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ها مكتب الفني في مجلس الدولة بإنجاز مجموعة جديدة من المجموعات التي يفخر ال صدرت
إلغناء المكتبة القانونية بما يصدر عن المجلس من أحكام وآراء، لترسخ معها قواعد العدالة 

وهي مجموعة من أهم واإلنصاف والتي حمل مجلس الدولة على عاتقه تحقيقها منذ إنشائه، 
 حديثة الصادرة عن القسم القضائي في مجلس الدولة.ال يةاألحكام القضائ

 المحاكم المسلكية(-المحاكم اإلدارية-)محاكم القضاء اإلداري 

وفي  في المجال اإلداري والعاملين والمحامين والباحثين  ويسعدنا أن نقدمها إلى رجال القانون 
رسيخ قواعد العدالة لتكون الجهات العامة على حد سواء كمنارة جديدة في سبيل إحقاق الحق وت

 القسم القضائيدور ة المتتّبعين لتطور للمهتمين بالقانون اإلداري، ومحل عناي مفيدا   مرجعا  
 لمجلس الدولة في هذا الوطن العزيز.

 القائمين على إعالء كلمة الحق ودعم سيادة القانون. د الله جهودسد  
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 مقدمة
ومنذَّنشأتهَّكمؤسسةَّقضائيةَّأصيلةَّوعريقةَّقدَّأخذَّعلىَّعاتقهَّالقيامَّبالدورَّالدستوريَّوالقانونيََّّمجلسَّالدولةَّإن َّ

يتاءَّكلَّذيَّحقَّحقهَّفيَّالمنازعاتَّالتيَّأوكلَّالقانونَّلمجلسَّ حقاقَّالحقَّوا  الموكلَّلهَّفيَّحملَّلواءَّالعدالةَّوا 
َّالدولةَّبهيئةَّقضاءَّإداريَّسلطةَّالفصلَّبها.

َّأهمَّماَّيميزهَّبأن هَّق،َّبلَّمجردَّقضاءَّتطبيقيَّالقضاءَّاإلداريَّليسَّن َّوا َّ َّفيَّابتداعامَّهضاءَّإنشائيَّيقومَّبدورَّإن 
يجاد التيَّتعرضَّعليه،َّوهذاَّماَّأعطىَّالقضاءَّاإلداريَّصفةَّالمرونةَّفيََّّالمنازعاتالحلولَّالقانونيةَّللدعاوىَّوََّّوا 
هاَّبالكفاءةَّقَّمنةَّالقضاءَّاإلداريَّسواءَّماَّتعل َّقضاتهَّلتوليَّمهم ََّّفيخاصةََّّوتطل بَّفيَّذاتَّالوقتَّشروطا ََّّ،عمله

َّوالجدارةَّوالتخصص.

َّالدورَّاألساسيَّوالرئيس ن  لمجلسَّالدولةَّبهيئةَّقضاءَّإداريَّهوَّرقابةَّأعمالَّاإلدارةَّوالنظرَّفيَّمدىَّموافقتهاََّّوا 
َّيسهمَّبشكلَّفعالَّفيَّضمانَّحقوقَّوحرياتَّاألفرادَّوا َّما َّالمشروعية،َّوهذا َّنيلتيَّحرصَّكلَّمنَّالمشرعلمبدأ

َّيانةصالدستوريَّوالقانونيَّعلىَّكفالتهاَّوحمايتها،َّويساهمَّأيضا َّفيَّترسيخَّمبدأَّسيادةَّالقانون،َّويضمنَّبذاتَّالوقتَّ
األمرَّالذيَّينعكسَّإيجابا َّعلىَّرفعَّوتيرةَّالتقدمَّوالتطورَّاالجتماعيَّعامَّوتعزيزَّالثقةَّبالقضاءَّالوطني،َّالمالَّال

َّادةَّاالستثماراتَّفيَّهذاَّالوطنَّالغالي.ويسهمَّبشكلَّأساسيَّفيَّزي

َّ:ماَّيليعلىََّّةالسوريالجمهوريةَّالعربيةَّدستورَّ/َّمن931َّةَّ/فقدَّنصتَّالماد،َّالتعريفَّبمجلسَّالدولةَّبداية ََّّويجدر

َّ:القضاءَّاإلداريَّ-2

نَّوهوَّهيئةَّقضائيةَّواستشاريةَّمستقلة،َّويبينَّالقانونَّاختصاصاتهَّوشروطَّتعييَّءَّاإلداريَّيتولىَّمجلسَّالدولةَّالقضا
َّقضاتهَّوترفيعهمَّونقلهمَّوتأديبهمَّوعزلهم.

َّالمحاكمَّالمسلكيةَّفينّظم9151َّلعامََّّ/55/وينظمَّعملَّمجلسَّالدولةَّحاليا َّقانونَّمجلسَّالدولةَّذيَّالرقمَّ ،َّأما
جرََّّوسنوردَّبعضَّالموادَّالتيَّتبينَّتشكيلَّواختصاصاتَّ،9111/َّلعام7َّعملهاَّقانونَّالمحاكمَّالمسلكيةَّرقمَّ/ اءاتَّوا 

َّوفقا َّلقانونَّالمجلسَّالمشارَّإليه:َّقضائيَّفيَّمجلسَّالدولةالقسمَّالَّعمل

 :2 المادة

َّ :يتكونَّمجلسَّالدولةَّمن

 القسمَّالقضائي-أ



َّ .القسمَّاالستشاريَّللفتوىَّوالتشريع-ب

َّ .والمستشارينَّالمساعدينَّوالنوابَّوالمندوبينَّيحددَّفيَّالميزانيةيشكلَّالمجلسَّمنَّرئيسَّومنَّعددَّمنَّالوكالءَّ

َّ.يلحقَّبالمجلسَّمندوبونَّمساعدونَّوتسريَّعليهمَّاألحكامَّالخاصةَّبالمندوبين

 :8ة الماد

َّ :يختصَّمجلسَّالدولةَّبهيئةَّقضاءَّإداريَّدونَّغيرهَّبالفصلَّفيَّالمسائلَّالتالية،َّويكونَّلهَّفيهاَّواليةَّالقضاءَّكاملة

َّ.نَّالخاصةَّبانتخاباتَّالهيئاتَّاإلقليميةَّوالبلديةالطعوََّّ:أوال َّ

َّ.المنازعاتَّالخاصةَّبالمرتباتَّوالمعاشاتَّوالمكافآتَّ:ثانيا َّ

الطلباتَّالتيَّيقدمهاَّذووَّالشأنَّبالطعنَّفيَّالقراراتَّاإلداريةَّالنهائيةَّالصادرةَّبالتعيينَّفيَّالوظائفَّالعامةََّّ:ثالثا َّ
َّ.أوَّبمنحَّعالوات

َّ.الموظفونَّالعموميونَّبإلغاءَّالقراراتَّالنهائيةَّللسلطاتَّالتأديبيةَّالطلباتَّالتيَّيقدمها:َّرابعا َّ

الطلباتَّالتيَّيقدمهاَّالموظفونَّالعموميونَّبإلغاءَّالقراراتَّاإلداريةَّالصادرةَّبإحالتهمَّإلىَّالمعاشَّأوَّاالستيداعََّّ:خامسا َّ
منَّقانون55ََّّألحكامَّالمادةََّّأوَّفصلهمَّعنَّغيرَّالطريقَّالتأديبيَّ)باستثناءَّالمراسيمَّوالقراراتَّالتيَّتصدرَّاستنادا َّ

َّ .الموظفينَّاألساسي(

َّ ية.الطلباتَّالتيَّيقدمهاَّاألفرادَّأوَّالهيئاتَّبإلغاءَّالقراراتَّاإلداريةَّالنهائَّ:سادسا َّ

َّوالرسوََّّ:سابعا َّ َّالضرائب َّمنازعات َّفي َّاإلدارية َّالجهات َّمن َّالصادرة َّالنهائية َّالقرارات َّفي   م.الطعون
َّ ة.راتهَّالقطعيأحكامَّديوانَّالمحاسباتَّوقراَّ:ثامنا َّ

َّ .دعاوىَّالجنسيةَّ:تاسعا َّ

أنَّيكونَّمرجعَّ،َّوتاسعا َّ،َّوثامنا ََّّ،وسادسا ََّّ،وخامسا ََّّ،ورابعا ََّّ،ويشترطَّفيَّالطلباتَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالبنود:َّثالثا َّ
الطعنَّعدمَّاالختصاصَّأوَّوجودَّعيبَّفيَّالشكلَّأوَّمخالفةَّالقوانينَّأوَّاللوائح،َّأوَّالخطأَّفيَّتطبيقهاَّوتأويلهاَّ

ساءةَّ َّ.طةاستعمالَّالسلوا 

اَّاتخاذهَّلواجبَّعليهاويعتبرَّفيَّحكمَّالقراراتَّاإلداريةَّرفضَّالسلطاتَّاإلداريةَّأوَّامتناعهاَّعنَّاتخاذَّقرارَّكانَّمنَّ
َّ ح.وفقا َّللقوانينَّواللوائ

 :9المادة 



يفصلَّمجلسَّالدولةَّبهيئةَّقضاءَّإداريَّدونَّغيرهَّفيَّطلباتَّالتعويضَّعنَّالقراراتَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالمادةَّ
َّ ة.السابقةَّإذاَّرفعتَّإليهَّبصورةَّأصليةَّأوَّتبعي

 :01المادة 

يفصلَّمجلسَّالدولةَّبهيئةَّقضاءَّإداريَّدونَّغيرهَّفيَّالمنازعاتَّالخاصةَّبعقودَّااللتزامَّواألشغالَّالعامةَّوالتوريدَّ
َّ ر.أوَّبأيَّعقدَّإداريَّآخ

 :00المادة

حامينَّالعملَّوالقراراتَّالصادرةَّمنَّلجانَّقيدَّالمفيماَّعداَّالقراراتَّالصادرةَّمنَّهيئاتَّالتوفيقَّوالتحكيمَّفيَّمنازعاتَّ
بالجدولَّالعامَّوقبولهمَّللمرافعةَّأمامَّالمحاكمَّوتأديبهم،َّيفصلَّمجلسَّالدولةَّبهيئةَّقضاءَّإداريَّفيَّالطعونَّالتيَّ
ترفعَّعنَّالقراراتَّالنهائيةَّالصادرةَّمنَّجهاتَّإداريةَّلهاَّاختصاصَّقضائيَّمتىَّكانَّمرجعَّالطعنَّعدمَّاالختصاصَّ

َّ.بَّفيَّالشكلَّأوَّمخالفةَّالقوانينَّأوَّاللوائحَّأوَّالخطأَّفيَّتطبيقهاَّوتأويلهاأوَّوجودَّعي

 02المادة 

َّالَّيختصَّمجلسَّالدولةَّبهيئةَّقضاءَّإداريَّبالنظرَّفيَّالطلباتَّالمتعلقةَّبأعمالَّالسيادةَّوالَّتقبلَّالطلباتَّاآلتية:

َّالطلباتَّالمقدمةَّمنَّأشخاصَّليستَّلهمَّمصلحةَّشخصية.َّ-9

رأسا َّبإلغاءَّالقراراتَّاإلداريةَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالبندينَّ)ثالثا (َّو)رابعا (َّـَّعداَّماَّكانَّمنهاَّالطلباتَّالمقدمةََّّ-2
وذلكَّقبلَّالتظلمَّمنهاَّإلىَّالهيئةَّاإلداريةَّالتيَّأصدرت5ََّّصادرا َّعنَّمجالسَّتأديبيةَّوالبندَّ)خامسا (َّمنَّالمادةَّ

ةَّتَّفيَّهذاَّالتظلم.َّوتبينَّإجراءاتَّالتظلمَّوطريقالقرارَّأوَّإلىَّالهيئاتَّالرئيسيةَّوانتظارَّالمواعيدَّالمقررةَّللب
َّالفصلَّفيهاَّبقرارَّمنَّرئيسَّالجمهورية.

 01المادة 

َّتختصَّالمحاكمَّاإلدارية:

بالفصلَّفيَّطلباتَّإلغاءَّالقراراتَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالبنودَّ)ثالثا َّورابعا َّوخامسا (َّمنَّالمادةَّالثامنةَّعداَّماَّ-9
َّفوقهاَّوفيَّطلباتَّالتعويضَّالمترتبةَّعلىَّهذهَّالقرارات.َّيتعلقَّمنهاَّبموظفيَّالحلقةَّاألولىَّوما

َّبالفصلَّفيَّالمنازعاتَّالخاصةَّبالمرتباتَّوالمعاشاتَّوالمكافآتَّالمستحقةَّلمنَّذكرواَّفيَّالبندَّالسابقَّأوَّلورثتهم.-2



 01المادة 

91َّو1َّو5َّتختصَّمحكمةَّالقضاءَّاإلداريَّبالفصلَّفيَّكلَّالطلباتَّوالمنازعاتَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالموادَّ
َّعداَّماَّتختصَّبهَّالمحاكمَّاإلدارية.99َّو

 01المادة 

يجوزَّالطعنَّأمامَّالمحكمةَّاإلداريةَّالعلياَّفيَّاألحكامَّالصادرةَّعنَّمحكمةَّالقضاءَّاإلداريَّأوَّالمحاكمَّاإلداريةَّأوَّ
َّالمحاكمَّالتأديبيةَّوذلكَّفيَّاألحوالَّاآلتية:

َّخطأَّفيَّتطبيقهَّأوَّتأويله.إذاَّكانَّالحكمَّالمطعونَّفيهَّمبنيا َّعلىَّمخالفةَّالقانونَّأوََّّ-9

َّإذاَّوقعَّبطالنَّفيَّالحكمَّأوَّبطالنَّفيَّاإلجراءاتَّأثرَّفيَّالحكم.َّ-2

َّإذاَّصدرَّالحكمَّخالفا َّلحكمَّسابقَّحازَّقوةَّالشيءَّالمحكومَّفيهَّسواءَّدفعَّبهذاَّالدفعَّأمَّلمَّيدفع.َّ-3

دورَّيوما َّمنَّتاريخَّصويكونَّلذويَّالشأنَّولرئيسَّهيئةَّمفوضيَّالدولةَّأنَّيطعنَّفيَّتلكَّاألحكامَّخاللَّستينَّ
َّوذلكَّمعَّمراعاةَّاألحوالَّالتيَّيوجبَّعليهاَّالقانونَّفيهاَّالطعنَّفيَّالحكم.َّ،الحكم

والَّيجوزَّتنفيذَّالحكمَّقبلَّفواتَّميعادَّالطعنَّفيهَّويترتبَّعلىَّرفعهَّوقفَّتنفيذَّالحكمَّوذلكَّفيماَّعداَّأحكامَّ
إالَّإذاَّأمرتَّدائرةَّفحصَّالطعونََّّ،اجبةَّالتنفيذفتكونَّو29ََّّالمحاكمَّالتأديبيةَّأوَّاألحكامَّالصادرةَّبالتطبيقَّللمادةَّ

َّبإجماعَّاآلراءَّبغيرَّذلك.

 01المادة 

يقدمَّالطعنَّمنَّذويَّالشأنَّبتقريرَّيودعَّقلمَّكتابَّالمحكمةَّاإلداريةَّالعلياَّموقعَّعليهَّمنَّمحامَّمنَّالمقبولينَّأمامها،َّ
علىََّّ،الخصومَّوصفاتهمَّوموطنَّكلَّمنهمءَّويجبَّأنَّيشملَّالتقريرَّـَّعالوةَّعلىَّالبياناتَّالعامةَّالمتعلقةَّبأسما

بيانَّالحكمَّالمطعونَّفيهَّوتاريخهَّوبيانَّباألسبابَّالتيَّبنيَّعليهاَّالطعنَّوطلباتَّالطاعنَّفإذاَّلمَّيحصلَّالطعنَّ
َّعلىَّهذاَّالوجهَّجازَّالحكمَّببطالنه.

 01المادة 

ذاَّئرةَّوجها َّلذلكرئيسَّالداَّىنَّرأإيضاحاتَّمفوضيَّالدولةَّوذويَّالشأنَّتنظرَّدائرةَّفحصَّالطعونَّبعدَّسماعَّإ ،َّوا 
وَّالطعنَّمرجحَّالقبولَّأَّاَّألن َّالطعنَّجديرَّبالعرضَّعلىَّالمحكمةَّاإلداريةَّالعليا،َّإم ََّّرأتَّإدارةَّفحصَّالطعونَّأن َّ



إذاَّرأتََّّاالفصلَّفيَّالطعنَّيقتضيَّتقريرَّمبدأَّقانونيَّلمَّيسبقَّللمحكمةَّتقريره،َّأصدرتَّقرارا َّبإحالتهَّإليها،َّأم ََّّألن َّ
أوَّالحكمََّّويكتفىَّبذكرَّالقرارَّ،هَّغيرَّمقبولَّشكال َّأوَّباطلَّأوَّغيرَّجديرَّبالعرضَّحكمتَّبرفضهبإجماعَّاآلراءَّأن َّ

نَّالمحكمةَّفيَّالمحضرَّبإيجازَّوجهةَّالنظرَّإذاَّكانَّالحكمَّصادرا َّبالرفضَّوالَّيجوزَّالطعنَّبمحضرَّالجلسةَّوتبيّ َّ
َّفيهَّبأيَّطريقَّمنَّطرقَّالطعن.

ذاَّقررتَّدائرةَّفحصَّالطعونَّإحالةَّالطعنَّإلىَّا لمحكمةَّاإلداريةَّالعلياَّيؤشرَّقلمَّكتابَّالمحكمةَّبذلكَّعلىَّتقريرَّوا 
َّالطعنَّوُيخطرَّذووَّالشأنَّوهيئةَّمفوضيَّالدولةَّبقرارَّالمحكمة.

 01المادة 

زَّأنَّويجوََّّ،علىَّالطعنَّأمامَّدائرةَّفحصَّالطعونَّتسريَّالقواعدَّالمقررةَّلنظرَّالطعنَّأمامَّالمحكمةَّاإلداريةَّالعلياَّ
َّاإلداريةَّالعلياَّمنَّاشتركَّمنَّأعضاءَّدائرةَّفحصَّالطعونَّفيَّإصدارَّقرارَّاإلحالة.يكونَّمنَّبينَّأعضاءَّالمحكمةَّ

 09المادة 

يجوزَّالطعنَّفيَّاألحكامَّالصادرةَّمنَّمحكمةَّالقضاءَّاإلداريَّأوَّمنَّالمحاكمَّاإلداريةَّبطريقَّالتماسَّإعادةَّالنظرَّ
والَّيترتبََّّ،وقانونَّأصولَّالمحاكماتَّوالتجاريةفيَّالمواعيدَّواألصولَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّقانونَّالمرافعاتَّالمدنيةَّ

َّ....الحكمَّإالَّإذاَّأمرتَّالمحكمةَّبذلكعلىَّالطعنَّوقفَّتنفيذَّ

 21المادة 

كونَّاألحكامَّالصادرةَّباإللغاءَّتَّتسريَّفيَّشأنَّاألحكامَّجميعهاَّالقواعدَّالخاصةَّبقوةَّالشيءَّالمقضيَّبه،َّعلىَّأن َّ
َّحجةَّعلىَّالكافة.

 20المادة 

رَّبوقفَّهَّيجوزَّللمحكمةَّأنَّتأمالمحكمةَّوقفَّتنفيذَّالقرارَّالمطلوبَّإلغاؤهَّعلىَّأن َّالَّيترتبَّعلىَّرفعَّالطلبَّإلىَّ
َّتنفيذهَّإذاَّطلبَّذلكَّفيَّصحيفةَّالدعوىَّورأتَّالمحكمةَّأنَّنتائجَّالتنفيذَّقدَّيتعذرَّتداركها.

هَّيجوزَّن َّأَّا َّالَّيجوزَّطلبَّوقفَّتنفيذها،َّعلىوبالنسبةَّللقراراتَّالتيَّالَّيقبلَّطلبَّإلغائهاَّقبلَّالتظلمَّمنهاَّإداري َّ
للمحكمةَّبناء َّعلىَّطلبَّالمتظلمَّأنَّتحكمَّمؤقتا َّباستمرارَّصرفَّمرتبهَّكلهَّأوَّبعضهَّإذاَّكانَّالقرارَّصادرا َّبالفصلَّ
أوَّبالوقف،َّفإذاَّحكمَّلهَّبهذاَّالطلبَّثمَّرفضَّتظلمهَّولمَّيرفعَّدعوىَّاإللغاءَّفيَّالميعادَّاعتبرَّالحكمَّكأنَّلمَّيكنَّ

َّواستردَّمنهَّماَّقبضه.



 22المادة 

رفعَّالدعوىَّإلىَّالمحكمةَّفيماَّيتعلقَّبطلباتَّاإللغاءَّستونَّيوما َّمنَّتاريخَّنشرَّالقرارَّاإلداريَّالمطعونَّفيهَّميعادَّ
هذاَّالميعادََّّوينقطعَّسريانَّ،المصالحَّأوَّإعالنَّصاحبَّالشأنَّفيهفيَّالجريدةَّالرسميةَّأوَّفيَّالنشراتَّالتيَّتصدرهاَّ

تينَّالهيئاتَّالرئيسيةَّويجبَّأنَّيبتَّفيَّالتظلمَّقبلَّمضيَّسبالتظلمَّإلىَّالهيئةَّاإلداريةَّالتيَّأصدرتَّالقرارَّأوَّإلىَّ
ذاَّصدرَّالقرارَّبالرفضَّوجبَّأنَّيكونَّمسببا ،َّويعتبرَّفواتَّستينَّيوما َّعلىَّتقديمَّالتظلمَّ يوما َّمنَّتاريخَّتقديمه،َّوا 
َّدونَّأنَّتجيبَّعنهَّالسلطاتَّالمختصةَّبمثابةَّرفضه،َّويكونَّميعادَّرفعَّالدعوىَّبالطعنَّفيَّالقرارَّالخاصَّبالتظلم

َّستينَّيوما َّمنَّتاريخَّانقضاءَّالستينَّيوما َّالمذكورة.

 21المادة 

كلَّطلبَّيرفعَّإلىَّمجلسَّالدولةَّيجبَّأنَّيقدمَّإلىَّقلمَّكتابَّالمحكمةَّالمختصةَّبعريضةَّموقعةَّمنَّمحامَّمقيدَّ
َّبجدولَّالمحامينَّالمقبولينَّأمامَّالمجلس.

 21المادة 

بأسماءَّالطالبَّومنَّيوجهَّإليهمَّالطلبَّوصفاتهمَّومحالَّيجبَّأنَّتتضمنَّالعريضةَّعداَّالبياناتَّالعامةَّالمتعلقةَّ
إقامتهم،َّموضوعَّالطلبَّوتاريخَّالتظلمَّمنَّالقرارَّإنَّكانَّمماَّيجبَّالتظلمَّمنهَّونتيجةَّالتظلمَّوبيانا َّبالمستنداتَّ

َّالمؤيدةَّللطلبَّوأنَّتقرنَّالعريضةَّبصورةَّأوَّملخصَّمنَّالقرارَّالمطعونَّفيه.

ضحَّفيهاَّأسانيدَّالطلب،َّوعليهَّأنَّيودعَّقلمَّكتابَّالمحكمةَّعددا َّكافيا َّمنَّوللطالبَّأنَّيقدمَّمعَّالعريضةَّمذكرةَّيوَّ
َّصورَّالعريضةَّوالمذكرةَّوحافظةَّالمستنداتَّوذلكَّإلجراءَّاإلعالنَّالمنصوصَّعليهَّفيَّالمادةَّالتالية.

 21المادة 

عنَّذويََّّينوبَّكماَّيعتبرَّمكتبَّالمحاميَّالذيَّ،يعتبرَّمكتبَّالمحاميَّالموقعَّعلىَّالعريضةَّمحال َّمختارا َّللطالب
َّالشأنَّفيَّتقديمَّمالحظاتهمَّمحال َّمختارا َّلهم،َّكلَّذلكَّإالَّإذاَّعينواَّمحال َّمختارا َّغيره.

 21المادة 

علىَّالجهةَّاإلداريةَّالمختصةَّأنَّتودعَّقلمَّكتابَّالمحكمةَّخاللَّثالثينَّيوما َّمنَّتاريخَّإعالنهاَّمذكرةَّبالبياناتَّ
َّواألوراقَّوالملفاتَّالخاصةَّبها.َّوالمالحظاتَّالمتعلقةَّبالدعوىَّمشفوعةَّبالمستندات



ويكونَّللطالبَّأنَّيودعَّقلمَّكتابَّالمحكمةَّمذكرةَّبالردَّمشفوعةَّبماَّيكونَّلديهَّمنَّمستنداتَّفيَّالمهلةَّالتيَّيحددهاَّ
لهَّالمفوضَّإذاَّرأىَّوجها َّلذلك،َّفإذاَّاستعملَّالطالبَّحقهَّفيَّالردَّكانَّللجهةَّاإلداريةَّأنَّتودعَّمذكرةَّبمالحظاتهاَّ

َّتنداتَّفيَّمدةَّمماثلة.علىَّالردَّمعَّالمس

 21المادة 

َّغيرَّقابلَّللطعنَّبتقصيرَّالميعادَّالمبينَّفيَّالفقرةَّ يجوزَّلرئيسَّالمحكمةَّفيَّأحوالَّاالستعجالَّأنَّيصدرَّأمرا 
ويعلنَّاألمرَّإلىَّذويَّالشأنَّخاللَّأربعَّوعشرينَّساعةَّمنَّتاريخَّصدورهَّوذلكَّبطريقََّّ،األولىَّمنَّالمادةَّالسابقة

َّالبريد.

َّالمقصرَّمنَّتاريخَّاإلعالن.ويسريَّالميعادَّ

 29المادة 

،َّبإرسال27َّيقومَّكتابَّالمحكمةَّخاللَّأربعَّوعشرينَّساعةَّمنَّانقضاءَّالميعادَّالمبينَّفيَّالفقرةَّاألولىَّمنَّالمادةَّ
َّملفَّاألوراقَّإلىَّهيئةَّمفوضيَّالدولةَّبالمحكمة.

َّلمحكمةَّضمَّملفَّالدعوىَّالمطعونَّوبالنسبةَّإلىَّالطعونَّالمرفوعةَّأمامَّالمحكمةَّاإلداريةَّالعلياَّيتولىَّقلمَّكتابَّا
َّفيَّالحكمَّالصادرَّفيهاَّقبلَّإحالتهاَّإلىَّهيئةَّمفوضيَّالدولة.

 11المادة 

تتولىَّهيئةَّمفوضيَّالدولةَّتحضيرَّالدعوىَّوتهيئتهاَّللمرافعةَّولمفوضيَّالدولةَّاالتصالَّبالجهاتَّالحكوميةَّذاتَّ
،َّوللمفوضَّأنَّيأمرَّباستدعاءَّذويَّالشأنَّالشأنَّللحصولَّعلىَّماَّيكونَّالزما َّلتهيئةَّالدعوىَّمنَّبياناتَّوأوراق

لسؤالهمَّعنَّالوقائعَّالتيَّيرىَّلزومَّتحقيقهاَّأوَّدخولَّشخصَّثالثَّفيَّالدعوىَّأوَّبتكليفَّذويَّالشأنَّبتقديمَّمذكراتَّ
َّأوَّمستنداتَّتكميليةَّوغيرَّذلكَّمنَّإجراءاتَّالتحقيقَّفيَّاألجلَّالذيَّيحددَّلذلك.

سببَّواحدَّإالَّإذاَّرأىَّالمفوضَّضرورةَّمنحَّأجلَّجديد،َّوفيَّهذهَّوالَّيجوزَّفيَّسبيلَّتهيئةَّالدعوىَّتكرارَّالتأجيلَّل
َّالحالةَّيجوزَّلهَّأنَّيحكمَّعلىَّطالبَّالتأجيلَّبغرامةَّالَّتتجاوزَّعشرةَّجنيهاتَّيجوزَّمنحهاَّللطرفَّاآلخر.

ولهَّأنَّيعرضَّعلىَّالطرفينَّفيَّالمنازعاتَّالتيَّترفعَّإلىَّالمحكمةَّالقضاءَّاإلداريَّأوَّالمحاكمَّاإلداريةَّتسويةَّ
َّ....علىَّأساسَّالمبادئَّالقانونيةَّالتيَّثبتَّعليهاَّقضاءَّالمحكمةَّاإلداريةَّالعلياَّخاللَّأجلَّيحددهالنزاعَّ



وبعدَّإتمامَّتهيئةَّالدعوىَّيودعَّالمفوضَّتقريرا َّيحددَّفيهَّوقائعَّالدعوىَّوالمسائلَّالقانونيةَّالتيَّيثيرهاَّالنزاعَّويبديَّ
َّرأيهَّمسببا .

بقلمَّكتابَّالمحكمةَّولهمَّأنَّيطلبواَّصورةَّعنهَّعلىَّنفقتهم،ََّّويجوزَّلذويَّالشأنَّأنَّيطلعواَّعلىَّتقريرَّالمفوض
َّويفصلَّالمفوضَّفيَّطلباتَّاإلعفاءَّمنَّالرسوم.

 10المادة 

تقومَّهيئةَّمفوضيَّالدولةَّخاللَّثالثةَّأيامَّمنَّتاريخَّإيداعَّالمذكرةَّالمشارَّإليهاَّفيَّالمادةَّالسابقةَّبعرضَّملفَّ
وائرَّمحكمةَّويكونَّتوزيعَّالقضاياَّعلىَّدَّ،التيَّتنظرَّفيهاَّالدعوىَّاألوراقَّعلىَّرئيسَّالمحكمةَّلتعيينَّتاريخَّالجلسةَّ

َّالقضاءَّاإلداريَّبمراعاةَّنوعهاَّطبقا َّللنظامَّالذيَّتبينهَّالالئحةَّالداخلية.

 12المادة 

يبلغَّقلمَّكتابَّالمحكمةَّتاريخَّالجلسةَّإلىَّذويَّالشأنَّويكونَّميعادَّالحضورَّثمانيةَّأيامَّعلىَّاألقلَّويجوزَّفيَّحالةَّ
َّإلىَّثالثةَّأيام.َّالضرورةَّنقصه

 11المادة 

يصدرَّالحكمَّفيَّالدعوىَّفيَّجلسةَّعلنيةَّولرئيسَّالمحكمةَّأنَّيطلبَّإلىَّذويَّالشأنَّأوَّإلىَّالمفوضَّماَّيراهَّالزما َّ
َّمنَّإيضاحات.

والَّتقبلَّالمحكمةَّأيَّدفعَّأوَّطلبَّأوَّأوراقَّمماَّكانَّيلزمَّتقديمهَّقبلَّإحالةَّالقضيةَّإلىَّالجلسةَّإالَّإذاَّثبتَّلهاَّأنَّ
َّ....الدفعَّأوَّالطلبَّأوَّتقديمَّتلكَّالورقةَّطرأتَّبعدَّاإلحالةَّأوَّكانَّالطالبَّيجهلهاَّعندَّاإلحالة.َّأسبابَّذلك

 11المادة 

إذاَّرأتَّالمحكمةَّضرورةَّإجراءَّتحقيقَّباشرتهَّبنفسهاَّفيَّالجلسةَّأوَّقامَّبهَّمنَّتندبهَّلذلكَّمنَّأعضائهاَّأوَّمنَّ
َّ....المفوضين.

المحددةَّلمجلسَّالدولةَّبهيئةَّقضاءَّإداريَّبموجبَّقانونَّمجلسََّّوتجدرَّاإلشارةَّإلىَّأنهَّإضافةَّإلىَّاالختصاصات
وتعديالته،َّفقدَّنصتَّبعضَّالقوانينَّاألخرىَّعلىَّاختصاصَّمجلسَّالدولة9151ََّّ/َّلعام55َّالدولةَّذيَّالرقمَّ/

بهيئةَّقضاءَّإداريَّبالنظرَّفيَّبعضَّالمنازعاتَّأوَّتحديدَّالمرجعَّالمختصَّبينَّمحاكمَّمجلسَّالدولةَّللنظرَّفيَّهذهَّ
َّت،َّومنَّهذهَّالقوانين:المنازعا



،َّوقدَّنصَّالقانون9151َّ/َّلعام55َّوالمتضمنَّتعديال َّلقانونَّمجلسَّالدولةَّذيَّالرقمَّ/ 0991/ لعام 0القانون رقم /
 على ما يلي:المذكورَّ

َّبشأنَّالضرائبَّوالرسوم،َّيختصَّمجلسَّالدولةَّبهيئةََّّ/2المادة / َّالنافذة َّالقوانينَّواألنظمة معَّاالحتفاظَّبأحكام
قضاءَّإداريَّدونَّغيرهَّبالفصلَّفيَّالطعونَّفيَّالقراراتَّالنهائيةَّالصادرةَّعنَّالجهاتَّاإلداريةَّفيَّمنازعاتَّالضرائبَّ

َّوالرسومَّالمتعلقةَّباألساسَّالقانونيَّللتكليف.

أنَّتحدثَّمحاكمَّالقضاءَّاإلداريَّفيَّالمحافظاتَّتتول ىَّمحكمةَّالبدايةَّالمدنيةَّفيَّكلََّّإلى-0-ج-/1المادة /
محافظةَّصالحياتَّواختصاصاتَّمحكمةَّالقضاءَّاإلداريَّبالنسبةَّللدعاوىَّالمتعلقةَّبمنازعاتَّالضرائبَّوالرسومَّ

َّألفَّليرةَّسورية.َّ/َّمنَّهذاَّالقانونَّوالتيَّالَّيزيدَّمبلغَّالدعوىَّفيهاَّعنَّمائة2َّالمشارَّإليهاَّفيَّالمادةَّ/

وللتوضيحَّنبّينَّأنَّالمنازعاتَّالخاصةَّبالضرائبَّوالرسومَّوالمتعلقةَّباألساسَّالقانونيَّللتكليفَّوالتيَّالَّيزيدَّمبلغَّ
الدعوىَّفيهاَّعنَّمائةَّألفَّليرةَّسوريةَّهيَّمنَّاختصاصَّالمحكمةَّاإلداريةَّبعدَّأنَّتمَّتشكيلَّالمحاكمَّاإلداريةَّفيَّ

مةَّالبدايةَّالمدنيةَّالعماليةَّفيَّالمحافظاتَّالتيَّالَّيوجدَّفيهاَّمحاكمَّعددَّمنَّالمحافظات،َّومنَّاختصاصَّمحك
َّإداريةَّأوَّالَّتخضعَّفيماَّيتعلقَّباالختصاصَّالمكانيَّالختصاصَّأحدَّالمحاكمَّاإلدارية.َّ

أم اَّالمنازعاتَّالخاصةَّبالضرائبَّوالرسومَّوالمتعلقةَّباألساسَّالقانونيَّللتكليفَّوالتيَّيزيدَّمبلغَّالدعوىَّفيهاَّعنَّ
َّفَّليرةَّسوريةَّتكونَّمنَّاختصاصَّمحكمةَّالقضاءَّاإلداري.مائةَّأل

معَّعدمَّاإلخاللَّبالنصوصَّالواردةَّفيََّّعلى ما يلي: فقدَّنصتَّالمادةَّاألولىَّمنه 2112/ لعام 11القانون رقم /
قةَّبنصوصَّتشريعي ةَّيعتبرَّالقضاءَّاإلداريَّ نتاجهَّوالمصد  وَّالمرجعَّالمختصَّهعقودَّالتنقيبَّعنَّالنفطَّوتنميتهَّوا 

لةَّدونَّ َّالشركاتَّالعاملةَّالمشك  َّالعملَّأوَّعقودَّاألشغالَّالتيَّتبرمها َّبالنظرَّبالمنازعاتَّالناشئةَّعنَّعقود غيره
 بموجبَّتلكَّالعقود.

-:َّأعلى ما يلي نه/َّم66والذيَّنصَّفيَّالمادةَّ/ 2111/ لعام 10نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /
   وريةَّهوَّالمرجعَّالمختصَّفيَّكلَّنزاعَّينشأَّعنَّالعقد.القضاءَّاإلداريَّفيَّالجمهوري ةَّالعربي ةَّالس

 على ما يلي: /َّمنه58والذيَّنصَّفيَّالمادةَّ/ 2101/ لعام  1قانون االنتخابات العامة ذي الرقم / 

 ..يامَّمنَّتاريخَّنشرهاَّكماَّيليأدارةَّالمحليةَّخاللَّخمسةَّعضاءَّمجالسَّاإلأَّيتمَّالطعنَّفيَّصكوكَّتسميةَّ

 .عضاءَّمجالسَّالمحافظاتَّومدنَّمراكزَّالمحافظاتداريَّالمختصةَّبالنسبةَّألمامَّمحاكمَّالقضاءَّاإلأأ/

َّ.دارةَّالمحليةعضاءَّباقيَّمجالسَّاإلداريةَّالمختصةَّبالنسبةَّألمامَّالمحاكمَّاإلأب/



 منهَّعلىَّأن 983َََّّّوالذي نص في المادة 2111/ لعام 11القانون األساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /
َّالقانونَّبماَّفيَّذلكَّالقضاءَّاإلداريَّهوَّال سلطةَّالمختصةَّبالنظرَّفيَّجميعَّالمنازعاتَّالناشئةَّعنَّتطبيقَّهذا

الخالفاتَّالماليةَّالناجمةَّعنَّاألجورَّوالتعويضاتَّللعاملينَّوسائرَّالمنازعاتَّالتيَّتنشأَّبينهمَّوبينَّأيَّمنَّالجهاتَّ
 .العامة

 تصالحياَّ،ني ةَّفيَّمركزَّكلَّمحافظةتتول ىَّمحكمةَّالبدايةَّالمدَّما يلي:َّمنهَّعلىَّ-أ-011كما نصت المادة 
 . (َّمنَّهذاَّالقانون983َّواختصاصاتَّالمحكمةَّاإلداري ةَّالمنو هَّبهاَّفيَّالمـادةَّ)

 منه على ما يلي: 1المادة والذيَّنصَّفي9111َََّّّلعام/ 1ة رقم /قانون المحاكم المسلكي  

تختص91559ََّّ/َّلعام9َّللعاملينَّفيَّالدولةَّرقمَّ//َّمنَّالقانونَّاألساسي73َّمعَّمراعاةَّأحكامَّالفقرةَّ/ب/َّمنَّالمادةَّ/
َّ.ةةَّبمحاكمةَّالعاملينَّالخاضعينَّألحكامَّالقانونَّاألساسيَّالمذكورَّمنَّالناحيةَّالمسلكي َّالمحكمةَّالمسلكي َّ

تطبــقَّعلىَّماَّيلي:2118ََّّ/َّلعام51َّ/َّمنَّالقانونَّاألساسيَّللعاملينَّفيَّالدولةَّذيَّالرقمَّ/72كماَّنصتَّالمادةَّ/
علىَّفئاتَّالعاملينَّالخاضعينَّألحكامَّهذاَّالقانونَّكماَّتطبقَّعلى25ََّّ/2ََّّ/9111ََّّ/َّتاريخ7َّرقمَّ/َّأحكامَّالقانونَّ

ََّّ. غيرَّالخاضعينَّألحكامهَّإذاَّخلتَّالقوانينَّالخاصةَّبهمَّمنَّتحديدَّمرجعَّتأديبيَّلهم

 والذيَّنصَّعلىَّماَّيلي:2191َّ/َّلعام93َّوتجدرَّاإلشارةَّأخيرا َّإلىَّأ ن هَّقدَّصدرَّالقانونَّرقمَّ/

،َّوتعديالتـــه9151ََّّ/َّلعام55ََّّ/َّمنَّقانونَّمجلسَّالدولةَّرقمَّ/36ََّّيضافَّإلىَّنهايــةَّالمادةَّ/َّ:َّ /0/مادة ال 
َّاألحكامَّاألخرىَّالصادرةَّلصالحَّإحدىَّالجهاتَّالعامةَّأوَّلصالحَّالغيرَّفتنفذَّبواسطةَّدوائرَّ" الفقرةَّاآلتيةَّ: أما

َّالتنفيذَّالقضائيةَّ"

هاَّكلَّمنوقد تضمن ت األحكام القضائي ة الواردة في هذا الكتاب  َّالعديدَّمنَّالنظرياتَّوالمبادئَّالقانونيةَّالتيَّكرس 
تهاداتهَّكثيرَّمنَّاجالفقهَّوالقضاءَّاإلداريينَّعلىَّحدَّسواء،َّوالتيَّحرصَّمجلسَّالدولةَّبهيئةَّقضاءَّإداريَّفيَّال

ال تهَّسعيا َّمنَّالقضاءَّاإلداريَّوراءَّضَّتَّالتيَّتستدعيَّذلك،منَّخاللَّتطبيقهاَّالصحيحَّعلىَّالحاالَّعلىَّالعملَّبها
يتاءَّكلَّذيَّحقَّحقهَّبحسبانهَّالحصنَّالحصينَّلضمانَّحقوقَّوحرياتَّاألفراد،َّ المنشودةَّوالمتمثلةَّبتحقيقَّالعدالةَّوا 

َّةومنَّهذهَّالمبادئَّوالنظرياتَّعلىَّسبيلَّالمثالَّنظريةَّالظروفَّالطارئةَّونظريَّواإلداراتَّالعامةَّعلىَّحدَّسواء،
الموظفَّالفعليَّونظريةَّالعقدَّالفعليَّونظريةَّالحقوقَّالمكتسبةَّونظريةَّتحولَّالقرارَّاإلداريَّونظريةَّاالنعدامَّوكذلكَّ
مبدأَّالتناسبَّبينَّالفعلَّوالجزاءَّوغيرَّذلكَّمنَّمبادئَّونظريات،َّكماَّتضمنتَّهذهَّاألحكامَّتعريفاتَّعديدةَّلعددَّمنَّ

                                                            
 2118/َّلعام51َّأحكامَّالقانونَّاألساسيَّللعاملينَّفيَّالدولةَّذيَّالرقمَّ/َّ/َّمن968المادةَّ/َّالمذكورَّبموجبَّالقانونََّّإلغاءتم9ََّّ



َّالقض َّنظر َّوجهة َّمن َّوالمصطلحاتَّالقانونية َّومفهومَّالمفاهيم َّالسيادة َّأعمال َّمفهوم َّبيان َّذلك َّمن َّاإلداري، اء
يرادَّهذهَّاألحكامَّ االستمالكَّومفهومَّالعقدَّاإلداريَّومفهومَّالمركزَّالقانونيَّوغيرَّذلكَّمنَّمفاهيم،َّوالَّريبَّبأنَّذكرَّوا 

ماَّيسهمَّموماَّتضمنتهَّمنَّمفاهيمَّوتطبيقاتَّعمليةَّيفتحَّاألفقَّأمامَّمزيدَّمنَّاألبحاثَّالعلميةَّوالرسائلَّاألكاديميةَّ
القانونَّوالََّّالقانونيةَّالحديثةَّويزيدَّفيَّخبرةَّرجاللسوريةَّبمزيدَّمنَّاإلضافاتَّبشكلَّأوَّبآخرَّبرفدَّالمكتبةَّالقانونيةَّا

سي ماَّالمختصينَّمنهمَّفيَّمجالَّالقانونَّالعامَّمنَّمحامينَّوباحثين،َّويساعدَّفيَّدعمَّالنهضةَّالعلميةَّالتيَّيشهدهاَّ
لَّالقانونَّفيَّاهذهَّاألحكامَّسيسهمَّبشكلَّأوَّبآخرَّبزيادةَّالمعرفةَّالقانونيةَّلرجَّوطنناَّالحبيب،َّكماَّأنَّدراسةَّوتحليل

لهاَّبماََّّووضعَّالحلولَّالمناسبةَّ،اإلشكاالتَّالقانونيةَّالتيَّتثورَّفيَّإداراتهموَّمعالجةَّالدعاوىََّّاإلداراتَّالعامةَّبصدد
َّيضمنَّالحفاظَّعلىَّالحقوقَّواألموالَّالعامة.َّ

لتيَّآلَّإليهاَّانتيجةَّالفيَّهذهَّالمجموعةَّالمذكورةَّاألحكامَّالقضائيةََّّفيَّنهايةَّمعظمَّلذكرَّأنناَّقدَّبين اومنَّالجديرَّبا
علىََّّواقعةالاألحكامَّأمامَّالمحكمةَّاإلداريةَّالعلياَّالتيَّتعدَّالمرجعَّاألعلىَّوالوحيدَّللنظرَّفيَّالطعونََّّتلكالطعنَّب

وقفَّالمهتمينَّورجالَّالقانون،َّومعرفةَّموذلكَّحرصا َّمن اَّعلىَّتوفيرَّالجهدَّوالوقتَّللسادةَّالباحثينَّوََّّ،هذهَّاألحكام
المحكمةَّاإلداريةَّالعلياَّمنَّهذهَّاألحكامَّومنَّثم َّإماطةَّاللثامَّعنَّاالجتهادَّالمستقرَّلدىَّالمحكمةَّاإلداريةَّالعلياَّفيَّ
معالجةَّالقضاياَّالمعروضة،َّمعَّاإلشارةَّإلىَّعدولَّالمحكمةَّاإلداريةَّالعلياَّعنَّبعضَّاالجتهاداتَّوالتيَّسيتمَّالتنويهَّ

هاَّفيَّبعضَّالمواضعَّفيَّهذاَّالكتاب،َّإضافةَّإلىَّأن هَّونظرا َّألهمي ةَّالكثيرَّمنَّاألحكامَّالقضائيةَّوكثرتهاَّفقدَّيإل
آثرناَّجمعَّأهمَّهذهَّاألحكامَّفيَّالجزءَّاألولَّمنَّهذهَّالمجموعة،َّونعدَّبإصدارَّالجزءَّالثانيَّمنَّهذهَّالمجموعةَّوالتيَّ

ََّّلقريب.الَّتقلَّأهميةَّعنَّاألحكامَّالمذكورةَّفيَّالمستقبلَّا

 وقد قسمنا هذا المجلد إلى ثالثة أبواب:

َّاألحكامَّالقضائي ةَّالصادرةَّعنَّمحاكمَّالقضاءَّاإلداري.َّويتضمنَّأهمَّ:الباب األول

َّالمحاكمَّاإلداري ة.الصادرةَّعنََّّويتضمنَّأهمَّاألحكامَّالقضائي ةَّ:الباب الثاني

َّالمحاكمَّالمسلكي ة.الصادرةَّعنََّّ:َّويتضمنَّأهمَّاألحكامَّالقضائي ةالباب الثالث

االستشاري ةََّّواآلراءَّةاألحكامَّالقضائي َّدَّمنَّمجموعاتَّبإصدارَّالمزيوالمهتمينَّوالمختصينَّاءَّادةَّالقر َّونعدَّجميعَّالس َّ
َّ.لمجلسَّالدولةَّفيَّالقريبَّالعاجل

 و الكتابمعد  



1 
 

 
 
 
 

 الباب األول
 أحكام محاكم القضاء اإلداري
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3003( لسنة 509/3القرار رقم )

 م 3003( لسنة 3509/3في القضية ذات الرقم )
د وحد    ق األثريةالمسجلة ضمن المناطوقوع العقار ضمن نطاق المدينة القديمة  –استمالك-قضاء إداري 

ة مرور مدة زمني  -ق للمدينة القديمةاستعماله للسكن المختلط بموجب مخطط استعماالت األراضي المصد  
 .مناط ذلك-انعدام قرار االستمالك–ة تنفيذ المشروععدم إمكاني  -طويلة

 ن(.  خ،–ع  –: )م. ن الجهة المدعية
 : السيد رئيس الجمهورية إضافة لمنصبه. الجهة المدعى عليها
 السيد وزير اإلسكان والتعمير إضافة لمنصبه.                       
 السيد رئيس مجلس مدينة حلب إضافة لوظيفته.                      

 ة قضايا الدولة.                                                                                                  تمثلهم إدار                                                                                
       

 -المحكمة -
 بعد االطالع على األوراق، وسماع اإليضاحات، وبعد المداولة.

أفراد الجهة المدعية يملكون حصصاا   أن   ن من األوراق فيحسبما يتبي   –ة تتحصل وقائع هذه القضي   ومن حيث إن  
ااا  مااان المنطقاااة العقاري ااا2222ة فاااي العقاااار ذم الااارقم  ساااهمي   ابعة بحلاااب وبموجاااب المرساااوم ذم الااارقم  ....  ة الس 
اا جاارا اسااتمالع العقااار المااذكور مااع جملااة ماان العقااارات األ اارا ماان أجاال تنفيااذ  1621 11 24ادر بتاااري  الص 

ولقناعااة الجهااة المدعيااة بعاادم مشااروعية قاارار االسااتمالع المااذكور لجهااة العقااار  ،ساامينمشااروع حديقااة هضاابة اليا
موضوع الدعوا فقد كانت معه دعواها الماثلة بطلب الحكام باالعالن انعادام المرساوم الصاادر باساتمالع العقاار رقام 

   من المنطقة العقارية السابعة بحلب وبما يترتب على ذلع من آثار. 2222 
علاى االساتمالع دون  ه مضاى أكثار مان أرنعاين عاماا  عياة تسساس دعواهاا علاى القاو  ب ن االجهة المد   ومن حيث إن  

عاد مان الممكان إقاماة ه لام ي  عى عليها وأن اة السم اإلدارة المد  أن يتم تقدير قيمة العقار وال إيداع القيمة وال نقل الملكي  
العقاار موضاوع الادعوا يقاع ضامن نطااق  كماا أن   ،الجواناب ة من كافاةلوقوعه ضمن منطقة مبني   هأم مشروع علي

ااالمدينااة القديمااة المسااجلة ضاامن المناااط  األثري اا ط د اسااتعماله للسااكن بموجااب م ط ااد  ة التااي يجااب الحفاااا عليهااا وح 
الواجااب ق النافااذ حاليااا  للمدينااة القديمااة للت طاايط المصااد   ه طبقااا  وأن اا ،اسااتعماالت األراضااي المصاادق للمدينااة القديمااة

 عد باإلمكان وال يجوز تنفيذ مشروع الحديقة غاية االستمالع.الحفاا عليها لم ي  
تقادير قيماة العقاار  ه تام  علاى أن ا رفضاها ت سيساا   ت على الدعوا طالباة  عى عليها رد  جهة اإلدارة المد   ومن حيث إن  

رسوم االساتمالع المشاكو مناه ذم الارقم  .....  لعاام م وأن   ،ا  ا  ويجرم العمل على تقريره تحكيمي  محل الدعوا بدائي  
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ا  وغير قابل ألم طري  من طرق الطعن باعتباره صدر بناء على أحكام قانون االساتمالع رقام يعتبر قطعي   1621
 ومن أجل تنفيذ مشروع من مشاريع النفع العام. 1642  لعام 222 

فيماااا  1621 11 24بقااارار االساااتمالع ذم الااارقم  ....  تااااري  ا الطعااان ماااا تت ي اااالااادعوا الماثلاااة إن   ومااان حياااث إن  
ة الساابعة بحلاب بمقولاة: مضاي   مان المنطقاة العقاري ا2222نه من استمالع عقار الجهة المدعية ذم الارقم  تضم  

ياااذ ة السااام جهاااة اإلدارة وتنفعلاااى صااادوره دون تقااادير قيماااة أو إياااداع القيماااة وال نقااال الملكي ااا أكثااار مااان أرنعاااين عاماااا  
ااالمشااروع إضااافة لوقااوع العقااار ضاامن منطقااة أثري اا ا لاام يعااد باإلمكااان معااه تنفيااذ المشااروع ة واجااب الحفاااا عليهااا مم 

 عليه.
 صاكوع االساتمالع تصادر مبرماة   ه بموجب أحكام قانون االستمالع فالن  ه يتعين اإلشارة ابتداء  إلى أن  ومن حيث إن  
ماا صافة االنبارام هاذه إن   مان طارق الطعان أو المراجعاة وقاد اساتقر االجتهااد فاي هاذا الصادد علاى أن   ال تقبل طريقاا  

مااان شااا ن هاااذا العياااب أن ينحااادر بهاااا إلاااى درجاااة  إذ أن   جسااايم   تنحسااار عااان صاااكوع االساااتمالع متاااى شاااابها عياااب  
 االنعدام.

ر االسااتمالع وهااو قاارار إدارم نهااائي وقااد قاادمت ا الطعاان بانعاادام قااراالاادعوا الماثلااة وبحساابانها تت ي اا وماان حيااث إن  
 .الدعوا مستوفية إجراءاتها الشكلية وأوضاعها القانونية فتكون جديرة بالقبو  شكال  

ة مقابال تعاويع عااد  وقاد شارع أصاال  مان أجال للملكي ا جبارم   االساتمالع هاو نازع   ه من المعلاوم با ن  ومن حيث إن  
العاادو  فيمااا بعااد عاان تنفيااذ المشااروع الااذم جاارا اسااتمالع العقااار ماان  فااالذا مااا تاام   ،تنفيااذ المشاااريع ذات النفااع العااام

لااذلع  فااع العااام وانحساارت عاان صااع االسااتمالع تبعااا  ها ماان فكاارة الن  أجلااه فقااد االسااتمالع مشااروعيته التااي يسااتمد  
 الحصانة التي أضفاها المشرع عليه.

ااالمحكمااة كاناات قااد اسااتعانت بااال برة الفني اا وماان حيااث إن   ي الواقااع الااراهن للعقااار موضااوع الاادعوا ة ماان أجاال تقص  
تنفيذ المشاروع االساتمالكي علياه كاال  أو جازءا  ونياان ماا إذا كانات الحاجاة للعقاار موضاوع الادعوا  ونيان ما إذا تم  

فااي تنفياااذ المشاااروع غاياااة االسااتمالع ال تااازا  قائماااة فاااي ضااوء الم طاااط التنظيماااي النافاااذ فااي منطقاااة وقاااوع العقاااار 
 المذكور ونيان اإلجراءات االستمالكية التي قامت بها اإلدارة.

  2222العقاار رقام   م انتهاى فياه إلاى أن  2113 2 2فاي   اا  ب برتاه مسر   م تقريارا  ال بير المسمى قاد   ومن حيث إن  
عمرهاا إلاى من المنطقة العقارية السابعة بحلب هو عقار قديم واقع ضامن مجموعاة مان البياوت القديماة التاي يعاود 

ه لام يااتم التقادير التحكيمااي وأن اا ،  سانة فااي حاي قااديم كماا هااو مباين علااى م طاط المدينااة القديماة151ماا يزياد عاان 
ة التااي يجاااب هااذا العقااار يقااع ضاامن نطاااق المدينااة القديمااة المسااجلة ضاامن المناااط  األثري اا لهااذا العقااار بعااد وأن  
ه وأن ا ،ق  للمديناة القديماةبموجب م طط استعماالت األراضي المصد  كن الم تلط د استعماله للس  الحفاا عليها وحد   

للمديناة القديماة الواجاب الحفااا  للت طايط النافاذ حالياا   ه طبقاا  لم يتم تنفيذ المشروع غاية االساتمالع ) الحديقاة ( وأن ا
ه تصنيف العقار موضوع الادعوا علاى أن ا عليها لم يعد باإلمكان وال يجوز تنفيذ المشروع غاية االستمالع حيث تم  
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ومن المتوجب الحفاا على حاله كما هو ونذلع لم يعد للجهة المستملكة ) مجلاس مديناة حلاب ( مان  تاري ي   أثرم  
 حاجة الستمالع العقار المذكور.

غايااة االسااتمالع  تنفيااذ مشااروع الحديقاة ه ماا دام قااد ثباات باال برة الجاريااة فااي الصادد محاال الناازاع با ن  ومان حيااث إن اا
علااى العقااار موضااوع الاادعوا أصااب  غياار جااائز وغياار ممكاان بعااد د ولااه ضاامن نطاااق المدينااة القديمااة المسااجلة 

 اإلبقاااء علااى اسااتمالكه يكااون غياار جااائز قانونااا  طالمااا أن   ة التااي يجااب الحفاااا عليهااا فااالن  ضاامن المناااط  األثري اا
فع العاام الماراد تنفياذه، والاذم هاو الهاد  مان ا  وعدما  بمشروع الن  ة االستمالع كما سلف البيان ترتبط وجودمشروعي  

ة العائادة نه مان اساتمالع الحصال الساهمي  مرساوم االساتمالع المطعاون فياه فيماا تضام   االستمالع وعلى ذلاع فاالن  
صااكوع  ة التااي أضاافاها المشاارع علااىألفااراد الجهااة المدعيااة ماان العقااار موضااوع الاادعوا يكااون غياار جاادير بالقطعي اا

 ينحدر به إلى درجة االنعدام. جسيم   االستمالع بعد أن أضحى مشوبا  بعيب  
ت إعاالن انعادام صاع االساتمالع المطعاون فياه قائماة ه ت سيساا  علاى ماا تقادم تكاون الادعوا وقاد ت ي اومن حياث إن ا

العقارياة الساابعة   المنطقاة 2222على مستندها القانوني الصحي  لجهة حصال الجهاة المدعياة مان العقاار رقام  
عان االجتهااد فاي قضاايا مماثلاة اساتهدفت الط   وعلاى ذلاع اساتقر   ،بحلب فقط وبما يترتب على ذلع من آثار ونتاائ 

ة العليااا بتاااري  ( الصااادر عاان المحكمااة اإلداري اا1 1122عوا القاارار ذم الاارقم )بااذات قاارار االسااتمالع موضااوع الااد  
 م  2111نة   لس1345م في الطعن رقم  2111 11 11
 

 -لهـــــذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 .قبو  الدعوا شكال  أواًل: 
  الصاادر 2261قبولها موضوعا  في شطر منها وا عاالن انعادام مرساوم االساتمالع المطعاون فياه ذم الارقم  ثانيًا: 
فيمااا تضاامنه ماان اسااتمالع الحصاال السااهمية العائاادة ألفااراد الجهااة المدعيااة ماان  ا  م جزئي اا1621 11 24بتاااري  
   من المنطقة العقارية السابعة بحلب وبما يترتب على ذلع من آثار ونتائ .   2222العقار  
إعادة نصف الرسوم المسددة من الجهة المدعياة إليهاا وتضامينها النصاف ام ار منهاا وتضامين جهاة اإلدارة ثالثًا: 

لمااادعى عليهاااا المصااااريف ومبلاااة  ألاااف   ليااارة ساااورية مقابااال أتعااااب المحامااااة وتضااامين الطااارفين مناصااافة نفقاااات ا
 ال برة. 

 م 33/00/3003هـ الموافق  0131/   صدر وتلي علنًا في /
/ في الطعن 3053تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3003 / لعام3093رقم /
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  -محكمة القضاء اإلداري بدمشق  -
 م3003( لعام 0001/1القرار رقم )

 م3003( لعام 033/1في القضية ذات الرقم )
عدم قيام اإلدارة بتنفيذ المشروع وتقدير قيمة العقار بدائيًا وتحكيميًا وعدم إيداع قيمته -استمالك –قضاء إداري 
د الصفة العمرانية لهذا العقار دق لمنطقة العقار موضوع الدعوى قد حد  المخطط التنظيمي المص–في المصرف

ن   عدم تنفيذ المشروع الذي تم  سكن بلدة قديمة دون أن يتم لحظ وجود أي حديقة عامة تنظيمية ضمنه وا 
جة ب ينحدر معه إلى در االستمالك من أجله وانتفاء فكرة النفع العام يجعل من مرسوم االستمالك مشوبًا بعي

 . مناط ذلك-قبول المطالبة–االنعدام
 ورفقاه(. –: ) . غ الجهـة المدعـيـــة

 ة إضافة لوظيفته.: رئيس مجلس مدينة النشابي  الجهة المدعى عليها
 تمثله إدارة قضايا الدولة

 : رئيس الجمهورية إضافة لمنصبه.الجهة المدخلة
 رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه.  
 إضافة لمنصبه.وزير الدا لية   
 محافظ ريف دمش  إضافة لوظيفته.  

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة  -

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.
 ة.الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلي   من حيث إن  

ااااااا مااااااان حياااااااث إن  و  ة مقااااااادارها يملكاااااااون حصاااااااة ساااااااهمي  عياااااااة أفاااااااراد الجهاااااااة المد   ل فاااااااي أن  وقاااااااائع القضاااااااية تتحص 
ة وهاو عباارة عان دار ة العقارية بمديناة النشاابي  ( سهم من العقار رقم )...( من منطقة النشابي  2411 14227622)

وننااء علياه صادر  ،إنشااء حديقاة علاى عقاار الجهاة المدعياة 1655ة في عاام كن وقد قررت لجنة بلدية النشابي  للس  
الاذم قضاى باساتمالع عقاار الجهاة المدعياة ماع عقاار آ ار  1655 11 22...( تاري  مرسوم االستمالع رقم )..

 ،منع الجهاة المدعياة مان التصار  بعقارهاا مناذ تااري  المرساوم الماذكور وحتاى امن إلنشاء حديقة عامة عليها وتم  
جهاة المدعياة ورغام ة بالصادار م طاط تنظيماي للمنطقاة ولام تلحاظ أم حديقاة علاى عقاار الوقد قامات بلدياة النشاابي  

ا  ولم توضاع ا  وتحكيمي  ة طويلة جدا  على االستمالع لم يتم تنفيذ المشروع ولم يتم تقدير قيمة العقار بدائي  انقضاء مد  
ة باالسااتمالع لااذلع اإلدارة غياار جاااد   قيمتااه فااي المصاار  ممااا ينفااي فكاارة النفااع العااام ماان اسااتمالكه، فضااال  عاان أن  

( الماااسرخ فاااي 32ة ذم الااارقم )ة النشاااابي  عياااة بهاااذه الااادعوا طالباااة الحكااام بالل ااااء قااارار لجناااة بلدي ااامت الجهاااة المد  تقاااد  
والمتضاامن اساتمالع العقااار  1655 11 22إل اااء مرساوم االسااتمالع رقام ).....( تااري   ومان ثام   1655 11 21
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لياون ليارة ساورية عماا فاات الماالكين مان ة مع التعويع على المالكين بمبلة مة العقاري  رقم )...( من منطقة النشابي  
 كسب وما أصابهم من ضرر.

اإلدارة  أن  علاى ة طلبت بموجبها رفع الدعوا ت سيساا  مت بمذكرة جوابي  الجهة المدعى عليها قد تقد   ومن حيث إن  
الم طااط التنظيمااي الصااادر بعااام  ونناااء أبنيااة جدياادة وأن   ام الجهااة المدعيااة بتاارميم عقاراتهااالاام تقااف حااائال  دون قياا

 2111ة مان إتماام تقادير قيماة العقاار وفاي عاام األمار الاذم مناع البلدي ا ،لم يلحظ العقاار بالصافة المطلوباة 1626
 صدر م طط تنظيمي جديد وتم لحظ عقار الجهة المدعية بلدة قديمة.

ار موضوع الادعوا لبياان الوضاع التنظيماي لاه ة على العقرت إجراء الكشف وال برة الفني  المحكمة قر   ومن حيث إن  
ة واألوراق ونيااان ماادا حاجااة اإلدارة لتنفيااذ المشااروع االسااتمالكي فااي ضااوء الم طااط التنظيمااي النافااذ لبلديااة النشااابي  

 والوثائ  المبرزة في الدعوا.
 أن   2112 2 14 ن فااي تقرياار  برتااه المااسرخ فاايال بياار الااذم نهااع بمهمااة الكشااف وال باارة قااد بااي   وماان حيااث إن  
ة بلادة قديماة ولام يلحاظ أم ة حسب المصور التنظيمي المصدق يقع ضمن المنطقاة العمراني ا( نشابي  23العقار رقم )

 ذ ماا جااء فاي المرساوم االساتمالكي ال اال بالعقاار )اساتمالع العقاار للصاال  العاام( وأن  نف امنش  أو حديقة عامة ت  
وعاادم  1655ن عامااا  علاى صادور المرساوم االساتمالكي رقام )...( لعاام  مسايبارة ال تارا بعاد مارور أكثار مان ال 

ط التنظيمااي اإلدارة بحاجااة لتنفيااذ المشااروع االسااتمالكي وذلااع فااي ضااوء الم ط اا تنفيااذه ماان قباال اإلدارة مااا يشااير أن  
 ة النشابية.افذ لبلدي  الن  

رت وقاار   2115 5 3خ فااي المدعيااة المااسر  اسااتجابت لمطلااب الجهااة  2112 5 31المحكمااة بتاااري   وماان حيااث إن  
إد اااا  كااال مااان السااايد رئااايس الجمهورياااة ورئااايس مجلاااس الاااوزراء ووزيااار الدا لياااة ومحاااافظ رياااف دمشااا  إضاااافة 

 عى عليهم بالدعوا.لمناصبهم كمد  
إلاى ال بيار وكلفتاه وضااع  2112 5 22رة الجهاة المادعى عليهاا المسر اة فااي المحكماة أحالات مااذك   ومان حياث إن  

 قرير تكميلي يتولى فيه الرد على المالحظات الواردة على تقرير  برته.ت
 أكد فيه على ما جاء في التقرير األساسي. 2112 11 21م بتقرير تكميلي مسرخ في ال بير قد تقد   ومن حيث إن  
عرفااة ثالثااة المحكمااة قااد اسااتجابت لطلااب الجهااة الماادعى عليهااا وأعااادت ال باارة الجاريااة بالاادعوا بم وماان حيااث إن  

  براء على ضوء ال برة األحادية والتعقيبات الواردة وأقوا  الطرفين ودفوعهما.
 أن   2113 2 21نااوا فااي تقرياارهم المااسرخ فااي ال بااراء الااذين نهضااوا بمهمااة ال باارة فااي الاادعوا قااد بي   وماان حيااث إن  

ة للعقاار الماذكور بساكن بلادة قديماة ولام د الصافة العمراني اط التنظيمي لمنطقة العقار موضوع الادعوا قاد حاد  الم ط  
هاذا العقاار يحمال  ة أو أن  ة تنظيمي اعلاى وقاوع العقاار الماذكور ضامن حديقاة عام ا ط ماا ياد   تجد ال بارة فاي الم ط ا

الجهة المدعى عليهاا ليسات بحاجاة لتنفياذ المشاروع االساتمالكي  ة صفة أ را غير السكن أو أن  صفة حديقة أو أي  
 افذ.مة في ضوء الم طط التنظيمي الن  حديقة عا
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باات علااى تقرياار ال باارة بعاادد ماان المالحظااات والتمساات إحالتهااا إلااى جهااة اإلدارة الماادعى عليهااا عق   وماان حيااث إن  
 السادة ال براء للرد عليها.

هذه ال بارة قاد  دت ب ن  ة وجبالنتائ  التي انتهت إليها ال برة الفني   ا  رت ملي  هذه المحكمة وبعد أن تبص   ومن حيث إن  
أحاطاات بمالبسااات القضااية بشااكل يمكاان االرتكااان معااه لنتائجهااا دون الحاجااة لالستيضااا  عاان المالحظااات التااي 

تلاااع المالحظاااات كاااان قاااد تناولهاااا ال باااراء بتقريااار  بااارتهم  ما أن  ساااي   ،عى عليهاااا بصاااددهاأثارتهاااا جهاااة اإلدارة الماااد  
 األساسي.

القضااء اإلدارم قاد اساتقر علاى أن صافة االنبارام التاي أضافاها المشارع علاى صاكوع  االجتهاد لادا ومن حيث إن  
 ينحدر بها مثل هذا العيب إلى درجة االنعدام. جسيم   ما تنحسر في حا  شاب تلع الصكوع عيب  االستمالع إن  
ها القانونيااة الاادعوا تقااوم علااى الطعاان بقاارار االسااتمالع المطعااون بااه وقااد قاادمت مسااتوفية أوضاااع وماان حيااث إن  

جراءاتها الشكلي    .ة بالقبو  شكال  ة فتكون حري  وا 
ع أصاال  مان أجال تنفياذ ة فاي مقابال تعاويع عااد  وقاد شار   ة الفردي اللملكي ا جبارم   االستمالع هاو نازع   ومن حيث إن  

لت عااان تنفياااذ المشاااروع االساااتمالكي علاااى  فاااالذا ماااا ثبااات أن   ،فاااع العاااامالمشااااريع ذات الن   اإلدارة المساااتملكة قاااد عاااد 
فااع العااام وانتفاات معهااا صاافة العقااارات المسااتملكة أو عاادم الحاجااة إليهااا لتنفيااذ المشااروع االسااتمالكي انتفاات فكاارة الن  

 ة عن االستمالع.المشروعي  
مان أجال  1655ع الادعوا قاد جارا فاي عاام استمالع العقاار موضاو  الثابت من الوثائ  المبرزة ب ن   ومن حيث إن  

هاا لام تنفيذ مشروع حديقة عامة عليه مع عقارات أ ارا وقاد أشاارت جهاة اإلدارة المساتملكة فاي معارع دفوعهاا ب ن  
 تستكمل إجراءات تقدير قيمته بسبب عدم لحظه في الم طط التنظيمي بالصفة المطلوبة حديقة.

العقاااار  ة الجارياااة فاااي الصااادد محااال النااازاع بااا ن  ة والثالثي اااة األحادي ااافني اااالواضااا  مااان  اااال  ال بااارة ال ومااان حياااث إن  
نظيمي لمنطقة العقاار دون ط الت  تصدي  الم ط   وقد تم   ،ة سكن بلدة قديمةموضوع الدعوا يقع في المنطقة العمراني  

ة قاائم علاى جازء مان ة النشاابي  بلدي امبناى  فاع العاام علياه، وبا ن  أن يتم لحظ وجود حديقاة أو مبناى أو منشا ة تعاود للن  
ا كانت حاجة اإلدارات العامة في الدولة لتنفياذ المشااريع ولم   ،العقار )...( وليس على العقار )..( موضوع الدعوا 

دة لكال مان العقاارات الواقعاة فاي ة المحاد  ة والصافة العمراني اطاات التنظيمي اما تحكمها الم ط  العامة التي ترغب بها إن  
هذه الم ططات حيث ال يكفي أن ترغب هذه اإلدارة أو تلع بالشادة بناء ما في هذا المكان أو ذاع ما لام يكان هاذا 

 ه وقااد ثباات كمااا ساالف البيااان باا ن  ن ااالمصاادق لبناااء هااذه المنشاا ة وبمااا أ صااا  فااي الم طااط التنظيماايالمكااان م ص  
د الصافة العمرانياة لهاذا العقاار ساكن بلادة قديماة حاد   ط التنظيمي المصدق لمنطقة العقار موضوع الدعوا قدالم ط  

ة صافة دون أن يتم لحظ وجود أم حديقة عامة تنظيمية ضامنه، أو أن هاذا العقاار يحمال صافة حديقاة عاماة أو أي ا
 .كنأ را غير الس  

قيماة العقاار  حت في معارع دفوعهاا بتوقفهاا عان متابعاة إجاراءات تقاديرعى عليها صر  جهة اإلدارة المد   وحيث إن  
اا ،المااذكور بساابب عاادم لحظااه فااي الم طااط التنظيمااي بالصاافة المطلوبااة حديقااة عامااة د عاادم حاجااة األماار الااذم يسك  
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اسااتمالع العقااار  وعليااه فااالن   ،اإلدارة لتنفيااذ مااا صاادر مرسااوم االسااتمالع ماان أجلااه وال ايااة الااواردة فااي هااذا المرسااوم
األمار الاذم يفقاد صاع االساتمالع المطعاون  ،فاع العاامة الن  موضوع الدعوا والحا  ما ذكر يكون قد  رج عن مظل  

ها أصال  من فكرة النفع العام وتنحسر عنه تبعا  لذلع الحصاانة التاي أضافاها المشارع ته التي يستمد  به معه مشروعي  
دعيااة بالل اااء صااع االسااتمالع المطعااون بااه لجهااة مااا تضاامنه ماان اسااتمالع عليااه، ونااذلع يكااون مطلااب الجهااة الم

عقارها موضوع الدعوا قائما  على مستنده القاانوني الصاحي  و متعاين القباو  موضاوعا  وهاو ماا ي ناي عان البحاث 
قااة ة النشااابية المتضاامن تقريرهااا بالنشاااء حديالصااادر عاان بلدي اا 1655 11 21( تاااري  32بطلااب إل اااء القاارار رقاام )

 على العقار موضوع الدعوا.
ه ولجهة مطلب الجهة المدعية المتعل  بالتعويع عما فاتهاا مان كساب وماا أصاابها مان ضارر جاراء ومن حيث إن  

هذه المحكمة ترا أن إل اء صاع االساتمالع المطعاون باه هاو  يار تعاويع لهاا مماا يتعاين رفاع  االستمالع فالن  
 مطلبها بهذا الصدد.

 -لهذه األسباب  -
 حكمت المحكمة بما يلي:

 .  قبو  الدعوا شكال  أواًل: 
ل اء قرار االستمالع ذم الرقم )...... قبولها موضوعا  ثانيًا:  المطعون  1655 11 22( تاري  1في شطر منها وا 
( من المنطقة العقارية النشابية 23ا  فيما تضمنه من استمالع حصة الجهة المدعية من العقار ذم الرقم )به جزئي  

موضوع الدعوا وبما يترتب على ذلع من أثار ونتائ  وذلع في حدود حصة الجهة المدعية منه فقط ورفع ما 
 يجاوز ذلع من طلبات.

إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف األ ر وتضمين الطرفين ثالثًا: 
 ( ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. 511المتنازعين مناصفة المصاريف ونفقات ال برة وكل منهما )

 م03/00/3003هـ الموافق في0139حكما صدر وتلي علنا في   /   /
/ في الطعن 3333وجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بمتم 

 3009 / لعام1353رقم /
 

 -محكمة القضاء اإلداري بدمشق 
 م 3003( لعام 0003/1القرار رقم )

 م3003( ل عام3303/1في القضية ذات الرقم )
المشرع أجاز لجهة اإلدارة  إن  –العقاراستمالك الفضلة الناتجة عن استمالك -استمالك –ي قضاء إدار 

المستملكة استمالك الفضلة بشرط تعذر اتفاق أصحاب العالقة على توحيد عقاراتهم أو دمجها أو إفرازها بشكل 
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استمالك الفضلة  إن  -المدعي لم يثبت تعذر االتفاق-تكون معه قابلة للبناء ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة
 .مناط ذلك-رفض المطالبة–بتقديره في ضوء المصلحة العامة د اإلدارة المستملكةجوازي تنفر  هو أمر  

 : )م. س(.الجهــــة المدعيـــــة
 : السيد وزير اإلدارة المحلية إضافة لمنصبه. الجهة المدعى عليها
 السيد محافظ درعا إضافة لوظيفته.                       
 جلس مدينة الحارة إضافة لوظيفته. السيد رئيس م                      

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة                                                           
 السيد )ج. ز(.                        

 
 -المحكمة  -

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.
 قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية فهما جديران بالقبو  شكال .  الدعوا والطلب العارع من حيث إن  
المدعي يملع كامل العقار  ب ن   –حسبما استبان من األوراق المبرزة –وقائع هذه القضية تتحصل  ومن حيث إن  

  1652  بمحافظة درعا وبموجب القرار ذم الرقم   2 22ذم الرقم  ....  من المنطقة العقارية الحارة رقم  
من  2113 – 411استمالع العقارين  م فقد تم  2111 5 23الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتاري  

وننتيجة استمالع –محافظة درعا–الطري  لمدينة الحارة ة ش    ذات المنطقة العقارية والمجاورين لعقاره من أجل تتم  
ة عائدة   وفضلة عقاري  411عى عليهما من العقار رقم  ة عائدة للمد  العقارين المذكورين نت  عنهما فضلة عقاري  

  .2113لورثة )إ. ق( من العقار رقم 
حة للبناء   ملتصقة بعقار المدعي وهي غير صال411عى عليهما من العقار رقم   الفضلة العائدة للمد   وحيث إن  

بطلب شرائها فرفضا عرضه،  –عليهما المدعى  –م إلى مالكيهافقد تقد  –حسبما يدعي–وف  نظام ضابطة البناء
عن طري  –وزارة اإلدارة المحلية–ة من جهة اإلدارة المدعى عليهااألمر الذم دفعه إلى طلب تملع الفضلة المذكور 

إلى مجلس مدينة الحارة تم رفضه بمقولة م الفته  ه وبعد تحويل طلبه إلى محافظ درعا ومن ثم   أن  االستمالع إال  
 نظمة والقوانين النافذة.وتعارضه مع األ

ولقناعة المدعي بعدم مشروعية الكتاب الصادر برفع طلبه المذكور فقد كانت دعواه الماثلة بطلب الحكم باللزام 
 األولى والثانية والثالثة باستمالع الفضلة العقارية العائدة للمدعى عليهما، ومن ثم   –جهة اإلدارة المدعى عليها 
عى عليه )م. ز( في الدعوا كونه يملع حصة سير الدعوا التمس فيه إد ا  المد  تقدم بطلب عارع أثناء 

  من المنطقة العقارية الحارة ووضع إشارة الدعوا على العقار المذكور  شية من 411ة من العقار رقم   سهمي  
 بيعها أو التصر  بها. 
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 الفضلة موضوع الدعوا وفقا   القو : ب ن  س كل من الدعوا والطلب العارع على المدعي يسس    ومن حيث إن  
ادر بناء على تكليف المكتب التنفيذم لمجلس مدينة الحارة ووف  الم ططات االستمالكية لتقرير المهندسين الص  

وهي تمنع المرور والعبور لعقاره  ،هي ملتصقة بعقاره وهي فضلة غير صالحة للبناء وف  نظام ضابطة البناء
امتناع مالكيها عن بيعها له كان بقصد اإلضرار  إنشاسه وف  قرار االستمالع وب ن   الذم تم   وهي بمحاذاة الشارع

 تجيز تملكه للفضلة المذكورة. 22 2التعليمات الصادرة عن وزارة اإلدارة المحلية والبيئة ذات الرقم  كما أن   ،به
م برفع وضع إشارة 2111 2 21ري  تا 3 241هذه المحكمة قضت بموجب قرارها ذم الرقم    ومن حيث إن  

   من المنطقة العقارية الحارة بدرعا.411الدعوا على صحيفة العقار رقم   
الفضلة التي تطالب الجهة  عى عليها دفعت الدعوا مرتئية ردها بمقولة أن  جهة اإلدارة المد   ومن حيث إن  

الجهة المدعية ال  ونذلع فالن   ،عى عليهماتها للمد  المدعية بتملكها هي فضلة ناتجة عن االستمالع وعائدة في ملكي  
 تملع الح  بمثل هذا الطلب كونها غير مالكة لتلع الفضلة.

 عى عليهما لم يحضرا جلسات المحاكمة. المد   ومن حيث إن  
تجة عن ا من دعواه إلزام جهة اإلدارة المدعى عليها باستمالع الفضلة الناما يت ي  المدعي إن   ومن حيث إن  

عى عليهما   من المنطقة العقارية الحارة بمحافظة درعا والعائدة بملكيتها للمد  411استمالع العقار ذم الرقم   
 كافة شروط تملكه لهذه الفضلة متوفرة.  تمهيدا  لتمليكه الفضلة المذكورة بمقولة أن  

الفضلة هي جزء من عقار نات  عن تطبي  الم ططات التنظيمية أو  ه يقتضي التنويه ابتداء  إلى أن  ومن حيث إن  
ة وال تصل  لوحدها إلقامة بناء مستقل عليها بموجب القوانين عن االستمالع أو عن أم سبب من أسباب الملكي  

در بالمرسوم اافذ الص    من قانون االستمالع الن  5المشرع ولئن كان قد أجاز في المادة   وب ن   ،واألنظمة النافذة
في –الجزء من العقار–ة استمالع مثل هذه الفضلةللجهة اإلداري   1613  لعام 21التشريعي ذم  الرقاااام   

وذلع بقصد دمجها أو توحيدها أو إفرازها بشكل تصب  معه قابلة للبناء –لحاالت التي حددها في هذه المادةا
ذلع على شرط تعذر اتفاق أصحاب العالقة على توحيد عقاراتهم   ه عل  ة فالن  بمقتضى األنظمة واالعتبارات الفني  

ويثبت تعذر االتفاق بموجب  ،أو دمجها أو إفرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء ويعود تقدير ذلع للجهة المستملكة
ع ة لهذا ال رع بعد دعوة أصحاب العالقة ويكون هذا المحضر مستندا  الستمالمحضر تنظمه الجهة اإلداري  

 العقار أو جزء العقار. 
د حو المحد  المدعي لم يثبت تحق  كافة الشروط المطلوبة للبناء على عقاره على الن   ه فضال  عن أن  ومن حيث إن  

الفضلة موضوع الدعوا غير قابلة للبناء بمفردها إضافة إلى عدم إثبات تعذر  افذ وب ن  بنظام ضابطة البناء الن  
استمالع  مالع الفضلة المذكورة على توحيدها أو دمجها مع عقاره، فضال  عن ذلع فالن   الوصو  إلى اتفاق مع

الفضالت العقارية ال اصة الناتجة عن االستمالع بقصد توحيدها أو دمجها ونيعها لمالكيها هو أمر جوازم تنفرد 
يجوز إلزامها بذلع، وعليه تكون  اإلدارة المستملكة بتقديره  في ضوء المصلحة العامة التي تب ي إلى تحقيقها وال

  411الدعوا بما هدفت إليه من إلزام اإلدارة المدعى عليها باستمالع الفضلة الناتجة عن استمالع العقار رقم   
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مفتقرة إلى مستندها القانوني –دعي بتملع الفضلة المذكورةالعائدة ألفراد الجهة المدعى عليها وتقرير أحقية الم
 فع. السليم وحرية بالر 

 -لهذه األسباب  -
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبو  كل من الدعوا والطلب العارع شكال .أواًل: 
 رفضهما موضوعا . ثانيًا: 
 تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلة ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.ثالثًا: 
 م03/00/3003ي هـ الموافق ف0139حكمًا صدر وتلي علنا بتاريخ / /      

للم   طعن على هذا القرار ُيسج 
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3003( لعام 0003/1القرار رقم )

 م3003( لعام 3953/1في القضية ذات الرقم )
ثبوت عدم حاجة اإلدارة المستملكة للجزء المستملك مـن العقـار فـي تنفيـذ المشـروع  إن  -استمالك –قضاء إداري 

االســتمالكي بمنــنى عــن العقــار المســتملك يجعــل مــن فكــرة النفــع العــام تنتفــي عــن االســتمالك وتنفيــذ المشــروع 
وتنتفي معها صفة المشروعية األمر الذي يجعل من قرار االستمالك مشوبا بعيب ينحدر بـه إلـى درجـة االنعـدام 

ن مناط إعمـال  حكـم المـادة )– ام ثـم زالـت عنهـا صـفة تخصيصـها فعـاًل للنفـع العـ ( هـو العقـارات التـي تـم  39وا 
تخصيص الجـزء المسـتملك مـن العقـار موضـوع الـدعوى فعـاًل للنفـع العـام فـال مجـال  النفع العام وما دام لم يجر  

 .=مناط ذلكقبول المطالبة-( المذكورة39شميله بحكم المادة )لت
 )ع. ش(. الجهـة المدعـيـــة:

 افة لمنصبه. وزير الشسون البلدية والقروية إض الجهة المدعى عليها:
 .س مجلس مدينة حماة إضافة لوظيفتهرئي                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة.                                                                                
 -المحكمة  -

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.
اا ماان حيااث إن   الماادعي يملااع كاماال العقااار ذم  ل حساابما اسااتبان ماان األوراق المباارزة باا ن  وقااائع هااذه القضااية تتحص 

الصااادر عاان  1623( لعااام 1413ة ال امسااة بحماااة وبموجااب القاارار ذم الاارقم )الاارقم )...( ماان المنطقااة العقاري اا
لة من عقارات أ را من أجل توسيع شاارع وزير الشسون البلدية والقروية فقد جرا استمالع العقار المذكور مع جم

جهة اإلدارة المدعى عليها لم تعد بحاجة للجزء المستملع من عقارها بقصد نفع عام وهي  وحيث إن   ،العراق بحماة
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عي دون مسااوغ قااانوني فقااد كاناات دعااواه الماثلااة بطلااب الحكاام ممتنعااة عاان إعااادة ذلااع الجاازء المسااتملع إلااى المااد  
 ادر باستمالكه وبما يترتب عليه من أثار وترقين إشارته الموضوعة على صحيفته أصوال .بانعدام القرار الص
ااا وماان حياااث إن   جهاااة اإلدارة المااادعى عليهاااا قاااد عااادلت عااان تنفياااذ  س دعواهاااا علاااى القاااو  باا ن  الجهاااة المدعياااة تسس  

اق وذلاع بتعاديل م طاط اساتمالع جازء العقاار موضاوع الادعوا مان أجلاه وهاو توسايع شاارع العار  المشروع الذم تم  
 ق( تااااري  1362ق بموجاااب القااارار رقااام )الشاااارع الماااذكور أماااام عقااااره بموجاااب الم طاااط التنظيماااي العاااام المصاااد  

م وأصب  الجزء المذكور  ارجا  عن حاجة اإلدارة في الموقع المذكور مما أزا  صفة النفع العام عان 2111 2 11
محلااه القااانوني ممااا يفقااد اسااتمالع ذلااع الجاازء مشااروعيته ويعتباار  اسااتمالكه وجعاال اإلبقاااء علااى اسااتمالكه فااي غياار

 مشوبا  بعيب جسيم بم الفة قانونية لدرجة تنحدر به إلى االنعدام.
عدم قبولهاا لساقوطها بالتقاادم الطويال ولعادم صاحة  عى عليها دفعت الدعوا مرتئية  جهة اإلدارة المد   ومن حيث إن  

حساااب األصاااو   اساااتمالع العقاااار موضاااوع الااادعوا تااام   علاااى أن   ت سيساااا   ال صاااومة واساااتطرادا  رفضاااها موضاااوعا  
ة للعقااار المسااتملع ال ت يياار الصاافة التنظيمي اا وباا ن   ،هااا لاام تعااد  عاان تنفيااذ المشااروع غايااة االسااتمالعالقانونيااة وب ن  

 م.1613عام ( ل21( من قانون االستمالع رقم )35م إلى رفع االستمالع عنه استنادا  لنل المادة )تسد   
م 2112 2 21منها فاي اساتجالء حقيقاة النازاع قاررت بجلساتها المنعقادة بتااري   هذه المحكمة ورغبة   ومن حيث إن  

ا ي الواقاع الاراهن للعقاار موضاوع الادعوا ونياان ماا إذا كانات اإلدارة قاد إجراء  برة فنية بمعرفة  بير م اتل لتقص  
في بيان مادا الحاجاة إلياه فاي تنفياذ المشاروع الماذكور أو ال وفي حا  الن  قامت بتنفيذ المشروع غاية النفع العام أم 

لواقعاه التنظيماي الاراهن وذلاع فاي ضاوء األوراق والوثاائ  المبارزة فاي الملاف ودفاوع  أم مشروع نفاع عاام آ ار وفقاا  
 الطرفين وأقوالهما.
م الااذم 2113 5 13رتااه المااسرخ فااي م بتقرياار  بالساايد ال بياار الااذم نهااع بمهمااة ال باارة قااد تقااد   وماان حيااث إن  

اإلدارة لاام تقاام  مبنااي قااديما  وباا ن   الواقااع الااراهن للعقااار موضااوع الاادعوا هااو عقااار   انتهااى فيااه إلااى نتيجااة مفادهااا باا ن  
ااا كل الاااذم اساااتملع بموجاااب قااارار االساااتمالع المطعاااون باااه جااازء العقاااار بتنفياااذ المشاااروع غاياااة االساااتمالع علاااى الش 

ن   للواقع التنظيمي الراهن المصدق للعقار الماذكور ال حاجاة لاردارة إلاى أم جازء مناه فاي  ه وفقا  موضوع الدعوا، وا 
تنفيااذ المشااروع المااذكور أو أم مشااروع ذم نفااع عااام آ اار كااون الشااارع غايااة االسااتمالع أصااب  يكتساا  أجاازاء ماان 

 الدعوا.( فقط و لم يعد يكتس  أم جزء من العقار موضوع 1425و  2 1422و1 1422العقارات )
ال بااارة  باات بموجبهاااا علااى تقريااار ال باارة باااالقو  باا ن  مت بماااذكرة عق  عى عليهاااا تقااد  جهاااة اإلدارة المااد   وماان حيااث إن  

( ماان قااانون االسااتمالع التااي أجااازت للجهااة المسااتملكة تسااجيل العقااارات المسااتملكة التااي 35 الفاات أحكااام المااادة )
 السجل العقارم والتصر  بها بكل وجوه التصر .زالت عنها صفة النفع العام باسمها في قيود 

عى عليهاا بساقوط الادعوا بالتقاادم الطويال وفا  ماا اساتقر ه ولجهة الدفع المبدا من جهة اإلدارة المد  ومن حيث إن  
ه ال مجا  لتطبيا  عليه اجتهاد مجلس الدولة النقضاء فترة طويلة على صدور الصع االستمالكي المطعون به فالن  
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ملكيااة العقااار موضااوع الاادعوا ال تاازا  باساام الجهااة المدعيااة فااي  جتهاااد فااي الصاادد محاال الناازاع لطالمااا أن  هااذا اال
 السجل العقارم.
ماا تصادر مبرماة وغيار قابلاة ألم طريا  قارارات االساتمالع إن   ه وبحسب أحكام قاانون االساتمالع فاالن  ومن حيث إن  

ماااا تنحسااار عااان صاااكوع صااافة االنبااارام هاااذه إن   علاااى أن   قاااد اساااتقر   ن االجتهااااد أ  مااان طااارق الطعااان أو المراجعاااة إال  
 االستمالع متى شابها عيب جسيم ينحدر بها مثل هذا العيب إلى درجة االنعدام.

الاادعوا الماثلاااة بحساابانها تقاااوم علااى الطعااان بقاارار االساااتمالع المطعااون فياااه وقااد قااادمت مساااتوفية  وماان حياااث إن  
جراءاألوضاعها القانوني    ة فتكون جديرة بالقبو  شكال .تها الشكلي  ة وا 

العيب الذم تنسابه الجهاة المدعياة لصاع االساتمالع المطعاون باه هاو عادم حاجاة اإلدارة المساتملكة  ومن حيث إن  
للجزء المستملع من عقارها في تنفيذ المشروع غاية االساتمالع لعادولها عان تنفياذ المشاروع الماذكور فاي موقاع هاذا 

 يل الم طط التنظيمي للشارع غاية االستمالع.العقار بعد تعد
ة فااي مقاباال تعااويع عاااد  وقااد شاارع االسااتمالع ماان أجاال تنفيااذ جباارم للملكي اا االسااتمالع هااو ناازع   وماان حيااث إن  

المشااااروع  اإلدارة المسااااتملكة لاااام تعااااد بحاجااااة العقااااار المسااااتملع وأن   المشاااااريع ذات النفااااع العااااام فااااالذا مااااا ثباااات أن  
فاااع العاااام تنتفاااي عناااه وتنتفاااي معهاااا صااافة فكااارة الن   فاااالن   ،تنفياااذه بمنااا ا عااان العقاااار المساااتملع تااام  االساااتمالكي قاااد 

 ة عن االستمالع.المشروعي  
ة الجارياة فاي الصادد محال النازاع ونادون تعقياب مان ة األحادي اه ما دام قد ثبت من تقرير ال بارة الفني او من حيث إن  

ماان أجاال تنفيااذ مشااروع  1623عقااار موضااوع الاادعوا قااد جاارا اسااتمالكه بعااام ال جهااة اإلدارة الماادعى عليهااا باا ن  
ن اا الشااارع المااذكور الواقااع شااما  العقااار  افااذ حاليااا  فااالن    الن  ه بموجااب الواقااع التنظيمااي المعااد  توسااعة شااارع العااراق وا 
و 2 1422و1 1422)تنفيااذه علااى أرع الواقااع مكتسااحا  أجاازاء ماان العقااارات المجاااورة لااه  موضااوع الاادعوا قااد تاام  

اساتمالع هاذا العقاار األ يار والحالاة هاذه يكاون قاد  فالن   ،( فقط دون أن يكتس  أم جزء من العقار المذكور1425
ته التاااي فاااع العاااام الاااذم يهاااد  إلاااى تحقيقاااه، األمااار الاااذم يفقاااد صاااع االساااتمالع معاااه مشاااروعي  ة الن   ااارج عااان مظل ااا
لاذلع الحصاانة التاي أضافاها المشارع علياه، هاذا فضاال  عان  سار عناه تبعاا  فع العام وتنحمن فكرة الن   يستمدها أصال  

ااعى عليهااا لاام تقاام حتااى تاري ااه بنقاال ملكي ااجهااة اإلدارة المااد   أن   جل العقااارم ولاام تثباات ة العقااار إلااى اساامها فااي الس  
لمدعيااة بواقعااة اإليااداع قيامهااا باليااداع القيمااة المقاادرة للجاازء المسااتملع ماان العقااار المااذكور بالمصاار  وتبليااة الجهااة ا

 جهة اإلدارة المدعى عليها قد عدلت عن تنفيذ المشروع الذم تم   تسديد هذه القيمة إليها وكان مفاد ذلع أن   ومن ثم  
عى عليهااا وال ي ياار ماان هااذه النتيجااة تمسااع جهااة اإلدارة المااد   ،االسااتمالع ماان أجلااه علااى العقااار موضااوع الاادعوا 

اه إذا استملع عقار للن  قانون االستمالع التي تقضي ب ن  ( من 35ب حكام المادة ) ل فاي الواقاع لاذلع فع العاام و ص  
ه يعتبااار مااان أماااالع الدولاااة ال اصاااة ويساااجل فاااي القياااد العقاااارم باسااام الجهاااة فاااع العاااام فالن ااازالااات عناااه صااافة الن   ثااام  

فاي شا ن الماادة  االجتهاد قد اساتقر   المستملكة التي يح  لها أن تتصر  به بكل وجوه التصر ، وذلع بحسبان أن  
زالات صافة النفاع العاام عنهاا وماا دام  للنفاع العاام ثام   ت صيصاها فعاال   مناط إعمالها هو العقارات التي تام   ( أن  35)
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فاع العاام فاال مجاا  لتشاميله ب حكاام الماادة للن   ت صيل الجازء المساتملع مان العقاار موضاوع الادعوا فعاال   لم يجر  
 كورة و اعتباره من األمالع ال اصة.( المذ35)

ن لم يكن ثم  ه غني عن البيان ب ن  ومن حيث إن    عى عليهاا أو فاي أوراق الادعوا ماا ياد   ة في جواب اإلدارة الماد  ه وا 
ه تجدر اإلشاارة فاي هاذا فالن   ،على قبع الجهة المدعية لبد  استمالع الجزء المستملع من عقارها موضوع الدعوا 

ذلاع يساتتبع حكماا   ه حينما يقضى بالل اء صع استمالع عقار سب  وأن قبع مالكه باد  اساتمالكه فاالن  الصدد ب ن  
 التزام المالع برد بد  االستمالع إلى جهة اإلدارة المستملكة.

ه ترتيبااا  علااى مااا تقاادم ت اادو الاادعوا وقااد اسااتهدفت الصااع االسااتمالكي المطعااون بااه باالنعاادام قائمااة وماان حيااث إن اا
سااانيدها القانونيااة الصااحيحة وجااديرة بااالقبو  موضااوعا ، األماار الااذم ال معاادا معااه ماان إعااالن انعدامااه بمااا علااى أ

ة للعقااار يترتاب علااى ذلااع مان أثااار ونتااائ  بماا فااي ذلااع تاارقين إشاارة االسااتمالع الموضااوعة علاى الصااحيفة العقاري اا
 موضوع الدعوا.

 -لهذه األسباب -
 حكمت المحكمة بما يلي:

 .  قبو  الدعوا شكال  أواًل: 
جزئيا  فيما تضمنه من  1623 6 1قبولها موضوعا  وا عالن انعدام قرار االستمالع ذم الرقم )....( تاري  ثانيًا: 

استمالع جزء العقار ذم الرقم )......( من المنطقة العقارية ال امسة بحماة وبما يترتب على ذلع من أثار ونتائ  
 ستمالع الموضوعة على الصحيفة العقارية للعقار المذكور.بما في ذلع ترقين إشارة اال

إعادة ما أسلفته الجهة المدعية من رسوم إليها وتضمين جهة اإلدارة المدعى عليها المصاريف ونفقات ثالثًا: 
 ( ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. 1111ال برة و)

 م03/00/3003هـ الموافق في0139حكما صدر وتلي علنا في/   /
/ في الطعن رقم 151تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3001 / لعام1310/
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3003( لسنة 0033/1القرار رقم )

 م 3003لسنة  3053/1في القضية ذات الرقم/
االستمالك من أجل تنفيذها ال يعني  عدول اإلدارة عن تنفيذ إحدى المشاريع التي تم   إن  –استمالك–قضاء إداري 

فصاحها ًا وتحكيمي  بتقدير قيمة العقار بدائي   في حال قيام اإلدارةا عن تنفيذ كامل المشروع سيما عدوله عن ًا وا 
 .مناط ذلك-المطالبةرفض –يذ المشروع غاية قرار االستمالكحاجتها للعقار المذكور في تنف

 )ع. س(. :الجهة المدعية
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 رئيس مجلس الوزراء اضافة لمنصبه.  الجهة المدعى عليهـا:
 رئيس مجلس مدينة حمل اضافة لوظيفته.          

  تمثلهما إدارة قضايا الدولة        
 -المحكمة  -

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.   
الجهااة المدعيااة تملااع تمااام العقااار ذم الاارقم  ن ماان األوراق فااي أن  وقااائع القضااية تااتل ل حساابما يتبااي   ماان حيااث إن  

  ماان المنطقااة العقاريااة دياار بعلبااة بحماال وبموجااب القاارار ذم الاارقم  ....  الصااادر عاان رئاايس مجلااس 1212 
  لسااانة 21رساااوم التشاااريعي رقااام  باالساااتناد ألحكاااام قاااانون االساااتمالع الصاااادر بالم 2115 2 22الاااوزراء بتااااري  

استمالع العقار الماذكور بالصافة المساتعجلة ماع مجموعاة عقاارات وأجازاء مان عقاارات أ ارا لتنفياذ  فقد تم   1613
مشروع تتمة طري  الثامن من آذار مع العقدة الطرقية حتى طري  حمااة وتوسايع مقبارة تال النصار ومكاب النفاياات 

حااداث حااادائ  طرقياااة فاااي مديناااة ح ة وانعااادام القااارار الماااذكور فيماااا ولقناعاااة الجهاااة المدعياااة بعااادم مشااروعي   ،ماالوا 
ة مهمتهااا تضاامنه ماان اسااتمالع عقارهااا المشااار إليااه فقااد كاناات دعواهااا الماثلااة، التااي التمساات فيهااا إجااراء  باارة فني اا
روع مكاااب الكشاااف علاااى هاااذا العقاااار للوقاااو  علاااى عااادم حاجاااة المشااارع الساااتمالكه ولعااادو  اإلدارة عااان تنفياااذ مشااا

إضافة لكون االستمالع الذم صدر بالصفة المساتعجلة ال ينطبا  علاى العقاار الماذكور وال ياد ل ضامن  ،النفايات
الحكم بانعدام قرار االستمالع المشكو مناه جزئياا  فيماا تضامنه  أية حالة من حاالت االستمالع المستعجلة، ومن ثم  
 ستمالع عن صحيفته العقارية. من استمالع عقارها آنف الذكر وترقين إشارة اال

 ن  و مناه تجااوز ال اياة مان إصاداره، وأقارار االساتمالع المشاك الجهة المدعية تسسس دعواها على أن   ومن حيث إن  
م ططات تنفياذ االساتمالع وكاذلع الواقاع  حيث إن  –ع الدعوا موضو  –ارة ال تحتاج إلى استمالع العقارأعما  اإلد

فاع العاام التاي قاام عليهاا لعادو  الفعلي لتنفيذ المشروع أثبت عادم الحاجاة لهاذا العقاار بشاكل كامال والنعادام فكارة الن  
فة المستعجلة جاء علاى سابيل الحصار ولايس مان االستمالع بالص    كما أن   ،اإلدارة عن تنفيذ مشروع مكب النفايات

اسااتمالع العقااار المااذكور ماان أجلهااا ممااا يجعاال قاارار االسااتمالع المطعااون فيااه مشااوبا  بعيااب   ايااة التااي تاام  بينهااا ال
 جسيم ينحدر به لدرجة االنعدام.

اا وماان حيااث إن   التقاادير الباادائي  ه تاام  رفضااها ت سيسااا  علااى أن اا ت علااى الاادعوا طالبااة  دعى عليهااا رد  جهااة اإلدارة الم 
عى عليها لم تعلن عادم حاجتهاا الجهة المد     ليرة سورية وأن  2222362الدعوا بمبلة   والتحكيمي للعقار موضوع

بالصاافة المسااتعجلة جاااء منسااجما  مااع أحكااام الفقاارة –محاال الاادعوا –اسااتمالع العقااار السااتمالع العقااار المااذكور وأن  
 وأن   1613  لساااانة 21   ماااان قااااانون االسااااتمالع النافااااذ الصااااادر بالمرسااااوم التشااااريعي رقاااام 21 ب  ماااان المااااادة  

اة مم ات جمياع اإلجاراءات القانوني اوف  األصو  وتم   االستمالع تم   نا  وساليما  ومنتجاا  ا يجعال صاع االساتمالع محص 
 ألثاره القانونية. 
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ة بمعرفاااة  بيااار م إجاااراء  بااارة فني ااا 2111 5 11رت بجلساااتها المنعقااادة بتااااري  هاااذه المحكماااة قااار   ومااان حياااث إن  
ره المحكمااة ونالشاارا  أحااد مستشاااريها وذلااع لتقصااي حقيقااة العيااب الااذم تنساابه الجهااة المدعيااة لقاارار م ااتل ت تااا

االسااتمالع المطعااون بااه لناحيااة عاادو  اإلدارة عاان تنفيااذ المشااروع غايااة االسااتمالع وعاادم الحاجااة للعقااار موضااوع 
قاااار الماااذكور وأقاااوا  ودفاااوع وذلاااع فاااي ضاااوء الواقاااع التنظيماااي للع ،الااادعوا فاااي تنفياااذ المشاااروع غاياااة االساااتمالع

 الطرفين.
م  2113 2 26م بتقرياار  برتااه المااسرخ فااي ة قااد تقااد  الساايد ال بياار الااذم نهااع بمهمااة ال باارة الفني اا وماان حيااث إن  

العقاار موضاوع الادعوا يقاع ضامن الم طاط التنظيماي العاام لمديناة حمال  الذم انتهى فيه إلى نتيجة مفادها با ن  
عى عليهااا قاماات بتنفيااذ كاماال طرياا  الثااامن ماان اإلدارة المااد   ة وباا ن  تااه العمراني ااد هوي  ة تحااد   ولاايس لااه دراسااة تفصاايلي  
وقاماات باااإلجراءات الالزمااة لتوسااعة المقباارة ولاام تقاام ،حماه –ة التااي ترنطااه بطرياا  حماال آذار مااع العقاادة الطرقي اا

ن   ما قامت بالل اء استعما  مكب النفاياات تمهيادا  لترحيال النفاياات إلاى المطمار الواقاع بتوسعة مكب النفايات القائم وا 
  كام وذلاع بسابب وصاو  21وعلاى بعاد   ،تادمر القديماة –جنوب شرقي مدينة حمال علاى طريا  مديناة حمال 

ه لام ن االعمران إلى جوار العقار الماذكور وبسابب قياام مجلاس مديناة حمال بالنشااء مكاب جدياد فاي موقاع باديل، وب 
إقاارار إحااداث منطقااة  يعااد باإلمكااان توسااعة أو إكمااا  المكااب المهجااور المجاااور للعقااار موضااوع الاادعوا كونااه تاام  

ل   المجاورة له ولوقوعه ضمن حدود العمران مما يشاك   1221 – 1216 – 1211ة على العقارات  ة نموذجي  سكني  
كاان غاياة اسااتمالكه وبالتاالي عاادم الحاجاة إلياه فااي تنفياذ هااذا إقارارا  بحكام الواقااع بالعادو  عان تنفيااذ المشاروع الااذم 

 المشروع.
  الصاااااادر بتااااااري  4142ا مااااان دعواهاااااا الطعااااان باااااالقرار ذم الااااارقم  ماااااا تت ي اااااالجهاااااة المدعياااااة إن   ومااااان حياااااث إن  

 م فيما تضمنه من استمالع العقار موضوع الادعوا بالصافة المساتعجلة بمقولاة: م الفاة االساتمالع 2115 2 22
ولعادم الحاجاة  1613  لسنة 21  من قانون االستمالع الصادر بالمرسوم التشريعي ذم الرقم  21ألحكام المادة  

 للعقار المذكور في تنفيذ المشروع غاية االستمالع.
صاكوع االساتمالع تكاون مبرماة وغيار قابلاة ألم طريا  مان  ن  ه وبحساب أحكاام قاانون االساتمالع فاالومن حيث إن  
صفة االنبرام هذه التاي أضافاها المشارع  أو المراجعة وقد جرا االجتهاد لدا القضاء اإلدارم على أن  طرق الطعن 

 شب بعيب جسيم ينحدر بها إلى درجة االنعدام. على صكوع االستمالع تبقى مالزمة لهذه الصكوع ما لم ت  
ون باه مان حياث صادوره بالصافة ه لجهاة العياب الاذم تنسابه الجهاة المدعياة لصاع االساتمالع المطعاومن حياث إن ا

  مان القاانون الماذكور 21المشرع كاان قاد أجااز فاي الماادة   فالن   ،المستعجلة  الفا  ألحكام قانون االستمالع النافذ
شريطة النل على صفة االستعجا  في القرار الصادر باالستمالع فاي عادد مان  –االستمالع بالصفة المستعجلة 
ا ه قاد ت ي االثابت من قرار االستمالع المطعاون باه ب ن ا تكميل مشروع قائم، وبما أن  الحاالت ومن ضمنها توسيع أو 

 ة حتى طري  حماه وتوسعة مكب النفايات وتوسيع مقبرةة طري  الثامن من آذار مع العقدة الطرقي  تنفيذ مشروع تتم  
  مان القاانون المناوه عناه 21م الماادة  ه بذلع يكون قد صادر متفقاا  ماع أحكاافالن  –أم صدر استكماال  لمشاريع قائمة
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وعليااه يكااون العيااب الااذم تنساابه الجهااة المدعيااة لصااع االسااتمالع المطعااون بااه بهااذا ال صااول فااي غياار محلااه 
 القانوني ومستوجب الرفع.

ه عن العيب ام ر الذم تنسبه الجهة المدعياة لصاع االساتمالع المطعاون باه والمتمثال بعادم الحاجاة ومن حيث إن  
 الثابات مان مجمال الوقاائع والادفوع المثاارة با ن  همن فاالن   ،لعقارها موضوع الدعوا في تنفيذ المشروع غاية االستمالع

استمالع العقار موضوع الدعوا قد جرا ل اياة تنفياذ عادد مان مشااريع النفاع العاام لصاال  مجلاس مديناة حمال   
حاداث ة حتى طة طري  الثامن من آذار مع العقدة الطرقي  تتم   ري  حماه وتوسيع مقبرة تل النصار ومكاب النفاياات وا 

جهاة اإلدارة  ن من  ال  ال بارة الفنياة الجارياة فاي الصادد محال النازاع با ن  حدائ  طرقية في مدينة حمل  وقد تبي  
 ذت بعضاا  مان تلاع المشااريع العاماة التاي هادفت إلاى تحقيقهاا مان اساتمالكها العقاار موضاوع الادعوا وقاماتقد نف ا

بكافاااة إجاااراءات اساااتمالع بعضاااها ام ااار باساااتثناء توسااايع مكاااب النفاياااات القاااائم علاااى العقاااارين المجااااورين للعقاااار 
حداث الحدائ  الطرقية في مدينة حمل.  موضوع الدعوا وا 

ه ولئن كانت جهة اإلدارة المدعى عليها قد قامت بالل اء استعما  مكب النفاياات الواقاع علاى العقاارين ومن حيث إن  
لمجاااورين للعقااار موضااوع الاادعوا والااذم كااان مشااروع توساايعه هااو إحاادا ال ايااات التااي تو اهااا صااع االسااتمالع ا

ه ال مجااا  معااه الفتااراع عاادو  االدارة المسااتملكة عاان تنفيااذ المشااروع االسااتمالكي الااذم صاادر فالن اا ،المطعااون بااه
اا مااا أن  لطال ،صااع االسااتمالع المااذكور ماان أجاال تحقيقااه علااى العقااار موضااوع الاادعوا  ة التااي إحاادا المشاااريع العام 

ة في مدينة حمل لم يتم تنفيذه من قبل اإلدارة المستملكة حتاى هد  إليها االستمالع وهي إحداث الحدائ  الطرقي  
جهة اإلدارة المدعى عليها كانت قد أوضاحت بادفوعها المقدماة فاي هاذه الادعوا ونادون معارضاة  ما أن  تاري ه، سي  

ا  وأعرناات عاان حاجتهااا للعقااار ا  وتحكيمي ااباادائي  –بتقاادير قيمااة العقااار موضااوع الاادعوا هااا قاماات عيااة ب ن  ماان الجهااة المد  
ه ي دو لردارة المساتملكة تحدياد المذكور في تنفيذ المشروع غاية قرار االستمالع المطعون به وكان من المعلوم ب ن  

 العام الذم تبت ي تحقيقه. العقارات وأجزاء العقارات الالزمة لتنفيذ مشروع النفع
هاذه المحكماة و الفاا  لماا انتهات إلياه ال بارة الفنياة الجارياة فاي الصادد محال  ه وفي ضوء ما تقدم فالن  ومن حيث إن  

الناازاع لاام تجااد فااي وقااائع القضااية مااا يشااير إلااى قيااام ساابب االنعاادام الااذم تاادعي الجهااة المدعيااة تااوافره فااي صااع 
صدر عن مرجعه الم تل مستكمال  إجراءاتاه القانونياة ولتحقيا  عادد مان مشااريع  االستمالع المطعون به فهو قد

ونااذلع ت اادو  ،النفااع العااام المنصااول عنهااا فااي قااانون االسااتمالع فاتساام بصاافة االنباارام التااي أسااب ها عليااه القااانون 
و ليقاة بعادم القباو   الدعوا الماثلة وقد استهدفت إعالن انعدام الصاع الماذكور مفتقارة لمساتندها القاانوني الصاحي 

 ة قرار االستمالع المطعون به للطعن.لعدم قابلي  
ما يفضي إلى عدم قباو  أم مطلاب مارتبط عدم قبو  الدعوا بطلب االنعدام إن   ه غني عن البيان ب ن  ومن حيث إن  

 بطلااااب االنعاااادام كطلااااب تاااارقين إشااااارة االسااااتمالع الموضااااوعة علااااى صااااحيفة العقااااار محاااال الاااادعوا بساااابب هااااذا
 االستمالع.

 -لهذه األسباب-
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 حكمت المحكمة باألكثرية بما يلي:
 عدم قبو  الدعوا لعدم قابلية قرار االستمالع المطعون به للطعن. أواًل: 

ـــًا:    ليااارة ساااورية مقابااال أتعااااب 1111تضااامين الجهاااة المدعياااة الرساااوم والمصاااروفات ونفقاااات ال بااارة ومبلاااة  ثاني
 المحاماة. 

 م 30/00/3003هـ الموافق في  01/0/0139صدر وتلي علنًا في    
/ في الطعن رقم 900تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3001 / لعام1393/
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3001لعام  (091/1القرار رقم )

 م3001 ( لعام3315/1في القضية ذات الرقم )
العقارات التي صدرت صكوك  اجتهاد القضاء اإلداري قد جرى واستقر على أن  -استمالك-إداري  قضاء

تبقى خاضعة فيما يتعلق باقتطاع الربع المجاني  0531/ لعام 30استمالكها في ظل القانون ذي الرقم /
لها أحكام االقتطاع ألحكام القانون المذكور التي لم تجز اقتطاع المجاني إال من األراضي الخالية وال تشم

 ، مناط ذلك.0513/ لعام 30لتشريعي ذي الرقم /مرسوم االالمجاني المقررة في قانون االستمالك الصادر ب
 :  .ت ورفاقهالجهة المدعية

 أ وكيلهم المحامي االستاذ: ت.
 : السيد وزير النقل إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها

 لل طوط الحديدية السورية إضافة لوظيفته.المدير العام للمسسسة العامة         
 إدارة قضايا الدولة  ماتمثله

 –المحكمة
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة االطالعبعد 

 ة فهي جديرة بالقبو  شكال . الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلي   من حيث إن  
ب ن  الجهة المدعية تملع -األوراق المبرزة في الملفان من وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استب ومن حيث إن  

  226وبموجب المرسوم الرقم   ،  من المنطقة العقارية زللو طيرو في مدينة بانياس1141تمام العقار ذم الرقم  
فقد جرا استمالع جزء من العقار المذكور مع جملة من العقارات وأجزاء من  1663 1 11الصادر بتاري  
من أجل تنفيذ مشروع إمرار ال ط الحديدم المزمع إنشاسه بين الالذقية وطرطوس لصال  ال طوط عقارات أ را 

ا  دون أن تقوم اإلدارة بتعويع تقدير قيمة العقارات المستملكة بدائيا  وتحكيمي   وتبعا  لذلع فقد تم   ،ةة السوري  الحديدي  
 ،كور معتبرة  أن  هذا الجزء يقع ضمن الرنع المجانيالجهة المدعية عن قيمة الجزء المستملع من عقارها المذ
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وا الماثلة بطلب الحكم ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية االقتطاع المجاني من عقارها فقد كانت الدع
  226ه عنه بموجب مرسوم االستمالع ذو الرقم  في تقاضي بد  قيمة الجزء المقتطع من عقارها المنو  ب حقيتها 

ة عن البد  المذكور اعتبارا  من تاري  مضي  مس سنوات على االستمالع وحتى مع الفائدة القانوني   1613لعام 
 الوفاء التام. 
ه ال يجوز اقتطاع الرنع المجاني من عقارها كون س دعواها هذه على القو  ب ن  عية تسس   الجهة المد   ومن حيث إن  

م صدر الستمالع باالستناد إلى أحكامه لم تجز االقتطاع المجاني الذ 1624  لعام 21أحكام القانون ذم الرقم  
ة سقي سلي  ضمنها بعع زراعي   عقارها موضوع الدعوا هو أرع   إال من األراضي ال الية في حين أن  

 االشجار.
كة من رفضها ت سيسا  على أنًّ المساحة المستمل جهة اإلدارة المدعى عليها دفعت الدعوا مرتئية   ومن حيث إن  

أحكام  وهي تقع ضمن الرنع المجاني الذم ال يستح  البد  وب ن   2 م1252العقار موضوع الدعوا تبلة  
ما تسرم على االستمالع افذ إن    من قانون االستمالع الن  31االقتطاع المجاني المنصول عليها في المادة  

ن   مرسوم االستمالع قد صدر قبل عدة موضوع الدعوا، باعتبار أن   إجراءات  أيام من صدور هذا القانون، وا 
ن  ت في ظل   االستمالع جميعها تم   ة كون الجزء المستملع الجهة المدعية ال تستح  تبعا  لذلع الفائدة القانوني   ه وا 

 يقع بمجمله ضمن الرنع المجاني الذم ال يستح  البد . 
ة الجهة المدعية بقيمة الجزء المقتطع مجانا  من عقارها ذم الرقم ا تقدير أحقي  ما تت ي  الدعوا إن   ومن حيث إن  

  لعام 226  من المنطقة العقارية زللو طيرو في بانياس نتيجة استمالكه بموجب القرار ذم الرقم  1141 
االقتطاع عقارها غير مشمو  ب حكام  ة عن البد  المذكور بمقولة أن  تها بالفائدة القانوني  إضافة إلى أحقي   1613

 المجاني. 
 العقارات التي صدرت صكوع استمالكها في ظل اجتهاد القضاء اإلدارم قد جرا واستقر على أن   ن  ومن حيث إ

ش ن العقار بموضوع الدعوا تبقى  اضعة فيما يتعل  باقتطاع  1624  لعام 21مرعية القانون ذم الرقم   قانون 
 من األراضي ال الية وال تشملها أحكام ي لم تجز اقتطاع المجاني إال  ألحكام القانون المذكور التني الرنع المجا

وذلع ، 1613  لعام 21لتشريعي ذم الرقم  االقتطاع المجاني المقررة في قانون االستمالع الصادر بالمرسوم ا
ع المجاني من   من المرسوم التشريعي المذكور قد تناولت بالبحث مس لة اقتطاع الرن31المادة   ت سيسا  على أن  

وتعديالته ولم تتعرع للعقارات التي  1642  لعام 222العقارات التي استملكت بموجب القانون ذم الرقم  
 الثابت من الوثائ  المبرزة في الملف أن   ، وبما أن  1624  لعام 21استملكت وفقا  ألحكام القانون ذم الرقم  

ه بذلع ي دو غير مشمو  ب حكام فالن   ،ن األراضي ال اليةة و ليس مزراعي   رع  أالعقار موضوع الدعوا هو 
و يكون من ح  الجهة المدعية تبعا  لذلع أن  1624( لعام 21االقتطاع المجاني المنصول عليه في القانون )

 اقتطاعها مجانا  وف  التقدير الجارم لقيمته. تتقاضى قيمة المساحة المستملكة من عقارها المذكور و التي تم  
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( من قانون 25ه لجهة مطالبة الجهة المدعية بالفائدة القانونية المنصول عليها في المادة رقم )إن   حيث ومن
ة التي صدرت في ة القطعي  ه "فيما  ال األحكام القضائي  ( منه نصت على أن  42المادة ) افذ فالن  االستمالع الن  

( 25لمرسوم التشريعي أحكام الفائدة المقررة في المادة )من تاري  صدور هذا ا اعتبارا  منازعات االستمالع تسرم 
 وتقوم هذهمنه على العقارات المستملكة قبل صدوره إذا توافرت الشروط المنصول عليها في المادة المذكورة 

 الفائدة محل المطالبة ب م ح  في أجر المثل أو طلب إعادة التقدير.
االستمالع  وكان بد  1613 1 11االستمالع يعود بتاري   وما دامالنل المتقدم  وفي ضوءه ومن حيث إن  

في  المساحة المقتطعة مجانا  من عقار الجهة المدعية لم يجر تسديده إلى الجهة المدعية أو إيداعه أصوال  
ه يكون من ح  هذه الجهة األ يرة تقاضي الفائدة القانونية على قيمة الجزء المستملع المصر  ب سماء أفرادها فالن  

( من قانون االستمالع 25المنصول عليه في المادة ) وعلى النحومن عقارها موضوع الدعوا وف  النسب 
 النافذ.

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 .قبو  الدعوا شكال   أواًل:
( من 1141)أحقية الجهة المدعية في اقتضاء قيمة الجزء المستملع من عقارها ذم الرقم و  قبولها موضوعا   ثانيًا:

في  أحقيتها أيضا  تقدير الجارم لقيمة هذا العقار و ذلع وف  الارية زللوطيرو في مدينة بانياس و المنطقة العق
( 25على النحو المنصول عليه في المادة )قانونية على البد  المستح  لها وذلع وف  النسب و اقتضاء الفائدة ال

 .1613( لعام 21ذم الرقم )من قانون االستمالع الصادر بالمرسوم التشريعي 
مبلة ألف إلدارة المدعى عليها المصروفات و إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين جهة ا ثالثًا:

 ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. 
 م31/3/3001هـ الموافق في 0139حكمًا صدر وتلي علنًا بتاريخ   /    / 

 3001 / لعام9013/ في الطعن رقم /130م المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم فسخ هذا القرار بموجب حك
 وقد انتهت المحكمة اإلدارية العليا إلى ما يلي:

 قبو  الطعن شكال .أواًل: 
ل اء الحكم الطعين. ثانيًا:  قبوله موضوعا  وا 
 عدم قبو  الدعوا لسقوط المطالبة بالتقادم الطويل.ثالثًا: 
الطابع وكامل بد  كفالته إلى الجهة الطاعنة وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم إعادة رسم رابعًا: 

 والمصروفات في درجتي المحاكمة ومبلة ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.
 وأقامت المحكمة اإلدارية العليا قضاءها على أن:
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ع إن هذه المطالبة تسقط بالتقادم الطويل الح  باقتضاء بد  االستمالع إنما ينش  من تاري  صدور قرار االستمال
 بعد انقضاء  مس عشر عاما  على نشوء الح  بها ما لم ينقطع التقادم طبقا  ألحكام القانون 

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م3001( لعام 330/1القرار رقم )
 م3001( لعام 3101/1في القضية ذات الرقم )

جب قانون االستمالك النافذ قد رتب الفائدة القانونية كجزاء على تنخر المشرع بمو  إن  -استمالك-قضاء إداري 
اإلدارة المستملكة بدفع بدل االستمالك ألصحاب االستحقاق أو إيداعه باسمهم في المصرف خالل مدة خمس 
سنوات التالية لصدور مرسوم االستمالك وذلك كبديل عن إعادة تقدير القيمة وبالتالي تقوم الفائدة محل 

المدعي لم ينسب إلى تقدير قيمة حصته من  إن  -أجر المثل أو طلب إعادة التقديرلمطالبة بني حق في ا
العقار موضوع الدعوى من قبل اللجان االستمالكية المعنية عيبًا من شننه أن ينال من القطعية التي أسبغها 

 مناط ذلك.-الفائدة فقطأحقيته بقيمة العقار مع  -المشرع على قرارات هذه اللجان و تقديراتها
 ر.خ الجهـة المدعـيـــة:

 ص. أوكيله المحامي 
 رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:
 رئيس مجلس مدينة حماة إضافة لوظيفته                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة-

 .المداولةوبعد  وسماع اإليضاحاتبعد االطالع على األوراق 
اا ماان حيااث إن   الماادعي يملااع  ل حساابما اسااتبان ماان األوراق المباارزة فااي الملااف باا ن  الوقااائع فااي هااذه القضااية تتحص 
ة ( ماان المنطقااة العقاري اا2112ماان العقااار ذم الاارقم ) ( سااهما  2411( ماان أصاال )227225ة قاادرها )حصااة سااهمي  

فقاااد جااارا  1612ر عااان رئااايس مجلاااس الاااوزراء بعاااام ( الصااااد2464الثالثاااة بحمااااة و بموجاااب القااارار ذم الااارقم )
 تبعاا  لاذلع فقاد تام  ، و استمالع العقار المذكور من أجل تنفيذ مشروع حي البعث بحماة لمصلحة مجلس مديناة حمااة

(  . س و بقيماة 311ا  بساعر المتار المرناع الواحاد مان أرضاه بمبلاة قادره )ا  و تحكيمي اتقدير قيمة هاذا العقاار بادائي  
(  . س دون أن تعمااد جهااة اإلدارة الماادعى عليهااا مجلااس مدينااة حماااة إلااى تسااديد 571227311ة قاادرها )ي ااإجمال

تااه بالعااادة رة إلااى الماادعي أو إيداعااه باساامه بالمصاار  حتااى بالحساااب المجمااد و لقناعااة الماادعي ب حقي  القيمااة المقااد  
بطلب الحكم بتقريار أحقيتاه بالعاادة تقادير  ،لماثلةت مين قيمة عقاره المذكور وف  األسعار الرائجة فقد كانت دعواه ا

مان حياث النتيجاة إلازام جهاة اإلدارة المادعى عليهاا ة تجريهاا المحكماة، و لماا تقادم بواساطة  بارة فني ا قيمة عقاره وفقا  
 بدفع قيمة حصته من العقار المنوه عنه وف  ما تقرره ال برة الفنية.
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جهاة اإلدارة المساتملكة لام تادفع لاه قيماة العقاار موضاوع  لاى القاو  با ن  س دعاواه هاذه عالمدعي يسس    ومن حيث إن  
الااادعوا مناااذ تااااري  االساااتمالع و حتاااى تاري اااه رغااام قيامهاااا بتنفياااذ المشاااروع غاياااة االساااتمالع علاااى كامااال العقاااار 

ملكيتااه جباارا  ناازع ( منااه باادفع تعااويع عاااد  عاان 15دة )ه الدسااتور فااي الماااإعمااا  المباادأ الااذم أقاار   المااذكور، وباا ن  
للنفااع العااام يقتضااي اللجااوء إلااى إعااادة الت مااين كلمااا ترا اات اإلدارة فااي تنفيااذ عمليااات االسااتمالع ودفااع البااد  إلااى 

ترا ي اإلدارة المستملكة في دفع بد  اساتمالع العقاارات  االجتهاد مستقر على أن   أصحابه ردحا  من الزمن، و ب ن  
ال  ملحوظااا  يعطااي ألصااحاب تلااع العقااارات الحاا  بطلااب إعااادة ت مااين عار تبااد  لت  اللااه األسااردحااا  ماان الاازمن تبااد  

 عقاراتهم لينالوا القيمة وف  األسعار الرائجة عند دفع البد .
 واسااتطرادا  رفضااهاعاادم قبولهااا لسااقوطها بالتقااادم  جهااة اإلدارة الماادعى عليهااا دفعاات الاادعوا مرتئيااة   وماان حيااث إن  

لمدعي لم يكن مالكا  ألم أساهم مان العقاار موضاوع الادعوا بتااري  اساتمالكه باعتبااره ت سيسا  على أن  ا ،موضوعا  
للعقاار  وال وجاوداالستمالع منفذ على أرع الواقع  م، وهو يعلم ب ن  2112اشترا األسهم من العقار المذكور بعام 

تقاادير قيمااة العقااار موضااوع ه ال يجااوز إعااادة علااى أرع الواقااع بساابب تنفيااذ المشااروع االسااتمالكي، فضااال  عاان أن اا
 ( من قانون االستمالع النافذ.25الدعوا استنادا  لنل المادة )

التقااادم ال  الماادعي تقاادم بمااذكرة جوابيااة ردا  علااى دفااوع جهااة اإلدارة الماادعى عليهااا أوضاا  فيهااا باا ن   وماان حيااث إن  
يناا  مان دعاواه كوناه كمشاترم يعتبار  شراءه للعقار المذكور بعد االساتمالع ال يسرم على موضوع الدعوا كما أن  

 البائع فيما يتعل  بالعقار.  وما علىللبائع  وله ما لف  ال للبائع 
ماا يسارم مان تااري  إياداع الباد  بالمصار  التقادم على بد  االساتمالع إن   ب ن   ه يقتضي التنويه ابتداء  إن   ومن حيث

لام  وحتاى تاري اهجهاة اإلدارة  الثابت مان الوثاائ  أن   يث أن  وح ،اإليداع وتبلي هم واقعةب سماء أصحاب االستحقاق 
 دفع اإلدارة بسقوط المطالبة بالتقادم ت دو في غير محلها القانوني. تودع البد  المستح  للمدعي بالمصر  فالن  

قااار موضااوع ا ماان دعااواه الماثلااة تقرياار أحقيتااه بالعااادة ت مااين قيمااة حصااته ماان العمااا يت ي ااالماادعي إن   إن   وماان حيااث
فنيااة تجريهااا  ونواسااطة  باارة( ماان المنطقااة العقاريااة الثالثااة بحماااة وفاا  األسااعار الرائجااة 2112الاادعوا ذم الاارقم )
ا المحكمة بمقولة أن   لام تسادد قيماة حصاته مان  وحتاى تاري اهذت المشاروع غاياة االساتمالع اإلدارة المساتملكة قاد نف 

 العقار المذكور أو إيداعها باسمه حتى بالحساب المجمد في المصر .
جراءاتهااا الشااكليةالاادعوا الماثلااة باعتبارهااا قاادمت مسااتوفية ألوضاااعها القانونيااة  ه فااي الشااكل فااالن  إن اا وماان حيااث  وا 

 تكون مستوجبة القبو  شكال .
تقادير أو إعاادة تقادير قيماة العقاارات  بهذا ال صول إلاى أن   نويه ابتداء  ه يجدر الته في الموضوع فالن  ن  ومن حيث إ
لة علااى النحااو المنصااول عليااه فااي ( المشااك  ةوالتحكيمي ااة ة )البدائي اامااا يعااود حصاارا  للجااان االسااتمالكي  المسااتملكة إن  

لتقااادير قيماااة العقاااارات  اظماااةواألساااس النلألحكاااام  ة التقااادير طبقاااا  قاااانون االساااتمالع التاااي أنااااط بهاااا المشااارع عملي ااا
يكون مطلب الجهة المدعية بالعادة تقدير قيمة حصتها من العقار موضوع الدعوا مان قبال  وعلى ذلع ،المستملكة

 .ومتعين الرفع برة فنية تجريها المحكمة بهذا ال صول في غير محله القانوني 
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الدعوا وف  األسعار الرائجة و إلزام جهاة اإلدارة ه لجهة المطالبة بالعادة تقدير قيمة العقار موضوع ن  و من حيث إ
( مان قاانون االساتمالع النافاذ قاد رتاب 3( الفقرة )25المشرع في المادة ) بدفع قيمة حصته من العقار المذكور فالن  

الفائدة القانونية كجازاء علاى تا  ر اإلدارة المساتملكة بادفع باد  االساتمالع ألصاحاب االساتحقاق أو إيداعاه باسامهم 
تقااادير القيماااة، فاااي المصااار   اااال  مااادة ال ماااس سااانوات التالياااة لصااادور مرساااوم االساااتمالع و كباااديل عااان إعاااادة 

( من القانون المذكور على أن تقوم الفائدة محل المطالبة ب م ح  فاي أجار المثال أو طلاب 42قضى في المادة )و 
دير قيماة حصاته مان العقاار موضاوع الادعوا المدعي في الدعوا الماثلة لام ينساب إلاى تقا إعادة التقدير، و بما أن  

المشاارع علااى قاارارات هااذه  ة التااي أسااب هاماان قباال اللجااان االسااتمالكية المعنيااة عيبااا  ماان شاا نه أن ينااا  ماان القطعي اا
( مان القاانون الماذكور و قاد اقتصارت دفوعاه بصادد إعاادة التقادير علاى 1تقاديراتها بموجاب أحكاام الماادة )اللجان و 

ة المستملكة قد ت  رت عن سداد قيمة حصته من العقار المنوه عنه ردحاا  مان الازمن ارتفعات  اللهاا جهة اإلدار  أن  
مطالبته و الحالة هاذه ت ادو مفتقارة إلاى  أسعار العقارات مما يعطيه الح  بالعادة ت مينه وف  األسعار الرائجة، فالن  

االسااتمالع موضااوع  ثاباات ماان أوراق الملااف باا ن   أنااه مااا دام المسااتندها القااانوني الصااحي  و مسااتوجبة الاارفع إال  
قيماااة حصاااة المااادعي مااان عقااااره المساااتملع بموجاااب القااارار  أن  و  1612ماااا يعاااود فاااي جاااذوره إلاااى عاااام الااادعوا إن  

ه يكاون مان حا  ه لم يودع باسمه في المصر  حتى تاري اه، فالن اد إلى المدعي كما أن  سد  االستمالكي المذكور لم ي  
ة المدعي أن يتقاضى البد  المستح  له عن حصته من العقار المذكور على النحو الذم قدرته اللجاان االساتمالكي  

( مان قاانون 25ة إضافة إلاى الفائادة القانونياة علاى الباد  الماذكور علاى النحاو المنصاول علياه فاي الماادة )المعني  
تيجة تملع المدعي للعقاار موضاوع الادعوا بعاد اساتمالكه باعتبااره ك لاف االستمالع النافذ، و ال ي ير من هذه الن

  ال للمالع الساب  يحل محل هذا األ ير بما له من حقوق و ما عليه من التزامات بصدد العقار المذكور.
لصاحي  لما سلف بيانه تكون الدعوا بما هدفت إليه من مطالب قائمة على مستندها القاانوني ا ه وفقا  ومن حيث إن  

 أسباب الرفع تطا  شطرها األ ر. في هذا الشطر في حين أن   ويتعين قبولهافي شطر منها فقط 
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:
 قبو  الدعوا شكال .   أواًل:
المدعية في أن تتقاضى قيمة حصتها من بد  استمالع  وأحقية الجهةقبولها موضوعا  في شطر منها  ثانيًا:
رته اللجان ( من المنطقة العقارية الثالثة بحماة موضوع الدعوا على النحو الذم قد  2112ر ذم الرقم )العقا

( 25ة على البد  المذكور على النحو المنصول عليه في المادة )إضافة إلى الفائدة القانوني   ،ةة المعني  االستمالكي  
 ات. يجاوز ذلع من طلب ورفع مامن قانون االستمالع النافذ 

مناصفة  وتضمين الطرفيناأل ر  وتضمينها النصفإعادة نصف ما أسلفته الجهة المدعية من رسوم إليها  ثالثًا:
 المحاماة.( ليرة سورية مقابل أتعاب 511منهما ) وعلى كلالمصاريف 

 م03/3/3001هـ الموافق في0139بتاريخ    /   / وتلي علناً حكما صدر 
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/ في الطعن 3311قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب تم 
 3001 / لعام9015رقم /

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م3001( لعام 303/1القرار رقم )
 م3001( لعام 310/1في القضية ذات الرقم )

ًا على جزء من بنن يكون االستمالك منصب   ما هو رهن  اقتطاع الربع المجاني إن   إن  -استمالك -قضاء إداري 
وبنن يكون االستمالك لصالح األمالك العامة  ،خر منه قاباًل لالنتفاع به من جهة أولىالعقار وبقاء الجزء اآل

الجزء المتبقي من العقار موضوع الدعوى بعد استمالكه جزئيًا من قبل جهة اإلدارة قد  ثبوت أن  -من جهة ثانية
ل لالنتفاع به بني وجه من أوجه االنتفاع يجعله غير خاضع ألحكام االقتطاع المجاني أضحى غير قاب

( من قانون االستمالك النافذ ويعطي المالك الحق في تقاضي قيمة الربع 30/0المقصود بنحكام المادة )
 مناط ذلك.-المقتطع مجانًا من عقاره

 خ. ع الجهـة المدعـيـــة:
 ح وكيلها المحامي األستاذ: م.

 مجلس الوزراء إضافة لمنصبه رئيس عليها:الجهة المدعى 
 وزير الرم إضافة لمنصبه                       
 المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية إضافة لوظيفته                       

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة-

 .وبعد المداولة وسماع اإليضاحاتعلى األوراق  االطالعبعد 
 الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكال . من حيث إن  

عياة تملاع تماام العقاار ذم الارقم الجهة المد   وقائع القضية تتل ل حسبما يتبين من األوراق في أن   و من حيث إن  
لصااادر عاان رئاايس مجلااس ( ا66( ماان منطقااة قلعااة المضااي  العقاريااة بحماااة و بموجااب القاارار ذم الاارقم )1222)

ا  مع مجموعة عقارات و أجزاء من عقارات أ ارا استمالع العقار المذكور جزئي   فقد تم   1666 1 5الوزراء بتاري  
تقااو  الجهااة ، و ماان أجاال إنشاااء ساادود أفاميااا و بحياارات ال ماار التابعااة لهااا فااي منطقااة ال اااب التابعااة لمحافظااة حماااة

نااف الااذكر ( و بموجااب قاارار االسااتمالع آ2 م51265احة العقااار المااذكور تبلااة )مساا المدعيااة باسااتدعاء دعواهااا أن  
( متااار مرنااع و بقاااي مااان العقاااار المااذكور مسااااحة صااا يرة ال يمكااان 44352اساااتمالع مساااحة مناااه قااادرها ) فقااد تااام  

 هاذا العقاار ساندا  عى عليها استمالع الجزء المتبقي مان ها طلبت من الجهة المد  االستفادة منها أو االنتفاع بها و أن  
الجهاااة   أن  إال   1613( لعاااام 21( مااان قاااانون االساااتمالع الصاااادر بالمرساااوم التشاااريعي رقااام )11ألحكاااام الماااادة )
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الحساي علاى موقاع العقاار الماذكور، المدعى عليها لم تستجب لطلبها فجاءت بدعواها الماثلة طالباة إجاراء الكشاف 
 و مان ثام   ؛منه لالنتفاع به إعطااء القارار بضام هاذا الجازء و اساتمالكهبعد ثبوت عدم قابلية الجزء غير المستملع و 

 ا عادة قيمة الرنع المقتطع مجانا  من هذا العقار وف  التقدير النهائي لصر  التعويضات.صر  قيمته و 
م الجهة المدعية لم تتقد   ت على الدعوا طالبة رفضها ت سيسا  على أن  عى عليها رد  جهة اإلدارة المد   إن   ومن حيث

( مان قاانون 11بطلب الستمالع الجزء المتبقي من عقارها  ال  مدة الثالث سنوات المنصول عليها في المادة )
 .1613( لعام 21افذ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم )االستمالع الن  
كانات قاد تقادمت بطلاب إلاى الجهاة المادعى هاا المحكمة كلفت الجهة المدعية بت يياد دفعهاا القائال ب ن   إن   ومن حيث

 ( من قانون االستمالع النافذ.11الدعوا وفقا ألحكام المادة ) عليها الستمالع الجزء المتبقي من عقارها محل  
الجهااة المدعيااة قااد أوضااحت فااي معاارع تنفيااذها لتكليااف المحكمااة باا ن الجاازء الصاا ير المتبقااي ماان  إن   وماان حيااث

لاام يظهاار  واالنتفاااع بهوهااذا الواقااعاسااتثماره  وال يمكاان و  ماان قباال اإلدارة بجساام السااد العقااار موضااوع الاادعوا مشاا
الجاازء  أتضاا  لهاا بعيااد االنتهاااء ماان جسام السااد باا ن   وأنهاا وبعااد أنبشاكل واضاا  إال عنااد االنتهااء ماان أعمااا  السااد 

 المتبقي مش و  من اإلدارة تقدمت بطلب إليها الستمالكه لكن دون جدوا.
هذه المحكمة و للوقو  علاى حقيقاة النازاع قاررت إجاراء  بارة فنياة بمعرفاة أحاد ال باراء الم تصاين  إن  و من حيث 

 ؛ة الجزء المتبقي مان العقاار موضاوع الادعوا لالنتفااع باه مان عدماه  با م وجاه مان وجاوه االنتفااعلبيان مدا قابلي  
( من قانون االساتمالع 31الواردة في المادة ) ة إ ضاع استمالكه ألحكام االقتطاع المجانيبالتالي مدا مشروعي  و 

م 2113 5 14م الساايد ال بياار الااذم نهااع بمهمااة ال باارة بتقرياار  برتااه المااسرخ فااي فكاناات النتيجااة أن تقااد   ؛النافااذ
العقااار موضااوع الاادعوا ال ي ضااع لالقتطاااع المجاااني المنصااول عنااه فااي المااادة  الااذم انتهااى فيااه إلااى القااو  باا ن  

تقاادم بتقرياار  باارة تكميلااي بناااء  ماان ثاام  ة الجاازء المتبقااي منااه لالنتفاااع و االسااتمالع النافااذ لعاادم قابلي اا( مان قااانون 31)
 على تكليف المحكمة أكد فيه على تقرير  برته األساسي.

 اثنين:ا في حقيقتها تحقي  أمرين ما تت ي  الدعوا الماثلة إن   إن   ومن حيث
( مان المنطقاة 1222جهاة اإلدارة المادعى عليهاا باساتمالع الجازء المتبقاي مان العقاار ذم الارقم ) وهو إلازام األول:

 العقارية قلعة المضي .
وهو تقرير أحقية الجهة المدعية بقيمة بد  الجازء المتبقاي مان عقارهاا إضاافة لقيماة الجازء المساتملع مجاناا   الثاني:

الجاازء المتبقااي ماان العقااار المااذكور قااد  أن   وذلااع بمقولااةالمسااتملكة  منااه وفاا  التقاادير النهااائي الااذم اعتمدتااه الجهااة
 أضحى غير قابل لالنتفاع به بعد استمالع القسم األكبر منه.

( مااان قاااانون االساااتمالع النافاااذ الصاااادر 11ه بمقتضاااى أحكاااام الماااادة )ه عااان المطلاااب األو  فالن اااو مااان حياااث إن ااا
من عقار و كان الجزء الباقي مناه غيار قابال  ذا شمل االستمالع جزءا  ه إفالن   1613( لعام 21بالمرسوم ذم الرقم )

فعلاى الجهاة المساتملكة أن تساتملكه إذا طلاب المالاع منهاا ذلاع  اال  ثاالث سانوات مان تااري  وضاع  ؛لالنتفاع باه
غياار ه قاارر المجلااس أو الجهااة المسااتملكة فااي المناااط  التااي ال يوجااد فيهااا مجلااس أن ااعلااى الجاازء المسااتملع و ياادها 
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ال حاجة في هذه الحالة إلى صدور قرار باستمالع الجازء الماذكور و يصادر قارار المجلاس أو ، و صال  لالنتفاع به
 الجهة المستملكة بهذا الش ن مبرما  في جميع األحوا .

ملع إلاازام الجهااة المسااتملكة باسااتمالع الجاازء المتبقااي ماان العقااار المساات المفاااد ماان الاانل المتقاادم أن   أن   وماان حيااث
 ما هو رهين بتحق  شرطين:إن   ا  جزئي  

 أن يكون االستمالع جزئيا  مع بقاء الجزء المتبقي من العقار المستملع قابال  لالنتفاع به. أولهما:
ــا: أن يتقاادم صاااحب العقااار المسااتملع بطلااب إلااى الجهااة المسااتملكة السااتمالع الجاازء المتبقااي ماان عقاااره  وثانيهم

 وضع اليد على الجزء المستملع من عقاره من قبل الجهة المستملكة.  ال  ثالث سنوات من تاري 
العقااار موضااوع  الناازاع باا ن   ه و لاائن كااان قااد ثباات ماان  ااال  ال باارة  الفنيااة الجاريااة فااي الصاادد محاال  وماان حيااث إن اا

ه فالن ا ،فاذا( مان قاانون االساتمالع الن  31الدعوا ال ي ضاع ألحكاام االقتطااع المجااني المنصاول عناه فاي الماادة )
استمالع العقار موضوع الدعوا قد صادر بتااري   األوراق المبرزة فيها ب ن  الواض  بوقائع القضية ودفوعها و  ما دام

هاااا وضاااعت يااادها علاااى العقاااار الماااذكور مااان تااااري  جهاااة اإلدارة المساااتملكة مااان المفتااارع أن   أم أن   1666 1 5
و كانااات اإلدارة المااادعى عليهاااا قاااد أوضاااحت فاااي معااارع  صااادور قااارار االساااتمالع آناااف الاااذكر أو بعياااد صااادوره،

أم قباال  1662دفوعهااا و باادون معارضااة ماان الجهااة المدعيااة ب نهااا وضااعت ياادها علااى العقااار المنااوه عنااه بعااام 
ة طلبات إلاى مت بعد  ها كانت قد تقد  الجهة المدعية لم تثبت أقوالها ب ن   و بما أن   ،صدور الصع الصادر باستمالكه

( مان 11المستملكة من أجل اساتمالع الجازء المتبقاي مان عقارهاا الماذكور  اال  المادة المحاددة فاي الماادة )الجهة 
الحالاة هاذه جازء المتبقاي مان العقاار الماذكور و مطالبتهاا باساتمالع ال فاالن   ،افذ رغم تكليفها بذلعقانون االستمالع الن  

له ت دو مفتقرة إلى مساتندها القاانوني  عد  على الوجه الذم أ   الجزء المذكور أضحى غير قابل لالنتفاع به بمقولة أن  
هذه النتيجة تفضاي إلاى رفاع أم  ن  الالزمة لمنحها مثل هذا الح  و إ الصحي  الذم يسيدها لفقدانها أحد الشروط

 طلب مرتبط بمطالبتها تلع كطلب بد  قيمة الجزء المتبقي من العقار المذكور.
لجهة المدعية الثاني المتعل  بتقريار أحقيتهاا بقيماة الجازء المساتملع مجاناا  مان عقارهاا ه عن مطلب ان  و من حيث إ

( مان قاانون 1 31ه وفقاا ألحكاام الماادة )فالن ا ؛موضوع الدعوا وف  التقدير النهائي الذم اعتمدته الجهاة المساتملكة
بااا ن يكاااون االساااتمالع  ماااا هاااو رهااان  اقتطااااع الرناااع المجااااني إن   فاااالن   1613( لعاااام 21االساااتمالع النافاااذ ذم الااارقم )

و با ن يكاون االساتمالع لصاال   ،ا  على جزء من العقار و بقاء الجزء األ ر مناه قاابال  لالنتفااع باه مان جهاةمنصب  
الجازء المتبقاي  الثابات مان ال بارة الفنياة الجارياة فاي هاذا الصادد با ن   من هن  ، و بما أاألمالع العامة من جهة أ را 

عى عليها قاد أضاحى غيار قابال لالنتفااع ا  من قبل جهة اإلدارة المد  ضوع الدعوا بعد استمالكه جزئي  من العقار مو 
بااه باا م وجااه ماان أوجااه االنتفاااع فهااو بهااذه المثابااة ال ي ضااع ألحكااام االقتطاااع المجاااني المقصااود ب حكااام المااادة 

تقاضاي قيماة الرناع المقتطاع مجاناا  مان  نذلع يكون من حا  الجهاة المدعياة، و ( من قانون االستمالع النافذ1 31)
 عقارها موضوع الدعوا وف  التقدير النهائي الجارم من قبل اللجان الم تصة لدا جهة اإلدارة المدعى عليها.
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ه ترتيبااا  علااى مااا تقاادم ت اادو الاادعوا الماثلااة بمااا هاادفت إليااه ماان مطالااب جااديرة بااالقبو  فااي شااطرها إن اا وماان حيااث
قتضاء قيمة الرنع المجاني المقتطع من العقاار موضاوع القضاية فاي حاين تكاون حقيقاة باالرفع تها باالمتعل  ب حقي  

 في شطرها األ ر.
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:
 قبو  الدعوا شكال .   أواًل:
المدعية باقتضاء قيمة الرنع المقتطع مجانا  من العقار ذم  وأحقية الجهةقبولها موضوعا  في شطر منها  ثانيًا:
التقدير النهائي الجارم من قبل اللجان الم تصة  وذلع وف ( من المنطقة العقارية قلعة المضي  1222الرقم )

 يجاوز ذلع من طلبات.  ورفع مالدا الجهة المدعى عليها 
 وتضمين الطرفيناأل ر إليها  وا عادة النصفن قبلها تضمين الجهة المدعية نصف الرسوم المدفوعة م ثالثًا:

( ليرة سورية مقابل أتعاب 511منهما مبلة ) وعلى كلفيما بينهما  والنفقات مناصفةالمتنازعين المصاريف 
 المحاماة.

 م3/1/3001هـ الموافق في0139بتاريخ    /   / وتلي علناحكمًا صدر 
 ى المحكمة اإلدارية العلياال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لد

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م3009( لسنة 030/3القرار رقم )
 3009( لسنة 130/3في القضية ذات الرقم )

قبول -انعدام قرار االستمالك-النفع العام من عملية االستمالكانتفاء غاية  ثبوت-استمالك-إداري  قضاء
 مناط ذلك.-الدعوى 

 ورفاقها    س. أ الجهة المدعية:
 وكيلهم المحامي األستاذ م.أ

 إضافة لمنصبه. مجلس الوزراءرئيس  الجهة المدعى عليها:
 إضافة لمنصبه. وزير اإلدارة المحلية            
 إضافة لمنصبه محافظ دمش            

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة.    
 -المحكمة-

 وبعد المداولة.بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات 
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مااسرث الجهااة المدعيااة كااان يملااع  وقااائع هااذه القضااية تتحصاال حساابما اسااتبان ماان األوراق فااي أن   وماان حيااث إن  
( من المنطقة العقارية قنوات بساتين فاي دمشا ، وبموجاب القارار 412حصة سهمية معلومة من العقار ذم الرقم )

تااري   1551والمعاد  باالقرار ذم الارقم  2111 2 2ري  ( الصادر عان رئاساة مجلاس الاوزراء بتاا221ذم الرقم )
جاارا اسااتمالع هااذا العقااار مااع جملااة ماان العقااارات وأجاازاء عقااارات أ اارا لصااال  محافظااة دمشاا ،  2111 3 26

 ولقناعة الجهة المدعية بانعدام صكي االستمالع المذكورين فقد كانت هذه الدعوا.
األماار  االسااتمالع المشااكو منااه قااد صاادر فااي حقيقااة علااى القااو  باا ن  ساات دعواهااا الجهااة المدعيااة أس   وماان حيااث إن  

صاافة النفااع -محاال الاادعوا -ي معااه عاان االسااتمالعوهااي جهااة  اصااة غياار حكوميااة ممااا ينتفاا لصااال  شااركة )....(
 صع االستمالع وتعديله المشكو منهما يكونا منعدمين. العام وبالتالي فالن  
ه بموجااااب قاااارار رفضااااها ت سيسااااا  علااااى أن اااا ت علااااى الاااادعوا طالبااااة  رد   جهااااة اإلدارة الماااادعى عليهااااا وماااان حيااااث إن  

 -موضاااوع الااادعوا  -( 412جااارا اساااتمالع العقاااار ذم الااارقم ) 2111 2 2  تااااري  221االساااتمالع ذم الااارقم  
م ولاايس لصااال  شااركة إضااافة لجملااة ماان العقااارات وأجاازاء عقااارات أ اارا لصااال  محافظااة دمشاا  ل ايااة النفااع العااا

ما ورد في اساتدعاء الادعوا، وقاد عاد  قارار االساتمالع هاذا وأعطاي صافة االساتعجا  بموجاب القارار وف   )....(
اا 2111 3 26  تاااري  1551ذم الاارقم   ماان  تسااليم عقااارين  اااليين ة كافااة كمااا تاام  ت اإلجااراءات االسااتمالكي  وتم 

مطالباة الجهاة المدعياة  لماذكورة وأن  بنااء علاى ماذكرة تفااهم موقعاة باين المحافظاة والشاركة ا األش ا  لشركة )....(
 ساقطة بالتقادم وذلع لمرور المدة المحددة للمطالبة بالح .

ن كانت صكوع االستمالعومن حيث إن   تصدر مبرمة غير قابلاة ألم طريا  -بحسب أحكام قانون االستمالع-ه وا 
مااااا تنحساااار عاااان صااااكوع االنباااارام إن  صاااافة  علااااى أن   االجتهاااااد قااااد اسااااتقر   ماااان طاااارق الطعاااان أو المراجعااااة، إال  أن  

 االستمالع متى شابها عيب جسيم إذ ينحدر بها مثل هذا العيب إلى درجة االنعدام.
مساااتوفية الاادعوا تقاااوم علااى االدعااااء بانعاادام صاااع االسااتمالع المطعاااون فيااه وتعديلاااه وقااد قااادمت  وماان حياااث إن  

جراءاتها الشكلية فتكون حرية بالقبو  شكال . أوضاعها  القانونية وا 
المحكمة وب ية الوقو  على حقيقة العيب الذم تنسبه الجهاة المدعياة لقارار االساتمالع المشاكو مناه  ومن حيث إن  

الادعوا مان أجال  اساتمالع العقاار موضاوع فاع العاام الاذم تام  ة مشاروع الن  ة لبيان ماهي  رت االستعانة بال برة الفني  قر  
 تحقيقه ونيان ماهية حاجة اإلدارة لهذا العقار في تنفيذ المشروع المذكور.

اا باا ن   2112 2 14ال بياار بااي ن بتقرياار  برتااه المااسرخ فااي  وماان حيااث إن   ط التنظيمااي العااام لمدينااة دمشاا  الم ط 
صااة منطقااة هااا م ص  أن  -الاادعوا  موضااوع-المنطقااة التااي يوجااد فيهااا العقااار ق والمعمااو  بااه حاليااا  قااد لحااظالمصااد  
مان أجال تحقيقاه هاو -موضوع الدعوا -استمالع العقار فع العام الذم تم  مشروع الن   يدات الحكومية حصرا  وأن  للمش  

لصاال  محافظاة دمشا  لقااء نسابة محاددة بماذكرة التفااهم  بالشاادتها شاركة ).....( ة تقاومة وتجاري اإلقامة أبنية سكني  
 والشركة المذكورة وذلع في المقاسم ال ير م صصة.بين المحافظة 
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ه أوضحت من  اللها أن ا 2114 4 12مت بمذكرة جوابية مسر ة في عى عليها تقد  جهة اإلدارة المد   ومن حيث إن  
إصادار تعاديل الم طاط التنظيماي  تام   2113  لعاام 213بموجب قرار وزير اإلسكان والتنمياة العمرانياة ذم الارقم  

قااع فيهااا العقااار ذو الاارقم ة للمنطقااة )الكائنااة  لااف الجمااارع( التااي ي  المتضاامن تعااديل الصاافة العمراني اا452رقاام  
مبااني -مبااني متعاددة االسات دامات-فناادق-تجاارم -ة إلى )سكني دات حكومي  من مشي  -موضوع الدعوا -  412 

 تطوير عقارم ضمنها.  دمات( على أن يتم استثناء األبنية الم صصة وذلع من أجل إحداث منطقة
إحااداث مناااط   هاات ماان  اللهااا إلااى أن  نو   2114 2 1الجهااة المدعيااة تقاادمت بمااذكرة مسر ااة فااي  وماان حيااث إن  

التطاوير العقااارم )ال يناادرج تحاات مفهااوم النفااع العااام ممااا ينفاي عاان قاارار االسااتمالع المشااكو منااه صاافة النفااع العااام 
 وبالتالي يكون معدوما .

م بتقريار  بارة تكميلاي علاى تكلياف مان المحكماة تقاد   سيد ال بيار الاذم نهاع بمهماة ال بارة، وننااء  ال ومن حيث إن  
ال اياااة الحقيقياااة المبت ااااة اساااتمالع العقاااار موضاااوع الااادعوا هاااي  انتهااات مااان  اللاااه إلاااى أن   2114 2 22بتااااري  

ي غيار واردة فاي المشااريع وها االسات دامات(مبااني متعاددة -فناادق-تجاارم -حداث منطقة تطوير عقارم )سكنيإل
االساااتمالع علاااى أساساااه  الاااذم تااام   1613  لعاااام 21ذات النفاااع العاااام التاااي نااال عليهاااا المرساااوم التشاااريعي رقااام  

 ال اية من االستمالع غير متحققة للنفع العام. وبالتالي فالن  
سااتمالع ماان أجاال تنفيااذ تعااويع عاااد  وقااد شاارع اال ة فااي مقاباالللملكي اا جباارم   االسااتمالع هااو ناازع   وماان حيااث إن  

فاالذا ماا ثبات انتفااء فكارة النفاع العاام عان المشاروع االساتمالكي انتفات صافة المشاروعية  ،المشاريع ذات النفاع العاام
 عن االستمالع.
وماان بعااد ذلااع عااد  حيااث أعطااي صاافة  2111 2 2قاارار االسااتمالع المشااكو ماان صاادر بتاااري   وماان حيااث إن  

وقاد أقامات الجهاة المدعياة دعواهاا الماثلاة بطلاب  2111 3 26( تااري  1551)استعجا  بموجب القرار ذم الرقم 
مماا يجعال دفاع اإلدارة المادعى عليهاا بساقوط مطلاب الجهاة المدعياة بالتقاادم  2111 2 25إعالن انعداماه بتااري  

مادة  في غير محله وال ينطب  عليه اجتهااد القضااء اإلدارم المتضامن عادم ساماع دعاوا االنعادام فاي حاا  مضاي
 ة المتوجبة قانونا .تزيد عن عشر سنوات على صدور مرسوم االستمالع تم  اللها كافة اإلجراءات االستمالكي  

ن كان قد أجاز بموجب أحكام المادة   ه البد من اإلشارة إلى أن  ومن حيث إن     مان القاانون ذم الارقم 11المشرع وا 
إحاداث منااط  التطاوير االستمالع النافذ وتعديالته ل اياات  استمالع عقارات وف  أحكام قانون  2111  لعام 15 

جااراءات ينب ااي التقيااد بهااا سااواء لناحيااة الجهااة المناااط بهااا إصاادار قاارار أن اا العقااارم إال   ه رساام ب يااة ذلااع أصااوال  وا 
كاااون وأن ي ،إحاااداثها وتعياااين حااادودها وتسااامية الجهاااة المساااسولة عنهاااا بعاااد اساااتطالع رأم الوحااادة اإلدارياااة المعنياااة

اا ا ابتااداء  ل اياات إحااداث مناااط  التطااوير العقاارم أو اسااتمالكا  لعقااارات واقعاة ضاامن مناااط  التطااوير االساتمالع إم 
ق وعقد مبارم ماع كما أوجب المشرع على اإلدارة ب ن تلتزم بموجب برنام  ت طيطي مصد   ،العقارم المحدثة أصوال  

ة وذلاع لبيعهاا ألصاحاب الساكنية الناتجاة كمقاسام ساكني   من المسااحات الطابقياة %41المطور العقارم بت صيل 
 العقارات المستملكة.
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العقار موضوع الدعوا ال يقاع ضامن منطقاة تطاوير عقاارم محدثاة  ا كان من الثابت باألوراق أن  ه لم  ومن حيث إن  
فقااا  لرجااراءات واألصااو  ه لاام يااتم اسااتمالكه ابتااداء  و كمااا أن اا 2111( لساانة 15أصااوال  وفقااا  ألحكااام القااانون رقاام )

المنصول عليها في القانون المذكور ل اية إحداث منطقة تطوير عقارية ونذلع فالن صفة النفع العام تكون منتفياة 
ن   ،ماان أجلااه االسااتمالع عاان المشااروع الااذم تاام   مشااونين بعيااب  نصااع االسااتمالع المطعااون فيااه وتعديلااه يكونااا وا 

جزئيااا  فيمااا تضاامناه ماان  انعاادامهما، األماار الااذم ال معاادا معااه ماان إعااالن جساايم ينحاادر بهمااا إلااى درجااة االنعاادام
استمالع حصل الجهة المدعية من العقار موضوع الادعوا وبماا يترتاب علاى ذلاع مان آثاار ونتاائ  بماا فاي ذلاع 

 ترقين إشارة االستمالع عن الصحيفة العقارية للحصل المذكورة.
ذلااع يسااتتبع حكمااا  إعااادة الحااا  بااين اإلدارة  اسااتمالع عاان عقااار فااالن   ه حيثمااا يقضااى بالل اااءوغنااي عاان البيااان أن اا

ومالع العقار إلى ما كانت عليه قبل صدور صع االستمالع فتسترد اإلدارة باد  االساتمالع الماودع فاي المصار  
 ويلتزم المالع برده إن كان قد قبضه.

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 .شكال  قبو  الدعوا  أواًل:
( تااري  1551والقارار المعاد  لاه رقام ) 2111 2 2( تااري  221قبولها موضوعا  وا عالن انعدام القرار رقم ) ثانيًا:

ذم -موضاوع الادعوا -ع حصال الجهاة المدعياة مان العقاارا  فيماا تضامناه مان اساتمالجزئي   2111 3 26
على ذلع من آثاار ونتاائ  بماا فاي ذلاع  ة بدمش ، وبما يترتب( من منطقة قنوات بساتين العقاري  412الرقم )

 ترقين إشارة االستمالع عن الصحيفة العقارية للعقار المذكور فيما ي ل تلع الحصل.
إعاااادة مااا أسااالفته الجهاااة المدعياااة مااان رساااوم إليهااا وتضااامين جهاااة اإلدارة المااادعى عليهاااا المصااااريف ومبلاااة  ثالثـــًا:
مين الطااارفين مناصااافة نفقاااات ال بااارة الجارياااة فاااي   ليااارة ساااورية فاااي مقابااال أتعااااب المحامااااة وتضااا1111 

 القضية.
 م39/3/3009هـ الموافق 1/9/0131صدر وتلي علنًا في 

 3009 / لعام1311/ في الطعن رقم /130تم فسخ هذا القرار بموجب حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم /
 وقد انتهت المحكمة اإلدارية العليا إلى ما يلي:

 قبو  الطعن شكال.-1
ل اء الحكم الطعين.-2  قبوله موضوعا وا 
المعد  بالقرار رقم  2111 3 2  تاري  221عدم قبو  الدعوا لعدم قابلية قرار االستمالع ذم الرقم  -3
للطعن مع أحقية أفراد الجهة المدعية بالحصو  على المزايا الممنوحة لهم وف   2111 3 26  تاري  1551 

 .2111  لعام 15أحكام القانون رقم  
 وقد أقامت المحكمة قضاءها على ما يلي:
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أجزاء العقارات من أجل إقامة مناط  التطوير العقارم عليها  العقارات أو من حيث أنه ما دام أنه يجوز استمالع
من أحد مشاريع النفع العام إلى إقامة مناط  للتطوير فالن ت يير ال اية من استمالع العقار موضوع هذه الدعوا 

عليها يعتبر أمرا جائزا من الناحية القانونية وال يعتبر عيبا جسيما ينحدر به لدرجة االنعدام كما ال ي ير العقارم 
ابتداء  2111  لعام 15من هذه النتيجة عدم قيام اإلدارة باإلجراءات المترتبة عليها بمقتضى أحكام القانون  

داث مناط  التطوير العقارم ثم القيام باإلجراءات بحسبان أنه يترتب عليها أوال ت مين العقارات الالزمة إلح
 األ را بهذا الصدد.

ومن حيث أن المحكمة لم تجد في وقائع القضية ما يشير إلى قيام أسباب االنعدام المدعى بها في صكي 
االستمالع المطعون فيهما فقد صدرا عن مرجعهما الم تل مستكملين إجراءاتهما األساسية واتصفا بصفة 

 ام التي أسب ها عليهما القانون المذكور.االنبر 
حيث أنه ونناء على ما تقدم فالن دعوا االنعدام الماثلة تكون مفتقدة األساس القانوني السليم و ليقة بعدم ومن 

القبو  لعدم قابلية صكي االستمالع المطعون فيهما للطعن، هذا دون المساس بح  الجهة المدعية بالمطالبة 
 2111  لعام 15القانون رقم   بحقوقها وف  أحكام

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م3009( لعام 153/3لقرار رقم )ا
 م3009( لعام 300/3في القضية ذات الرقم )

عدم تنفيذ المخطط التوجيهي األثري لمنطقة العقار المستملك وثبوت انتفاء غاية النفع -استمالك-اء إداري قض
-بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة االنعدام منه يجعل قرار االستمالك مشوباً العام في قرار االستمالك المشكو 

 مناط ذلك.
 م. ذ ورفاقهالــجهــة الــمــدعـية: 

 وكيلهم المحامي األستاذ م. أ
 لوظيفته والمتاحف إضافةالمدير العام للمديرية العامة لآلثار  الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة
 رئيس الجمهورية إضافة لمنصبه خلة:الجهة المد

 تمثله إدارة قضايا الدولة
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 -االمحكمة-

 .وبعد المداولةبعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات 
موا بهذه الدعوا أفراد الجهة المدعية تقد   ل حسبما استبان من األوراق في أن  وقائع القضية تتحص   من حيث إن  
عي م، ذ العقار ذم الرقم حصة سهمية من العقار الوارد بجانب اسمه وفقا  لما يلي: المد  منهم يملع  كال   قائلين أن  

( المدعي ع،   العقار 1222عي م، ج العقار ذم الرقم )( المد  1251عي أ، م العقار ذم الرقم )( المد  1253)
( و جميع 1254ع، م العقار ذم الرقم )عي ( المد  1256عي  ، م العقار ذم الرقم )( المد  1256ذم الرقم )

( الصادر بتاري  562بموجب المرسوم ذم الرقم )ة، و العقارات المذكورة من منطقة بصرا الشام العقاري  
جرا استمالع هذه العقارات مع جملة من العقارات األ را من أجل تنفيذ مشروع تطوير مدينة  1611 11 22

ة وانعدام مرسوم االستمالع المذكور فيما تضمنه الجهة المدعية بعدم مشروعي   ة ولقناعةة السياحي  بصرا األثري  
 من استمالع هذه العقارات فقد كانت الدعوا.

ه رغم مضي مدة طويلة على صدور مرسوم الجهة المدعية تسسس دعواها على القو  ب ن   ومن حيث إن  
لآلثار والمتاحف وحتى تاري ه لم تنفذ شيئا  من المشروع الذم ة ة العام  االستمالع إال أن الجهة المستملكة المديري  

ن  األمر الذم يجعلها غير جاد   ،جرا االستمالع من أجله األبنية مشادة على هذه  ة بموضوع هذا االستمالع وا 
ن بعع أفراد الجهة المدعية حصل على تر يل بالشادة بناء على  العقارات قبل مرسوم االستمالع المشكو منه وا 

 هذه العقارات بعد تاري  صدور مرسوم االستمالع المشكو منه بسنوات.
مرسوم االستمالع  ت على الدعوا طالبة رفضها ت سيسا  على أنًّ جهة اإلدارة المدعى عليها رد   ومن حيث إن  

ة بصرا عالميا  ومن أجل تنفيذ مشروع تطوير مدينة بصرا األثري ر نظرا  ألهمية مدينةموضوع الدعوا صد
ن   ة العامة لآلثار والمتاحف هي ب مس  الحاجة الستمالع هذه العقارات وهي متمسكة بها لتنفيذ المديري   السياحية وا 

 مشاريعها وفقا  لما هو مقرر.
ثار بصرا الشام ذم الرقم بصورة عن كتاب دائرة آ 2116 2 11مت في جلسة الجهة المدعية تقد   إنًّ  ومن حيث

 يلي: والمتضمن ما 2111 11 22 والمتاحف بتاري المديرية العامة لآلثار  ل( الموجه إلى 555)
دائرة آثار بصرا ال حاجة لها بالعقارات وأجزاء العقارات الموجودة  ارج حدود المدينة القديمة  " بناء على أن  
 السكان القاطنين في هذه العقارات نقتر : ونظرا  لحاجة

 (.1221-1256-1253بشكل كامل ) إل اء استمالع العقارات التالية-1
إل اء استمالع أجزاء العقارات الواقعة  ارج حدود المدينة القديمة سواء كانت م هولة بالسكان أو أرع سلي  -2

 (.1225-1222-1251-1252-1254وهي )
كها بمذكرة أكدت من  اللها على تمس 2111 2 23عى عليها تقدمت في جلسة جهة اإلدارة المد   ومن حيث إن  

 بالعقارات المستملكة موضوع الدعوا.
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رت إجراء  برة فنية بمعرفة  بير ت تاره لتقصي الواقع الراهن للعقارات موضوع الدعوا المحكمة قر   ومن حيث إنًّ 
ونيان مدا الحاجة إليها في تنفيذ المشروع غاية االستمالع فتقدم السيد ال بير الذم نهع بالمهمة بتقرير مسرخ 

  لل من  الله إلى ما يلي: 2113 2 12في 
-1251-1254مشروع التنقيب عن امثار ضمن التل األسود يجعل األجزاء غير المبنية من العقارات ) إن  -1

ضمن المنطقة المحددة على الم طط لهذا التل هي األجزاء الواجب استمالكها جزئيا  من هذه  والتي تقع( 1222
ه ع بينما األجزاء الواقعة غرب الطري  المحدد لمنطقة التل األسود األثرم فالن  العقارات لتحقي  ال اية من االستمال

 ال يوجد ما يبرر استمالكها ال سيما وأنها األجزاء المبنية من هذه العقارات.
( يقعان بكاملهما  ارج حدود منطقة التل األسود وعليهما أبنية بعضها مر ل في 1256-1253العقاران )-2

ل بلدية بصرا بعد تاري  صدور مرسوم االستمالع موضوع الدعوا وف  ما هو مبين في من قب 1614عام 
إليها في أعما  التنقيب عن امثار في  وال ي حتاج 1614 1 4( تاري  3 5ر صة البناء الصادرة عنها برقم )

 منطقة التل األسود.
ير ال برة تقدمت في جلسة تعقيبها على تقر  وفي معرععى عليها جهة اإلدارة المد   ومن حيث إنًّ 

ة األولى العقارات موضوع الدعوا تقع ضمن منطقة الحماية األثري   بمذكرة قالت من  اللها أن   2113 11 13
والمتاحف إلعداد م طط  ة لآلثارة العام  ة المديري  لمدينة بصرا ومن هذه الناحية تبلة أهمية بقائها في ملكي  

ن   ،ةبصرا األثري  لمدينة  ط إدارةوم ط  توجيهي  لهذه العقارات أهمية  اصة كونها تعتبر امتداد للمسر   وا 
 الموسيقي الواقع في الشرق منها مباشرة.

ه لم يتم إيداع نت من  اللها أن  بمذكرة بيًّ  2114 3 22مت في جلسة عى عليها تقد  جهة اإلدارة المد   ومن حيث إن  
حيث كان يتم صر  بدالت االستمالع  ،لكة بالمرسوم موضوع الدعوا بدالت استمالع ألم من العقارات المستم

 السجل العقارم. والمتاحف فية العامة لآلثار نقدا  حين تناز  أصحاب العقارات لصال  المديري  
د من أك   2114 2 3م بتقرير تكميلي مسرخ في تكليفه من قبل المحكمة تقد   ونناء علىالسيد ال بير  ومن حيث إن  

ه ال يوجد مشروع واض  لدا اإلدارة المستملكة لتنفيذ ال اية من  الله على ما جاء في تقريره األساسي وأن  
اإلدارة لم تنجز حتى  االستمالع سوا ما ورد في المذكرات حو  التنقيب عن امثار في منطقة التل األسود وأن  

 ومناط  الحمايةة ط أو قرار يحدد المنطقة األثري  م ط ولم تبرزتاري ه الم طط التوجيهي األثرم لمدينة بصرا 
 لها من أم درجة كانت.

نه فيما تضم   1611 11 22( تاري  562ا إعالن انعدام المرسوم ذم الرقم )الدعوا الماثلة تت ي   ومن حيث إن  
غير جادة في  اإلدارة على أن   من استمالع حصل أفراد الجهة المدعية من العقارات موضوع الدعوا، ت سيسا  

أبنية مشادة على هذه العقارات بموجب ر ل نظامية قبل صدور مرسوم  تنفيذ المشروع غاية االستمالع وأن  
 .وبعدهاالستمالع موضوع الدعوا 
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لم يقدم ما يثبت أصوال   والت كيد عليهالمحامي وكيل الجهة المدعية رغم تكليفه من قبل المحكمة  إن   ومن حيث
( من المنطقة 1251أ، م في العقار ذم الرقم ) ة المدعيوملكي  ( 1253م، ذ في العقار ذم الرقم )ة المدعي ملكي  

 القبو  شكال   وحقيقة لعدمما سب  بيانه ت دو الدعوا مقدمة من غير ذم صفة  وفي ضوءالعقارية بصرا الشام 
 لجهة العقارين المذكورين.

ن كانه فيما عدا ما سب  فالن  إن   ومن حيث ت صكوع االستمالع بحسب قانون االستمالع تصدر مبرمة غير ه وا 
ما تنحسر عن صفة االنبرام إن   على أن   ن االجتهاد قد استقر   أ  إال   ؛قابلة ألم طري  من طرق الطعن أو المراجعة

الدعوا  ا كانتولم   ،صكوع االستمالع متى شابها عيب جسيم إذ ينحدر بها مثل هذا العيب إلى درجة االنعدام
جراءاتها الشكليةمستوفية أوضاعها القانونية  وقد قدمتتقوم على االدعاء بانعدام صع االستمالع المطعون فيه   وا 

 فتكون حرية بالقبو  شكال .
االستمالع من أجل تنفيذ  عر   وقد ش  ة في مقابل تعويع عاد  االستمالع هو نزع جبرم للملكي   إن   ومن حيث

 ة عن االستمالع.العام فالذا ما انتفعت فكرة النفع العام انتفت صفة المشروعي  المشاريع ذات النفع 
الباقين من  حصل كل من المدعين ه من الثابت من بيانات القيد العقارية المبرزة بالملف أن  و من حيث إن  

م لدا قيود ( من منطقة بصرا الشام العقارية ال تزا  ب سمائه1254-1256-1222العقارات ذوات األرقام )
 2114 3 22السجل العقارم، ولم ا كانت جهة اإلدارة المدعى عليها قد بينت من  ال  مذكرتها المبرزة بجلسة 

ه بالنسبة للعقارات المستملكة موضوع الدعوا لم يتم إيداع بدالت استمالكها حيث كان يتم صر  البدالت نقدا  أن  
لعقارات نه أنه ل اية تاري ه لم يتم صر  بد  استمالع احين تناز  أصحاب العقارات عنها مما يستد  م

 تها لصال  الجهة المستملكة.لم يتم نقل ملكي  المذكورة، و 
ه ل اية تاري ه لم تنجز جهة اإلدارة ة الجارية في هذه القضية ب ن  ه ما دام قد ثبت بتقرير ال برة الفني  و من حيث إن  

ه ال يوجد مشروع واض  لديها لتنفيذ ال اية من أن  ، و دينة بصرا الشامالمستملكة الم طط التوجيهي األثرم لم
االستمالع موضوع الدعوا سوا ما ورد في مذكرتها حو  مشروع التنقيب عن األثار ضمن التل األسود مما 

( الواقعة على الطر  الشرقي من الشارع التنظيمي 1222-1254يجعل األجزاء غير المبنية من العقارات )
م ي ترق العقارين المذكورين من الشما  إلى الجنوب" التي تقع ضمن المنطقة المحددة على الم طط لهذا "الذ

األجزاء الواقعة غرب الشارع التنظيمي من هذين العقارين  في حين أن   ا  التل هي األجزاء الواجب استمالكها جزئي  
يوجد ما يبرر استمالكها و كذلع الحا  بالنسبة للعقار هي أجزاء مبنية تقع  ارج منطقة التل األسود و بالتالي ال 

 ( حيث يقع بكامله  ارج حدود منطقة التل األسود.1256)
فيما يتعل  باستمالع حصل الجهة  فكرة النفع العام تكون منتفية   على ما تقدم فالن   ه ت سيسا  ومن حيث إن  

( الواقعة غرب الشارع 1222-1254ن العقارين )ة م( واألجزاء المبي ن1256ذم الرقم ) المدعية من العقار
مرسوم االستمالع المطعون فيه يكون  وعلى ذلع فالن   ،ة عن استمالكهاالتنظيمي مما تنتفي معه صفة المشروعي  
اها ة التي أضفغير جدير بالقطعي   نفا  ة المدعية من العقارات المذكورة آفيما تضمنه من استمالع حصل الجه
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األمر الذم  ،انحدر به إلى درجة االنعدام جسيم   بعيب   ذلع بعد أن غدا مشوبا  ع االستمالع و المشرع على صكو 
ثار ونتائ  بما في ذلع ى ذلع من آال معدا معه من إعالن انعدامه بالنسبة للحصل المذكورة وبما يترتب عل

 فيه.ترقين إشارة االستمالع الموضوعة على صحائفها العقارية بسبب المرسوم المطعون 
 -لــــهــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:
( من منطقة بصرا الشام العقارية لتقديمها من غير ذم 1251-1253عدم قبو  الدعوا لجهة العقارين ) أواًل:
 صفة.
 فيما عدا ذلع. قبو  الدعوا شكال   ثانيًا:
 1611 11 22( الصادر بتاري  562المرسوم ذم الرقم ) وا عالن انعدامقبولها موضوعا  في شطر منها  ثالثًا:

( واألجزاء المبنية 1256جزئيا فيما تضمنه من استمالع حصل الجهة المدعية من كل من العقار ذم الرقم )
على  وبما يترتب( من منطقة بصرا الشام العقارية 1222-1254الواقعة غرب الشارع التنظيمي من العقارين )

 في ذلع ترقين إشارة االستمالع عن الصحيفة العقارية بالنسبة للحصل المذكورة. ئ  بماونتاثار ذلع من آ
مناصفة  وتضمين الطرفيناأل ر  وتضمينها النصفإعادة نصف الرسوم المسددة من الجهة المدعية إليها  رابعًا:

 (  . س في مقابل أتعاب المحاماة.511مبلة ) ونفقات ال برةوكل منهماالمصاريف 
 م                                         03/9/3009هـ الموافق في31/3/0131وتلي علنًا فيصدر 

 3001 / لعام0133/ في الطعن رقم /00تم فسخ هذا القرار بموجب حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم /
 وقد انتهت المحكمة اإلدارية العليا إلى النتيجة التالية:

 شكال .قبو  الطعن أواًل: 
ل اء الحكم الطعين قبوله موضوعا  ثانيًا:   وا 
 عدم قبو  الدعوا لعدم قابلية مرسوم االستمالع المطعون فيه للطعن.ثالثًا: 
تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصروفات في درجتي المحاكمة ومبلة ألف ليرة سورية في مقابل رابعًا: 

 أتعاب المحاماة.
 ءها على أساس أن:وقد أقامت المحكمة قضا

مضي مدة زمنية طويلة على صع االستمالع دون أن تقوم اإلدارة بتنفيذ المشروع غاية االستمالع ال يعتبر عيبا  
جسيما  في صع االستمالع بحسبان أنه ليس ثمة في قانون االستمالع ما يلزم اإلدارة بتنفيذ المشروع  ال  مدة 

 زمنية معينة.
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 بدمشق محكمة القضاء اإلداري 
 م3009( لعام 501/3القرار رقم)

 م3009( لعام 133/3في القضية ذات الرقم)
استقر  اجتهاد القضاء اإلداري على أن  االستمالك قد ُشر ع من أجل تنفيذ المشاريع ذات -استمالك-قضاء إداري 

كي رغم مضي مدة طويلة على النفع العام، فإذا ما تبي ن أن  جهة اإلدارة المستملكة لم تنفذ المشروع االستمال 
صدور صك االستمالك ولم تباشر بني إجراء من اإلجراءات االستمالكي ة، فإن  ذلك يدلُّ على أن  االستمالك إم ا 
قد سبق أوانه، أو أن  اإلدارة قد عدلت عن تنفيذ المشروع االستمالكي، وكال األمرين يسم صك االستمالك بعيب 

 مناط ذلك.-قبول المطالبة-االنعدام جسيم ينحدر به إلى درجة
 ك. د ورفيقه: الجهة المدعية

 وكيله المحامي األستاذ: ج. أ
 إضافة لمنصبه-لمدعى عليها: رئيس مجلس الوزراءالجهة ا

 إضافة لمنصبه-وزير اإلسكان والتعمير                       
 إضافة لوظيفته-رئيس مجلس مدينة حلب                       

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. االطالعبعد 
عية تقدم بتاري   من حيث إن  وقائع القضي ة تتحصل حسبما استبان من األوراق في أن  وكيل الجهة المد 

عية يملكون تم 2111 2 12 ام العقار الموصو  بالمحضر رقم بعريضة دعواه قائال : أن  أفراد الجهة المد 
 2411 241ة قدرها   من المنطقة العقارية األنصارم بحلب، وكذلع يملع المدعي األو  حصة سهمي  13221 

  من المنطقة العقارية 13223  ورقم 13222سهما  من كل واحد من العقارين الموصوفين بالمحضرين رقم 
سهم من العقارين المذكورين،  2411 162ة قدرها ة سهمي  األنصارم بحلب، كما يملع المدعي الثاني حص

نشاءات هي عبارة عن مصب ة لألقمشة مسل   فة من عدد من والعقارات الثالثة موضوع الدعوا مشاد عليهما بناء وا 
  تم  2431ونناء على القرار االستمالكي رقم   1622الصاالت وال ر  المستعملة لصباغ األقمشة وفي العام 

ع عقارات الجهة المدعية لصال  مشروع توسع الصناعات مع عدة عقارات أ را، ورغم انقضاء مدة استمال
طويلة من الزمن على االستمالع ورغم استكما  المشروع الذم تم  االستمالع من أجله من قبل اإلدارة المستملكة، 

كي ة مما تنتفي معه فكرة النفع العام عن لم يتم تنفيذ أم مشروع على عقارات الجهة المدعية كما لم يتم نقل المل
االستمالع كما تنتفي مشروعية االستمالع، مم ا يشكل عيبا  جسيما  ينحدر بقرار االستمالع إلى درجة االنعدام 
وف  االجتهاد المستقر، لذلع كانت الدعوا الماثلة التي تهد  إلى الحكم بالعالن انعدام قرار االستمالع موضوع 
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عقارات الجهة المدعية بما يترتب على ذلع من آثار، وترقين إشارة االستمالع الموضوعة على القضية على 
 صحيفة هذه العقارات.

عية تقد مت بمذكرة التمست فيها رد الدعوا ت سيسا  على أن  العقارات موضوع الدعوا  ومن حيث إن  الجهة المد 
يداع ناتجة عن عمليات التحسين العقارم للعقارات األساس ية المستملكة، وتم  تقدير قيمة العقارات بدائيا  وتحكيمي ا  وا 

، وتم  تنظيم عدد من 1622  لعام 66462قيمتها بعدد من الحسابات المجمدة الواردة في اإلشعار المصرفي رقم  
تنفيذ عدد  ، وتم  1611  وغيرها لعام 1342  حتى الرقم  1322عقود الفراغة لعدد من العقارات ذوات األرقام  

من المراف  من قبل مجلس مدينة حلب ليصار إلى استثمارها أصوال . علما  أن  إجراءات االستمالع تم ت وانتهت 
وف  األصو  القانوني ة المعمو  بها حسب القوانين واألنظمة النافذة وبالكشف الحسي على موقع العقارات الدعوا 

لتصنيع وتحضير األقمشة باسم شركة .... وال يوجد على العقارات أم من قبل مجلس المدينة تبين وجود منش ة 
رتها إ راج وزارة اإلسكان والتعمير من الدعوا  وزارة  على اعتبار أن  -إش االت أ را، والتمست اإلدارة بنهاية مذك 
 .2114   لعام24اإلدارة المحلية هي الجهة المعنية بقوانين االستمالع عمال  ب حكام المرسوم التشريعي رقم  

ومن حيث إن  المحكمة قررت إجراء الكشف وال برة الفنية على العقارات موضوع الدعوا بمعرفة أحد ال براء 
ة المت ذة بصددها ومدا الحاجة لهذه العقارات المعتمدين لديها لوصف حالتها الراهنة ونيان اإلجراءات االستمالكي  

م السيد ال بير بتقرير  برته المسرخ في  في تنفيذ المشروع غاية االستمالع، وقد المتضمن أن ه  2114 11 22تقد 
ن ه لم يتم تسديد بدالت االستمالع  تبي ن بالكشف عدم المباشرة بالمشروع الذم تم  استمالع العقارات لتنفيذه، وا 

في السجل العقارم كما أن ه لم للجهة المدعية عن عقاراتها المستملكة ولم يتم نقل الملكي ة السم الجهة المستملكة 
يتم ات اذ أم إجراء للمباشرة بتنفيذ المشروع االستمالكي، وترا ال برة عدم حاجة الجهة المستملكة لعقارات الجهة 

 المدعية.
 ومن حيث إن  جهة اإلدارة المدعى عليها لم تعقب على تقرير ال برة رغم إمهالها مرارا  وتكرارا .

فيما  1622  لعام 2431المدعية إن ما تت ي ا من دعواها الطعن بقرار االستمالع ذم الرقم  ومن حيث إن  الجهة 
تضمنه من استمالع العقارات العائدة لها، ت سيسا  على أن ه قد مضى مدة طويلة على صدور القرار االستمالكي 

 المذكور دون تنفيذ المشروع أو القيام ب م إجراءات استمالكي ة.
ن كانت صكوع االستمالع بحسب أحكام قانون االستمالع تصدر مبرمة ال تقبل أم طري  من  ومن حيث إن ه وا 
طرق الطعن أو المراجعة، إال  أن  االجتهاد قد استقر على أن  صفة االنبرام هذه التي أضفاها المشرع على صكوع 

 ينحدر بها مثل هذا العيب إلى درجة االنعدام. االستمالع إن ما تنحسر عنها فيما إذا شابها عيب جسيم، إذ
ومن حيث إن  الدعوا تقوم على الطعن بانعدام قرار االستمالع المطعون فيه وقد قدمت مستوفية أوضاعها 

جراءاتها الشكلية فتكون حرية بالقبو  شكال .  القانونية وا 
د  وقد شر ع من أجل تنفيذ المشاريع ذات ومن حيث إن  االستمالع هو نزع جبرم للملكي ة في مقابل تعويع عا

النفع العام، فالذا ما تبي ن أن  جهة اإلدارة المستملكة لم تنفذ المشروع االستمالكي رغم مضي مدة طويلة على 
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صدور صع االستمالع ولم تباشر أم إجراء من اإلجراءات االستمالكية، فالن  ذلع يد   على أن  االستمالع إم ا قد 
نه، أو أن  اإلدارة قد عدلت عن تنفيذ المشروع االستمالكي، وكال األمرين يسم صع االستمالع بعيب سب  أوا

ألحكام المرسوم  تطبي  عمليات التحسين العقارم طبقا   جسيم ينحدر به الى درجة االنعدام، مع مالحظة أن  
الع ك ن يتم إل اء عقار مستملع أو قد يجعل من المتعذر تحقي  ال اية من االستم 1646  لعام 153التشريعي  

 أكثر وطي صحيفته العقارية نتيجة تطبي  عمليات التحسين العقارم على رقعة االستمالع.
ومن حيث إن  الثابت من األوراق أن ه قد انقضى على صدور قرار االستمالع المطعون فيه قبل إقامة الدعوا 

رة المستملكة  اللها ) وف  ما هو ثابت من األوراق المبرزة( وتقرير الماثلة ما يزيد عن أرنعين عاما  لم تقم اإلدا
رة في المصر   ال برة الفنية باإلجراءات القانونية المتوجبة عليها من تسديد لبد  االستمالع أو إيداع القيمة المقد 

ذ المشروع االستمالكي، ة وات اذ أم إجراء للمباشرة بتنفيوتبلية أصحاب االستحقاق واقعة اإليداع ونقل الملكي  
األمر الذم يستد   منه أن  فكرة النفع العام المراد تحقيقها قد ت ل فت وفقا  للوقائع السالفة الذكر، وهذا يسم قرار 
االستمالع المطعون فيه بعيب جسيم ينحدر به الى درجة االنعدام، بحسبان أن  مشروعية االستمالع ترتبط وجودا  

فع العام، وبالتالي فالن  الدعوا الماثلة إن ما تكون قائمة على أسانيدها القانونية السليمة وهي وعدما  بمشروع الن
مستوجبة القبو  وال معدا من إعالن انعدام قرار االستمالع المطعون فيه جزئي ا  فيما تضم نه من استمالع عقارات 

عية موضوع الدعوا وبكل ما يترتب على ذلع من آث ار ونتائ ، بما في ذلع ترقين إشارة االستمالع الجهة المد 
 الموضوعة على الصحيفة العقارية لهذه العقارات.
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:
 قبو  الدعوا شكال   أواًل:
جزئي ا  فيما 1622 12 5  الصادر بتاري  2431قبولها موضوعا  وا عالن انعدام قرار االستمالع ذم الرقم   ثانيًا:

عية بالعقارين 13221تضم نه من استمالع العقار رقم     والحصل السهمي ة العائدة ألفراد الجهة المد 
على ذلع من آثار ونتائ  بما في   من المنطقة العقارية األنصارم بحلب وبكل ما يترتب 13222-13223 

 ذلع ترقين إشارة االستمالع الموضوعة على الصحيفة العقارية لهذه العقارات وفقا  لملكية أفراد الجهة المدعية.
إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين اإلدارة المدعى عليها المصاريف والنفقات ومبلة  ثالثًا:

 ابل أتعاب المحاماة.ألف ليرة سورية مق
 م3009/ 00/  3هـ الموافق في 0131/ 31/03علنًا في صدر وتليقرار 
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3003( لسنة 533/9القرار رقم )

 م 3003( لسنة 3953/9في القضية ذات الرقم )
لمقـرر مـن الدولـة بتـاريخ المطالبة بتعديل مقدار الكفالة والفـرق بـين راتـب المنحـة والراتـب ا-إيفاد–قضاء إداري 

 مناط ذلك.-رفض المطالبة–موفد ناكل–اإليفاد
 )أ. ن(.  :الجهة المدعية

 السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبه. :الجهة المدعى عليها
 .البحوث العلمية إضافة لوظيفتهالسيد مدير مركز الدراسات و                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة.                                                    
 -المحكمة-

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة 
 الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلية.  من حيث إن  

وكيل المدعي أقام هذه الدعوا أمام  وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق في أن   ومن حيث إن  
وفد دا ليا  إلى المعهد العالي للعلوم المدعي قد أ   قائال  فيها أن   2112 3 14محكمة القضاء اإلدارم بتاري  

جازة بالهندسة تابع عمله لدا المركز ة وبعد حصوله على اإلة لصال  مركز الدراسات والبحوث العلمي  التطبيقي  
المذكور حتى حصل على منحة فردية لدراسة الماجستير من الحكومة اليابانية من الفترة الممتدة من نيسان   

 إال   ،  ونناء  عليه واف  مركز الدراسات والبحوث العلمية على إيفاده إلى اليابان2113  ول اية شهر آذار  2111
ة مقدمة لألش ال وليست إلى الحكومة السورية أو لمركز الدراسات ش صي   ذه المنحة هي منحة  ه نه رغم أن  أ  

 تقدير قيمتها بشكل م الف للقانون ونظام الكفاالت ألن   والبحوث العلمية فقد كلف المركز المدعي بتقديم كفالة تم  
كما طالبه بااللتزام بعد  ،وليس ألم تقدير آ رالكفالة يجب أن يتم حسابها استنادا  للراتب الذم يتقاضاه الموفد 

إنهاء الدراسة بالعمل لدا المركز بضعفي مدة الدراسة وكذلع رفضت الجهة المدعى عليها تشميل المدعي بقانون 
الموفدين ب صول إعطائه الفرق بين المنحة التي يتقاضها الحكومة اليابانية والراتب المقرر للموفد من الحكومة 

وكذلع رفضت صر  الراتب الذم يتقاضاه المدعي في الوطن، كما رفضت تسديد حصة صاحب  ،السورية
العمل التي يتوجب عليها تسديدها إلى مسسسة الت مينات االجتماعية، األمر الذم كانت معه هذه الدعوا التي 

الذم يتقاضاه من يطلب فيها الحكم بالعادة الكفالة المطلوبة من المدعي إلى الحد الذم يتناسب مع الراتب 
لزام الجهة المدعى عليها بصر  الحقوق المالية  الحكومة اليابانية ووف  نظام الكفاالت المعمو  به لدا المركز وا 

المركز قد قرر إيفاده ونالعطاء  المادية التي يتقاضاها الموفدون إلى اليابان لدا المركز في بالد إيفادهم طالما أن  
لزام الجهة المدعى المدعي الفارق بين راتب ال منحة و الراتب المقرر من الحكومة السورية من تاري  اإليفاد، وا 

عليها بصر  الراتب الذم يصر  للموفد والذم يعطى له في سورية والذم يتقاضاه جميع الموفدين من تاري  
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المفروضة على اإليفاد وتسديد حصة صاحب العمل لمسسسة الت مينات االجتماعية عن المدعي وف  االلتزامات 
 أصحاب العمل والمقررة قانونا . 

ه تم إيفاد المدعي رفضها ت سيسا  على أن   ت على الدعوا طالبة  جهة اإلدارة المدعى عليها رد   ومن حيث إن  
استنادا  إلى أحكام نظام اإليفاد والبعثات العلمية للعاملين في مركز الدراسات والبحوث العلمية بموجب أمر اإليفاد 

المتضمن إيفاد المدعي بمنحه يابانية لمدة سنتين إلى جامعة أوساكا في اليابان  2111 4 1  تاري  21قم ر 
وذلع لتحضير شهادة الماجستير في مجا  التنظيم وهندساااااااة التحااااااااكم ) الكترونيات القدرة والطاقة الكهرنائية ( 

يعاد  ثلث الفرق بين المنحة اليابانية وما يتقاضاه موفد  وعلى أن يتقاضى الموفد من المركز تعويضا  شهريا  
  دوالر أمريكي وهي تمثل استحقاقه الشهرم من 2111من  المدعي سلفة مقدراها    المركز إلى فرنسا وقد تم  
ن   ،المركز لمدة ثمانية أشهر سفره بعد بيانه وتزويده بمهمة السفر وتسديد ثمن بطاقة  إيفاد المدعي وفقا  لما تم   وا 

منحته هذه ش صية وال عالقة لمركز  أن تقدم بالكفاالت الالزمة لريفاد واستالمه السلفة النقدية يدحع دعواه ب ن  
ة بذاع من حيث مطالبته بالكفالة أو تحديد مقدراها ومن حيث عدم مطالبته بالتزامه الدراسات والبحوث العلمي  

لزام المركز بصر  حقوق الموفد وفارق بال دمة مقابل اإليفاد كما يتناقع مع طل به الحكم بتعديل مقدار الكفالة وا 
ن   عدم تحويل  المرتب عن المنحة وصر  مستحقاته في الوطن وتسديد حقوق مسسسة الت مينات االجتماعية وا 

باقي مستحقات المدعي بعد منحه السلفة وسفره كان بسبب تقصيره أو عدم تمكنها من فت  حساب مصرفي في 
ا لد اإليفاد أو تقصير وكيلها بفت  حساب لها في المصار  العاملة في القطر ليتم تحويل المستحقات إليه، وأم  ب

ن   ،ما يصر  عندما يستحقه وف  أنظمة اإليفاد والنافذة في المركزبش ن راتب المدعي في الوطن فالن   حسم  وا 
ويمكنه الت  ر بالعودة إلى  2112قد انتهى في آذار  إيفاده إضافة إلى أن   ؛مستحقات الت مينات واجب قانونا  

الوطن لمدة شهر وقد انقضى هذا الشهر ولم يعد إلى أرع الوطن رغم المراسالت واالتصاالت معه من قبل 
المركز مما يوض  عدم رغبته بالعودة إلى القطر بعد ما مضى على ذلع أكثر من شهر إضافي مما يظهر 

ن   ،بالتزاماته في ال دمةرغبته بعدم تنفيذ الوفاء  هذه الدعوا ليست إال سبقا  لتعطيل حجز الكفاالت والتمويه  وا 
ه ال يمكن إعادة على مطالبة المدعي بتسديد نفقات اإليفاد المصروفة له جراء عدم التزامه بال دمة إضافة إلى أن  

قابلها وف  األنظمة ال اصة باإليفاد الكفالة المقدمة حتى عودة الموفد ألداء التزامه بال دمة أو تسديد ما ي
 والكفاالت في المركز.

الموفد  ات الماستحقة للمدعااااااااااي  رت المحكمة االستعانة بها لبيان الفروقال برة الحسابية التي قر   ومن حيث إن  
الحكومة السورية( ونيان لقاء إيفاده دراسيا  لدا الحكومة اليابانية )الفارق بين راتب المنحة والراتب المقرر من 

انتهت – ه مع كافة ملحقاتها ومتمماتهاالرواتب المستحقة له دا ل القطر اعتبارا  من تاري  إيفاده وحتى تاري
 ه: إلى أن   2113 5 1بتقريرها المسرخ في 

   .س 2211131بلة إجمالي المبالة المصروفة للموفد  ال  فترتي إيفاده الدا لي وال ارجي مبلة مقداره   -1
ه لم يضع نفسه تحت تصر  الجهة اعتباره بحكم المستقيل ألن   المدعي قد نكل عن تنفيذ التزاماته وتم   وباعتبار أن  
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  241عاله بموجب القرار رقاااااااام  مطالبته بمثلي المبلة المشار إليه أ  المدعى عليها ولم يعد إلى الوطن فقد تم  
   . س ولم تتضمن هذه المطالبة األضرار الالحقة بالمركز نتيجة 5154512  أم بمبلة 2113 3 2تاري  

لم تتضمن أيضا  رواتبه دا ل الوطن لعدم صرفها استنادا  لنل قرار  كما أن ها نكو  المدعي عن الوفاء بالتزاماتها
  2111  لعام 21االيفاد رقم   

  21يستحقه الموفد بموجب قرار اإليفاد رقم  الفروقات المستحقة للمدعي والمتمثلة بالتعويع الشهرم الذم – 2
والمعادلة لثلث الفرق بين المنحة اليابانية وما يتقاضاه موفد المركز إلى فرنسا مقدراها )  2111لعام 

( ين ياباناااااي وتعاااااااااد    155111قيمة المناااااحة اليابانية هي )  وذلع ت سيسا  على أن   ،(  .س162521621
ن   ،( يورو26451632  شهر تصااااااب  ) 24مدة اإليفاد المحددة با  × يورو   1222643 استحقاق موفد المركز  وا 

يورو ونذلع يكون الفرق  42245621شهر =  24×   يااااااورو 1211615شهر هو    24إلى فرنسا  ال  
ليرة السورية يبلة   يورو وبال 4421662=  3÷ 26451632 – 42245621الحاصل  ال  فترة اإليفاد هو   

ن   ،   . س 162521621  ن  ه تحت تصر  الجهة المدعى عليها وا  هذه الفروقات من ح  المدعي لوضع نفس وا 
   . س ولم تصر  له 411111هاااااااي    2112 2 11رواتب المدعي دا ل الوطن من تاري  اإليفاد ول اية 

الي لم يحسم من هذه الرواتب أية اقتطاعات لصال  الت مين نل قرار اإليفاد لم يتضمن ذلع وبالت باعتبار أن  
 والمعاشات. 
المدعى عليها ) مركز التمس فيها من الجهة  2113 2 11 ة في رة مسر  وكيل المدعي تقدم بمذك   ومن حيث إن  
افر المدعي س لى أن  وذلع ت سيسا  ع ،عما  المساواة ما بين موظفيه وموفديه بالجازاتهم بالتمام الدكتوراهالدراسات ( إ 

دراسة الماجستير    سنوات وهذا يعني أن  3وساكا  اليابانية لدراسة الماجستير لمدة  إلى اليابان بمنحه من جامعة أ
ة اإليفاد د مد  الذم حد   2111 4 1  تاري  21ي أمر اإليفاد رقاااااااااااام   أنه حصل  ط  فإال   ،  سنوات3تست رق  
 ،2112  وليس 2113  وتنتهي بنهاية آذار  2111ة لثالث سنوات تبدأ من نيسان  المنح ن  في حين أ ،بسنتين

وهو األمر الذم يجعل قيام اإلدارة من تلقاء نفسها ودون إل ائها أمر اإليفاد باعتباره بحكم المستقيل بموجب القرار 
 إضافة إلى أن   ،اعد دراسة الماجستيرهو أمر م الف للقانون ولريفاد ذاته ولقو  2112 2 11  تاري  2145رقم  

ونظرا  لتفوقه وتميزه فقد  2113 4 4ن من الحصو  على الشهادة الموفد من أجلها بتفوق بتاري  المدعي قد تمك  
ة المنحة الممنوحة له لتصب  الحصو  على الدكتوراه في ذات اال تصال وقد تم وساكا الياباني  دت جامعة أمد  

جازة المدعي بالتمام جب على مركز الدراسات والبحوث إ الدكتوراه مما يو  تشميلها في برنام  عما  المساواة وا 
 الدكتوراه.

تقرير ال برة  نت فيها أن  بي   2113 1 21جهة اإلدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مسر ة في  ومن حيث إن  
  لعام 241ة الوارد بقرار المطالبة رقم   مواف  لما هو وارد في سجالت المركز المالية حيث جاءت موافقة للمبل

ا فيما يتعل  بالفروقات التي تمثل ثلث الفرق بين المنحة اليابانية وما يتقاضاه موفد المركز إلى فرنسا وأم   ،2113
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هذه الفروقات لم تصر  للموفد ولم تتم المطالبة  ورواتب الموفد دا ل القطر والوارد ذكرها في تقرير ال برة فالن  
 ها عند حساب الذمة المالية المترتبة على المدعي.ب

نصول نظام اإليفاد والبعثات العلمية للعاملين في مركز الدراسات  ه بداية البد من التذكير ب ن  ومن حيث إن  
إيفاد العاملين  قضت ب ن   2113 11 22  تاري  121والبحوث العلمية الصادر بقرار السيد القائد العام رقاااام  

ا أن يكون على نفقة الدولة ويسمى إيفاد ببعثة دراسية أو على نفقة جهة أ را غير الدولة ويسمى ا المركز إم  لد
ن   ،عندئذ منحة ويجرم اإليفاد على المن  وف  شروط اإليفاد على نفقة المركز بقرار من لجنة البعثات العلمية ه وا 

د فيها وكفيله لى الموفد قبل مباشرة اإليفاد تقديم كفالة يتعه    من القرار المذكور يتوجب ع36بحسب أحكام المادة  
ة التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا النظام والتعويع عن الضرر العلمي الذم يصيب ب داء االلتزامات المالي  

يستمر و  ،المركز في حا  عدم حصوله على الشهادة أو عدم إتمامه الوفاء بمدة االلتزام ب دمة المركز والدولة
ن   ه بحسب أحكام الفقرة ال امسة من المادة سريان مفعو  الكفالة حتى انتهاء مدة االلتزام الناجم عن اإليفاد وا 

ه حسب أحكام من حقوق الموفد أثناء فترة اإليفاد: صر  مرتب البعثة وتعويضاتها في مواعيدها كما أن     فالن  51 
المبالة التي كان يستحقها  – 3 ....  الموفد بعد العودة إلى الوطنمن ح   من النظام المذكور فالن  53المادة  

احتساب مدة اإليفاد في الت مين والمعاش بناء  على طلب  طي  -6الموفد في بلد اإليفاد ولم تحو  إليه في حينه 
ألنظمة النافذة ة إلى المرجع الت ميني الم تل وفقا  للقوانين واعلى أن يسدم ما يترتب عليه من التزامات مالي  

 المتعلقة بهذا الش ن.
 إيفاد المدعي كان قد تم   ا  بوثائ  وأوراق الدعوا تبين لها أن  ر ملي  ن والتبص  المحكمة وبعد التمع   ومن حيث إن  

إجازة ة وبعد حصولها على ة لصال  مركز الدراسات والبحوث العلمي  ا  إلى المعهد العالي للعلوم التطبيقي  دا لي  
وساكا في اليابان بناء معة أة لمدة سنتين إلى جابمنحة ياباني   2111 4 1  تاري  21الهندسة أمر اإليفاد رقم  

ة مدتها ثالث سنوات لتحضير شهادة الماجستير في مجا  النظم وهندسة التحكم على منحة من الحكومة الياباني  
اإليفاد المحددة ب مر اإليفاد دون عودته إلى أرع الوطن الكترونيات القدرة والطاقة الكهرنائية( وقد انتهت مدة 

ت تم   ومن ثم   2112 2 11  تاري  2145مما دفع جهة اإلدارة العتباره بحكم المستقيل بموجب القرار رقم   
 . س لقاء مثلي النفقات المصروفة عليه في اإليفاد جراء نكوله عن ت دية  5 154 512  مطالبته بمبلة مقداره

 تزامات المترتبة عليه نتيجة اإليفاد. االل
ه يترتب عليه حسب أحكام نظام اإليفاد بالبعثات ن  كان موفدا  فال المدعي ه وفقا  لما تقدم وطالما أن  ومن حيث إن  

  تاري  121بقرار السيد القائد العام رقم   العلمية للعاملين في مركز الدراسات والبحوث العلمية الصادر
م المدعي وقد قد   ،ة التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا النظامقديم كفالة ب داء االلتزامات المالي  ت 2113 11 22

الكفالة المذكورة وهو األمر الذم يجعل من مطلبه المتعل  بالعادة الكفالة إلى الحد الذم يتناسب مع الراتب الذم 
 ي السليم وجديرا  بالرفع لهذه الناحية.يتقاضاه من الحكومة اليابانية مفتقرا  إلى المستند القانون
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ة التي يتقاضاها الموفدون إلى اليابان ه بالنسبة لباقي طلبات المدعي المتعلقة بصر  الحقوق المالي  ومن حيث إن  
والفارق بين راتب المنحة والراتب المقرر من الحكومة السورية وكذلع صر  الراتب الذم يصر  في سورية 

ما تكون الطلبات المذكورة إن   فالن   ،تسديد حصة صاحب العمل لمسسسة الت مينات االجتماعيةوناللزام اإلدارة ب
( من نظام البعثات العلمية السالف ذكرها من ح  الموفد أثناء اإليفاد أو بعد 53و 51بحسب أحكام المادتين ) 

وصدر القرار باعتباره بحكم  عودته للوطن وليس للموفد الناكل الذم آثر البقاء في ال ارج ولم يعد للوطن
األمر الذم يجعل الدعوا في هذا الجانب  ،ت مطالبته بنفقات اإليفاد كما هو الحا  بالنسبة للمدعيالمستقيل وتم  

 منها مفتقرة إلى المستند القانوني السليم وجديرة بالرفع موضوعا .
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:
 .قبو  الدعوا شكال   أواًل:
 رفضها موضوعا .  ثانيًا:
   ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. 111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ونفقات ال برة و  ثالثًا:

 35/00/3003ه الموافق 0131 / صدر وتلي علنًا في
 3009 لعام/ 1311/ في الطعن رقم /950تم فسخ هذا القرار بموجب حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم /

 وقد انتهت المحكمة اإلدارية العليا إلى ما يلي:
 قبو  الطعن شكال .أواًل: 
ل اء الحكم الطعين. قبوله موضوعا  في شطر منه ثانيًا:  وا 
 قبو  الدعوا شكال .ثالثًا: 
بما يزيد  قبولها موضوعا  في شطر منها ومنع اإلدارة المطعون ضدها من مطالبة الجهة الطاعنة )المدعية(رابعًا: 

   .س  مسة ماليين وأرنعة وأرنعون ألفا  وثمانمائة وليرتين سوريتين لقاء مثلي نفقات 5144112عن مبلة  
 االيفاد الدا لي وال ارجي ورفع ما يجاوز ذلع من طلبات.

اصفة إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة الطاعنة إليها وتضمين الطرفين النفقات ونفقات ال برة منخامسًا: 
   ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.1111وكل منهما مبلة  

وقد أقامت المحكمة قضاءها على أساس تعديل الحكم المذكور وذلع لجهة قيمة النفقات فقط بناء  على  برة فنية 
 جديدة تم إجراسها أمام المحكمة اإلدارية العليا.
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3001( لعام 300/9)القرار رقم 

 م3001( لعام 0003/9في القضية ذات الرقم )
ه عندما يطالب الموفد ببعثة أو ة فإن  ( من قانون البعثات العلمي  13ألحكام المادة ) وفقاً -إيفاد-قضاء إداري 

يتم  هذه النفقات ده بموجب أحكام هذا القانون فإن  إجازة دراسية بالنفقات المصروفة عليه خالل مدة إيفا
ة سواء أكانت مصروفة من ميزانية الجمهورية العربية السورية أم غيرها من الجهات بصورة فعلي   احتسابها

 .مناط ذلك-العربية أو األجنبية
 م. س الجهـة المدعـيـــة:

 "المدعى عليها تقابال"
 ك األستاذ: ع.وكيله المحامي 

 صبهالتعليم العالي إضافة لمن وزير عليها:الجهة المدعى 
 جامعة دمش  إضافة لوظيفته رئيس       "المدعية تقابال"

 ة محافظة الحسكة إضافة لوظيفتهمدير مالي                         
 وزير المالية إضافة لمنصبه                       

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة
 الدا لية إضافة لمنصبه وزير المدخـلـــة:الجهة 

 لوظيفته  والجوازات إضافةمدير إدارة الهجرة                   
 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 
 -المحكمة-

 .وبعد المداولة وسماع اإليضاحاتبعد االطالع على األوراق 
 ة.استوفيا إجراءاتهما الشكلي   واالدعاء بالتقابلالدعوا  ن  ومن حيث إ
ااإن   وماان حيااث فااي  متفرغااا   عااين معياادا   الماادعي م، س يشاار  وكياال الجهااة المدعيااة فااي أن   ل حساابماالوقااائع تتحص 

ماان منحااة مقدمااة ماان مسسسااة كااريم رضااا سااعيد  أوفااد إلااى بريطانيااا مسااتفيدا   كليااة الزراعااة بجامعااة دمشاا  و ماان ثاام  
قاام فاااد ر إلياللحصاو  علااى شااهادة الاادكتوراه فااي ا تصاال )ت طاايط و تصااميم شاابكات الاارم( و ذلاع بموجااب قاارار 

علااى حساااب  اعتباار موفاادا   1665 11 22( تاااري  1242ه بموجااب القاارار رقاام )أن ااو  1665 2 26( تاااري  626)
ااو مااد   1665 11 1و ل ايااة  1665 6 2ماان  جامعااة دمشاا  اعتبااارا   نهااي إيفاااده د وضااعه إلااى أن أ  د إيفاااده و جم 

و كفيلااه بضااعف النفقااات المصااروفة حكاام المسااتقيل و طولااب واعتباار ب 2112 12 1( تاااري  3451بااالقرار رقاام )
ة الحساكة التاي أصادرت كتااب تسطير كتاب إلى مديرياة مالي ا لذلع تم   تنفيذا  ، و عليه وف  القوانين و األنظمة النافذة
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ر بموجباااااه مطالبااااااة المااااادعي و كفيلااااااه بمبلااااااة و الااااااذم تقاااااار   2116 6 2 ل( تااااااري  5 4314المطالباااااة باااااارقم )
وضاع إشاارة مناع م اادرة بحا  المادعي و لعادم األماوا  العاماة، و  انون جباياة( و تحصيله بموجاب قا271167265)

قناعاة المادعي بمشااروعية المطالباة فقااد كانات هااذه الادعوا التااي يطالاب فيهااا بمناع معارضااة اإلدارة المادعى عليهااا 
 فيما يجاوز المبلة الذم تحدده ال برة الحسابية و الذم أنفقته عليه الجهة الموفدة.

اا ن  وماان حيااث إ وال  وغياار دقياا المبلااة المطالااب بااه مبااالة فيااه  س هااذه الاادعوا علااى القااو  باا ن  الجهااة المدعيااة تسس  
 علاى أن   وكاذلع ت سيساا   ،عان اساتفادته مان المنحاة المقدماة لاه علاى المادعي فضاال   صارفه فعاال   مع ما تام   يتناسب

بااالعودة  وش صااية وأنااه يرغاابب  اصااة الماادعي مااا ت لااف عاان االلتحاااق بعملااه ضاامن الماادة المحااددة إال ألساابا
 .وتسوية وضعه
الماادعي  ناات فيهااا باا ن  بالتقاباال بي   ة تضاامنت ادعاااء  مت بمااذكرة جوابي ااجهااة اإلدارة الماادعى عليهااا تقااد   ن  وماان حيااث إ

( تاااااري  626ماااان منحااااة مقدمااااة ماااان مسسسااااة كااااريم سااااعيد و ذلااااع بموجااااب القاااارار ) أوفااااد إلااااى بريطانيااااة مسااااتفيدا  
تااااري  انتهااااء  1662 6 1مااان تااااري   علاااى حسااااب جامعاااة دمشااا  اعتباااارا   اعتبااار موفااادا   مااان ثااام   و 1665 2 26

 2111 1 5بتاااري   ة تجميااد وضااعه منتهيااةاعتباارت مااد  لااه و قااد ماادد إيفاااده و جمااد وضااعه، و المنحااة الم صصااة 
قاااد بل ااات الذماااة اإليفااااد، و ات المصاااروفة علياااه  اااال  أنهاااي إيفااااده و طولاااب و كفيلاااه بضاااعف النفقاااتااااري  الااادفاع و 

ناع و ثماانون و تساعمائة و ألاف و تساعمائة و أر  (  .س فقط ثالثة عشر مليونا  1376117614المترتبة لقاء ذلع )
ااأن االياارة سااورية ال غياار و  األماار الااذم  ،ت مطالبااة الموفااد  طاا  بالنفقااات دون مضاااعفتها و وجااه إليااه اإلنااذار بهاااه تم 

بالنتيجاااة تطلاااب جهاااة اإلدارة بموجاااب االدعااااء بالتقابااال إلااازام و  نفاااا  لمبلاااة الماااذكور آيل المطالباااة وفااا  ااساااتدعى تعاااد
(  .س ماع الفائادة القانونياة مان تااري  االساتحقاق و لحاين 13611614بدفع مبلة ) "المدعى عليه تقابال  "المدعي 

 الوفاء التام.
رار الصااادر عاان وزارة التعلاايم العااالي م بطلااب عااارع الااتمس فيااه وقااف تنفيااذ القااوكياال الماادعي تقااد   ن  وماان حيااث إ

م بطلااب كمااا تقااد   ،بالاادعوا  ولحااين البااتطرياا  مديريااة الماليااة  وكفيلااه عاانالمتعلاا  بتحصاايل المبااالة ماان الماادعي 
كتابهااا رقاام  وذلااع بموجاابرت وضااع إشااارة منااع م ااادرة بحاا  الماادعي وزارة الماليااة قاار   عااارع أ اار جاااء فيااه باا ن  

تنفياااذ القااارار  والاااتمس وقااافة الحساااكة حيناااه إلاااى مديرياااة مالي ااا والموجاااه فاااي 2116 1 16( تااااري  12 21121)
 الصادر بمنع م ادرة المدعي.

القاضاي بعااد قباو  طلااب  2113( لعااام 5 142محكمااة القضااء اإلدارم أصاادرت قرارهاا ذم الارقم ) ن  ومان حياث إ
ذكورة للطواباع القانونياة المقاررة و هاو ماا وقف تنفيذ القرارين المشكو منهما و ذلع بسبب عادم اساتيفاء الطلباات الما

وكيل المدعي قد اقتصر في طلبه العارع علاى المطالباة  عن أن   فضال   ،ةيجعلها غير مستوفية إلجراءاتها الشكلي  
ه ال معادا معاه مان إ اراج وزيار بالتاالي فالن ا، و طلاب إل ائهماان المشاكو منهماا دون أن يقرنهماا ببوقف تنفياذ القاراري

ما بعااد الباات بعاادم قبااو  طلااب ماادير إدارة الهجاارة والجااوازات ماان الاادعوا لعاادم عالقتهمااا بالاادعوا ال سااي  و  ة الدا لي اا
 وقف تنفيذ القرارين المشكو منهما.
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بريطانياااا للحصاااو  علاااى شاااهادة الااادكتوراه  وأوفاااد إلاااىالمااادعي ساااب   الثابااات مااان أوراق الملاااف بااا ن   ن  ومااان حياااث إ
كاناات علااى حساااب جامعااة  والفتاارة المتبقيااةمااة ماان مسسسااة كااريم رضااا سااعيد لفتاارة محاادودة ماان منحااة مقد   مسااتفيدا  
اد د  إيفااده بعاد أن ما نهيوقد أ  دمش   والنفقاات المرتباات  وكفيلاه بضاعف وتمات مطالبتاهأكثار مان مارة  د وضاعهوجم 

 .المصروفة
علااى الماادعي  ااال  فتاارة  قااات المصااروفةوالنفة لبيااان المرتبااات المحكمااة اسااتعانت بااال برة الحسااابي   ن  وماان حيااث إ

مجمااوع  والااذم  لاال فيااه إلااى أن   2111 1 5الااذم نهااع بمهمااة ال باارة بتقريااره المااسرخ فااي  م ال بيااروتقااد  إيفاااده 
 وأن  س  (  .2651662عي  اال  فتارة إيفااده )بماا فيهاا المنحاة( بل ات )علاى الماد   والنفقاات المصاروفةالمرتبات 

 مر مضاعفة المصروفات.تترع للمحكمة أ ال برة
هااا موافقااة لوقااائع الاادعوا ب ن   نااا  ب فيهااا علااى ال باارة مبي  ة عق اارة جوابي ااوكياال الجهااة المدعيااة تقاادم بمااذك   ن  وماان حيااث إ

ودون حسااااب المرتباااات والنفقاااات بشاااكل دقيااا  والاااتمس األ اااذ بماااا جااااء بتقريااار ال بااارة  وفعلاااي وتااام  بشاااكل منطقاااي 
 .مضاعفة

المطالباة بضاعف  فاالن   واالجتهااد المساتقر 2114( لعاام 21ة )جاب أحكاام قاانون البعثاات العلمي اه بمو ن اومن حيث إ
أو  األطروحاة(دفاعاه عان  ونجاحاه أوا )عدم عاودة الموفاد إلاى الاوطن بعاد انتهااء دراساته إم   والنفقات هوالمرتبات 

عان الوفااء  )نكولاهة بعاد عودتاه( أو )إحجام الموفد الماذكور عان وضاع نفساه تحات تصار  مديرياة البعثاات العلمي ا
 بال دمة المترتبة عليه بعد حصوله على الشهادة(.

 المحكمااة كانات كلفاات وكيال الماادعي بتقاديم وثيقاة مصاادقة أصاوال تثباات عادم حصااو  المادعي علااى ن  ومان حياث إ
المطلاوب رغام اإلمهاا  أكثار مان ه لام ينفاذ التكلياف  أن اها قبل تاري  إنهاء إيفاده إال  الشهادة المطلوبة الموفد من أجل

 وهاو مااالذم ترا معه المحكمة قرينة على حصو  المادعي علاى الشاهادة قبال تااري  إنهااء إيفااده  وهو األمر ،ةمر  
 عليه  ال  فترة إيفاده. والنفقات المصروفةلما سلف بضعف المرتبات  وكفيله وفقا  م مطالبته يتحت  

ماة منهاا هاي مان المنحاة المقد   وفاي جازءالنفقاات  ار إلياه وكيال المادعي مان أن  وال ي ير من النتيجة المذكورة ما أش
ا( مان قاانون البعثاات العلمي ا23الماادة ) اعتبار أن   وذلع علىللموفد  ه عنادما يطالاب الموفاد ببعثتاه ت علاى أن اة نص 

قانون فتحساب هاذه النفقاات بصاورة ة بالنفقات المصروفة عليه  ال  مدة إيفاده بموجب أحكام هذا الأو إجازة دراسي  
 ة.ة أو األجنبي  ة أم غيرها من الجهات العرني  ة السوري  ة الجمهورية العرني  ة سواء أكانت مصروفة من ميزاني  فعلي  

 وهااااو المبلااااة(  . س 13611614الحسااااابية يبلااااة ) والنفقااااات وبحسااااب ال باااارةضااااعف المرتبااااات  ن  وماااان حيااااث إ
المبلااة المطالااب بااه ماان جهااة اإلدارة المدعيااة  وهااو ذات ،نكولااه عاان الوفاااء بالتزامااهالمتوجااب علااى الماادعي لقاااء 

 بالتقابل.
عند االجتهااد  وذلع نزوالمطلبها لهذه الناحية في غير محله السليم  أما الفائدة القانونية التي تطالب بها اإلدارة فالن  

ة علااى المبااالة التااي تكااون محاال ناازاع بااين ائاادة القانوني ااروابااط القااانون العااام ال تاا تلف مااع إعمااا  الف المسااتقر ماان أن  
 .والعاملاإلدارة 
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وموجباتاه علاى أسابابه  ة واالدعاء بالتقابال يكاون قائماا  من الدعوا األصلي   كال   ه في هدا ما تقدم فالن  ن  ومن حيث إ
 تطا  الشطر األ ر. أسباب الرفع في شطر منه في حين أن   موضوعا   بقبوله وجديرا  السليمة  ةالقانوني  

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 الدعوا  والوظيفة منللمنصب  والجوازات إضافةالهجرة  ومدير إدارةإ راج السيدين وزير الدا لية  أواًل:
 شكال . واالدعاء بالتقابلة قبو  الدعوا األصلي   ثانيًا:
ماان معارضااة الجهااة  اإلدارة الماادعى عليهااا المدعيااة تقااابال   ومنااع جهااةفااي شااطر منهمااا  قبولهمااا موضااوعا  ثالثــًا: 
وتسااعمائة وواحااد س فقااط ثالثااة عشاار مليااون  (  .13611614فيمااا يجاااوز مبلااة ) عى عليهااا تقااابال  ة المااد  المدعي اا
علااى الماادعي  ااال   والنفقااات المصااروفةسااورية ال غياار لقاااء ضااعف المرتبااات  وتسااعمائة وأرنااع وثمااانون لياارة ألااف
 يجاوز ذلع. ورفع ماإيفاده فترة 
( لياارة سااورية مقاباال أتعاااب 1111)والمصاااريف و( الرسااوم تضاامين الجهااة المدعيااة )الماادعى عليهااا تقااابال   رابعــًا:

 المحاماة.
 م33/3/3001هـ الموافق في0139في    /     / وتلي علناصدر 

/ في الطعن 0111اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة تم 
 3009 / لعام1000رقم /

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م 3009( لسنة 9/ 111القرار رقـم )
 م3009( لسنة 9/ 3151في القضية ذات الرقم )

 
ثبوت عدم حصول الموفد على الشهادة الموفد  استقر اجتهاد القضاء اإلداري على أن   -إيفاد -قضاء إداري 

المصروفة عليه خالل  والرواتب ألجلها يجعل من حق اإلدارة بمطالبته بنفقات اإليفاد مقصورًا على مثل النفقات
 مناط ذلك.-فترة اإليفاد محسوبة وفق سعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل

 د د. الــمــدعـية:الــجهــة 
 ستاذ ع. عوكيلها المحامي األ 

 
 لمنصبه العالي إضافةالسيد وزير التعليم  :عليهـاالجهة المدعى 

 تمثله إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة-
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 األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة     االطالع علىبعد 
 ة فهي مقبولة شكال .الشكلي   استوفت إجراءاتهاالدعوا قد  ومن حيث إن   

عية وأن أوفدت ه سب  للمد  ن من األوراق المبرزة  ب ن  ل حسبما يتبي  في هذه القضية تتحص  الوقائع  ومن حيث إن  
بهد  الحصو   ة في ألمانيالمدة ثالث سنوات + أرنعة أشهر لدراسة الل ة األلماني   إلى ألمانيا على نفقة الدولة

في الت دير لصال  مشفى المواساة  الجامعي وذلع بموجب القرار الوزارم ذم الرقم )  على شهادة الفا ارست
ن من تحقي  ال اية المرجوة من إيفادها  فقامت اإلدارة ها لم تتمك  إال أن   2111   3   3ب  ( تاري      و 341
ا من إنهاء إيفادها واعتبارهالمتض  2114   6   12ب ( تاري     و 153عى عليها بالصدار قرارها رقم ) المد  

بضعف الرواتب والنفقات المصروفة عليها  ال   مدة ناكلة عن الوفاء وبالتزاماتها تجاه الدولة ومطالبتها وكفيلها 
يفادها ة إفقات المصروفة عليها  ال  مد  ة مطالبتها بضعف  الن  عية بعدم مشروعي  ولقناعة المد   ،ال  111إيفادها 

التي تطلب فيها قصر مطالبتها وكفيلها على مثل المرتبات والنفقات المصروفة  عليها ا الماثلة فقد كانت دعواه
 ة إيفادها بدال  من الضعف وفقا  لسعر الصر  عند التحويل.  ال  مد  

ها لم تحق  ال اية من اإليفاد وكانت قد راجعت اإلدارة س دعواها على القو  ب ن  المدعية تسس    ومن حيث إن  
اإلدارة أنهت إيفادها وطالبتها وكفيلها بضعف  ضت لها لكن  عى عليها وشرحت لها الصعوبات التي تعر  لمد  ا

  الذم يمنع اعتماد العمالت األجنبية كوسيلة  54هو م الف للمرسوم    ة بمااألجنبي  النفقات والمرتبات وبالعملة 
ن     منه يوجب مطالبة الموفد  54وبحسب المادة    2114  لعام 21  العلمية رقمقانون البعثات  للتسديد وا 

 1الضعفة وليس الراسب بمثل النفقات الفعلي  
على  شكال  فموضوعا  ت سيسا   يكن الدعوا مرتئية رفضها إن لم عليها دفعتجهة اإلدارة المدعى  ومن حيث إن  

ن  إال   ال يعتد به الشهادة العلميةكل كتاب يفيد بعدم حصو  الموفدة على  أن   ه  عن طري  وزارة التعليم العالي وا 
 وبالتالي فالن   ةاإليفاد األساسي  ة عية قد حصلت على مد  المد   ة فالن    من قانون البعثات العلمي  56المادة  بحسب 

ة وهو منسجم والقوانين ت استنادا  لقانون البعثات العلمي  مالحقتها بضعف النفقات والمرتبات المصروفة عليها تم  
 صرفها على الموفدة.  عبارة عن رواتب وتعويضات تم   افذة والمبالةالن  

ا الطعن بالقرار الصادر بمطالبة المدعية بضعف المرتبات والنفقات ما تت ي  الدعوا الماثلة إن   ومن حيث إن  
تلع المطالبة على مثل تلع المرتبات والنفقات  تها بقصرأحقي   تمهيدا  لتقريرة إيفادها المصروفة عليها  ال  مد  

 وف  سعر الصر  عند التحويل. محسوبة  
 على نفقة إلى ألمانياالمدعية كانت قد أوفدت  الثابت من  ال  الوثائ  المبرزة في ملف القضية أن   ومن حيث إن  

الجامعي لمدة ثالث سنوات  في الت دير لصال  مشفى المواساة شهادة الفا ارستالدولة من أجل الحصو  على 
ة إيفادها قد انتهت دون أن تحق  ال اية من اإليفاد ودون أن تعود إلى أرع مد   أن   الل ة إال  + أرنعة أشهر لدراسة 

تجاه الدولة وطالبتها وكفيلها بضعف المرتبات والنفقات  الوفاء بالتزاماتهاالوطن فاعتبرتها اإلدارة الموفدة ناكلة عن 
 مدة إيفادها بالعملة األجنبية. عليها  ال  المصروفة
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مطالبة  الموفد بضعف المرتبات والنفقات المصروفة  قانونا  والمستقر عليه اجتهادا  ب ن  ه من المعلوم ومن حيث إن  
ما تكون بالنسبة للموفد الذم ينكل عن أداء ال دمة التي التزم بها بعد حصوله على ة إيفاده إن  عليه  ال  مد  

ا الموفد الذم يثبت عدم حصوله على الشهادة لشهادة الموفد ألجلها أو يقوم بجزء منها وينكل عن إتمامها، أم  ا
ما يطالب فقط بالنفقات الفعلية المصروفة عليه  ال  مدة إيفاده وال يمكن معاملته معاملة الموفد من أجلها فالن  

( من  22 -  21 – 54 – 53تلع النفقات المواد )  الموفد الحاصل على الشهادة المطلوبة ومطالبته  بضعف
 ذم أساس عقدم وبالتالي فالن   ما يعتبراإليفاد إن   ، بحسبان  أن  2114  لعام  21ة رقم   قانون البعثات العلمي  

التزامات الموفد تعتبر محددة في صع إيفاده ونل الكفالة التي يقدمها وتوض  حدود هذه االلتزامات بالنصول 
 افذة بتاري  إيفاده.انونية  الن  الق
في  –مستشفى براو نشفاي ادرة  عن عية الص  ه مادام الثابت من الوثيقة التي تقدمت بها المد  ومن حيث إن   

 عية الموفدة في بلد اإليفاد ب ن  والتي تدرس لديها المد   2115   1   16قسم الت دير المسر ة في  –ألمانيا
في قسم الت دير وحتى تاري    2111   4   11المدعية  تعمل كطبيبة مقيمة لدراسة ا تصال الفا ارست منذ 

الوثيقة لم تتقدم المدعية المتحان الفا ارست، وهو األمر الذم يفيد بعدم حصولها على الشهادة الموفدة من أجلها  
يثبت  م بين يدم المحكمة أم دليلى عليها من جهتها  لم تقد  عدارة المد  جهة  اإل بتاري  إنهاء إيفادها،  وبما أن  

عية بضعف دارة المدعى عليها للمد  سلف من القانون واالجتهاد ت دو مطالبة اإل ه واستنادا  لمافالن   ، ال  ذلع
د هدفت يفادها في غير محلها القانوني، وتكون الدعوا الماثلة وقلنفقات المصروفة عليها  ال  مدة إالمرتبات وا

إلى قصر تلع المطالبة على مثل المرتبات والنفقات قائمة على مستندها  الصحي  من القانون وجديرة بالقبو  
ودة على المدعية الموفدة وكفيلها المذكورة ال ت ل يد اإلدارة الموفدة من العالنتيجة  مع التنويه ب ن   ؛موضوعا  
على الشهادة الموفدة ألجلها د وبالدليل القاطع حصو  المدعية بع  ر من النفقات إذا ما ثبت لها فيمابالمثل ام

 قبل تاري  إنهاء إيفادها.
ما تكون بالسعر مطالبة الموفد بنفقات اإليفاد إن   اجتهاد هذه المحكمة قد جرا واستقر على أن   ومن حيث إن  

لسنة    21البعثات العلمية رقم      من قانون  23المادة    مقتضى أحكامالرسمي بتاري  التحويل نزوال  عند 
عية بالمرتبات والنفقات مطالبة المد   وعليه فالن   ؛لها صدر تجسيدا   وب( الذم   1512)الوزارم رقم  والقرار 2114

 ة إيفادها يجب أن تتم بالسعر الرسمي للقطع بتاري  التحويل.         المصروفة عليها  ال  مد  
ومسيداتها القانونية  ما تقدم تكون الدعوا بما هدفت إليه من مطالب قائمة على أركانها على ه وترتيبا  ومن حيث إن  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    السليمة وجديرة بالقبو  موضوعا .
 -لهذه األسباب-

 يلي: المحكمة بماحكمت 
 .قبو  الدعوا شكال   أواًل:
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المرتبات والنفقات المصروفة  على مثلأن تقتصر مطالبتها  عية فية المد  أحقي  وتقرير  قبولها موضوعا  ثانيًا: 
المدعى عليها من معارضتها فيما يجاوز مثل المرتبات والنفقات  جهة اإلدارةعليها  ال  مدة إيفادها ومنع 

 وف  سعر الصر  الرسمي بتاري  التحويل. المذكورة محسوبة
المدعى عليها المصاريف وألف ليرة  جهة اإلدارةمن الجهة المدعية إليها وتضمين  الرسوم المدفوعةإعادة  ثالثًا:

 سورية مقابل أتعاب المحاماة.
 م03/9/3009هـ الموافق  0131/   في /ًا صدر وتلي علن

/ في الطعن 3133تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3009 / لعام9011رقم /
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3003لسنة  (530/3القرار رقم )

 م 3003( لسنة 0300/3في القضية ذات الرقم )
 .مدى جواز ذلك -إلغاء الترخيص – 3003/ لعام 0القانون / نفاذ بعد مشادةاستراحة –تراخيص–قضاء إداري 

 .ع. ر ية:الــجهــة المدع
 : محافظ ريف دمش  إضافة لوظيفته. الجهة المدعى عليها
 رئيس مجلس بلدة سعسع إضافة لوظيفته.                     

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة              
 -المحكمة-      

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة. 
 ة. الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلي   من حيث إن  
م باستدعاء وكيل الجهة المدعية كان قد تقد   وقائع القضية تتحصل حسبما يتبين من األوراق في أن   ومن حيث إن  

  66511ة البال ة المدعي يملع الحصة السهمي   شارحا : أن   2116 5 24دعواه إلى ديوان المحكمة بتاري  
 1621ة المسرخ في عام نقل ملكي  ة وذلع بموجب عقد من منطقة سعسع العقاري   11 25سهما  من العقار 2411

ن   صادر عن جهة  2116 5 4  تاري  2ه كان قد استحصل على تر يل إدارم إلقامة منتزه واستراحة برقم  وا 
ف على ذلع مبالة طائلة تبلة ه وبعد أن قام المدعي بتجهيز المنش ة كمنتزه وتكل   أن  إال   ،عى عليهااإلدارة المد  
( صادر عن الجهة المدعى عليها ) الثانية ( متضمنا  تكليف 12ار برقم متسلسل )إنذ 2116 5 16بتاري  
االستراحة كانت قد أقيمت  ة عشرة أيام وذلع على الرغم من أن  عي بالزالة االستراحة بشكل كامل  ال  مد  المد  

ل اء بة وقف تنفيذ و ا الماثلة طالعية إلى إقامة دعواهاألمر الذم حدا بالجهة المد   ،بموجب تر يل أصولي ا 
 فته القوانين واألنظمة النافذة.اإلنذار المشكو منه لم ال

االستراحة والمنتزه المعرو  بمنتزه  س دعواه على القو  إن  وكيل الجهة المدعية كان قد أس   ومن حيث إن  
ن   )البساتين( مر ل إداريا    المدعي لم يرتكب أم م الفة للقوانين واألنظمة النافذة.  بشكل قانوني وا 

  المشكو منه 12م   المحكمة كانت قد قررت إجراء  برة فنية لتقصي مدا موافقة القرار اإلنذار رق ومن حيث إن  
 نظمة النافذة.للقوانين واأل

 إلى أن   2116 11 4سرخ في ال بير الذم نهع بمهمة ال برة كان قد  لل في تقرير  برته الم ومن حيث إن  
ن   ،افذةاإلنذار المشكو منه متواف  مع القوانين واألنظمة الن    ه ال يوجد ضمن إضبارة الدعوا ما يثبت أن  وا 

ن اإلنذار المشكو منه كان قد صدر باالستناد إلى القرار 2113  لعام 1ة قبل صدور القانون  االستراحة مبني   ، وا 
 س مجلس بلدية سعسع المتضمن إل اء وسحب التر يل موضوع الدعوا.   الصادر عن رئي2رقم  
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 جهة اإلدارة المدعى عليها كانت قد تقدمت بمذكرة التمست فيها رفع الدعوا ت سيسا  على أن   ومن حيث إن  
سحب  ه تم   أن  المدعي قام بالنشاء المنتزه الشعبي من مواد غير ثابتة وقام بالحصو  على تر يل إدارم إال  

التر يل بسبب ت يير صفة التر يل وذلع باستبدا  المواد المشاد بها المنتزه من مواد غير ثابتة إلى مواد 
ن  بيتوني     لعام 56هذا م الف ألحكام المرسوم التشريعي رقم   ة من بالط وجدران إسمنتية وسقف مستعار وا 
 ة. إضافة إلى وجود  ال  على الملكي   2111

رت إعادة لمحكمة وحرصا  منها على وضع األمور في نصابها القانوني الصحي  كانت قد قر  ا ومن حيث إن  
 ة الجارية بالقضية وذلع بمعرفة ثالثة  براء. ال برة الفني  

 إلى أن   2113 2 12السادة ال براء الذين نهضوا بمهمة ال برة انتهوا في تقريرهم المبرز بجلسة  ومن حيث إن  
  12منه الذم تضمن اإلنذار موضوع الدعوا الصادر عن رئيس مجلس بلدة سعسع برقم   القرار المشكو 

 قد صدر متفقا  مع القوانين واألنظمة النافذة.  2116 5 16وتاري  
المحكمة كانت قد قررت رفع وقف تنفيذ القرار المشكو منه في ضوء تقارير ال برة الجارية أمامها  ومن حيث إن  

م ة العليا أن فيما إذا وقع الطعن عليه أمام المحكمة اإلداري  ولم يتبي   2113  لعام 64ا رقم   وذلع بموجب قراره
 ال.

ة ا  على أسس علمي  ه جاء مبني  ة وجدت ب ن  ة الثالثي  المحكمة وبعد االطالع على تقرير ال برة الفني   ومن حيث إن  
لدعوا فيما ب ني عليه من أسس وما انتهى إليه من نتيجة األمر ة ومست لصا  است الصا  سائ ا  من وقائع اوقانوني  

بناء  ن لل برة الثالثية أن  الذم يتعين معه اعتماده والركون إليه ك ساس للفصل في هذه القضية وذلع بعد أن تبي  
  1رقم د نفاذ القانون وأنه نفذ بدون تر يل وبع 2112و 1612المنتزه هو غير البناءين المر صين في عامي 

 .2113لعام 
 أم من طرفي الدعوا لم يبد أم تعقيب على تقرير ال برة.  ومن حيث إن  
ه في هدا ما تقدم فان دعوا الجهة المدعية ت دو غير قائمة على أساس قانوني سليم وجديرة ومن حيث إن  

 بالرفع موضوعا . 
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:
 . قبو  الدعوا شكال   أواًل:
 رفضها موضوعا .  ثانيًا:
 تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ونفقات ال برة وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.  ثالثًا:

 م35/00/3003هـ الموافق  0131/     / صدر وتلي علنا في
للم   طعن على هذا القرار ُيسج 
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3003لسنة ( 510/0القرار رقم )

 3003( لسنة 3303/0في القضية ذات الرقم )
ثبوت اإلخالل بالبرنامج الزمني –ور مرسوم بإلغاء الترخيصصد–ترخيص جامعة خاصة–تراخيص–قضاء إداري 

 .مدى جواز ذلك-دة المحددة قانوناً خالل الم ةة والبشري  الستكمال مقومات الجامعة وتوريد مستلزماتها المادي  
 يمثله المحامي .......: الجامعة المتحدة ال اصة ممثلة بالدكتور ) . ق(.       المدعيـــــــةالجهة 

 : وزير التعليم العالي إضافة لمنصبهالجهة المدعى عليها
 تمثله إدارة قضايا الدولة.                                                     

 ة إضافة لمنصبه. السيد رئيس الجمهوري: الجهة المدخلة
 السيد وزير الزراعة واإلصال  الزراعي إضافة لمنصبه.           
 دارة قضايا الدولة تمثلهما إ            

  -المحكمة-
 بعد االطالع على األوراق، وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. 

مت بادعواها أماام محكماة المدعية تقاد   الجهة ة تتل ل حسبما استبان من األوراق في أن  وقائع القضي   من حيث إن  
القاضاي بالل ااء المرساوم  2111 2 15تااري    316 القضاء اإلدارم عبر وكيلهاا طالباة وقاف تنفياذ المرساوم رقام 

 إل اااسه حاادة ال اصااة فااي محافظااة القنيطاارة وماان ثاام  المتضاامن: ت ساايس الجامعااة المت   2112 2 12تاااري    252 
عياااة عااان األضااارار الالحقاااة بهاااا جاااراء المرساااوم والحكااام علاااى الجهاااة المااادعى عليهاااا باااالتعويع علاااى الجهاااة المد  

 316 .  
الجهة المدعية ونناء على موافقة السيد رئايس مجلاس الاوزراء  س دعواها على أن  الجهة المدعية تسس    ومن حيث إن  

ادونم ما 351اشترت مساحة  2115 1 24 م تاري  36رقم    1ة مان العقاار رقام  ن أراضاي أماالع الدولاة ال اص 
 2115 11 22ة بمحافظة القنيطرة إلقامة جامعة  اصة بموجب عقاد بياع قطعاي ماسرخ فاي منطقة الحلس العقاري  

المتضااامن التااار يل بت سااايس  2112 2 12تااااري    252 وننااااء علاااى ذلاااع صااادر المرساااوم رقااام  ،موثااا  أصاااوال  
ات هاي الصايدلة ة باسم الجامعة المتحدة ال اصة وتتكون من أرناع كلي اة السوري  العرني  جامعة  اصة في الجمهورية 

األراضاي التاي بيعات للجامعاة هاي أرع بعال ضامنها  ة وعلاى اعتباار أن  والهندسة والتجارة وامداب العلوم اإلنساني  
طرت الجامعاة إلاى دفاع مباالة ة وحاوش م اروس أشاجار غيار مثمارة ومشااد عليهاا بعاع األبنياة فقاط اضابقع وعري  

ناات الجامعااة ماان الحصااو  علااى ر صااتي بناااء وبعااد ذلااع تمك   ،كبياارة إلنهاااء العالقااة الزراعيااة لشاااغلي هااذه األرع
  12لااردارة وشااسون الطااالب والثانيااة باارقم   2م221لتشااييد بناااء مساااحة  2116 3 12تاااري    14 األولااى باارقم 

اشاارة ة الموضااوعة للجامعااة وعنااد المبطااات الهندسااي  وفاا  الم ط   2م2122لتشااييد بناااء مساااحة  2116 2 1تاااري  
اضاطرت الجهاة المدعياة إلاى العمال علاى تساوية األرع فاي المشاروع وهاي أرع باألعما  بعد تصدي  الر صاة 
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تاين فقاط الفتتاا  ة وعرة واست رق ذلع وقت طويل قبل المباشرة ب عماا  البنااء الاذم  طاط لاه الساتيعاب كلي  ص ري  
 2م451إنجاااز بناااء مسلااف ماان طااابقين بمساااحة  ة قصاايرة تاام  هااا وبعااد مااد  ل لات ماار   الجامعااة ماان أصاال أرنااع كلي اا
إنجااز ثالثاة طوابا  مان أصال  كماا تام   ،كسااء  وأصاب  قياد اإل14موضاوع الر صاة   لبناء اإلدارة وشسون الطالب
عى عليهااااااا أصاااااادرت بتاااااااري  جهااااااة المااااااد  ال  أن    إال  12موضااااااوع الر صااااااة   2 م2122 مسااااااة تبلااااااة مساااااااحتها  

بناااااء علااااى أحكااااام  2112 2 12تاااااري    252 المتضاااامن إل اااااء المرسااااوم   316 المرسااااوم رقاااام  2111 2 15
اااالمتضااامن تنظااايم المسسساااات التعليمي ااا 2111 1 12تااااري    32 المرساااوم التشاااريعي  ة لمرحلاااة ماااا بعاااد ة ال اص 

تاااري    326   منااه وذلااع بناااء علااى اقتاارا  مجلااس التعلاايم العااالي بقااراره رقاام 41ة  ما الماااد  ة والسااي  الدراسااة الثانوي اا
ة الطويلااااة التااااي اساااات رقها العماااال باستصااااال  األرع والحصااااو  علااااى دون األ ااااذ باالعتبااااار المااااد   2111 2 24

بطلاب إلاى  2111 4 15مت بتاري  الجهة المدعية وحرصا  منها على االلتزام بحكم القانون تقد   علما  أن   ،الر ل
ة للمرساوم التشاريعي   من التعليماات التنفيذي ا2ة  دة بالماد  يد وزير التعليم العالي للموافقة على تمديد الفترة المحد  الس  
ت علاى " إل ااء التار يل الممناو  للمسسساة بمرساوم إذا لام تساتكمل مقوماتهاا وتاوفر والتي نص   2111لعام   32 

ة فااي ماادة ثااالث ساانوات علااى األكثاار ماان ة وفقااا  للبيانااات والمسااتندات والرسااوم التفصاايلي  والبشااري  ة مسااتلزماتها المادي اا
ه لام تاتم الموافقاة علاى  أن اتاري  صدور مرسوم التر يل قابلة للتمديد سنة رابعة عند الضرورة بقرار من الوزير" إال  

تااين الفتتااا  الجامعااة وقااد تعهااد ممثاال المااالكين المنجااز يشااكل نصااف البناااء الااذم يسااتوعب كلي هااذا الطلااب رغاام أن  
دارة األعماااا   اااال  ماااد   ن   ،2111 2 12ة أقصااااها بافتتاااا  كليتاااي الصااايدلة وا  ا إلاااى  ساااارة مرساااوم اإلل ااااء أد   وا 

 2111 6 12  ل تاااري  2121ماادير الزراعااة وجااه كتابااه رقاام  كمااا أن   ؛عيااةة للجهااة المد  ة ومعنوي ااجساايمة مادي اا
المعطاو  علاى كتااب  2111 6 2تااري   4112فيه إلى كتاب وزارة الزراعة واإلصاال  الزراعاي رقام  والذم أشار

بيعهاا إلاى الجامعاة  والمتضامن طلاب إعاادة األراضاي التاي تام   2111 1 21تااري   4421وزارة التعليم العالي رقم 
ة ورد البادالت ة الساوري  ة العرني  سم الجمهوري  حدة نظرا  إلل اء التر يل وطلبت وزارة التعليم العالي رد األرع الالمت  

رضاااااء الفالحااااين هااااذا األماااار سيقضااااي علااااى الملكي اااا ن  ، وا  المدفوعااااة إلااااى أصااااحابها ة واألبنيااااة المنجاااازة  وا  ااااراج وا 
واستصااال  األرع والترحياال والتاار يل والدراسااات التااي تماات فااي ال ااارج ووضااع ترنااة زراعيااة ومصاااريف التعاقااد 

مااع اإلشااارة  ؛األجنبيااة العالميااة واإلشاارا  الهندسااي واإلدارم والمواصااالت ونفقااات العمااا  والنااواطيرمااع الجامعااات 
  التااي أجااازت إل اااء التاار يل فااي حااا  32  فااي المرسااوم  41مرسااوم اإلل اااء اسااتند إلااى ناال المااادة   إلااى أن  

ماان التعليمااات التنفيذيااة المااذكورة   2مااا اسااتندت إلااى  المااادة  إن  مسسسااة لألهاادا  المر صااة ماان أجلهااا م الفااة ال
التاار يل للمسسسااة  التااي نصاات صااراحة علااى أن   32  ماان المرسااوم 41أعاااله وهااذا يتعااارع مااع ناال المااادة  

الجهاة المدعياة التمسات التمدياد سانة رابعاة    فاالن  2يكون لمدة غير محددة واستطرادا  في حا  تطبي  نل الماادة  
اإلدارة رفضات ولام تعامال الجهاة المدعياة معاملاة مماثلاة للجامعاات   أن  ت بها إال  الظرو  الصعبة التي مر   شارحة  

 األ را التي وافقت على طلبها بتمديد التر يل. 
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ة والسااايد وزيااار الزراعاااة مت بماااذكرة طلبااات فيهاااا إد اااا  السااايد رئااايس الجمهوري اااالجهاااة المدعياااة تقاااد   ومااان حياااث إن  
 الدعوا وا عطاء القرار بالسما  للجهة المدعية باستكما  أعما  البناء.       ا بمصال  الزراعي إضافة لمنصبهواإل

 مت بااا كثر مااان ماااذكرة طالباااة رفاااع الااادعوا ت سيساااا  علاااى أن  اإلدارة المااادعى عليهاااا والمد لاااة تقاااد   ومااان حياااث إن  
المشااروع  ااال   صاادر كااون ممثلاي الجامعااة أ ل او بااالتزامهم بالنجااز 2111لعاام   316 مرساوم المشااكو مناه رقاام ال
ة للمرسااوم ة السااابقة ماان التعليمااات التنفيذي ااة ثااالث ساانوات وهااي المهلااة القانونيااة لتنفيااذ المشااروع اسااتنادا  للماااد  مااد  

تاااااااري    314 تشااااااكيل لجنااااااة ماااااان وزارة التعلاااااايم بموجااااااب القاااااارار  ه تاااااام  وأن اااااا 2111لعااااااام    32 التشااااااريعي رقاااااام 
إنجازه وقامات اللجناة بزياارة موقاع الجامعاة  ع على الواقع الراهن وما تم  مهمتها زيارة الجامعة لالطال 2111 4 22
ة وفقاااا  للبياناااات ة والبشاااري  مت تقريرهاااا الاااذم يفياااد تعاااذر اساااتكما  مقااادمات الجامعاااة وتاااوفير مساااتلزماتها المادي اااوقاااد  

فاااي حاااا   2112ام لعااا  252 ة التاااي حصااالت بموجبهاااا علاااى التااار يل بالمرساااوم والمساااتندات والرساااوم التفصااايلي  
تشااكيل لجنااة أ اارا أكباار ماان اللجنااة السااابقة إلعطاااء تقرياار نهااائي عاان الجامعااة بموجااب  التمديااد ساانة رابعااة، وتاام  

وال  %5ا حالاااة اإلنجااااز الكلاااي بالجامعاااة ال تتعاااد   ووجااادت اللجناااة أن   2111 2 4تااااري    424 القااارار الاااوزارم 
رفاع الموضاوع للجناة  )بموجاب تقريار اللجنتاين وننااء علاى ذلاع تام  تتطاب  والم ططات المقدماة ماع توضاع األبنياة 

 االعتماد التي أحالت الموضوع لمجلس التعليم العالي الت اذ قرار بالعداد مشروع طي لمرسوم إحاداث الجامعاة وتام  
ر المرسااوم ة وصاادد رئاايس الجمهوري اارفااع مشااروع المرسااوم للسااي   ات اااذ القاارار الااالزم فااي مجلااس التعلاايم العااالي ثاام  

 .(المشكو منه
رت إجراء الكشف المستعجل ووصف الحالة الراهنة على المشروع وقاد قاام السايد ال بيار المحكمة قر   ومن حيث إن  

 14 5صاة بموجاب ر صاتي البنااء رقام إنجاز المبااني المر    بالكشف ووصف الحالة الراهنة وانتهى بتقريره إلى أن  
كسااسها بالكاماال ووضاعها باالسااتثمار  ااال  يمكاان إنجازهااا وا   2116 2 1ري  تاا 12 2ورقاام  2116 3 12تااري  

أعمااا  بناااء إدارة شااسون  أن   2111 1 16ن لل بياار ماان  ااال  الكشااف الجااارم بتاااري  ماادة ساانة واحاادة بعااد أن تبااي  
دارة األعما  قد أنجز أكثر مان  الطالب قد أنجز على الهيكل بكامله وأن   مناه علاى  %21أعما  كليتي الصيدلة وا 

 الهيكل.
المحكمة قضت برفع وقف تنفيذ القارار المشاكو مناه وصادق قرارهاا مان دائارة فحال الطعاون لادا  ومن حيث إن  

 المحكمة اإلدارية العليا.
إعادة األرع المشااد  ه تم  نت فيها إن  الجهة المد لة ونناء على تكليف من المحكمة تقدمت بمذكرة بي   ومن حيث إن  

  23 ة وزارة الزراعاة واإلصاال  الزراعاي بموجاب العقاد ة الساوري  عية إلى الجمهورياة العرني انية الجامعة المد  عليها أب
 .2111لعام 

ر بمجلااس الااوزراء ولاام عيااة تقاار  بيااع األرع للجهااة المد   ن فيهااا أن  مت بمااذكرة تبااي   عيااة تقااد  الجهااة المد   وماان حيااث إن  
إل ااء هاذا البياع ولام ت االف الجهاة المدعياة التزامهاا بالقاماة منشا ت الجامعاة علاى يصدر عن هذا المجلس ماا يفياد 

بطلااب إلااى وزارة  21111 11 21مت بتاااري  عيااة تقااد  الجهااة المد   ن  ، وا    بهااا ألم جهااة كانااتاألرع ولاام تتصاار  
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ااتعليمي اا إلنشاااء مسسسااة   21114التعلاايم العااالي سااجل باارقم  ااة باساام الجامعااة العالمي ااة  اص  ة فااي محافظااة ة ال اص 
ة بااالوزارة التااي انتهاات إلااى   منطقااة الحلااس وأحياال الطلااب إلااى اللجنااة القانوني اا1القنيطاارة علااى أرع العقااار رقاام  

ااا ة وفااا  الشاااروط الطلاااب مااان المعنياااين تقاااديم طلاااب جدياااد إلحاااداث جامعاااة جديااادة باسااام الجامعاااة العالمياااة ال اص 
ا بالنسبة لألرع القديمة ال ماانع مان وتعديالته أم   2111لعام   32 م المنصول عليها في المرسوم التشريعي رق

اعتمادها بموجب وثيقة جديدة تفيد بت صيصها لصال  الجامعة الجديدة المزمع تر يصاها، وقاد طلبات وزارة التعلايم 
عية بتااري  المد   مت الجهةعية تقديم طلب جديد إلحداث الجامعة، فتقد  من الجهة المد   2111 12 2العالي بتاري  

 بكتاب وزارة التعليم العالي بهذا ال صول. 2111 12 21
 ة فهي جديرة بالقبو  شكال .     الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلي   ومن حيث إن  
المتضاامن تنظاايم المسسسااات  2111 1 12تاااري    32   ماان المرسااوم التشااريعي رقاام 41ة  الماااد   وماان حيااث إن  

ه " يجوز إل اء التر يل بمرساوم بنااء علاى اقتارا  ت على أن  ة نص  اصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوي  ة ال ي  التعليم
ة مجلاااس التعلااايم العاااالي فاااي حاااا  م الفاااة المسسساااة لألهااادا  المر صاااة مااان أجلهاااا ويحااادد مرساااوم اإلل ااااء كيفي ااا

 سوم التشريعي."التصر  بالموجودات التي استفادت من أحكام الفصل السابع من هذا المر 
ااا المتضااامن التااار يل بت سااايس الجامعااااة  2112 2 12  تااااري  252ة ال امساااة مااان المرسااااوم  ت المااااد  كماااا نص 

اا إذا  الفاات  2111لعااام   2 ماان المرسااوم التشااريعي رقاام   41 ه " تطباا  أحكااام المااادة ة علااى أن ااالمتحاادة ال اص 
 ة أو مرسوم تر يصها أو أنظمتها. الجامعة أحكام المرسوم المذكور أو تعليماته التنفيذي  

ه " يل اى التار يل علاى أن ا 2111  لعام 32ة للمرسوم التشريعي  ابعة من التعليمات التنفيذي  ة الس  ت الماد  كما نص  
ة وفقااا  للبيانااات والمسااتندات ة والبشااري  الممنااو  للمسسسااة بمرسااوم إذا لاام تسااتكمل مقوماتهااا وتااوفير مسااتلزماتها المادي اا

ة في مدة ثالث سانوات علاى األكثار مان تااري  صادور مرساوم التار يل قابلاة للتمدياد سانة رابعاة والرسوم التفصيلي  
 .عند الضرورة بقرار من الوزير

 2111 4 22تااري    314 وزارة التعلايم العاالي قامات بتشاكيل لجناة باالقرار  الثابت من األوراق أن   ومن حيث إن  
إنجاازه فاي أبنياة الجامعاة حتاى تاري اه  لمتحادة ال اصاة لالطاالع علاى الواقاع الاراهن وماا تام  مهمتها زيارة الجامعاة ا

ن وتباي   2111 5 12وتقديم تقرير عن حالة اإلنجااز فاي ضاوء الواقاع الفعلاي وقامات اللجناة بزياارة الجامعاة بتااري  
بموجبهاااا التااار يل  مسااااحات التاااي تااام  طاااات والا  عااان الم ط  اعتمااااد م ططاااات ومسااااحات م تلفاااة كلي ااا ه تااام  لهاااا أن ااا

فيه إنجاز القبو على الهيكل والطاب  األرضي وأعمادة الطااب  األو  فقاط  تشييد المبنى األو  وتم   ه تم  للجامعة، وأن  
دارة ورئاساة الجامعاة كماا تام   تشاييد بنااء صا ير  وهذا البناء م صل للمطعام والمطاب  واساتقبا  الطلباة والمكتباة وا 

ه لاام يااتم الباادء ببناااء الكليااات والمكتبااة م صاال لكليتااي إدارة األعمااا  وامداب والصاايدلة والهندسااة كمااا أن االمااا هااو 
تقاادير نساابة اإلنجاااز  ااال   والمساار  الم لاا ، كمااا لاام يااتم إعااداد دراسااة واضااحة للموقااع العااام الجديااد للجامعااة وتاام  

ن ا %5السنوات الثالثة الماضية باا  ة ة والبشاري  ماات الجامعاة وتاوفير مساتلزماتها المادي اتكما  مقو  ر اساه يتعاذ  تقريباا  وا 
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 2112لعاام   252 ة التاي حصالت بموجبهاا علاى التار يل بالمرساوم وفقا  للبيانات والمستندات والرساوم التفصايلي  
 في حا  التمديد سنة رابعة الستكما  المقومات المذكورة. 

لالطاالع علاى الواقاع  2111 2 2تااري    424 شاكيل لجناة جديادة باالقرار الاوزارة قامات بت ه مان الثابات أن  كما أن  
عليهاا  بنااء   ماة مان قبال مسسساي الجامعاة التاي تام  طاات المقد  إنجازه في ضوء الوثاائ  والم ط   الراهن لألبنية وما تم  

مسسسااي الجامعااة للموقااع العااام مااة ماان طااات المقد  الم ط   مت اللجنااة بتقريرهااا المتضاامن أن  التاار يل للجامعااة وتقااد  
تم بموجباه تار يل الجامعاة ولام يل وغير متطابقة مع الم طط الذم ية غير مكتملة التفاصطات أولي  واألبنية م ط  

ة وموقااع الماادا ل يوضاا  علااى الم ططااات حركااة ومواقااف الساايارات والحااافالت وحركااة الطااالب والكااوادر اإلداري اا
كما لوحظ وجود بنااءين  ،ة ومناسيبها الم تلفةلفة ونقاط رنط الموقع وال دمات التحتي  ة وتوضع األبنية الم تالرئيسي  

غياار مكتملااين أحاادهما بمساااحة صاا يرة مكتماال الهيكاال اإلنشااائي غياار مكسااي ماان الاادا ل وال ااارج دون أن يلحااظ 
يااذ القبااو والطاااب  األو  علااى الم طااط األولااي المقاادم ماان الجامعااة، والبناااء الثاااني بمساااحة وارتفاعااات كبياارة وتاام تنف

من هيكله اإلنشائي وهو غير مكتمل دون أن يالحظ أم مبنى أو منشا ة أ ارا عادا هاذين المبنياين كماا لام يالحاظ 
طااات وال تتطاااب  الم ط   %5ا حالااة اإلنجاااز فااي ضااوء الواقااع الفعلااي ال تتعااد   ة وأن  وجااود أيااة أعمااا  للبنيااة التحتي اا

 لمقترحة للجامعة. مة مع توضع األبنية االمقد  
وثبات مان  اال   2112 2 12صدر بتاري    252 ة رقم حدة ال اص  مرسوم تر يل الجامعة المت   ومن حيث إن  

الم ططاااات  وأن   %5ا نسااابة اإلنجااااز ال تتعاااد   تقاااارير اللجاااان المشاااكلة لالطاااالع علاااى الواقاااع الفعلاااي للعمااال أن  
بموجبهاااا التااار يل وال تتطااااب  أيضاااا  ماااع توضاااع األبنياااة المقترحاااة  طاااات التاااي تااام  المقدماااة ال تتطااااب  ماااع الم ط  

األماار الااذم يااد  علااى عاادم  2111  2 2و 2111 5 12للجامعااة وذلااع ماان  ااال  الكشااو  التااي تماات بتاااري  
شاريعي رقام ة للمرساوم التة السابقة من التعليماات التنفيذي اة المنصول عنها بالماد  ة الزمني  عية بالمد  التزام الجهة المد  

أعماا  بنااء  الكشاف علاى موقاع الجامعاة أن   الثابت من تقرير ال بارة وبعاد ، فضال  عن ذلع فالن  2111  لعام 32 
دارة األعمااا  قااد أنجااز أكثاار ماان  إدارة شااسون الطااالب قااد أنجااز علااى الهيكاال بكاملااه وأن   أعمااا  كليتااي الصاايدلة وا 

األماار الااذم  ،اء لكليتااي الهندسااة وامداب والعلااوم اإلنسااانيةمنااه علااى الهيكاال وذلااع دون مشاااهدة أعمااا  بناا 21%
التمدياد لمادة سانة رابعاة وفا     المذكورة أعاله، مع اإلشاارة إلاى أن  2يسكد اإل ال  بالبرنام  الزمني الوارد بالمادة  

ر ذلااع يعااود إلااى تقاادي   السااالفة الااذكر هااو فااي حالااة الضاارورة وبقاارار ماان الااوزير بمعنااى أن  2مااا هااو وارد بالمااادة  
وال يوجااد مااا يلاازم  ،وزارة التعلاايم العااالي فااي ضااوء حجاام اإلنجاااز الفعلااي وضاارورة اسااتكما  عمليااة إشااادة الجامعااة

 ة انتهاء األعما  في حا  تم التمديد. الوزارة بالتمديد في حا  ارت ت عدم ضرورة ذلع أو عدم إمكاني  
لجهة المدعية بالبرنام  الزمني المنصول عنه بالماادة الساابعة مان إ ال  ا ه ونناء على ما تقدم فالن  ومن حيث إن  

ة اسااتكما  مقومااات الجامعااة وتقاادير اإلدارة بعاادم إمكاني اا 2111  لعااام 32التعليمااات التنفيذيااة للمرسااوم التشااريعي  
 ؛التمدياد للسانة الرابعاة تام  ة وفقا  للبيانات والمستندات والرساوم التفصايلية فاي حاا  ة والبشري  وتوريد مستلزماتها المادي  

ما أوردتاه الجهاة المدعياة  مع اإلشارة إلى أن   ؛ما يجعل من المرسوم المشكو منه صادرا  في محله القانوني السليمإن  
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ة باسم الجامعاة العالمياة ة  اص  لجهة تقديمها طلب إلنشاء مسسسة تعليمي   2112 12 12بمذكرتها المبرزة بجلسة 
مااا يعتباار فااي الحقيقااة تسااليم منهااا بصااحة   منطقااة الحلااس إن  1محافظااة القنيطاارة علااى أرع العقااار  ال اصااة فااي 

ن اا فساا  عقااد البيااع المباارم مااع  ه تاام  اإلجااراءات الصااادرة عاان اإلدارة بالصاادار مرسااوم اإلل اااء المشااكو منااه الساايما وا 
ااالجهااة المدعيااة للعقااار المااذكور وا عااادة تسااجيله باساام المالااع األساسااي ال ا عاان طلااب جمهوريااة العرنيااة السااورية، أم 

القارار الماذكور   إذا ثبت أن هناع  ط  من اإلدارة بالصدار القارار المشاكو مناه وبماا أن  ه ال يعطى إال  التعويع فالن  
 قد صدر وفقا  ألحكام القانون فالن الطلب المذكور يكون مستوجب الرد. 

 اثلة ت دو جديرة بالرفع موضوعا .ه في ضوء ما تقدم فالن الدعوا المومن حيث إن  
 -لهـــــذه األسباب  -

  حكمت المحكمة بما يلي:
 قبو  الدعوا شكال .  أواًل:

 رفضها موضوعا .ثانيًا: 
  .س مقابل أتعاب المحاماة.  111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلة  ثالثًا:

 م 3/00/3003هـ الموافق  0131صدر وتلي علنًا في / /
/ في الطعن رقم 351تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3009 / لعام1390/
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3001( لعام 303/0القرار رقم )

 م3001( لعام 939/0في القضية ذات الرقم )
 اً نهائي   اً قرار اإلدارة بمنح مهلة ألصحاب التراخيص الستكمال شروط منحهم ترخيص إن  -تراخيص -قضاء إداري 

يكون على لطمننينة بحفظ حقوقهم المكتسبة وما يشيع في نفوس أصحاب التراخيص األمل و يمنحهم اإن  
راد قبل تاريخ صدور المراكز القانونية التي اكتسبها األفجاء فيه حفاظًا على تلك الحقوق و اإلدارة االلتزام بما 

ال يسوغ بالتالي لإلدارة سحب قرارها بعد انقضاء المدة التي يجوز لها ، و 3003( لعام 39نون الحراج رقم )قا
-قرارها األساسي طالما لم تتغير الظروف التي واكبت إصداره ( يوم بعد إصدار10و المقررة بـ)السحب خاللها 
 .مناط ذلك-قبول الدعوى 
 إ. م ـة:الجهـة المدعـيــ

 وكيلها المحامي األستاذ: م. ز
 إضافة لمنصبه واإلصال  الزراعيالزراعة  وزير عليها:الجهة المدعى 

 لوظيفتهبحماة إضافة  واإلصال  الزراعيمدير الزراعة                 
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 تمثلهما إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة-

 .جديرة بالقبو  شكال  ة فهي الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلي   من حيث إن  
المدعيااااة تملااااع العقااااارين رقاااام  عيااااة باااا ن  وقااااائع القضااااية تااااتل ل حساااابما أبااااداه وكياااال الجهااااة المد   وماااان حيااااث إن  

طلبهاااا التااار يل لهاااا بالنشااااء مبقااارة علاااى  وننااااء علاااى( مااان منطقاااة دويااار المشااااريع العقارياااة بحمااااة 524 و523)
واإلصااال  الثبوتيااة الالزمااة لااذلع صاادر قاارار الساايد ماادير الزراعااة  كافااة األوراق وبعااد تقااديمهاالعقااارين المااذكورين 

عياة تر يصاا  نهائياا  بمزاولاة مهناة المتضامن التار يل للمد   2112 2 25 أ.د( تااري  112في حماة رقم ) الزراعي
 ترنية األبقار على العقارات المشار إليها أعاله.

إلاى مديرياة زراعاة حمااة تلاتمس فياه ت ييار ناوع الترنياة  2112 2 12عياة بطلبهاا الماسرخ فاي تقدمت المد   و من ثم  
الت شااير علااى هااذا الطلااب بالموافقااة ماان قباال ماادير  تاام  ب  ترنيااة دواجاان و طلباات توسااعتها و الحيوانيااة ماان أبقااار لتصاا
لموافقاة تشكيل لجنة للكشف على العقار انتهت في نتيجتها إلاى اقتارا  ا قد تم  محافظ حماة، و  زراعة حماة و من ثم  

عياة بطلاب تسكاد تقادمت المد  ة للتر يل و الموافقة على التوسعة المبدئي  نوع الترنية من أبقار إلى فروج و على ت يير 
ا المشااار إليهمااا و ذلااع لتتوسااع علااى العقااارات وساايع المدجنااة القائمااة علااى عقاريهاافيااه علااى طلبهااا الموافقااة علااى ت

ندال  الجهة المدعى عليها و  غير أن   2112 11 16كان طلب الت كيد في ، و ائدة لشركائها و المالصقة لعقاريهالعا
ما فااي ظاال وجااود تاار يل نهااائي قااائم للجهااة المدعيااة، وصاادور قاارار وزياار سااي  عيااة إلااى طلباتهااا والماان إجابااة المد  

المتضاامن ماان  المااواطنين الحاصاالين علااى  2112 12 12( تاااري  4 2541الزراعااة و اإلصااال  الزراعااي رقاام )
مهلااااة شااااهرين السااااتكما  إجااااراءات  2112( لعااااام 25تاااارا يل ضاااامن حاااارم الحااااراج قباااال صاااادور القااااانون رقاااام )

المتضامن إل ااء التار يل  2111 3 25 أ.د( تااري  1545فبدال  من ذلاع قامات بالصادار قرارهاا رقام ) ،التر يل
رات الصاااادرة بمااان  المدعياااة األمااار الاااذم ينطاااوم علاااى هااادر لجمياااع القااارا ،عياااةالنهاااائي للمبقااارة التاااي تملكهاااا المد  

 التر يل حسب األصو  و يمس بحقوقها المكتسبة فكانت الدعوا الماثلة.
المنش ة  مت بمذكرة جوابية طالبة فيها رد الدعوا لعدم قانونيتها بحسبان أن  عى عليها تقد  اإلدارة المد   إن   ومن حيث

 العمراني. ومناط  التوسعاتها لجهة مناط  الحراج المر صة ال تحق  الشروط المتعلقة بالمسافات الواجب مراع
ة تضاامنت طلبااا  عارضااا  بااالجراء  باارة فني اا 2111 5 13مت بمااذكرة مسر ااة فااي عيااة تقااد  الجهااة المد   وماان حيااث إن  

 لوصف الحالة الراهنة للمدجنة موضوع الدعوا.
ة للوقاااو  علاااى واقاااع راء  بااارة فني اااإجااا 2111 5 22رت فاااي جلساااتها المنعقااادة بتااااري  المحكماااة قااار   ومااان حياااث إن  

ال بير فاي تقريار  وانتهى السيد ،موافقة القرار المشكو منه لألنظمة النافذة ونيان مداالمنش ة موضوع هذه الدعوا 
ال بير على ذات النتيجة في  وأكد السيد واألنظمة النافذةالقرار المشكو منه غير متواف  مع القوانين   برته إلى أن  

 .2116 1 5لتكميلي المسرخ في تقريره ا
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إعاادة ال بارة الجارياة فاي الادعوا بمعرفاة ثالثاة  باراء وانتهاى  2116 4 21المحكمة قاررت بتااري   ومن حيث إن  
القاارار المشااكو  فااي تقرياارهم التكميلااي إلااى أن   والمسكااد عليااه 2116 11 15السااادة ال بااراء فااي تقرياارهم المااسرخ فااي 

 .مة النافذةواألنظمنه م الف للقوانين 
إجابااة اإلدارة الماادعى عليهااا إلااى طلبهااا  2111 2 26رت فااي جلسااتها المنعقاادة بتاااري  المحكمااة قاار   وماان حيااث إن  
ال بااراء الااذين نهضااوا بمهماة ال باارة ال ماسااية بتقرياار مااسرخ فااي  وتقادم السااادة ماسااية  وا عادتهااا باا  را هادر ال باارة 

 .واألنظمة النافذةار المشكو منه للقوانين انتهوا فيه كذلع إلى م الفة القر  2113 1 4
اإلدارة المادعى عليهاا كانات قاد منحات  ه بالرجوع إلى الوثائ  المبرزة في ملف هذه القضية يتجلاى أن  ومن حيث إن  

 أ.د( صاااادر عاااان ماااادير الزراعااااة و اإلصااااال  الزراعااااي بحماااااة بتاااااري  112المدعيااااة تر يصااااا  نهائيااااا  تحاااات رقاااام )
 المشااااريع( مااان منطقاااة دويااار 524 و523مزاولاااة مهناااة ترنياااة األبقاااار فاااي عقاريهاااا رقااام )ي ولهاااا  2112 2 25

العقاريااة بحماااة غياار أنهااا عااادت و قااررت إل اااء التاار يل المااذكور بموجااب قاارار الساايد ماادير الزراعااة و اإلصااال  
ترنياة مان أبقاار بعاد أن تقادمت المدعياة بطلاب ت ييار ناوع ال 2111 3 25 أ.د( تااري  1545الزراعي بحماة رقام )

كان ذلاع بحجاة قرنهاا مان الحاراج لوجودهاا علاى بعاد يقال عان ، و إلى فروج في المنش ة موضوع التر يل المذكور
 .2112( لعام 25ألحكام القانون رقم ) ( متر من الحراج  الفا  511)

تنفياااذ المهاااام  إطااااروفاااي اإلدارة المااادعى عليهاااا  ة إلاااى أن  ه تجااادر اإلشاااارة فاااي موضاااوع هاااذه القضاااي  ومااان حياااث إن ااا
المتضاامن ماان  المااواطنين الحاصاالين  2112 12 12( تاااري  41 2541المنوطااة بهااا فقااد أصاادرت قرارهااا رقاام )

( متار 511مبااقر( تبعاد عان حادود الحاراج مساافة أقال مان ) –على ترا يل بالقاماة مازارع إنتااج حياواني )ماداجن 
 صا  نهائيا .مهلة شهرين الستكما  إجراءات ترا يل تلع المزارع تر ي

ماا يشايع فاي نفاوس أصاحاب التارا يل األمال و يمانحهم الطم نيناة بحفاظ نفاا  إن  القارار المشاار إلياه آ ن  ومن حياث إ
ة التااي علااى تلااع الحقااوق و المراكااز القانوني اا حقااوقهم المكتساابة و يكااون علااى اإلدارة االلتاازام بمااا جاااء فيااه حفاظااا  

ال يساوغ بالتاالي لاردارة ساحب قرارهاا بعاد ، و 2112( لعاام 25الحراج رقم )ن اكتسبها األفراد قبل تاري  صدور قانو 
ر ( ياوم بعاد إصادارها قرارهاا األساساي طالماا لام تت ي ا21انقضاء المدة التي يجاوز لهاا الساحب  اللهاا و المقاررة باا)

بتااااااري   ما فاااااي ضاااااوء ماااااا بيناااااه الكشاااااف الحساااااي الاااااذم أجرتاااااه اإلدارةال ساااااي  الظااااارو  التاااااي واكبااااات إصاااااداره، و 
ه لاايس للمنشاا ة المر صااة موضااوع هااذه القضااية أم و مااا أكدتااه ال باارة الجاريااة فااي الاادعوا ماان أن اا 2112 11 21

 ت ثير سلبي على الحراج.
( الصااادر بتاااري  25قااانون الحااراج رقاام ) ه ال ضااير فااي موضااوع هااذه القضااية ماان التنويااه إلااى أن  وماان حيااث إن اا

عان  يقال   تساتعمل الناار علاى بعاد   ( مناه مان  أم تار يل بالشاادة أم منشا ة  25قد حظار فاي الماادة ) 2112 4 6
 م الفااة   بصااورة   جديااد   ( متاار عاان حاادود األحااراج، األماار الااذم يحجااب عاان اإلدارة ساالطة ماان  أم تاار يل  511)

مر صاة مسابقا  بحسابان  هااولاو أن  بماا فاي ذلاع توسايع المنشا ت التاي كانات قائماة ألحكام هذا القانون بعد صدوره )
  اضعا  ألحكام القانون النافذ(. ويكون بالتاليالتر يل بالتوسع ينطوم على إنشاء مركز قانوني جديد  أن  
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ه يتعااين قبااو  علااى ضااوء تقااارير ال باارة الجاريااة فااي الاادعوا فالن ااه علااى هاادا مااا ساالف فيااه البيااان و وماان حيااث إن اا
 أ.د( 1545الاادعوا الماثلااة فااي شااطر منهااا و إل اااء قاارار الساايد ماادير الزراعااة و اإلصااال  الزراعااي بحماااة رقاام )

موضااوع التاار يل و منااع اإلدارة الماادعى عليهااا ماان معارضااة المدعيااة فااي ممارسااة أعمالهااا  2111 3 25تاااري  
عما  في المنش ة المر صاة و ذلاع فاي حادود المسااحات ما تقدر اإلدارة جواز ممارسته من أ الصادر لمصلحتها، و 

الاااواردة فاااي التااار يل الماااذكور، و طالماااا تقيااادت الجهاااة المدعياااة بالتزاماتهاااا الواجاااب عليهاااا مراعاتهاااا فاااي معااارع 
 ممارستها عملها و رفع ما يجاوز ذلع من طلبات.

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 شكال . العارعوالطلب قبو  الدعوا  أواًل:
ل اااء قاارارقبولهمااا موضااوعا فااي شااطر منهمااا  ثانيــًا:  أ.د( 1545بحماااة رقاام ) واإلصااال  الزراعاايماادير الزراعااة  وا 
المدعى عليها من معارضة المدعية في ممارسة ما تر ل لها مان أعماا  علاى  ومنع اإلدارة 2111 3 25تاري  

 والمر صااة مساابقا  العقاريااة بحماااة  المشاااريعنطقااة دوياار ( ماان م524 و523منشاا تها القائمااة علااى العقااارين رقاام )
يجاااوز ذلااع ماان  ورفااع ماااحاادود المساااحة المر صااة فقااط  وذلااع فااي 2112 2 25 أ.د( تاااري  112بااالقرار رقاام )

 طلبات.
 محاماة.الأتعاب مقابل س  (  .511) والمصاريف وكل منهماتضمين الطرفين مناصفة الرسوم  ثالثًا:

 م5/3/3001هـ الموافق في 0139/     /  في   وتلي علناصدر 
/ في الطعن 0131تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3001 / لعام9050رقم /
 

 محكمة القضاء اإلداري 
 م3009( لعام 151/3القرار رقم )

 م3009( لعام 0393/3في القضية ذات الرقم )
قد حظرت منح  0593( لعام 010( من المرسوم التشريعي رقم )09المادة )إن -تراخيص-إداري قضاء 

ترخيص فتح الحانات أو حتى إبقاء التراخيص القائمة طالما لم يتحقق شرط المسافة المنصوص عليه في متن 
اختل ذلك الشرط بالتالي فإنه متى منها المدارس( وتلك المادة عن المنشآت و المؤسسات المذكورة فيها )و 

القرار  خر و إال فإن  آة و ال يمكن تصور نقله السم شخص للمادة المذكور  إلغاؤه سنداً  بات الترخيص واجباً 
إلغاء -كان النص آمراً طالما ، كما أنه ال أثر لقبول الجوار على محل غير جائز قانوناً  نصب  االجديد سيكون قد 

 ذلك. مناط-قرار الترخيص
 س   و ز. ع. :الـمـدعـيـةالـجـهــة 
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 وكيلهما المحامي األستاذ: ب.ا
 محافظ دمش  إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة
 م : س.الجهة المتدخلة

 وكيله المحامي األستاذ ب.ا
 

 -المحكمة -
 .وبعد المداولةطالع على األوراق وسماع اإليضاحات بعد اال

 وطلب التد ل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية فهما مقبوالن شكال.ومن حيث أن الدعوا 
ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية ب ن أفراد الجهة المدعية يقطنون في 

عن شقتين  وهما عبارة( من منطقة عمارة أقصاب قصاع العقارية 412( من العقار رقم )1و6المقسمين رقم )
 دمش  قصاع فوق مطعم النادم العائلي. وعائلتيهما والكائنة فين مش ولتين من قبل المدعيين سكنيتي

وقبل مدة من الزمن قام أصحاب مطعم النادم العائلي الذم يقع تحت شقتي الجهة المدعية مباشرة )و الذم يتم 
صالة ديسكو األمر الذم الوصو  إليه عن طري  مد ل البناء المشترع بتحويل المطعم إلى ملهى و مرقل و 

أره  الجوار بسبب ارتفاع أصوات ال ناء و مكبرات الصوت ليال و نهارا و حدوث إشكاالت يومية بين شاغلي 
البناء و زائريهم و بين مرتادم الملهى األمر الذم ألح  ضررا بالجوار و ذلع فضال عن كون مديرية الر ل و 

ه يسبب إزعاجات للجوار و ي الف البند السابع من الشروط المهن أجرت كشف على المطعم و بينت فيه أن
الواجب مراعاتها عند إقامة الحفالت الفنية لكل ما سب  فقد تقدم أفراد الجهة المدعية بعدة شكاوا إلى محافظة 
دمش  و إلى إدارة األمن الجنائي غير أن تلع الشكاوا كانت تتم معالجتها من  ال  اإلغالق المسقت ثم يعاود 

 مستثمر الملهى عمله بالطريقة السابقة ذاتها.
قد أجازت إقامة  1611 1 21 م.د( تاري  11( من قرار مجلس محافظة دمش  رقم )4ولما كانت المادة )

إزعاج  وشريطة عدمالحفالت الفنية في المحالت العامة الواقعة ضمن األحياء السكنية ليومين في األسبوع فقط 
ظم لمن  ترا يل الحانات قد حظر إقامة تلع المحالت ضمن دائرة يقل قطرها من أم النا وكان القرارالجوار 

( مترا في حين أن مدرسة إيليا أبو ماضي 25محل من محالت العبادة أو المستشفى أو المدرسة أو المقبرة عن )
 ال تبعد عن المحل موضوع هذه الدعوا أكثر من  مسين مترا.

قرارين الصادرين لمصلحة الجهة المدعى عليها فقد بادرت الجهة المدعية إلى ونظرا للم الفات الحاصلة في ال
 مباشرة دعواها الماثلة ملتمسة فيها من حيث النتيجة إعالن انعدام القرارين المشكو منهما.

طلبت  2111 2 24ومن حيث أن الجهة مالكة تر يل المحل موضوع هذه القضية تقدمت بمذكرة مسر ة في 
 ما يلي: وأبدت فيهافي هذه الدعوا فيها التد ل 
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أن دعوا الجهة المدعية تنصب على مزاعم غير صحيحة فالجهة المتد لة تمارس نفس الفعالية منذ فترة طويلة 
و بعد استيفاء كافة الترا يل و الموافقات المطلوبة من الجهة المعنية و ذلع فضال عن كون وزارة السياحة 

 1614( لعام 563ة وجود ركن للعز  و الموسيقا وذلع بموجب قرارها رقم )ألزمت المطاعم السياحية بضرور 
ال ال بمواصفات و معايير تصنيف المطاعم و أن الجهة المتد لة لم تقم بتحويل المطعم إلى ملهى و إنما 
كانت تقيم في المطعم بعع الحفالت الفنية حسب األصو  و دون إزعاج الجوار )الذم هو الشرط األساسي 

حها الموافقة على إقامة الحفالت الفنية( و قد التزمت بهذا الشرط و هذا ما أكده قسم شرطة المحافظة و بناء لمن
على ذلع صدرت موافقة اإلدارة المدعى عليها للجهة المتد لة بالقامة حفالت فنية تحت رقم 

صالحة ل اية  هذا مع اإلشارة إلى أن تلع الموافقة كانت 2111 4 22( تاري  3 11115 2122 25)
 فقط و بالتالي فقد انتهت مدة هذه الموافقة و أضحت مطالبة الجهة المدعية غير ذات موضوع. 2111 2 12

وف  القوانين واألنظمة النافذة  وتم تعديلهفترة طويلة  وصادر منذوأما لجهة تر يل الحانة فهو تر يل أصولي 
 في موضوعها.سب  فالن الدعوا الماثلة تكون متوجبة الرد  ولكل ما

ومن حيث أن اإلدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية التمست فيها رد الدعوا لعدم قيامها على أساس قانوني 
الكشف  وبعد إجراء واألنظمة النافذةيبررها بحسبان أن المحل موضوع هذه القضية مر ل أصوال وف  القوانين 

 الحسي من قبل مهندسي المحافظة الم تصين.
والقاضي في القضية الماثلة  2113 2 24( تاري  42يث أن المحكمة كانت قد أصدرت قرارها رقم )ومن ح
( لعام 34المتضمن تعديل التر يل رقم ) 2111 2 1( تاري  552تنفيذ قرار اإلدارة المدعى عليها رقم ) بوقف
تصدي  القرار المذكور من  موقد تالعائلي  وحانة النادمسهيل مصابني باستثمار مطعم  والتر يل للسيد 2111

 .2113 11 25( تاري  1613( بموجب قرارها رقم )5243قبل دائرة فحل الطعون في القضية رقم )
البت بطلب وقف التنفيذ فقد قررت المحكمة االستعانة بال برة الفنية المت صصة  وفي معرعومن حيث أنه 

افقة القرارات المشكو منها لألنظمة النافذة على ضوء مو  ونيان مداللوقو  على واقع العقار موضوع هذه القضية 
فيه إلى  والذم انتهى 2112 2 22السيد ال بير الذم نهع بمهمة ال برة الفنية بتقريره المسرخ في  وقد تقدمذلع 

 والمتضمن تر يلالصادر عن محافظة دمش   2111 2 1 م.خ( تاري  552أنه ال يجوز بقاء التر يل رقم )
 لعقار موضوع هذه الدعوا.الحانة على ا

تحت رقم  2111 11 22ن الجهة المتد لة تقدمت بكتاب صادر عن محافظة دمش  بتاري  إمن حيث و 
ال برة األحادية  والتمست هدر 2111 4 16( بينت فيه أن مدرسة إيليا أبو ماضي تم تدشينها بتاري  3562)

 ثالثية. وا عادتها ب  را 
األحادية بمعرفة ثالثة  براء ت تارهم  وا عادة ال برةن المحكمة قررت إحالة الجهة المتد لة إلى طلبها إمن حيث و 

 المحكمة.
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 2112 11 24السادة ال براء الذين نهضوا بمهمة ال برة الثالثية تقدموا بتقرير  برتهم المسرخ في  ن  إمن حيث و 

وقد توافرة في حانة النادم العائلي )موضوع هذه الدعوا( فيه إلى أن شروط تر يل الحانة غير م والذم انتهوا
الناظم  1652( لعام 111ال برة ما انتهت إليه من رأم على أساس أن أحكام المرسوم التشريعي رقم ) شيدت

( 25لتر يل الحانات قد نل على أنه ال يجوز التر يل ببقاء أو فت  الحانات ضمن دائرة يقل قطرها عن )
ال  في حين أنه تبين لل برة أن العقار موضوع هذه الدعوا يقع  ....و المستشفى أو المدرسة أو مترا عن .... أ

تقو  فيه أنه لم يالحظ أم إزعاج أو ضرر يسثر  2114 6 24بجوار مدرسة إيليا أبو ماضي برقم )بال( تاري  
رددون إلى مطعم وحانة النادم على المدرسة أو التلميذات أو المعلمات في المدرسة من قبل األش ال الذين يت

( تاري  115محكمة القضاء اإلدارم بموجب كتاب مديرية الترنية بدمش  رقم ) والمحا  إلىالعائلي 
25 6 2114. 
على تقرير ال برة أبدت فيه أن الجهة المتد لة حصلت  ن اإلدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة ردا  إمن حيث و 

( 552قرار التر يل الجديد رقم ) وبالتالي فالنعلى قرار التر يل للمحل موضوع هذه القضية المر ل مسبقا 
( من المرسوم التشريعي 5ي ضع ألحكام المادة ) وبالتالي فهوهو تعديل للتر يل الساب   2111 2 1تاري  
 التي نصت على أن: 1652( لعام 111رقم )

)ي ضع كل تبديل في ش ل صاحب الحانة أو ش ل من يديرها لتر يل جديد ضمن الواردة في هذا المرسوم 
 إجراءات اإلدارة صدرت وف  األصو . وبالتالي فالن( منه( 15باستثناء المادة )

هذه القضية محكمة بصورة ومن حيث أنه بالتدقي  في الوثائ  المبرزة في الملف يتبين أن التر يل موضوع 
 أساسية النصول القانونية األتية:

)كل تبد  يقع في ش ل صاحب الحانة أو  ونصها: 1652( لعام 111( من المرسوم التشريعي رقم )5المادة )
هذا  والثالثة منش ل من يديرها يجب أن يقوم بش نه طلب ر صة ضمن الشروط الواردة في المادتين الثانية 

 المرسوم(.
يجوز التر يل ببقاء أو فت  الحانات  ونصها )ال 1652( لعام 111( من المرسوم التشريعي رقم )15مادة )ال

 في األمان التالية:
( 25ضمن دائرة يقل قطرها الممتد من أم من محالت العبادة أو المستشفى أو المدرسة أو المقبرة عن ) -أ

 .المادة(ال   ....مترا
)كل  لتصب :( المذكورة أنفا 5المتضمنة تعديل المادة ) 1622( لعام 1ي رقم )( من المرسوم التشريع1المادة )

تبد  يقع في ش ل صاحب الحانة أو ش ل من يديرها ي ضع لتر يل جديد ضمن الشروط المنصول 
 ( منه(.15عليها في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المادة )

اإلشارة إلى أن القضاء في معرع تفسير نصول ومن حيث أنه من مندوحة القو  في معرع هذه القضية 
ويكون  وعلمه بت ويلهالتشريع إنما يبحث عن ال اية التي ينشدها المشرع من  ال  علم القاضي بظاهر النل 
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ال بقيمن  ال  استنباط الدليل الذم يصر  اللفظ عن معناه الظاهر للكشف عن إرادة المشرع  ذلع الظاهر  وا 
 على أصله.

باستقراء النصول التشريعية السالفة الذكر و البيان فالنه يتبدا جليا أن ما دفعت به اإلدارة  نهإمن حيث و 
( من المرسوم 1المدعى عليها من أن تعديل التر يل موضوع هذه القضية قد تم وف  األصو  و استنادا للمادة )

اقع و القانون ذلع أن تقل تر يل ما )المشار إليها( ال يالقي سنده القويم من الو  1622( لعام 1التشريعي رقم )
أو تعديله يستلزم أن يكون ذلع التر يل قائما أصال و نافذة مفاعيله ليصار بعد ذلع إلى نقله أو تعديله و فيما 
يتعل  بموضوع القضية الماثلة فالنه بالرجوع إلى النصول القانونية السابقة الذكر يتجلى أن شروط نقل و تعديل 

ل  بش ل من يطلب نقل التر يل إلى اسمه أو إدارته وف  ما هو واض  بصري  عبارات التر يل إنما تتع
أن  ( المذكورة أنفا  1( المشار إليها أنفا و بالتالي فالنه يتبدا جليا أن االستثناء المشار إليه في المادة )5المادة )

من يطلب نقل التر يل السمه أو  أدرجه المشرع للت كيد على اإلدارة الستيفاء الشروط الالزم توفرها في ش ل
إدارته دون البحث في الشروط الفنية الالزمة للتر يل طالما أن تلع الشروط ال يطالها أم تعديل أساسا و ذلع 
بحسبان أنه و كما ذكرنا قبل قليل فالنه من الناحية العلمية و القانونية ال يمكن تصور نقل تر يل أو تعديله ما 

 جيزه ابتداء.تأصال أو كان بمقدور اإلدارة أن  ي نافذالم يكن التر يل األساس
قد حظرت  1652( لعام 111( من المرسوم التشريعي رقم )15وفيما يتعل  بموضوع القضية الماثلة فالن المادة )

من  تر يل فت  الحانات أو حتى إبقاء الترا يل القائمة طالما لم يتحق  شرط المسافة المنصول عليه في 
ادة عن المنش ت و المسسسات المذكورة فيها )و منها المدارس( و بالتالي فالنه متى ا تل ذلع الشرط متن تلع الم

بات التر يل واجبا إل اسه سندا للمادة المذكورة و ال يمكن تصور نقله السم ش ل أ ر و إال فالن القرار الجديد 
رار الجديد قد صدر مثقال بعيب من سيكون قد أنصب على محل غير جائز قانونا و بهذه المثارة سيكون الق

 في محله و يسمه بالبطالن لم الفة محل ذلع القرار للنصول النافذة بهذا الصدد. يثلمهعيوب المشروعية 
وفضال عما تقدم و على سبيل الجد  فالن القو  ب ال  ما سلف فيه البيان و التسليم بما جاء في مذكرة اإلدارة 
المدعى عليها سو  يقود بالضرورة إلى نتيجة مفادها أن وجود تر يل استجد فيه ظر  بحيث أصب  شرط 

فالن  1652( لعام 111حكام المادة )المسافة غير محق  )كما هو الحا  في القضية الماثلة( و بات م الفا أل
ذلع التر يل سيكون واجب اإلل اء سندا للمادة المذكورة و لكن يمكن تدارع البطالن بنقل التر يل إلى ش ل 

)التي تتمسع بها اإلدارة( و يبقى  1622( لعام 1( من المرسوم التشريعي رقم )1أ ر أو تعديله سندا للمادة )
( كما تقو  اإلدارة و هذا 15يد صحيحا طالما أن التعديل مستثنى من أحكام المادة )بالتالي عندئذ التر يل الجد

 ما ال يستوم قانونا و ي باه المنط  السليم.
نه و لجهة ما أبدته الجهة المتد لة من أن مديرة المدرسة أبدت عدم وجود ضرر أو إزعاج بسبب إمن حيث و 

( المذكورة أعاله هو 15) الواجب ذكره و بيان أن نل المادة المحل المجاور لها موضوع هذه القضية فالنه من
وجب القانون مراعاته و لم يسم  ب ير ذلع و في هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن النصول بالنظام أنل أمر 
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العام إنما هي تلع النصول التي ترد لضمان السالمة العامة و الصحة العامة و الطم نينة العامة و تكون 
ا أمرة ال يجوز لألفراد م الفة أحكامها أو االتفاق على غير ما قضت به أو التناز  عن واجب فرضت قواعده

مراعاته و ذلع بحسبان أنها ترد لضمان النظام العام و ال تكون مقررة لمصلحة أم من األش ال سواء 
الجهة المتد لة بهذا الصدد و ال الطبيعيين أو االعتباريين ونهذه المثابة فالنه يكون لزاما هدر ما جاء في دفوع 

 يكون لكتاب المدرسة المشار إليه أنفا أم اعتبار.
نه عن طلب الجهة المدعية إل اء قرار الجهة المدعى عليها السما  للجهة المتد لة بالقامة حفالت إمن حيث و 

قرار إنما تضمن نه من المتعين بيان أن ذلع الالف 2111 4 22( تاري  11112 2122 25) والصادر برقمفنية 
ونهذه  2111 2 12ول اية  2111 4 21السما  للجهة المتد لة بالقامة الحفالت الفنية بصورة مسقتة من تاري  

 فالنه يتعين عدم البحث به لكونه غدا غير ذم موضوع. المثابة
ال صفة لها في  به الجهة المتد لة من أن الجهة المدعية ادعتنه من نافلة القو  اإللما  إلى أن ما إمن حيث و 

الدعوا الماثلة بحسبان أنها ال تملع أم من العقارات المجاورة للعقار موضوع هذه القضية ال يجد ما يسيده 
من واقع الحا  شيئا ما  وال ي يربحسبان أن الجهة المدعية أبرزت صورة عن عقد إيجار ألحد المقاسم المجاورة 

 ولم تنتهيللعقار المذكور طالما أن العالقة اإليجارية ال تزا  قائمة  أقامته الجهة المتد لة من وجود دعوته إ الء
 بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

ال تعدو  والجهة المتد لةنه على ضوء ما تقدم فالن الحج  التي ساقتها كل من اإلدارة المدعى عليها إمن حيث و 
القضية وبالتالي فالنه ليس ثمة أم كونها ت طية ألسباب البطالن التي عصفت بقرار التر يل موضوع هذه 

المتعذر غع البصر عن المثالب التي أحاطت بالقرار المشكو  ويكون منمجا  أو مسوغ إلعطائه سبب الوجود 
أحدا ال يمارم ب ن بدأ سيادة القانون هو األولى باالعتماد  والسيما أنالقضاء أن يعلن بطالنه  ويتعين علىمنه 

 ما سواه. ونبذ كللح  القضاء هو إحقاق ا وأن دور
 ووزنها بالقسطاس وبعد تمحيصهاومن حيث أنه في ضوء وقائع القضية الماثلة التي تتولى المحكمة البحث فيها 

وي دو من القانون  ومسند قويمالمستقيم فالن ادعاء الجهة المدعية إنما يكون قائما على أساس سليم من الواقع 
 لمحجة السداد. والبيان وصوالالسالف فيه الذكر بالقبو  في شطر منه على النحو  جديرا

 -فلهذه األسباب-
 يلي:حكمت المحكمة بما 

: أوال ( تاري  11115 2122 25عدم البحث بطلب الجهة المدعية إل اء قرار محافظ دمش  رقم )ً 
 لكونه غدا غير ذم موضوع.  2111 4 22

 فيما عدا ذلع. قبو  الدعوا شكال  : ثانياً 
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ل اء التر يل الصادر عن محافظ دمش  رقم ) قبولها: ثالثاً  بما  2111 2 1 م.خ.د( تاري  552موضوعا وا 
 نتائ .و يترتب على ذلع من أثار 

 .ورفضه موضوعا   قبو  طلب التد ل شكال  : رابعاً 

( 511) وكل منهماتضمين كل من اإلدارة المدعى عليها والجهة المتد لة مناصفة الرسوم والمصاريف : خامساً 
  .س مقابل أتعاب المحاماة.

 م30/1/3009هـ الموافق في0131في     /     /صدر وتلي علنًا 
/ في الطعن رقم 113تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3001 / لعام9113/
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 محكمة القضاء اإلداري 
 م 3001( لعام 313/9القرار رقم )

 م 3001( لعام 3153/9في القضية ذات الرقم )
ثبوت عدم تقديم طلب خطي تعبر فيه المدعية المتزوجة من مواطن عربي سوري عن -جنسية-قضاء إداري 

/ من قانون 05المادة /رغبتها باكتساب الجنسية العربية السورية إلى المرجع المختص قانونًا وفق أحكام 
 مناط ذلك.-يجعل الدعوى سابقة ألوانها0515لعام  331الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي 

 م. عالجهـة المدعـيـــة: 
 م.ج                   

 يمثلهما المحاميان: ف. م و ن. ا         
 وزير الدا لية إضافة لمنصبهالجهة المدعى عليها: 
 مدير إدارة الهجرة والجوازات إضافة لوظيفته                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة-

 االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.بعد 
في أن  الجهة المدعية تشكل  –حسبما يشر  وكيل الجهة المدعية –ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل 

ن الوالدة ) م.ج( تحمل الجنسية العراقية ، والوالد ) م.ع( يحمل  2112 2 31أسرة ولديهما طفلة من مواليد  وا 
سورية ، وقد صدر عن الجهة المدعى عليها قرارا  بقضي بترحيل المدعية )م.ج(  ارج القطر ، علما  الجنسية ال

أنها تقدمت بعدة طلبات لتجديد جواز سفرها واإلقامة إال أن طلباتها رد ت من قبل اإلدارة ، ولقناعتها ب حقيتها 
حكم بالل اء قرار ترحيلها  ارج القطر، وأحقيتها بالجنسية العرنية السورية فقد كانت هذه الدعوا التي تهد  إلى ال

 باكتساب جنسية الجمهورية العرنية السورية . 
ومن حيث إن  وكيل الجهة المدعية يسسس هذه الدعوا على القو  ب ن  المدعية )م.ج( في القطر العرني السورم 

 الجنسية العرنية السورية تبعا  لذلع.منذ عدة سنوات، وترغب باإلقامة الدائمة مع زوجها في القطر وب ن تكتسب 
ومن حيث إن  جهة اإلدارة المدعى عليها أجابت على الدعوا طالبة رفضها ت سيسا  على أن  المدعية هي موضوع 

المتضمن منعها من د و  القطر لصال  إدارة األمن الجنائي  2112 11 12  ب تاري  41422البالغ رقم  
وأن المدعية تنطب  عليها أحكام المادة  2112 11 12تاري   1653 22322  الصادر استنادا  لكتابهم رقم

التي تنل على أن المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عرني أو من  1626  لعام 222  من المرسوم التشريعي  16 
بداء أصل سورم أو كانت تتمتع بالجنسية العرنية السورية وتتزو  من مواطن عرني سورم تصب  سورية بمجرد إ

رغبتها بطلب  طي، وبقرار من الوزير وأنه يتوجب عليها مراجعة فرع الجنسية في إدارة الهجرة لتقديم معاملة 
 اكتساب الجنسية العرنية السورية.
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بينت فيها ب نه تم  2112 1 22ومن حيث إن  جهة اإلدارة المدعى عليها عادت فتقدمت بمذكرة جوابية بجلسة 
القاضي بمنع المدعية من  2112 11 12  ب تاري  41422ها، وتب ين ب ن  البالغ رقم  تدقي  اسم المدعية لدي

 . 2115 4 11  تاري  144221د و  القطر لصال  إدارة األمن الجنائي قد أل ي بالبالغ  
ا القاضي ومن حيث إن  الدعوا الماثلة إن ما تت يا إل اء القرار المشكو منه الصادر عن جهة اإلدارة المدعى عليه

بمنع المدعية )م.ج( من د و  القطر، هو تقرير أحقيتها باكتساب الجنسية العرنية السورية بمقولة أنها عراقية 
 الجنسية، ومتزوجة من المواطن السورم ) م.ع( ومقيمة معه في القطر منذ عدة سنوات 

حمل جنسية الجمهورية العرنية السورية ومن حيث إنه فضال  عن أن  الثابت من أوراق الملف ب ن  المدعي )م.ع( ي
ب ن  قرار منع الد و  إلى القطر  2115 5 22فالن  جهة اإلدارة المدعى عليها قد بينت في مذكرتها المسر ة في 

قد صدر بح  المدعية )م.ج( لصال  إدارة األمن الجنائي وبما أن وكيلة الجهة المدعية كانت قد ت لفت عن تنفيذ 
بيان صفة المدعي )م.ع( بالدعوا فالن الدعوا تعتبر غير جديرة بالقبو  شكال  لجهة لعدم توفر تكليف المحكمة ب

 الصفة.
 ب تاري  41422ومن حيث إن  الثابت أيضا  ب ن  البالغ الصادر عن جهة اإلدارة المدعى عليها برقم  

إدارة األمن الجنائي، قد تم  المشكو منه والقاضي بمنع المدعية )م.ج( من د و  القطر لصال   2112 11 12
وذلع  –إل اسه وف  ما بينته جهة اإلدارة المدعى عليها في مذكرتها الجوابية ودون تعقيب من الجهة المدعية 

فالن الدعوا وبما هدفت إليه لناحية إل اء القرار المذكور ت دو  2115 4 11  ب تاري  144221بالبالغ رقم  
 اعتبارها أضحت غير ذات موضوع.   والحالة هذه جديرة بعدم البحث ب

ومن حيث أنه لناحية مطلب المدعية )م.ج( بالعالن أحقيتها باكتساب الجنسية العرنية السورية فقد نصت المادة 
على أنه )المرأة التي تتمتع بجنسية بلد  1626لعام  222  من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي 16 

انت تتمتع بالجنسية العرنية السورية وتتزوج من مواطن عرني سورم تصب  عرني أو من أصل سورم، أو ك
 عرنية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب  طي وبقرار من الوزير(. 

ومن حيث إنه ولئن كان المشرع قد قرر للمرأة  التي تتمتع بجنسية بلد عرني وتتزوج من مواطن عرني سورم ، 
سورية، إال  أن ذلع حين بتقدمها بطلب  طي إلى المراجع الم تصة لدا وزارة الح   باكتساب الجنسية العرنية ال

ووفقا  لما  –الدا لية، تبدم فيه رغبتها باكتساب الجنسية السورية مدعما  بالثبوتيات التي تسيده، وبما أن المدعية 
تقدمت بمثل هذا الطلب   لم تقدم بين يدم هذه المحكمة ما يثبت ب نها كانت قد –هو ثابت في الدعوا الماثلة 

إلى وزارة الدا لية إلبداء رغبتها باكتساب الجنسية العرنية السورية رغم تكليفها بذلع فان دعواها لهذه الناحية  
 تكون سابقة ألوانها وجديرة بعدم القبو  . 

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 لتقديمها من غير ذم صفة.: عدم قبو  الدعوا شكال  لجهة المدعي ) م.ع( أوالً 
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 : عدم قبو  الدعوا لجهة المطالبة بمن  ) م.ج( الجنسية العرنية السورية باعتبارها سابقة ألوانها. ثانياً 
 : عدم البحث بالدعوا فيما عدا ذلع باعتبارها أضحت غير ذم موضوع. ثالثاً 
 مقابل أتعاب المحاماة.: تضمين الجهة المدعية الرسوم المصاريف ألف ليرة سورية رابعاً 

 م00/9/3001هـ الموافق في 1/0133/  3حكما صدر وتلي علنا في 
 قاباًل للطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا

 لم يقع طعن على هذا القرار
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 محكمة القضاء اإلداري بحلب
 3003/ لعام  3القرار رقم / 

 م3003( لسنة 31في القضية ذات الرقم )
إن  المقصود بشرط أال يكون المرشح النتخابات أحد المجالس المحلية من -دعاوى انتخابية-قضاء إداري 

يشتمل على كافة األوضاع القانونية للعاملين سواء بالندب أو الفرز وال يغير العاملين ضمن الوحدة اإلدارية 
 مناط ذلك.-إلغاء قرار التعيين جزئياً -العامل من المفرزين من جهة إدارية أخرى من هذه النتيجة كون 

 أ ،ع الجهـة المدعيــة:
 يمثله المحاميان األستاذ م. أ و ع. ك 

 أ  ،أ الجهة المدعى عليها:
 يمثله المحامي األستاذ م.ح

 إضافة لمنصبه    .السيد رئيس الجمهورية                      
 إضافة لمنصبه   .السيد وزير اإلدارة المحلية                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة 
 -المحكمــة-

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة.
تتل ل وقائع القضية حسبما تبينه الوثائ  المبرزة في أن  المدعي كان قد ترش  لعضاوية مجلاس مديناة حلاب عان 

ولااى القطاااع )أ( كمااا ترشاا  الماادعى عليااه باذات العضااوية والاادائرة وننتيجااة االنت ابااات فاااز الماادعى عليااه الادائرة األ
)....( وكااان الماادعي ماان يليااه بعاادد األصااوات ولقناعااة الماادعي ب حقيتااه بالنجااا  بااد  الماادعى عليااه المااذكور أقااام 

وريااة فيمااا تضاامنه ماان إعااالن نجااا  هااذه الاادعوا يلااتمس فيهااا الطعاان بالمرسااوم الصااادر عاان الساايد رئاايس الجمه
لااااازام المااااادعى علياااااه باااااالتعويع والرساااااوم  المااااادعى علياااااه تمهيااااادا  إلصااااادار الحكااااام القضاااااائي بالساااااقاط عضاااااويته وا 

 والمصاريف ومقابل األتعاب.
ن  ترشاحه  ست الجهة المدعية دعواها على القو  ب ن  المدعى عليه يعمل مهندسا  لدا مجلس مدينة حلاب وا  وقد أس 

لعاام  111مان قاانون االنت اباات الصاادر بالمرساوم التشاريعي رقام  24جهة الماذكورة م االف ألحكاام الماادة عن ال
التااي حجباات الحاا  عاان العاااملين الاادائمين ضاامن الوحاادة اإلداريااة ترشااي  أنفسااهم لعضااوية مجلسااها المحلااي  2111

 مما يجعل نجاحه باطال  لقيامه على أساس باطل.
م بواساااطة وكيلاااه بماااذكرة دفاعي اااة تتضااامن ادعااااء بالتقابااال بجلساااة المحكماااة المنعقااادة فاااي  ن  المااادعى علياااه  تقاااد  وا 

الاااتمس فيهاااا قباااو  هاااذا االدعااااء والحكااام بالل ااااء ترشاااي  المااادعي والحكااام مااان حياااث النتيجاااة بااارفع  2112 1 22
 22أماام اللجناة الفرعياة وفا  أحكاام الماادة الدعوا ت سيسا  على أن  المدعي لم يطعن بصحة ترشي  المدعى علياه 

ر لهااا بالمااادة  ن  الاادعوا مقامااة  ااارج الميعاااد القااانوني المقاار  ماان ذات القااانون  46ماان قااانون االنت ابااات النافااذ وا 
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، فااي حااين أقيماات 2112 1 11إلقامتهااا بعااد نشاار مرسااوم تساامية أعضاااء المجااالس المحليااة الااذم صاادر بتاااري  
كما أن  الموكال لايس مان العااملين الادائمين لمجلاس مديناة حلاب ولكناه مفارز إلياه مان  212 1 12الدعوا بتاري  

آنفة الذكر ال تنطب  علياه، هاذا فضاال  علاى أن  المادعي  24مديرية ال دمات الفنية بحلب مما يجعل أحكام المادة 
لفالحاين وصا ار الكسابة، فاي اتبع أساليب مضللة فاي ترشاحه كوناه ترشا  عان القطااع ) أ ( الاذم يضام العماا  وا

حين أن  الحقيقة هو مان المهندساين الاذم صارفوا مان ال دماة بقارار السايد رئايس مجلاس الاوزراء ومساجل فاي نقاباة 
المهندسين وكذلع األمر اتباعه سبال  غير مشروعة في مراكز االقتراع مما يترتاب علياه المسااءلة وال راماة وي االف 

ن االنت ابااات النافااذ الااذم يسااتوجب التحقاا  ماان صااحة ترشااحه وانت ابااه بااالعودة إلااى أحكااام المااادة الثالثااة ماان قااانو 
 السجالت ال اصة بهذا الش ن وصنادي  االقتراع المتعلقة بها.

م وكيل الجهة المدعياة بماذكرة دفاعي اة مسر اة فاي  مرفقاة بوثاائ  الاتمس فيهاا الحكام وفا  الئحاة  2112 1 31وتقد 
 االدعاء.

ن  جهة اإلدا بماذكرة طلبات فيهاا رد الادعوا شاكال  لتقاديمها  اارج الميعااد المقارر  2112 1 31رة تقاد مت بجلساة وا 
لها باعتبار أن  هذه الدعوا قدمت قبل سريان تااري  نشار المرساوم المشاكو مناه المتضامن إعاالن أساماء النااجحين 

لادعوا شاكال  وموضاوعا  وا  اراج طلبات فيهاا رفاع ا 2112 2 1ثم أتبعت هاذا الادفع بماذكرة أ ارا قادمت بجلساة 
الجهة المدعى عليها السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير اإلدارة المحلية إضافة لمنصبهما لعدم صحة ا تصاامهما 
تبعا  لعدم صلتهما بموضوع القضية مبرزة في معرع ذلع الوثائ  التي تبين العالقة الوظيفياة للمادعى علياه تنفياذا  

 لتكليف هذه المحكمة. 
مرفقااة  2112 2 1وتقاادم وكياال الجهااة الماادعى عليهااا ) المدعيااة تقااابال  ( بمااذكرة دفاعيااة بجلسااة المحاكمااة بتاااري  

بوثااائ  أكااد فيهااا علااى طبيعااة عملااه التااي ال تحجااب عنااه الحاا  فااي الترشااي  وتبنااى مااذكرة محااامي الدولااة السااابقة 
 2112 2 1بجلسااة المحاكماااة المنعقاادة فاااي  والااتمس فاااي ال تااام الحكااام وفاا  مطالباااه وتقاادم وكيااال الجهااة المدعياااة

بمذكرة مرفقة بوثائ  تنفيذا  لتكليف المحكمة مناقشا  فيها دفاوع الجهاة المادعى عليهاا وملتمساا  الحكام فيهاا بارد طلاب 
بصاورة  2112 2 12االدعاء بالتقابل والحكم وف  الئحة االدعاء المقدمة، كما تقدم وكيال الجهاة الماذكورة بجلساة 

المحضااار اإلجمااالي للجنااة الفرعياااة النت ابااات مجلااس مديناااة حلااب تنفيااذا  لتكلياااف المحكمااة الصاااادر مصاادقة عاان 
 . 2112 2 6بجلسة 

 من حيث إن ه يتعين ابتداء التصدم لموضوع ميعاد إقامة الدعوا تمهيدا  لتقرير قبولها شكال  أم ال. 
قرة )ب( علاى أن اه ياتم الطعان فاي صاكوع تسامية ( من قانون االنت اباات النافاذ نصات باالف46من حيث إن  المادة )

 أعضاء المجالس المحلية  ال   مسة أيام من تاري  نشرها.
باا ن   2112 1 11المااسرخ فااي  1 ل  ج 241وماان حيااث إن ااه يتبااين ماان كتاااب الساايد وزياار اإلدارة المحليااة رقاام 

واقعاااااة نشااااار المراسااااايم المتضااااامنة تسااااامية أعضااااااء مجاااااالس المحافظاااااات ومااااادن مراكاااااز المحافظاااااات تااااام بتااااااري  
ن  الدعوا الماثلة قد أقيمت بتاري   2112 1 11  . 2112 1 12وا 
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ماان المقاارر فااي الفقااه القااانوني العااام والواقااع القضااائي الفعلااي باا ن  نشاار القاارار اإلدارم فااي الجرياادة وماان حيااث إن ااه 
الرسمية هو أحاد وساائل تاوفير العلام باه ليكاون مناطاا  لبادء ساريان ميعااد الطعان فياه حفاظاا  علاى المراكاز القانونياة 

ن  تحقااا  علااام  المكتسااابة وتحقيااا  الطم نيناااة ألصاااحابها مااان  اااال  تحصااان هاااذا القااارار بفاااوات مهلاااة الطعااان فياااه؛ وا 
صاحب الش ن بالقرار المشكو منه ب حد الطرق القانونية األ را وتعر  مواطن العيب فيه بما تضامنه مان مسااس 
بمركازه القاانوني يسهلاه إلقامااة الادعوا للطعان فيااه دون التارنل لحاين باادء تااري  نشاره فااي الجريادة الرسامية لتحقاا  

ن المشارع  ال اية المنشاودة مان واقعاة النشار، ألن العلام فاي هاذه الحالاة قاام مقاام النشار فيماا ي ال رافاع الادعوا وا 
فااي ناال المااادة آنفااة الااذكر لاام ي اارج عاان األصااو  المقااررة السااالفة كمااا أن ااه لاام يرتااب أم أثاار قااانوني ساالبي إلقامااة 

 الدعوا قبل فت  ميعاد إقامتها بالنشر ولو أراد لفعل. 
 2112 1 11ا  لهااذا المباادأ فااالن  إقامااة الاادعوا الراهنااة بعااد صاادور القاارار المشااكو منااه بتاااري  وماان حيااث إن ااه سااند

بااراز صااورة عنااه بملااف القضااية تكااون  وقباال ميعاااد نشااره فااي الجرياادة الرساامية بمااا حقاا  للماادعي وساايلة العلاام بااه وا 
ثيار حاو  الموضاوع لهاذه الناحياة مان مقامة وف  األصو  القانونياة الساليمة مماا يسهلهاا للقباو  شاكال  ورد كافاة ماا أ

 قبل أطرا  الجهة المدعى عليهم. 
 ومن حيث إن  الدعوا تكون والحالة السالفة مستوفية لشرائطها الشكلية.

وماان حيااث إن  حقيقااة موضااوع الاادعوا يقااوم علااى الطعاان بالصااع الصااادر عاان جهااة اإلدارة الماادعى عليهااا األولااى 
تضمنه من إعالن فوز المدعى علياه )أ، إ( فاي عضاوية مجلاس مديناة حلاب فيما  2112 1 11( تاري  15برقم )

 عن القطاع )أ( بحسبانه من العاملين في المجلس المذكور.
وماان حيااث إن ااه باعتبااار أن  الصااع المااذكور صااادر عاان الساايد رئاايس الجمهوريااة، ومعنااي بتنفيااذه ومتابعااة امثااار 

د وزيار اإلدارة المحلياة فيكاون أمار ا تصاامهما فاي الادعوا فاي محلاه الناجمة عان تطبيقاه اإلدارة التاي يرأساها الساي
القااانون وماان غياار السااائة إ راجهمااا منهااا لصاالتهما بامثااار المترتبااة عاان هااذه القضااية األماار الااذم يسااتوجب رفااع 

 مطلب اإلدارة القائم على إ راجهما من الدعوا.
وفيمااا ي اال أصاال موضااوع  2111لعااام  111مرسااوم وماان حيااث إن ااه بااالعودة إلااى قااانون االنت ابااات الصااادر بال

( التي نصت على أن ه ))ال يجاوز للعااملين الادائمين ضامن الوحادة اإلدارياة ترشاي  أنفساهم 24القضية وهو المادة )
 لعضوية مجلسها المحلي(( 

تاي يعمال من حيث إن  المشرع عندما حجب على العامل الحا  فاي الترشا  لعضاوية المجلاس المحلاي فاي الادائرة ال
فيها إن ما قصد من ذلاع وضاع ضامانات عديادة لصاحة العملياة االنت ابياة وساالمتها مان  اال  الحارل علاى عادم 
وجااود مااسثرات تقااع علااى العاااملين فااي الاادائرة لممارسااة نشاااطهم االنت ااابي فااي إطااار ماان االسااتقاللية والحياديااة بااين 

ء النااا بين، وماان ناحيااة أ اارا حمايااة الوظيفااة العامااة ماان المرشااحين ليكااون االقتااراع تعبياارا  صااادقا  عاان إدارة هااسال
بعاااد الشاابهة عاان المرشاا  فااي الوقااوع فيهااا إضااافة لتجنااب حصااو  االزدواجيااة للمساااءلة فااي  االساات ال  والمحاباااة وا 

 المستقبل.
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 دمات الفنياة ومن حيث إن  الثابت من وثائ  القضية ب ن  المدعى عليه )أ، إ( من العاملين الدائمين لدا مديرية ال
ن ه تم  فرزه إلى مجلس مدينة حلب منذ تاري    وما زا  قائما  لدا هذه الجهة حتى تاري ه. 2112 2 12بحلب وا 

ومن حيث إن  بقاء المدعى عليه مستمرا  بالعمل لدا مجلس مديناة حلاب مادة تقاارب العشار سانوات يجعلاه مشاموال  
النتفاااء الضاامانات التااي حاارل المشاارع علااى توفيرهااا أثناااء العمليااة   سااالفة الااذكر 24بااالحظر الااوارد فااي المااادة  

االنت ابيااة ولمااا ت لفااه هااذه الفتاارة الطويلااة فااي األذهااان ماان اعتباااره ماان العاااملين الاادائمين لاااادا اإلدارة التااي يعماال 
رة ضامن الوحادة فيها، وال ي ير من هذه النتيجة كون العامل المذكور مان المفارزين مان جهاة إدارياة أ ارا ألن  عباا

  الساابقة يشاتمل علاى كافاة األوضااع القانونياة للعااملين ساواء بالنادب أو الفارز ولاو أراد 24اإلدارية بنل الماادة  
المشرع  اال  ذلع لنل بشكل صاري  علاى أن اه )) ال يجاوز للعااملين المعيناين فاي الوحادة اإلدارياة(( وتبعاا  لاذلع 

جعاال ترشاا  العاااملين وماانهم الماادعى عليااه لاادا اإلدارة التااي يعملااون فيهااا ب حااد فااالن   لااو  الاانل ماان هااذا القيااد ي
   من قانون االنت ابات النافذ ولمقاصد المشرع المبت اة منها.24األوضاع القانونية م الفا  لنل المادة  

مدعى علياه يكاون ومن حيث إن ه ت سيسا  على ما سلف بيانه فالن  الصع المشكو منه فيما تضمنه من إعالن فوز ال
غياار قااائم علااى أساااس قااانوني سااليم السااتناده إلااى واقعااة ثباات عاادم مشااروعيتها ممااا يجعلااه موصااوما  بعاادم السااالمة 
القانونية في التطبي  والت ويل وجاديرا  باإلل ااء فيماا ي ال الناحياة الماذكورة وتكاون تبعاا  لاذلع الادعوا القائماة علاى 

ساليم، ويكااون مان حاا  المادعي الحلااو  محال الماادعى علياه الااذم ثبات عاادم إساقاط العضاوية فااي محلهاا القااانوني ال
قانونيااة ترشااايحه لتااوفر شااارطي الصاافة والمصااالحة الحقيقيااة والمباشااارة فااي هاااذه الاادعوا إلحااارازه ترتيبااا  يلاااي ترتياااب 

لنتيجاة المدعى عليه كما هو ثابت بموجب المحضر اإلجمالي لنتائ  االنت ابات المبرز بالملف وال ي ير مان هاذه ا
  مان قاانون االنت اباات 22عدم سلوع الجهة المدعية سبيل الطعن أمام اللجناة الفرعياة المنصاول عنهاا بالماادة  

لعاادم تااوفر المصاالحة فااي حينااه ولعاادم ظهااور األسااباب الداعيااة لولااوج الساابيل المااذكور، هااذا فضااال  علااى أن  عاادم 
اء القضااااء الم اااتل عناااد تاااوفر الااادواعي عبااااب اساااتد ا تياااار المرشااا  الطريااا  اإلدارم الماااذكورة ال يوصاااد أماماااه

 الموجبة لذلع كما هو الحا  في هذه الدعوا.
ومان حياث إن اه لناحياة ا تياار المادعي الترشا  عان القطااع )) أ (( الاذم يضام الفالحاين والعماا  رغام أن اه مهنادس 

افاا  وضااع الماادعي المرشاا  فااي فطالمااا ثباات للجنااة الم تصااة تااوفر أسااباب قبااو  الترشااي  بموجااب وثااائ  رساامية تو 
حيناه فلاايس ثمااة م الفااة قانونيااة فااي هااذا األماار كااون صافة العاماال عاان الماادعي قااد نزعاات بصاارفه ماان ال دمااة ماان 
الوظيفة العامة فال يضر بال يساتحب أن يكاون فاي القطااع )) أ (( الاذم ترشا  عناه ممان يحملاون المسهال العلماي 

ن ااه طالمااا ال يوجااد مااا نع قااانوني يحااو  دون ذلااع، األماار الااذم يجعاال الاادفوع المثااارة فااي هااذا المتااوفر بالماادعي، وا 
الشاا ن فااي غياار محلهااا القااانوني ومفتقاارة إلااى أسااباب قبولهااا؛ هااذا مااع اإلشااارة إلااى أن مااا رددتااه الجهااة المدعيااة ماان 

ن  حصااو  م الفااات قانونيااة للعملياا ة المااذكورة إتباااع الماادعي ألساااليب مضااللة فااي عمليااة االقتااراع لاام يسيااد باادليل وا 
 على فرع ثبوتها ي رج أمر النظر فيها عن ا تصال هذه المحكمة الصطباغها بالصفة الجرمية الجزائية.
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ومن حيث إن  الحكام بالساقاط عضاوية المادعى علياه تبعاا  إلل ااء القارار المشاكو مناه يعاد  يار تعاويع عماا تطلباه 
 الجهة المدعية بهذا الش ن.

ف ذكره فالن الدعوا الماثلة تكاون حرياة باالقبو  فاي شاطر منهاا تمهيادا  إلل ااء صاع ومن حيث إن ه استهداء بما سل
تساامية الماادعى عليااه ماان الفااائزين فااي انت ابااات مجلااس مدينااة حلااب بمااا يترتااب علااى ذلااع ماان آثااار ونتااائ  ويكااون 

 االدعاء بالتقابل باالستناد إلى ما سب  بيانه حقيقا  بالرفع موضوعا . 
 

 -لهذه األسباب-
 مـت المحكمـة بما يلـي:حك

 قبو  الدعوا واالدعاء بالتقابل شكال .أواًل: 
ل اء الصع رقم  ثانيًا:    الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بتاري  15قبو  الدعوا موضوعا  في شطر منها وا 
ز ذلع جزئيا  وفيما ي ل المدعى عليه أ، إ وبما يترتب على ذلع من آثار ونتائ  ورفع ما تجاو  2112 1 11

 من طلبات ورفع االدعاء بالتقابل موضوعا .
 . . س مقابل أتعاب محاماة 1111ثالثا : تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و

 م3003/   3/  09هـ الموافق  0133/ 3/  33صدر وتلي علنًا في 
 

 محكمة القضاء اإلداري بحلب
 3003/ لعام  1القرار رقم / 

 م3003لسنة ( 33في القضية ذات الرقم )
إن  سقوط اسم المدعي سهوًا من الجدول النهائي للمرشحين المعمم على المراكز -انتخابات-قضاء إداري 

االنتخابية وثبوت تعميم اسم المدعي على المراكز االنتخابية المعنية يجعل الغاية من التعميم قد تحققت وهي 
 مناط ذلك.-وى رفض الدع-إعالن استمرار المرشح في عملياته االنتخابية

  ، د الجهـة المدعيــة:
 يمثله المحامي م، أ                                                                                   

 : السيد رئيس الجمهورية إضافة لمنصبهالجهة المدعى عليها

 السيد وزير اإلدارة المحلية إضافة لمنصبه                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة       
 -المحكمــة-

 بعاد االطالع علاى األوراق وسمااع اإليضاحاات والماداولة.
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 من حيث إن  الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكال .
دارة المحلياة تتل ل وقائع القضية حسبما يتبين من الوثائ  المبرزة في أن  المدعي كان قد ترش   عن انت ابات اإل

لمجلس محافظة حلب  دائرة منااط  حلاب عان منطقاة مناب  بالقطااع الثااني والفئاة )ب( وقاد تام  قباو  اسامه وتسالم 
بعادم ورود اسامه فاي جادو   2111 12 12اإليصا  النهائي بقبو  الترشي  لكن ه تفاج  يوم االنت ابات الواقاع فاي 

نادي  والماوزع علاى اللجاان االنت ابياة عان منطقتاه، مماا فسارته تلاع المرشحين المرف  ماع األوراق االنت ابياة والصا
ت عليااه فرصااة المنافسااة العادلااة وضاايع  اللجااان باا ن  الماادعي قااد انسااحب أو رفااع طلااب ترشاايحه، األماار الااذم فااو 

ورم أملااه بالنجااا  فلقناعتااه باا ن  اسااتبعاد اساامه ماان الئحااة المرشااحين ينطااوم علااى م الفااة قانونيااة وهاادرا  لحاا  دساات
فيماااا تضااامنه مااان إعاااالن أساااماء النااااجحين عااان مجاااالس  2112 1 11تااااري   14تجعااال المرساااوم الصاااادر بااارقم  

منطقااة منااب  دون إدراج اساام الماادعي مبنااي علااى عيااب قااانوني لقيامااه علااى  –المحافظااات ومنهااا محافظااة حلااب 
بعاااد إجاااراء الكشاااف المساااتعجل  أساااباب باطلاااة، األمااار الاااذم حااادا بالمااادعي إلقاماااة دعاااواه الماثلاااة التاااي يطلاااب فيهاااا

لوصااف الحالااة الراهنااة علااى الصاانادي  االنت ابيااة ومااا تضاامنته ماان وثااائ  ت اال الماادعي والت كااد ماان عاادم ورود 
اساامه فااي الالئحااة الرساامية للمرشااحين، وبالتااالي قبااو  الاادعوا وا عااالن بطااالن االنت اااب فااي دائاارة منااب  الفئااة )ب( 

ة واسااتطرادا  إعااادة االنت اااب مااا بااين الماادعي ونااين الناااج  األ ياار ماان ذات وا عادتااه مجااددا  وفاا  األصااو  القانونياا
الفئاة والاادائرة وتعااديل المرسااوم التشااريعي المتضامن إعااالن أسااماء الفااائزين آنااف الاذكر بمااا يتوافاا  مااع النتيجااة التااي 

لزام المدعى عليه الثاني إضافة لمنصبه بتعويع عاد  يعود تقديره ل  لمحكمة.تظهرها االنت ابات، وا 
ااس الماادعي دعاااواه علااى أن  إغفااا  اساامه فاااي الئحااة المرشااحين أشاااع لااادا النااا بين والمنافسااين أن  طلاااب  وقااد أس 
ترشيحه باء بالرفع فحولت أغلب األصوات لمرشحين آ رين باإلضافة إلى رفع أغلب اللجان حسااب األصاوات 

تركيز علااى مراقبااة االنت ابااات ومراجعااة كافااة التااي حصاال عليهااا، فضااال  عاان أن  هااذه العمليااة أضااعفت جهااده بااال
ن ه تم  حساب بقية األصوات علاى أسااس وثيقاة محرفاة م فال اسام المادعي منهاا بادون سابب  اللجان لبيان الحقيقة وا 
ن  اللجنة الفرعياة لالنت اباات التاي اعتارع أمامهاا علاى ماا حصال لام تساتجب  مما يجعل تلع االنت ابات باطلة، وا 

رت بجلساااة لاااه وردت اعتر  ن  المحكماااة قااار  إجاااراء الكشاااف وال بااارة الفنياااة  2112 1 31اضاااه بااادون سااابب مقباااو ، وا 
والحسابية بمعرفة  بير ت تاره لبيان وتدقي  النتائ  االنت ابية ب صول المدعي في ضوء طلباته والمطااعن التاي 

ساااجالت والمساااتندات المحفوظاااة لااادا أثارهاااا حاااو  العملي اااة االنت ابي اااة مااان  اااال  االطاااالع علاااى وثاااائ  القضاااية وال
ن  الساايد ال بياار الااذم نهااع بمهمااة تلااع ال باارة تقاادم بتقرياار  برتااه  اإلدارة ومااا تاارا ال باارة لاازوم االطااالع عليااه، وا 

والذم انتهى فيه إلى عدم دقة المعلومات في الصنادي  الستة التي تام الكشاف عليهاا فيماا  2112 2 1المسرخ في 
 تها للمرش  المدعي.ي ل عدد األصوات وتبعي

تعقيبااا  علااى تقرياار ال باارة الااتمس فيهااا الحكاام لااه بمطالبااه فااي الئحااة  2112 2 6فتقاادم الماادعي بمااذكرة مسر ااة فااي 
 االدعاء في حين أن  محامي الدولة بمذكرته المقدمة بالجلسة ذاتها طلب هدر ال برة ورفع الدعوا.
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الحقيقة واستجالء مطاعن المادعي وتمحيصاها قاررت بجلساة ومن حيث إن  المحكمة حرصا  منها في الوصو  إلى 
إعادة ال بارة األحادياة ب بارة ثالثياة لبياان مادا أحقياة المادعي فاي مطالباه فاي ضاوء وثاائ  القضاية  2112 2 13

ن  السادة ال براء الذين نهضوا بتلع المهماة  ودفوع األطرا  وتقرير ال برة األحادم وما ترا لزوم االطالع عليه، وا 
والاااذم انتهاااوا فياااه إلاااى نتيجاااة مفادهاااا أحقياااة المااادعي باحتسااااب  2112 2 21تقااادموا بتقريااار  بااارتهم الماااسرخ فاااي 

التااي أسااقطتها بعااع لجااان االقتااراع إلااى مجمااوع األصااوات التااي حصاال عليهااا بالجاادو   1316األصااوات البال ااة 
ن  هاذه األصاوات ال ت يار مان 11141صوتا  ليصاب  المجماوع النهاائي لهاذه األصاوات  1126النهائي والبال ة  ؛ وا 

نتائ  االنت ابات كون الناج  األ ير من القطاع الثاني فئة )ب( وهو المدعو ع، ع حاصل على مجماوع أصاوات 
صاااوتا  والفاااارق باااين المااادعي وناااين الماااذكور كبيااار جااادا ، فتقااادم المااادعي بجلساااة المحاكماااة فاااي  22455قااادر لهاااا 

ر ال باارة طالبااا  هاادره والحكاام لااه وفاا  االدعاااء فااي حااين الااتمس محااامي بمااذكرة عقااب فيهااا علااى تقرياا 2112 3 2
 الدولة ت ييد النتيجة التي انتهت إليها ال برة لرفع الدعوا.

جزئياا  إلغفالاه اسام المادعي  2112 1 11الصاادر بتااري   14من حياث إن  الادعوا تساتهد  إل ااء المرساوم رقام 
منطقااة منااب  توصااال  إلل اااء العمليااة االنت ابيااة فااي  –ليااة لمحافظااة حلااب ماان عااداد الفااائزين بانت ابااات اإلدارة المح

تلع الدائرة وا عادتها مجاددا  ماا باين المادعي والفاائز األ يار عان ذات القطااع والفئاة اعتماادا  علاى أن  ضاياع فرصاة 
ين المعمام علاى النجا  وعدم تحقي  المنافسة العادلاة كاان بسابب إساقاط اسام المادعي مان الجادو  النهاائي للمرشاح

 المراكز االنت ابية.
اه إلااى رئاايس  اا  بتوقياع رئاايس النيابااة العاماة فيهااا والموج  ومان حيااث إن  الثابات ماان كتااب ماادير منطقااة مناب  والموش 
لجنااة االنت ابااات الفرعيااة لمحافظااة حلااب ب ن ااه تاام  التعماايم فااي الساااعات األولااى ماان صاابا  يااوم االنت ابااات علااى 

ه من اللجنة لتلع المراكز.المراكز االنت اب  ي ة إلضافة اسم المدعي الذم سقط سهوا  إلى التعميم الموج 
ومن حيث إن  ثبوت تعميم اسم المدعي علاى المراكاز االنت ابياة المعنياة يجعال ال اياة مان التعمايم قاد تحققات وهاي 

ااا يسكااد هااذه الحقيقااة انت مركاازا  انت ابيااا  122 اااب الماادعي فااي إعااالن اسااتمرار المرشاا  فااي عملياتااه االنت ابيااة، ومم 
ن  المراكااز التااي أسااقط منهااا أصااوات الماادعي  1126وحصااوله علااى عاادد أصااوات يبلااة  221تقريبااا  ماان أصاال  وا 

مان أصال  1316وقاد بلاة عادد األصاوات فيهاا  65مركازا  مان أصال  25بحسب ما بينته ال برة الفنية الثالثية بلة 
، وأماا بااقي % 13،  3مقترعا  بما يعاد  نسبة  6624كز )الصنادي ( والبالة مجموع عدد المقترعين في تلع المرا

الصنادي  فلم يتم العثور على أم صوت فيها باالعتماد على العينات الم  وذة من ال برة كما لام يظهار أم تحفاظ 
 للمدعي عليها أمام اللجان االنت ابية العائدة لتلع الصنادي .

 ن  عاادم حصااو  الماادعي علااى أصااوات فااي بقيااة الصاانادي  إن مااا يعااود لماادا نشاااطه وماان حيااث إن ااه يمكاان القااو  باا
االنت ااابي إذ لاام يثباات طباعااة قائمااة تحماال اساامه مااع عاادم لحااظ وكااالء لمراكاازه االنت ابيااة إضااافة لترشاا   مسااة 

عاان  أشاا ال ماان ذات العائلااة ومنهااا ثالثااة فااي ذات القطاااع والفئااة ولاايس الساابب كمااا ذهااب الماادعي إلااى السااهو



62 
 

إدراج اساامه فااي الجاادو  النهااائي للمرشااحين المسااتمرين، األماار الااذم يجعاال مطلااب الماادعي فااي هااذا الشاا ن م اااير 
 للحقيقة والواقع وجديرا  بالرفع.

ومن حيث إن  المحكمة وجدت ب ن  تقرير ال برة مستوفيا  شرائطه وأركانه الشكلية وأحااط بالقضاية مان كافاة جوانبهاا 
 فنيا  وعلميا  بما يتف  ماع الحقيقاة والقاانون وال تناا  مناه مالحظاات الجهاة المدعياة مماا يساتوجب وجاء معلال  تعليال  

 اعتماده والركون إليه.
ومن حياث إن اه علاى فارع ثماة قصاور شااب العملياة االنت ابياة بماا أ ال بالمنافساة العادلاة فاالن  إجاراء المقارناة ماا 

باإلضااافة لألصااوات المرصاادة  11141ر الصاانادي  وهااو بواقااع بااين مااا حصاال عليااه الماادعي ماان أصااوات فااي أكثاا
صوتا  فيظهار  22455من ال برة الفني ة مع األصوات العائدة للناج  األ ير من ذات قطاع المدعي وفئته والبال ة 

عنهاا  الفارق الكبير ما بين الطرفين والذم ليس من ش نه أن يسد م إلاى إبطاا  االنت اباات أو ت ييار النتاائ  المعلان
 . 2112لعام  14بالمرسوم المشكو منه رقم 

ومن حيث إن ه ت سيسا  على ما سالف بياناه ت ادو الادعوا مفتقارة إلاى األساباب القانونياة الساليمة التاي تسهلهاا للقباو  
 مما يتعين الحكم برفضها.

 -لهــذه األسبـاب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبو  الدعوا شكال .أواًل: 
 موضوعا .رفضها ثانيًا: 
 س مقابل أتعاب المحاماة..   51تضمين الجهة المدعية المصاريف ونفقات ال برة وثالثًا: 

 م3003/ 3/  3هـ  الموافق  0133/ 1/  01صدر وتلي علنًا في 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
 
 
 
 

 ضرائب ورسوم
 
 
 
 
 
 



64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3001( لسنة 001/0القرار رقم )

 3001( لسنة 3155/0القضية ذات الرقم )في 
يجب توفر  0550لعام  /30/استنادًا لنص المادة السابعة من القانون رقم -ورسوم ضرائب-قضاء إداري 

 -ة البيع العقاري وهما قصد المضاربة وتحقيق الربحشرطين متالزمين لفرض ضريبة الدخل على أرباح عملي  
 قبول الدعوى.-انتفاء أحد الشرطين يكون سببًا موجبًا إللغاء المطالبة بالضريبة إن  

 د ورفاقه   الجهة المدعيـــــــة: ع.
 أ وكيلهم المحامي األستاذ: ض.

 إضافة لمنصبه  -وزير الماليةالجهة المدعى عليها: 
 إضافة لوظيفته. -مدير مالية دمش          

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  االطالعبعد 
 ة فهي جديرة بالقبو  شكال . الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلي   من حيث إن  
( يملكاان حصصااا  الساايدات )..... ل حساابما أبااداه وكياال الجهااة المدعيااة فااي أن  وقااائع الاادعوا تااتل    وماان حيااث إن  

( ماان منطقااة القااابون وهااي عبااارة عاان أراضااي 4، 3، 2، 1  121-2131-1142-1141)شااائعة فااي العقااارات 
ة أساهما  تهم فاي هاذه األراضاي الزراعي اة، ثم أد لت هاذه المنطقاة فاي تنظايم القاابون الصاناعي فنات  عان ملكي ازراعي  

الصناعي مرحلة  ب ، ونظرا  لعدم إمكانيتهن من القيام بالشادة   من منطقة تنظيم القابون 26تنظيمي ة من المقسم  
بناء على المقسم المذكور لضي  ذات اليد فقد بادرن لبيع حصصهن السهمية للمرحوم )....( على وضاعها الاراهن 

 . 1661ك سهم تنظيمية وذلع عام 
عااان الجهاااة المااادعى عليهاااا بااارقم تلقااات السااايدة )....( إ باااارا  مسقتاااا  بضاااريبة الاااد ل صاااادر  2116 4 1ونتااااري  

  المشاار إلياه قادرها 26ة مان العقاار    متضمنا  تكليفها ب رنا  تجارة العقارات نتيجة بيعها أسهما  تنظيمي  12213 
عمااال   هااذا البيااع ال يعااد   علااى التكليااف ت سيسااا  علااى أن   باااالعتراع   . س، فبااادرت الساايدة )....( 1131125 

لاااركنين الواجاااب توفرهماااا وهماااا شااارطا المضاااارنة والشاااراء وا عاااادة البياااع بقصاااد الااارن  لعااادم ثباااوت ا  النعااادام  اتجاري ااا
بادون إرادة المالاع وعلياه أصادرت  سهم أد لت باالتنظيم اإلجباارم هذه األ ممارستها لتجارة العقارات، إضافة إلى أن  

تااري   2116 61 2   61لقرار رقام    صاادر عان لجناة فارع الضاريبة باا34552ة  إ باارا  بارقم  الدوائر المالي  
الجهااة الماادعى عليهااا بااادرت باااالعتراع  متضاامنا  قبااو  االعتااراع وطااي التكليااف المسقاات، ولكاان   2116 6 12

متضامنا   2112 1 4  تااري  12226على قرار لجنة الفرع المذكور، ف صادرت لجناة إعاادة النظار إ باارا  بارقم  
   . س ماع 222125ل التكلياف مان حياث النتيجاة إلاى أرناا  صاافية قادرها  قبو  اعتراع الادوائر المالياة وتعادي
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إ باارا  مسقتاا  بضاريبة  2116 4 1مبلة مضا  وهو األمر الذم حصال أيضاا  ماع السايدة )...(  إذ تبل ات بتااري  
  26قاااار  ة مااان الع  متضااامنا  تكليفهاااا ب رناااا  تجاااارة العقاااارات نتيجاااة بيعهاااا أساااهما  تنظيمي ااا12211الاااد ل الااارقم  

هااذا البيااع ال يعااد عمااال      . س فقاماات باااالعتراع علااى التكليااف ت سيسااا  علااى أن  154245المااذكور ومقاادارها  
  صااااادر عاااان لجنااااة فاااارع الضااااريبة بااااالقرار رقاااام 34551ة إ بااااارا  باااارقم  ا  وعليااااه أصاااادرت الاااادوائر المالي ااااتجاري اااا
الجهاة المادعى  اع وطاي التكلياف المسقات ولكان  متضمنا  قباو  االعتار  2116 6 14تاري   2116 16 2   16

  12233عليهااا بااادرت باااالعتراع علااى قاارار لجنااة الفاارع المااذكور ف صاادرت لجنااة إعااادة النظاار إ بااارا  باارقم  
لااى أرنااا  صااافية وتعااديل التكليااف ماان حيااث النتيجااة إ ةمتضاامنا  قبااو  اعتااراع الاادوائر المالي اا 2112 1 11تاااري  
 مع مبلة مضا .     . س561325قدرها  
  متضااامنا  تكليفهاااا 12214....( إ باااارا  مسقتاااا  بضاااريبة الاااد ل بااارقم  السااايدة )تبل ااات أيضاااا   2116 4 1ونتااااري  

   . س 2631112  الماااذكور ومقااادارها  26ة مااان العقاااار  ب رناااا  تجاااارة العقاااارات نتيجاااة بيعهاااا أساااهما  تنظيمي ااا
ة ا  وعليااه أصاادرت الاادوائر المالي ااهااذا البيااع ال يعااد عمااال  تجاري اا ن  ت سيسااا  علااى أ ؛فقاماات باااالعتراع علااى التكليااف

 2116 6 11تاااري   2116 61 2   61  صااادر عاان لجنااة فاارع الضااريبة بااالقرار رقاام  34554إ بااارا  باارقم  
الجهااة الماادعى عليهااا بااادرت باااالعتراع علااى قاارار لجنااة  متضاامنا  قبااو  االعتااراع وطااي التكليااف المسقاات ولكاان  

متضااااامنا   قباااااو   2112 1 11  تاااااري  12231الفاااارع الماااااذكور ف صاااادرت لجناااااة إعاااااادة النظاااار إ باااااارا  بااااارقم  
   . س مع مبلة 553211ة وتعديل التكليف من حيث النتيجة إلى أرنا   صافية قدرها  االعتراع للدوائر المالي  

 مضا . 
  متضاامنا  تكليفهااا 12212( تبل اات الساايدة )....( إ بااارا  مسقتااا  بضااريبة الااد ل باارقم  2116 4 1)  ذاتااه وبالتاااري

   . س فقامات 154245  الماذكور ومقادارها  26ب رنا  تجارة العقارات نتيجة بيعها أسهما  تنظيمياة مان العقاار  
عمال  تجاريا ، وعلياه أصادرت الادوائر المالياة إ باارا  هذا البيع ال يعد  باالعتراع على هذا التكليف ت سيسا  على أن  

متضامنا   2116 6 13تااري   2116 11 2   11  صادرا  عن لجناة فارع الضاريبة باالقرار رقام 34622برقم  
قباااو  االعتاااراع وطاااي التكلياااف المسقااات ولكااان الجهاااة المااادعى عليهاااا باااادرت كاااذلع بااااالعتراع غلاااى قااارار لجناااة 

 اعتاراعمتضامنا  قباو   2112 1 11  تااري  12231جناة إعاادة النظار إ باارا  بارقم  الفرع المذكور ف صادرت ل
س ماع مبلاة مضاا ،     .561325الدوائر المالية وتعاديل التكلياف مان حياث النتيجاة إلاى أرناا  صاافية قادرها  

الماثلاة التاي التمسات ة قارارات التكلياف المشاار إليهاا أعااله فقاد كانات دعواهاا ولقناعة الجهة المدعية بعادم مشاروعي  
( ومااان ثااام إعاااالن 12231( و اإل باااار رقااام )12231( واإل باااار رقااام )12226فيهاااا: وقاااف تنفياااذ اإل باااار رقااام )

 انعدامها بكافة آثارها ومفاعيلها وطي التكاليف وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف واألتعاب. 
التااي  1661  لعااام 21  ماان القااانون رقاام  2ا  لاانل المااادة  الجهااة المدعيااة تسسااس دعواهااا اسااتناد وماان حيااث إن  

ت على أن " يشامل التكلياف بضاريبة الاد ل أرناا  كال عملياة بياع عقاارم يتاوفر فيهاا قصاد المضاارنة وتحقيا  نص  
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لعاادم وجاااود  الاارن  منتفيااان المضااارنة وتحقياا الااركنين المفتاارع توافرهمااا للتكليااف وهمااا قصااد  الاارن " وعليااه فااالن  
 ....(.  للسيدات )ة سابقة في تجارة العقارات ممارس

ت فيهااا علااى الاادعوا ملتمسااة رفضااها رد   2112 5 15جهااة اإلدارة عليهااا تقاادمت بمااذكرة بتاااري   وماان حيااث إن  
التااي نصاات علااى تاارع أماار الباات  2111 5 25تاااري   25 12 13112الماليااة رقاام  تعليمااات وزارةت سيسااا  علااى 

 ى اللجان.ببيوع األسهم التنظيمية إل
رت وقاف تنفياذ قاد قار   2112 2 5  تااري  5525  أساس  364هذه المحكمة وبموجب قرارها رقم   ومن حيث إن  

 القرارات المشكو منها لتوافر شرطي وقف التنفيذ وهما جدية الطلب وترتب نتائ  يتعذر تداركها. 
يجااب تااوفر شاارطين متالزمااين  1661لعااام   21 ه واسااتنادا  لاانل المااادة السااابعة ماان القااانون رقاام وماان حيااث إن اا

 لفرع ضريبة الد ل على أرنا  عملية البيع العقارم وهما قصد المضارنة وتحقي  الرن . 
ا ماان بيعهااا األسااهم الجهااة المدعيااة لاام تت ي اا ه ماان الثاباات وفقااا  لااألوراق والوثااائ  المباارزة فااي الملااف أن  وماان حيااث إن اا

ن    26ة ماان المقساام رقاام  التنظيمي اا مااا ماان منطقااة تنظاايم القااابون الصااناعي مرحلااة  ب  المضااارنة وتحقياا  الاارن ، وا 
وهااو ماا اسااتقرت عليااه محكمااة  -موضااوع الاادعوا  –كانات عمليااة منفااردة ال يمكان قانونااا  أن تطاار  عليهااا الضاريبة 

 القضاء اإلدارم في العديد من أحكامها األمر الذم يتعين معه قبو  الدعوا موضوعا .  
 -األسبابلهذه -

 حكمت المحكمة بما يلي:
 قبو  الدعوا شكال . واًل:أ

  تاري  12233واإل بار رقم   2112 1 4( تاري  12226)قبولها موضوعا  وا عالن انعدام اإل بار رقم  ثانيًا:
بكل  2112 1 11  تاري  12231 واإل بار رقم 2112 1 11  تاري  12231واإل بار رقم   2112 1 11

 آثارها. 
 س مقابل أتعاب المحاماة.     .1111تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ومبلة   ثالثًا:

 م01/3/3001هـ الموافق في 0139صدر وتلي علنًا في   /   /
/ في الطعن 0010تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3009 / لعام0113رقم /
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3001( لعام 391/0القرار رقم )

 م3001( لعام 3311/0في القضية ذات الرقم )
تراخي المدعي في إقامة دعواه ضمن المهل المحددة قانونًا للطعن -ضريبة دخل-ورسومضرائب -قضاء إداري 

-لتقديمها خارج الميعاد القانوني المحدد قانوناً بقرار لجنة إعادة النظر يجعل من دعواه غير جديرة بالقبول 
 مناط ذلك.

 شركة )........( الجهـة المدعـيـــة:
 المحامي األستاذ: ف. س اوكيله

 المالية إضافة لمنصبه وزير عليها:الجهة المدعى 
 مدير مالية دمش  إضافة لوظيفته         

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة-

الجهاااة المدعياااة هاااي شاااركة  وقاااائع القضاااية الماثلاااة تاااتل ل حسااابما أباااداه وكيااال الجهاااة المدعياااة بااا ن   مااان حياااث إن  
د بانتظاام ب حكاام قاانون ضاريبة هاي تتقي اة و فة بضريبة الد ل على زمرة األرنا  الحقيقي اهي مكل  ة و محدودة المسسولي  

ة ضاامن المهاال بيانااات أعمالهااا إلااى الاادوائر المالي ااة تتضاامن ة و تتقاادم بقيااود محاساابي  الااد ل و تمسااع دفاااتر نظامي اا
مراقب الد ل اعتمد أسلوب التكلياف المباشار للجهاة المدعياة  ة و بالرغم من ذلع تفاج ت الجهة المدعية أن  القانوني  

الجهاة عى عليها كافة الوثاائ  المبارزة مان جاناب أهملت اإلدارة المد  أن يكون لذلع أم مستند قانوني و  ضريبيا  دون 
المدعية حسب األصو  فاعترضت الجهة المدعية أمام لجنة الفرع و من ثم أماام لجناة إعاادة النظار و لكان دون 

 جدوا فكانت الدعوا الماثلة.
مت بمااذكرة جوابيااة التمساات فيهااا رد الاادعوا لعاادم وجااود مسااتند قااانوني الجهااة الماادعى عليهااا تقااد   ن  إ وماان حيااث

النظار التاي أصادرت قرارهاا القطعاي  ولجناة إعاادةالبت فيه من قبال لجناة الطعان  تراع تم  االع أن   ماوال سي  يسيدها 
 في هذا الموضوع.

فااااي جلسااااة يااااوم  والمسكااااد عليااااه 2111 11 12المحكمااااة قااااررت فااااي جلسااااتها المنعقاااادة بتاااااري   ن  إ وماااان حيااااث
( 324لجناة إعاادة النظار رقام )تكليف الجهة المدعى عليها بيان تاري  تبلياة الجهاة المدعياة قارار  2113 11 22

 .2111 1 15تاري  
 2113 12 26 اة فاي رة مسر  مت بماذك  المشاار إلياه أعااله تقاد   للتكلياف وتنفيذا  اإلدارة المدعى عليها  إن   ومن حيث

كماة لهاذه المح ولام يتباين 2111 11 31ها قامت بتبلية الجهة المدعية قرار لجنة إعادة النظر بتاري  نت فيها أن  بي  
 هذه القضية تبعا  لذلع. والبت فين معه أ ذ ذلع بعين االعتبار غير ذلع مما يتعي  

 .2111 12 21الجهة المدعية قد باشرت دعواها الماثلة بتاري   إن   ومن حيث
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( مان قاانون ضاريبة الاد ل ذم الارقم 41ه يجادر فاي موضاوع هاذه القضاية اإلشاارة إلاى نال الماادة )إن ا ومن حيث
 في الفقرة )أ( منها: والتي جاء 2113م ( لعا24)

ماان اليااوم الااذم يلااي تاااري  تبليااة المكلااف بقاارارات لجنااة إعااادة النظاار ماان قباال  )يجااوز الطعاان  ااال  ثالثااين يومااا  
 المكلفين أو وزير المالية أمام القضاء الم تل(.

المشاارع قااد أفساا  المجااا  أمااام المكلفااين للطعاان بقاارارات  ن أن  السااالف الااذكر يتبااي   وباسااتقراء الاانله إن اا وماان حيااث
يومااا  ماان تاااري  تبليااة المكلااف القاارار  والمقااررة بثالثااينالمهلااة المحااددة فااي متنااه  وذلااع ضاامنلجنااة إعااادة النظاار 

 الصادر.
ة باالقبو  ما يجعل من دعواه غير جدير ترا ي المدعي في إقامة دعواه ضمن المهل المحددة قانونا  إن   إن   ومن حيث

لم الفتااه ناال قاعاادة أماارة ماان قواعااد القااانون، األماار الااذم يتعااين معااه عاادم قبااو  الاادعوا الماثلااة لتقااديمها  ااارج 
 الميعاد القانوني المحدد قانونا.

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 عدم قبو  الدعوا الماثلة. أواًل:
 س أتعاب محاماة. (  .1111) ووالمصاريف تضمين الجهة المدعية الرسوم  ثانيًا:

 م05/3/3001هـ الموافق في 0139في    /     / وتلي علناصدر 
/ في الطعن 0195تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3001 / لعام9303رقم /
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3001سنةل ( 0/ 350القرار رقم )

 م3001لسنة  (0333/0في القضية ذات الرقم )
ثبوت كون العقار غير مفرز وغير معد للبناء وغير قابل بالتالي للترخيص  إن  -ضرائب ورسوم-قضاء إداري 

يجعل من قرار اإلدارة في إخضاعه لرسم  0531/ لعام 01بالبناء وفق أحكام قانون إعمار العرصات رقم /
 مناط ذلك-قبول الدعوى -ر محله القانونيإعمار العرصات في غي

 م. خ        المدعيــة:الجهـــــة 
 ب. ن األستاذ:وكيله المحامي 

 إضافة لمنصبه  -وزير اإلدارة المحلية  :الجهة المدعى عليها
 إضافة لوظيفته  –رئيس المكتب التنفيذم لمجلس مدينة حلب                       
 إضافة لوظيفته  –العقارات في مجلس مدينة حلب  رئيس مكتب إعمار                      
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 تمثلهم إدارة قضايا الدولة   
 -المحكمة-

 المداولة.وسماع اإليضاحات وبعد  على األوراقبعد االطالع 
 ة. الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلي   ومن حيث إن  
المادعي يملاع العقاار الموصاو   الجهاة المدعياة با ن  وقائع هذه القضية تاتل ل حسابما أباداه وكيال  ومن حيث إن  

بوضااع إشااارة علااى صااحيفة عقاااره بحجااة  فااوج   ماان المنطقااة العقاريااة الرابعااة بحلااب وقااد 2226بالمحضاار رقاام  
وعلااى الاارغم ماان مراجعااة مجلااس مدينااة حلااب لرفااع هااذه 1624  لعااام 14 ضااوعه لقااانون إعمااار العرصااات رقاام  

فقااد  1624  لعااام 14عمااار بحلااب عاادم  ضااوع العقااار للقااانون  ز وت كيااد مكتااب اإلالعقااار غياار مفاار  اإلشااارة كااون 
المتضمن إ ضاع العقاار موضاوع  2112 11 13( تاري  326أصدرت الجهة المدعى عليها الثالثة القرار رقم ) 

  تااااااااااري  121515ووجهااااااااات للمااااااااادعي اإلناااااااااذار رقااااااااام   1624  لعاااااااااام 14الااااااااادعوا ألحكاااااااااام القاااااااااانون رقااااااااام  
    . س لقااء رسام العرصاات، ولقناعاة الجهاة المدعياة با ن  21526111متضمن تكليفه بدفع مبلة  ال2111 5 3

كااال  ماان القاارار واإلنااذار المشااكو منهمااا ال يرتكاازان علااى مبرراتهمااا القانونيااة لااذلع كاناات الاادعوا الماثلااة للمطالبااة 
 بوقف تنفيذهما ومن ثم إل ائهما.  

موضااوع الاادعوا ال ي ضااع ألحكااام قااانون إعمااار  العقااار إن  الجهااة المدعيااة تسسااس دعواهااا بااالقو   وماان حيااث إن  
 أ را.ه وهو مقتطع منه أجزاء لصال  عقارات كونه غير مفرز وال يمكن بناس  1624  لعام 14العرصات رقم  
هاا لام تجاب علاى الدولاة إال أن  اإلدارة المادعى عليهاا كانات قاد أبل ات أصاوال  عان طريا  إدارة قضاايا  ومن حياث إن  

 الدعوا رغم إمهالها ألكثر من مرة واكتفت بمجرد الحضور. 
بطلاب عاارع التمسات فياه وقاف تنفياذ قارار  2111 2 21الجهة المدعياة كانات قاد تقادمت بتااري   ومن حيث إن  

 ومن ثم إل اءه.   2111  لعام 562الحجز التنفيذم رقم  
المحكمة قررت إجراء  برة فنياة لبياان مادا موافقاة التكلياف برسام العرصاات المفاروع بحا  الجهاة  ومن حيث إن  

 المدعية مع أحكام قانون إعمار العرصات. 
إلى أن رسم العرصاات المفاروع علاى العقاار  2111 4 21السيد ال بير انتهى بتقريره المسرخ في  ن  ومن حيث إ

 مطر  الرسم غير موجود أصال .   له القانوني حيث أن  موضوع الدعوا غير متوجب وفي غير مح
وقااف تنفيااذ  2111 6 21 م( تاااري  5 121)المحكمااة كاناات قااد قضاات بموجااب قرارهااا ذم الاارقم  وماان حيااث إن  

القرارات المشكو منها وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية بتصديقه من قبال دائارة فحال الطعاون لادا المحكماة 
 يا.اإلدارية العل

عمااار إ ضاااع عقارهااا موضااوع الاادعوا لرساام إ ا ماان دعواهااا إل اااء قاارار مااا تت ي ااالجهااة المدعيااة إن   وماان حيااث إن  
 وبما يترتب على ذلع من آثار ونتائ .  1624  لعام 14العرصات الصادر بالقانون رقم  

 أنه:نصت على قد  1624  لعام 14إعمار العرصات رقم  ون المادة الثانية من قان ومن حيث إن  
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 يقصد بالعرصة في معرع تطبي  أحكام هذا القانون كل أرع معدة للبناء.
العقااار موضااوع  ه طالمااا ثباات ماان األوراق المباارزة فااي ملااف الاادعوا وماان ال باارة الجاريااة فيهااا باا ن  وماان حيااث إن اا

غياار معااد  1665 4 6  تاااري  15 ضاااعه لقااانون إعمااار العرصااات بموجااب اإلعااالن رقاام  الاادعوا كااان وقاات إ
 –المشاكو مناه  –للبناء وبالتالي لم يكن قابال  لمنحه التار يل بالبنااء علياه مماا يجعال قارار الجهاة المادعى عليهاا 

 عمار العرصات في غير محله القانوني. ر موضوع الدعوا إلى أحكام قانون إ بال ضاع العقا
القرار المشاكو مناه قائماة علاى ساند قاانوني ساليم  ت دو دعوا الجهة المدعية الهادفة إلى إل اء تقدم،ونناء على ما 

 وجديرة بالقبو  موضوعا . 
 -لهذه األسباب-

  يلي:حكمت المحكمة بما 
 شكال .قبو  الدعوا والطلب العارع  أواًل:

ل اء القرار رقم  ثانيًا:   2112 11 13  الصادر عن الجهة المدعى عليها بتاري  326قبولهما موضوعا  وا 
العقار موضوع الدعوا غير  اضع ألحكام قانون إعمار العرصات وبكل ما يترتب عليه من آثار ونتائ  واعتبار 

 .2111  لعام 562بما في ذلع إل اء قرار الحجز التنفيذم رقم  
 المحاماة.أتعاب  س مقابل   . 1111تضمين اإلدارة المدعى عليها المصاريف و ثالثًا: 

 م 30/3/3001هـ الموافق في 0139/     /   صدر وتلي علنًا في  
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م 3001( لسنة 111/0القرار رقم )
 م 3001( لسنة 131/0في القضية ذات الرقم )

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
فرض ضريبة ريع اآلالت يكون استنادًا للمبلغ الحقيقي الوارد في إجازة  إن   -ضرائب ورسوم -قضاء إداري 

 .مناط ذلك-قبول الدعوى -االستيراد
 س م. الجهة المدعية:

 ج. ن ستاذ:األوكيله المحامي               
 المالية إضافة لوظيفته  وزير عليها:الجهة المدعى 

 لوظيفته.مدير مالية حمل إضافة                 
       لوظيفته.مدير مالية تلكل  إضافة              

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة     
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 -المحكمة-
 المداولة.يضاحات وبعد بعد االطالع على األوراق وسماع اإل

جراءاتهالدعوا استوفت أوضاعها القانوني   من حيث إن    ة.الشكلي  ا ة وا 
بهذه الدعوا طالباا  فيهاا وقاف تنفياذ القارار  2112 11 23م بتاري  وكيل الجهة المدعية كان قد تقد   ومن حيث إن  

ة الحتساااب ة حسااابي  إجااراء  باارة فني اا الصااادر عاان الجهااة الماادعى عليهااا وماان ثاام   2111 2 15  تاااري  22رقاام   
 .قيمة امالت موضوع التكليف المشكو منه واعتبار القيمة التي تحددها ال برة أساس في التقدير الضريبي

الجهة المدعياة كانات قاد اشاترت  حسبما أبدته وكيلة الجهة المدعية : ب ن   –وقائع القضية تتحصل  ومن حيث إن  
قاماات الجهااة المدعيااة    دوالر أمريكااي وماان ثاام  311111مااع شااريع لهااا معصاارة زيتااون بقيمااة إجماليااة قاادرها   

  بصااومع العقاريااة وقااد ظهاارت بعااد اسااتثمارها العديااد ماان العيااوب 316بوضااع امالت المااذكورة فااي العقااار رقاام   
قال مان   أقيماة امالت كاان يجاب أن تكاون  وعلى أثر ذلع أقامت الجهة المدعياة دعاوا بحا  الباائع بحسابان أن  

عى عليها وعند قيامها بتكليف الجهة المدعية بضريبة رياع العقاارات الجهة المد   دوالر أمريكي، إال أن  311111
ولماااا كانااات القيماااة الماااذكورة هاااي  اااال  القيماااة  ،   . س12511111قيماااة امالت الماااذكورة بمبلاااة    تحااادد

 ها فقد كانت دعوا الجهة الماثلة.الحقيقة لآلالت ووفقا  لسعر صر  العملة بتاري  استيراد
بوقاف تنفياذ  2113 3 2  تااري  311محكمة القضاء اإلدارم كانت قضت وبموجب قرارهاا رقام    ومن حيث إن  

القرار المشكو منه ولدا الطعن على القرار المذكور أماام المحكماة اإلدارياة العلياا قضات بقباو  وقاف تنفياذ القارار 
 القرار المشكو منه. المشكو منه في شطر منه وقصر وقف التنفيذ على نصف المبالة المطالب بها في 

 2112 12 22  تاااااري  2416محكمااااة القضاااااء اإلدارم كاناااات قضاااات وبموجااااب قراراهااااا رقاااام    وماااان حيااااث إن  
نهااء مفعاو  وقاف التنفياذ الصاادر  باستبعاد القضية من جدو  هذه المحكمة بانتظاار المراجعاة مان محاام مقباو  وا 

 في هذه الدعوا. 
بمااذكرة إلعااادة قيااد هااذه الاادعوا فااي جاادو   2112 4 6قاادمت بتاااري  الجهااة المدعيااة عااادت وت وماان حيااث إن  

  تاااري  22المحكمااة وأعااادت طلباتهااا الااواردة فااي اسااتدعاء الاادعوا األصاالية والمتمثلااة بوقااف تنفيااذ القاارار رقاام   
ة الحتسااااب قيماااة امالت موضاااوع ة حساااابي  إجاااراء  بااارة فني اا الصااادر عااان الجهاااة المدعياااة وماان ثااام   2111 2 15
 لتكليف المشكو منه واعتبار القيمة التي تحددها ال برة أساس في التقدير الضريبي.ا

باارفع  2112 2 12  تاااري  1235محكمااة القضاااء اإلدارم كاناات قضاات وبموجااب قرارهااا رقاام   وماان حيااث إن  
 عليه.  اإلدارية العليا لدا الطعن ولدا المحكمةوقف تنفيذ القرار المشكو منه وصدق من دائرة فحل الطعن 

  ماان 12ناال المااادة    الجهااة الماادعى عيهااا ردت علااى الاادعوا طالبااة رفضااها باالسااتناد إلااى أن   وماان حيااث إن  
ر قيمااة امالت وتحديااد ريعهااا الساانوم باالسااتناد إلااى وتعديالتااه قضاات باا ن تقااد   1645  لعااام 121القااانون رقاام   

احة وأناواع ماواد البنااء وقادم امالت واألدوات وغيار ذلاع العوامال المسدياة إلاى تحديادها ومنهاا ميازات الموقاع والمسا
ن ا12من العوامل ومن هنا اعتبرت المادة   ه   امالت واألدوات الصناعية عقارات بالمعنى المقصاود بهاا القاانون وا 
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ة وفاواتير الشاراء ة تسات رج مان الوثاائ  الرسامي  قيمة امالت واألدوات الصناعي   ة للقانون فالن  وفقا  للتعليمات التنفيذي  
ن   ه في حا  عادم قياام المكلاف باالبراز الوثاائ  المطلوباة تقادر قيماة امالت وفقاا  لألساعار وقيود صاحب المسسسة وا 

وهذا ما قامت به مديرية مالية تلك  عنادما قادرت قيماة  ،الرائجة لآلالت في السوق واالستعانة بال براء الم تصين
نااه كااان حريااا  بالجهااة المدعيااة أن تتعاااون 12511111دعوا بااا   امالت موضااوع التكليااف موضااوع الاا    . س وا 

 مع اإلدارة وتزودها بالوثائ  الالزمة ومن هنا كانت إجراءات الجهة المدعى عليها موافقة لصحي  القانون. 
من ضمنتها طلبا  عارضا  طلبت فيه اإلذن  2116 6 23ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت بمذكرة مسر ة في 

 المحكمة ب ن تقوم بدفع المبلة المطالب به منعا  من ترتب غرامات ت  ير بحقها.  
ضاامنتها طلبااا  عارضااا  طلباات فيااه إعااالن  2116 4 14مت بمااذكرة مسر ااة فااي الجهااة المدعيااة تقااد   وماان حيااث إن  

ة وأحقيتهااا باسااترداد انعاادام التكليااف الضااريبي للجهااة المدعيااة وبكاال أثاااره ومنااع معارضااة الجهااة المدعيااة بالضااريب
والاذم  1652  لعاام 113اإلدارة  المدعى عليها تجاهلت القانون رقام    المبالة المدفوعة وذلع باالستناد  إلى أن  
ااانااال علاااى إعفااااء المسسساااات الصاااناعي   وتشااا له مااان  ا تملكاااهة مااان ضاااريبة رياااع العقاااارات لمااادة سااات سااانوات عم 

ة وعليااه ع لالسااتثمار الصااناعي وكااذلع امالت واألدوات الصااناعي  اإلنشاااءات الجدياادة المصااممة معاماال أو مصااان
الجهاااة  إضاااافة إلاااى أن   2111 1 1وحتاااى  1664 1 1تعتبااار الجهاااة المدعياااة معفااااة و اااال  الفتااارة الممتااادة باااين 

المدعى عليها اعتمدت على كتاب مديرياة الصاناعة دون الرجاوع إلاى حقيقاة األساعار لاآلالت وطلبات إجاراء  بارة 
 فنية لبيان مدا أحقية الجهة المدعية بطلباتها. 

  مااان 5الماااادة   نااات فيهاااا أن  بي   2116 2 21الجهاااة المااادعى عليهاااا تقااادمت بماااذكرة مسر اااة فاااي  ومااان حياااث إن  
اشاااترطت لمااان  اإلعفااااء الاااذم ورد بطلاااب الجهاااة المدعياااة العاااارع أن يتقااادم  1645  لعاااام 121   القاااانون رقااام

 بجميع بياناته ووثائقه و ال  فترات محددة وهو ما لم تلتزم به الجهة المدعية. 
الجهة المدعياة لام تعقاب علاى ماا دفعات باه جهاة اإلدارة بماذكرتها المناوه عنهاا ولام تثبات عكاس ماا  ومن حيث إن  

 ورد فيها مما يتعين معه رفع طلبها العارع الفتقاده للمسيد القانوني السليم.
ة دت فيهاا علاى الادفوع األساساي  أك ا 2116 11 11الجهة المدعى عليها تقادمت بماذكرة مسر اة فاي  ومن حيث إن  

يم امالت موضااوع التكليااف ة تقااديرها لقااما منهااا لجهااة كيفي ااعيااة وال سااي  علااى دعااوا الجهااة المد   التااي أباادتها ابتااداء  
وعاادم التاازام الجهااة المدعيااة بمااا يفرضااه عليهااا القااانون ماان التاازام تقااديم بياناتهااا ووثائقهااا السااتكما  عمليااة التكليااف 

 القانوني.على الوجه 
 هذه المحكمة قررت االستعانة بال برة الفنية لبيان مدا أحقية الجهة المدعية بطلباتها.  ومن حيث إن  
إجماالي  ن  إلاى نتيجاة مفادهاا أ 2111 2 6خ فاي السايد ال بيار كاان قاد  لال بتقريار  برتاه الماسر  ن  ومن حياث إ

مااا إن   2114وحتااى عااام  1664عيااة عاادا غرامااات التاا  ير ماان عااام الضاارائب والرسااوم المترتبااة علااى الجهااة المد  
ن  2125111بل اااات مبل ااااا  وقاااادره    ن  1111551ة   المبلااااة الماااادفوع ماااان الجهااااة المدعياااا    . س وا      . س وا 

    . س. 1124231الرصيد المتبقي على الجهة المدعية هو مبلة   
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لاام ت  ااذ  امت بمااذكرة طعناات فيهااا علااى تقرياار ال باارة طالبااة إهااداره كونهااالجهااة الماادعى عليهااا تقااد   وماان حيااث إن  
  3161223الجهة المدعية هو مبلاة    المبلة الصحي  للضريبة المترتبة على ة لآلالت معتبرة أن  بالقيمة الحقيقي  

  . س. 
ونناااء علااى تكليااف المحكمااة وبعااد اطالعااه علااى مالحظااات  2112 3 22الساايد ال بياار بتاااري   وماان حيااث إن  

الجهة المادعى عليهاا علاى تقريار  برتاه تقادم بتقريار  بارة تكميلاي أكاد فياه علاى النتيجاة التاي  لال إليهاا بتقريار 
  برته األساسي. 

الجهااة المدعيااة تقاادمت بمااذكرة طعناات فيهااا علااى تقرياار ال باارة طالبااة إهااداره كونااه لاام ي  ااذ بالقيمااة  إن   وماان حيااث
   . س 43   . س التشاااجيعية و 22الحقيقياااة لاااآلالت وفقاااا  لساااعر صااار  العملاااة بتااااري  االساااتيراد والباااااااااااااالة   

 أسعار سوق مجاورة. 
الثياة لبياان فيماا إذا كاان تقادير الادوائر المالياة مالت معصارة الزيتاون المحكمة قررت إجاراء  بارة ث ن  ومن حيث إ

    . س يتواف  مع األصو  والقانون.1265116111العائدة للمدعي بمبلة   
حياث  لصاوا  2113 12 15ال براء الذين نهضاوا باال برة الحساابية تقادموا بتقريار  بارتهم بتااري   ومن حيث إن  

  دوالر أمريكاي مان واقاع 3116111ألحادياة فاي احتساابها لقيماة مالت المعصارة بمبلاة   فيه إلاى موافقاة ال بارة ا
واعتمادها ك سااس فاي احتسااب ضاريبة رياع العقاارات واعتمااد  1662 11 2  تاري  1265إجازة االستيراد رقم   
    . س. 1261116111قيمة المعصرة بمبلة   

دعوا يادور حاو  مادا صاحة قياام الادوائر المالياة بتحدياد قيماة آالت محور النزاع الدائر في هذه ال ومن حيث إن  
   .س ون ااال  مااا يطلبااه الماادعي ماان ضاارورة تقااديرها 1265116111معصاارة الزيتااون العائاادة للماادعي بمبلااة   

   وذلع من اجل اعتماد هذه المبالة كعنصر من عناصر تحديد قيمة رنع امالت.   1261116111بمبلة   
( دوالر 3116111قيمة معصرة الزيتون تسااوم )  من المدعي والدوائر المالية ال تمارم في أن   كال   ومن حيث إن  

ه يتبين من تقرير ال برة الثالثية ومن نشرة ساعر صار  الادوالر األمريكاي أمريكي كما جاء في إجازة االستيراد وأن  
( 1265116111(  . س ولاايس ) 1261116111قيمااة المعصاارة بااالليرة السااورية هااو )  بتاااري  إجااازة االسااتيراد أن  
رة مسر ااة فااي مت بمااذك  اإلدارة كاناات تقااد   ن  مديريااة صااناعة حماال هااذا إضااافة إلااى أ . س كمااا ورد فااي كتاااب 

 ت فياهوالاذم أقار   2111 11 3تااري   5 4  12212مرف  باه كتااب مديرياة مالياة حمال رقام    2111 11 6
 (  . س. 1265116111م الفتها للتقدير الذم قامت به مديرية ما  تلكل  لناحية تقدير معصرة الزيتون بمبلة ) 

السااعر الااذم يجااب اعتماااده لقيمااة معصاارة الزيتااون  ه غنااي عاان البيااان أن  لااذلع وفااي ضااوء مااا سااب  إيضاااحه فالن اا
فارع ضاريبة رياع امالت اساتنادا  لهاذا المبلاة    . س وبالتاالي 1261116111العائدة للجهة المدعية هو مبلاة   

    . س الذم اعتمدته الدوائر المالية في حا  منطقة تلكل .1265116111وليس استنادا  لمبلة   
   . س كسااعر لمعصاارة الزيتااون ماان 1261116111ونهااذه المثابااة ت اادو مطالبااة الجهااة المدعيااة باعتماااد مبلااة   

 لى أساس قانوني سليم وجديرا  بالقبو .  أجل تقدير ريعها السنوم قائما  ع
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  -لهذه األسباب -   
 يلي:حكمت المحكمة بما 

 شكال .العارع  الدعوا والطلبقبو   أواًل:
ل اء التكليف بالرسم المشكو منه وأحقية الجهة المدعية بتحديد سعر معصرة الزيتون  ثانيًا: قبولهما موضوعا  وا 

   . س )اثنا عشر مليون ليرة سورية( ونالعادة تكليفها بضريبة ريع امالت على 1261116111بمبلة   
داد ما قامت بتسديد زيادة عن أساس ذلع ومما يترتب على ذلع من آثار ونتائ  وأحقية الجهة المدعية باستر 

 ن يتم إعادة تكليفها بالرسم موضوع الدعوا وفقا  لما سلف بيانه. أالمترتب عليها بعد 
  1111إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و  ثالثًا:

 المحاماة. .س مقابل أتعاب 
 م3001 /35/1هـ الموافق 0139/    في /صدر وتلي علنًا 

/ في الطعن رقم 111تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3009 / لعام1005/

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م3001( لعام 311/0القرار رقم )
 م3001( لعام 303/0في القضية ذات الرقم )

كل عقار من األمالك البحرية يقع داخل المخطط  إن  -رسم إشغال أمالك بحرية-ضرائب ورسوم -قضاء إداري 
ة وال ة المعني  الوحدة اإلداري   واستثماره إلىاإلشراف عليه  وحكمًا سلطةالتنظيمي للوحدة اإلدارية تنتقل مباشرة 
ة ة لحين نقل ملكي  ة المعني  حدة اإلداري  الو  واستثماره إلى واإلشراف عليهوجه قانوني النتظار نقل هذه السلطة 

يكون التكليف الصادر عن المديرية  هة إلى اسم الوحدة اإلدارية في السجل العقاري وعليعقار األمالك البحري  
 مناط ذلك.-قبول الدعوى -العامة للموانئ البحرية صارًا عن سلطة غير مختصة وجديرًا باإللغاء

 .......(مجمع )الجهـة المدعـيـــة: 
 وكيله المحامي أ.ا

 ضــــــــــد
 وزير النقل إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:

 وزير المالية إضافة لمنصبه        
 مدير الموان  البحرية إضافة لوظيفته                     
 مدير مالية طرطوس إضافة لوظيفته                     

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة
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 محافظ طرطوس إضافة لمنصبه الجهة المدخلة:
 رئيس بلدية عين الزرقا إضافة لوظيفته         

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة-

 
 .وبعد المداولة وسماع اإليضاحاتبعد االطالع على األوراق 

 وحيث إن  الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلية.
وحيث إن  وقائع هذه الدعوا تتحصل حسابما اساتبان مان الوثاائ  المبارزة بملاف الادعوا با ن  وكيال الجهاة المدعياة 

باادعوا أمااام هااذه المحكمااة قااائال  فيهااا أن  الجهااة المدعيااة هااي هيئااة اعتباريااة تعاونيااة  2111 12 31تقاادم بتاااري  
ابة عن أصحاب الشاليهات بحكام القاانون التعااوني السياحي في محافظة طرطوس ني .......تدير شاليهات مجمع 

 التالية:تبلة المدعي األوراق  2111 12 15ونتاري  السكني 
موجاه لمديرياة  2111 11 11( تااري  2113تكليف ببد  إش ا  صادر عان مادير عاام الماوان  البحرياة رقام )-1
 ة.ة طرطوس لتحصيل بد  اإلش ا  ألمالع بحري  مالي  
يقضاااي بتكلياااف المااادعي بباااد   2111 11 3( تااااري  222ادر عااان الماااوان  البحرياااة بااارقم )جااادو  تكلياااف صااا-2

( أمااالع بحريااة )وهااي المساااحة بااين 2م25111(  . س بااداعي إشاا اله مساااحة مقاادارها )3725117111مقااداره )
 مساب .-( واستعمالها حدائ  مالعبوالشاط  البحرم الشاليهات 

مت بالادعوا الماثلاة طالباة وقاف مطالبتهاا بمرساوم األماالع البحرياة فقاد تقاد  ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية 
( تااااااااري  262141رقااااااام ) واإلناااااااذار الماااااااالي 2111 12 23( تااااااااري  35تنفياااااااذ قااااااارار الحجاااااااز التنفياااااااذم رقااااااام )

جهااة اإلدارة الماادعى عليهااا ماان  ونتااائ  ومنااعبمااا يترتااب علااى ذلااع ماان أثااار  وبالنتيجااة إل اسهمااا 2111 12 14
 على ما يلي: وذلع ت سيسا  لبة الجهة المدعية ب ية رسوم أمالع بحرية مطا
إن  شريط األمالع البحرية التي تزعم جهة اإلدارة أن  الجهة المدعية تش له هو عبارة عن شريط أ ضر مسط  -1

 م طى بنبات الزينة.
أماالع بحرياة ت سيساا  علاى أن  القاانون رقام ة بتكليف الجهة المدعية برسام ة الموان  العام  ال صفة قانونية لمديري  -2
( مناااه الفقااارة )ب( علاااى أن  األماااالع البحرياااة الواقعاااة ضااامن الم ططاااات 2نااال فاااي الماااادة ) 2111( لعاااام 25)

ووفقاا  التنظيمية المعتمدة أصوال  تفقد صافتها هاذه وللوحادات اإلدارياة ذات العالقاة التار يل بالشا الها أو اساتثمارها 
 ع المشار إليها في هذا القانون.واألوضا للشروط

هااومن حيث إن  جهة اإلدارة تبل ت عريضة الادعوا  علاى اعتباار أن هاا جااءت مفتقادة لألسااس القاانوني  وطلبات رد 
السااليم ت سيسااا  علااى أن  الجهااة المدعيااة قاماات بالتعاادم علااى األمااالع البحريااة حيااث قاماات بالشااادة مظااالت حديديااة 

الشااااط  لالساااتفادة مااان هاااذه التحساااينات فاااي عملياااة تااا جير الشااااليهات  وت ييااار معاااالموالحااادائ   وبعاااع المالعاااب
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اااالمديري ااا ودون موافقاااة وجناااي األرناااا  واساااتثمار المساااب  ة للماااوان  البحرياااة صااااحبة الوصااااية علاااى األماااالع ة العام 
 البحرية العامة.

وماان حيااث إن  المحكمااة قااررت إجااراء  باارة فنيااة لبيااان فيمااا إذا كااان هناااع إشاا االت للجهااة المدعيااة علااى األمااالع 
 اإلش ا . ورسم بد البحرية وفي حا  اإليجاب تحديد مساحتها 

 هنااع إشا اال   بتقريار  برتاه حياث أوضا  أن   2116 2 23ال بير الذم نهاع باال برة تقادم بتااري   ومن حيث إن  
قامت به الجهة المدعية على األماالع البحرياة هاو عباارة عان مساب  لألطفاا  و مالعاب و مظلاة مان هيكال  ا  جزئي  

(  . س للمتار 51( و باد  إشا ا  سانوم )2م1111معدني و حديقة و المسااحة اإلجمالياة لرشا ا  الجزئاي هاو )
القاضاي بوقاف  2116 6 26( تااري  1153المرنع الواحاد و أثنااء المحاكماة أصادرت المحكماة قرارهاا ذم الارقم )

( وقاد صادق هاذا القارار مان قبال 1111تنفيذ القرارات المشاكو منهاا جزئياا  فيماا يجااوز المسااحة المشا لة المقادرة باا)
 .2112( لعام 4431أساس ) 2111 4 2 ط( تاري  661دائرة فحل الطعون بموجب قرارها رقم )
عوا قررت إجراء  بارة فنياة بمعرفاة ثالثاة  باراء لبياان مادا أحقياة الجهاة ومن حيث إن  المحكمة وأثناء نظرها بالد

 المدعية في طلباتها.
إشا ا   حياث  لصاوا فياه إلاى أن   2113 4 11وقد تقدم ال براء الذين نهضوا بال برة الفنية بتقرير  برتهم بتااري  

ساب  لألطفاا  ومظلاة مجماوع مسااحتها ة مالجهة المدعية لألمالع البحرية يقتصر فقاط علاى إقاماة مالعاب رياضاي  
 (  . س.325111بمبلة ) 2111بد  إش الها لعام  وقدرت ال برة( 2م2511)

عااين  ورئاايس بلديااةإد ااا  محااافظ طرطااوس إضااافة لمنصاابه  2113 11 3وماان حيااث إن  المحكمااة قااررت بجلسااة 
د لاة باالرغم مان تبل هاا لام تتقادم با م من المطالبة موضوع الدعوا إال أن الجهاة الم ونيان موقفهماالزرقا بالدعوا 

 جواب.
( يقااع علااى العقااار ....مجمااع الجهااة المدعيااة )مجمااع  ه يتبااين ماان الوثااائ  المباارزة بملااف الاادعوا أن  وماان حيااث إن اا

مساحات من األماالع البحرياة يشا لها هاذا المجماع علاى العقاار الماذكور  هناع وأن  ( منطقة الهيشة العقارية 233)
ن  جهاااة اإلدارة المااادعى عليهاااا )المديرياااة العاماااة للماااوان  مال –كحااادائ   قامااات بمطالباااة الجهاااة  البحرياااة(عاااب، وا 

 المدعية برسم إش ا  أمالع بحرية عن تلع المساحات.
ومن حيث إن  البت بالدعوا الماثلاة يتطلاب البحاث فيماا إذا كانات المديرياة العاماة للماوان  البحرياة صااحبة الوالياة 

 األمالع البحرية عن المساحات المش لة من قبل الجهة المدعية. سموتحصيل ر بفرع 
( مناه أن ت ضاع 4النااظم لألماالع العاماة البحرياة نال فاي الماادة ) 2111( لعام 25القانون رقم ) ومن حيث إن  

ة الواقعااة ضاامن  أنااه اسااتثنى األمااالع البحرياااألمااالع البحريااة لواليااة المديريااة العامااة للمااوان  البحريااة و إشاارافها إال  
األمااالع البحريااة الواقعااة ضاامن  ( منااه الفقاارة )ب( أن  1الم ططااات التنظيميااة المعتماادة أصااوال  حيااث ناال بالمااادة )

الم ططااات التنظيميااة المعتماادة أصااوال  تفقااد صاافتها هااذه و للوحاادات اإلداريااة ذات العالقااة التاار يل بالشاا الها و 
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ة عان اتها بفارع رسام األماالع البحري االعاماة للماوان  البحرياة تفقاد صاالحي   استثمارها، و بهذه المثابة فاالن  المديرياة
 األمالع التي تكون دا ل الم ططات التنظيمية للوحدات اإلدارية.

المساطر علاى كتااب  2114 2 11ه يتبين من البياان الصاادر عان مجلاس بلدياة عاين الزرقاا الماسرخ ومن حيث إن  
و المسااجل لاادا ديااوان بلديااة عااين الزرقااا باارقم  2114 2 11 س( تاااري  16)السااياحي ذم الاارقم  .......مجمااع 

 ......( منطقااة الهيشااة العقاريااة و مفرزاتااه الااذم بنااي عليااه مجمااع 233العقااار ) أن   2114 2 1 و( تاااري  146)
و  1664 11 16( تااااري  131الحقاااا  يقاااع ضااامن الم طاااط التنظيماااي لقرياااة عاااين الزرقاااا المصااادق باااالقرار رقااام )

ة التااالي فااالن  المديريااة العامااة للمااوان  البحريااة ال تملااع حاا  تكليااف الجهااة المدعيااة برساام إشاا ا  األمااالع البحري ااب
هااذا الحاا  منااوط بالوحاادة اإلداريااة )بلديااة عااين الزرقااا( مااا دام العقااار الموجااود عليااه هااذه اإلشاا االت  باعتبااار أن  

ة رقاام يمااي المصاادق بتاااري  صاادور قااانون األمااالع البحري اا( منطقااة عقاريااة الهيشااة يقااع دا اال الم طااط التنظ233)
فارع رسام إشا ا   ال ي ير من هذه النتيجة ماا تتمساع باه جهاة اإلدارة المادعى عليهاا مان أن  ، و 2111( لعام 25)

التنظيماي ة العقارات الواقعة ضامن الم طاط ة للموان  لحين نقل ملكي  ة العام  ة يكون من ح  المديري  األمالع البحري  
ن اا( الفقاارة )ب( و 1لاانل المااادة ) ة البلديااة تطبيقااا  لملكي اا ة التااي تشاا لها الجهااة لاام تكاان األمااالع البحري اا 2111ه لعااام ا 

يعتبار نافاذا  مان تااري  صادوره فاي  2111( لعاام 25القاانون ) ة عين الزرقا بحسابان أن  المدعية قد نقلت السم بلدي  
ة يقاع دا ال الم طاط التنظيماي للوحادة اإلدارياة تنتقال عقار من األماالع البحري اكل  و بالتالي فالن   2111 11 12

ة المعنيااة وال وجااه قااانوني النتظااار نقاال هااذه مباشاارة و حكمااا  ساالطة اإلشاارا  عليااه و اسااتثماره إلااى الوحاادة اإلداري اا
ة عقاار األماالع البحرياة علاى اسام ة لحين نقال ملكي اة المعني  السلطة و اإلشرا  عليه و استثماره إلى الوحدة اإلداري  

ااانهاااذه المثاباااة يكاااون قااارار مطالباااة المديري اااة فاااي الساااجل العقاااارم، و الوحااادة اإلداري ااا ة للجهاااة ة للماااوان  البحري اااة العام 
ة مشااوب بعيااب عاادم اال تصااال لصاادوره ماان قباال جهااة إداريااة ال تملااع حاا  المدعيااة برساام إشاا ا  أمااالع بحري اا

ة ة الصاادر عان المديري اون مطالبة الجهة المدعية بالل اء تكليفها برسام إشا ا  األماالع البحري او بالتالي تك ؛إصداره
ااا ة للماااوان  البحرياااة قائماااة علاااى أسااااس قاااانوني ساااليم و جاااديرة باااالقبو  ودون اإل اااال  بحااا  الوحااادة اإلدارياااة العام 

 بالتكليف بهذا الرسم.
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:
 بو  الدعوا شكال.ق أواًل:
ل ااء تكليافقبولهاا موضاوعا   ثانيًا: الصاادر عان  2111الجهاة المدعياة برسام إشا ا  األماالع البحرياة عان عاام  وا 

فاي ذلاع إل ااء قارار الحجاز التنفياذم رقام  ونتاائ  بمااالمديرية العامة للموان  البحرية بما يترتب على ذلاع مان أثاار 
دون المساس بح  الجهة اإلدارياة المعنياة )بلدياة  2111( لعام 262141رقم ) واإلنذار المالي 2111( لعام 35)

 عين الزرقا( بتكليف الجهة المدعية برسم إش ا  أمالع بحرية إن كان ثمة مقتضى قانوني لذلع.
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 ( ليارة1111إعادة الرسوم المدفوعة من الجهاة المدعياة إليهاا وتضامين الجهاة المادعى عليهاا المصااريف و )ثالثًا: 
 سورية مقابل أتعاب المحاماة.
 م30/1/3001هـ الموافق في0139في    /     / وتلي علناصدر 

/ في الطعن رقم 301تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3009 / لعام1313/

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م 3001( لعام 0335/0القرار رقم )
 م3001( لعام 3933/0ذات الرقم )

ها ثبوت أن  الجهة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع هي مؤسسة غير ربحية وأن  -رسومضرائب و -قضاء إداري 
تها لبطريركية الروم األرثوذكس وتعمل تحت إشرافها ويتم صرف عائدات المدرسة محل الدعوى وقف تعود ملكي  

التابعة للطائفة، إضافة الستقبال العديد من الطالب مجانًا يجعل من تكليف المدرسة ة على الجمعيات الخيري  
 مناط ذلك.-بضريبة الدخل المقطوع في غير محله القانوني

بصاافته الااولي  –بطرياارع أنطاكيااة وسااائر المشاارق للااروم األرثااوذكس  –البطرياارع يوحنااا العاشاار  الـجـهـــة المدعيــة:
 أوقافها وأموالها.المطل  على أمالع الطائفة و 

 وكيله المحامي و. أ                                        
 وزير المالية إضافة لمنصبه. عليها:الجهة المدعى 

 مدير مالية دمش  إضافة لوظيفته.                        
 تمثلهما إدارة قضايا الدولة     

 ائب والرسوم إضافة لوظيفته.المدير العام للهيئة العامة للضر الجهة المدخلة: 
 تمثله إدارة قضايا الدولة

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

 ومن حيث إن  الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكال .
ء اإلدارم قائلاة فيهاا: أن هاا م إلاى محكماة القضاا2113 2 12مت بادعواها بتااري  الجهة المدعية تقد   ومن حيث إن  

تملع مدرسة .... بدمش  تعود ملكيتها وتر يصها لبطريركية الاروم األرثاوذكس بموجاب تار يل أصاولي ونظاامي 
وتقوم البطريركية بواسطة إيرادات تلع المدرسة وباقي مدارس البطريركية بالصر  على الهيئاات ال يرياة لاديها مان 

ياجات ال اصة والحاالت االجتماعية، كما أن  معظم التالميذ المسجلين لديها مان م تم وجمعيات ورعاية ذوم االحت
صاادر القاارار الباادائي  2111 11 24ة البطريركيااة، ونتاااري  األيتااام حيااث يااتم تدريسااهم ماان  ااال  األعمااا  ال يري اا
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بابا توماا  –ل اصة بدمش  عن لجنة التصنيف البدائية بوزارة المالية ) مديرية مالية دمش  بتكليف مدرسة ...... ا
   . س فقااط مليااون وسااتمائة 16251311بضااريبة الااد ل المقطااوع بمبلااة    266  1  11226بااالقرار رقاام    –

 تام  م و 2111 3 2تلاع القارارات بتااري  و مسون الف وثالثمائة وعشرة ليرات سورية، وقد تبل  ت المدرساة الماذكورة 
م، 2111 3 15ام اللجناااة االساااتئنافية مااان قبااال الجهاااة المدعياااة بتااااري  االعتاااراع علاااى التكلياااف المشاااار إلياااه أمااا
 ،  ولاام يباات بااه حتااى تاااري  إقامااة هااذه الاادعوا 1112ة الماليااة باارقم   وسااجل االسااتئنا  واالعتااراع لاادا مديري اا

 صاادر قارار الحجااز رقاام     ومان ثاام  526251م تبل اات الجهاة المدعيااة إنااذار بالادفع باارقم   2111 4 24ونتااري  
م، ولقناعاة الجهاة المدعياة با ن  مدرساة ..... هاي جهاة وقفياة وغيار ذات صافة رنحياة فقاد 2113 5 13  تاري  1

  تااري  52621تقدمت بدعواها الماثلة بصفتها الولي على أمالع الطائفة وأموالها طالبة وقف تنفياذ اإلناذار رقام   
  تاااري  1وني ااة الصااادرة علااى إثاار الحجااز رقاام   م الصااادر عاان ماليااة مدينااة دمشاا  والتتبعااات القان2113 4 14
م، ومن ثم  الحكام بالل ااء تكلياف مدرساة .... بضارائب الاد ل المقطاوع المحققاة تجاههاا علاى تكلياف 2113 5 13
   . س واعتبارها معفاة منها وعلى سبيل االستطراد تنزيال الضارائب 16225153والمقدر بمبلة قدره   2113عام 

 –القرطاساية  –نقلياات الطاالب  – )أجاوردالة وف   برة تقررها المحكمة بعاد تنزيال المصاار  إلى ضريبة أكثر ع
 األيام الحقيقية للدوام في الترنية. 

س الدعوا على القو : ب ن ه يشترط ل ضاوع المكلاف للضاريبة علاى الاد ل تاوفر  ومن حيث إن  الجهة المدعية تسس 
  فقااارة  أ  مااان 41ة أو ات ااااذ مهناااة أو حرفاااة لاااه ساااندا  للماااادة  تجاري اااة أو عنصااار ممارساااة حرفاااة أو مهناااة صاااناعي  

م، وألن  عماااال البطريركيااااة تقااااوم بصاااار  اإلياااارادات التااااي تتقاضاااااها ماااان جااااراء العماااال 2112  لعااااام 24القااااانون  
الضااريبة ة فالن هااا ت اادو والحالااة هااذه معفيااة ماان م عالقااة رنحي ااأالتدريسااي للطااالب علااى جهااات  يريااة، ولاايس لهااا 

  والاذم قضاى باإلعفااء التاام 2و 4  الفقرتاان   3  فاي الماادة   53إعفاء تاما  وهاو ماا نال علياه المرساوم رقام   
والعقاارات غيار الماسجرة الم صصاة إلقاماة  –ة من الضريبة على العقارات التي تملكهاا الهيئاات والجمعياات ال يري ا

مشااروع المدرسااة ) موضااوع  س شاارعية والمساااكن التابعااة لهااا، وبمااا أن  ة أو أدياارة أو معاهااد أو ماادار الشااعائر الديني اا
ن ماا لألعماا  ال يري اة  النزاع ( يقع ضمن أوقا  البطريركية مشاروع وقفاي غيار اساتثمارم وال يحقا  رنا  ش صاي وا 

هااا وهااو مااا ولبناااء األبنيااة الوقفي ااة األ اارا ولااذوم االحتياجااات ال اصااة فهااي ال ت ضااع لضااريبة األرنااا  المشااكو من
انتهاااات إليااااه محكمااااة القضاااااء اإلدارم فااااي ذات الموضااااوع وتجاااااه مدرسااااة أ اااارا ) هااااي مدرسااااة الرعايااااة ال اصااااة 

م والمكتسااب الدرجااة القطعيااة بااالقرار رقاام   2111 21تاااري   5  1642بطريركيااة الااروم الكاثوليااع بااالقرار رقاام   
صاااادر عااان دائااارة  فحااال الطعاااون لااادا م ال2112  لعاااام 3651م باااالطعن رقااام   2112 3 14  ط تااااري  251

 المحكمة اإلدارية العليا. 
ت سيساا  علاى أن  تكلياف مدرساة ....  –ت علاى الادعوا ملتمساة رفضاها ومن حيث إن  الجهة المدعى عليها قاد رد  

م ماان قباال مراقااب الااد ل، وتاام  اعتبااار 2111 5 31تاااري   2  266  3216ال اصااة تاام  بناااء علااى القاارار رقاام   
 2115  لعاام 41  مان القاانون رقام   1 – 2مدرسة مكلفة بضريبة الد ل المقطوع وذلاع اساتنادا  لانل الماادة   ال
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إ ضاع الجامعات والمدارس ال اصة بكافة المراحل ورياع األطفا  بضريبة الاد ل المقطاوع بادال  مان  م والتي تم  
لية المدرسة مفاردات الضاريبة وذلاع بنااء علاى البياناات تب م وقد تم  2112 1 1ضريبة األرنا  الحقيقية اعتبارا  من 

م المدرساة با م اعتاراع إلاى الادوائر م، ولم تتقاد   2111 1 31ة بتاري  التي تقدمت بها المدرسة إلى الدوائر المالي  
 نهاا تعتناي ة ولايس كماا تازعم باإلعفاء ال ينطب  كونها مدرسة تقدم  ادمات تعليمي ا وعليه فالن   ؛المالية على تكليفها

ة ولكي تستفيد من اإلعفاء من الضريبة الباد أن يشاملها اإلعفااء مان باأليتام أو أنها مسسسة تعنى باألعما  ال يري  
والااااذم ناااال  علااااى  2112  لعااااام 55م والمرسااااوم  1624  لعااااام 22الضاااارائب والرسااااوم اسااااتنادا  للقااااانون رقاااام   

ة والعمال وتعتبار ب والرسوم بقرار من وزيار الشاسون االجتماعي االمسسسات ال اصة التي يشملها اإلعفاء من الضرائ
عياااة لااام تحصااال علاااى اإلعفااااء الماااذكور ساااندا  مااان الجمعياااات والمسسساااات ال اصاااة ذات النفاااع العاااام، والجهاااة المد  

باااااااااااااااة المشاكو منهاااااااااااااااا م وعلاى هاذا قامات الادوائر الماليااااااااااااة بتكليفهاااااااااااااااا بالضري2112  لعاام 55ألحكام المرسوم  
 موضوع هذه الدعوا.

ومن حيث إن  المحكمة قررت إجراء  بارة فنياة بمعرفاة  بيار ت تااره لالطاالع علاى دفااتر وساجالت الطارفين لبياان 
 مدا موافقة التكليف الضريبي المفروع بح  الجهاة المدعياة ماع أحكاام قاانون الاد ل وعلاى ضاوء وثاائ  الادعوا 
وأقوا  الطرفين ودفوعها وما ترا ال برة من لزوم االطالع عليه مان وثاائ  فتقادم السايد ال بيار الاذم نهاع بمهماة 

باب توماا  –م انتهى فيه إلى نتيجة مفادها أن  مدرسة..... بدمش   2113 1 12ال برة المذكورة بتقرير مسرخ في 
ن  ة عائاادة لبطريركيااة إنطاكيااة وسااائر الموهااي بالتبعي اا – إيراداتهااا  شاارق للااروم االرثااوذكس وهااي ماان إحاادا أوقافهااا وا 

ة أو األبنياااة الوقفياااة ونااادون أن يشاااكل ة ) الهيئاااة الدينياااة ( وتصااار  إيراداتهاااا علاااى األعماااا  ال يري اااتعاااود للبطركي ااا
شاااركات ة لهاااا أم رنااا  تساااتفيد مناااه كبااااقي األشااا ال الطبيعياااين أو االعتبااااريين كالالماااردود أو األقسااااط المدرساااي  

المساااهمة أو المحاادودة المسااسولية أو أم مدرسااة فرديااة تحقاا  رناا  صااافي ويعااود مردودهااا لمالكهااا بشااكل ش صااي 
ويعتبر مشروعه استثمارم رنحي ي ضع للضريبة، كما أن  المدرسة ) موضوع الدعوا ( معفياة مان ضاريبة الاد ل 

م تااااااري  1621  لسااااانة 214المرساااااوم رقااااام     مااااان قاااااانون تنظااااايم وزارة األوقاااااا  الصاااااادر ب25اساااااتنادا  للماااااادة  
والتاااي أعفااات الجواماااع والمسااااجد وأمااااكن العباااادة والمقاااابر والعقاااارات الوقفياااة ال يرياااة فاااي جمياااع  1621 12 11

فقاد نال فاي الماادة األولاى علاى  1622  لسانة 32معامالتها من ضريبة الد ل وكذلع المرساوم التشاريعي رقام   
علاااى الكناااائس  1621 12 11  تااااري 214  مااان المرساااوم التشاااريعي ذم الااارقم  25أن ) تسااارم أحكاااام الماااادة   

ة كماا نصات الفقارة  ز  مان الماادة ة العائدة للطوائف غير اإلساالمي  ة ال يري  وأماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفي  
م تلااف أنواعهااا ماان الرسااوم ة علااى م علااى إعفاااء الهيئااات الديني اا2113  لعااام 24  ماان تعليمااات القااانون رقاام   4 

اليااة ت ضااع ة علااى م تلااف أنواعهااا، إذا مااا اسااتثمرت هااذه الهيئااات فع  ة والعقااارات والبلدي ااوالطوابااع والضاارائب المالي اا
واستنادا  لما تقادم فقاد انتهات  ؛اليات معفاة من ضريبة الد للضريبة الد ل مثل فت  المدارس إذ أن  أرنا  هذه الفع  

ة والمعاهااد ة الجهااة المدعيااة بمطلبهااا بالعفائهااا ماان ترتااب أم ضااريبة عليهااا أسااوة بالماادارس الشاارعي  قي ااال باارة إلااى أح
ة كونها وقاف مان أوقاا  بطريركياة الاروم األرثاوذكس وبالتبعياة عائادة لهاا، والتاي ال يمكان اعتبارهاا مسسساة الشرعي  



112 
 

ى ذلااع ي اادو التكليااف المشااكو منااه والصااادر عاان ة وتعفااى إعفاااء  كااامال  ماان الضااريبة المكلفااة بهااا ونناااء علاارنحي اا
 الدوائر المالية غير قائم على أساس سليم ومفتقرا  إلى مسيداته القانونية. 

رت وقاف تنفياذ القارارين المشااكو منهماا مسقتاا  ولحاين البات ب سااس النازاع بموجاب القاارار ومان حياث إن  المحكماة قار  
ا2113 6 22م الصاادر بتااري  2113لسانة  1  363رقم    م 2113لسانة  1  4122ية ذات الارقم   م فاي القض 
إل اء الحكم المذكور ورد طلب وقف التنفياذ بموجاب القارار الصاادر عان المحكماة   أنه وننتيجة الطعن به فقد تم  إال  

  لسااااانة 3143م فاااااي الطعااااان ذم الااااارقم    2114 2 23م بتااااااري  2114لسااااانة  2  ع255اإلدارياااااة العلياااااا رقااااام 
 م. 2114

م بااي ن فيهااا أن  2114 11 31وماان حيااث إن  وكياال الجهااة المدعيااة تقاادم بمااذكرة بجلسااة المحاكمااة المنعقاادة بتاااري  
ة عائاادات مدرسااة .... تعااود لصااندوق الفقااراء والمحتاااجين فااي البطريركيااة ويااوزع علااى المياااتم والمسسسااات ال يري اا

اااا اااائااااف المجتمااااع السااااورم بالساااالل ال ذائي اااارين ماااان كافااااة طواوماااا وا العجاااازة وحاليااااا  لمساااااعدة المهج  ا يعنااااي أن  ة مم 
ن   ن  البطريركية ليست شركة  اصة لجني االرنا  وتحقيقها وا  ه من غيار الممكان تساجيل المادارس ما للعمل ال يرم وا 

ة، وهاااي ليسااات مستوصااافات وممكااان ة أو جمعياااات  يري اااة والعمااال كمسسساااات  يري ااالااادا وزارة الشاااسون االجتماعي ااا
االستعانة باألطباء ويمنحون من وقتهم ساعة أو ساعتين باألسبوع والمدرسة بحاجة إلى كادر تعليمي ياومي وعلاى 
ماادار الساانة فماان المسااتحيل االسااتعانة بكااادر تعليمااي  ياارم وماان غياار الممكاان وجااود ماادرس  ياارم علااى ماادار 

ه من غير الممكن التوصال إلاى لى هذا كله فالن  وع ؛لى كادر إدارم دائمة بحاجة إاألسبوع، كما أن  المدرسة المذكور 
إن  البطريركية هي بمقاام وزارة األوقاا  ومان غيار الممكان تساجيل وزارة  ة، ثم  موضوع التسجيل بالشسون االجتماعي  

 ة لها استقاللها اإلدارم والمالي وننتيجة المذكرة طلب وكيالاألوقا  في الشسون االجتماعية كونها ش صية اعتباري  
 الجهة المدعية الحكم وف  طلباته الواردة بعريضة الدعوا.

ة ومن حياث إن  محاور النازاع يادور فاي هاذه القضاية حاو  ماا إذا كانات مدرساة ..... تعتبار مان المسسساات الرنحي ا
 ها ال ت ضع للضريبة المذكورة أسوة بالمدارس والمعاهد الشرعية. التي ي ضع لضريبة األرنا  أم أن  

نطاكياة ة أتها بالتبعياة لبطريركي اوراق المبارزة فاي الملاف با ن  مدرساة ..... تعاود عائادي  إن  الثابات مان األومن حياث 
ن   يراداتهاا تعاود للبطركياة )الهيئاة الدينياة( وا  إيراداتهااا  وساائر المشارق للاروم واألرثاوذكس وهاي مان إحادا أوقافهاا، وا 

ة لهاا أم رنا  تساتفيد ة وندون أن يشكل المردود أو االقساط المدرساي  ة أو األبنية الوقفيتصر  على األعما  ال يري  
أو أم مسسساة فردياة  المساسوليةمنه كباقي األش ال الطبيعيين أو االعتباريين كالشاركات المسااهمة أو المحادودة 

 لمالكها.  ويعود مردودهاتحق  رن  صافي 
تاااري   1621  لساانة 214  الصااادر بالمرسااوم رقاام     ماان قااانون تنظاايم وزارة األوقااا25وماان حيااث إن  المااادة   

قد أعفى الجوامع والمساجد وأماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفية ال يرياة فاي جمياع معامالتهاا  1621 12 11
 من ضريبة الد ل.
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الماادة  نل في المادة األولى منه على أن تسارم أحكاام 1622  لسنة 32ومن حيث إن  المرسوم التشريعي رقم   
علاااى الكنااائس وأمااااكن العباااادة والمقاااابر  1621 12 11  تااااري  214  ماان المرساااوم التشاااريعي ذم الاارقم   25  

 والعقارات الوقفية ال يرية العائدة للطوائف غير اإلسالمية.
نيااة م أعفاات الهيئااات الدي2113  لعااام 24  ماان تعليمااات القااانون رقاام   4وماان حيااث إن  الفقاارة   ز  ماان المااادة  

 على م تلف أنواعها من الرسوم والطوابع والضرائب المالية والعقارية والبلدية على م تلف أنواعها 
كافاااة  ة المتقدماااة بشاااكل واضااا  ال يااادع مجااااال  للااابس أو الشاااع أن  ه يساااتفاد مااان النصاااول القانوني اااومااان حياااث إن ااا
 رسوم.مية معفاة من أم ضرائب أو رية الوقفية العائدة للطوائف اإلسالمية وغير اإلسالالعقارات ال ي
ما ماا انتهات إلياه ال بارة الفنياة الجارياة فاي ه ما دام قد ثبت مان مجمال األوراق المبارزة باالملف وال ساي  ومن حيث إن  

 األرثاوذكستها لبطريركية الروم ها وقف تعود ملكي  هذه القضية أن  مدرسة .... ال اصة هي مسسسة غير رنحية وأن  
إضاااافة  ،ة التابعاااة للطائفاااةإشااارافها وياااتم صااار  عائااادات المدرساااة الماااذكورة علاااى الجمعياااات ال يري ااا وتعمااال تحااات

الستقبا  العديد من الطالب مجانا  فالن  تكليف المدرسة  محل النازاع   بضاريبة الاد ل المقطاوع  موضاوع الادعوا  
ل اااء التكلياااف  ي اادو والحالااة هااذه غياار قااائم علااى أساااس قااانوني سااليم ممااا يتعااين معااه قبااو  الاادعوا موضااوعا  وا 

وهو ما انتهى إليه الحكم الصاادر عان محكماة القضااء اإلدارم فاي  ،المشكو منه وكل ما نجم عنه من أثار ونتائ 
  لساااانة 5242فااااي القضااااية ذات الاااارقم    2111 2 22م بتاااااري  2111لساااانة  5  1642ماثلااااة رقاااام   مقضااااية 
  3651م بااالطعن رقاام   2112 3 14  ط تاااري  251قاارار رقاام   م والمكتسااب الدرجااة القطعيااة بموجااب ال2111
 م الصادر عن دائرة فحل الطعون لدا المحكمة اإلدارية العليا .2112لعام 

 -لـــهــــذه األســبــاب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبو  الدعوا شكال . أواًل:
ل اااء تكليااف الجهااة المدعيااة بضااريبة الااد ل المقطااوع موضااوع اإلنااذار المشااكو منااه رقاام    ثانيــًا: قبولهااا موضااوعا  وا 

م الصاااادر مااان مالياااة مديناااة دمشااا  والتتبعاااات القانونياااة الصاااادرة علاااى أثاااره وقااارار 2113 4 14  تااااري  52621
 م وكل ما نجم عن ذلع من أثار ونتائ . 2113 5 13 1الحجز رقم   

ــًا: وتضاامين الجهااة الماادعى عليهااا المصاااريف ونفقااات  -إعااادة الرسااوم المسااددة ماان قباال الجهااة المدعيااة إليهااا ثالث
   ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.  1111ال برة ومبلة   

 م01/03/3001ه الموافق 0131في / صدر وتلي علنًا 
/ في الطعن رقم 101دارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلتم 

 3009 / لعام3119/
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م  3009لسنة  3/ 911القرار رقم/ 

  3009لسنة  (3/ 0595الرقم ) القضية ذاتفي 
 إلى المالكمن العقار  ةألسهم تنظيمي  بيع مالك العقار  إن  -ضريبة بيع العقارات-ضرائب ورسوم-قضاء إداري 

-قبول الدعوى -دون توفر نية المضاربة وهدف تحقيق الربح اإلجباري يحولمباشرة بعد دخول العقار بالتنظيم 
 مناط ذلك.

 خ. مالجهة المدعيـــــــــــــــة: 
 ر.ع المحامي األستاذوكيله 

 لمنصبه  المالية إضافة وزير عليها:الجهة المدعى 
 مدير مالية دمش  إضافة لوظيفته                         

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة
 العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم إضافة لوظيفته  : المديرالجهة المدخلة

 تمثله إدارة قضايا الدولة  
 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة االطالعبعد 
 الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلية.   وحيث إن  

بتاري  وكيل الجهة المدعية تقدم  وقائع هذه الدعوا تتحصل حسبما استبان من الوثائ  المبرزة أن   ومن حيث إن  
  مزة 5422ة من العقار  سهمي   باع حصلالمدعى  أن   قائال  فيها هذه المحكمة بدعوا أمام 2112   1   1

ة عليها وهي أرع زراعي   1621آلت إليه من مسرثته منذ عام  هي عبارة عن حصة إرثي ةو تنظيم شرقي العسكرم 
 إلى الجهة المدعية. ود لت التنظيم اإلجبارم ة دور سكني  
تكليف الجهة المدعية باعتباره متعهدا  بدفع الضريبة بموجب  إ بار مسقت لدفع ضريبة تجارة العقارات عن  وقد تم  

قدم باعتراع على التكليف المسقت أمام لجنة الفرع التي أصدرت قرارها بطي التكليف ولدا هذه األسهم حيث ت
   422المذكورة قرارها ذم الرقم   لجنة إعادة النظر أصدرت اللجنة  اعتراع الدوائر المالية على هذا القرار أمام

رنا  حقيقية عن بيع تلع القاضي بتكليف الجهة المدعية بضريبة  أ 2111   11   22تاري    2111   3
القاضي بتكليفه    2111   3   2      تاري   2األسهم حيث تم تبلية  الجهة المدعية قرار لجنة الطعن رقم 

 بدفع ضريبة األرنا  الناجمة عن بيع تلع األسهم.
تنفيذ قرار لجنة الفرع  وقف م بالدعوا الماثلة طالبا  ة هذا التكليف فقد تقد  عية بعدم مشروعي  ولقناعة الجهة المد  

 انصب   البيع أن   على التكليف الضريبي المشكو منه ت سيسا   وبالنتيجة إل اء 2111 3 2تاري   2111  ع  2
 ة بعد د و  العقار بالتنظيم اإلجبارم وبالتالي تنتفي معه هد  المضارنة وتحقي  الرن .على أسهم تنظيمي  
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 أن   على ها لعدم قيامها على أساس قانوني سليم ت سيسا  الدعوا وطلبت رد   ت عريضة اإلدارة تبل   ومن حيث إن  
 بيع األسهم التنظيمية  اضعة للتكليف بضريبة تجارة العقارات وف  ما هو ثابت بقرار لجنة إعادة النظر.

لطعن القاضي بوقف تنفيذ قرار لجنة ا 2112 12 11  تاري  222المحكمة أصدرت قرارها رقم   ن  ومن حيث إ
 . 2114 ط لعام   452قد صدق هذا الحكم من قبل دائرة فحل الطعون بقرارها رقم 

ة تكليف الجهة المدعية بضريبة أرنا  تجارة مثار النزاع المائل بالدعوا يدور حو  مشروعي   ومن حيث إن  
 المدعية.مزة المباعة من المدعو ع، م إلى الجهة  5422العقارات عن األسهم التنظيمية للعقار 

األسهم المباعة موضوع التكليف الضريبي المشكو منه هي  اإلدارة المدعى عليها ال تمارم ب ن   ومن حيث إن  
 أسهم تنظيمية.
مباشرة المدعية  إلى الجهةمن العقار المذكور  ألسهم تنظيمية  مزة  5422بيع مالع العقار    ومن حيث إن  

بقرارها األو  القاضي بطي  لجنة الفرعما ذهبت إليه  الرن ، وهذادون توفر نية المضارنة وهد  تحقي   يحو 
الضريبة في غير محله القانوني وجديرا  باإلل اء بكل ما  المتعهدة بدفعا يجعل تكليف الجهة المدعية مم   –التكليف

ل اء تكليف الجهة المدعية بضريبة الد ل على يترتب عليه من آثار، مما يتعين معه قبو  الدعوا موضوعا   وا 
 األرنا  بكل ما يترتب على ذلع من أثار ونتائ  وهذا ما استقر عليه االجتهاد القضائي في هذا الش ن.

 –لهذه األسباب  -
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 الدعوا شكال   قبو  أواًل:
ل اء تكليف  ثانيًا: موضوع قرار  1613يبة لجان العقارات عن عام التكليف بضر  الجهة المدعيةقبولها موضوعا  وا 

 عادة النظرإ الصادر استنادا  لقرار لجنة  2111   3   2تاري   2111   2  ج   ع    2رقم لجنة الفرع 
 بكل ما يترتب على ذلع من آثار ونتائ . 2111   11   22 تاري  2111   3   422اإلضافية الثالث رقم 

 .   1111  المصاريف والمدفوعة من لجهة المدعية إليها وتضمين الجهة المدعى عليها  إعادة الرسومثالثًا: 
 المحاماة. مقابل أتعاب س

 م3009/ 9/ 31هـ الموافق  0131قرارًا صدر وتلي علنًا     /   / 
الطعن رقم / في 310تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3001 / لعام3030/
  

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3009( لعام 130/3القرار رقم )

 م3009( لعام 3095/3في القضية ذات الرقم )
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ال يدخل في شمول -مدى خضوع بدالت اإليجار لرسم اإلنفاق االستهالكي-ضرائب ورسوم-قضاء إداري 
المؤجر للمستثمر لهما  أو الفندق ة للمحل أو المطعمري  الخاضعة للرسم القيمة التنجي المنجورة الخدمات

محل أو بحسبان أن المقصود من هذه العبارة هي الخدمة التي تؤدى للجمهور من قبل مستثمر المطعم أو ال
 مناط ذلك. -قبول المطالبة-أي فعالية أخرى في الفندق

 الشركة السورية السعودية    :الـجـهــة المدعية
 أ المحامي األستاذ: م.وكيلها       

 إضافة لمنصبه  –وزير المالية  الجهة المدعى عليها:
 إضافة لوظيفته  –ة دمش  مدير مالي          

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة       
 إضافة لوظيفته  للهيئة العامة للضرائب والرسوم العام المديرالجهـــة المدخلــــة : 

 تمثله إدارة قضايا الدولة    
 -المحكمة-

 .وبعد المداولة وسماع اإليضاحاتعلى األوراق  االطالعبعد 
 ة.الشكلي  الدعوا استوفت إجراءاتها  وحيث إن  

وكيل الجهة المدعية تقدم بتاري   وقائع هذه الدعوا تتحصل حسبما استبان من الوثائ  المبرزة أن   حيث إن   منو 
الشركة المدعية كانت قد أنش ت مبنى سياحي يت لف من  بدعوا أمام هذه المحكمة قائال  فيها أن   2113 2 4

  نجوم ومطاعم ومحالت تجارية حيث سلمت هذه المطاعم والمحالت التجارية من قبل  5فندق سياحي فئة   
ن  ، قود إيجارإدارة الفندق إلى مستثمرين بموجب ع ما تركت ذلع إلى ولم تقم الجهة المدعية بت ديمها وا 

المستثمرين، وقد قامت الجهة المدعى عليها بفرع ضريبة رسم إنفاق استهالكي على عقود اإليجار لتلع 
والمتضمن  2112 5 6  تاري  562224المحالت والمطاعم حيث وجهت الدوائر المالية اإلنذار ذم الرقم   

أصدرت قرار الحجز التنفيذم ذم  ة لقاء رسم اإلنفاق االستهالكي ومن ثم  لجهة المدعية بتسديد مبالة مالي  مطالبة ا
 وذلع ب اية تحصيل ذلع الرسم. 2112 11 2  تاري  225الرقم  

يجار المحالت والمطاعم فقدولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعي    ة فرع رسم اإلنفاق االستهالكي على عقود وا 
ل اء رسم اإلنفاق تقد   مت بالدعوا الماثلة طالبة وقف تنفيذ اإلنذار وقرار الحجز التنفيذم وبالنتيجة إل اسهما وا 

  6بموجب ضبط االستالم الضريبي ذم الرقم   الرسم المفروع تم   أن   على االستهالكي المفروع عليها ت سيسا  
هذا القانون لم  ام قانون رسم اإلنفاق االستهالكي باعتبار أن  هذا الضبط جاء م الفا  ألحك وأن   2112 5 6تاري  

يتضمن فرع رسم إنفاق استهالكي على عقود اإليجار بل يتم فرع هذا الرسم على ال دمات التي تقدمها 
 المطاعم والمحالت المستثمرة في المنش ة تقوم بدفع هذا الرسم أصوال . المطاعم والمحالت وأن  
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تكليف الجهة المدعية برسم  ه تم  ها ت سيسا  على أن   ت عريضة الدعوا وطلبت رد  اإلدارة تبل   جهة ومن حيث إن  
اإلنفاق االستهالكي على عقود اإليجار للمحالت والمطاعم الموجودة في المنش ة باعتبارها تندرج تحت بند 

 2114  لعام 21لتشريعي رقم    من المرسوم ا1  من المادة  1ال دمات الم جورة األ را في الجدو  رقم  
 المتضمن قانون رسم اإلنفاق االستهالكي.

أساس  2113 11 3  تاري  411المحكمة وأثناء نظرها بالدعوا أصدرت قرارها ذم الرقم   ومن حيث إن  
والذم  لصت فيه إلى وقف تنفيذ اإلنذار وقرار الحجز التنفيذم وقد تم تصدي  هذا الحكم  2113  لعام 4425 

 .2114  لعام 4111أساس   2114 2 3  تاري  2421قبل دائرة فحل الطعون بموجب قرارها ذم الرقم   من
تكليف الجهة المدعية برسم إنفاق استهالكي على عقود اإليجار  ه تم  ن من وثائ  الدعوا أن  ه يتبي  ومن حيث إن  

 ة في تكليفها بهذا الرسم باعتبار أن  المالي  للمحالت والمطاعم الموجودة في منش ة المدعي حيث اعتمدت الدوائر 
  من المرسوم 1عقود اإليجار تد ل في شمو  ال دمات الم جورة األ را في الفنادق الواردة بنل المادة  

المتضمن قانون رسم اإلنفاق االستهالكي بمعنى فرع هذا الرسم على القيمة  2114  لعام 21التشريعي  
 المطعم.و ة لهذا المحل أالت جيري  

البت بالدعوا الماثلة يتطلب البحث فيما إذا كان عقد اإليجار للمحل أو المطعم في الفندق العائد  ومن حيث إن  
 للجهة المدعية  اضع لرسم اإلنفاق االستهالكي أم ال.

كي المتضمن قانون رسم اإلنفاق االستهال 2114   لعام21  من المرسوم التشريعي  1المادة   ومن حيث إن  
يستوفى هذا ... و 2 – 1نصت على أن يفرع رسم اإلنفاق االستهالكي ويتناو  البنود المبينة في الجدولين 

  حيث 1الرسم عن تقديم ال دمة ويضا  على الفاتورة بنسبة من البد  فيما يتعل  بال دمات المحددة بالجدو   
والمشروبات والحفالت وركن األلعاب الكهرنائية بين هذا الجدو  نوع ال دمات وهي  دمات المبيت والطعام 

 وال دمات الم جورة األ را.
 نفاق االستهالكي هو تقديم  دمة للمكلف بهذا الرسم.المعيار األساسي لفرع رسم اإل ومن حيث إن  
عقد إيجار المحل أو المطعم الموجود في منش ة الجهة المدعية ليس في حقيقته تقديم  دمة  ومن حيث إن  

لمست جر من أجل أن يفرع على بد  اإليجار هذا الرسم بل ال دمة ال اضعة لهذا الرسم هي ال دمة المقدمة ل
مستثمر  من المطعم أو المحل لألش ال الذين يرتادون هذه المحالت وهذا الرسم ال  ال  عليه على اعتبار أن  

نفاق االستهالكي ال يشمل بد  قيمة اإليجار للمحل رسم اإل وبالتالي فالن   ؛المطعم أو المحل يقوم باستيفائه أصوال  
 أو المطعم.

هذا الرسم  يفرع ألنه يد ل في شمو  عبارة ) ال دمات الم جورة األ را(  ا لجهة ما تمسكت به اإلدارة أن  وأم  
لمقصود بهذه ا   من الجدو  المرف  بقانون رسم اإلنفاق االستهالكي، فالن  1في الفنادق الواردة في الجداو  رقم  

ال دمات هي ال دمات المقدمة للجمهور من قبل الفندق أو المستثمر ألحد المحالت أو المطاعم أو بعع 
الفعاليات مثل األلعاب الكهرنائية وال يتصور أن يد ل في شمو  هذه ال دمات القيمة الت جيرية للمحل أو المطعم 
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العبارة هي ال دمة التي تسدا للجمهور من قبل مستثمر  المقصود من هذه بحسبان أن   ؛المسجر للمستثمر لهما
قيمة اإليجار ) بد  اإليجار (  ن معه القو  أن  المطعم أو المحل أو أم فعالية أ را في الفندق، األمر الذم يتعي  

 للمحالت أو المطاعم الموجودة في منش ة الجهة المدعية ال ي ضع لرسم اإلنفاق االستهالكي، وبالتالي يكون 
تكليف اإلدارة المدعى عليها للجهة المدعية برسم اإلنفاق االستهالكي بناء  على ضبط االستعالم الضريبي ذم 

مفتقد لألساس القانوني السليم، ونهذه المثابة تكون دعوا الجهة المدعية قائمة على  2112 5 6  تاري  6الرقم  
 أساس قانوني سليم وجديرة بالقبو . 

 -لهذه األسباب-
 يلي:ت المحكمة بما حكم
 قبو  الدعوا شكال .  أواًل:
قبولهااا موضااوعا  ومناع اإلدارة الماادعى عليهااا والمد لاة ماان فاارع رسام اإلنفاااق االسااتهالكي علاى بااد  عقااود  ثانيـًا:

إيجار المحالت والمطاعم الموجودة في منش ة الجهة المدعية بما يترتب علاى ذلاع مان آثاار ونتاائ  بماا فيهاا إل ااء 
 .2112 11 2  تاري  225وقرار الحجز التنفيذم ذم الرقم   2112 5 6  تاري  562324ر ذم الرقم  اإلنذا
   . 1111إعادة الرساوم المدفوعاة مان الجهاة المدعياة إليهاا وتضامين الجهاة المادعى عليهاا المصااريف و   ثالثًا:

 المحاماة.س مقابل أتعاب 
 م39/1/3009في هـ الموافق 0131في     /     /صدر وتلي علنًا 

 3001 / لعام3195/ في الطعن رقم /30تم فسخ هذا القرار بموجب حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم /
 وقد انتهت المحكمة اإلدارية العليا إلى ما يلي:

 قبو  الطعن شكال .أواًل: 
ل اء الحكم الطعينثانيًا:   .قبوله موضوعا  وا 
 .قبو  الدعوا شكال  ثالثًا: 
نهاء مفعو  قرار وقف التنفيذ الصادر في القضيةرابعًا:   .رفضها موضوعا  وا 

تضمين الجهة المدعية )المطعون ضدها( رسوم االدعاء والمصاريف في درجتي المحاكمة وألف ليرة خامسًا: 
 سورية في مقابل أتعاب المحاماة.

 وقد أقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه:
قضت ب ن يفرع رسم إنفاق  2114 6 12تاري   21للمرسوم التشريعي ذم الرقم  باعتبار أن التعليمات التنفيذية

( على أن رسم 1( وقد نل الجدو  رقم )2و1استهالكي على المواد وال دمات المبينة في الجدولين رقمي )
ي اإلنفاق االستهالكي يفرع على  دمات المبيت والطعام والمشروبات والحفالت وركن األلعاب الكهرنائية ف

الفنادق واألندية والمطاعم من الدرجات الدولية والممتازة واألولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة وتحدد نسبة 
 ويستوفى عند تقديم ال دمة. %11الرسم 
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3001( لسنة 115/9القرار رقم )
 م 3001( لسنة 3531/9الرقم )في القضية ذات 

ال تختص محكمة القضاء اإلداري بالمنازعات الخاصة بالفئات الخاضعة ألحكام -عدم اختصاص-قضاء إداري 
 مناط ذلك. -إحالة القضية بوضعها الراهن إلى المحكمة اإلدارية-القانون األساسي للعاملين في الدولة

 م. س الجهة المدعية:
 ستاذ م.سوكيله المحامي األ       

 السيد وزير الصناعة إضافة لمنصبه  :الجهة المدعى عليها
 تمثله إدارة قضايا الدولة         

 السيد المدير العام للمسسسة العامة للصناعات النسيجية بدمش                         
 وكيله المحامي األستاذ م. ع       

 -المحكمــــــــــــــــــة-
 األوراق، وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االطالع على

وماان حيااث إن  وقااائع القضااية تااتل ل حساابما اسااتبان ماان األوراق فااي أن  وكياال الماادعي أقااام هااذه الاادعوا عباار 
مرفا  باه مجموعاة مان الوثاائ  يقاو  فياه  2113 11 2استدعاء سجل لدا ديوان محكمة القضااء اإلدارم بتااري  

المرساوم  -1ي وأن أوفد إلى جمهورية العراق بموجب ثالثة مراسايم هاي علاى التاوالي : ما مل صه أن ه سب  للمدع
  تاااري  216المرسااوم رقاام   -3 2114 1 15  تاااري  211المرسااوم رقاام   -2 2111 2 11  تاااري  322رقاام  
ددها لاه وترتب له بذمة المسسساة المادعى عليهاا مباالة لام تسا 2112 2 21وقد أنهي ايفاده بتاري   2115 5 24

وننااء علاى رأم مجلاس الدولاة  2112و  2113و  2111في حينه رغم مطالبتاه لهاا المتكاررة والتاي تعاود ألعاوام 
والمسيااد باارأم الجمعيااة العموميااة رقاام  2112  لعااام 23الصااادر عاان اللجنااة الم تصااة بقساام الفتااوا والتشااريع رقاام  

  5452ماادعي المترتبااة لااه بااذمتها وقااد بل اات  فقااد قاماات المسسسااة باحتساااب اسااتحقاقات ال 2112  لعااام 422 
وبعاد المماطلاة فاي الصار  قامات بصار  المبل اين الماذكورين بالعملاة الساورية  ،  يورو14315دوالرا  أمريكيا  و  

بادال  مان صارفهما باالقطع األجنباي علماا  أن  ساعر صار  الادوالر قاد ارتفاع مان ثالثاة أضاعا  إلاى أرنعاة أضااعا  
اااا ألحااا  بالمااادع م المااادعي بكتااااب إلاااى مم  ي ضاااررا  كبيااارا  يعاااود إلاااى إهماااا  المسسساااة فاااي الصااار  بحيناااه، وقاااد تقاااد 
يطالبهاا بموجباه بالفائادة القانونياة مان تااري  اساتحقاق كال مبلاة يعاود  2113 6 25  تاري  2231المسسسة برقم  

كانات هاذه الادعوا التاي  وحتاى تااري  الادفع؛ وألن  المسسساة لام تساتجب فقاد 2112و  2113و  2111إلى أعوام 
يطلااب فيهااا إلاازام الجهااة الماادعى عليهااا بااالتعويع ودفااع كافااة المبااالة المسااتحقة لااه اسااتنادا  إلااى فاارق سااعر صاار  
ر بحاوالي أرنعاة مالياين ليارة ساورية وبالفائادة القانونياة عان كال مبلاة مان تااري  اساتحقاقه  القطع األجنبي والاذم يقاد 

 ورية. وحتى تاري  الدفع بالليرة الس
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هاااا ت سيساااا  علاااى أن  المطالباااة سااااقطة بالتقاااادم  ومااان حياااث إن  الجهاااة المااادعى عليهاااا قاااد دفعااات الااادعوا طالباااة رد 
 – 3612واسااتطرادا  فااالن  حساااب مسااتحقات الماادعي بااالليرات السااورية تاام  اسااتنادا  لكتاااب الساايد وزياار الماليااة رقاام  

لياارة عنااد اسااتحقاقها وأن  الماادعي قااد قاابع اسااتحقاقاته علااى أساااس سااعر الصاار  ل 2113 3 13  تاااري  21 11
بااالليرة السااورية دون أم اعتااراع أو تحفااظ، وهااذا يعتباار إقاارارا  منااه باا ن  سااعر الصاار  يقاادر بتاااري  االسااتحقاق وأن  
ن المسسسة العامة للصناعات النسايجية هاي شاركة حكومياة تتقي اد ب ساعار الصار  التاي يلزمهاا القاانون بهاا وال يمكا
 لها أن تصر  المبالة المستحقة للمدعي ب سعار ت تلف عن المعمو  بها قانونا  دون وجود مستند قانوني لذلع. 

وماان حيااث إن ااه ماان الثاباات ماان  ااال  الوثااائ  المباارزة بااالملف أن  الماادعي هااو ماان العاااملين لاادا المسسسااة العامااة 
السااورم فااي الجمهوريااة العراقيااة بموجااب المرسااوم رقاام للصااناعات النساايجية وقااد أوفااد للعماال لاادا المركااز التجااارم 

لمااادة عاااام  2114 1 15  تااااري  211لمااادة ثاااالث سااانوات وبموجاااب المرساااوم رقااام   2111 2 11  تااااري  322 
لماادة عااام واحااد؛ وقااد قضاات هااذه المراساايم الثالثااة فااي  2115 5 24  تاااري  216واحااد وبموجااب المرسااوم رقاام  
ضاااى الماادعي أجااوره وتعويضااااته المسااتحقة لاااه وفاا  القااوانين واألنظماااة المطبقااة علاااى المااادة الثانيااة منهاااا باا ن يتقا

مااوظفي البعثااات ال ارجيااة لاادا وزارة ال ارجيااة ... الاا  وقااد اسااتندت هااذه المراساايم فااي إيفاااد الماادعي إلااى أحكااام 
 . 2114  لعام 51القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  

  لعاام 51من نظام العاملين األساسي الصاادر بالقاانون رقام   121و  143المادتين ومن حيث إن ه وعمال  ب حكام 
فالن  محكمة البداية المدنية هي الم تصة بالنظر في جميع المنازعاات الناشائة عان تطبيا  هاذا القاانون بماا  2114

بيااانهم وناااين أم مااان  فاااي ذلاااع ال الفاااات المالي اااة الناجماااة عااان األجاااور والتعويضاااات وساااائر المنازعاااات التاااي تنشااا 
ااة، وذلااع باسااتثناء فئااات العاااملين المحااددين فااي المااادة     منااه الااذين ي ضااعون ألحكااام القااوانين 156الجهااات العام 

 واألنظمة السارية عليهم بتاري  نفاذ هذا القانون. 
ن  النازاع المثاار فاي ومن حيث إن  المدعي باعتباره ليس من الفئاات المساتثناة مان تطبيا  أحكاام القاانون الماذكور وأ

القضااية ناااجم عاان عالقااة وظيفي ااة كااون المطالبااة تتعلاا  باا جور وتعويضااات عاان فتاارة إيفاااده إلااى جمهوريااة العااراق 
 واعتراضه على طريقة احتساب المبالة المستحقة له فالن  محكمة البداية المدنية هي الم تصة بالنظر في النزاع. 

اإلداري ااة فااي دمشاا  فقااد أصاابحت هااذه المحكمااة هااي الم تصااة بااالنظر فااي وماان حيااث إن ااه وبعااد تشااكيل المحكمااة 
النزاع بدال  من محكمة البداياة المدنياة العمالياة بدمشا  وفقاا  لال تصاال المكااني بعاد أن أنهاي إياالء اال تصاال 

فاي إليها غداة تشاكيل المحكماة اإلدارياة التاي هاي صااحبة اال تصاال األصايل فاي المنازعاات المنصاول عليهاا 
   من القانون المذكور أعاله.143المادة  

م فالن ه ال منال لهذه المحكمة من إعالن عدم ا تصاصها بالنظر في الدعوا.  ومن حيث إن ه ونناء على ما تقد 
 -لهـــــذه األسباب-

  حكمت المحكمة بما يلي:
حالتها بوضعها الراهن إلى المحكمة اإلدارية. أواًل:  عدم ا تصال محكمة القضاء اإلدارم بالنظر في الدعوا وا 
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   ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.1111: تضمين المدعي الرسوم والمصروفات و  ثانياً 
 م  1/9/3001/هـ الموافق في 0139حكمًا صدر وتلي علنًا بتاريخ    /     / 

للم   طعن على هذا القرار ُيسج 
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3001( لسنة 150/0القرار رقم )

 3001( لسنة 3303/0في القضية ذات الرقم )
اص محكمة القضاء اإلداري بالنظر في المنازعات الناشئة فيما بين عدم اختص-عدم اختصاص-قضاء إداري 

 مناط ذلك.-المصارف المتعلقة بالكفاالت المصرفية
 المدير العام للمصر  التجارم السورم إضافة لوظيفتهالجهة المدعيـــــــة: 

 يمثله المحامي ف. ع                                                   )المدعى عليها تقاباًل(
 ع. أه المحامي يمثل                                       األردن -البنع العرنيالجهة المدعى عليها: 
 شركة أويل ويل األمريكية.                        

      بالتقابل(  وهي مدعيةالشركة السورية للنفط ممثلة بمديرها العام إضافة لوظيفته )                       
 إدارة قضايا الدولة اتمثله                              

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

ومن حيث إن  وقائع القضية تتل ل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية ب ن ه قد تام  إبارام عقاد بالتراضاي باين الشاركة 
التزمت بموجباه هاذه األ يارة بتورياد قطاع تباديل علاى أن تقاوم بتقاديم  ويل ويل األميركيةأ السورية للنفط ونين شركة

المصر  التجارم ضمانا  لتنفياذ العقاد الملماع إلياه، وبموجاب تلكاس صاادر عان البناع الماد عى كفالة مسحوبة على 
، وقد تم  طلب إصدار الكفالة مان المصار  التجاارم الاذم قاام بادوره بتنفياذ المطلاوب 2111 2  2عليه مسرخ في 

دة من قبله حسب طلبات الشركة السورية 111224166وأصدر الكفالة رقم    للنفط الواردة إليه.  والممد 
اة وجاود  2112 3 22ونتاري   ورد كتاب من المصر  المادعى علياه أوضا  فياه أن اه يارفع تمدياد الكفااالت بحج 

عقوبااات أميركيااة وتاام  الاارد عليااه ماان قباال الجهااة المدعيااة ب ن ااه ملاازم بالاادفع والتمديااد وهااذا ال يتعااارع مااع العقوبااات 
 المزعومة. 

عى عليه قد طلب إصدار الكفالة على مسسوليته وكفالته وبالنيابة عناه؛ األمار الاذم يجعال ولم ا كان المصر  المد
ااا كااان العقااد شااريعة المتعاقاادين ال يجااوز نقضااه أو  ماان تصاار  البنااع الماادعى عليااه إ ااالال  بواجباتااه والتزاماتااه، ولم 

عروضااة، فقااد بااادرت الجهااة المدعيااة إلااى تعديلااه إال  باتفاقهمااا وكاناات القااوانين السااورية هااي المطبقااة فااي الحالااة الم
 مباشرة دعواها الماثلة ملتمسة ما يلي: 
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لزامهااا باادفع العمااوالت  إلاازام الجهااة الماادعى عليهااا )البنااع العرنااي وشااركة أوياال وياال األميركيااة( باادفع مبلااة الكفالااة وا 
اء التاااام إضاااافة إلاااى الفوائاااد المساااتحقة للجهاااة المدعياااة اعتباااارا  مااان تااااري  المطالباااة بقياااد قيماااة الكفالاااة وحتاااى الوفااا

لزامهاا بادفع تعاويع عان الضارر الماادم والمعناوم  ومصاريف المراسالت من تاري  المطالبة وحتى الوفاء التاام، وا 
 الالح  بالجهة المدعية جراء إ ال  المدعى عليها بالشروط العقدية. 

ومن حياث إن  المادعى علياه )البناع العرناي( تقادم بماذكرة جوابياة الاتمس فيهاا مان حياث النتيجاة رد الادعوا الماثلاة 
 شكال  لعدم اال تصال وموضوعا . 

ومن حيث إن  الشركة السورية للنفط )المدعي عليها( تقدمت بمذكرة جوابية التمست فيها رد الدعوا في موضاوعها 
 ل تلتمس فيه من حيث النتيجة: وتضمنت ادعاء بالتقاب

 إعالن أحقية الجهة المدعية بالتقابل )الشركة السورية للنفط( بمصادرة كفالة الت مينات النهائية. 
  55  من قانون مجلس الدولاة رقام  11ماثلة إلى نل المادة  لومن حيث إن ه تجدر اإلشارة في موضوع القضية ا

اشاائة عاان العقااود اإلداريااة فااي دائاارة ا تصااال مجلااس الدولااة بهيئااة قضاااء التااي أد لاات المنازعااات الن 1656لعااام 
 إدارم.

وفااي هااذا المجااا  لعل ااه ماان مندوحااة القااو  التااذكير باا ن  العقااود اإلداريااة إنمااا هااي تلااع التااي تبرمهااا إحاادا الجهااات 
 د المدنية.العامة لت مين سير المراف  العامة وتضمنها شروطا  استثنائية غير م لوفة في نطاق العقو 

وماان حيااث إن ااه بالتاادقي  فااي الوثااائ  المباارزة فااي الملااف يتبااين أن  مناااط الناازاع فااي القضااية الماثلااة ال ياارتبط بالعقااد 
ن ما مرده إلى إ ال  المصر  المدعى  اإلدارم المبرم بين الشركة السورية للنفط ونين شركة إويل ويل األميركية، وا 

ذ التزاماتاه بادفع قيماة الكفالااة، ومان الجلاي   أن  تلاع المساا لة هاي مان المساائل التااي علياه بواجباتاه وامتناعاه عان تنفياا
تد ل في إطار العالقة التجاري ة التاي تارنط باين المصار  المادعي والمصار  المادعى علياه؛ وبالتاالي فاالن  البحاث 

 في االدعاء األصلي ي رج عن دائرة ا تصال محكمة القضاء اإلدارم.
وماان حيااث إن ااه وفيمااا يتعلاا  باالدعاااء بالتقاباال فالن ااه ولاائن كااان االدعاااء األصاالي يتعلاا  بمنازعااة ناشاائة عاان عالقااة 
تجاري ة بين المصر  المدعي والمصر  المدعى عليه على النحو الذم سب  بيانه؛ فالن  االدعاء إن ما ينصب على 

ة الكفالااة موضااوع هااذه الاادعوا جااراء إ ااال  الشااركة الماادعى المطالبااة بااالعالن أحقيااة الجهااة المدعيااة بالتقاباال بقيماا
عليها بالتزاماتهاا العقدياة بموجاب العقاد المبارم بينهاا وناين الشاركة المدعياة بالتقابال، وبالتاالي  فاالن  هاذه المطالباة ال 

المادعي بالتقابال ترتبط البتاة بموضاوع  المنازعاة األصالي بحسابان أن هاا تتعلا  بالعقاد اإلدارم المبارم باين الطارفين )
  مان قاانون 156والشركة المدعى عليها(، األمر الذم يتعي ن معه رد االدعاء بالتقابال شاكال  عماال  ب حكاام الماادة  

 أصو  المحاكمات  المدنية مع حفظ ح  جهة اإلدارة المدعية بالتقابل بالقامة دعوا مستقلة بهذا الصدد.  
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي: 
 عدم ا تصال محكمة القضاء اإلدارم للنظر في االدعاء األصلي.   أواًل:
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 عدم قبو  االدعاء بالتقابل شكال  مع حفظ ح  اإلدارة المدعية تقابال  بالقامة دعوا مستقلة بمطالبها.  ثانيًا:
  511ماا وكال منهماا  تضمين الجهة المدعية والجهة المدعية بالتقابل الرسوم والمصاريف المدفوعة من قبله ثالثًا:

  . س مقابل أتعاب المحاماة.  
 م03/00/3001هـ الموافق في  0139صدر وتلي علنًا في   /  / 

/ في الطعن 0510تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3009 / لعام1319رقم /

 
 اإلداري بدمشقمحكمة القضاء 

 م 3001( لسنة 0331/3رقم )القرار 
 م3001( لسنة 3/ 3591في القضية ذات الرقم )

القضاء اإلداري بالنظر في المنازعة الناشئة بخصوص عقد  عدم اختصاص -عدم اختصاص -قضاء إداري 
 مناط ذلك.-شروط العقد اإلداري -إيجار سيارة إلى جهة عامة

 المحامي م. م بصفته الش صيةالجهة المدعيـــــــة: 
 وزير اإلسكان والتعمير إضافة لمنصبه  الجهة المدعى عليها:
 وزير الموارد المائية إضافة لمنصبه                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة         
 -المحكمة-

 بعد االطالع على األوراق، وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. 
بان ماان األوراق فااي أن  الماادعي تقاادم بهااذه الاادعوا أمااام محكمااة ماان حيااث إن  وقااائع القضااية تتحصاال حساابما اساات

تم تجديد عقد تا جير السايارة العائادة  2112 1 21شارحا  فيها ب نه بتاري   2113 11 12القضاء اإلدارم بتاري  
  للمسسسااة العامااة لمياااه الشاارب والصاار  الصااحي فااي محافظااة ريااف 235132لااه نااوع بيااع أب  تحماال الاارقم  

  وقااد تاام تسااديد الت مينااات النهائيااة للعقااد، إال  أن  المسسسااة العامااة 116لااع بموجااب العقااد بالتراضااي رقاام  دمشاا  وذ
عااان دفاااع أجااارة السااايارة دون إباااداء  2112 2 12لميااااه الشااارب والصااار  الصاااحي برياااف دمشااا  توقفااات بتااااري  

األجاارة الشااهرية للساايارة موضااوع األسااباب، وعلااى ذلااع تقاادم الماادعي بطلااب إلااى المسسسااة المااذكورة يرجااو فيااه دفااع 
اا كانات معاه هاذه  العقد إال أنها أجابته بعدم رغبتها بفس  العقد أو بالعادة السيارة مع رفع دفع األجرة الشهرية، مم 
الدعوا والتي يطلب فيها المدعي الحكم باللزام الجهة المدعى عليها بالعادة وتسليم السيارة المملوكة له بالحالة التاي 

   . س مااع الفائاادة القانونيااة 172117111وفااي حااا  اسااتحالة ذلااع الحكاام باللزامهااا باادفع قيمتهااا والبال ااة  اسااتلمتها 
ااا فاتااه ماان رناا  ومااا أصااابه ماان  سااارة،  لزامهااا باادفع التعااويع العاااد  عم  ماان تاااري  االدعاااء وحتااى الوفاااء التااام، وا 
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لزامهااا باادفع األجاار الشااهرية ال اصااة بالساايارة والبال ااة    2112 2 12 . س شااهريا  اعتبااارا  ماان تاااري    2111وا 
لزامها بالعادة الت مينات النهائية للعقد.   وحتى تاري  صدور الحكم القضائي المبرم مع الفائدة القانونية وا 

التمسات فيهاا رد الادعوا شاكال   2114 3 6ومن حيث إن  اإلدارة المدعى عليها تقد مت بمذكرة جوابية مسر اة فاي 
 تصال مجلس الدولاة للنظار بالادعوا واساتطرادا  رفضاها موضاوعا  ت سيساا  علاى أن  العقاد موضاوع وا عالن عدم ا

الدعوا لم يتضمن العناصر الواجب توافرها العتباره عقد إدارم يد ل ضمن ا تصال مجلس الدولة، هذا فضاال  
ظارو  األمني اة الراهناة ونناود عن أن  السيارة موضاوع الادعوا قاد تم ات سارقتها عان طريا  الساطو المسال  بسابب ال

عقد االستئجار المبارم ماع المادعي لام يتضامن تحميال اإلدارة المادعى عليهاا أم مساسولية فاي حاا  تعارع السايارة 
 للسرقة.

ومان حيااث إن  القضاااء اإلدارم قااد عاار   العقاود اإلداريااة ب نهااا تلااع العقااود التاي يبرمهااا شاا ل معنااوم عااام بقصااد 
اا بتضامين تلاع العقاود شاروطا  تسيير مرف  عام، وتظه ر فيها ني تاه فاي األ اذ ب حكاام القاانون العاام ويتجل اى ذلاع إم 

غياار م لوفااة فااي القااانون ال ااال أو السااما  للمتعاقااد مااع اإلدارة باالشااتراع مباشاارة فااي تسااير المرفاا  العااام، وعلااى 
يكااون العقااد إداريااا  بحيااث يجااب أن تكااون ذلااع فقااد اسااتقر القضاااء اإلدارم علااى أن ااه البااد ماان تااوافر ثالثااة عناصاار ل

اإلدارة طرفااا  أوال ، وأن يتضاامن شااروط غياار م لوفااة فااي نطاااق العقااود العاديااة ثانيااا ، وأن يتصاال العقااد بتساايير مرفاا  
 عام ثالثا .

 ومن حيث إن  الثابت ب ن  العقد موضوع الدعوا لم يتضمن شاروطا  غيار م لوفاة فاي نطااق العقاود العادياة وبالتاالي
فالن  العقاد موضاوع الادعوا فقاد عنصار مان العناصار الثالثاة المتالزماة العتبااره عقادا  إدارياا  وعلياه فاالن  الن ظار فياه 

 ي رج عن ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارم. 
ومن حياث إن اه وت سيساا  علاى ماا تقادم فالناه ال معادا والحالاة هاذه مان إعاالن عادم ا تصاال مجلاس الدولاة بهيئاة 

 ضاء إدارم للنظر في الدعوا الماثلة.ق
 -لهـــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:
 عدم ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارم بالنظر في الدعوا الماثلة. أواًل:
    . س مقابل أتعاب المحاماة.1111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و   ثانيًا:

 م01/03/3001هـ الموافق  0131/     قرار صدر وتلي علنًا في /
/ في الطعن رقم 301تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3009 / لعام3310/
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3009( لسنة 913/0القرار رقم )

 م 3009( لسنة 533/0في القضية ذات الرقم )
-عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في حال وجود بند تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين-إداري قضاء 

 مناط ذلك.
 

 م. ع ورفاقهالــجهــة الــمــدعـية: 
 يمثلهم المحاميان م. م و م.ت   

 س.أ ورفاقها                     
 يمثلهم المحامي م. أ     

 للمسسسة العامة لرسكان إضافة لوظيفته المدير العام  الجهة المدعى عليها:
 تمثله إدارة قضايا الدولة      
 -المحكمة-

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن  وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق في أن  الجهة المدعية تقد مت بعريضة دعواها 
ل اء اإلنذار ذم الرقم  2111 6 22إلى ديوان محكمة القضاء اإلدارم بتاري   م طالبة فيها الحكم بوقف تنفيذ وا 

ى عليها والمتضمن الطلب إلى الجهة المدعية م الصادر عن الجهة المدع2111 1 22  تاري  6 12 2361 
  والواقع في منطقة برزة المرحلة األولى والعائدة ملكيته للمسسسة 1216إ الء الفرن المشاد على المقسم رقم  

لزام المسسسة المذكورة بالتعويع على الجهة المدعية عم ا لح  بها من ضرر مادم ومعنوم.  العامة لرسكان؛ وا 

ست الجه وانتقلت العالقة  1621ة المدعية على أن  مسرثها   ع، ع  ش ل إيجارا  الفرن المذكور منذ عام وأس 
 اإليجارية بعد وفاته إليها مما يجعلها شاغلة للفرن بشكل قانوني لهذا كانت الدعوا الماثلة. 

تنفيذ القرار برفع وقف  2111 11 25 م  تاري  1 1421ومن حيث إن  المحكمة قضت بموجب قرارها رقم  
 المشكو منه ولم يتبين من ملف الدعوا أن ه قد تم الطعن بهذا القرار. 

طلبت فيه الحكم بوقف تنفيذ  2111 11 31ومن حيث إن  الجهة المدعية تقدمت أيضا  بطلب عارع مسرخ 
ل اء القرار بالكتاب رقم   العامة  الصادر عن المدير العام للمسسسة 2111 11 23  تاري  6 12 1554وا 

لرسكان والمتضمن م اطبة المحامي العام األو  في محافظة دمش  من أجل اإليعاز إلى قسم الشرطة الم تل 
من أجل تقديم المسازرة الالزمة إل الء الفرن موضوع الدعوا فورا  وتسليمه إلى المسسسة العامة لرسكان  اليا  من 

 الشواغل. 
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قضت المحكمة برفع وقف تنفيذ القرار المشكو منه  2111 12 12 م  تاري  1 1551وبموجب قرارها رقم  
 موضوع الطلب العارع ولم يتم الطعن بهذا القرار. 

م تضمنت طلبا  عارضا  بالعطاء القرار  2111 12 21ومن حيث إن  الجهة المدعية تقد مت بمذكرة مسر ة في 
لمدعية وني نت في هذه المذكرة ب ن ه سب  لجهة اإلدارة معجل النفاذ برفع األقفا  وتسليم الفرن بصفة مسقتة للجهة ا

المدعى عليها أن تقدمت أمام محكمة القضاء اإلدارم بدعوا إل الء الجهة المدعية من الفرن موضوع الدعوا 
عن المحكمة المذكورة متضمنا  إعالن عدم ا تصال  2114 12 31  تاري  2 2113وصدر القرار ذم الرقم  

اإلدارم للنظر في موضوع النزاع، باعتبار أن  البت فيه يعود إلى التحكيم وفقا  لنل العقد الموقع محكمة القضاء 
بين طرفي الدعوا وقد تم  إبراز صورة عن هذا القرار الذم اكتسب الدرجة القطعية بموجب قرار دائرة فحل 

 م  5 161م وبموجب قرارها رقم   2112 5 11  تاري  2 ط 1132الطعون لدا المحكمة اإلدارية العليا رقم  
 قضت المحكمة برفع الطلب المستعجل المذكور آنفا .  2112 3 21تاري  

ل اء  2112 1 22ومن حيث إن  الجهة المدعية تقدمت أيضا  بطلب عارع بتاري   طالبة فيه الحكم بوقف تنفيذ وا 
والمتضمن م اطبة  2112 1 2  تاري  6 12 4123القرار بالكتاب الصادر عن المسسسة العامة لرسكان برقم  

 2111 11 23( تاري  6 12 1554المحامي العام األو  في محافظة دمش  والمتضمن نفس فحوا كتابها رقم )
بعدم قبو  طلب وقف  2112 11 6 م  تاري  5 526المذكور سابقا  وقد قضت المحكمة بموجب قرارها رقم  

 ملف الدعوا أنه قد تم الطعن بهذا القرار.  التنفيذ لسب  الفصل فيه ولم يتبي ن من

ومن حيث إن  الجهة المدعية الممثلة بوكيلها المحامي   م، م   تقدمت بعدة مذكرات طلبت فيها تثبيت تنازلها عن 
الدعوا دون الح  المدعى به؛ وذلع بعد أن تم  توصيف العقد موضوع الدعوا على أن ه عقد إيجار وذلع بقرار 

م والمكتسب الدرجة  2114 2 11  تاري  435الرقم   محكمة الصل  المدني بدمش    الدائرة الثالثة عشر   ذم
م في حين أن  الجهة  2115 2 15   ال رفة اإليجارية   تاري  122القطعية بموجب قرار محكمة النقع رقم  

 2113 2 5المدعية الممثلة بوكيلها لم تبد أم موقف حيا  التناز  المذكور وأكدت ب  ر مذكرة قدمها بتاري  
 لبات الواردة بعريضة الدعوا. الحكم وف  الط

م التمست رفع طلب الجهة المدعية  2114 4 2ومن حيث إن  جهة اإلدارة وبموجب مذكرتها المسر ة في 
بالتناز  عن الدعوا دون الح  المدعى به، وني نت أن ه بموجب القرار الصادر عن محكمة القضاء اإلدارم رقم 

بة رئيس مجلس الدولة لحل ال ال  الناشب عن طري  التحكيم وتم  تم  م اط 2114 12 31  تاري  2 2113 
  121تسمية أحد القضاة محكما  عن المسسسة العامة لرسكان بعد الحصو  على رأم اللجنة الم تصة رقم  

 م المتضمن إجازة اللجوء إلى التحكيم.2112 2 31تاري  

ن قانون أصو  المحاكمات فالن ه ال معدا من تثبيت   م121  و  126ومن حيث إن ه في هدم أحكام المادتين  
تناز  الجهة المدعية الممثلة بوكيلها المحامي   م، م  عن الدعوا الماثلة دون الح  المد عى به ،كون اإلدارة 
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في أن ه تم اللجوء إلى التحكيم لحل ال ال  الناشب بين طرفي العقد  2114 4 2أقرت بمذكرتها المسر ة في 
والمكتسب الدرجة  2114  لعام 2 2113لدعوا ت سيسا  على قرار محكمة القضاء اإلدارم رقم  موضوع ا
 القطعية. 

ومن حيث إن ه بالنسبة للجهة المدعية الممثلة بوكيلها المحامي  م، أ  والتي طلبت الحكم وف  الطلبات الواردة 
لتعويع عم ا لح  بها من ضرر مادم ومعنوم بعريضة الدعوا والمتمثلة بالل اء إنذار اإل الء المشكو منه وبا

 –  بمنطقة برزة 1216فالن ه وسندا  ألحكام العقد موضوع الدعوا المتعل  باستثمار الفرن المشاد على المقسم رقم  
والمكتسب الدرجة  2114  لعام 2 2113مرحلة أولى وسندا  لحكم أو قرار محكمة القضاء اإلدارم ذم الرقم  

من إعالن عدم ا تصال محكمة القضاء اإلدارم بالنظر في النزاع الناشب عن العقد موضوع القطعية والمتض
حو  اإلجراءات المت ذة في سبيل حل  2114 4 2الدعوا وفي ضوء ما بينته جهة اإلدارة بمذكرتها المسر ة في 

ن عدم ا تصال محكمة ال الفات الشاجرة عن العقد المذكور عن طري  التحكيم، فالن ه ال معدا معها من إعال
 القضاء اإلدارم للنظر في طلبات الجهة المدعية المذكورة. 

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 تثبيت تناز  الجهة المدعية )م، ع ورفاقها......( عن الدعوا الماثلة دون الح  المدعى به.  أواًل:
ات الجهة المدعية )س، ع ورفاقها .....( باعتبار عدم ا تصال محكمة القضاء اإلدارم للنظر في طلب ثانيًا:

 أن  البت فيها يعود إلى التحكيم.
   ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.1111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و  ثالثًا:

 30/9/3009هـ الموافق في 03/1/0131صدر وتلي علنًا في دمشق 
/ في الطعن 0331دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار تم 

 3009 / لعام9131رقم /
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 كمة القضاء اإلداري بدمشق مح
 م 3003( لسنة 3/ 0010القرار رقم )

 م 3003لسنة / 3/ 0031في القضية ذات الرقم / 
إن  -وجود صعوبات مادية غير متوقعة-ة بفروق أسعار وتبرير مدة التنخيرالمطالب–عقد إداري –قضاء إداري 

مبدأي حسن النية في تنفيذ العقود اإلدارية وتعاون المتعهد مع اإلدارة في تسيير المرفق العام يحوالن دون 
لمتعهد بنفقات باهظة ناجمة عن صعوبات مادية غير الغلو في تفسير هذا البند على نحو يؤدي إلى إرهاق ا

 مناط ذلك.-قبول المطالبة في جزء منها-متوقعة اعترضته أثناء التنفيذ
 (.  )م. أ الجهة المدعية:

 السيد رئيس بلدية أصيلة إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليها:
 دارة قضايا الدولة.تمثله إ

 -المحــكمــة- 
 وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االطالع على األوراق

 جراءاتها الشكلية. الدعوا قد استوفت إ ومن حيث إن  
وكيل الجهة المدعية قد  وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة بملف القضية ب ن   ومن حيث إن  

: الجهة المدعية قد حا  فيها ب ن  شار  2116 2 23تقدم باستدعاء دعواه هذه أمام محكمة القضاء اإلدارم بتاري  
لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع  1661 11 4  تاري  2تعاقدت مع الجهة المدعى عليها بموجب العقد رقم  

  يوما  وتبلة 11   . س ومدة تنفيذ  3142211مجارم الصر  الصحي في قرية أصيلة بقيمة كشف تقديرم  
وأثناء تنفيذ الجهة المدعية للعقد فوجئت بوجود طبقات  1666 4 2اري   ل  ت112أمر المباشرة بالكتاب رقم  

ا دفعها إلى إقامة دعوا وصف حالة راهنة أمام ص رية قاسية جدا  وكثيفة بشكل ألح  بها  سارة فادحة مم  
 ر بدوره إجراء الكشف الحسي المستعجل على موقع الحفر لوصفقاضي األمور المستعجلة في مصيا  الذم قر  

جراء  برة فني   اتها وسعر تكلفة المتر المكعب الص رم الواحد والمدة ة لتحديد نسبة الص ور وكمي  حالته الراهنة وا 
 الالزمة لتنفيذه.

في  1666 11 13  تاري  112وننتيجة المحاكمة أصدر قاضي األمور المستعجلة في مصيا  قراره رقم  
   والمنتهي إلى ما يلي:115الدعوا أساس  

 .1666 6 26وال برة  1666 6 22تثبيت وصف الحالة الراهنة وف  ضبطي الكشف -1
ق هذا القرار من قبل محكمة إجازة المدعيين بالقامة دعوا األساس أمام المرجع القضائي الم تل وقد صد  -2

ية غير وبالرغم من الصعوبات الماد 2111 5 11  تاري  152االستئنا  المدنية األولى بحماه بقرارها رقم  
ة الفادحة وحصو  ارتفاع ب سعار المواد المحصورة وغير المحصورة وال المتوقعة لتنفيذ بنود العقد وال سائر المادي  

  أن  زمة لتنفيذ بنود العقد من إسمنت ورمل ... ال ، إال  ما أجور اليد العاملة وأجور آليات الحفر والمواد الالسي  
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ا كانت معه الدعوا الماثلة الهادفة إلى قبو  كافة مطالب الجهة المدعية مم  عى عليها تجاهلت اإلدارة المد  
الدعوا والحكم ب حقية الجهة المدعية بتقاضي فروق أسعار الحفريات الص رية واعتبار كامل مدة الت  ير مبررة 

 %5ة بمقدار انوني  ونتقاضي فروق أسعار المواد المحصورة وغير المحصورة وأجور اليد العاملة ونتقاضي فائدة ق
 من تاري  االدعاء ول اية الوفاء التام وتصفية العقد على هذا األساس.

نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة أصبحت من  وكيل الجهة المدعية يسسس دعواه على أن   ومن حيث إن  
يع عن الحفريات إذا ما صادفته ة المتعهد بالتعو النظريات المقبولة في الفقه والقضاء اإلداريين وتقضي ب حقي  

ن استعمل في حفرها وتفجيرها امالت  ص ور قاسية من النوع الذم ظهر في الحفرية التي قام بها المتعهد حتى وا 
 ة قاسية أثناء الحفر يعطي للمتعهد الح  باقتضاء التعويع.ظهور طبقة ص ري   ن  ة والمتفجرات وا  الضاغط

طالبة  2116 5 11جهة اإلدارة قد أجابت على استدعاء الدعوا بموجب مذكرتها المسر ة في  ومن حيث إن  
  بيان األش ا  قد نل على )حفريات 1الكشف التقديرم لدراسة المشروع البند رقم   رفضها ت سيسا  على أن  

هذا البند يشير بشكل  ...( وأن  ة . نادق ب رع مهما كان نوعها آلية وباليد العاملة ص رية أو ترابية أو بيتوني  
ا ا كان العقد شريعة المتعاقدين ال يجوز نقضه أو تعديله إال بموافقة الطرفين ولم  واض  إلى كلمة ص رية ولم  
  يوما  وقد وقع المتعهد على هذا العقد وعاين موقع العمل   أرع المشروع   مما 11كانت مدة تنفيذ العقد هي  

 لى دراية وتفهم كامل لطبيعة المنطقة.ه كان عيد  على أن  
  بتحفظ على فروق أسعار المشروع وفروق 2المتعهد قد وقع الكشف النهائي رقم   ه ومن الثابت أن  ومن حيث إن  

 أسعار الحفريات الص رية وغرامة الت  ير. 
ت الجهة المدعية ونيان مدا ة لدراسة طلباة أحادي  رت إجراء  برة فني  هذه المحكمة كانت قد قر   ومن حيث إن  

دفوع الطرفين ووثائ  العقد وكل ما ترا ال برة  أحقيتها بها كال  أو جزءا  وذلع في ضوء أوراق الدعوا وأقوا  و
 لزوم االطالع عليه.

 2112 1 1السيد ال بير الذم نهع بمهمة ال برة الفنية قد تقدم بتقرير  برته المسرخ في  ومن حيث إن  
 من هذه النتيجة إلى ما يلي: والمنتهي فيه

    . س لقاء ظهور نسبة حفريات ص رية أكثر من المتوقع.311622أحقية المتعهد بتقاضي مبلة  -1
   . س المحسومة من الكشف النهائي لقاء 56225مدة الت  ير مبررة وب حقية المتعهد باسترداد مبلة   إن  -2

 غرامات الت  ير. 
سعار المواد المحصور بيعها بالقطاع العام وأن االرتفاعات الطارئة على أسعار لم يطرأ أم ارتفاع على أ-3

التي يتحملها المتعهد وف  حكم  %15المواد وأجور اليد العاملة المست دمة في تنفيذ التعهد هي أقل من نسبة 
 لع. وال يستح  المتعهد أم تعويع عن ذ 1626  لعام 221  من المرسوم التشريعي رقم  21المادة  

طالبة هدر تقرير ال برة الفنية وعدم  2113 3 11جهة اإلدارة قد تقدمت بمذكرتها المسر ة في  ومن حيث إن  
 الركون إليه ت سيسا  على مجانبته للواقع والقانون.
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بناء على تكليف من قبل المحكمة  2113 5 1السيد ال بير عاد وتقدم بتقرير تكميلي مسرخ في  ومن حيث إن  
 ة مالحظات اإلدارة الواردة في مذكرتها المذكورة أعاله والذم أكد فيه على تقرير  برته األساسي. لمعالج

 2113 11 3جهة اإلدارة المدعى عليها عقبت على تقرير ال برة التكميلي بمذكرتها المسر ة في  ومن حيث إن  
وعدم الركون إليهما ورفع الدعوا  بعدد من المالحظات والتمست فيها هدر تقرير ال برة األساسي والتكميلي

ه قام بتنفيذ المرحلة هما  لطبيعة أرع المشروع ألن  المتعهد كان متف   وذلع استنادا  لعدد من المالحظات وال سيما أن  
وهذا يل ي وبشكل قاطع عدم معرفته بطبيعة أرع المشروع  1662 2 26  تاري  2األولى بموجب العقد رقم  

أم قبل توقيعه على عقد المرحلة الثانية  1661 2 23الم المسقت للمرحلة األولى كان بتاري  تاري  االست وأن  
 بثالثة أشهر ونصف.

تقرير ال برة الفنية وجد مستوفيا  ألوضاعه وشرائطه القانونية المعتادة وقد أحاط بالقضية من كافة  ومن حيث إن  
ولم تنل منه مالحظات اإلدارة، األمر الذم يتعين معه اعتماده  جوانبها وجاء معلال  تعليال  علميا  وفنيا  سائ ا  

ما نل عليه الكشف التقديرم في بند الحفريات  والركون إليه ك ساس للبت بالدعوا الماثلة مع اإلشارة إلى أن  
لتي جرا على أنه: "مهما كان نوعها ترابية أو ص رية" يبقى ضمن الحد الم لو  والمعقو  لطبيعة ترنة المنطقة ا

بها التنفيذ فمبدأم حسن النية في تنفيذ العقود اإلدارية وتعاون المتعهد مع اإلدارة في تسيير المرف  العام يحوالن 
دون ال لو في تفسير هذا البند على نحو يسدم إلى إرهاق المتعهد بنفقات باهظة ناجمة عن صعوبات مادية غير 

ام قد ثبت بال برة الفنية الجارية أمام هذه المحكمة وال برة الجارية في وعليه ما د ،متوقعة اعترضته أثناء التنفيذ
ة   من كمي  %21نسبة الص ور القاسية التي اعترضت المتعهد تشكل ما نسبته   وصف الحالة الراهنة ب ن  

 الحفريات التي تقع ضمن ترنة غضارية   حمراء   لذلع تعد تلع الص ور من قبيل الصعوبات المادية غير
   . س 3116622المتوقعة والمقتضى تعويع المتعهد عنها وف  ما  لصت إليه ال برة الفنية بمبلة قدره  

وأيضا  تبرير كامل مدة الت  ير الحاصلة في تنفيذ التعهد وا عادة غرامة الت  ير المقتطعة منه دون وجه ح  
ورين ورفع المطالبة بالتعويع عن فروقات    . س مع الفائدة القانونية على المبل ين المذك566225والبال ة  
 األسعار.

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبو  الدعوا شكال . أواًل: 
  3116622لزام اإلدارة المدعى عليها ب ن تدفع للجهة المدعية مبلاة قادره  قبولها موضوعا  في شطر منها وا  ثانيًا: 
وسبعون ليرة سورية ال غير وذلع تعويضا  لهاا عان الحفرياات الصا رية س فقط ثالثمائة ألف وتسعمائة وسبعة   .

لزامهاا أيضاا  باعتباار أن   كامال مادة التا  ير الحاصالة فاي تنفياذ التعهاد موضاوع الادعوا مادة مباررة  غير المتوقعة وا 
 مااااس    . س فقااااط تسااااعة و مسااااون ألفااااا  وسااااتمائة و 566225وا عااااادة غرامااااة التاااا  ير المقتطعااااة منهااااا والبال ااااة  
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  ساانويا  اعتبااارا  ماان تاااري  %5وعشاارون لياارة سااورية ال غياار مااع الفائاادة القانونيااة علااى المبل ااين المااذكورين بواقااع  
 اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية ول اية الوفاء التام ورفع ما يجاوز ذلع من طلبات.

لنصف ام ار وتضامين الطارفين مناصافة إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمينها اثالثًا: 
   ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. 511المصاريف ونفقات ال برة وكل منهما  

 م 31/00/3003هـ الموافق في 0139قرارًا صدر وتلي علنًا في /   / 
الطعن رقم  / في905تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3001 / لعام1313/
 

 -محكمة القضاء اإلداري بدمشق  -
 م 3003( لسنة 3/ 0031القرار رقم )

 م 3003/ لسنة 3/ 0103في القضية ذات الرقم / 
الجهة المدعية –المطالبة بفروقات األسعار والتعويض عن األضرار الالحقة بالمدعي–عقد إداري –قضاء إداري 

ي سوى على فروقات األسعار دون سواها والذي يعد خاتمة المطاف بالنسبة لطرفي لم تتحفظ في الكشف النهائ
التحفظ  العقد وعليه فإن ذلك ال يسعفها وال يشكل لها عقدًا قانونيًا للمطالبة بغير ذلك من طلبات بحسبان أن  

فروقات األسعار االجتهاد المستقر في كيفية حساب -على الكشف النهائي هو شرط الزم ألية مطالبة قضائية
يتم حساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد األولية بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع 
العام واليد العاملة المستعملة في تنفيذ التعهد وتقدير التعويض المستحق نتيجة لهذه الزيادات وفق حكم المادة 

، وكذلك حساب الزيادات الطارئة على أسعار 3001/ لعام 90/ من قانون العقود الموحد ذي الرقم /13/
المتعهد بالنتيجة المواد المحصورة بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد كاًل على حدة ومنح 

 .مناط ذلك-رفض المطالبة-التعويض األوفى
 )غ. م(.  الجهة المدعية:

 يمثله المحامي ب، ع
 حافظ الالذقية رئيس المكتب التنفيذم إضافة لوظيفته.السيد م الجهة المدعى عليها:

 السيد رئيس مجلس قرية كرسانا إضافة لوظيفته.          
 تمثلهما إدارة قضايا الدولة          

 -المحــكمــة -
 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.

 الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبو  شكال . ومن حيث إن  
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 وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة وما أبداه وكيل الجهة المدعية في أن   ومن حيث إن  
ية " الجهة المدعية كانت قد تعاقدت مع الجهة المدعى عليها الثانية لتنفيذ مشروع " صيانة طرق ومصافي مطر 

تبلية أمر المباشرة للجهة المدعية  تم   2112 12 2ونتاري   2112 11 22  تاري  14وذلع بموجب العقد رقم  
ة السيئة التي كانت سائدة فيها وتسليمها موقع العمل وقامت الجهة المدعية بالبدء بالعمل رغم الظرو  الجوي  

صر  قيمة هذه األعما  بموجب الكشف  ارة، وتم  حيث قامت بتعبيد وتزفيت بعع المواقع بسبب إصرار اإلد
تاري    و1516المدعية بكتاب سجل برقم   مت الجهةوقد تقد   2112 12 11  تاري  1المسقت رقم  

ظ فيه على األعما  المنفذة وما يمكن أن يظهر من عيوب في التنفيذ بسبب سوء األحوا  تتحف   2112 12 3
ه وبعد انتهاء فترة التوقف فترة التوقف الشتوم، ويرد  وكيل الجهة المدعية أن   ة وقيامها بالتنفيذ  ال الجوي  

لع بموجب الكتاب ذم الرقم الشتوم أعطيت الجهة المدعية أمر مباشرة جديد لمتابعة تنفيذ أعما  العقد وذ
 حصلت زيادات كبيرة على سعر مادة المازوت انعكس 2111 5 1ونتاري   2111 4 26تاري    ل141 

ا أره  الجهة المدعية وأفقد العقد توازنه المالي   لبعع البنود مم  %31على كلفة تنفيذ األعما  بشكل فاق نسبة  
الجهة المدعية اضطرت إلى إعادة إكساء وتزفيت معظم األجزاء التي قامت بتنفيذها في المرحلة  ما أن  وال سي  

 ى القيام بتنفيذها رغم الظرو  الجوية السيئة. الجهة المدعى عليها أرغمته عل األولى بحسبان أن  
استالم األعما  من قبل الجهة  وبالرغم من ذلع فقد تابعت الجهة المدعية أعمالها وأنهت جميع بنود العقود وتم  

والذم تحفظت فيه الجهة  2111 5 15  تاري  522المدعى عليها بموجب محضر االستالم المسقت ذم الرقم  
تشر   2116 5 11 و تاري  564مت الجهة المدعية بكتاب ذم الرقم وقات األسعار، وقد تقد  المدعية على فر 

دت حاشية اإلشرا  المسطرة على ذات وقد أي   2111 5 1ها قامت بتنفيذ أعما  اإلكساء للمرة الثانية بعد فيه ب ن  
ضرار الحاصلة بها مما كانت معه هذه ولقناعة الجهة المدعية ب حقيتها بفروق ارتفاع األسعار واأل ،الكتاب ذلع

الدعوا، التي تطلب فيها قبو  الدعوا شكال  وموضوعا  والحكم لها بكامل المبالة الناجمة عن ارتفاع أسعار 
المواد الدا لة في تنفيذ العقد موضوع الدعوا والتعويع وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف 

 ومقابل األتعاب.
طلبت رفع الدعوا ت سيسا   2111 3 11الجهة المدعى عليها وبموجب مذكرتها المسر ة في  ومن حيث إن  

الجهة المدعية تعلم مسبقا  بالظرو  التي سيتم التنفيذ فيها وتكون ملزمة بالصال  أم ت ريب في  على أن  
وجدت فهي تبقى دون نسبة الا ها إن ها ال تستح  أم زيادة في األسعار بحسبان أن  األعما  المنفذة، فضال  عن أن  

   من قانون العقود الموحد.23التي يتحملها المتعهد وف  حكم المادة   15%
المتعهد قد تحفظ على فروقات األسعار في معرع توقيعه  ه ومن الثابت من األوراق المبرزة أن  ومن حيث إن  

 استقر عليه اجتهاد المحكمة بهذا ال صول. ة وف  مالوثيقة الكشف النهائي مما ي ني عن تقديم مذكرة تفصيلي  
هذه المحكمة قررت االستعانة بال برة الفنية لحساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد األولية بما  ومن حيث إن  

فيها المحصور بيعها وتوزيعها بمسسسات القطاع العام واليد العاملة المستعملة في تنفيذ التعهد وتقدير التعويع 
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 ،2114  لعام 51  من قانون العقود الموحد ذم الرقم  23ح  نتيجة لهذه الزيادات وف  حكم المادة  المست
وكذلع حساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد كال  

 على حدة. 
والمسكد عليه  2111 2 22السيد ال بير الذم نهع بمهمة ال برة تقدم بتقرير  برته بتاري   ومن حيث إن  

 والذم  لل فيه إلى ما يلي: 2112 11 2بتقريره التكميلي المسرخ في 
بل ت زيادات األسعار الالحقة بتكاليف األعما  المنفذة بموجب العقد موضوع الدعوا نتيجة الرتفاع أسعار -1

التي يتحملها  %15  ليرة سورية وهي تقع ضمن نسبة الا 21111ولية وأجور اليد العاملة مبل ا  وقدره  المواد األ
 .2114  لعام 51  من قانون العقود الموحد ذم الرقم  23المتعهد وف  حكم المادة  

تطرأ أم زيادة على ه لم لم تطرأ أم زيادة على تكاليف األعما  نتيجة زيادة أسعار مادة االسمنت األسود ألن  -2
 األسعار  ال  فترة التنفيذ. 

ه جاء وفقا  لألصو  والقانون وجاء معلال  تعليال  ن  قد تبصرت في تقرير ال برة فوجدت أهذه المحكمة  ومن حيث إن  
إليه  األمر الذم يتعين معه اعتماده والركون  ،كافيا  فنيا  وعلميا  وبما يتواف  مع االجتهاد المستقر لدا المحكمة

الجهة المدعية لم تتحفظ في الكشف النهائي سوا على فروقات  ك ساس للبت في القضية الماثلة، فضال  عن أن  
ذلع ال يسعفها وال يشكل لها عقدا   وعليه فالن   ،األسعار دون سواها والذم يعد  اتمة المطا  بالنسبة لطرفي العقد

ن التحفظ على الكشف النهائي هو شرط الزم ألية مطالبة قانونيا  للمطالبة ب ير ذلع من طلبات بحسبان أ
 قضائية. 

ه وفي هدم ما تقدم فالنه يتعين رفع دعوا الجهة المدعية موضوعا  وتصفية العقد على هذا ومن حيث إن  
 األساس.

 -لهذه األسباب  -
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبو  الدعوا شكال . أواًل: 
 رفضها موضوعا . ثانيًا: 
   ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. 1111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و  : ثالثاً 

 م 0/03/3003هـ الموافق في 0139قرارًا صدر وتلي علنًا في    /   / 
للم   طعن على هذا القرار ُيسج 
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 -محكمة القضاء اإلداري بدمشق  -
 م3001( لسنة 0011/3القرار رقم )
 م3001( لسنة 3050/3الرقم )في القضية ذات 

عدم تسليم موقع العمل للمتعهد بعد مرور سنة -المطالبة بفسخ العقد مع التعويض–عقد إداري –قضاء إداري 
 مناط ذلك.-قبول المطالبة–ليغه أمر المباشرةمن تب

 )م. ا(. الـمـدعـيــة: الــجهـــــة
 )المدعى عليها تقابال(  
 ية إضافة لمنصبه.وزير الترن الجهة المدعى عليها:

 محافظ درعا إضافة لوظيفته.  تقابال(     )المدعية 
 مدير ال دمات الفنية بدرعا إضافة لوظيفته.                       

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة                                  
 -المحكمة-

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.
  .ةالدعوا والطلب العارع واالدعاء المتقابل قد استوفوا إجراءاتهم الشكلي   من حيث إن  
وكيل المدعي تقدم بعريضة دعواه الماثلة إلى ديوان المحكمة بتاري   وقائع القضية تتحصل في أن   ومن حيث إن  

دعى عليها بموجب العقد رقم وقد جاء فيها ب نه سب  لموكله المدعي وأن التزم مع الجهة الم 2112 11 11
س وقد تلقى (  . 3263566341ة مقدارها )جمالي  مدرسة في القارية ال رنية بقيمة إلبناء  2111 1 1  تاري  51 

كثر من سنة على توقفه ه مضى أجهة اإلدارة لم تسلمه موقع العمل وألن    أن  إال   2111 6 21أمر المباشرة بتاري  
  من قانون العقود النافذ ومطالبة اإلدارة بالتعويع 53من حقه طلب فس  العقد استنادا  للمادة   ن  عن العمل وا  

 . س ورسم طابع بمبلة  11342عن األضرار الفعلية التي تكبدها والمتمثلة في رسم اإلدارة وطابع بمبلة 
ة بقيمة لة مصرفي     . س وعمولة إصدار كفا16422   . س وعمولة رسم طابع مالي بمبلة  453121 

 . س فقد كانت الدعوا الماثلة، والتي التمس فيها وكيل  5446345 . س أم بمبلة  إجمالي مقداره  21513
 . س مع الفائدة القانونية  5446345المدعي الحكم باعتبار العقد مفسو ا  بين الطرفين وأحقية المدعي بمبلة 

 من تاري   دفعها حتى الوفاء التام.
س فيه إلزام الجهة المدعى التم 2113 6 26وكيل المدعي عاد وتقدم بطلب عارع مسرخ في  إن  ومن حيث 

ي  الدفع حتى الوفاء  . س مع الفائدة القانونية من تار  3232111بدفع مبلة الت مينات النهائية البال ة عليها 
الضرر الذم لح  به نتيجة دفع تعويع نتيجة تعطل فعالية موكله االقتصادية ألكثر من عام عن  التام وندفع

األجور للمهندسين والعما  الذين تعاقد معهم لتنفيذ المشروع ودفع ثمن المواد التي تعاقد على شرائها تحضيرا 
 لتنفيذ المشروع وما أمضاه من وقت مهدور يعود تقديره للمحكمة.



141 
 

أن المتعهد لم يستلم موقع سيسا  على جهة اإلدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوا طالبة رفضها ت  ومن حيث إن  
ن   رغم مراسلته بذلع وأن   العمل لراهنة التي تمر بها ما بسبب الظرو  اوقف تنفيذ األعما  لم تتم من قبل اإلدارة وا 

ن تلع الظرو  قد أضر   البالد التي مت ت بطرفي العقد وتقد  حالت دون تمكن الطرفين من إتمام تنفيذ العقد، وا 
بالتزامه العقدم ولم تقم بتنفيذه مما ألح  باإلدارة ضررا  ماديا   المتعهد هو الذم أ ل   نت فيه ب ن  قابل بي  بادعاء مت

يستوجب التعويع عنه لذلع تقدمت بادعائها المتقابل ملتمسة إلزام المدعي بدفع تعويع لقاء ما أصابها من 
 لدعوا لعدم عالقته بها.ضرر جراء عدم تنفيذ المشروع وا  راج  وزير الترنية من ا

ه قد امتنع عن ها قد دعت المتعهد لتسليمه موقع العمل وب ن  المحكمة قد كلفت جهة اإلدارة بالثبات أن   ومن حيث إن  
ها لم تنفذ التكليف رغم إمهالها الوقت الكافي األمر الذم ترا معه المحكمة البت االستجابة لهذا الطلب، إال أن  

 تها الراهنة.بالدعوا في ضوء حال
 ل تاري  3142اإلدارة قد وجهت أمر المباشرة للمتعهد بموجب الكتاب رقم  ه من الثابت ب ن  ومن حيث إن  

م بطلب فس  العقد النقضاء أكثر المتعهد قد تقد   إال أنها لم تتمكن من تسليمه موقع العمل وأن    2111 6 21
من ح     من قانون العقود النافذ واالجتهاد المستقر فالن  21لمادة  ه وعمال  ب حكام امن سنة على ذلع، لذلع  فالن  

ضرار الفعلية الالحقة به جراء ذلع بحسبان أنه يفترع في اإلدارة د طلب فس  العقد  والتعويع عن األالمتعه
 من أن   وال ي ير من تلع النتيجة ما تتمسع به جهة اإلدارة ؛تهيئة سبل تنفيذ العقد ومنها ت مين موقع العمل

ها قد وجهت إليه الدعوة بذلع رغم تكليفها من ن  موقع العمل بحسبان أنها لم تثبت أالمتعهد لم يبادر إلى استالم  
 قبل المحكمة.
ه ثابت من الوثائ  المبرزة في الملف ب ن المتعهد قد سدد رسم طابع العقد للدوائر المالية بمبلة ومن حيث إن  

وسدد رسوم إدارة  2111 11 12  تاري  25243بموجب أمر القبع رقم    . س وذلع 4536121مقداره 
 . س كما أنه سدد مبلة  11342بمبلة قدره  2111 11 12تاري   25242محلية بموجب أمر القبع رقم 

 . س لقاء عمولة كفالة الت مينات النهائية وطابعها المالي لذلع ي دو من ح  المدعي تقاضي  266636قدره 
ا لجهة يعاد  تلع المبالة كما ي دو من حقه استرداد كفالة الت مينات النهائية للعقد، أم   5446345اره تعويع مقد

المطالبة بالتعويع عن األضرار الالحقة به نتيجة دفع األجور للمهندسين والعما  وثمن المواد التي تعاقد على 
المتعهد لم يستلم أصال  موقع العمل وأن  ان أن  بحسب ،شرائها فقد جاءت في غير محلها القانوني وجديرة بالرفع

 تلع األمور تتم عادة بعد استالم موقع العمل كما أن المدعي لم يثبت وقوع تلع األضرار.
 لع ي دو طلب اإلدارة في االدعاءفس  العقد قد تم بسبب من اإلدارة وال يد للمتعهد به لذ ه ما دام أن  ومن حيث إن  

 المتقابل بالتعويع عن عدم إنجاز التعهد قد جاء في غير محله القانوني وجديرا  بالرفع موضوعا  وباعتبار أن  
فال معدا والحالة هذه من إ راج السيد وزير الترنية من الدعوا لعدم صحة  ،آثار العقد تنحصر بين طرفيه لذلع

 م اصمته فيها.
 -لهذه األسباب  -
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 :حكمت المحكمة بما يلي
 إ راج وزير الترنية من الدعوا لعدم صحة م اصمته.   أواًل:

 قبو  الدعوا واالدعاء المتقابل والطلب العارع شكال  فيما عدا ذلع. ثانيًا: 
لاازام جهااة ثالثــًا:  قبااو  الاادعوا والطلااب العااارع موضااوعا  فااي شااطر منهمااا وفساا  العقااد موضااوع الاادعوا الماثلااة وا 

 . س فقط  مسمائة وأرنعة وأرنعون ألفاا  وثالثمائاة  5446345دفع للمدعي مبلة قدره اإلدارة  المدعى عليها ب ن ت
ضرار الفعلية الالحقة به جراء فس  العقد وفا  ماا هاو ية ال غير وذلع تعويضا  له عن األو مس وأرنعون ليرة سور 

لزامهااا أيضااا  بتحرياار كفالااة الت مينااات النهائيااة مااع ا لفائاادة القانونيااة علااى المبااالة مبااين  مفصااال  فااي مااتن الحكاام وا 
سنويا  اعتبارا  من تاري  اكتساب هذا الحكم الدرجاة القطعياة ول اياة الوفااء التاام ورفاع ماا  %5المحكوم بها  بواقع 

 يجاوز ذلع من طلبات.
 رفع االدعاء المتقابل موضوعا . رابعًا: 

نها النصاااف األ ااار وتضااامين الطااارفين إعاااادة نصاااف الرساااوم المسااالفة مااان الجهاااة المدعياااة إليهاااا وتضاااميخامســـًا: 
    . س مقابل أتعاب المحاماة.  511مناصفة المصاريف وكل منهما مبلة  

 م33/00/3001هـ الموافق في 0131صدر وتلي علنًا في    /   /
/ في الطعن 0191تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3009 / لعام3001رقم /
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3003( لعام 0050/3القرار رقم )

 م3003( لعام 3330/3في القضية ذات الرقم )
استقر –تحفظ المتعهد في الكشف النهائي على أسعار بعض المواد–فروقات أسعار–عقد إداري  –قضاء إداري 

المقصود بالمذكرة التفصيلية في شنن التحفظ هو تبيان األسباب الموجبة للتحفظ ال  االجتهاد القضائي على أن  
تقديم تحفظات جديدة كما أنه ال يسوغ للمتعهد تضمين دعواه طلبات لم يكن تحفظ بشننها على الكشف 

م التحفظ فيما تقبول المطالبة -النهائي ولو كان قد تقدم بدعواه خالل المدة المحددة لتقديم المذكرة التفصيلية
  مناط ذلك.-عليه فقط وبحدود التحفظ
 الجهاة المدعاياااة: )إ. م(

 الجهة المدعى عليها: محافظ الحسكة إضافة لمنصبه                           
 تمثله إدارة قضايا الدولة.

 -المحكمة-
 بعد اإليضاحات واالطالع على األوراق وبعد المداولة.
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 الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكال . من حيث إن  
المادعي تقادم بواساطة وكيلاه بعريضاة  وقائع هذه القضية تتحصل حسبما اساتبان مان األوراق فاي أن   ومن حيث إن  

بتااري   ع( 13إبارام العقاد رقام ) ه تام  م قائال  فيهاا: إن ا2111 5 22دعواه إلى ديوان محكمة القضاء اإلدارم بتاري  
كمااا  مدرسااة بئاار الحلااو بااي   2112 5 11 ن الماادعي وجهااة اإلدارة الماادعى عليهااا ماان أجاال تنفيااذ مشااروع بناااء وا 

( قاعااة صاافية مااع قاعااات ألغااراع 12( بثالثااة طواباا  بااا)112 66الورديااة بالقامشاالي للتعلاايم األساسااي نمااوذج )
(  . س 12215614يماة إجمالياة بل ات )ترنوية وتصاوينة وسااحات وغرفاة حاارس بعاد حسام الجناا  الصا ير وبق

( 321(  . س وحددت مدة التنفيذ با)21212111( على سعر الكشف التقديرم البالة )%1271بعد تنزيل نسبة )
وجه وقام  وقام بتنفيذ األعما  المطلوبة منه على أحسن وأتم    2112 1 15يوم واستلم المدعي موقع العمل بتاري  

للمواصاافات والشااروط المحااددة بالعقااد ودفتاار  قااد بالتاااري  المحاادد النتهاااء العماال ووفقااا  بتسااليم المدرسااة موضااوع الع
(  . س 111111إال أن اإلدارة قاماات بحساام مبلااة ) 2111 5 2االسااتالم المسقاات بتاااري   ة وقااد تاام  الشااروط الفني اا

ه الشاهرية بوقتهاا المحادد كماا أن ا نتيجاة لعادم تنظايم الكشاو  ك رامة تا  ير رغام أن التا  ير لمادة ثمانياة أياام قاد تام  
رفاع أساعار المحروقاات )مان ماازوت وننازين وزياوت معدنياة وغيرهاا( كماا ارتفعات جمياع  عند تنفيذ أعما  العقاد تام  

أسعار مواد البناء بشكل عام وكذلع أجور اليد العاملة مما جعل العقد موضوع الدعوا محل  ساارة أكيادة للمادعي 
الحكام بااللزام الجهاة المادعى عليهاا بمباالة جمياع فروقاات أساعار الماواد العقدياة بماا  ، طالبا  اثلةولهذا تقدم بدعواه الم

ألمنيااوم( وأجااور اليااد  -حديااد  -فيهااا أسااعار مااواد المحروقااات ورواتااب وأجااور العمااا  وأسااعار مااواد البناااء )اساامنت 
ة القطعياااة وحتاااى الوفااااء التاااام، ماااع رد العاملاااة، ماااع التعاااويع والفائااادة القانونياااة مااان تااااري  اكتسااااب الحكااام الدرجااا

 ات الت ريم التي قامت بها اإلدارة دون وجه ح .حسمي  
طلبت فيها رد الدعوا لعدم أحقيتها مع  2111 12 1 ة في ة مسر  مت بمذكرة جوابي  جهة اإلدارة تقد   ومن حيث إن  
المتعهاد قاد وقاع علاى  حدياد التساليم فاالن   ما ورد في ماتن االدعااء حاو  التعاويع مان فاارق كمياات اإلشارة إلى أن  

 الكشو  المسقتة دون التحفظ على فرق وزن الحديد أو فروقات األسعار.
المدعي قد تحفظ بوثيقة الكشاف النهاائي المبارزة بملاف الادعوا علاى أساعار  المحكمة وفي ضوء أن   ومن حيث إن  

الطارئاة علاى أساعار ماادة الماازوت الدا لاة فاي تنفياذ مادة الماازوت فقاط قاررت إجاراء  بارة فنياة لحسااب الزياادات 
  مان 23التعهد وانعكاساتها على األسعار وتقدير التعويع المستح  للمتعهاد جاراء تلاع الزياادة وفا  حكام الماادة  

إلااى أنااه بل اات مجمااوع  2112 5 22م وقااد انتهااى ال بياار بتقريااره المااسرخ فااي 2114  لعااام 51قااانون العقااود رقاام  
   . س 1126326الطارئااة نتيجااة ارتفاااع سااعر مااادة المااازوت وانعكاساااتها علااى أسااعار التعهااد مبلااة  الزيااادات 

من قيمة األعما  المنفاذة والتاي يتحملهاا المتعهاد وال يساتح  أم تعاويع عماال  بحكام  %15وهي أقل من نسبة الا 
 صدد.واجتهاد مجلس الدولة بهذا ال 2114  لعام 51  من القانون رقم  23المادة  

المحكمااة وبعااد الااتمعن والتبصاار فااي وقااائع هااذه الاادعوا وحيثياتهااا، وبعااد اسااتقراء األوراق والوثااائ   وماان حيااث إن  
المباارزة بملااف الاادعوا وجاادت باا ن ال باارة الفنيااة الجاريااة بالاادعوا قااد نهضاات علااى أسااس قانونيااة وعلميااة سااليمة 
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صاا  ساائ ا  مان وثاائ  الادعوا وحيثياتهاا واألحكاام وصحيحة وقد أتت النتيجة التي  لصت إليها مست لصاة است ال
ا بشا ن ماا أثارتاه أم   ،المتعلقة بموضوعها مما يجعلها جديرة باالعتماد والركون إليها وبالتالي الحكم وف  انتهت إليه

 م والمتمثلة فاي2112 12 21الجهة المدعية من بقية الطلبات في استدعاء دعواها وكذلع بمذكرتها المسر ة في  
ظاات علااى كاماال هااذه الفروقااات بكتابهااا هااا كاناات قااد تحف  ، بحساابان أن  روقااات أسااعار جميااع المااواد العقديااةالمطالبااة بف

ه تنظايم الكشاف النهاائي م علماا  أن ا2111 12 22تااري    و3123المسجل لدا ديوان الجهاة المادعى عليهاا بارقم 
المادعي قاد قصار تحفظاه فاي الكشاف  اإلشاارة إلاى أن  ه البد مان م فالن   2116 2 12للعقد موضوع الدعوا بتاري  

( كة تساليم  فياف 311( يتضمن بيتون مسل  لألرضيات عيار )6النهائي المذكور فيما  ال ما انطوا البند رقم )
 (.3كة م51بمعد  )

 (.3كة م 111( كة تسليم  فيف بمعد  )351( يتضمن بيتون مسل  هوردم عيار )11البند رقم )-1
 (.3كة م111تسليم  فيف بمعد  ) 3( كة م351( يتضمن بيتون مسل  عيار )12م )البند رق-2

ن   3( كاة لااا م51أم ليست أعما  البيتون المسل  هي تساليم  فياف بمعاد  ) ماا هنااع ثالثاة بناود ألعماا  البيتاون وا 
 العقد. المسل  وهذه البنود الثالثية منسجمة تماما  مع بنود أعما  البيتون المسل  التي جاءت في

المحكمة قد وجدت ب ن المدعي )المتعهد( قد تحفظ في الكشف النهائي للعقاد موضاوع الادعوا علاى  ومن حيث إن  
فااارق الحدياااد وأساااعاره فقاااط وطالاااب باساااتدعاء دعاااواه باااالتعويع عااان فروقاااات أساااعار ماااادة الحدياااد إضاااافة لطلباااات 

الزياادات الطارئاة علاى أساعار ماادة الحدياد فقاط األمار الاذم قاررت معاه المحكماة إجاراء  بارة فنياة لحسااب  ؛أ را 
المست دمة في تنفيذ التعهد موضوع الدعوا وتقدير التعويع المستح  للمتعهد جراء تلاع الزياادة وفا  حكام الماادة 

وأيضااا بيااان فيمااا إذا كااان لماادة التاا  ير غياار المبااررة أثاار فااي حصااو   ،م2114( لعااام 51( ماان القااانون رقاام )23)
 2112 2 12نيان مدا أحقية المتعهاد باساترداد التوقيفاات، وقاد انتهاى ال بيار فاي تقرياره الماسرخ فاي تلع الزيادة و 

ه بل ت قيماة الزياادات الطارئاة علاى أساعار ماادة الحدياد المسات دمة فاي تنفياذ التعهاد موضاوع الادعوا مبل اا إلى أن  
( 23تحملهاا المتعهاد وفا  حكام الماادة )( التاي ي%15(  . س وهذه الزيادة تقع ضمن نسبة الاا)2122251وقدره )

وبالتااالي ال يسااتح  عنهااا المتعهااد أم تعااويع، أمااا بالنساابة لمطالبااة الماادعي  2114( لعااام 51ماان القااانون رقاام )
ات بمحضااار االساااتالم للمااادعي أحقياااة بهاااذه المطالباااة بعاااد لحاااظ الحسااامي   باساااترداد توقيفاااات الكشاااو  المسقتاااة فاااالن  

 النهائي.
محكمااة قااد ارتكناات إلااى النتيجااة التااي انتهاات إليهااا ال باارة الفنيااة الجاريااة بهااذه القضااية التااي جاااءت ال وماان حيااث إن  

معللة تعليال  قانونيا  وفنيا  وجاءت مست لصة است الصا  سائ ا  مان وثاائ  هاذه الادعوا وحيثياتهاا واألحكاام المتعلقاة 
ااا ،بموضاااوعها حرياااة باااالقبو  موضاااوعا فقاااط لجهاااة اساااترداد ا ال معااادا معاااه مااان اعتباااار طلباااات الجهاااة المدعياااة مم 

اااتوقيفاااات الكشاااو  المسقتاااة بعاااد لحاااظ الحسااامي   ا لجهاااة ماااا أثااااره المااادعي ات الاااواردة بمحضااار االساااتالم النهاااائي، أم 
م علاااى كامااال فروقاااات أساااعار الماااواد 2111 2 4ه تحفاااظ بتااااري  حاااو  أن ااا 2112 12 21بمذكرتاااه المسر اااة فاااي 

من ال برة حو  فروقات أسعار جميع المواد العقدية دون استثناء بضوء بالغ رئاساة  العقدية ومطالبته باالستيضا 
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الماادعي  ماان التنويااه كمااا ساالف ذكااره باا ن   ه ال بااد  فالن اا ،م2112 6 12( تاااري  15 13145مجلااس الااوزراء رقاام )
عاه االكتفااء بالبحاث )المتعهد( تحفظ في الكشاف النهاائي علاى فارق ماادة الحدياد وأساعاره فقاط األمار الاذم يتعاين م

في الطلبات التي تضمنها التحفظ واساتدعاء الادعوا بالنسابة لفاروق أساعار ماادة الحدياد فقاط، وقاد اساتقر االجتهااد 
ة فاااي شااا ن الاااتحفظ هاااو تبياااان األساااباب الموجباااة المقصاااود بالماااذكرة التفصااايلي   القضاااائي بهاااذا ال صاااول علاااى أن  

ال يسوغ للمتعهد تضمين دعواه طلبات لم يكن تحفاظ بشا نها علاى الكشاف  هللتحفظ ال تقديم تحفظات جديدة كما أن  
النهااائي ولااو كااان قااد تقاادم باادعواه  ااال  الماادة المحااددة لتقااديم المااذكرة التفصاايلية )قاارار المحكمااة اإلداريااة العليااا رقاام 

 م وهذا ما يجعل طلب الجهة المدعية المنوه عنه أنفا  حرم بالرفع.1662( لعام 166
 –األسباب لهذه  -

 حكمت المحكمة بما يلي:
 قبو  الدعوا شكال.أواًل: 
ــًا:  قبولهااا موضااوعا فااي شااطر منهااا وب حقيااة الجهااة المدعيااة فااي اسااترداد توقيفااات الكشااو  المسقتااة بعااد لحااظ ثاني
الااواردة بمحضاار االسااتالم النهااائي للعقااد موضااوع الاادعوا وتصاافية العقااد المنااوه عنااه علااى هااذا األساااس  اتالحساامي  

 ورفع ما تجاوز ذلع من طلبات.
إعادة نصف الرسوم المسلفة مان الجهاة المدعياة إليهاا وتضامين الطارفين المصااريف ونفقاات ال بارة مناصافة ثالثًا: 

 سورية مقابل أتعاب المحاماة.( ألف ليرة 511فيما بينهما وكل منهما )
 م0/03/3003هـ الموافق في0139صدر وتلي علنا في /     /

 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا
 

 قضاء اإلداري بدمشقمحكمة ال
 م 3003( لسنة 0030/3القرار رقم )

 3003( لسنة 3330/3في القضية ذات الرقم )
لغاء قرار الحرمان من التعاقدالمطالبة باسترداد حسمي   –عقد إداري  –قضاء إداري  موافقة المتعهد  إن  –ات وا 

مناط -رفض المطالبة-مدة الحرمانانقضاء -مسبقًا على قيام اإلدارة بإجراء حسميات يفقده حق المطالبة بها
 ذلك.

 )م. ن(. الجهة المدعيـــــــة:
 ر اإلسكان والتعمير إضافة لمنصبه. : وزيالجهة المدعى عليها
 المدير العام للمسسسة العامة لرسكان إضافة لوظيفته.                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة 
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 -المحكمة-
 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.

 الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن  
ه سب  للمدعي وأن التزم مع اإلدارة المدعى ن من األوراق في أن  وقائع القضية تتل ل حسبما تبي   حيث إن  ومن 

لتنفيذ مشروع  2115لعام  5 24 151وملحقه رقم  2113لعام  5 24 121عليها بموجب عقد األش ا  رقم 
لعام  5 24 121قد رقم وبموجب الع   سكن شبابي في المعصرانية بحلب114-113-112بناء المحاضر  

  سكن شبابي في 132-112-115لتنفيذ بناء المحاضر   2115لعام  5 24 155وملحقه رقم  2113
  . 1212111حسم مبلة   المعصرانية بحلب، وبموجب محضرم االستالم المسقت للعقدين موضوع الدعوا تم  

رقام المتعهد المدعي باألبنية ذوات األل    . س لقاء سوء تنفيذ باألعما  المنفذة من قب1111151س ومبلة  
  وبموجب محضرم االستالم النهائي ألعما  العقدين موضوع الدعوا 112-113-114-115-112-132 

حسم ومبلة  121حسمه من قبل لجنة االستالم المسقت في العقد رقم  إضافة لما تم   121111تم حسم مبلة 
تنظيم الكشف النهائي  وتم    121 االستالم المسقت في العقد رقم حسمه من قبل لجنة  إضافة لما تم   121111
  وملحقاتهما فوقعا من قبل اإلدارة والمتعهد بدون تحفظ وبموجب تقرير الهيئة المركزية رقم 121و121للعقدين  

ات سوء تنفيذ ب عما     . س لقاء حسمي  622125تم حسم مبلة   2111 12 16 ع ا.د تاري  12 2323 11
عقدين المذكورين إضافة للمبالة التي تم حسمها من قبل لجنتي االستالم المسقت والنهائي وتم حرمان المتعهد ال

الصادر عن  2111 1 4اري  ت 26المدعي من التعاقد مع المسسسة العامة لرسكان لمدة عام بموجب القرار رقم 
 سكان والتعمير.وزير اإل

حرمانه من التعاقد سالف الذكر وب حقيته في تقاضي المبالة المحسومة منه ة قرار قانوني   مولقناعة المدعي بعد
   . س لذلع تقدم بدعواه هذه يلتمس:622125بناء على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والبال ة  

لحين  سكان والتعميرالصادر عن وزير اإل 2111 1 4تاري   26إعطاء القرار بوقف تنفيذ قرار الحرمان رقم 
لزام اإلدارة بدفع مبلة    . س مع فائدته القانونية إضافة 622125البت ب ساس النزاع ومن ثم إل ائه بالنتيجة وا 

 للتعويع عن الضرر المعنوم.
اعتماد التقرير  ه تم  جهة اإلدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوا طالبة رفضها ت سيسا  على أن   ومن حيث إن  

التفتيشي الذم جاء متوافقا  مع األصو  والقانون ولكون من الثابت ارتكاب المدعي الم الفات وسوء تنفيذ مما 
 اقتضى معه ات اذ هذا اإلجراء بحقه وطلبت في النهاية رفع الدعوا وطلب وقف التنفيذ.

والذم قضت بموجبه  2111 م لعام 1 111دارم القرار رقم  أصدرت محكمة القضاء اإل 2111 2 24ونتاري  
 تصدي  هذا القرار من دائرة فحل الطعون. برفع وقف تنفيذ القرار المشكو منه وقد تم  
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الفصل في الدعوا يتوقف على إجراء  برة فنية لبيان مدا أحقية اإلدارة  المحكمة وجدت أن   ومن حيث إن  
لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش موضوع الدعوا وعند  ات التي قامت بها استنادا  المدعى عليها بالحسمي  
 ات الواجب اقتطاعها.االقتضاء تقدير الحسمي  

إلى  2112 4 11السيد ال بير الذم نهع بمهمة ال برة  لل بتقرير  برته األساسي المسرخ في ومن حيث إن  
لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش  التي قامت بها استنادا   عدم أحقية اإلدارة المدعى عليها بالحسميات

 نظمة النافذة.نها غير متوافقة مع القوانين واأل   . س أل622125موضوع الدعوا والتي بل ت  
 2113 2 2عدادم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة للقرار اإل اإلدارة المدعى عليها وتنفيذا   ومن حيث إن   

بموجبه المدعي وواف  على قيام اإلدارة  والذم أقر   2116 2 24خ تاري  - و2222تاب رقم  أبرزت الك
لعام  121-121   . س والمتعلقة بالعقدين 622125ات الناجمة عن التقرير التفتيشي والبال ة  بالحسمي  
2113. 

اف  على عملية الحسم المذكورة ه و وكيل الجهة المدعية أقر بصحة ما ورد في هذا الكتاب من أن   ومن حيث إن  
 موكله كان مكرها  على هذا األمر. ع ب ن  ه تذر   أن  إال  

تيش ما ة الحسم سالفة الذكر والمستندة لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفموافقة المدعي على عملي   ومن حيث إن  
سمها للمبالة المذكورة وبالتالي يفقده ذلع الح  ليها في حهو إال إقرار منه بصحة األسباب التي استندت اإلدارة إ

 بالمطالبة ب م مبلة سب  أن واف  بشكل مسب  على قيام اإلدارة بحسمه لتصفية العقد على هذا األساس.
 من سعى لنقع ما تم على يديه فسعيه مردود عليه. ومن حيث إن  
ومدة الحرمان فيه من التعاقد 2111  1   4 قرار المنع من التعاقد موضوع الدعوا صدر بتاري   ومن حيث إن  

قرار مما يجعل دعوا المدعي النقضاء فترة الحرمان المنصول عليها في هذا ال ال تتجاوز العام الواحد ونظرا  
 ل اء هذا القرار قد أضحت غير ذات موضوع. لجهة إ

لب إل اء قرار الحرمان من التعاقد دعوا المدعي ت دو غير جديرة بالبحث بما يتعل  بط ولكل ما سلف بيانه فالن  
موضوع الدعوا وغير قائمة على سند قانوني سليم بالنسبة لبقية الطلبات الواردة فيها وبالتالي جديرة بالرفع 

 موضوعا  لجهة هذه الطلبات.
 -لهذه األســــــــــباب -

 حكمت المحكمة بما يلي:
 من التعاقد كونها غدت غير ذات موضوع  عدم البحث بالدعوا لجهة إل اء قرار الحرمانأواًل: 
 قبو  الدعوا شكال  بالنسبة لبقية طلبات المدعي. ثانيًا: 
 رفضها موضوعا  لجهة هذه الطلبات. ثالثًا: 
    . س مقابل أتعاب المحاماة1111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصروفات ونفقات ال برة ومبلة  رابعًا: 

 م 03/3003/  1قرارا صدر وتلي علنًا في 
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/ في الطعن رقم 903تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3001 / لعام1109/

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م 3003( لسنة 0031/3القرار رقم )
 م 3003( لسنة 1133/3في القضية ذات الرقم )

العقد اإلداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام  إن  –عقد إداري  –قضاء إداري 
بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن يظهر نيته في هذا العقد باألخذ بنسلوب القانون العام وأحكامه 

يعد عقدًا العقد موضوع الدعوى ال –وذلك بتضمين العقد شروطًا استثنائية غير منلوفة في القانون الخاص
 عدم اختصاص. -إدارياً 

           )م. ت(. الــجهــة المدعية:
 يمثله المحامي أ، م

 السيد وزير األوقا  إضافة لمنصبه.  الجهة المدعى عليها:
 مدير أوقا  حلب إضافة لوظيفته.                

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة 
 -المحكمة- 

 اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االطالع على األوراق وسماع 
مت بعريضاة دعواهاا الجهة المدعياة تقاد   ة تتحصل حسبما استبان من األوراق في أن  وقائع هذه القضي   من حيث إن  

هاااا مسااات جرة ماااع شاااريكها للعقاااارات الوقفياااة م قائلاااة فيهاااا أن  2113 2 4إلاااى دياااوان محكماااة القضااااء اإلدارم بتااااري  
  45  ماان المنطقااة العقاريااة األنصااارم بحلااب والبااالة عااددها  352-351المحضاارين رقاام  الناتجااة عاان تجمياال 

ة للبنااااء وقاااد تقااادمت الجهاااة المدعياااة بطلاااب لبنااااء تلاااع المقاسااام الجارياااة مقساااما  وهاااي عباااارة عااان عرصاااات معاااد  
   ( تااااري  2611باساااتئجارها وننااااء علاااى موافقاااة الجهاااة المااادعى عليهاااا أبااارم الطرفاااان فيماااا بينهماااا العقاااد رقااام ) 

، وقاااد تضااامن العقاااد أن تقاااوم الجهاااة 2114  لعاااام 51وفقاااا  لنظاااام العقاااود الصاااادر بالقاااانون رقااام   2111 2 21
المدعيااة ببناااء المقاساام المااذكورة علااى نفقتهااا  ااال   مااس ساانوات ماان تاااري  إبالغهااا أماار المباشاارة وعلااى أن تاازداد 

 عدد المحاضر المبنية وف  ما يلي:  بدالت إيجار المقاسم المذكورة بالتزامن مع ازدياد
 مليون ليرة سورية فقط اعتبارا  من تاري  أمر المباشرة ولمدة سنة كاملة. -1
 مليون ليرة سورية فقط اعتبارا  من تاري  انقضاء سنة على أمر المباشرة ولمدة سنة كاملة. -2
 ر المباشرة ولمدة سنة كاملة. أرنعة ماليين ليرة سورية اعتبارا  من تاري  انقضاء سنتين على أم-3
 ثمانية ماليين ليرة سورية اعتبارا  من تاري  انقضاء ثالث سنوات على أمر المباشرة ولمدة سنة كاملة. -4
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 أحد عشر مليون ليرة سورية اعتبارا  من تاري  انقضاء ثالث سنوات على أمر المباشرة ولمدة سنة كاملة. -5

عدد الشق  التي تنت  عن البناء الجديد من تاري  التناز  لكل شقة، كما تضمن وعلى أن يوزع المبلة األ ير على 
العقد ب ن تقوم الجهة المدعية بتساليم المقاسام إلاى الجهاة المادعى عليهاا فاي نهاياة المادة العقدياة وبعاد االنتهااء مان 

ا وقاد تمات المصاادقة علاى بنائها وبالمقابل تتقاضى الجهة المدعى عليها بادالت  لاو تلاع العقاارات مان مسات جريه
 ات الجهاة تبل   2111 1 11م، ونتااري  2111 1 11تااري   312العقد بموجب قرار مجلس األوقا  األعلى رقام 

 ل وشاااارعت كمااااا تقااااو  بتجهيااااز الم ططااااات وتهيئااااة الوثااااائ  الالزمااااة 4326المدعيااااة أماااار المباشاااارة ذم الاااارقم 
ظاارو  اسااتثنائية غياار متوقعااة وأحااداث م ساااوية مسلمااة للحصااو  علااى تاارا يل البناااء و ااال  تلااع الفتاارة طاارأت 

أ ااذت تعصااف بااالبالد وكاناات مدينااة حلااب المساار  األكثاار عنفااا  ممااا أدا إلااى توقااف حركااة البناااء تبعااا  لناازو  اليااد 
ت تلع األحداث إلاى عازو  الماواطنين عان كما أد   ،العاملة وتوقف األعما  التجارية وفقدان الكثير من مواد البناء

العقااارات المبنيااة بساابب نقاال الساايولة الماديااة لااديهم ماان جهااة،  وفااا  عليهااا ماان الاادمار ماان جهااة أ اارا ممااا  شااراء
مت بالكتاااب رقاام اسااتحا  معااه علااى الجهااة المدعيااة كمااا تبااين تنفيااذ العقااد فااي مواعيااده ووفاا  شااروطه، ولااذلع تقااد  

رة بتعاااذر تنفياااذ العقاااد وفااا  شاااروطه وفاااي م تعلااام فياااه الاااوزا2112 1 3 م إلاااى دياااوان وزارة األوقاااا  بتااااري  3422
 الجهاة المادعى عليهاا مواعيده وترجو من الاوزارة تعاديل شاروط العقاد المتعلقاة ببادالت اإليجاار ومادة التنفياذ، إال أن  

م قاد نصات علاى أنااه: 2114  لعاام 51 د ماان القاانون رقام  53الماادة  ضاوء أن  التزمات الصامت حياا  ذلاع وفاي 
ن لام إذا طرأت ظرو  أو حو  ادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتاب علاى حادوثها أن تنفياذ التعهاد وا 

يصب  مستحيال  صار مرهقا  بحيث يهدد ب سارة فادحة كان للمتعهاد الحا  بطلاب تعاويع عااد  فقاد لجا ت الجهاة 
ماان عقااد االتفاااق بالتراضااي رقاام جزئيااا   6و  2المدعيااة إلااى إقامااة دعواهااا الماثلااة طالبااة الحكاام بالل اااء الفقاارتين رقاام 

 2111 1 11تااااري   316م المصاااادق علياااه بقااارار مجلاااس األوقاااا  األعلاااى رقااام  2111 2 21تااااري   2611
المتعلقتين ببادالت اإليجاار السانوية ومادة التنفياذ العقدياة ووقاف ساريانها مسقتاا  إلاى حاين انتهااء الظارو  التاي تمار 

 ثار.     بها البالد بكل ما يترتب على ذلع من آ
م طلبت فيها رد الدعوا  2113 1 25ة مسر ة في مت بمذكرة جوابي  جهة اإلدارة المدعى عليها تقد   ومن حيث إن  

إحاداث محكماة قضااء إدارم  لعدم اال تصال المكاني كون العقارات موضوع الدعوا تقع في مدينة حلب وقاد تام  
  المعاد  11القاانون رقام   ة أن  مبني   2113 11 21سر ة في بحلب )موقع العقار(، وأكدت على ذلع بمذكرتها الم

قااد ناال فااي  1653  لعااام 14لاابعع مااواد قااانون أصااو  المحاكمااات المدنيااة الصااادرة بالمرسااوم التشااريعي رقاام  
الماااادة ال امساااة مناااه علاااى أناااه فاااي الااادعوا العينياااة العقارياااة والااادعاوا الش صاااية العقارياااة ودعااااوا الحياااازة يكاااون 

 ل للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا  في دوائر محاكم متعددة.   اال تصا
م وتعديالته كانات 1656  لعام 55  من قانون مجلس الدولة رقم  11المادة   ه تجب اإلشارة إلى أن  ومن حيث إن  

لمنازعاااات ال اصاااة بعقاااود االلتااازام قاااد نصااات علاااى أن يفصااال مجلاااس الدولاااة بهيئاااة قضااااء إدارم دون غياااره فاااي ا
 واألش ا  العامة والتوريد أو ب م عقد إدارم آ ر.
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وقد عر  القضاء اإلدارم السورم العقد اإلدارم في الكثير من أحكامه ب ناه هاو العقاد الاذم يبرماه شا ل معناوم 
هاذا العقاد باأل اذ ب سالوب من أش ال القانون العام بقصد إدارة مرف  عام أو بمناسبة تساييره وأن يظهار نيتاه فاي 

القانون العام وأحكامه وذلع بتضمين العقد شروطا  استثنائية غير م لوفة في القانون ال ال )قرار محكماة القضااء 
( وقد حددت المحكمة اإلدارية العليا بشكل واض  وصري  العناصار الواجاب توفرهاا 1623لعام  153اإلدارم رقم 

عندما ذكرت ما يلي: " إن وصاف العقاد ب ناه إدارم ال يساتقيم  1622  لعام 43 في العقد اإلدارم في حكمها رقم 
والثاااني أن يكااون ناااظم نزاعاتااه القااانون العااام وأن  -إال إذا تااوافرت فيااه عناصاار ثالثااة: أن تكااون اإلدارة طرفااا  فيااه

يير مرفاا  عااام، فااالذا والثالااث أن يتصاال تنفيااذ العقااد بتساا -يتضاامن شااروطا  غياار م لوفااة فااي نطاااق العقااود العاديااة 
والياة  مجلاس الدولاة بهيئاة قضااء إدارم ذم توافرت هذه العناصر الثالثة جميعهاا فاي العقاد اساتوجب األمار اعتباار

بينت المحكمة اإلدارياة العلياا ب ناه ال يكفاي إلساباغ  1624  لعام 316للفصل في النزاع الناش  عنه وبقرارها رقم  
قدياة ماا أن يكاون أحاد طرفاي العقاد إدارة أو مسسساة عاماة وأن تتضامن شاروطا  صفة العقد اإلدارم على رابطاة تعا

نما البد من أن يكون هدفها إدارة مرف  عام في الدولة فالذا ت لفت أحد هذه العناصر انحسارت عان  ؛غير م لوفة وا 
عاام بمفهوماه الواساع العقد صفة العقد اإلدارم وغدا بعيدا  عن متناو  القضاء اإلدارم" ومن المعارو  أن المرفا  ال

يشاامل كاال مشااروع تتااواله اإلدارة العامااة بنفسااها أو تحاات إشاارافها ورقابتهااا للوفاااء بالحاجااات ذات النفااع العااام كمرفاا  
الصحة والعد  والتعليم والمواصاالت والادفاع أم أن المنفعاة العاماة تاد ل فاي تركياب المرفا  العاام ذاتاه، ونتطبيا  

موضاوع العقاد ينصار  إلاى قياام الجهاة المدعياة وننااء  علاى  ن أن  ا الماثلاة يتباي  ما تقادم علاى العقاد موضاوع الادعو 
ة للبناااء جارياة باسااتئجارها وفقااا  لنظااام البنااء النافااذ فااي منطقاة وقااوع هااذه العقااارات طلبهاا بالشااادة عاادة عرصاات معااد  

علاى النحاو الجاارم ذكاره فاي ماتن  واعتبارها مست جرة لكامل المقاسم المشاادة لقااء بادالت محاددة تادفع لجهاة اإلدارة
العقااد موضااوع الاادعوا، وبالمقاباال وكمااا ورد باسااتدعاء الاادعوا تتقاضااى الجهااة المدعيااة باادالت  لااو تلااع العقااارات 

المشاروع الاوارد ذكاره ال  ا  أن  ا جلي امن مست جريها عند التناز  عان اإليجاار لل يار لادا مديرياة أوقاا  حلاب، ويتباد  
عاام لادا وزارة األوقاا  وال ياسدم إلاى تحقيا   دماة لهاا صافة النفاع العاام علاى النحاو المتقادم يتعل  بتسيير مرفا  

ذكره، األمر الذم ال معدا معه مان إعاالن عادم ا تصاال مجلاس الدولاة بهيئاة قضااء إدارم للنظار فاي موضاوع 
تنظيماه وفقاا  ألحكاام  تام  قاد ه الدعوا الماثلة، وال ي ير من هذه النتيجة ما ذكر في مقدمة العقد موضوع الدعوا ب ن  

المااادة الثانيااة ماان العقااد ذاتااه قااد نصاات علااى أنااه فااي كاال مااا ال ياارد بشاا نه  م باال إن  2114  لعااام 51القااانون رقاام  
 2112  لعااام 11م المعااد  بالقااانون رقاام  2111  لعااام 2ناال فااي هااذا العقااد يرجااع فيااه إلااى أحكااام القااانون رقاام  

ال يمكان  م علما  أناه2114  لعام 451م والمرسوم رقم  2114  لعام 51)ال ال بت جير العقارات( والقانون رقم  
الجمع بين القوانين المذكورة ب صول ذات العقد، ويجدر بالذكر أ يرا  ما قضاى باه قارار محكماة القضااء اإلدارم 

ب نااه حتااى يكااون العقااد إداريااا  يااد ل الفصاال فااي المنازعااات الناشاائة حولااه فااي ا تصااال  1622لعااام  135رقاام 
العام الاذم تقاوم علياه اإلدارة، أماا إذا لام يكان كاذلع  مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارم فالنه يجب أن يتصل بالمرف 
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كماا لااو تعلاا  العقااد بالقيااام ب عمااا  هااي ماان أعماا  األفااراد العاااديين كتاا جير عقااار أو اسااتثماره دون أن يتصاال ذلااع 
 بسير المرف  العام أو يكون لذلع صفة النفع العام ابتعدت صفة العقد اإلدارم عنه.   

 -لهذه األسباب-
 حكمة بما يلي: حكمت الم

 عدم ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارم للنظر في الدعوا الماثلة. أواًل: 
    . س مقابل أتعاب المحاماة. 1111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و  ثانيًا: 

 3003/ 03/  1هـ الموافق في 0139صدر وتلي علنا في /   /
للم   طعن على هذا القرار ُيسج 

 
 مة القضاء اإلداري بدمشقمحك

 م 3001( لسنة 3/ 333القرار رقم )
 م 3001 / لسنة3/ 0099/ في القضية ذات الرقم 

إن فسخ اإلدارة للعقد الستحالة تنفيذه ولسبب ال يد للمتعهد فيه يعطي المتعهد الحق -عقد أشغال-قضاء إداري 
 مناط ذلك.-قبول الدعوى -في التعويض

 ن. س :المدعيةالجهة 
 وكيله المحامي األستاذ ا.ح      

 ضااااااااااااااد 
 الشسون االجتماعية والعمل إضافة لمنصبه : وزيرعليهاالمدعى  الجهة

 تمثله إدارة قضايا الدولة  
 -المحــكمــة-

 المداولة.بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد 
 الشكلية.الدعوا قد استوفت إجراءاتها  ومن حيث إن  
وكيل الجهة المدعية تقدم باستدعاء دعواه  وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق في أن   ومن حيث إن  
لبناء  2112 4 31  تاري  2الجهة المدعية تعاقدت مع الجهة المدعى عليها بموجب العقد رقم   قائال  فيها أن  

  شهرا  32   . س وبمدة تنفيذ  11466216126قدارها  ة مجمالي    األحداث الجانحين بدرعا بقيمة إصالمعهد إ
تقويميا  تبدأ من التاري  المحدد في أمر المباشرة أو تسليم موقع العمل  الي من اإلش االت أيهما أبعد، وأنه 

  164266211استلم المدعي أمر المباشرة وباشر العمل وقام بتسديد طابع العقد البالة   2111 11 11بتاري  
   . س لقاء ت مينات نهائية للمشروع وتم إيقا  هذا 1164626211ما تم وضع كفالة مصرفية بقيمة   . س ك

   . س عمولة للمصر  التي وضعت فيه الكفالة وقد 2116111المبلة ولمدة ثالث سنوات وتم دفع ما يقارب  
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المدعي ببدء العمل وقام ب عما   ه منذ استالم أمر المباشرة قاممددت لثالث سنوات وحتى انتهاء المشروع، وأن  
ة وتجهيز غر  اإلدارة وغر  النواطير وتنزيل المشروع بالكامل على أرع ات الص ري  ة والحفري  ات الترابي  الحفري  

الواقع وقام بدفع أجور النواطير ونفقات المواصالت والمراسالت وكل األعما  التي يتطلبها سير المشروع بشكل 
فوج  بطلب من مديرية امثار والمتاحف بدرعا بالتوقف عن العمل نتيجة وجود آثار في هذا  ه أن  حسن، إال  

الموقع وندأت المراسالت بين اإلدارة المدعى عليها ووزارة الشسون االجتماعية والعمل مع مديرية امثار في درعا 
ت اإلدارة كتابا  للمدعي طلبت منه دارة وقد وجهدعي عن العمل بانتظار تعليمات اإللحل هذا ال ال  وتوقف الم

التوقف عن العمل ريثما يتم االتفاق مع امثار والمتاحف، وقد توقف المدعي عن العمل وندأت المراسالت 
والمفاوضات ما بين الوزارة مع المديرية العامة لآلثار والمتاحف على أن يقوم المتعهد بالحفر تحت إشرا  

ه نتيجة وأن   ،ثم طلب إليه مجددا  التوقف عن العمل ريثما يتم تعديل الدراسةالمديرية وواف  المدعي على ذلع 
تكليف المكتب الدراسي لدا جامعة  ت صيل موقع آ ر لبناء المشروع وعلى عقار آ ر وتم   للمفاوضات تم  

العمل على حل  ه تقدم بعدة كتب لردارة طالبا  منهادمش  بدراسة الموقع على ضوء الواقع الجديد واألرع وأن  
ال ال  مع المديرية كما تحفظ المتعهد بكافة كتبه لجهة اإلدارة عن حقه بالتعويع بما لحقه من أضرار 

  تاري  241واستمرت المفاوضات بين اإلدارة المدعى عليها والمتاحف والمدعي حتى تاري  صدور القرار رقم  
الشسون االجتماعية والعمل والقاضي بفس  العقد  الصادر عن جهة اإلدارة المدعى عليها وزارة 2111 3 31

قامة دعواه الماثلة يلتمس فيها تعيين  برة فنية لمعرفة األضرار التي ا بالمدعي إلى إموضوع الدعوا مما حد
 أصيب بها من جراء فس  العقد وبعد الثبوت : 

 بدها. ضبارة ورسوم النقابة التي تكإلزام جهة اإلدارة بدفع طابع العقد وثمن اإل -
 إلزامها بدفع العموالت المدفوعة للمصر  نتيجة تمديد الكفالة المصرفية ثالث سنوات.  -
 إلزامها بدفع الفوائد القانونية نتيجة تجميد مبلة الكفالة.  -
لزامها بدفع تعويع ال  - إلزامها بدفع قيمة األعما  التي لم يلحظها الكشف األو  الذم صر  للمدعي وا 

 ليرة سورية كفوات منفعة. يقل عن  مسة ماليين 
جهة اإلدارة المدعى عليها دفعت الدعوا ملتمسة رفضها إن لم يكن شكال  فموضوعا  ت سيسا   ومن حيث إن  

الستحالة تنفيذ مضمونه ومع ذلع ثبت استدعاء دعواها  فس  العقد تم   الجهة المدعية تعتر  ب ن   على أن  
الجهة المدعية تبالة   الفا  لواقع الحا ، كما أن   2114  لعام 51  من القانون رقم  21على نل المادة  

الوزارة تضررت بالل اء مشروع هام كانت تنوم  في طلباتها فهي ليست الوحيدة المتضررة من فس  العقد ألن  
ن   ن إرادتها عدم استكما  التنفيذ كان ألمر  ارج ع  أن  ى السبل تنفيذ العقد إال  ها كانت تحاو  بشت  إقامته وا 

 والستحالة التنفيذ بعد أن وضعت المديرية العامة لآلثار يدها على عين العقار ... 
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جراء  برة فنية لدراسة طلبات الجهة المدعية الفصل بالدعوا يتوقف على إ المحكمة وجدت أن   ن  ومن حيث إ
 لل فيه إلى أحقية  2111 1 15ونيان مدا أحقيتها بها كال  أو جزءا  فتقدم ال بير بتقرير  برة مسرخ في 

 التالية:اإلدارة ب ن تدفع له المبالة  باللزامالمتعهد 
 العقد.   .س قيمة طابع 165436111مبلة  -1
 النهائية.صدار الكفالة    . س لقاء عموالت وطوابع إ4166363مبلة  -2
 يوم.  1123   . س فوائد عن تجميد الكفالة النهائية لمدة  3116414مبلة  -3
 الدعوا.   . س لقاء فوات الرن  وعدم منفعة للعقد موضوع 263216151مبلة  -4
أحقية المتعهد باللزام اإلدارة بتنظيم كشف نهائي يشمل جميع األعما  التي قام بتنفيذها وعلى أساس أن يحسم -5

 الكشف:هذا 
 من قيمته لقاء طابع العقد.  % 42نسبة  -
 من قيمته لقاء عدم رن  وفوات منفعة عن كامل العقد.  % 3نسبة  -

عقبت فيها على تقرير ال برة  2111 12 15جهة اإلدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مسر ة في  ومن حيث إن  
 االستجابة لطلبها.  2112 1 22المذكور ملتمسة إجراء  برة ثالثية فقررت المحكمة بجلسة 

 لصوا فيه  2112 3 11راء الذين نهضوا بمهمة ال برة الثالثية تقدموا بتقرير  برة مسرخ في ال ب ن  ومن حيث إ
 مفادها:إلى نتيجة 

الجهة المدعية   المتعهد   باسترداد من الجهة المدعى عليها   اإلدارة   قيمة طابع العقد لفس  العقد  أحقية-أ 
    .س. 165436111ارة والبالة قيمته  لسبب يعود لرد 2111 3 31  تاري  241بالقرار رقم  

أحقية الجهة المدعية بمطالبتها للجهة المدعى عليها بثمن إضبارة المشروع ألنها تعتبر من المصاريف  عدم-ب
العامة لعمل المتعهد وال ينب ي استردادها وكذلع رسوم النقابة لعدم إبراز المتعهد أية وثائ  تثبت دفعه لهذه الرسوم 

 ها. ومقدار قيمت
أحقية الجهة المدعية باسترداد من الجهة المدعى عليها   اإلدارة   قيمة تكاليف الكفالة المصرفية رقم -ج
   . 4166363  والبال ة  1الصادرة عن المصر  الصناعي بدمش  فرع   2113 2 4  تاري  212 4 111 

 س وفقا  لرشعارات المصرفية المبرزة. 
فوائد القانونية نتيجة تجميد مبلة الكفالة ألنها من ثبوتيات العقد والفائدة القانونية عدم أحقيتها بمطالبتها بال-د

نما تس ذ باالعتماد في تقدير التعويع عن األضرار وفوات الرن   الناتجة عن تجميدها ال تعتبر مصاريف وا 
عن ارادة طرفي العقد العتبار  والمنفعة للجهة المدعية عن عدم تنفيذها للعقد الستحالة تنفيذه المطلقة بسبب  ارج

 موقع المشروع   عقار أثرم  . 
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عدم أحقيتها بمطالبتها بدفع قيمة أعما  لم يلحظها الكشف األو  لعدم إبراز الجهة المدعية أية وثائ  أو -ه

المنفذة  مطالبات من قبلها تجاه اإلدارة بقيمة األعما  ومقدارها وإلبراء ذمة اإلدارة من قبل المتعهد عن األعما 
 .2116 2 1من قبله على متن الكشف المسقت المتظلم بتاري  

أحقيتها بمطالبتها اإلدارة بتعويع عن عدم رن  وفوات منفعة لعدم تنفيذ العقد ألنه أصب  أمام استحالة مطلقة -و
  من 21ن المادة   ارج إرادة طرفي العقد العتبار موقع المشروع   عقار أثرم   واستنادا  ألحكام الفقرة   جا   م

    . س. 263216151يقدر التعويع المستح  للمتعهد بمبلة قدره   2114  لعام 51القانون رقم  
هذه المحكمة حرصا  منها على وضع األمور في نصابها الصحي  فقد كلفت ال براء الذين نهضوا  ومن حيث إن  

من مالحظات  2112 1 31دارة المسر ة في بمهمة ال برة الثالثية بيان مطالعتهم فيما تضمنته مذكرة اإل
 2113 4 21تستهد  تقريرهم فاستجاب المذكورين للتكليف الملمع إليه فتقدموا بتقرير  برة تكميلي مسرخ في 

تضمن ردهم بشكل تفصيلي وواض  مسكدين على تقريرهم األساسي كما أفسحت المحكمة المجا  أمام الطرفين 
ر التكميلي المذكور فلم تعقب عليه الجهة المدعية بشيء، بينما أبرزت الجهة لبيان وجهة نظرهما في التقري

المدعى عليها   اإلدارة   مذكرة مسكدة فيها على دفوعها السابقة وملتمسة هدره ورفع الدعوا لعدم قانونيتها 
 ولكونها سابقة ألوانها. 

يلية جاءا جامعين لموجباتهما القانونية وقائمين تقريرم ال برة الثالثية والتكم المحكمة وجدت أن   ومن حيث إن  
األمر الذم حدا بهذه المحكمة إلى اعتمادهما واأل ذ بهما  ،على أسباب تفضي إلى النتيجة التي  لل إليها

 واالرتكان إليهما.
فس ت العقد  الثابت من أوراق ملف الدعوا وتقريرم ال برة الفنية الثالثية والتكميلية أن اإلدارة قد ومن حيث إن  

الستحالة تنفيذه بسبب اعتبار موقع المشروع أثرم بموجب كتاب  2111 3 31  تاري  241بموجب القرار رقم  
 وبالتالي ال يد للمتعهد بفس  العقد.  2116 3 31ل  تاري   3 2142ة العامة لآلثار والمتاحف رقم  المديري  

   . س وأن ذلع الطابع 165436111رسم طابع العقد البالة  الجهة المدعية قد سددت  ه طالما أن  ومن حيث إن  
إنما يستح  بمجرد توقيع العقد من قبل الطرفين لل زينة العامة ومن غير الجائز استرداده لذلع فالنه وعمال  
ذا باالجتهاد المستقر وطالما أن فس  العقد قد تم ألسباب تعود لردارة فالن المتعهد يستح  تعويضا  يعاد  قيمة ه

 الرسم. 
عطائها أمر المباشرة وقيامها ت نفسها ألجل تنفيذ المشروع بعد إ الجهة المدعية قد وطد ه ونظرا  ألن  ومن حيث إن  

فعالياتها االقتصادية  ال  الفترة الممتدة من تاري  أمر  ب عما  الحفر وأن عدم تمكينها من تنفيذ المشروع قد شل  
من قيمة  % 3د فالنها تستح  تعويع عما فاتها من رن  لعدم تنفيذ العقد يقدر با المباشرة ول اية تاري  فس  العق
 فيصب : % 25األعما  بعد ت فيضها بنسبة 

  من القانون 21 . س وذلع عمال  ب حكام المادة   2321151=  % 3×  % 25×    .س 11466216126 
  تاري  212 4 111فالة المصرفية رقم  كما أنها تستح  استرداد قيمة تكاليف الك 2114  لعام 51رقم  
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   .س وذلع من اإلدارة المدعى 416363الصادرة عن المصر  الصناعي بدمش  والبال ة   2112 3 4

عليها، أما فيما يتعل  بطلباتها األ را الواردة بالئحة االدعاء فالنها جاءت في غير محلها القانوني وجديرة 
 بالرفع.

 -لهذه األســــــــــباب-
 يلي:حكمت المحكمة بما 

 شكال .قبو  الدعوا  أواًل:
لزام اإلدارة المدعى عليها ب ن تدفع للجهة المدعية تعويضا  يعاد  قيمة قبولها موضوعا  في شطر منها وا   ثانيًا:

س مليون و مسمائة وثالثة     .1543111رسم طابع العقد والمسدد فعال  من قبلها للدوائر المالية والبالة  
س مليونان وثالثمائة وواحد وستون ألفا      .2321151عون ألفا  ومائة ليرة سورية وأن تدفع لها أيضا  مبلة  وأرن

  4166363وثمانمائة و مسون ليرة سورية لقاء ما فاتها من رن  جراء فس  العقد موضوع الدعوا وكذلع مبلة  
ة تكاليف الكفالة النهائية وتصفية العقد على هذا س أرنعمائة وتسعة آال  وثالثمائة وتسعون ليرة سورية قيم  .

 األساس ورفع ما تجاوز ذلع من طلبات. 
إعادة نصف الرسوم المسلفة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف ام ر وتضمين الطرفين مناصفة  ثالثًا:

 المحاماة.   . س مقابل أتعاب 511المصروفات ونفقات ال برة وكل منهما  
 م 01/3/3001هـ الموافق في 0139/  9/ 09صدر وتلي علنًا في قرارًا 

/ في الطعن 0130تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3001 / لعام9313رقم /

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م 3001( لسنة 331/3القرار رقم )
 م 3001( لسنة 0303/3)في القضية ذات الرقم 

أحقية اإلدارة باسترداد السلفة الممنوحة للمتعهد وأحقية -عن تنفيذ العقد عدول اإلدارة-عقد إداري -قضاء إداري 
 مناط ذلك.-المتعهد بالتعويض

 و. عالمدعية:الجهــــــة 
 ستاذ: هـ. م وكيله المحامي األ                                         تقاباًل(عليها  )المدعى

 لمنصبه.وزير اإلدارة المحلية إضافة  عليها:الجهة المدعى 
 لوظيفته.محافظ حلب بصفته رئيس مجلس المدينة الصناعية إضافة     )المدعية تقاباًل(  

ديااار الااازور( باااالتفويع عنهاااا  –حسااايا  –عااادرا  –نجاااار  )الشاااي المااادن الصاااناعية االرنعاااة                       
 لوظيفته.عام للمدينة الصناعية الشي  نجار بحلب إضافة المدير ال
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 دارة قضايا الدولة تمثلهم إ                   
 -المحكمة-

 المداولة.على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد  االطالعبعد 
 الشكلية.صلية واالدعاء المتقابل قد استوفيا إجراءاتهما من حيث إن  الدعوا األ

م بعريضة وكيل الجهة المدعية قد تقد   ب ن  –كما هو واض  من األوراق–القضية تتحصل وقائع  ومن حيث إن  
  11عى عليها بموجب العقد رقم   ه سب  للجهة المدعية وأن التزمت مع اإلدارة المد  دعواه الماثلة قائال  فيها ب ن  

ة وقد العرني   عية السورية في عدد من الدو لصناوذلع ب ية قيامها بالتروي  لالستثمار في المدن ا 2111لعام 
وذلع لقاء قيمة إجمالية  2111 11 31ول اية  2111 11 16  يوم تبدأ من تاري  13ة التنفيذ با  دت مد  حد   

لعقد قامت الجهة المدعية بالسفر إلى الدولة المشمولة بالعقد  . س، وعقب توقيع ا (666226111مقدارها ) 
ها والدراسات والحجوزات الفندقية وغيرها من اإلجراءات الالزمة تمهيدا  لبدء الجولة المحددة جرت جميع اتصاالتوأ

 – LGبالعقد وقدمت الت مينات للعقد بموجب الكفالة الصادرة عن بنع بيمو السعودم الفرنسي ذات الرقم ) 
PDA4/ 1400495  العقد ضريبة  دت عن(  . س كما سد   6626221بقيمة ) 2111 1 21( المسر ة في

(  . س 116232جور بمبلة ) (  .س وضريبة رواتب وأ226331ة حلب بمبلة قدره ) ة مالي  د ل إلى مديري  
(  . س، وتكبدت مبالة مالية إضافية شملت مصروفات السفر والحجوزات 11611وطوابع وكشف بمبلة ) 

قامتهم تفوق في قيمتها لمبلة ال  دارة. لممنوحة لها من اإلسلفة المالية اوأجور الموظفين وا 
 2111 6 31  ل. م. ل( تاري  5325)وبعد تلع المصاريف والنفقات تفاج ت الجهة المدعية بالفاكس رقم 

ووف  نفس شروط العقد، وبعد  2116وطلبت بموجبه اإلدارة الجهة المدعية ت جيل موعد الجولة إلى بداية العام 
  ل. 1521لبت اإلدارة من الجهة المدعية بموجب فاكسها رقم   الطرفين بموجب عدة مراسالت ط ورد بينأ ذ 

 إرسا  مندوب عنها يملع صالحية التفاوع من أجل إنهاء العالقة العقدية. 2111 4 14م تاري  
ا  ماديا  كبيرا  فقد ت بالتزاماتها العقدية وألحقت بالجهة المدعية ضرر دارة قد أ ل  ولقناعة الجهة المدعية ب ن اإل

قامة دعواها الماثلة طالبة إلزام الجهة المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها العقدية وفقا  لما نل عليه العقد بادرت إلى إ
 وتعويع الجهة المدعية عن الضرر الالح  بها والتي تركت أمر تقديره للمحكمة.

متقابال   ضمنتها ادعاء   2111 2 3دارة المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة جوابية مسر ة في جهة اإل ومن حيث إن  
بفترة وجيزة وألسباب تقنية  2111 6 4وقد بينت فيها ب نه وبعد إعطاء الجهة المدعية أمر المباشرة بتاري   –

ارة وثم طلب وزير اإلد 2116 ارجة عن إرادتها طلبت من الجهة المدعية ت جيل موعد الجولة إلى بداية عام 
 العقد.  ءالمحلية منها العمل على إنها

سبابا   ارجة عن إرادتها قد حالت دون التنفيذ وألنها وفت بالتزاماتها العقدية إال أن  أها قد أدارة ب ن  ولقناعة جهة اإل
  314(  . س بموجب أمر الدفع رقم  566126221كانت قد سددت للجهة المدعية سلفة ماليااااااااااااااة مقاااااااادارها ) 

من قيمة العقد وألنه يح  لردارة  فس  التعهد عند العدو  عنه نهائيا   %21ذم يشكلوال 2116 6 2تاري  
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ووقف تنفيذ األعما  فقد كان االدعاء المتقابل والتي التمست فيه جهة اإلدارة إلزام الجهة المدعية ) المدعى عليها 
نهاء تقابال  ( بالعادة المبلة المذكور المدفوع لها مع الفائدة القانونية عليه  من تاري  االستحقاق وحتى الوفاء التام وا 

  .ةصلي  مبرم بين الطرفين ورفع الدعوا األالعقد ال
ة صلي  راسة طلبات الطرفين في الدعوا األة بمعرفة  بير لدالمحكمة قد استعانت بال برة الفني   ومن حيث إن  

ه ووثائ  الدعوا وما ترا ال برة لزوم واالدعاء المتقابل ونيان  برته بش نها في ضوء أحكام العقد وشروط
  .االطالع عليه
إلى ما  2111 11 12ال بير الذم نهع بمهمة ال برة الفنية قد انتهى بتقرير  برته المسرخ في  ومن حيث إن  

 يلي:
 المتعهد.من قيمة العقد المدفوعة إلى  %21(  . س الذم يمثل 566126221)دارة باسترداد مبلة أحقية اإل – 1
جور وطوابع العقد وبعد عة من قبله لقاء ضريبة الد ل واأل(  . س المدفو 431143)أحقية المتعهد بمبلة  – 2

 إبراز اإليصاالت التي تثبت ذلع. 
نسبة  والذم يشكل(  . س جبرا  للضرر الالح  به نتيجة فس  العقد 6626221)أحقية المتعهد بمبلة  – 3

 من القيمة اإلجمالية للعقد.  11%
ه عقبت بموجبها على تقرير ال برة مبدية ب ن   2114 3 2مت بمذكرة مسر ة في دارة تقد  جهة اإل حيث إن   ومن

مبالة فيه وأجحف بحقوقها والتمست تكليف الجهة المدعية بتقديم اإليصاالت المشعرة بتسديد ضريبة الد ل 
 الجهة المدعية لم تعقب عليه بشيء.  وضريبة األجور وطوابع العقد في حين أن  

دارة قد عدلت عن تنفيذ العقد موضوع الدعوا الماثلة ألمور  اصة بها اإل ه ثابت من الوثائ  ب ن  ومن حيث إن  
استجدت بعد إعطاء المتعهد أمر المباشرة لذلع فهي تطلب باالدعاء المتقابل إنهاء الرابطة العقدية القائمة بين 

 الطرفين. 
فقد كفل لردارة  2115  لعام 51  من قانون العقود رقم   21المشرع وبمقتضى أحكام المادة    حيث إن  ومن 

ح  فس  العقد عند العدو  عن تنفيذه نهائيا  وقد رتب على ذلع الفس  التزام قانوني تجلى بتعويع المتعهد 
 يرها.ألضراره الفعلية التي لحقت به جراء ذلع والتي يعود للقضاء أمر تقد

تقرير ال برة الفنية قد وجد مستوفيا  ألوضاعه وشرائطه القانونية المعتادة وجاء معلال  تعليال  علميا   ومن حيث إن  
وفنيا  سائ ا  وانتهى إلى نتيجة مست لصة است الصا  سليما  من الواقع ووثائ  الدعوا ولم تنل منه مالحظات 

 الركون إليه ك ساس للبت بالدعوا الماثلة. اإلدارة، األمر الذم يتعين معه اعتماده و 
دارة فس  التعهد موضوع الدعوا الماثلة واسترداد المبلة الذم ه وفي هدا ما تقدم يكون من ح  اإلومن حيث إن  

(  . س كدفعة أولية من قيمة العقد وي دو من ح  المتعهد أن يتقاضى من 566126221سددته للمتعهد البالة ) 
(  . س كتعويع عن األضرار الالحقة به جراء فس  العقد موضوع الدعوا 6626221ره ) اإلدارة مبلة قد

(  . س المسدد من قبله كضرائب الد ل واألجور وطوابع العقد بعد تقديم 4316143وأيضا  مبلة قدره ) 



152 
 

قات الطرفين ساس بعد إجراء التقال بين مستحفعال ، وتصفية العقد على هذا األ اإلشعارات التي تثبت تسديدها
بما فيها اإلفراج عن كفالة الت مينات العقدية مع الفائدة القانونية على حاصل المبلة المتبقي لردارة بذمة المتعهد 

 سنويا  اعتبارا  من تاري  اكتساب الحكم الدرجة القطعية ول اية الوفاء التام.  %5وذلع بواقع 
 -لهذه األسباب-      

 يلي:حكمت المحكمة بما 
 شكال .واالدعاء المتقابل  الدعوا األصليةقبو   أواًل:
ة مفسو ا  بين الطرفين وأحقية قبولهما  موضوعا  في شطر منهما واعتبار العقد موضوع الدعوا الماثل ثانيًا:

ة ماليين وتسعمائة وستة (  . س فقط  مس566126221دارة ب ن تسترد من المتعهد مبلة وقدره ) اإل
تمائة وعشرون ليرة سورية ال غير المسددة له كدفعة من قيمة العقد، وأحقية المتعهد با ن لفا  وسوثمانون أ

لفا  وسبعمائة وسبعون  . س فقط تسعمائة وسبعة وتسعون أ (6626221يتقاضى من اإلدارة مبلة وقدره )
ا، وأحقيته ليرة سورية ال غير وذلع تعويضا  له عن األضرار الالحقة به جراء فس  العقد موضوع الدعو 

رنعون ليرة ائة وواحد وثالثون ألفا  وثالث وأ(  . س فقط أرنعم4316143أيضا  بتقاضي مبلة قاااااااااااااااااااادره ) 
جور وطوابع العقد وذلع ضريبة الد ل وضريبة الرواتب واأل سورية ال غير تعويضا  يعاد  ما سدده لقاء
ا او اقتطاعها فعال  منه مع الفائدة القانونية على حاصل المبلة بعد تقديم االشعارات التي تثبت تسديده إياه

سنويا   %5المتبقي لردارة بذمة المتعهد بعد إجراء التقال بين مستحقات الطرفين العقدية وذلع بواقع 
اعتبارا  من تاري  اكتساب الحكم الدرجة القطعية ول اية الوفاء التام وتصفية العقد على هذا االساس ورفع 

 ا يجاوز ذلع من طلبات الطرفين. م
 ر، وتضمين الطرفين متقابل لمسلفها وتضمينه النصف امإعادة نصف رسوم الدعوا األصلية واالدعاء ال ثالثًا:

 المحاماة.تعاب    . س مقابل أ511برة وكل منهما  مناصفة المصاريف ونفقات ال 
 م   01/3/3001هـ الموافق في  0139/ 9/ 09علنا في صدر وتلي 

 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3001( لسنة 333/3القرار رقم )

 م 3001( لسنة 0159/3في القضية ذات الرقم )
وهي من المواد المحصورة بجهات القطاع  ة المازوتارتفاع أسعار ماد-عقد نقل-إداري  عقد-إداري قضاء 
د بالتعويض عن كامل قيمة الزيادات استقر اجتهاد القضاء اإلداري بهذا الصدد على أحقية المتعه-العام

 مناط ذلك.-دون حسم الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام
 ورفاقه      ع. أ الجهة المدعية:
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 أ األستاذ ص. وكيلهم المحامي   
 إضافة لمنصبه  –وزير اإلدارة المحلية الجهة المدعى عليها:
 إضافة لمنصبه   -محافظ حماه                       
 إضافة لوظيفته     –نيةمدير ال دمات الف                       

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة                                             
 -المحكمة-

 المداولة.على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد  االطالعبعد 
 الشكلية.الدعوا استوفت إجراءاتها  ومن حيث إن  
الجهاة المدعيااة كانات قاد تعاقادت ماع الجهااة  مان األوراق  با ن   وقاائع الادعوا تاتل ل حساابما يتباين ومان حياث إن  

لتنفيااااذ مشااااروع اسااااتئجار قالبااااات لنقاااال وتوزيااااع  2112 5 2  تاااااري  3الماااادعى عليهااااا بموجااااب العقااااد ذم الاااارقم  
   . س وبمادة تنفياذ قادرها 51117111ة قادرها  المجبو  الزفتي من مجبل قصارين لطرق المحافظة بقيمة إجمالي  

وأثنااء تنفياذ العقاد طارأ  2112 2 11  تااري  1132ري  أمر المباشرة الصاادر بالكتااب    يوم اعتبارا  من تا241 
   . س ممااا أوقااع الجهااة 25   . س للتاار الواحااد إلااى  2علااى أسااعار مااادة المااازوت ماان سااعر   مفاااج ارتفاااع 

ماادة الماازوت  التعهد موضوع الدعوا يعتمد وبشكل أساساي علاى بحسبان أن   ،المدعية ب سارة فادحة وعجز كبير
اا التااي  ؛ا كااان المتعهااد قااد تحفااظ علااى ارتفاااع سااعر مااادة المااازوت علااى الكشااف النهااائي فقااد كاناات هااذه الاادعوا ولم 

تطلب الجهة المدعية من  اللها إلزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلة الذم يمثل قيمة الزيادة الطارئاة علاى ساعر 
لمترتباااة علاااى المبلاااة المااذكور مااان تااااري  الحكااام وحتاااى الوفااااء التاااام وذلاااع مااادة الماااازوت إضاااافة للفائااادة القانونياااة ا

 .  العقد ورنع النظامي التي كلف بهابالنسبة ألعما  
ارتفااع األساعار أصاب  مان  لاى أن  لاى الادعوا وطلبات ردهاا باالساتناد إت عالجهة المدعى عليها رد   ومن حيث إن  

  الااواردة بالمااادة  %15الحاصاالة علااى فاارع وقوعهااا فهااي ضاامن نساابة  الزيااادة  األمااور المتوقعااة للمتعهاادين وأن  
 .2114  لعام 51  من نظام العقود الصادرة بالقانون رقم  23 

ن   ه بدايااة ال بااد ماان اإلشااارة إلااى أن  وماان حيااث إن اا مااادة المااازوت  العقااد موضااوع الاادعوا يعااد ماان عقااود النقاال وا 
لاذلع  ،ي التنفيذ وباعتبارها من المواد المحصور بيعهاا بجهاات القطااع العاامة فالمستعملة في تنفيذ تعد مادة أساسي  

المتعهااد يسااتح  كاماال الزيااادة الطارئااة علااى أسااعارها دون حساام أيااة نساابة وهااو مااا سااار عليااه اجتهاااد القضاااء  فااالن  
 اإلدارم.

المااازوت المساات دمة فااي المحكمااة قااد اسااتعانت بااال برة الفنيااة لحساااب الزيااادة الطارئااة علااى سااعر  وماان حيااث إن  
 الدعوا.التعهد موضوع 
 م إلاااى أن  2111 11 23ال بيااار الاااذم نهاااع بمهماااة ال بااارة قاااد انتهاااى بتقريااار  برتاااه الماااسرخ فاااي  ومااان حياااث إن  

    . س وأن  2214556التعهاد موضاوع الادعوا تقادر باا   المساتعملة فايالزيادة الطارئة على سعر مادة المازوت 
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من المواد المحصور بيعها  –المازوت  –ية تقاضي قيمة هذه الزيادة كاملة كون هذه المادة من أحقية الجهة المدع
 وتوزيعها بالقطاع العام. 

تقادير  جهة اإلدارة المدعى عليهاا كانات قاد عقبات علاى تقريار ال بارة طالباة إهاداره باالساتناد إلاى أن   ومن حيث إن  
السايد ال بيار لام  إضاافة إلاى أن   ،جاء بشكل جزافي وبعياد عان الواقاع ة المازوت المست دمة في التعهدال بير لكمي  
 م. 2111 12 31صرفه للمتعهد عن ارتفاع سعر مادة المازوت بموجب المحضر المسرخ في  يراع ما تم  

المحكمة كلفت السيد ال بير بالرد على مالحظات جهة اإلدارة المدعى عليها بموجاب تقريار تكميلاي  ومن حيث إن  
  324236   . س وحساام مبلااة  2214556نتهااى فيااه الساايد ال بياار إلااى أحقيااة الجهااة المدعيااة بتقاضااي مبلااة  ا

 . س الااذم يمثاال مااا دفعتااه اإلدارة للجهااة المدعيااة ماان فروقااات أسااعار لمااادة المااازوت وبالتااالي يكااون التعااويع 
ت دمة فاي تنفياذ العقاد موضاوع الادعوا عن ارتفاع أسعار مادة المازوت المس–المتعهد  –المستح  للجهة المدعية 

 األساسي.   . س والت كيد على بقية ما ورد بتقرير ال برة 2236621 
م بمذكرة ردت بموجبها على تقرير ال برة التكميلاي وطلبات 2112 11 1جهة اإلدارة تقدمت بتاري   ومن حيث إن  

 إهداره.
الجهااة المدعيااة كاناات قااد تحفظاات علااى ارتفاااع أسااعار مااادة المااازوت فااي الكشااف  ه ماان الثاباات أن  وماان حيااث إن اا

النهااائي والااذم يعتباار وفقااا  لالجتهاااد القضااائي  اتمااة المطااا  بااين طرفااي العقااد ووساايلة المتعهااد للمطالبااة بحقوقااه 
 الناشئة عن العقد. 

ي األو  قاد جااء مساتوفيا  ألركاناه وشاروطه ولما كان ما انتهى إليه السيد ال بير في تقرير  برته األحاادم والتكميلا
تقرير ال برة التكميلي الثاني قاد جااء  الفاا   القانونية مما يمكن معه االرتكان إليه للبت بالدعوا مع اإلشارة إلى أن  

 لالجتهاد المستقر والنه  المتبع لدا هذه المحكمة األمر الذم يتعين معه هدره وعدم االلتفات إليه. 
مبلااة الزيااادة الطارئااة علااى سااعر مااادة المااازوت المساات دمة فااي التعهااد  الساايد ال بياار قااد بااين باا ن   وماان حيااث إن  

ن اإلدارة دفعاات للمتعهااد مبلااة  2214556موضااوع الاادعوا بلااة   س كفروقااات أسااعار   . 324236   . س وا 
    . س. 2236621عن المادة المذكورة مما يجعل من ح  الجهة المدعية تقاضي مبلة  

ولمااا كاناات مااادة المااازوت هااي ماان المااواد المحصااور بيعهااا وتوزيعهااا بجهااات القطاااع العااام وفقااا  لمااا اسااتقر عليااه 
اجتهاااد القضاااء اإلدارم وهااو مااا بينتااه ال باارة الفنيااة، األماار الااذم يجعاال ماان دعااوا الجهااة المدعيااة جااديرة بااالقبو  

 موضوعا . 
بااه كااان محاال ناازاع حقيقااي بااين  المبلااة المحكااومقانونيااة، فمااا دام أن أمااا بالنساابة لمطالبااة الجهااة المدعيااة بالفائاادة ال

 %5الطرفين فالنه وحسبما استقر عليه االجتهاد القضائي فالن الجهة المدعية تستح  الفائدة القانونياة علياه وننسابة 
 سنويا  من تاري  اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وحتى تاري  الوفاء التام. 

 -لهذه األسباب-
   يلي:حكمت المحكمة بما 
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 شكال .قبو  الدعوا  أواًل:
لزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلة   ثانيًا:    . س فقط مليونان 2236621قبولها موضوعا  في شطر منها وا 

ومئتان وتسعة وثالثون ألفا وتسعمائة وعشرون ليرة سورية ال غير للجهة المدعية تعويضا  لها عن الزيادة الطارئة 
 %5سعر مادة المازوت المستعملة في التعهد موضوع الدعوا مع الفائدة القانونية على ذلع المبلة بواقع عن 

 سنويا  اعتبارا  من تاري  اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية ول اية الوفاء التام ورفع ما يجاوز ذلع من طلبات.  
تضمين الطرفين مناصفة ها النصف الباقي، و إعادة نصف رسوم االدعاء إلى الجهة المدعية وتضمينثالثًا:

 المحاماة.أتعاب  س مقابل   . 1111المصروفات والنفقات ومبلة  
 م33/1/3001الموافق هـ 0139/ 33/1في صدر وتلي علنا 

/ في الطعن 3903تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3001 لعام/ 9953رقم /

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م 3009( لسنة 011/0القرار رقم )
 م3009( لسنة 3033/0في القضية ذات الرقم )

-أحقيته بفسخ العقد مع التعويض-المتعهد عن العمل لمدة تزيد على سنة إيقاف-أشغال عقد-إداري قضاء 
 مناط ذلك.

   والتعهدات التقنية للتجارةالشركة الجهة المدعيـــــــة: 
 وكيلها المحامي ف. ف

 وزير النقل إضافة لمنصبه : الجهة المدعى عليها
 المدير العام للمسسسة العامة للمواصالت الطرقية إضافة لوظيفته                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة 
 -المحكمة-

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.
 الدعوا والطلب العارع قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية.  ومن حيث إن  
وكيل الجهة المدعية قد تقدم بعريضة دعواه إلى  وقائع القضية تتحصل كما تبين من األوراق في أن   ومن حيث إن  

ه ساب  للجهاة المدعياة وأن تعاقادت ماع جهاة اإلدارة المادعى وقاد جااء فيهاا ب ن ا 2114 4 3ديوان المحكمة بتااري  
ماان أجاال تنفيااذ مشااروع تحويلااة حماال الكباارا بقيمااة  2115 1 24  تاااري  64عليهااا الثانيااة بموجااب العقااد رقاام  

( شهر وتبدأ مان تااري  تبل هاا أمار 31(  . س و ال   مدة تنفيذ مقدارها ) 1712171167621إجمالية مقدارها ) 
  أشهر لت  ر اإلدارة في تسلمها موقع العمال، 4وقد ت  رت بالتنفيذ لمدة   2115 11 21لجارم بتاري  المباشرة ا
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كماااا تااا  رت اإلدارة فاااي تساااليمها م ططاااات األعماااا  الصاااناعية )الجساااور( والعباااارات والطااارق فاااي تكلياااف الجهاااة 
إلاى طريا  حار وساريع والتاي أدت عاادم  أوتوساتراد  معبار إضاافي نتيجاة تعاديل الطريا  باين 14المدعية بتنفياذ  

  أيااام وقااد تاام تبرياار الفتاارتين السااابقتين وأصااب  تاااري  االنتهاااء النظاارم للمشااروع هااو 412لتوقااف األعمااا  ماادة  
  ياااوم قامااات بتبريرهاااا لتصاااب  مااادة 522كماااا تااا  رت اإلدارة فاااي صااار  الكشاااو  المسقتاااة لمااادة   2111 6 21

 .2111 5 22االنتهاء النظرم بتاري  
األعماا  متوقفاة فاي  ( بينت فيها ب ن  22 2251وجهت الجهة المدعية لردارة الكتاب رقم ) 2111 3 21ي  ونتار 

نااود غياار ساسااي والبماان بنااود العقااد األ %31ود تزيااد عاان معظاام مواقااع العماال بساابب الحاجااة إلااى تنظاايم ملحاا  لبناا
ة مقااادارها بقيماااة إجمالي ااا 2111 6 21  تااااري  154وقاااد نظااام ملحااا  العقاااد رقااام   ملحوظاااة فاااي العقاااد األساساااي؛

ياااوم فقااط بتنفياااذ ملحااا  العقاااد  (215)  ياااوم منهاااا 561  بتبريااار ماادة(  . س وقااد قامااات اإلدارة 44275147531)
 م. 2113 1 2لتصب  المدة مبررة للعقد وملحقه ل اية 

تثبيات ذلاع  وتام   2112 2 21ف المشروع بشكل كامل بتااري  وبسبب الظرو  الراهنة التي تمر بها البالد فقد توق  
ماان عااام علااى توقااف المشااروع طلباات الجهااة المدعيااة ماان اإلدارة  ماارور أكثااربالمراسااالت الجاريااة مااع اإلدارة وبعااد 

الجهة المدعية لم تظفر بمبت اها فقد كانات الادعوا الماثلاة والتاي الاتمس فيهاا فسا  العقاد وملحقاه  وألن   ،فس  العقد
 نفيذ. وا عفائها من تنفيذه الستحالة الت

التاي أعطات المتعهاد  2114  لعاام 51  مان القاانون رقام  21وتسسس الجهة المدعياة دعواهاا علاى أحكاام الماادة  
 هو طلب فس  العقد إذا جاوزت مدة التوقف سنة كاملة.  

باين فيهاا با ن أعماا  العقاد  2114 5 22وكيل الجهة المدعية عاد وتقدم بطلب عارع مسرخ فاي   ومن حيث إن  
بساابب الوضااع األمنااي فااي منطقااة المشااروع والزيااادات غياار  2112 1 1قفاات توقفااا  كااامال  اعتبااارا  ماان تاااري  قااد تو 

المتوقعااة فااي األسااعار ممااا جعاال االسااتمرار بالتنفيااذ مسااتحيال  اسااتحالة مطلقااة ورغاام ذلااع فااالن اإلدارة لاام تتجاااوب 
( 443ل على العكس أصادرت القارار رقام )لمطالب الجهة المدعية بفس  العقد بشكل ودم أو عن طري  التحكيم ب

والمتضاامن سااحب أعمااا  التعهااد ماان الجهااة المدعيااة لااذلع فقااد كااان الطلااب العااارع والااذم  2114 4 22تاااري  
 التمست فيه الجهة المدعية وقف تنفيذ القرار المذكور بكافة آثاره ونتائجه. 

رفضهما ت سيسا  على أناه ساب   العارع طالبةب جهة اإلدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوا والطل ومن حيث إن  
طلبت بموجبها فس  العقد موضوع  2114لعام  6213ساس وأن أقامت دعوا أ را سجلت برقم أ للجهة المدعية

، كمااا أقاماات دعااوا أ اارا الاادعوا وانتهاات ال باارتين األحاديااة والثالثيااة فيهااا إلااى عاادم أحقيااة المتعهااد بفساا  العقااد
تازا  الادعويين منظورتاان  سعار والبت بموجبها التعويع عن فروقات األطل 2114عام ل 451ساس سجلت برقم أ

وأن غاياة المتعهاد إنماا هاي التهارب مان  وز إقاماة دعاوا أ ارا باذات الموضاوع،أمام هاذه المحكماة وبالتاالي ال يجا
وقاد  يتعرع لها القطر تنفيذ التزامه العقدم حيث  تعثر في التنفيذ وأ ل ببرنام  العمل قبل حصو  األحداث التي

وذلاع رغام معالجاة اإلدارة للمعوقاات الحاصالة أثنااء  %23وملحا  العقاد  %31 يساسابل ت نسابة التنفياذ للعقاد األ
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، وقاد توقاف المتعهاد ومنحاه الزياادة عان فروقاات األساعار التنفيذ وقيامها بتبريار مادة التا  ير التاي ال تعاود للمتعهاد
ة المشاروع وقاد باالظرو  الراهناة وأناه وبعاد تحسان األوضااع األمنياة  فاي منطقا عن التنفيذ من طر  واحد متذرعا  

صبحت آمنة ومستقرة وباإلمكان متابعة العمل فيها فقد طلبت اإلدارة أكثر من مرة من المتعهد العمل على متابعة أ
لقااااارار رقااااام                   مماااااا دفاااااع بااااااإلدارة علاااااى إناااااذاره وساااااحب التعهاااااد مناااااه بموجاااااب ا ،المشاااااروع إال أناااااه لااااام يلتفااااات لاااااذلع

التوقف الحاصل هاو توقاف مسقات ولام يكان بقارار مان اإلدارة  وانتهت اإلدارة إلى أن   2114 4 12( تاري  443) 
   من قانون العقود وال توجد استحالة في التنفيذ. 21وبالتالي ال تنطب  عليه أحكام المادة  

قضات بارفع وقاف تنفياذ  وقاد 2114 2 22 م( تااري  2 212) هذه المحكماة وبموجاب قرارهاا رقام ومن حيث إن  
للعقاد بقاء كفالة الت مينات النهاياة دعية بفروق التنفيذ على حسابها وا  القرار المشكو منه مع ت جيل مطالبة الجهة الم

لاادا المصاار  لصااال  اإلدارة شااريطة قيااام الجهااة المدعيااة باادفع عمولااة تمدياادها للمصاار  وذلااع كلااه إلااى  محجااوزة
حااين الباات ب ساااس الناازاع وفااي ضااوء النتيجااة، وقااد اقتاارن هااذا القاارار بتصاادي  دارة فحاال الطعااون لاادا المحكمااة 

 .2114 12 1 ط تاري  1 2522اإلدارية العليا بقرارها رقم 
اإلدارة قااد  أن   2112 5 22المااسرخ فااي  12 3134ت ماان كتاااب اإلدارة الموجااه للمتعهااد باارقم ه ثابااوماان حيااث إن اا
( تاري اااا  لتوقاااف المتعهاااد عااان العمااال فاااي المشاااروع بشاااكل كامااال بسااابب الظااارو  2112 2  21) اعتمااادت تااااري 

 الراهنة. 
كماة البدايااة المدنياة الثالثااة والجاريااة بالشارا  مح 2114 4 21كماا ثبات ماان  اال  تقرياار ال بارة الفنياة المااسرخ فاي 

فاي معارع إجاراء الكشاف ووصاف الحالاة الراهناة للمشاروع موضاوع  2114 111في حمل بالدعوا رقام أسااس 
ساامنتية والسااواتر الترابيااة ماان قباال وحاادات الجاايش وب نااه وبحسااب  ن مسااار الطرياا  م لاا  بااالحواجز اإلالاادعوا باا

ه ال يمكن للمتعهد متابعة تنفيذ األعماا  المتبقياة حتاى عليه فالن   الوضع الراهن لمسار الطري  واإلش االت الموجودة
لتادمير إزالة جميع العوائ  واإلش االت الموجودة عليه مسار الطري  وا عادة بنااء الجساور التاي تعرضات للقصاف وا

 عقد. األعما  المتبقية من بنود الل الظرو  الراهنة ال يمكن إنجاز المسلحة وأنه في ظ من قبل المجموعات
بساابب  2112 2 21وماان حيااث إنااه وفااي ضااوء ثبااوت التوقااف التااام عاان العماال فااي المشااروع اعتبااارا  ماان تاااري  

الظاارو  الراهنااة التااي تماار بهااا الاابالد، وفااي ضااوء ثبااوت اسااتمرار وجااود اإلشاا االت والعوائاا  علااى أرع المشااروع 
يااااة المدنيااااة بحماااال الجااااارم بتاااااري  ل ايااااة تاااااري  إجااااراء الكشااااف ووصااااف الحالااااة الراهنااااة ماااان قباااال محكمااااة البدا

وألن جهة اإلدارة المدعى عليها لم تثبت قيامها بالزالة تلع العوائا  واإلشا االت، لاذلع ي ادو المتعهاد  2114 4 21
كمااا  التعهااد وي اادو مطلبااه بفساا  العقااد متفقااا  مااع حكاام الفقاارة ) ج( ماان ة حالاات دون إوقااد وقااع أمااام اسااتحالة مطلقاا

ضاحى ت بالعفاء المتعهاد مان التعهاد إذا أوتعديالته التي قض 2114  لعام 51العقود رقم    من قانون 53المادة  
 أمام استحالة مطلقة حالت  دون متابعة التنفيذ.

 -  ماان قااانون العقااود النافااذ21وماان حيااث إنااه فضااال  عاان ذلااع فااالن ال ايااة التااي تو اهااا المشاارع ماان حكاام المااادة  
نحت المتعهد ح  طلب فس  العقاد فاي حاا  تجااوزت فتارة التوقاف عان العمال والتي م –متوفرة في الدعوا الماثلة 
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بسبب من اإلدارة سنة كاملة إنما هاي مراعااة لوضاع المتعهاد الملتازم معهاا وعادم تركاه مرتبطاا  بالتزاماه العقادم إلاى 
صاادية  اال  فتارة ما النهاية ألن من ش ن ذلع إرنااع المتعهاد الاذم وطاد نفساه لتنفياذ المشاروع وشال فعالياتاه االقت

توقفه عن العمل وهو ما ت باه مبادئ العقود اإلدارية ومنها مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود اإلدارياة  والمبادأ القائال 
 " ب ن المتعهد واإلدارة متعاونان على  دمة المرف  العام. "  

ن الوقااائع والقااانون وجااديرة بااالقبو  ه فااي هاادا مااا تقاادم ت اادو الاادعوا الماثلااة قائمااة علااى سااند قااويم مااوماان حيااث إن اا
موضوعا  مع التنويه ب ن وجاود دعااوا أ ارا مقاماة أماام هاذه المحكماة باين ذات األطارا  وتتعلا  بالعقاد موضاوع 

ضاااحت جااااهزة للفصااال  فاااي موضاااوعها بالااادعوا الماثلاااة ساااي ما وأنهاااا قاااد أ الااادعوا ال ي ااال ياااد المحكماااة عااان البااات
منظااورة أمااام المحكمااة وتقتصاار علااى المطالبااة بااالتعويع عاان ارتفاااع األسااعار  تاازا  ب ااال  تلااع الاادعاوا التااي ال

لعاام  2113سااس أوذلع بعد أن تناز  الوكيل عن طلب فس  العقد المثار بالدعوا رقام  ،وعن إطالة أمد المشروع
  بتلع الدعوا.  2115 2 22وذلع وف  ما هو ثابت من البيان الصادر عن ديوان المحكمة بتاري   2115

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 : قبو  الدعوا شكال . أوالً 
قبولها موضوعا  واعتبار العقد موضوع الادعوا الماثلاة وملحقاه مفساو ا  فيماا باين الطارفين عناد المرحلاة التاي  ثانيًا:

 على ذلع من آثار.  وبما يترتبوصل إليها 
إعاااادة الرساااوم المسااالفة مااان الجهاااة المدعياااة إليهاااا وتضااامين جهاااة اإلدارة المااادعى عليهاااا المصااااريف ومبلاااة  ثالثـــًا:

    . س مقابل أتعاب المحاماة. 1111 
 م0/3/3009هـ الموافق في 00/9/0131صدر وتلي علنًا بتاريخ 

/ في الطعن 0313العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية تم 
 3009 / لعام1139رقم /

 
 محكمة القضاء اإلداري بدير الزور

 م3009( لسنة 3القرار رقم )
 م3009( لسنة 03في القضية ذات الرقم )

مطالبة المدعي بارتفاع أسعار بنود لم يكن طلبها في دعوى سابقة  -ارتفاع أسعار-عقد أشغال-قضاء إداري 
 مناط ذلك.-أحقية المتعهد بالتعويض -تعد مطالبات جديدة
 : ع. موكيلها المحامي                                                           م    . الجهـة المدعيــة:

 السيد محافظ الحسكة إضافة لمنصبه  الجهة المدعى عليها:
 المدير العام لهيئة أبنية التعليم بالحسكة إضافة لوظيفته                       



124 
 

 .مدير ال دمات الفنية بالحسكة إضافة لوظيفته                      
 تمثلهم إدارة قضايا الدولة

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

  1الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبو  شكال   من حيث إن  
بان المدعية تقدمت بدعواها إلى محكمة  –كما هو واض  من األوراق –من حيث إن وقائع القضية تتل ل 

ن التزمت مع جهة اإلدارة المدعى ه سب  للمدعية وأوجاء فيها ب ن   2115 1 12القضاء اإلدارم بالحسكة بتاري  
وذلع من أجل تنفيذ مشروع ت هيل وتطوير مدرسة  2113 2 4  تاري  3453ا بموجب عقد األش ا  رقم عليه

 الشهيد سعيد سعد وتم تنظيم الكشف النهائي فوقعه المتعهد متحفظا  على فروق األسعار.
فيها فروقات    طالبا  2114  لعام 24وكان المدعي تقدم بدعوا سابقة أمام محكمة القضاء اإلدارم بالحسكة برقم 

األسعار للمواد األولية المحصورة وغير المحصورة مع الفائدة القانونية، ف صدرت محكمة القضاء اإلدارم قرارها 
قبولها موضوعا  في شطر  -2قبو  الدعوا شكال   -1  متضمنا  من حيث النتيجة ما يلي: 2114  لعام 21رقم 

لزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للم    .س تعويضا  عن ارتفاع األسعار 116422دعي مبلة وقدره  منها وا 
  من تاري  اكتساب الحكم الدرجة القطعية لحين السداد التام %5للمواد الدا لة في تنفيذ التعهد مع الفائدة بمعد   

كانت ال برة و  ة أمام القضاء اإلدارم بالحسكة...ال   وكان ذلع باالعتماد على تقرير ال برة الثالثية الجاري 111
   . س 234426651الثالثية الجارية أمام نفس المحكمة قدرت للمدعي الزيادة على أجور اليد العاملة بمبلة  

ولكون المدعي كان قد طالب في دعواه السابقة بالزيادة الطارئة على أسعار المواد األولية المحصورة وغير 
ت المحكمة بالسقاط المبلة المحسوب وف  تقرير ال برة والبالة المحصورة ولم يذكر في طلبه أجور اليد العاملة قام

   . س والمتعل  بزيادة أجور اليد العاملة من حساب التعويع المستح  لكون المدعي ذكر في 234426651 
استدعاء دعواه السابقة والمطالبة بالزيادة على المواد المحصورة وغير المحصورة وليس من بين طلباته أجور اليد 

لعاملة، مما دفع المدعي إلى التقدم بدعوا مبتدئة )جديدة( يطالب فيها بالحكم له بالزيادة الطارئة على أجور اليد ا
س مع الفائدة 1  234426651بمبلة   2114 6 1العاملة والبال ة حسب تقديرات ال برة الثالثية المسر ة في 

 القانونية.
ه سب  للجهة المدعية بمذكرة جوابية وجاء فيها ب ن   2115 2 22تاري  مت بإدارة قضايا الدولة تقد   ومن حيث إن  

ه ال يجوز إقامة دعويين ه لكل ح  دعوا واحدة تحميه وأن  وأن تقدمت بدعوا بنفس الموضوع ونفس ال صوم وأن  
 2111 2 4ه صدر أمر المباشرة بتاري  بنفس الموضوع واألطرا  واستطردت إدارة قضايا الدولة إلى القو  ب ن  

وتم تنظيم الكشو  المسقتة دون أم تحفظات ولم  2111 12 31 يوم واألعما  تنتهي في 111وبمدة عقدية  
ن الزيادة على أجور اليد  يقم المتعهد ب م اعتراع أو تحفظ بش ن المطالبة بفروقات األسعار لليد العاملة وا 

 طلب رفع الدعوا موضوعا .العاملة كانت بعد انتهاء األعما  وانتهت في مذكرتها إلى 
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ه ال ه لجهة دفع اإلدارة المتعل  ب نه سب  للمدعية وأن أقامت دعوا بنفس الموضوع واألطرا  وأن  ومن حيث إن  
ه ال يجوز إقامة أكثر من دعوا بذات الح  إال  انه في الحالة يجوز إقامة دعويين بذات الح  فالنه مع تسليمنا ب ن  

ي عريضة دعواه المقدمة سابقا  أمام هذه المحكمة لم يطلب فيها بالزيادة الطارئة على أجور المدعي ف الماثلة فالن  
ولما كانت مطالبته الحالية  ،اليد العاملة إنما كانت مطالبته بالمواد المحصورة وغير المحصورة الدا لة في التعهد

ه لم يسب  أن يطالب به بتدئة وما دام أن  تتعل  بالزيادة الطارئة على أجور اليد العاملة وهو طلب محل لدعوا م
 2114  لعام 21في دعواه السابقة يكون دفع اإلدارة لهذه الناحية في غير محله وهذا ثابت في القرار رقم 

المبرز في الملف وكذلع في صورة استدعاء الدعوا  2114  لعام 24الصادر عن هذه المحكمة في القضية رقم 
 .السابقة المبرزة في الملف

ه من المستقر لدا هذه المحكمة المدعي لم يتحفظ على الكشو  المسقتة فالن   ه لجهة دفع اإلدارة ب ن  ومن حيث إن  
الكشف النهائي لألعما  هو  العبرة للتحفظ إنما تكون على الكشف النهائي وليس للكشو  المسقتة باعتبار أن   أن  

المتعهد كان قد تحفظ على الكشف   اتمة المطا  ألعما  العقد والمعبر األ ير الستحقاقات المتعهد وما دام أن  
 النهائي ألعماله فيكون دفع اإلدارة لهذه الناحية أيضا  في غير محله.

مامها سابقا  والمقدمة من الجهة المدعية كانت هذه المحكمة في الدعوا المنظورة أ ه من الثابت أن  ومن حيث إن  
أجرت فيها هذه المحكمة ال برة األحادية وال برة الثالثية وهي لنفس أعما  المتعهد العقدية وأمام ذات المحكمة 

 ت إلى نتيجة تقرير ال برة الثالثية الجارية في الدعوا السابقة والعائدة لنفس التعهدوكانت هذه المحكمة قد اطم ن  
في تحديد  2114 6 1وكان قد وق ار  في نفس هذه المحكمة أن تركن إلى تقرير ال برة المذكورة والمسرخ في 

  . س عن الزيادة 234426651استحقاقات المتعهد المدعي وكان تقرير ال برة قدر للجهة المدعية مبل ا  قدره  
قاق المتعهد المدعي لعدم ذكر المطالبة في الطارئة على أجور اليد العاملة التي أسقطتها المحكمة من استح

المدعي طالب بالزيادة على أجور اليد العاملة في هذه الدعوا المبتدئة  ه ما دام أن  فالن   ،استدعاء الدعوا السابقة
ر المدعي لم يذك ما وأن  ه يكون من ح  المدعي التعويع عن الزيادة المذكورة وف  تقرير ال برة الساب  وال سي  فالن  

 في عريضة طعنه المطالبة بهذه الزيادة.
المدعي يكون  ه عمال  باالجتهاد المستقر لدا هذه المحكمة فالن  ه لجهة المطالبة بالفائدة القانونية فالن  ومن حيث إن  

تبدأ اعتبارا  من تاري  اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية لحين  %5من حقه اقتضاء الفائدة القانونية بمعد  
 اد التام.السد

 -لهذه األسباب-
 يلي:حكمت المحكمة بما 

 قبو  الدعوا شكال . أواًل:
ـــــــــًا: لااااااااازام الجهاااااااااة المااااااااادعى عليهاااااااااا باااااااااان تااااااااادفع للجهاااااااااة المدعياااااااااة مبل اااااااااا  وقااااااااادره  ثاني قبولهاااااااااا موضاااااااااوعا  وا 

  . س فقاااااااط مئتاااااااان وأرناااااااع وثالثاااااااون ألفاااااااا  وأرنعمائاااااااة وتساااااااع وعشااااااارون ليااااااارة ساااااااورية وثماااااااان 234426651 
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وذلااااااع تعويضااااااا  لااااااه عاااااان الزيااااااادة الطارئااااااة علااااااى أجااااااور اليااااااد العاملااااااة للتعهااااااد موضااااااوع هااااااذه و مسااااااون قرشااااااا  
 الدعوا.
ــــًا: ( اعتبااااارا  ماااان تاااااري  اكتساااااب %5إلاااازام جهااااة اإلدارة الماااادعى عليهااااا بااااان تاااادفع للماااادعي فائاااادة بمعااااد  ) ثالث

 هذا الحكم الدرجة القطعية ولحين السداد التام.
   . س مقابل أتعاب المحاماة. 1111الرسوم والمصاريف و  تضمين الجهة المدعى عليها رابعًا:

 م09/3/3009هـ الموافق 0133صدر وتلي علنًا في    /   /
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3009 لسنة 0/ 310القرار رقم /

 م3009 ( لسنة0/ 133الرقم ) القضية ذاتفي 
استقر اجتهاد القضاء اإلداري على أن  إقامة الدعوى قبل تنظيم الكشف النهائي  -أشغال عقد -قضاء إداري 

-للعقد أقوى وأبلغ في الداللة على االستمساك بالحق من التحفظ على الكشف النهائي وهو يغني عن التحفظ
نهائيًا وبالتعويض عن  أحقية المتعهد باعتبار األشغال مستلمة استالماً -إطالة أمد المشروع بسبب من اإلدارة

 مناط ذلك.-فترة إطالة العقد
 م. ش ورفاقهالجهة المدعيـة: 

 وكيلهم المحامي ب. ق 
المدير العام للمسسسة العامة لمياه الشرب والصر  الصحي في    عليها:الجهة المدعى   

محافظ دمش  إضافة لوظيفته                         
 تمثله إدارة قضايا الدولة 

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  االطالعبعد 

 الدعوا والطلبات العارضة قد استوفت إجراءاتها الشكلية.  ومن حيث إن  
الجهة المدعية كانت قد التزمت مع اإلدارة   وقائع القضية  تتحصل كما هو واض  من األوراق ب ن   ومن حيث إن  

لتنفيذ مشروع  استبدا  شبكة مياه عين ترما و طوط الض    2112لعام  216لعقد رقم المدعى عليها  بموجب ا
تكليفها ب عما  الرنع  س كما تم   1     5176137211جمالية مقدارها   من آبار البلدة باتجاه ال زانات بقيمة إ

س (  .  6651431ا ) ة مقدارهبقيمة إجمالي   2111( لعام  354تنظيم ملح  للعقد برقم )  النظامي وتم  
قد حصل ت  ير في تنفيذ المشروع بسبب اإلدارة ألح   بها ضررا  ماديا  كما حصل  هولقناعة الجهة المدعية ب ن  
ة فقد بادرت إلى إقامة دعواها الماثلة طالبة اإلدارة لم تبادر بتصفية مستحقاتها العقدي   ارتفاع على األسعار، وأن  

إلزام اإلدارة باستالم األعما  المنفذة على الوضع الراهن وتصفية العقد وصر  مستحقاتها المالية وا عادة الت مينات 
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و التوقيفات وتعويضها عن التوقف عن التنفيذ بسبب من اإلدارة  وبالتعويع عن األضرار الالحقة بها جراء عدم 
 ذ كامل الكميات العقدية وندفع فروق األسعار للمواد وأجور اليد العاملة.تنفي

التمست فيه إجراء  2116   11   14مت بطلب عارع مسرخ في الجهة المدعية عادت وتقد   ومن حيث إن  
 بينت فيه ب ن   2111   5   5مت بطلب آ ر مسرخ في الكشف و وصف الحالة الراهنة على المشروع كما تقد  

   لملح  العقد والتمست بطلبها  1  للعقد والكشف النهائي رقم    23اإلدارة قامت بتنظيم الكشف النهائي رقم   
س لقاء قيمة الكشفين النهائيين المذكورين (   .  171267661النتيجة بمبلة ) العارع الحكم لها من حيث 

لزام الجهة المدعى عليها  بالعادة الت مينات والتوقيفات ا لعقدية مع الفائدة القانونية على تلع المبالة من تاري  وا 
وحتى السداد التام، وندفع فروق أسعار المواد األولية وأجور اليد العاملة   2111   2   21استالم األعما  في 

  يوم وعما   215وبالتعويع عما لح  بها من ضرر جراء الت  ر الحاصل في التنفيذ بسبب من اإلدارة لمدة   
 تها من منفعة جراء هذا الت  ير.فا

الت  ير الحاصل كان  جهة اإلدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوا طالبة رفضها ت سيسا  على أن   ومن حيث إن  
ها على الكشف النهائي لهذه ظها ال تستح  التعويع عنه لعدم تحفًّ نتيجة إهما  وتقصير الجهة  المدعية وأن  

ن  الجهة ها قامت بصر  لها المتعهد، وأن  التي يتحم   %15ارئة على األسعار تقع ضمن نسبة الا الزيادة الط ، وا 
ولملح  العقد  2111   2   21  تاري   1116للعقد األساسي بموجب أمر الصر  رقم    قيمة الكشف النهائي

ه بموجب أمر وأعادت توقيفات الضمان للعقد وملحق 2112   2   14  تاري   135بموجب أمر الصر  رقم   
 المدعية ت مينات العقد وملحقه.، كما أعادت للجهة 2112   2   14  تاري   122 الدفع  رقم  
 في الداللةالدعوا مقامة قبل تنظيم الكشف النهائي للعقد وملحقه لذلع فهي أقوا وأبلة  ه ثابت ب ن  ومن حيث إن  

المدعية أن طلبات الجهة  اإلشارة إلىني عنه مع على االستمساع بالح  من التحفظ على الكشف النهائي، وت 
 في الطلب هذا في حقيقة األمر تكرارا  لطلباته الواردة في الئحة االدعاء. المثارة

المحكمة قد استعانت بال برة الفنية بمعرفة  بير م تل لدراسة طلبات الجهة المدعي ونيان  برته  ومن حيث إن  
بتقريره  والمعد  2112   11   2ع بمهمة ال برة بتقرير  برته المسرخ في بش نها وقد انتهى ال بير الذم نه

 يلي:بعد إحالة مالحظات الطرفين عليه إلى ما  2114   2   22التكميلي المسرخ في 
طلب المتعهد بصر  قيمة الكشفين النهائيين للعقد وملحقه وباسترداد توقيفات الضمان والت مينات قد  إن  -1

 والتوقيفات.وضوع بعد قيام اإلدارة بصر  الكشفين المذكورين له وا عادة الت مينات أصب  غير ذم م
 ر اإلدارة بصر  الكشفين المذكورين والتوقيفات ألن  ة عن ت    عدم أحقية المتعهد بالمطالبة بالفائدة القانوني  –2

 اإلدارة أعادتهما له بعد تقديم براءة الذمة المطلوبة.
 د وملحقه بحكم المستلمة استالما  نهائيا . تعتبر أعما  العق–3
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ة المحصورة بجهات القطاع العام الدا لة في تنفيذ العقد األساسي لم تطرأ أم زيادة على أسعار المواد األولي  –4

 ة وأجور اليد العاملة الدا لة في تنفيذهما تقع ضمنالزيادات الطارئة على أسعار المواد األولي   وملحقه في حين أن  
 التي يتحملها المتعهد. %15نسبة الا 

بلة مجموع التعويع المستح  للمتعهد عن المدد المبررة ألسباب تعود على اإلدارة المتعاقدة ذاتها  – 5
  . س. (272247512قدره )والتعويع عن المدد المضافة بسبب الت  ر في صر  الكشو  المسقتة يبلة 

البت بالفائدة القانونية على قيمة األعما  المنفذة المستحقة للمتعهد والفائدة تترع ال برة للمحكمة الموقرة أمر  – 2
 عن الت  ر في صر  الت مينات والتوقيفات.

ا  سائ ا  ا  وفني  وجاء معلال  تعليال  علمي  ة المعتادة يا  ألوضاعه القانوني  تقرير ال برة الفنية قد وجد مستوف ومن حيث إن  
ن معه اعتماده والركون إليه األمر الذم يتعي   ،غا  إلعادتهاالطرفين ولم تجد المحكمة مسو    ولم تنل منه مالحظات

وذلع باستثناء ما  لصت إليه ال برة الفنية لجهة مقدار التعويع من إطالة أمد  ،ك ساس للبت بالدعوا الماثلة
العمل بسبب من اإلدارة بل ت )  مدة توقف المتعهد عن المشروع بسبب من اإلدارة إذ  لصت ال برة إلى أن  

 . س  ( 272557111( يوم ويستح  المتعهد عنها تعويع عن مصاريف ثابتة  اللها بمبلة مقداره  )  521
الفائدة  المستحقة عن المدة المضافة  كما  لصت إلى أن   ،س عن كل يوم (  . 511محسوبة على أساس ) 

س ونذلع يصب  المبلة (  .  6512المسقتة يبلة  قدره )  على العقد بسبب ت  ر اإلدارة  بصر  الكشو 
 (. 272247512اإلجمالي هو ) 

ة من  الجهة المدعية هذه المحكمة وبما لها من صالحية التقدير و الفا  لما انتهت إليه ال برة الفني   ن  ومن حيث إ
تعويع المستح  للجهة المدعية س، ونذلع يكون مقدار ال  . (2511)تعويع يومي عن نفقاتها الثابتة مقداره 

 .س  . 3127112= 6512(2511×  521هو:)جراء إطالة أمد المشروع بسبب من اإلدارة 
وملحقه دارة باستالم أعما  العقد ونهذه المثابة ي دو ح  الجهة المدعية في هذه الدعوا مقتصرا  على إلزام اإل

المشروع بسبب من اإلدارة  إطالة أمدس كتعويع عن  (  .173127112)استالما  نهائيا ، ونتقاضي مبلة قدره 
أسباب الرفع تطا  بقية المطالب باستثناء المطالبة بقيمة الكشف النهائي للعقد وملحقه واسترداد  في حين أن  

 ت ميناتهما وتوقيفاتهما فهي غير جديرة بالبحث بعد قيام اإلدارة بدفعها للجهة المدعية.
 -لهذه األسباب-

 يلي:مة بما حكمت المحك
عدم البحث بطلب إلزام اإلدارة بصر  قيمة الكشفين النهائيين للعقد وملحقه ونالعادة ت ميناتهما وتوقيفاتهما  أواًل:

 كون هذه المطالبة قد أضحت غير ذات موضوع.
 الدعوا شكال  فيما عدا ذلع. قبو  ثانيًا:
لزام جهةقبولها موضوعا  في شطر منها  ثالثًا: اإلدارة المدعى عليها باعتبار أعما  العقد وملحقه بحكم المستلمة  وا 

عشر ألفا  وثالثمائة واثناس فقط مليون  (  .173127112)استالما  نهائيا  وب ن تدفع للجهة المدعية مبلة قدره 
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تعويضا  لها عن إطالة أمد المشروع بسبب من اإلدارة ورفع ما لع  سورية ال غير وذ عشر ليرةوستة 
 يجاوز ذلع من طلبات.

 وتضمين الطرفين مناصفة ،الرسوم المسلفة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف األ ر إعادة نصفرابعًا:
 س مقابل أتعاب المحاماة.  .   511المصاريف ونفقات ال برة وكل منهما مبلة قدره   

 م3009/ 01/1هـ الموافق في0131قرارًا صدر وتلي علنًا في /   / 
/ في الطعن رقم 501تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3001 / لعام9511/
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3009لسنة   0/ 0000القرار رقم /

 م3009 ( لسنة0/ 0115الرقم ) القضية ذاتفي 
-دفع بدل االستثمار بموجب عقد االستثمار المبرم مع اإلدارة نكول المستثمر عن-عقد إداري -قضاء إداري 

-أحقية اإلدارة بتقاضي البدل مع الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام
 مناط ذلك.
 لمنصبه  الترنية إضافة وزيرالمدعيــــــــــــة: الجهة 

 لوظيفته دمش  إضافةبريف  ةمدير الترني                     
 دارة قضايا الدولة تمثلهما إ 

. أل عليها:الجهة المدعى   
 -المحكمة-

  .على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة االطالعبعد 
 الشكلية فهي جديرة بالقبو  شكال . إجراءاتها وشروطهااستوفت  الدعوا قد ومن حيث إن  

رقم برام العقد إ ه تم  ا تتحصل حسبما أبداه محامي الدولة ممثل الجهة المدعية ب ن  وقائع هذه الدعو  ومن حيث إن   
بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها الستثمار مقصف مدرسة رني   2111  11 3تاري   2111  22 
االستثمار ف عن دفع بد  نس داوود حلقة أولى جرمانا وقد أ ل  المتعهد المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وت ل  أ

   ليرة سورية. 41111المدعية والبالة قدره    إلى الجهة 2112 – 2111العام الدراسي  عن
من تاري   %6ونظرا  لقناعة الجهة المدعية ب حقيتها في تقاضي بد  االستثمار مع الفائدة القانونية بنسبة 

 عوا.االستحقاق وحتى الوفاء التام فقد بادرت إلقامة هذه الد
فت عن حضور الجهة المدعى عليها التزمت الصمت تجاه ما جاء في عريضة الدعوا وت ل   ومن حيث إن  

 ن معه البت في هذه القضية في ضوء الوثائ  المبرزة.جلسات المحاكمة رغم تبل ها أصوال ، األمر الذم يتعي  
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ن يدفع المتعهد بد  االستثمار السنوم  ال    من العقد المبرم بين الطرفين قد قضت ب 6المادة   ومن حيث إن  
                                                                                               األسبوع الثاني من بدء العام الدراسي ويعتبر منذرا  بما يترتب عليه من التزامات بمجرد حلولها.                                   

الجهة المدعى عليها قد ت لفت عن سداد التزاماتها التعاقدية المترتبة في ذمتها والمتمثلة في بد   ومن حيث إن  
 االستثمار، األمر الذم يستدعي إلزامها ب داء هذا البد .

عية تستح  الجهة المد المبالة المطالب بها من قبل الجهة المدعية مثار نزاع أمام القضاء فالن   ومن حيث إن  
سنويا  اعتبارا  من تاري  اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء  (%5)ة عنها بنسبة تقاضي الفائدة القانوني  

 التام.
فهي  دعوا الجهة المدعية تكون قائمة على مسيدها القانوني ومن ثم   ه في ضوء ما سلف بيانه فالن  ومن حيث إن  

 منها.جديرة بالقبو  موضوعا  في شطر 
 -لهذه األسباب-

 يلي:حكمت المحكمة بما 
 .قبو  الدعوا شكال   أواًل:
لزام الجهة المدعى عليها ب داء مبلة قدره    ثانيًا:   واحد وأرنعون ألف  41111قبولها موضوعا في شطر منها وا 

للمقصف موضوع القضية مع الفائدة القانونية  2112   2111ليرة سورية لقاء بد  االستثمار عن العام الدراسي 
الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام ورفع  اعتبارا  من تاري  اكتساب المبلة المذكورسنويا  عن  (%5)بنسبة 

 ما يجاوز ذلع من طلبات. 
 ثالثا : تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف. 
 م3009/  00/ 33هـ الموافق في0133 / / قرارًا صدر وتلي علنًا في   
للم   طعن على هذا القرار ُيسج 
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 3003 ( لسنة530/0القرار رقم )

 3003لسنة ( 0/ 3035) الرقمذات  في القضية
رفض  –مخالفة المواد للمواصفات المطلوبة-طلب صرف قيمة المواد الموردة–عقد توريد–قضاء إداري 

 رده شكاًل.-بالتقابل غير مدفوع الرسم ادعاء-المطالبة
 )س. ش(. الجهـة المدعيـــة:

 )المدعى عليها تقابال(    
 الصناعة إضافة لمنصبه : وزيرعليهاجهة المدعى ال

 تمثله إدارة قضايا الدولة.       )المدعية تقاباًل(
 المدير العام للمسسسة العامة للصناعات النسيجية إضافة لوظيفته.                        

 ع.ايمثله المحامي                                                                                    
 المدير العام للشركة التجارية الصناعية المتحدة )ال ماسية( إضافة لوظيفته                        

 ك.ايمثله المحامي                                                       
 -المحكمة -

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة
 .  الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبو  شكال   ومن حيث إن  
بتااري   وكيل الجهاة المدعياة تقادم وقائع هذه الدعوا  تتحصل حسبما استبان من الوثائ  المبرزة أن   ومن حيث إن  

الجهاة المدعياة تعاقادت ماع الشاركة المادعى عليهاا ال ماساية  بدعوا أمام هذه المحكمة قائال فيهاا أن   2111 6 2
 .س  172157111طن مان ماادة ورق ت لياف رو  القطان الطباي بقيماة 31لتوريد  2111لعام  32بموجب العقد 

الشاركة المادعى  والنمااذج المقادم مان قبلهاا إال أن  وقد قامات الجهاة بتورياد الاورق المطلاوب منهاا وفا  شاروط العقاد 
عليهااا رفضاات اسااتالم مااواد العقااد بحجااة م الفتهااا لاادفتر الشااروط الفنيااة فقاماات الجهااة المدعيااة باسااتدراع النااواقل 

الشركة المدعى عليهاا رفضات اساتالم ماواد العقاد دون مساوغ قاانوني مماا   أن  إال   ،واستبدا  المرفوع في البضاعة
الجهة المدعية للتقدم بالدعوا الماثلة طالباة إلازام الشاركة المادعى عليهاا باساتالم ماواد العقاد موضاوع الادعوا حدا ب

ماادة  أن   علاى وصر  استحقاقاتها وتصفية العقد وبالتعويع عن الضرر المادم والمعناوم الاذم لحا  بهاا ت سيساا  
 فقة مع عرضها.الورق المقدم من قبلها موافقة للشروط الفنية وللعينة المر 

بطلب عارع التمس فيه وقف تنفيذ القرار بالكتااب  2111 12 1وكيل الجهة المدعية تقدم بتاري   ومن حيث إن  
الصادر عن الشركة المدعى عليها ال ماسية المتضمن الطلب مان الجهاة  2111 11 26تاري   1354ذم الرقم 

   ألف ليرة سورية فرق التنفيذ على حسابه.221المدعية تسديد مبلة  
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 اات عريضااة الاادعوا وطلباات ردهااا لعاادم قيامهااا علااى أساااس قااانوني جهااة اإلدارة الماادعى عليهااا تبل   وماان حيااث إن  
الاورق المقادم مان الجهاة المدعياة موضاوع العقاد بالادعوا الماثلاة جااء م الفاا للشاروط الفنيااة  أن  علاى  ساليم ت سيساا  

 المتعاقد عليها.
بادعااااء  2112 3 2و 2111 12 15م بتااااري  تقاااد   كة المااادعى عليهاااا   ال ماساااية  وكيااال الشااار  ومااان حياااث إنًّ 

  ألااف لياارة سااورية فاارق التنفيااذ علااى 221بالتقاباال غياار مساادد الرساام الااتمس فيااه إلاازام الجهااة المدعيااة باادفع مبلااة  
 حسابها.

 2111 12 22تاااري   1522المحكمااة وأثناااء نظرهااا بالاادعوا أصاادرت قرارهااا ذم الاارقم ذم الاارقم  وماان حيااث إن  
 القاضي برفع وقف التنفيذ للقرار المشكو منه. 2111لعام  6214أساس 

 المحكمة قررت إجراء  برة فنية لبيان مدا أحقية الجهة المدعية من طلباتها. ومن حيث إن  
 بتقرير  برته األساساي حياث  لال فياه أن   2111 11 25ال بير الذم نهع بال برة تقدم بتاري   ومن حيث إن  

والمواصاافات المطلوبااة ماان حيااث اللااون وال راماااج والت ليااف وال يحقاا  ال ايااة ماان االسااتعما   الااورق المقاادم ال يتفاا 
لقاذارة بعاع  %21-15ه يمكان التجااوز عان اللاون وال رامااج ماع حسام نسابة وهو ال يتف  مع شروط العقاد إال أن ا

   .الروالت
ى ماا جااء بتقرياره األساساي إضاافة إلاى بتقرير تكميلي أكد فيه عل 2112 11 5ال بير تقدم بتاري   ومن حيث إن  

 ه لم يجد في وثائ  الدعوا ما يفيد قيام الشركة المدعى عليها )ال ماسية( بالتنفيذ على حساب المدعي.أن  
المحكمة استجابت لطلب الجهة المدعية وقاررت إجاراء  بارة ثالثياة لبياان مادا أحقيتهاا بطلباتهاا إال  ومن حيث إن  

 امتنعت عن تسديد السلفة بالرغم من أمامها.الجهة المدعية  أن  
ه ثبت بتقرير ال برة الفنية والكشف الجارم على مواد العقد موضوع الدعوا م الفاة الاورق المقادم مان ومن حيث إن  

 قبل الجهة المدعية للشروط الفنية.
افة حيثياات ووقاائع الادعوا وقاد لألصو  والقانون وقد أحاط السيد ال بير بك تقرير ال برة جاء موافقا   ومن حيث إن  

ت المحكمة إلى ما قامات علياه ال بارة مان أساس وماا انتهات إلياه مان نتاائ  لناحياة م الفاة الاورق المقادم مان اطم ن  
الجهااة المدعيااة ممااا يجعاال رفااع الشااركة المدعيااة لمااواد العقااد قسااائم علااى سااند قااانوني سااليم وت اادو دعااوا الجهااة 

 ني السليم وجديرة بالرفع.المدعية مفتقدة لألساس القانو 
 21-15ة اإلدارة المدعى عليهاا مان اساتالم ماواد العقاد بعادم نسابة ما اقترحه ال بير من إمكاني   هذا مع اإلشارة أن  

من قيمتها ال يجد له مسوغ قانوني يسيده ما دام ثبت م الفة مواد العقد ألكثر من مواصفة مطلوباة وأماا لناحياة  %
ل المقدم من الشركة المدعى عليهاا   ال ماساية   فاالن الشاركة الماذكورة لام تسادد رسام االدعااء طلب االدعاء بالتقاب

ممااا  2112 5 6بالتقاباال بااالرغم ماان تكليفهااا بااذلع بموجااب القاارار اإلعاادادم الصااادر عاان هااذه المحكمااة بجلسااة 
تضااامن فقاااط   2112 3 2ة مقااادم بجلساااطلاااب االدعااااء بالتقابااال ال أن   إلاااى ماااع اإلشاااارة ،ن معاااه رفضاااه شاااكال  يتعاااي  
 . 2112 3 2لصاق الطوابع دون تسديد رسم الطلب كما جاء في ضبط جلسة إ
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 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

  .قبو  الدعوا شكال  أواًل: 
  .رفضها موضوعا  ثانيًا: 
  .رفع طلب االدعاء بالتقابل شكال  ثالثًا: 
    . س مقابل أتعاب المحاماة1111والمصاريف و تضمين الجهة المدعية الرسوم رابعًا: 

 م33/00/3003هـ الموافق في 0131قرارًا صدر وتلي علنًا في   / /
/ في الطعن رقم 115تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3009 / لعام1303/
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3001( لعام 330/0رقم )القرار 

 م3001( لعام 3513/0في القضية ذات الرقم )
عدم اختصاص القضاء اإلداري -عدم قبول الطلبات المقدمة من غير ذي صفة-عقد إداري -قضاء إداري 

 مناط ذلك.-ة فيما بين المصارفبالمنازعات المتعلقة بالكفاالت المصرفي  
 بنع )........( الجهـة المدعـيـــة:

 س. س ه المحامي األستاذ:وكيل
 ة الرم لحوع الساحل إضافة لوظيفتهالمدير العام لمديري   الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة
 المدير العام للمصر  التجارم السورم إضافة لوظيفته        

 
 وكيله المحامي األستاذ: ا. ب

 شركة ).........( اللبنانية        
 -المحكمة-

 .وبعد المداولة وسماع اإليضاحاتبعد االطالع على األوراق 
وكيال الجهاة  وقاائع هاذه الادعوا تتحصال حسابما اساتبان مان الوثاائ  المبارزة فاي ملاف الادعوا أن   و من حياث إن  

شركة انترنت شكا اللبنانياة تعاقادت ماع  بدعوا أمام هذه المحكمة قائال  فيها أن   2112 6 12المدعية تقدم بتاري  
 قسااطل و قاد طلبات شاركة ).....( لتورياد 1665( لعاام 3مديرية الرم العامة لحوع الساحل بموجب العقاد رقام )

بااة حيااث قااام بالطلااب ماان مصاار  )البنااع اللبناااني الفرنسااي( بالصاادار الكفالااة المطلو  ةاللبنانيااة ماان الجهااة المدعياا
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( دوالر أمريكااااي والااااذم قااااام باااادوره بالطلااااب ماااان المصاااار  23664742لكفالااااة بقيمااااة )الفرنسااااي إصاااادار ا ).....(
( الالذقية بالصدار الكفالة وف  التعامل المصرفي حياث أصادر المصار  التجاارم الساورم 1التجارم السورم فرع )

 غير قابلة لرل اء. 1665 12 31تبقى صالحة ل اية  1665( لعام 123113الكفالة رقم )
ة حوع الساحل على مادة تنفياذ العقاد و غراماات التا  ير حياث اللبنانية و مديري     بين شركة )....(وقد نش   ال

ة العلياا   بموجاب قارار المحكماة اإلداري او المعاد   2112( لعاام 256صدر قرار عان محكماة القضااء اإلدارم رقام )
( دوالر أمريكااي ماان 33216عادة مبلااة )اللبنانيااة باساات و القاضااي ب حقيااة شااركة ).....( 2111( لعااام 121رقاام )

( دوالر 21214ة اإلدارة باقتطاااااع مبلاااااة )أحقي اااان اسااااتحقاقات الشااااركة اللبنانياااااة و المبلااااة الااااذم اقتطعتااااه اإلدارة مااااا
عند لجوء الشركة اللبنانية لتنفيذ مضمون الحكم المذكور شكلت اإلدارة لجنة لتصافية أعماا  العقاد ك رامات ت  ير و 

نفااا  و ذلااع بموجااب القاارار الصااادر عاان ماادير ة العليااا المااذكور آي ضااوء قاارار المحكمااة اإلداري اافاا 1665( لعااام 3)
( تاااري  222حيااث  لصاات هااذه اللجنااة بموجااب القاارار رقاام ) 2111 1 22( تاااري  21ة ذم الاارقم )المااوارد المائي اا

لالسااتعما  و مبلااة  ( دوالر أمريكااي غياار الصااالحة21261725إلااى حساام قيمااة القساااطل البال ااة ) 2111 2 21
اا، و ( دوالر أمريكااي غرامااة تاا  ير21214( دوالر أمريكااي قيمااة قساااطل لاام تااورد و مبلااة )2141) ا كاناات الجهااة لم 

ه رفاع ذلاع بحجاة  أن امت بطلب إلاى المصار  التجاارم الساورم إلعاادة الكفالاة إلاى البناع المرسال إال  المدعية تقد  
 ة الرم.ن من إل اء الكفالة بدون موافقة مديري  مك  هو لم يته لم يكن طرفا  بالدعوا و أن  

ه ال ة الارم لرفضاها تنفياذ الحكام القضاائي ف جابات ب ن او قد قام المصر  التجارم السورم بالصدار إنذار إلى مديري  
 (15441مجموعهاا ) مانع لديها من اإلفراج عن الكفالة شريطة حسام مجماوع المباالة الماذكورة أعااله و البال اة فاي

( دوالر 21214اإلدارة باقتطاااع مبلااة ) ي الحكاام القضااائي الااذم قضااى ب حقي ااةن ااال  مااا جاااء فاادوالر أمريكااي و 
ااا  2111 2 21( تااااري  222م بالااادعوا الماثلاااة طالباااة إل ااااء القااارار رقااام )ا حااادا بالجهاااة المدعياااة للتقااادًّ أمريكاااي مم 

فيما قضى به من حسم المبالة المناوه عنهاا  2111 1 22( تاري  21الصادر عن اللجنة المشكلة بموجب القرار )
ا عادتهاا و  1665( لعاام 123113لكفالاة رقام )و كذلع إلزام اإلدارة العامة للمصر  التجاارم الساورم بالل ااء ا أعاله

 للمصر  المراسل حسب األصو .
 وطلباات ردهااا اات عريضااة الاادعوا ة العامااة لحااوع الساااحل تبل  عى عليهااا المديري ااجهااة اإلدارة المااد   إن   وماان حيااث

( 21مااا قاماات بااه اللجنااة المشااكلة بموجااب األماار اإلدارم ) لعاادم قيامهااا علااى أساااس قااانوني سااليم ت سيسااا  علااى أن  
مااع منطااوق  وال يتعااارعماان حساام بعااع المبااالة ماان اسااتحقاقات الشااركة اللبنانيااة موافاا  لألصااو   2111لعااام 

 الحكم القضائي.
النازاع الادائر باين  صار  التجاارم الساورم طلاب رد الادعوا لعادم اال تصاال باعتباار أن  وكيال الم إن   ومان حياث

 األطرا  ي ضع للقضاء العادم.
فياه حصار الادعوا بالمادير  بطلاب عاارع الاتمس 2113 1 21بجلساة م وكيل الجهاة المدعياة تقاد   إن   ومن حيث

 اللبنانية من الدعوا. ...().. وا  راج شركةالسورم  والمصر  التجارم العام لحوع الساحل 
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 الجهة المدعية تهد  من الدعوا الماثلة إلى طلبين: إن   ومن حيث
ة العامااة لحاااوع الساااحل مااان اقتطاااع أم مباااالة ماان اساااتحقاقات الشاااركة مناااع جهااة اإلدارة المديري ااا الطلــب األول:
 .2111( لعام 121يا رقم )تضمنه الحكم القضائي الصادر عن المحكمة اإلدارية العل عمااللبنانية زيادة 
 .1665( لعام 123113إلزام المصر  التجارم السورم إل اء الكفالة رقم ) الطلب الثاني:
قياااام اإلدارة  ه ال يوجاااد للجهاااة المدعياااة صااافة للمطالباااة باااه باعتباااار أن  ه بالنسااابة للطلاااب األو  فالن اااو مااان حياااث إن ااا

ن هذه اإلدارة و الشركة اللبنانية يكون من حا  الشاركة اللبنانياة باقتطاع مبالة زائدة عن الحكم القضائي الصادر بي
صافة ال تتاوفر فااي هاذه ال ن  ا  و  ،الحكام باعتبارهاا ذات صاافة باذلع المعارضاة فاي اقتطااع مباالة زائادة عمااا قضاى باه

شاركة السااحل و  المديرياة العاماة لحاوع)ة هاا لام تكان طرفاا  بالادعوا المتكوناة باين اإلدار ما أن  ال سي  الجهة المدعية و 
ااممااا يتعااي   (اللبنانيااة ..... ن ماان ه يتبااي  ا بالنساابة للطلااب الثاااني فالن اان معااه عاادم قبااو  هااذا الطلااب النتفاااء الصاافة، وأم 

ه ناشاا  عاان الكفاااالت التااي أصاادرها كااال  ماان المصاار  الماادعي والمصاار  المراساال والمصاار  التجااارم حقيقتااه أن اا
 .1665( لعام 123113إل اء الكفالة ذات الرقم )السورم وامتناع هذا األ ير عن 

النااازاع بشااا ن الكفااااالت التاااي تصااادرها المصاااار  لبعضاااها الااابعع فاااي معااارع  تجااادر اإلشاااارة أن   ومااان حياااث إن اااه
ة ة ألحاد المتعاقادين ماع اإلدارة بعقاد إدارم تعتبار نزاعاات مساتقلة عان العقاود اإلداري اإصدار مصر  كفالاة مصارفي  

ل ظاار بمثاالن  بالتااالي ينعقااد ا تصااال اة، و اظمااة للمعااامالت المصاارفي  ا  الن  هااي ت ضااع لألعاار نها و التااي تصاادر بشاا 
ا ،هذا ما استقر عليه االجتهاد القضائي في هذا الشا نهذه المنازعات للقضاء العادم و  ن معاه الحكام بعادم ا يتعاي  مم 

 ااال  بحاا  الجهااة المدعيااة بمراجعااة ا تصااال مجلااس الدولااة بهيئااة قضاااء إدارم للنظاار بهااذا الطلااب و دون اإل
 القضاء الم تل. 

 -لهذه األسباب-
 :حكمت المحكمة بما يلي

( 21عاادم قبااو  طلااب الجهااة المدعيااة المتضاامن إل اااء القاارار الصااادر عاان اللجنااة المشااكلة بموجااب القاارار ) أواًل:
 .2111 1 22تاري  
ــًا: لااب الجهااة المدعيااة إللاازام المصاار  التجااارم عاادم ا تصااال مجلااس الدولااة بهيئااة قضاااء إدارم للنظاار بط ثاني

 .1665( لعام 123113السورم بالل اء الكفالة رقم )
 (  . س مقابل أتعاب المحاماة.1111) والمصاريف وتضمين الجهة المدعية الرسوم  ثالثًا:

 م1/1/3001هـ الموافق في 0139في    /     / وتلي علناصدر 
/ في الطعن رقم 01دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار تم 

 3009 / لعام9353/
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3001( لسنة 103/0القرار رقم )

 3001( لسنة 0900/0في القضية ذات الرقم )
اإلدارة بالعدول عن تنفيذ العقد طالما لم يتم تبليغ المتعهد المرشح أمر  أحقية -توريد عقد-إداري قضاء 

 مناط ذلك.-رفض الدعوى  -المباشرة دون أن يكون للمتعهد الحق بني تعويض
 مؤسسة )..........(الجهة المدعيـــــــة: 

 وكيلته المحامية   ش. س       
 العام للمسسسة العامة للسكر إضافة لوظيفته  المديرعليها: الجهة المدعى 

 يمثله المحامي ع. أ           
 -المحكمة-

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.
 من حيث إن  الدعوا استوفت إجراءاته الشكلية فهي حرية بالقبو  شكال . 

تعاقاادت الجهااة  2111  لعااام 1أن ااه بموجااب العقااد رقاام  وماان حيااث إن  وقااائع الاادعوا حساابما اسااتبان ماان األوراق 
ة قااادرها   طااان مااان ماااادة قصاااب الساااكر ال اااام بقيماااة إجمالي ااا51111المدعياااة ماااع الجهاااة المااادعى عليهاااا لتورياااد  

  ياااورو وبعاااد  الفاااات ومراساااالت عديااادة باااين الجهاااة المدعياااة والجهاااة المااادعى عليهاااا مااان أجااال 212111711 
االعتماد المستندم أبل ت الجهة المدعى عليهاا الجهاة المدعياة بموجاب كتابهاا رقام ت فيع سعر طن السكر وفت  

 قرارها المتضمن ت ل  يها عن المناقصة.  2111 2 2( ت تاري  1115)
ل اء العقد قد ألح  بها أضارار  كبيارة  ا  ولقناعة الجهة المدعية ب ن  قيام الجهة المدعى عليها بت ل يها عن المناقصة وا 

  يااورو كتعااويع 571517151711ت الاادعوا الماثلااة للمطالبااة باااللزام الجهااة الماادعى عليهااا باادفع مبلااة  لااذلع كاناا
 إضافة إلى الفائدة القانونية. 

ت بالعقاد موضاوع الادعوا وقامات المدعى عليها أ ل ا الجهة إن  ومن حيث إن  الجهة المدعية تسسس دعواها بالقو  
  يااورو 414ساتجابة لطلاب الجهااة المادعى عليهااا بت فايع ساعر السااكر مان  بالل ائاه رغام قيااام الجهاة المدعيااة باال

  لعاام 51  مان القاانون  21ه باالستناد إلى الفقارة  ج  مان الماادة    يورو للطن الواحد وأن  352للطن الواحد إلى  
 الجهة المدعية تستح  التعويع عن األضرار الالحقة بها.  ، فالن  2114

الجهااة المدعيااة ال تحماال صاافة المتعهااد  ماادعى عليهااا طالبااة باارد الاادعوا ت سيسااا  علااى أن  وماان حيااث إن  الجهااة ال
  51  مان القااانون  21هاا لام تبلاة أماار المباشارة وبالتاالي ال تنطبا  عليهاا أحكااام الفقارة  ج  مان الماادة  باعتباار أن  

على شرط وهو تبلية الجهة المدعياة    من العقد موضوع الدعوا علقت نفاذ العقد11المادة   ، كما أن  2114لعام 
 لم يتم. االعتماد المستندم وهو ما
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وماااان حيااااث إن  الجهااااة المدعيااااة إن مااااا تت ي ااااا ماااان دعواهااااا الماثلااااة إلاااازام الجهااااة الماااادعى عليهااااا باااادفع مبلااااة قاااادره 
  1كتعويع عن األضرار التي لحقت بها نتيجة إل اء الجهة المدعى عليهاا العقاد رقام   ( يورو571517151711)

 المبرم مع الجهة المدعية. 2111لعام 
الفقرة  ب  نصت على أنه: " ال يعتبر المتعهاد المرشا   2114  لعام 51  من القانون  24المادة  ومن حيث إن  

ي ه هذه المصادقة وللجهة العامة العادو  عان تنفياذ المناقصاة فاي أم متعهدا  إال عند استكما  إجراء التصدي  وتبل
 وقت قبل تبلة المتعهد أمر المباشرة دون أن يكون له الح  ب م تعويع". 

ة أمار المباشارة حياث لام ياتم ه يتبين من  ال  األوراق المبرزة في الادعوا با ن الجهاة المدعياة لام تتبل اومن حيث إن  
  الماذكورة آنفاا  يحا  24م وبالتاالي فهاي مازالات فاي المتعهاد المرشا  وعلياه واساتنادا  للماادة  فت  االعتماد المساتند

للجهااة الماادعى عليهااا العاادو  عاان تنفيااذ المناقصااة دون أن يكااون للجهااة المدعيااة أم حاا  بااالتعويع، األماار الااذم 
 ضوعا . يجعل من دعوا الجهة المدعية فاقدة لسندها القانوني السليم وجديرة بالرفع مو 

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبو  الدعوا شكال .  أواًل:
 رفضها موضوعا . ثانيًا:
    . س أتعاب المحاماة. 1111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و   ثالثًا:

 م30/5/3001هـ الموافق في  0139 /  /صدر وتلي علنًا في   
للم   طعن على هذا القرار ُيسج 

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م 3001( لسنة 0011/0القرار رقم )
 3001( لسنة 005/0في القضية ذات الرقم )

عدم اختصاص محكمة القضاء اإلداري بنظر المنازعة في ظل -وجود شرط تحكيم-عقد توريد-قضاء إداري 
 مناط ذلك.-وجود هذا الشرط

 .مل الدفاع إضافة لوظيفتهالمدير العام لمسسسة معاالجهة المدعيـــــــة: 
 تمثله إدارة قضايا الدولة

 شركة )......( اإلنكليزيةالجهة المدعى عليها: 
 مصر  باركليز لندن.         
 لوظيفته  بدمش  إضافة  2المدير العام للمصر  التجارم السورم فرع          

 ع يمثله المحامي ف.
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 -المحكمة-  
 اإليضاحات وبعد المداولة.بعد االطالع على األوراق وسماع 

الجهاة المدعياة كانات قاد أبرمات العقاد  وقائع الدعوا تتحصل حسبما أبداه وكيال الجهاة المدعياة با ن   ومن حيث إن  
اإلنكليزية لتوريد آلة بلل أوتوماتيكية مع القطع التبديلية لها ........مع شركة  1664  لعام  62 64 221رقم  

 %11دوالر أمريكي على أن تقدم الشركة المدعى عليها كفالة ت مينات نهائياة وبمعاد    141111ة  بقيمة اجمالي  
وننااء  علياه تقادمت الشاركة المادعى عليهاا بالكفالاة  ؛من قيمة التعهد تظل سارية حتى انتهاء صالحية كفالة الجودة

قاد تا  رت فاي تورياد املاة ، إال أن اه ولماا كانات الشاركة المادعى عليهاا 1661 5 14  تااري   61 121614رقم  
  دوالر أمريكاااي بمعاااد  واحاااد 1115  ياااوم وترتبااات غراماااة تااا  ير وبماااا يعااااد   مبلاااة  532المتعاقاااد عليهاااا مااادة  

  دوالر فقاد 21221مان قيماة العقاد ك راماة تا  ير مبلاة   %21باأللف، إال  أن ه ولم ا كان الحد األقصاى العااد  لاا 
سااورم لتحوياال قيمااة الكفالااة، كمااا تاام  مطالبااة الشااركة االنكليزيااة بتحوياال باااقي قيمااة تاام  مطالبااة المصاار  التجااارم ال

اا كانات معاه هاذه الادعوا التاي تت ي اا الجهاة المدعياة منهاا إلقااء الحجاز االحتيااطي  ال رامة إال  أن هما لم يساتجيبا مم 
لااة للجهااة المدعيااة، وكااذلع تسااديد   دوالر وتحوياال قيمااة الكفا14111   بقيمااة  61 121614علااى الكفالااة رقاام  

مبلااة إضااافي يعاااد  قيمااة الكفالااة باااقي رصاايد غرامااة التاا  ير مااع الفائاادة القانونيااة عاان المبلااة المااذكور ماان تاااري  
 االستحقاق وحتى الوفاء التام والتعويع للجهة المدعية عما لحقها من ضرر. 

باللقااااء الحجاااز االحتيااااطي علاااى  2112 11 31  تااااري  412هاااذه المحكماااة قضااات بقرارهاااا رقااام   ومااان حياااث إن  
 .1661 5 14السورم بتاري   المصر  التجارم   الصادرة عن 61 121614الكفالة رقم  

 ها لم ترد عليها.ومن حيث إن  الجهة المدعى عليها الشركة اإلنكليزية تبل ت عريضة الدعوا أصوال  إال أن  
والتااي نصاات  1664  لعااام 62 64 221موضااوع الاادعوا رقاام     ماان العقااد15وماان حيااث إن ااه وبااالرجوع للمااادة  

على أن ت حل نهائيا  كافة النزاعات الناشئة عن تفساير أو تنفياذ العقاد عان طريا  التحكايم ال اال باالعقود ال ارجياة 
 ، األمار1661 1 31  تااري  455لدا وزارة الدفاع فاي الجمهورياة العرنياة الساورية الصاادر باالقرار الاوزارم رقام  

ن معااه وفااي ضااوء المااادة السااالفة الااذكر إعااالن عاادم ا تصااال محكمااة القضاااء اإلدارم للنظاار بااالنزاع الااذم يتعااي  
 الماثل كونه يد ل في ا تصال التحكيم.

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة باألكثرية بما يلي: 

 عدم ا تصال محكمة القضاء اإلدارم للنظر بالنزاع الماثل كونه يد ل في ا تصال التحكيم.   أواًل:
   ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. 1111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلة   ثانيًا:

 01/00/3001هـ الموافق 0131قراًر صدر وتلي علنًا في   /   / 
 القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العلياال يزال الطعن في هذا 
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3001( لسنة 0301/3القرار رقم )

 م3001( لسنة 3101/3في القضية ذات الرقم )
أحقية المتعهد بقيمة -ثبوت مطابقة المواد الموردة للمواصفات المتفق عليها -عقد توريد -قضاء إداري 

 مناط ذلك.-المواد
 الجهة المدعيـــــــة: م. أ
 وكيله المحامي  ح. أ                                                             ) المدعى عليها تقاباًل(

 الجهة المدعى عليها:  السيد رئيس جامعة حلب إضافة لوظيفته 
 تمثله إدارة قضايا الدولة                                               تقاباًل( )المدعية

  -المحكمة-
 على األوراق، وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  االطالعبعد 

 بالتقابل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية.  واالدعاءاألصلي  االدعاءمن حيث إن  
الجهة المدعياة ممثلاة بوكيلهاا تقادمت  ن  ومن حيث إن  وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق في أ 

ن م باااي  2111 6 1تااااري    21 قائلاااة فيهاااا أن اااه تااام  إبااارام العقاااد ذم الااارقم  2112 4 11بعريضاااة دعواهاااا بتااااري  
ا تباااار الفاااوالذ والمعاااادن  زالمااادعي وجهاااة اإلدارة المااادعى عليهاااا مااان أجااال تقاااديم وتساااليم وتركياااب وتشااا يل جهاااا

   . س وحااددت ماادة التنفيااذ بسااتين يومااا  ماان اليااوم التااالي لتبليااة 474117111بل اات   والكااابالت وبقيمااة إجماليااة
وقاام بتساليم الجهااز ضامن المادة القانونياة  2111 6 21المتعهد أمر المباشرة وتبلاة المادعي أمار المباشارة بتااري  

ه غياار عااة ب ن ااى الجهاااز متذر  ة علاارفضاات إجااراء أم عمليااة ا تباري ااارة اإلدإال أن لجنااة االسااتالم المشااكلة ماان قباال 
ثر ذلع قام المادعي بطلاب تشاكيل لجناة للت كاد مان مطاب  للمواصفات الفني   ة بدون أم ا تبار كان أو وجه ح ، وا 

وأصاادرت تقريرهااا الااذم يسكااد باا ن  مطابقااة الجهاااز للمواصاافات المطلوبااة وتاام  تشااكيل هااذه اللجنااة ماان قباال اإلدارة 
صفات الفنية وبعد إحالة هذه األوراق إلى لجناة االساتالم ذاتهاا لجا ت اللجناة األ يارة إلاى الجهاز مطاب  تماما  للموا

مان قيماة الجهااز بذريعاة عادم مطابقتاه  %31تنظيم محضر استالم مسقت حسمت بموجبه على المدعي ما نسابته 
اا جااة الضاارر الااذم ظ الماادعي لقاااء ذلااع علااى الكشااف النهااائي نتيللمواصاافات، ووجااود نااواقل باادون وجااه حاا  وتحف 

ملتمسا  الحكام بااللزام جهاة اإلدارة المادعى عليهاا بادفع كامال قيماة الجهااز محال العقاد  ؛لح  به وتقدم بدعواه الماثلة
موضااوع الاادعوا الماثلااة، ومنااع معارضااته فااي اسااتيفاء مااا حساامته اإلدارة إضااافة إلااى إلاازام اإلدارة بااالتعويع عليااه 

لزامهااا أيضااا  نتيجااة مااا فاتااه ماان كسااب ومااا لحقااه ماان   سااارة ماان جااراء تجميااد قيمااة الجهاااز طااو  ماادة الاادعوا وا 
بالفائااادة القانونياااة التجارياااة المترتباااة علاااى المباااالة التاااي وقفااات صااارفها وذلاااع مناااذ تااااري  االساااتحقاق أم مااان تااااري  

  وهو تاري  تسليم المدعي للجهاز وحتى تاري  صدور قرار مبرم في الدعوا.   2111 11 4
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بالتقابااال طلبااات فياااه رد  دعااااء  اتضااامنت  2112 11 22ذكرة مسر اااة فاااي جهاااة اإلدارة تقااادمت بماااومااان حياااث إن  
لاازام الجهااة الماادعى عليهااا تقااابال  باا ن تاادفع لصااال  اإلدارة المدعيااة بالتقاباال مبلااة يعاااد  العطاال والضاارر  الاادعوا وا 

مان قيماة  %21ه تام  حسام ة بمذكرتها ب ن  نت جهة اإلدار الالح  باإلدارة نتيجة عدم التزام المتعهد بشروط العقد، وني  
العقد الكلي بسبب وجود م الفة للعرع الفني المقادم وهاي أن تكاون المساافة باين المسااند فاي جهااز ا تباار إغنااء 

ة فااي هااذه المسااافة أساسااي   علمااا  أن   mm.411بينمااا المسااافة فااي الجهاااز المقاادم هااي  mm .22المعااادن حااوالي
طن، بينما لم  21لوجود نواقل في العرع الفني إذ يجب أن تكون استطاعة جهاز الشد  تجارب اإلغناء، وأيضا  

طاان، كمااا أن الجهااااز المقاادم ال يمكاان معااه إجاااراء تجااارب االنعطااا  علاااى  5275تتجاااوز اسااتطاعة جهاااز الشاااد 
 البيتون علما  ب ن  الجهاز موضوع العقد هو إلجراء تجارب الشد والعطف. 

ات بال وضاعت األمار مان قبال الحسامي   باادئمن قيمة العقد الكلاي فهاي لام تكان فاي  %11م نسبة أم ا بالنسبة لحس
فااي حساااب أمانااات الجامعااة ك مانااة لحااين اسااتكما  النااواقل والقيااام بالتحقيقااات التجريبيااة إال  أن المتعهااد لاام يقاام 

اساتكماال  للنااواقل وأصاابحت  %11باساتكما  النااواقل الماذكورة فااي لجنااة االساتالم المسقاات ولااذلع تام حساام نساابة 
 من قيمة العقد اإلجمالية.  %31نسبة الحسم على المتعهد هي 

ومن حيث إن  المحكمة قررت االستعانة بال برة الفنية لدراسة طلبات طرفي الدعوا ونيان الرأم بش نها وقاد  لال 
بمطالبااة اإلدارة باادفع مبلااة وقاادره  إلااى أحقيااة الجهااة المدعيااة ) المتعهاادة( 2112 4 13ال بياار بتقريااره المااسرخ فااي 

وأحقيااة اإلدارة باإلبقاااء علااى نساابة  %11  . س ماان قيمااة الجهاااز موضااوع الاادعوا بعااد حساام نساابة 3621111 
( مان قيماة %21الحسم المذكورة لحين استكما  الناواقل، ولايس لهاا األحقياة باإلبقااء علاى نسابة الحسام البال اة ) 

هاز مطابقة وعمله صحي ، وذلع في ضاوء أن  اللجناة المشاكلة للت كاد مان مطابقاة العقد كون المواصفات الفنية للج
مبينااة فيااه باا ن المواصاافات الفنيااة للجهاااز  2111 4 22مت تقريرهااا بتاااري  الجهاااز للمواصاافات الفني ااة المطلوبااة قااد  

ركيبااه وتشاا يله ماان قباال علااى الجهاااز وبعااد أن تاام  ت االطااالعمطابقااة للمواصاافات المطلوبااة ماان المتعهااد وذلااع بعااد 
المتعهد وعلى العرع الفني المقدم من قبله، كما أن  عميد كلية الهندسة المدني ة بحلب وبالكتاب الموجه إلى رئايس 

 1أك ااد علااى أن  تجااارب إغناااء المعااادن تااتم لألقطااار   2131والمسااجل باارقم  2111 2 13جامعااة حلااب بتاااري  
mm 12و حتااى mm  411وال حاجااة إلااى بعااد مساااند أكثاار ماان mm   ألن  العباارة فااي رأس اإلغناااء الااذم يطباا

 القوة على القضيب، كما أك د على صحة عمل الجهاز وطالب باعتماد محضر االستالم ال ال بالجهاز. 
راق والوثااائ  وماان حيااث إن  المحكمااة وبعااد الااتمعن والتبصاار فااي وقااائع  هااذه الاادعوا وحيثياتهااا وبعااد اسااتقراء األو 

المبرزة فيهاا وجادت با ن  النتيجاة التاي انتهات إليهاا ال بارة الفنياة الجارياة بالادعوا قاد جااءت مست لصاة است الصاا  
ساائ ا  ماان أوراق هااذه الاادعوا وحيثياتهاا، واألحكااام المتعلقااة بموضااوعها والساايما تقريار اللجنااة المشااكلة لاادا جامعااة 

المتضامنة تكليفهاا بدراساة  2111 1 24  تااري  155ة رقام  لماذكرة اإلداري احلب  كلية الهندساة المدنياة  بموجاب ا
ونيااان ماادا مطابقتااه للمواصاافات، وكتاااب عميااد كليااة  2111  لعااام 21إضاابارة جهاااز الشااد موضااوع العقااد رقاام  

ااه  ذا مااا وهاا 2111 2 13تاااري   2131إلااى رئاسااة الجامعااة والمسااجل بااديوانها باارقم الهندسااة المدني ااة بحلااب الموج 
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ودون أن تناااا  منهاااا مالحظاااات جهاااة اإلدارة المباااداة حولهاااا مماااا يجعااال  ة باااالركون إليهاااايجعااال نتيجاااة ال بااارة حري ااا
باداعي م الفاة  %21الدعوا الماثلة حرية بالقبو  موضوعا  في شطر منها لجهة منع جهة اإلدارة مان حسام نسابة 

ن ماان  ااال  ه تبااي  ة المحسااوم لقاااء ذلااع، مااع التنويااه ب ن ااالعاارع الفنااي وأحقيااة المتعهااد بالتااالي فااي اسااتيفاء  المبلاا
 ه تام  ب ن ا 2112 3 21تااري   2234  والمرفقة باستدعاء الدعوا وهي عبارة عن أمر الصر  بارقم 2الوثيقة رقم  

ماان قيمتااه إضااافة إلااى أجااور اإلعااالن وضااريبة  %31دفااع قيمااة الجهاااز موضااوع الاادعوا للماادعي بعااد حساام نساابة 
بع السااند ووقااع المتعهااد علااى أماار الصاار  المااذكور بعااد تحفظااه علااى الحساامي ات، أمااا بالنساابة لمطالبااة الااد ل وطااا

ة ما يوجب الحكم بهاذا الطلاب للجهاة المدعياة ) المتعهادة(، وبالنسابة الجهة المتعهدة بالتعويع فلم تر المحكمة ثم  
ه وفي ضوء أن  المبلة المذكور كاان محاط ومثاار نازاع لمطالبة الجهة المذكورة بالفائدة على المبلة المستح  لها فالن  

أماااام القضااااء والجهاااة المدعياااة طلبااات فقاااط الحكااام بالفائااادة حتاااى تااااري  صااادور قااارار مبااارم بالااادعوا فالن اااه ال يمكااان 
االساااتجابة لطلاااب الجهاااة المدعياااة ومنحهاااا هاااذه الفائااادة فاااي ضاااوء النااازاع الماثااال وعااادم مطالباااة الجهاااة المدعياااة ) 

 منحها هذه الفائدة حتى الوفاء التامالمتعهدة( ب
 -لهـــــذه األسباب-

  حكمت المحكمة بما يلي:
 بالتقابل شكال .  واالدعاءاألصلي  االدعاءقبو   أواًل:
تقاابال ( مان حسام  )المدعياةاألصلي موضوعا  في شاطر مناه ومناع جهاة اإلدارة المادعى عليهاا  االدعاءقبو   ثانيًا:
لزامهاا بادفع المبلاة المحساوم لقااء  %21نسبة  من قيمة العقد موضوع الدعوا بداعي وجود م الفة للعرع الفناي وا 

( وتصافية العقاد موضاوع الادعوا علاى هاذا األسااس ورفاع ماا يجااوز ذلاع مان )المتعهادةذلع إلى الجهة المدعياة 
 طلبات. 
 . بالتقابل موضوعا   االدعاءرفع  ثالثًا:
عليهاا تقاابال ( إليهاا وتضامين الطارفين المصااريف  )المادعىإعادة نصف الرسوم المسلفة مان الجهاة المدعياة  رابعًا:

    . س مقابل أتعاب المحاماة.511ونفقات ال برة مناصفة فيما بينهما وكل منهما  
 م01/03/3001الموافق هـ  0131قرار صدر وتلي علنًا في /    / 

 هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا ال يزال الطعن في
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3001( لعام 0319/0القرار رقم )

 م3001( لعام 3119/0في القضية ذات الرقم )
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إن المراسالت التي تتم بين طرفي العقد ال تقطع مدة االرتباط المنصوص عليها -عقد توريد-قضاء إداري 
بنحقية المتعهد في التخلي عن التزامه العقدي وسحب كفالته إذا لم يبلغ أمر  والتي تقضي بالتعاقد صراحة

 مناط ذلك. -المباشرة خالل مدة ستة أشهر من اليوم التالي آلخر موعد لتقديم العروض
 شركة أ. س ممثلة بمديرها العام الجهـة المدعـيـــة:

 وكيله المحامي ف. ب
 وزير النفط إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:
  المدير العام للمسسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية إضافة لوظيفته                      

 لوظيفته والمناجم إضافةالمدير العام للشركة العامة للفوسفات               
 وكيله المحامي م. أ

 بنع بيلونس سورية                      
 المحامي م. توكيله 

 -المحكمة-
 .وبعد المداولة وسماع اإليضاحاتعلى األوراق  االطالعبعد 

 قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية األمر الذم يجعلهما جديرين بالقبو  شكال . والطلب العارعومن حيث إن  الدعوا 
م ن  وكياال الجهااة المدعيااة تقااد  وماان  حيااث إن  وقااائع هااذه القضااية تتحصاال حساابما اسااتبان ماان األوراق المباارزة فااي أ

اإلدارة الماادعى  فيهااا باا ن   م شااارحا  2113 5 6بعريضااة دعااواه إلااى ديااوان محكمااة القضاااء اإلدارم بدمشاا  بتاااري  
ة لتوريااد قطااع تبااديل  ارجي ااو ة عليهااا الشااركة العامااة للفوساافات و المناااجم أعلناات عاان رغبتهااا بااالجراء مناقصااة دا لي اا

( لااازوم منااااجم الشااارقية و نيفااايس وننااااء علياااه تقااادمت الجهاااة المدعياااة BH35/BH60ل أصااالية لااازوم دناااابر )بيمااا
ل، وبعد فع العروع و مقارناة الساعر للمناقصة أصوال  بعرضها الفني حسب دفتر الشروط و بعرع مالي مفص  

ا  صااوال  وجزئي اام علااى هااذا اإلعااالن أتاام  إعااالم الجهااة المدعيااة ماان قباال اإلدارة بكتاااب رساامي بتثبياات عرضااها المقااد  
( ياااورو و بضااارورة حضاااور ممثااال الشاااركة إلاااى اإلدارة لتوقياااع العقاااد ماااع 1147632711بمباااالة إجمالي اااة و قااادرها )
تاام  إرسااا  العقااد و توقيعااه ماان قباال الجهااة الموكلااة، و بتاااري  ، و ( ماان قيمااة العقااد%11الكفالااة النهائيااة و البال ااة )

نالرساااا  الفاااواتير المطلوباااة حساااب دفتااار الشاااروط ة و لكفالاااة النهائي ااامدعياااة بالصااادار ام قامااات الجهاااة ال2111 1 2
غياار جدياادة و والعاارع المقاادم ماان قبلهااا حيااث ط لااب فااي دفتاار الشااروط صااراحة  أن تكااون جميااع القطااع المطلوبااة 

و  بقطاع ة من صانع الجزء المطلوب صانع المحرع أو صانع علب السارعة، ماع العلام أن اه يمكان القبادة أصلي  محد  
قطع اليسون أصلية لعلبة السارعة و لام ياذكر أن يكاون صاانع القطاع هاو بيمال حصارا ، أصلية كوما تسو للمحرع و 

 أن هاااا تفاجااا ت بمماطلاااة اإلدارة المااادعى عليهاااا و وانتظااارت الجهاااة الموكلاااة إعطاءهاااا أمااار المباشااارة لتنفياااذ العقاااد إال  
ه ال يساام  لااردارة بفاارع أم صااانع علااى أم عااارع بالرسااا  فاااكس جوابااا  علااى فاااكس اإلدارة تسكااد فيااه علااى أن اا



115 
 

بسابب عادم وجااود هاذا الاانل فاي دفتاار الشاروط، و بكاال األحاوا  فااالن  أم ت ييار عاان العارع يعتباار م الفاة تااسدم 
 فيما بعد إلى رفع العرع فيكف تقومون بت يير ما ورد في عرضنا.

إلااى بنااع بيبلااوس المصاادر للكفالااة النهائيااة تعلاان  وبعااد كاال هااذه المماطلااة قاماات اإلدارة الماادعى عليهااا بتقااديم كتاااب
فيه رغبتها بحجز الكفالة النهائية و إيداعها في حساب الشركة العامة للفوسافات و المنااجم بالبناع التجاارم الساورم 

 ا كانت معه الدعوا الماثلة الهادفة إلى فس  العقد الموقاع ماع اإلدارة و اعتبااره ك ناه لام يكان و( مم  1حمل فرع )
لاااااازام اإلدارة الماااااادعى عليهااااااا بالعااااااادة الكفالااااااة النهائيااااااة رقاااااام   علااااااى مااااااا كااااااان عليااااااه قباااااال التعاقااااااد و إعااااااادة الحااااااا ا 

(11 114521 211 LG/PER(   م مااع الفائاادة القانونيااة و رسااوم تمدياادها ماان تاااري  حجزهااا 2111 1 2تاااري
المدعية عن الضرر و فوات المنفعاة ماع  لتاري  الوفاء التام، و إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويع المادم للجهة

لزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويع يعاد  قيمة رسم الطابع.  الفائدة القانونية وا 
ومن حيث إن  وكيال الجهاة المدعياة يسساس دعاواه علاى أن  مادة ارتبااط المتعهاد المرشا  بعرضاه ك قصاى مادة هاي 

ن الثاباات باا ن هااذه الماادة قااد انتهاات دون أن تااتمكن اإلدارة ماان سااتة أشااهر ماان تاااري  تبلي ااه إحالااة التعهااد عليااه وماا
( ماان قااانون العقااود رقاام 25للمااادة ) ماان التزاماتهااا سااندا   تبليااة الشااركة المدعيااة أماار المباشاارة، فالنهااا تكااون فااي حاال   

ن  توقيف الكفالة و الت مينات من قبال اإلدارة و امتناعهاا عان دفاع ماا كانات قاد ح2114( لعام 51) سامته مان م، وا 
ذلااع ة حتااى الوفاااء، و اسااتحقاقاته دون وجااه حاا  يوجااب عليهااا صاارفها إليااه و اعتبارهااا مسااسولة عاان فوائاادها القانوني اا

 .1621( لعام 41اعتبارا  من تاري  معرفة ما يستحقه من رصيد التزاماته حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم )
م بطلاب عاارع التمسات فياه تصاحي  صافة ال صاومة 2113 5 31ومن حيث إن  الجهة المدعية تقدمت بتاري  

لجهة شركة بنع بيبلوس بحياث يصاب  بمواجهاة شاركة بناع بيبلاوس ساوريا المسااهمة الم فلاة مماثال  بارئيس مجلاس 
تصاحي  رقام الرساالة الفاكساية ليصاب  القارار  2113 6 11اإلدارة إضافة لصفته ثم تقد مت بطلب عاارع بتااري  

 المتضمن التنفيذ على حساب الجهة المتعهدة. 2112 1 12( تاري  56رقم )
وماان حيااث إن  وكياال بنااع بيبلااوس قااد أجاااب علااى اسااتدعاء الاادعوا وطلبهااا العااارع بموجااب مذكرتااه المسر ااة فااي 

م طالباااا  رفاااع الااادعوا والطلاااب العاااارع ت سيساااا  علاااى أن اااه ال يجاااوز تصاااحي  ال صاااومة بعاااد إقاماااة 2113 2 3
 .1621 12 23( تاري  2126ر من جرا ا تصامه ابتداء  )قرار محكمة النقع رقم )غي وتوجيهها إلىالدعوا 

 طلبتا إ راجهما من الدعوا. ومسسسة الجيولوجياومن حيث إن  وزارة النفط 
وماان حيااث إن  اإلدارة الماادعى عليهااا الشااركة العامااة للفوساافات و المناااجم أجاباات علااى اسااتدعاء الاادعوا بموجااب 

م الفة المدعي ألحكام القاانون  ن  ال  فترة التدقي  طالبة  رفع الدعوا موضوعا  ت سيسا  علىمذكرتها المقدمة م
( وفقاا  للشاروط الفنياة وتام  تثبياات 52اإلعااالن عان التعاقاد بارقم ) ه قاد تام  قاد بي نات اإلدارة فاي ماذكرتها الماذكورة ب ن او 

 ( التااااي تاااام  1221ارع بالبروفورمااااا رقاااام )م و تقاااادم العاااا2111 11 21( تاااااري  3133العااااارع بالفاااااكس رقاااام )
اات المراساالة بااين المديريااة الفني ااة و التجاري ااة بالكتاااب رقاام 2111 2 31اعتمادهااا ماان قباال الشااركة بتاااري   م، و تم 

العتماااد البروفورمااا المااذكورة أعاااله مااع ضاارورة إضااافة اساام شااركة بيماال الهنديااة كااذلع  2112 1 6( تاااري  12)
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لااة، والمضااا  2112 3 2( تاااري  21ريااة التجاريااة رقاام )المراساالة ماان المدي م باعتماااد البروفورمااات المااذكورة المعد 
إليهااا اساام الصااانع شااركة بيماال ومنشاا  البضاااعة )الهنااد( و بناااء عليااه تماات مراساالة الجهااة المدعيااة شااركة أميااداس 

ثيقاة تثبيات القطاع األصالية و ( بالطلاب إلرساا  البروفورماا المقدماة متضامنة اسام الصاانع و و 4512الفاكس رقام )
( متضاااااامنة وزن البضاااااااعة و بتاااااااري  1221( إلرسااااااا  البروفورمااااااا )124تاااااام  إرسااااااا  الفاااااااكس الت كياااااادم رقاااااام )

( تم  فيها ت يير اسم الصانع و بلد المنشا  ماع ذكار أكثار 1212م قام العارع بالرسا  البروفورما رقم )2112 5 5
( و بعاد عادة مراساالت باين الطارفين تام 1221ة و كاذلع للبروفورماا رقام )من بلاد منشا  م الفاا  باذلع الشاروط الفنيا

غياار معتماادة و نظاارا  لعاادم اسااتجابة العااارع كورة و المقدمااة ماان قبلااه م الفااة و إعااالم العااارع باا ن  البروفورمااا المااذ
اإلعااالن رقاام لطلبااات الجهااة الماادعى عليهااا بضاارورة ت يياار البروفورمااا المااذكورة، فقااد قاماات بحجااز الكفالااة موضااوع 

( و التااي تاانل علااى 6م فقاارة )2114( لعااام 51( ماان القااانون رقاام )24( و ذلااع عمااال  ب حكااام المااادة )211 52)
دة فاااي دفتااار الشاااروط ال اصاااة وعرضاااه المقباااو  حياااث تصاااادر ة المحاااد  المتعهاااد المرشااا  توقياااع العقاااد  اااال  الماااد  

الضاارر عنااد االقتضاااء إذا لاام يااتم توقيااع ع عاان العطاال و مااة المطالبااة بااالتعوييحاا  للجهااة العاو الت مينااات المقدمااة، 
 العقد  ال  المدة المحددة.

 ارجياة  –ومن حيث إن  الثابت من وثائ  الدعوا أن  اإلدارة المدعى عليهاا كانات قاد أعلنات عان مناقصاة دا لياة 
زوم دناابر بيمال م لتوريد قطاع تباديل أصالية لا2111 2 31م و بموعد إغالق في 2111 5 26( بتاري  52برقم )

(BH60/BH35 لزوم مناجم الشرقية و نيفيس وف  شروط فنية و مالية و قانونية وقاد نال دفتار الشاروط الفنياة )
دة أصالية مان صاانع الجازء المطلاوب في الفقرة األولى منه على ما يلي )أن تكون جميع القطع جديدة و غيار مجاد  

ه يمكاان القبااو  بقطااع أصاالية كومااا تسااو للمحاارع و قطااع أن اا)صااانع المحاارع أو صااانع علبااة الساارعة( مااع مالحظااة 
القطاع المقدماة  ت الفقرة التاسعة منه على العارع تقديم وثيقاة تثبات أن  نص  ، و اليسون أصلية بالنسبة لعلبة السرعة

ضاه كما نصت الفقرة ال امسة من دفتر الشروط الحقوقية و المالية على أن تكون مدة ارتباط العاارع بعر  أصلية،
) يحاا   :( يااوم اعتبااارا  ماان اليااوم التااالي أل اار موعااد لتقااديم العااروع و نصاات الفقاارة )ج( منااه علااى مااا يلااي111)

للمتعهد الت لي عن التزامه و سحب كفالته إذا لم يبلة أمر المباشرة  ال  مادة ساتة أشاهر ماا لام يباد المتعهاد رغباة 
بعارع على ذلع تقدمت الجهة المدعية بعرضاها الفناي وفا  دفتار الشاروط و كاذلع  نناء  ة، و في التمديد لمدة مماثل

( تااااري  3133رقاام )تثبياات عاارع الجهاااة المدعيااة بموجااب الفاااكس  عليااه تاام  مااالي مفصاال حسااب شااروط العقاااد و 
ة مصارفية قام ممثل الشركة المتعهد بتوقيع العقد و تقديم الت مينات النهائية بموجب كفال من ثم  م، و 2111 11 21

اإلدارة لاام تبل ااه أماار المباشاارة لتنفيااذ األعمااا  العقديااة المااذكورة  و تسااديد رساام طااابع العقااد موضااوع الاادعوا إال أن  
ة، و ماان ثام  قاماات بالرسااا  فاكساات تطلااب فيهااا تقااديم بذريعاة م الفااة الماادعي لعرضاه و كااذلع لاادفتر الشاروط الفني اا

ئم للبضااااعة لكاااي تاااتمكن مااان فااات  االعتماااادات الالزماااة وتبلي اااه أمااار بروفورمااا تتضااامن اسااام الصاااانع و الاااوزن القاااا
ت تلع المراسالت فترة طويلة من الزمن بين فيها المدعي أن ه ملتازم ب حكاام العقاد و شاروطه و المباشرة، وقد استمر  

 تعهد بذلع.
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كاام العقاد المبارم باين طرفاي ومن حيث إن ه ما دام قد ثبت من مجمل األوراق المبرزة في ملاف هاذه القضاية با ن  أح
( ياوم و لام تقام 111النزاع و كافة وثائقه وشروطه قد نصت علاى تحدياد مادة ارتبااط العاارع و الجهاة المدعياة باا)

المادعي يكاون فاي حال   مان التزاماه  اإلدارة المتعاقدة بتبلية المدعي المذكور أمر المباشرة ضمن المدة الماذكورة فاالن  
( مااان نظاااام قاااانون 25هاااو ماااا قضااات باااه صاااراحة أحكاااام الماااادة )أن تعارضاااه فاااي ذلاااع، و لااايس لاااردارة العقااادم و 

و ال ي يار ماان تلاع النتيجاة مااا دفعات باه اإلدارة ماان أن  المادعي هاو ماان  2114( لعاام 51الصاادر بالقاانون رقاام )
فورماا التاي تتضامن تسبب في ت  رها في إعطائه أمار المباشارة و فات  االعتمااد المساتندم كوناه لام يقام بتقاديم البرو 

اساام الصااانع و الااوزن القاااائم للبضاااعة ألن  ذلااع يجانااب حقيقاااة مااا ناال عليااه قاااانون العقااود المااذكور، إذ أن  هاااذا 
القااانون قااد أعطاهااا الحاا  باارفع أم عاارع لاام يسااتكمل الشااروط المطلوبااة أو إعطائااه مهلااة السااتكما  النااواقل، 

( ماان قااانون العقااود السااالف 11ضااا  فااائزا  عمااال  ب حكااام المااادة )وكاال ذلااع قباال إرساااء المناقصااة عليااه واعتباااره عار 
ذكره، أما وأنها بعد أن أبل ته إرساء المناقصة عليه ومن ثم قيامه بتوقيع العقد و تقديم كفالة العقد كاملاة و تساديده 

ائاه المباشاارة و ه لام يعاد ماان المقباو  منهاا أن تجاارم معاه مراساالت طويلااة و مشاروطة بالعطفالن اا ؛لرسام طاابع العقاد
فاي أم وقات رفاع اساتالم الماواد الماوردة مان قبلاه عناد م الفاة تلاع اد المساتندم طالماا أنهاا تساتطيع و فت  االعتما

م بكتاااب تعهااد بااه المااواد للشااروط العقديااة و كااذلع لاادفتر الشااروط الفنيااة، زد علااى ذلااع أن  الماادعي المااذكور قااد تقااد  
اات بااين الطاارفين حااو  بالتزامااه الكاماال بشااروط التعاقااد، هااذا و  مااع اإلشااارة فااي هااذا الصاادد أن  المراسااالت التااي تم 

موضاااوع البروفورماااا الماااذكورة التاااي طلبتهاااا اإلدارة مااان المتعهاااد ال تقطاااع مااادة االرتبااااط المنصاااول عليهاااا بالتعاقاااد 
مباشارة  اال  صراحة و التي تقضي ب حقية المتعهاد الت لاي عان التزاماه العقادم و ساحب كفالتاه إذا لام يبلاة أمار ال

م مااا لاام يبااد المتعهااد 2111 2 31ماادة سااتة أشااهر ماان اليااوم التااالي م اار موعااد لتقااديم العااروع و الواقااع بتاااري  
رغبتااه فااي التمديااد لماادة مماثلااة، وعلااى ذلااع وطالمااا أن  ماادة ارتباااط العااارع بعرضااه قااد انقضاات و لاام يبااد صااراحة 

( من نظام العقاود رقام 25لعقدم، وذلع بصراحة أحكام المادة )رغبته بتمديدها فيكون من حقه الت لي عن التزامه ا
م ألنها مستمدة مان غاياة المشارع التاي تهاد  إلاى عادم اإل اال  بالمباادئ األساساية فاي التعاقاد 2114( لعام 51)

دأ حا  و ة فيما إذا اساتمر االرتبااط العقادم مادة زمنياة طويلاة و هاو مباوبااللتزامات المقابلة وتقلب األسعار العالمي  
 ب عنه.عاد  و ال مجا  للتنك  

م تكون مصادرة ت مينات العقد المقدمة من الجهة المدعية مان قبال اإلدارة غيار قائماة ه استنادا  لما تقد  ومن حيث إن  
 فاي حاا  ت لاف أو امتنااع المتعهاد المرشا  عان على مستند قاانوني ساليم، بحسابان أن  تلاع المصاادرة ال تكاون إال  

( 24لعقد بعد قيام اإلدارة  بتبلي ه أمر اإلرساء و تثبيت اإلحالة عليه، عماال  ب حكاام الفقارة )ج( مان الماادة )توقيع ا
غيار متاوفر فاي هاذه الادعوا إذ أن  الجهاة المدعياة فاي النازاع  م و هاو أمار  2114( لعاام 51من نظام العقود رقام )

م تكاون هاذه الادعوا و الماثل كانت قاد وقعات العقاد و قامات بتقاديم الت ميناات ا لنهائياة و رسام العقاد، وعلاى ماا تقاد 
الهادفة إلى فس  العقد و استرداد كفالة الت مينات و طابع العقد و إل اء قرار سحب األعما  و التنفياذ علاى حساابه 

رر و مساتوجبة الت ييااد و متعينااة القبااو  لهااذه الناحيااة، أمااا عاان مطالبااة الجهااة المدعيااة بااالتعويع المااادم عاان الضاا
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فاااوات المنفعاااة و مباااالة رساااوم تمدياااد الكفالاااة فاااالن هاااذه المحكماااة لااام تجاااد فاااي معطياااات هاااذه القضاااية مساااوغا  لمااان  
أسااباب الفساا  و ظروفااه تاارا االكتفاااء فااي التقاادير و التعااويع المااذكور، إذ أن  هااذه المحكمااة بمااا لهااا ماان صااالحية 
فالاة الت ميناات و تعاويع يقابال قيماة طاابع العقاد دون بفس  العقد و إحال  الجهة المدعياة مان التزامهاا واساترداد ك

اا ا لجهااة المطالبااة بالفائاادة القانونيااة فااالن  اجتهاااد هااذه المحكمااة قااد الحكاام بااالتعويع أو مبااالة رسااوم تمديااد الكفالااة، أم 
( سانويا  %5استقر على إعطاء هذه الفائدة من تاري  اكتساب الحكم الدرجة القطعية و لحين الوفاء التام و بنسابة )

 على المبالة المحكوم بها.
  -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:
 شكال. والطلبات العارضةقبو  الدعوا  أواًل:
 من الدعوا. والثروة المعدنيةللجيولوجيا  والمسسسة العامة والثروة المعدنيةإ راج وزارة النفط  ثانيًا:
المدعياااة باساااترداد الكفالاااة  وأحقياااة الجهاااةموضاااوع الااادعوا  العقااادوفسااا  قباااولهم موضاااوعا فاااي شاااطر مااانهم  ثالثـــًا:

ل اااء قاارارقيمااة رساام طااابع العقااد المااذكور  وتعااويع يعاااد المدفوعااة ماان قبلهااا كت مينااات العقااد  سااحب األعمااا   وا 
مااة الجهااة المدعياة بالفائاادة القانونياة عاان قي ونتااائ  وأحقياةحساابها بكاال ماا يترتااب علاى ذلااع ماان أثاار  والتنفياذ علااى

مان تااري  اكتسااب الحكام الدرجاة  وذلع اعتباارا( سنويا  %5عن رسم العقد بنسبة ) وقيمة التعويعالكفالة المذكورة 
 يجاوز ذلع من طلبات. ورفع ماالتام  ولحين الوفاءالقطعية 
 (  . س مقابل أتعاب المحاماة.511) والمصاريف وكل منهماتضمين الطرفين مناصفة الرسوم  رابعًا:

 م31/03/3001موافقالهـ 0131/   في / وتلي علناً صدر  قراراً 
/ في الطعن رقم 190تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3009 / لعام3919/
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3009 لسنة 0/ 513القرار رقم /

 م3009 لسنة( 0/ 3039الرقم ) القضية ذاتفي 
د -عقد توريد-قضاء إداري  إن انقضاء مدة الضمان وثبوت مسؤولية اإلدارة عن سوء تخزين الجهاز المور 

مناط -قيمة التنمينات النهائية نهائيًا وباسترداداستالمًا  الموردة مستلمةيجعل من أحقية المتعهد اعتبار المواد 
 ذلك.

  .ش المدعيــــــــــــــة: الجهة 
 وكيله المحامي ح. ب                                                            تقاباًل(عليها  ى)المدع

محافظ السويداء إضافة لمنصبه  عليها:الجهة المدعى   
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بالسويداء إضافة لوظيفتهمدير شسون البيئة        تقاباًل( )المدعية  
 إدارة قضايا الدولة امثلهمت

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  االطالعبعد 

 ة. المتقابل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلي   ة واالدعاءالدعوا األصلي   ومن حيث إن  
ه سب  للجهة المدعية وأن التزمت م بعريضة دعواه الماثلة قائال  فيها ب ن  وكيل الجهة المدعية قد تقد   ومن حيث إن  
لتقديم وتركيب وتش يل وتدريب على جهاز  2111  لعام  1عى عليها بموجب العقد رقم   المد  مع اإلدارة 
وبعد تجهيز  س،(  .472227511)ة مقدارها ة شسون البيئة بالسويداء بقيمة إجمالي  م لزوم مديري  امتصال ذر   
وقامت  2111   12   31تاري     2425األمر اإلدارم رقم    أولي بموجباستالم  اإلدارة لجنةلت الم بر شك  

 المدعية. قيمته للجهةمت ضبط استالم أولي ووضع الجهاز موضع االست دام وتم صر  باستالم الجهاز ونظ  
عية نقل الجهاز إليه وقد الجهة المد الطلب من مبنى جديد وتم   ة إلىالمديري  نقل  تم   2111   5  3ونتاري  
تبادر إلى إعادة  عليها لمالمدعى  جهة اإلدارة فالن   انقضاء فترة الضمانغم الجهة المدعية لذلع، ور  استجابت

الت مينات النهائية للعقد حيث قامت وبعد انقضاء أرنع سنوات على استالمه استالما  أوليا  قامت بتشكيل لجنة 
  يعمل.عدم قبو  استالم الجهاز نهائيا  كون الجهاز ال األ يرة إلىوقد انتهت  الستالمه نهائيا  

ن األعطا  التي تظهر بعد انقضاء فترة الضمان فقد بادرت إلى إقامة  ة الجهة المدعية بعدم مسسوليتها عولقناع
ا  منذ  استالما  نهائي   باعتبار الجهاز موضوع الدعوا مستلما   جهة اإلدارة المدعى عليهادعواها الماثلة طالبة إلزام 

س المدفوعة بموجب الشيع     . 422251ة البال ة   النهائي    ميناتم وا عادة الت  2111   12   31تاري  
   11   2  تاري   212252والشيع المصدق رقم    2111   6   2(  تاري   1112211المصدق رقم ) 

لزامها  وتصفية 2111 العقد على هذا األساس ومنع اإلدارة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية بذلع وا 
 من تاري  االستحقاق وحتى الوفاء التام. %5ئدة القانونية بواقع بدفع الفا

نتها ادعاء  ضم   2113  3 11ة مسر ة فيمت بمذكرة جوابي  جهة اإلدارة المدعى عليها قد تقد   ومن حيث إن  
لم يشر إلى   2111   12   31  ل تاري   113ت رقم ضبط االستالم المسق   نت فيها ب ن  متقابال  وقد بي  

ة التركيب والتش يل والتجريب بل كان عبارة عن مطابقة مواصفات الجهاز للمواصفات الفنية  عملي  حدوث 
ة المست جر  ة تركيبه فنيا  في مبنى م بر المديري  ر تركيب الجهاز في  حينه بسبب عدم إمكاني  حيث تعذ  ؛ العقدية
 لذلع ال يعتبر االستالم ،ة الحالي الذم كان قيد اإلنشاءة في مبنى المديري  عدم اكتما  األعما  المدني  وبسبب 

وبالتالي تبدأ فترة الضمان بالسريان  2111   1   4بتاري    بعد تركيب الجهاز وتش يله الذم تم  األولي كامال  إال  
 ء في عرع الجهة المدعية. اعتبارا  من ذلع التاري  ومدتها عاما  وف  ما جا

يستجب  ه لموألن  بالصالحه  2111  1   21م اطبة المتعهد بتاري   تونظرا  لحصو  أعطا  في الجهاز فقد تم  
دارة الحكم بفس  العقد واسترداد ما دفعته اإلدارة كامال  لمتقابل والذم التمست فيه جهة اإللذلع فقد كان االدعاء ا
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صال  في     . 472227511   للجهة المدعية مبلة قدره س لعدم التزام الجهة المدعية ببنود العقد من صيانة وا 
لزام الجهة المدعية بدفع تعويع عن الضرر الذم لح  بها نتي جة عدم عمل الجهاز ونتيجة فرق فترة الضمان، وا 

 سعار للحصو  على جهاز جديد. األ
بمعرفة  بير م تل لدراسة طلبات الطرفين ونيان  برته ة المحكمة قد استعانت بال برة الفني   ومن حيث إن  

 يلي:إلى ما  2114   4   24بش نها وقد انتهى ال بير بتقرير  برته المسرخ في 
ا  لعدم ولي  أ استالما   2111   12   31والمصدق بتاري   ل(   113)ال يعتبر ضبط االستالم المسقت رقم –1

 توفر شروط االستالم األولي العقدية.
وذلع  نتيجة ا تبار جهاز االمتصال التاري  الفعلي لالستالم األولي المعتمد 2111   1   4يعتبر تاري  –2

 بعد تجريب كل من وحدة اللهب والفرن والهدريد والنتروز بنجا .
 .   2112   1   3ول اية  2111   1   4فترة الضمان سنتان تبدأ من تاري   إن  –3
ة القيام بالصال  األعطا  التي طرأت على الجهاز  ال  فترة الضمان وذلع  ال  مد  على الجهة المدعية –4

دة يتف  عليها وفي حا  نكولها يح  لردارة استدعاء  بير من الشركة المصنعة للجهاز إلصالحه وذلع محد  
 ة.حسم ذلع من الت مينات النهائي   على حساب الجهة المدعية وتم  

  . 4ة في ضوء ما ذكر بالفقرة السابقة رقم   مينات النهائي  يتم اإلفراج عن الت –5
وحرصا  منها على  ال  من الطرفين على تقرير ال برةم بها كالمحكمة وفي ضوء التعقيبات التي تقد   ومن حيث إن  

معان النظرتقص    ن ال براء بي   فقد أعادت ال برة الفنية بمعرفة ثالثة  براء وقد ،ي الحقيقة وسعيا  وراء التبصر وا 
العقد هو آ ر  وثيقة بين الطرفين  ب ن   2115   2   4الذين نهضوا بمهمة ال برة بتقرير  برتهم المسرخ في  

ن   على أن   وقد نل   بسبب سوء  لية تعطل الجهاز تقع على عات  اإلدارةمسسو  مدة الضمان هي سنة واحدة وا 
ن   ن   2111   12   31له تم بتاري  ولي االستالم الا  ظرو  ت زينه لديها، وا  دارة لم تشكل لجنة االستالم اإل وا 

ولي، وقد انتهى ال براء إلى عدم أم بعد مضي أرنع سنوات على االستالم األ 2112   1   12تاري  ا  إال بنهائي  
 أحقية اإلدارة بحجز الت مينات النهائية للعقد.

عقبت بموجبها على تقرير ال برة والتمست  2115  11 4ة فيمت بمذكرة مسر جهة اإلدارة تقد   ومن حيث إن  
 ة.إعادة ال برة ب برة  ماسي  

ا  تقرير ال برة الفنية الثالثية قد وجد مستوفيا  ألوضاعه القانونية المعتادة وجاء معلال  تعليال  علمي   ومن حيث إن  
ن معه مسوغا  إلعادتها ب برة جديدة، األمر الذين يتعي  دارة ولم تجد المحكمة سائ ا  ولم تنل منه مالحظات اإل ا  وفني  

 اعتمادها والركون إليها ك ساس للبت بالدعوا الماثلة. 
دة نسبة واحدةاألعطا  قد ظهرت في الجهاز بعد ا وعليه مادام قد ثبت ب ن   في العقد  نقضاء فترة الضمان المحد 

ن   بسبب سوء ظرو  ت زين الجهاز لديها، لذلع ي دو الجهاز  اإلدارة هي التي تتحمل مسسولية تلع األعطا  وا 
بحكم المستلم استالما  نهائيا  ومن ح  الجهة المدعية استرداد الت مينات النهائية للعقد مع الفائدة القانونية عليها 
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تبعا  لذلع مطالب سنويا  اعتبارا  من تاري  اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية ول اية الوفاء التام، وت دو  %5بواقع 
 اإلدارة الواردة في االدعاء المتقابل قد جاءت وفي غير محلها القانوني وجديرة بالرفع موضوعا .

 -لهذه األسباب-
 يلي: المحكمة بماحكمت 
 . المتقابل شكال  األصلية واالدعاء  قبو  الدعوا أواًل: 
لزام جهة اإلدارة المدعى عليها باعتبار الجهاز موضوع الدعوا  ثانيًا: قبو  الدعوا موضوعا  في شطر منها وا 

ا ، ونالعادة الت مينات النهائية للعقد إلى الجهة المدعية مع الفائدة القانونية عليها بواقع ا  حكمي  مستلما  استالما  نهائي  
لدرجة القطعية ول اية الوفاء التام وتصفية العقد على هذا األساس سنويا  اعتبارا  من تاري  اكتساب الحكم ا 5%

 ورفع ما يجاوز ذلع من طلبات.
 رفع االدعاء المتقابل موضوعا . ثالثًا:
مناصفة إعادة نصف الرسوم المسلفة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف ام ر وتضمين الطرفين  رابعًا:
 أتعاب المحاماة.  س مقابل .    511منهما    والثالثية وكلل برتين األحادية بينهما المصاريف ونفقات ا فيما

 م3009/ 01/00هـ الموافق في0133 / /قرارًا صدر وتلي علنًا في   
/ في الطعن رقم 900تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3001 / لعام3131/
 

 القضاء اإلداري بدمشق محكمة
 م3001( لعام 0003/0القرار رقم )

 م 3001( لعام 350/0في القضية ذات الرقم )
مخالفة المواد المقدمة من الجهة المدعية للمعايير والشروط المطلوبة يجعل  ثبوت -توريد عقد-إداري قضاء 

-رفض الدعوى -من إجراء اإلدارة بسحب التعهد والتنفيذ على حساب المتعهد قائمًا على أسس قانونية سليمة
 .مناط ذلك

 إضافة لوظيفته –المدير العام للمسسسة العامة االستهالكية الـجـهـة المدعية: 
 إدارة قضايا الدولةتمثله 

 لوظيفته إضافة-المدير العام للشركة الطبية العرنية تاميكو  الجهة المدعى عليها:
 تمثله المحامية أ.ج 

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

 الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلية مما يجعلها مقبولة شكال . من حيث إن  
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الشركة الطبية العرنية  تاميكو   ن من األوراق المبرزة في أن  وقائع هذه الدعوا تتحصل حسبما يتبي   حيث إن  ومن 
  61لتوريد وتقديم   2114 12 31  تاري  122ة بموجب العقد رقم  قد تعاقدت مع المسسسة العامة االستهالكي  

كة وبقيمة إجمالية    . س لل 113سعر إفرادم  الدوفي( وبطن من الحليب منزوع الدسم من منش  )بولوني م
   . س وبحسب المواصفات والشروط الفنية المطلوبة والنموذج المعتمد لهذه المادة وعرع 1171217111 

دت المادة السابعة من هذا الفري  الثاني )الجهة المدعية( واصل أرع مستودعات الشركة مع التنزيل، وقد حد  
ات حسب ة أشهر اعتبارا  من التاري  المحدد في أمر المباشرة بحيث يتم استجرار المواد والكمي  العقد مدة التنفيذ بست

حاجة اإلنتاج لدا الجهة المدعى عليها بموجب كتاب أو فاكس يحدد قيمة الكمية المطلوبة والمدة الالزمة 
م بكتابها 2114 12 31يس الواقع في للتوريد، وقد حددت اإلدارة والمدعى عليه موعد المباشرة بالتوريد بيوم ال م

م ونناء  على ذلع باشرت الجهة المدعية أعمالها بتوريد الدفعة األولى من 2115 1 15 ل تاري  44رقم  
  كة وقبلت الشركة المدعى عليها الكمية فنيا  وصرفت إلى 21111الحليب المتعاقد على توريده ومقدارها  

وعندما قدمت المسسسة المذكورة الدفعة الثانية من الحليب المتعاقد على  المسسسة )المدعية( قيمة هذه الدفعة
ة بموجب كتابها الموجه   كة رفضت الشركة )المدعى عليها( هذه الكمية ألسباب فني  247111توريده ومقدارها  

ة المذكورة دت الشركة المتعاقدة رفضها للكمي  م وأك  2115 4 11 ل تاري  1212إلى المسسسة )المدعية( برقم  
م ونظرا  لعدم توريد 2115 5 6 ل تاري  1532ولألسباب نفسها بكتابها الموجه إلى المسسسة )المدعية( برقم  

ة لدا رت اللجنة اإلداري  الدفعة الثانية وما بعدها بما يتف  مع الشروط الفنية المطلوبة من الشركة المتعاقدة، قر  
  طن من مادة 21لمسسسة )المدعية( والتنفيذ على حسابها لشراء كمية  سحب التعهد من ا–الجهة المدعى عليها

   . س طن، وقد بل ت قيمة فروق التنفيذ على حساب المسسسة 144الحليب الجا  المنزوع الدسم بسعر  
   . س ومن ثم قامت باستيفاء هذا المبلة من قيمة الت مينات المقدمة من 261216111المتعهدة مبل ا  وقدره  

لمسسسة المذكورة ولقناعة الجهة المدعية بعدم صحة حسم المبلة المشار إليه من ت مينات العقد موضوع هذه ا
مت بهذه الدعوا طالبة الحكم: باللزام الشركة )المدعى عليها( بالعادة المبالة المسحوبة من القضية فقد تقد  

مادم المناسب نتيجة األضرار الناجمة عن    . س مع التعويع ال 2،121،111الت مينات المذكورة والبال ة  
 فس  العقد بدون مبرر قانوني.

ومن حيث إن  الجهة المدعية تسسس الدعوا على القو : ب نها قد قامت بتسليم الدفعة الثانية من ذات المصدر 
من المرسوم   22للدفعة األولى التي قبلتها، وأن اإلدارة  الفت شروط وتعليمات االستالم الواردة في المادة  

  من ذات المرسوم مما يستتبع الطعن بنتائ  التحليل الصادرة عن 12والفقرة  د  من المادة   2114  لعام 451 
ة اإلدارة، كما أن األ يرة تجاهلت طلبها ب صول موافاتها بنتائ  التحليل، وأيضا  هيئة المواصفات القياسي  

علما   ،والجدو  المراف  له لم تحدد بشكل واض  وصري  نسبة البروتين 1666  لعام 312ة بقرارها رقم  السوري  
تحديد نسبة البروتين بعد إبرام  دت مكونات الحليب المجفف لبقية العناصر والمكونات األ را، وأن  أنها قد حد  

حديد نسبة البروتين ت ة، وأن  ة جديدة وأسعار جديدة ت رج عن نطاق العقد وشروطه الفني  العقد يعني مواصفات فني  
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  لعام 165من قبل اإلدارة بعد إبرام العقد يعني تعديل في دفتر الشروط وفي ذلع م الفة صريحة للمرسوم  
ا على عدم جواز التعديل في دفتر الشروط الفني   2114  لعام 51والقانون   1624 بنيت عليه  ة الذماللذين نص 

برام العق قيام اإلدارة المتعاقدة بالتنفيذ على حساب المسسسة  د، وبالتالي فالن  المناقصة بعد إذاعة اإلعالن وا 
 .يعد باطال   المتعهدة

المسسسة المتعهدة قامت  رفضها ت سيسا  على أن   ت على الدعوا ملتمسة  الجهة المدعى عليها رد   ن  ومن حيث إ
م وكانت هذه الكمية مقبولة فنيا ، 2115 3 23  كة من مادة الحليب منزوع الدسم بتاري  21111بتوريد كمية  

 قامت المسسسة المذكورة بتوريد الكميات األ را حسب التسلسل التالي: ومن ثم  
م ر فضت بسبب ارتفاع الالكتوز وان فاع 2115 3 31-26  كة منش  بولوني بتاري  24111كمية  -

 البروتين.
 بب ارتفاع الالكتوز وان فاع البروتين.م ر فضت بس2115 4 12  كة منش  أوكراني بتاري  1111كمية  -
 م ر فضت بسبب ارتفاع نسبة الدسم.2115 4 14  كة منش  بولوني بتاري  23كمية  -
 م ر فضت بسبب ارتفاع الالكتوز وان فاع البروتين.2115 4 22-4  كة منش  بولوني بتاري  24111كمية  -
 بب ارتفاع الالكتوز وان فاع البروتين.م ر فضت بس2115 2 1  كة منش  بولوني بتاري  25كمية  -

واقع العمل الم برم  ن  ة، وا  إعالم المسسسة المتعهدة في حينه عن كافة نتائ  التحليل الم برم بكتب رسمي   وقد تم  
توريد بشكل مستقل عن التوريدات التي قبله سواء كانت من نفس المنش  أو المصدر أو التحليل أو اليقوم على 

حيث ي تلف المنت  بين مصنع وآ ر، وحتى بنفس المصنع يمكن أن يوجد ا تال  بالمنت ، وحتى نفس المصنع 
المسسسة المدعية لم تلتزم  ه في بعع الحاالت قد يظهر اال تال  في نفس الوجبة أو التحضيرة، وبالنتيجة فالن  أن  

األمر الذم دعا بالشركة المدعى عليها إلى  ة، وهوة السوري  بتقديم الحليب المنزوع الدسم وف  المواصفات القياسي  
 التنفيذ على حساب المسسسة المدعية.

هذه المحكمة قررت االستعانة بال برة الفنية لبيان مدا أحقية الجهة المدعية بمطالبها كال  أو جزءا   ومن حيث إن  
يد ال بير الذم نهع بمهمة ووثائقه وواقع التنفيذ، وقد انتهى الس-موضوع القضية –ضوء شروط العقدوذلع في 

أم  %22توريده من قبل المسسسة المتعهدة كان بنسبة  البروتين في الحليب الذم تم   ال برة إلى نتيجة مفادها أن  
أم أكثر من الحد األعلى المقدر  %22وأن الالكتوز كان بنسبة  %24761ر بنسبة أقل من الحد األدنى المقد  

م ة، كما تقد  الجهة المدعية تكون غير محقة بمطالبها الواردة في هذه القضي   ، وعلى ذلع فالن  %32713بنسبة 
م رد فيه على مالحظات 2113 5 26السيد ال بير الذم نهع بمهمة ال برة المذكورة بتقرير تكميلي مسرخ في 

 المسسسة المدعية وانتهى فيه إلى الت كيد على تقريره األو .
ة ونذات رت إعادة ال برة الفنية المذكورة ب برة ثالثي  بة لطلب المسسسة المدعية قر  المحكمة واستجا ومن حيث إن  

م إلى نتيجة مفادها عدم 2114 4 21ة بموجب تقريرها المسرخ في مهمة ال برة األولى، وقد  لصت ال برة الثالثي  
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ب منزوع الدسم المقدم من الجهة ت سيسا  على عدم مطابقة الحلي ،أحقية الجهة المدعية بمطالبها في هذه الدعوا 
 المدعية للمعايير والمقاييس والمواصفات السورية والقوانين واألنظمة النافذة في هذا الصدد.

طلبت هدرها وا عادة مبلة الت مينات  –ومن حيث إن  الجهة المدعية وفي معرع تعقيبها على ال برة المذكورة 
  بها نتيجة م الفة الشركة المدعى عليها جميع اإلجراءات إليها مع التعويع الالزم عن الضرر الذم لح

 المتعلقة بتعليمات االستالم وأصو  إجراءاته.
ة الجارية بالقضية ة األساسي والتكميلي وال برة الثالثي  المحكمة أمعنت النظر بتقارير ال برة األحادي   ن  ومن حيث إ

ا  ومست لصا  سائ ا  من األوراق والوثائ  المبرزة في الملف فارتكنت ا  وفني  فوجدت ب نها جاءت معللة تعليال  قانوني  
والسيما وقد ثبت عدم مطابقة الحليب منزوع الدسم المقدم من الجهة  ،إليه المحكمة أساسا  للحكم بهذه القضية

  لعام 165ن رقم  ة والقوانين واألنظمة النافذة و اصة المرسوميالمدعية للمعايير والمقاييس والمواصفات السوري  
 وأن   ،أحد هذين المرسومين يحكم شروط العقد م ألن  2114 12 6  تاري  451والمعد  بالمرسوم   1624
  تاري  451م أم بعد صدور المرسوم  2114 12 31العقد أبرم بتاري   أن   إلى ات العقد تشيرحيثي  
 م2114 12 6

عدم مطابقة الحليب منزوع الدسم المقدم من الجهة المدعية للمعايير  م ومادام قد ثبته وفقا  لما تقد  ومن حيث إن  
إجراءات الجهة المدعى عليها )المشكو  فالن   ،والمقاييس والمواصفات السورية والقوانين واألنظمة النافذة بهذا الش ن

المدعية غير جديرة ة سليمة، وعلى ذلع ت دو مطالبة الجهة قد قامت على أسس قانوني   هذه منها( تكون والحالة
 بالت ييد ومستوجبة الرفع.

 -لـــهــــذه األســبــاب -
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبو  الدعوا شكال   أواًل:
 رفضها موضوعا . ثانيًا:
تضامين الجهاة المدعيااة الرساوم والمصااريف ونفقاات ال باارة األحادياة والثالثياة ومبلاة ألااف ليارة ساورية مقاباال  ثالثـًا:

 أتعاب المحاماة.
 م3/00/3001في ه الموافق 0131قرارًا صدر وتلي علنًا في   /  /

/ في الطعن رقم 193تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3001 / لعام1519/

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م3009لسنة  331/3القرار رقم/
 3009( لسنة 3/0933في القضية ذات الرقم )
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استقر اجتهاد القضاء اإلداري على أن  الجزاء  -متعهد ناكل ولم يتبلغ أمر المباشرة -عقد توريد-قضاء إداري 
 مناط ذلك.-عقد هو مصادرة التنمينات المقدمة لضمان حسن تنفيذ العقدنفيذ الالوفاق لنكول المتعهد عن ت

 المدير العام للمسسسة العامة للتجارة ال ارجية إضافة لوظيفته الجهة المدعية: 
 وكيله المحامية  ه، ع

 شركة ............الجهة المدعى عليها: 
 لوظيفته إضافة-السورم المدير العام للمصر  التجارم  الجهة المدخلة:

 تمثله المحامية ز.ا
 -المحكمة-

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة
 وحيث إن  الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلي ة.

ومن حيث إن  وقائع هذه الدعوا تتحصل حسبما استبان من الوثائ  المبرزة أن  وكيلة الجهة المدعية تقدمت 
بدعوا أمام هذه المحكمة قائلة فيها أن  اإلدارة المدعية كانت قد تعاقدت مع الشركة  2111 12 11بتاري  
ة بقيمة إجمالي   2113لعام  2112 41ة المدعى عليها لتوريد ذراع آلي لمكافحة الحري  بموجب العقد رقم الفرنسي  

تاري   2113 11221124ة رقم ديم الكفالة النهائي  دوالر أمريكي، وقد قامت الشركة المدعى عليها بتق 311352
ادرة عن الصر  التجارم السورم وتم  تبلية الشركة المذكورة أمر المباشرة، إال  أن   2113 5 4 ها امتنعت عن الص 

قرارها  عية إلصدارا حدا باإلدارة المد  تنفيذ العقد دون سبب مشروع بالرغم من منحها كافة التسهيالت المطلوبة مم  
ب لقاء ذلع مبالة عى عليها متعهد ناكل، وترت  القاضي باعتبار الشركة المد   2111 2 12 تاري   2 ذم الرقم 

ة وأجرة سويف إضافة إلى (  . س كعموالت مصرفي  13112275بذمة الجهة المدعى عليها تبلة مجموعها )
ة، حجز االحتياطي على كفالة الت مينات النهائي  من قيمة العقد لذلع التمست إلقاء ال %21غرامة ت  ير بواقع 

من  %21(  . س إضافة إلى 13112275عى عليها ب ن تدفع لردارة مبلة وقدرة )وبالنتيجة إلزام الشركة المد  
 قيمة العقد ك رامات ت  ير مع الفائدة والتعويع عن العطل والضرر.

القاضي باللقاء الحجز االحتياطي على كفالة  2111   لعام1211ومن حيث إن  المحكمة أصدرت قرارها رقم  
 الت مينات النهائية.

 م ب م جواب. ت ولم تتقد  ومن حيث إن  الجهة المدعى عليها تبل  
رت إد ا  المدير العام للمصر  التجارم بالدعوا الماثلة وتكليفه لبيان فيما إذا قام  ومن حيث إن  المحكمة قر 

للعقد موضوع الدعوا بحساب الجهة المدعية حيث أفاد بعدم قيد هذه الكفالة لحساب اإلدارة  ةبقيد الكفالة النهائي  
 عية بسبب أن  المصر  المرسل امتنع عن قيدها لحساب المصر  التجارم السورم.المد  

 متعهد ناكل. ومن حيث إن ه يتبي ن من الوثائ  المبرزة أن  الشركة المدعى عليها لم تنفذ العقد وتم  اعتبارها
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مة منه، ومن حيث إن  االجتهاد القضائي استقر على أن  الجزاء الوفاق للمتعهد الناكل هو مصادرة ت ميناته المقد  
األمر الذم يتعي ن معه الحكم ب حقية جهة اإلدارة المدعية بمصادرة الت مينات النهائية للعقد موضوع الدعوا 

 يجاوز ذلع من طلبات. ورفع ما
 -األسباب لهذه-

 حكمت المحكمة بما يلي: 
 قبو  الدعوا شكال . أواًل:
 2113 41قبولها موضوعا  في شطر منها وأحقية جهة اإلدارة المدعية بمصادرة الت مينات النهائية للعقد  ثانيًا:
الصادرة عن المصر  التجارم السورم ورفع ما يجاوز ذلع  2113 5 4تاري   11221124رقم  2113لعام 
 بات.من طل
 قلب الحجز االحتياطي الصادر بالدعوا إلى حجز تنفيذم. ثالثًا:
: إعادة نصف الرسوم المدفوعة للجهة المدعية وتضمينها النصف األ ر وتضمين الطرفين المصاريف رابعاً 

 مناصفة.
 م3/1/3009هـ الموافق 0131/   في /قرارًا صدر وتلي علنًا 

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م3001لعام  033/3قم/القرار ر 
 م3001( لعام 0103/3في القضية ذات الرقم)

عدم اختصاص القضاء اإلداري بالمنازعات الناجمة عن عقد التنمين سندًا ألحكام -عقد توريد-قضاء إداري 
 مناط ذلك.-0595/ لعام 99رقم /ال ذي / من قانون مجلس الدولة00المادة /

 الطيران العرنية السورية إضافة لوظيفته: المدير العام لمسسسة الجهة المدعية
 تمثله إدارة قضايا الدولة

 المدير العام للمسسسة العامة للنقل البحرم إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليها: 
 تمثله إدارة قضايا الدولة

 لمنصبه  إضافة-دمش محافظ  بمواجهة:
 تمثله إدارة قضايا الدولة  

 العامة السورية للت مينالمدير العام للمسسسة      
 
 تمثله المحامية و. خ

 -المحكمة-
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 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. االطالعبعد 
تم  تنظيم  2111 2 31ومن حيث إن  وقائع هذه القضي ة تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية أن ه بتاري  

بتوريد مقلع هواء نفاث  ة تقوم بموجبه شركة..... الفرنسي  بين الجهة المدعية وشركة... 2112 55العقد رقم 
فوب  أم تسلم على ظهر البا رة في ميناء    محمو  على عرنة اي يكو، وكانت طريقة تسليم البضاعة  2عدد 

أوروني وبعد ذلع يتم شحن البضاعة عن طري  المسسسة العامة للنقل البحرم )سيريامار( أو بموافقتها حسب 
، وتم  توريد المواد العقدي ة على البا رة غراند روما وتم  الت مين 2114  لعام 45  من المرسوم رقم  3 المادة 

 .2111 211221عليها لدا المسسسة العامة السورية للت مين، بموجب عقد الت مين البحرم رقم  
ا وعند الكشف عليها تبي ن أن  وصلت البضاعة إلى مرف  الالذقية على البا رة غراند روم 2111 1 21ونتاري  

العرنة طراز اي يكو مصدومة من األمام والجانب األيمن والستوب والضوء ووردت مكسورة وندون عدة ودون 
طار احتياط، حيث بل ت قيمة األضرار  أرسلت الجهة  2113 2 22  . س، ونتاري  225111إطفائي ة وا 

  225111العامة السورية للت مين لدفع قيمة التعويع البالة   ش. م إلى المسسسة 5231المدعية الكتاب رقم 
قامة دعوا لقطع التقادم   . س المذكورة، وطلبت من الجهة المدعية توجيه كتب تحفظ للمسبب )الشركة الناقلة( وا 

ن تاري  تفرية ة سنتين تبدأ اعتبارا  مدة لمطالبته  ال  مد  بمواجهة الناقل عندما يتعذر عليه تقديم المستندات المسي  
البضاعة في مرف  الوصو  النهائي تحت طائلة سقوط الح  بالتعويع، وبما أن  الجهة المدعية لم تحصل على 
لزام الجهة المدعى عليها  التعويع المطالب به فقد انتهت إلى المطالبة بما يلي: قبو  الدعوا شكال  وموضوعا  وا 

إلى الجهة المدعية مع الفوائد القانونية من تاري  االستحقاق   . س  225111بالتكافل والتضامن بدفع مبلة  
لزام الجهة المدعى عليها بالتعويع عن العطل والضرر الذم لح  بالجهة المدعية.  وحتى الوفاء التام وا 

قد نصت    من العقد المبرم مع شركة ...14ومن حيث إن  وكيل الجهة المدعية يسسس دعواه على أن  المادة  
لفقرة الثانية على أن  الشراء على أساس فوب يعني تسليم المواد على ظهر البا رة في ميناء أوروني لصال  في ا

اإلدارة حيث تقع مسسولية الشحن بعد ذلع على الشركة الشاحنة المحددة من قبل وكيل مسسسة النقل البحرم 
 )سيريامار( في بلد الشحن.

)المسسسة العامة للنقل البحرم( قد أجابت على استدعاء الدعوا بموجب ومن حيث إن  اإلدارة المد عى عليها 
طالبة رفضها، ت سيسا  على أن ه يجب على الشركة المستوردة )الجهة المدعية(  2115 5 16 فيمذكرتها المسر ة 

عى عند حصو  أم عطل أو ضرر أو نقل في البضاعة أن تتحفظ عند استالمها البضاعة وا عالم اإلدارة المد  
ة الناقل أو ة تقوم بالكشف على البضاعة وتحديد مسسولي  عليها بسبب التحفظ بتاري ه ليتم تعيين لجنة تحكيم بحري  

إضافة إلى الفقرة  2112  لعام 42ة رقم    من قانون التجارة البحري  4  الفقرة 312عدمها، وذلع وف  المادة  
ة على اإلدارة المد عى عليها عن أي ة أعطا  أو ب أم مسسولي    من المادة المذكورة ونناء عليه ال يترت  1-2 

أضرار أو نقل يكون قد حصل للبضاعة بعد أن تم  استالمها بشكل سليم وكامل منذ أكثر من سنتين، ولم يرد 
 عى عليها أم كتاب مسجل أو تحفظ ب صول ذلع.لردارة المد  
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سة العامة السورية للت مين( قد أجابت على استدعاء الدعوا بموجب ومن حيث إن  اإلدارة المد عى عليها )المسس
  من 13ها ت سيسا  على م الفة المسمن شروط عقد الت مين، المادة  طالبة رد   2112 2 12مذكرتها المسر ة في 

 شروط العقد، ولشمو  الدعوا بالتقادم.
ن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارم   من قانون مجلس الدولة قد نصت على أ11ومن حيث إن  المادة  

دون غيره في المنازعات ال اصة بعقود االلتزام واألش ا  العامة والتوريد أو ب م عقد إدارم، والمعيار القضائي 
الذم أقره مجلس الدولة لتمييز العقود اإلدارية عن غيرها من باقي العقود التي تبرمها اإلدارات العامة هو أن 

 قود اإلدارية الشروط الثالثة التالية:تتوافر في الع
 أن تكون اإلدارة طرفا  في العقد.-1
 أن يتصل العقد بالمرف  العام بصلة مباشرة.-2
أن تظهر نية اإلدارة باأل ذ ب حكام القانون العام ب ن يتضم ن العقد شروطا  استثنائية غير م لوفة في القانون -3

 ال ال.
إلدارم قد استقر على ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارم عم ا ينذر ببقاء اجتهاد القضاء ا ومن حيث إن  

الح  بدون مرجع قضائي أو يذهب بالح  الش صي ذاته، إال  أن  العقد المبرم مع المسسسة العامة للنقل البحرم 
ت مين ال تتوافر بهم لنقل البضاعة  موضوع العقد  وكذلع عقد الت مين المبرم مع المسسسة العامة السورية لل

الشروط السالف ذكرها، وال يزا  لكل من العقدين المذكورين طبيعة تنضوم تحت مدلو  القانون ال ال وله 
مرجعه القانوني الذم يحدد الجهة الم تصة للنظر ب م نزاع ينش  عنه وقد استقر اجتهاد القضاء في العديد من 

صة بهذه العقود من نطاق ا تصاصه، ألنه ليس لها صفة العقود القضايا المماثلة على إ راج المنازعات ال ا
 ة.اإلداري  

ومن حيث إن ه وفي ضوء ما سلف بيانه، فالن المنازعة المماثلة ت رج عن ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضاء 
 إدارم.

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 عدم ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارم للنظر بالقضية الماثلة. أواًل:
 تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلة ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. ثانيًا:

 م0/3/3001هـ الموافق في 0313قرارا صدر وتلي علنًا في    /    / 
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3003( لعام 511/3القرار رقم )

 م3003( لعام 3009/3في القضية ذات الرقم )
تخصيص  إن   -المقسم قابل للبناء بمفرده –طي قرار البيع –بيع مقسم للمدعي –قرارات إدارية –قضاء إداري 

ق للمدعي حقًا مكتسبًا ال يمكن حق  ( عامًا قد 39المدعي بالمقسم وقيامه بدفع قيمته منذ ما يزيد عن )
 مناط ذلك.-قبول المطالبة–تجاوزه

 : )س. م(.الجهـة المدعـيـــة
 : محافظ الالذقية إضافة لمنصبه.الجهة المدعى عليها
 رئيس مجلس مدينة الالذقية إضافة لوظيفته.                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة  -

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.بعد االطالع 
 ة.الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلي   من حيث إن  

اا وماان حيااث إن   م بهااذه الاادعوا أمااام وكياال الماادعي تقااد   ل حساابما اسااتبان ماان األوراق فااي أن  وقااائع الاادعوا تتحص 
ببياااع مسااااحة  1622ة قامااات بعاااام البلدي ااا فيهاااا باااالقو  بااا ن   شاااارحا   2111 1 24محكماااة القضااااء اإلدارم بتااااري  

( ماان منطقااة طااوق البلديااة للماادعي وقااام الماادعي بتسااديد ثمنهااا كااامال  واسااتلم 2251( ماان العقااار رقاام )2 م151)
البلدياة  هو ما يزا  تحت حيازته وبعد ذلع فوج  المدعي ب ن  وحتى تاري ه و  1622قار وقام بتصوينه منذ عام الع

عي ة.....من ضاامنها المساااحة المباعااة للمااد  ة ال يري اا( للجمعي اا2251ب كاماال العقااار رقاام )قاماات بوهاا 2115بعااام 
( لعاااام 11141للقاااانون ف قاااام المااادعي دعاااوا أماااام محكماااة البداياااة الثانياااة فاااي الالذقياااة بااارقم أسااااس ) وذلاااع  الفاااا  

بطلااب فساا  تسااجيل وتثبياات بيااع ة.... ة ال يري اام اصااما  فيهااا رئاايس مجلااس مدينااة الالذقيااة ورئاايس الجمعي اا 2111
( أصاااوال  فكاااان رد مجلاااس مديناااة الالذقياااة علاااى هاااذه 2251وضاااع إشاااارة الااادعوا علاااى صاااحيفة العقاااار رقااام ) وتااام  

وقااد  1662( لعااام 14القاارار رقاام ) والمتضاامن طااي 2111 5 22( تاااري  21ات اااذ القاارار رقاام ) ه تاام  الاادعوا أن اا
عى عليها لم تجب المدعي علاى اعتراضاه اإلدارة المد    أن  إال   ،المدعي على القرار المذكور بعد أن علم به اعترع

ل اء القرار المشكو منه رقام ) ،ا كانت معه هذه الدعوا مم   ( تااري  21والتي يطلب فيها وكيل المدعي وقف تنفيذ وا 
 وذلع لم الفته األصو  والقانون. 2111 5 22

والمتضااامن وقاااف تنفياااذ القااارار  2111 6 31 م( تااااري  1 1126المحكماااة أصااادرت قرارهاااا رقااام ) إن  ومااان حياااث 
ة ة بعد المصاادقة علياه مان قبال دائارة فحال الطعاون لادا المحكماة اإلداري االمشكو منه وقد اكتسب الدرجة القطعي  

 العليا.
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بموجاب قارار المكتاب التنفياذم  ه تام  علاى أن ا يساا  هاا ت ساإلدارة المدعى عليها دفعت الدعوا طالبة رد   ومن حيث إن  
ة.... ة ال يري ااااا ط. ب( مشاااااروع )ب( للجمعي ااااا2251ت صااااايل العقاااااار رقااااام ) 2115 5 23( تااااااري  422رقااااام )

الصااادر ماان المكتااب التنفيااذم كهبااة ماان دون ثماان وصاادر القاارار رقاام  2115 11 31( تاااري  652وبااالقرار رقاام )
)قرار بيع جازء مان العقاار كفضالة( كوناه لام  1622 3 6( تاري  14لقرار رقم )بطي ا 2111 5 22( تاري  21)

 ه مقسم عقار مستقل وال يمكن بيع جزء منه كفضلة.باعتبار أن   يستكمل إجراءات تنفيذه سابقا  
مناااه  ة القااارار المشاااكوة بمعرفااة  بيااار لبياااان مااادا مشااروعي  رت االساااتعانة باااال برة الفني اااالمحكماااة قاار   وماان حياااث إن  

ونياان أثاار  ،( طاوق البلاد2251وللوقاو  علاى حقيقاة الفضالة موضااوع الادعوا وواقعهاا التنظيماي مان العقااار رقام )
م ال بيار وقاد تقاد   1622 3 6( تااري  14هذا الواقع على صاحة التعاقاد الجاارم باين الطارفين بموجاب القارار رقام )

 ما يلي:والذم انتهى فيه إلى  2113 1 22بتقرير  برته المسرخ في 
ال يمكااان اعتبارهاااا  1622 3 6( تااااري  14بيعهاااا للمااادعي بقااارار المكتاااب التنفياااذم رقااام ) المسااااحة التاااي تااام   إن  -1

 ( طوق البلد وهو مقسم قابل للبناء بمفرده.2251فضلة طري  ألنها جزء من العقار رقم )
ا  مكتسابا  ال   للمادعي حق اعاماا قاد حق ا (35عي بالمقسم وقيامه بدفع قيمته منذ ما يزيد عن )ت صيل المد   إن  -2

( تااااااري  14الاااااذم قضاااااى بطاااااي القااااارار ) 2111 5 22( تااااااري  21القااااارار رقااااام ) يمكااااان تجااااااوزه وبالتاااااالي فاااااالن  
( تااري  14( التي  صصت لاه باالقرار رقام )2 م151عي بالتصر  بمساحة )ة المد  ال ينا  من أحقي   1622 3 6
6 3 1622. 

ة بعدد من المالحظات بموجب ماذكرتها المسر اة بت على تقرير ال برة الفني  عى عليها عق  اإلدارة المد   ومن حيث إن  
 والتمست هدر ال برة ورفع الدعوا. 2113 2 12في 

ة صااحيحة ال بياار قااد قااام بدراسااة فني اا ة وجاادت أن  المحكمااة وبعااد اطالعهااا علااى تقرياار ال باارة الفني اا وماان حيااث إن  
ة وانتهاى إلاى نتيجاة يمكان الركاون إليهاا لتكاون أساساا للحكام فاي هاذه الادعوا ولام تجاد فاي أسس علمي ا مستندة إلى

 مالحظات اإلدارة ما ينا  منه.
( تااري  14على ما تقدم وحماياة للحقاوق المكتسابة التاي نالهاا المادعي بموجاب القارار رقام ) ه وت سيسا  ومن حيث إن  

مجافيااا للمنطاا  القااانوني ولمباادأ اسااتقرار  2111 5 22( تاااري  21ار رقاام )يكااون إصاادار اإلدارة للقاار  1622 3 6
 المعامالت وي دو اإلل اء حقا عليه تبعا لذلع.

 -لهذه األسباب  -
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبو  الدعوا شكال.أواًل: 
ل اء القرار المشكو منه رقام )ثانيًا:  رئايس مجلاس مديناة الصاادر عان  2111 5 22( تااري  21قبولها موضوعا وا 

 الالذقية بكل ما يترتب عليه ما أثار ونتائ .



213 
 

إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعياة إليهاا وتضامين الجهاة المادعى عليهاا والمصاروفات ونفقاات ال بارة ثالثًا: 
 (  . س مقابل أتعاب المحاماة.1111و )

 م3/00/3003هـ الموافق في0131صدر وتلي علنا في      /     /
/ في الطعن رقم 190تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3001 / لعام1031/
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3003( لعام 590/3القرار رقم )

 م3003( لعام 3311/3في القضية ذات الرقم )
تسخير شخص لشخص  إن  -إحالل عضوية-بسكن في الجمعيةإلغاء التخصيص -قرارات إدارية–قضاء إداري 

 ة ألن  ة وال القانوني  ر قد استفاد من مسكن ال من الناحية الواقعي  سخ  المُ  آخر لالشتراك بداًل عنه ال يعني أن  
قبول  –ة تجاه الجمعية بشكل كاملة هو من استلم مسكنه وقام بتسديد التزاماته المالي  المستفيد من شقة سكني  

 .مناط ذلك-المطالبة
 : )س. س(.الجهـة المدعـيـــة

 : المدير العام للمسسسة العامة لرسكان إضافة لوظيفتهالجهة المدعى عليها
 تمثله إدارة قضايا الدولة

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

 ة.الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلي   من حيث إن  
عيااة ر المد  ه ساب  للماادعو )خ. م( أن سا   وقااائع القضاية تتحصال حساابما اساتبان مان األوراق فااي أن ا ومان حياث إن  

لت نفساااها عضاااو فاااي الجمعياااة المدعياااة سااج    أن  ة للساااكن واالصاااطيا  إال  لتسااجيله عضاااوا  فاااي جمعياااة... التعاوني اا
 رةالمدعياة كانات مسا    من المدعو وعندما علم بذلع أقاام دعاوا حصال بموجبهاا علاى حكام يثبات أن  المذكورة بدال  

وبعاد ذلاع اشاترت المدعياة مان  1661 1 25لصال  المدعو ولم يكن انتسابها للجمعية لمصلحتها، و ذلع بتاري  
اا ا بموجااب عقااد البيااع رقاام ة قدسااي  ( ضاااحي3ة لرسااكان المسااكن رقاام )...( العمااارة)...( الجزياارة ) المسسسااة العام 

أصاااادر الماااادير العااااام  2111 5 12ونتاااااري   اسااااتالم المسااااكن أصااااوال   وتاااام   2111 11 25 د.ع( تاااااري  1241)
 غ( المتضمن إل اء ت صيل المد رة )س. س( بالمساكن ).....( مان 162للمسسسة العامة لرسكان القرار رقم )

 و.ع( تااااري  1241حية قدسااايا ويل اااى العقاااد المبااارم معهاااا بااارقم )( فاااي منطقاااة ضاااا3( الجزيااارة ) ....العماااارة )
( ماان قااانون االد ااار رقاام 2( ماان البنااد )آ( ماان المااادة )4وذلااع لعاادم تااوفر الشاارط الااوارد بااالفقرة ) 2111 11 25
للسااكن واالصااطيا  بمشااروع دماار وا عااادة الماادفوعات إلااى صاااحبة  السااتفادتها ماان جمعيااة .... 1621 ( لعااام31)
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اا ،( منهااا لقاااء أتعاااب اإلدارة%5بعااد اقتطاااع ) العالقااة رةا كاناات الولم   ة ....للتسااجيل بالجمعي اا جهااة المدعيااة مساا  
األحكاااام  ( مااادني وأن  225عملهاااا ينصااار  إلاااى الماااذكور عماااال  ب حكاااام الماااادة ) لصاااال  المااادعو )خ( بالتاااالي فاااالن  

ة للسااكن واالصااطيا  التعاوني اا ة ماان جمعيااة ....المدعيااة مسااتفيد القضااائية هااي عنااوان الحقيقااة فااال يجااوز اعتبااار
ااا هاااا لااام تساااتفيد مااان ة أ ااارا ألن  ة لرساااكان أو حااا  جمعي اااوحرمانهاااا مااان الحصاااو  علاااى مساااكن مااان المسسساااة العام 

ة.... الكتب الصادرة عان جمعي ا ة المذكورة وهذا ما استقر عليه االجتهاد لدا القضاء المدني إضافة إلى أن  الجمعي  
قباال ت صاايل الماادعي )س. س( باا م  ة تاام  ال  العضااوي  حالحكاام بااال صااة وأن  )س. س( غياار م ص   ى أن  تشااير إلاا

العامااة لرسااكان لااذلع تقاادمت الجهااة  مسااكن ماان الجمعيااة وال يوجااد ساابب إلل اااء عقااد شاارائها لمسااكن ماان المسسسااة
اإل ااء قارار المادير العاام للم المدعية بهذه الدعوا طالباة وقاف تنفياذ ومان ثام    غ( 162ة لرساكان رقام )سسساة العام 

 واعتباره ك ن لم يكن. 2111 5 12تاري  
المتضاامن وقااف تنفيااذ القاارار  2111 11 1 م( تاااري  5 1152هااذه المحكمااة أصاادرت القاارار رقاام ) وماان حيااث إن  

 ة بتصديقه من دائرة فحل الطعون.المشكو منه واكتسب القرار الدرجة القطعي  
ه تام إبارام علاى أن ا ة طلبات بموجبهاا رد الادعوا ت سيساا  مت بماذكرة جوابي االجهة المدعى عليها قد تقاد   ومن حيث إن  

و اصاااة مااان  اااال  انطبااااق شااروط االد اااار عليهاااا  2111 11 25 و.ع( تاااري  1241عقااد ماااع المااادعي بااارقم )
أرسالت وزارة  ة ومن ثم  ة سكني  جمعي وزوجها منالمتضمنة عدم استفادتها  2111 6 16الوزارة المسر ة في  حاشية

المتضااامن اساااتفادة المدعياااة مااان جمعياااة.... التعاونياااة  2111 1 31 ل.د( تااااري  132اإلساااكان الكتااااب رقااام )
( ماان القاارار التنظيمااي رقاام 12لاانل المااادة ) الت صاايل وسااندا   وطلباات إل اااءدماار  واالصااطيا  مشااروعللسااكن 

المتضاامن إل اااء ت صاايل محاال  2112( لعااام 1152ظيمااي رقاام )والبنااد )ب( ماان القاارار التن 1611( لعااام 212)
ونناااء عليااه  ،(%5ه قاادم بيانااا  م الفااا  للواقااع ب يااة الحصااو  علااى مسااكن وتعاااد مدفوعاتااه بعااد حساام )ماان يظهاار أن اا

المتضمن إل اء ت صيل المد رة )س. س( لعدم توافر الشاروط  2111 5 12 غ( تاري  162صدر القرار رقم )
 .1621( لعام 31( من القانون )2( من البند )آ( من المادة )4رة )الواردة بالفق

 إلااى أن   رت فيهااا دفوعهااا مشاايرة  ر  كاا 2112 12 11مت بمااذكرة مسر ااة فااي الجهااة المدعيااة قااد تقااد   وماان حيااث إن  
مسااتقر علااى االجتهاااد القضااائي  المدعيااة لاام تقاادم بيانااا  م الفااا  للواقااع وال يمكاان اعتبارهااا مسااتفيدة ماان مسااكن وأن  

 اعتبار المس ر ال يعني أنه استفاد من الناحية الواقعية وال القانونية من مسكن في الجمعية السكنية.
المدعيااة  ناات فيهااا أن  بي   2113 11 21 ااة فااي رة مسر  مت بمااذك  جهااة اإلدارة الماادعى عليهااا قااد تقااد   وماان حيااث إن  

يا  وفاااا  مااااا ورد فااااي كتاااااب وزارة اإلسااااكان والتعمياااار رقاااام ة.... التعاونيااااة للسااااكن واالصااااطماااان جمعي اااا مسااااتفيدة  
 .2111 1 31( تاري  1 6 ل.ب.   132)

ه بنااء علاى تكلياف المحكماة لجهاة إثباات عادم ت صال الجهاة المدعياة بشاقة ساكنية فاي جمعياة.... ومن حيث إن  
لاااف دعاااوا إحاااال  ة المبااارز فاااي مالماااذكورة فقاااد أبااارزت الجهاااة المدعياااة صاااورة طبااا  األصااال عااان كتااااب الجمعي ااا
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( الصااادر عاان محكمااة البدايااة المدنيااة الرابعااة عشاارة 11444 346العضااوية التااي صاادر فيهااا قاارار الحكاام رقاام )
 .1661بدمش  لعام 
المشكو منه قد أل ى ت صيل المد رة )الجهة المدعياة(  2111 5 12 ع( تاري  162القرار رقم ) ومن حيث إن  

( فااي منطقااة ضاااحية قدساايا وأل ااى العقااد المباارم معهااا باارقم F3....( جزياارة )بالمسااكن رقاام )...( ماان العمااارة رقاام )
( مان 2( مان البناد )آ( مان الماادة )4وذلع لعدم توفر الشرط الوارد باالفقرة ) 2111 11 25 و. ع( تاري  1241)

 الستفادتها من جمعية.... للسكن واالصطيا  بمشروع دمر. 1621( لعام 31قانون االد ار رقم )
( السالفة الذكر فقد نصت على أنه: تلتزم المسسسة بتسليم المساكن إلاى 2ة )ه بالعودة إلى أحكام الماد  يث إن  ومن ح

يكااون قااد اسااتفاد أو  صاال بمسااكن هااو أو  أال-4المااد ر فااي منطقااة اد اااره .... إذا تااوافرت الشااروط التاليااة: 
 زوجته من جمعية تعاونية أ را.

ه وبموجاب حكام صاادر عان محكماة البداياة المدنياة الرابعاة عشار الثابات مان أوراق ملاف الادعوا أن ا ومن حياث إن  
رقم المدعيااة باا إعااالن حلااو  عضااوية )خ. م( محاال   والمكتسااب الدرجااة القطعيااة تام   1661( لعااام 346دمشا  باارقم )
األمار  ،ا عليهاا مان التزامااتالتعاونية للسكن واالصطيا  بما لها من حقاوق وما ( لدا جمعية ....212عضوية )

تساا ير  الجهااة المدعيااة ال تعتباار مسااتفيدة ماان جمعيااة... للسااكن واالصااطيا  بحساابان أن   الااذم يفاارع القااو  أن  
ة وال المساا ر قااد اسااتفاد ماان مسااكن ال ماان الناحيااة الواقعي اا شاا ل لشاا ل آ اار لالشااتراع باادال  عنااه ال يعنااي أن  

ة بشاكل كامال ة تجاه الجمعي امن استلم مسكنه وقام بتسديد التزاماته المالي   ة هوة سكني  المستفيد من شق ة ألن  القانوني  
د بهاا متاى وجادت المحكماة أنهاا ت االف نال تقي االتعليمات الصادرة عن الجهاات الم تصاة ال ي   مع اإلشارة إلى أن  
 القانون أو روحه.
رة س. ع لاام تسااتفيد ماان مسااكن ماان جمعيااة... للسااكن المااد  ه فااي ضااوء مااا ساالف بيانااه وطالمااا أن  وماان حيااث إن اا

القرار المشكو منه يكون في غير محله القاانوني وغيار قاائم علاى ساند صاحي  مان القاانون  واالصطيا  وعليه فالن  
 ا إل ائه جديرة بالقبو  والت ييد.األمر الذم يجعل الدعوا التي تت ي  

 –لهذه األسباب  - 
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبو  الدعوا شكال.: أوالً 
ل اء القرار المشكو منه رقم )ثانيًا:  بكل ماا يترتاب علياه مان أثاار  2111 5 12 ع( تاري  162قبولها موضوعا وا 
 ونتائ .
( 1111إعادة الرسوم المسلفة من الجهاة المدعياة إليهاا وتضامين جهاة اإلدارة المادعى عليهاا المصااريف و )ثالثًا: 

 . . س مقابل أتعاب المحاماة
 م3/00/3003هـ الموافق في0131صدر وتلي علنا في      /     /
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/ في الطعن 3093تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3001 / لعام1015رقم /

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م 3003( لسنة 3/ 0090القرار رقم )
 م 3003( لسنة 1311/3) في القضية ذات الرقم

عفاء يستفيد من اإل–الي الستقدام مربيةغرامة على التنخر في تسديد الوصل الم فرض–قرار تغريم–قضاء إداري 
قبول –09/00/3000/ تاريخ 05من سدد الضريبة أو الرسم قبل نهاية المدة المحددة بموجب القانون رقم /

 مناط ذلك.-المطالبة
 . س(.)خ الجهة المدعيـــــــة:

 السيد وزير الشسون االجتماعية إضافة لمنصبه. الجهة المدعى عليها:
 السيد وزير المالية إضافة لمنصبه                                                 

 السيد مدير الشسون االجتماعية   فرع دمش    إضافة لوظيفته.                      
 تمثلهم إدارة قضايا الدولة.

  -ةالمحكم-
 بعد االطالع على األوراق، وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. 

 ة فهي مقبولة شكال . الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلي   ومن حيث إن  
اا وماان حيااث إن   الماادعي تقاادم بواسااطة وكيلااه بعريضااة  حساابما اسااتبان ماان األوراق فااي أن   –لوقااائع القضااية تتحص 

دماة أصاوال  وفا  ه قاام باساتقدام  ام قاائال  فيهاا أن ا 2112 11 22دعواه إلى ديوان محكمة القضااء اإلدارم بتااري  
م وفااا  ت شااايرة د اااو   2111 12 16نظماااة النافاااذة، حياااث د لااات ال ادماااة المساااتقدمة الااابالد بتااااري  القاااوانين واأل

إلى وزارة المالياة، إال أناه فاوج  فيماا  2111 5 26بدفع بد  تر يل إقامة للمذكورة بتاري  ة وقام المدعي أصولي  
عاان وزارة الشااسون االجتماعيااة والعماال متضاامنا  ت ريمااه مبلااة  2112 1 12تاااري   355بعااد بصاادور القاارار رقاام 

 م و( تاااري  111ار رقاام )  ماان أحكااام القاار 12  و 11ب حكااام المااادتين   وقاادره مائااة ألااف لياارة سااورية وذلااع عمااال  
م المتضمن نظام المكاتب ال اصة العاملاة فاي اساتقدام واسات دام العاامالت والمرنياات فاي المنااز  2116 12 11

ا   2ت الفقارة  من غير السوريات، وشروط وقواعد است دامهن دا ل أراضي الجمهورياة العرنياة الساورية، حياث نص 
  ألاف  . س عناد استصادار بطاقاة العمال 21إلزام المستفيد بدفع مبلاة     من القرار المذكور على11من المادة  

ألو  ماارة للساانة األولااى يااتم اقتطاعااه بموجااب إيصااا   زينااة ماان قباال الاادوائر الماليااة الموجااود فيهااا المسااتفيد، وذلااع 
ا ؛  يوما  من تاري  د و  العاملة إلى القطر15 ال    لمساتفيد غراماة ه يساتوفى مان ا  علاى أن ا12ت الماادة  ونص 

وتبااين  ،  فااي هااذا النظااام11قاادرها   مائااة ألااف لياارة سااورية   عنااد م الفتااه لاللتزامااات المنصااول عليهااا بالمااادة  



212 
 

مسااسوليتها تنتهااي عنااد  هااا لاام تقاام بتسااديد المبلااة المطلااوب  ااال  الماادة المااذكورة آنفااا لظنهااا باا ن  الجهااة المدعيااة أن  
   اااال  المااادة القصااايرة الماااذكورة، 11ع المبلاااة المنصاااول عناااه بالماااادة  اساااتالم ال ادماااة، ولااام تعلااام بضااارورة دفااا

عن ذلع فهي قامت بتساديد المبلاة قبال تااري   مماا يجعال مان حقهاا اإلعفااء مان ال راماات  2111 12 31وفضال  
م الاااذم يااانل علاااى إعفااااء المكلفاااين بالضااارائب والرساااوم  2111 11 3  تااااري  16والجااازاءات وفقاااا للقاااانون رقااام  

الية األ را من جميع الفوائد والجزاءات وال رامات على ا تال  أنواعها إذا سدد والضريبة أو الرسم العائاد ألم الم
ولمااا لاام ت جااد  مراجعااة وزارة الماليااة ماان أجاال اإلعفاااء ماان  ،2111 12 31ومااا قباال حتااى غايااة  2111ماان أعااوام 

ة لوضااع ة لم اطبااة المصااال  العقاري ااجهاات وزارة المالي اامبلااة ال رامااة المترتااب وفقااا ألحكااام القااانون المااذكورة، باال ات
 2111 6 24تاااري   3 5 4526تهااا بموجااب كتابهااا رقاام إشااارة تاا مين جباارم علااى صااحائف العقااارات العائاادة ملكي  

  تااري  355م، فقد كانت الدعوا الماثلة لطلب الحكم بالل ااء كال مان قارار وزارة الشاسون االجتماعياة والعمال رقام  
ل اء القرار بكتاب وزارة المالية المذكور آنفا  وترقين جميع اإلشارات الموضاوعة علاى 2112 1 12 م بكافة آثاره، وا 

 عقارات وأمالع الجهة المدعية.
 2113 5 16جهة اإلدارة المدعى عليها تبل ت عريضة الدعوا وتقدمت بمذكرة جوابية مسر ة فاي  ومن حيث إن  

قاارار الت ااريم بحاا  الماادعي صاادر وفقااا  للقااانون واألصااو   قيتهااا ت سيسااا  علااى أن  م طلباات فيهااا رد الاادعوا لعاادم أح
د هذا الرسم بعاد مادة  مساة أشاهر وثمانياة عشار يوماا  مان حيث سد   ،لت  ره في تسديد الرسم المالي المتوجب عليه

  يوماا 15  مادة  تاري  د و  ال ادمة المستقدمة من قبله إلى القطار، فاي حاين كاان يجاب تساديد هاذا الرسام  اال
  لعاام 16ا بالنسبة للقانون رقام  أم   ،فقط وال تعذر الجهة المدعية بعدم علمها بذلع كما تقو  ألنه ال جهل بالقانون 

فااااال يحاااا  للجهااااة المدعيااااة أن تاااادفع بصاااادوره باعتبااااار أن القااااانون المااااذكور لاااام يشاااامل م الفااااات المرسااااوم  2111
م ال اصين بالعامالت والمرنيات فاي المنااز  مان 2116  لعام 111رقم  والقرار  2112  لعام 22التشريعي رقم  
 غير السوريات.
م 2116 12 11  م .و تاااري  111  ماان القاارار رقاام  11ه تجااب اإلشااارة إلااى أنااه بموجااب المااادة  وماان حيااث إن اا

د وقادره ساديد مبلاة محاد  المستفيد مان اساتقدام العاملاة غيار الساورية يلتازم بت الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فالن  
ة الموجاااود فيهاااا ة ياااتم اقتطاعاااه بموجاااب إيصاااا  مااان قبااال الااادوائر المالي اااس كرسااام إلاااى وزارة المالي ااا   ألاااف  .21 

الرسام الماذكور يعاد مان  المستفيد وذلع  ال   مسة عشر يوما  من تاري  د او  العاملاة إلاى القطار، وبالتاالي فاالن  
د الرسااام المااادعي ساااد    أن  ة  اااال  المااادة الماااذكورة آنفاااا إال  المتوجاااب دفعهاااا إلاااى وزارة المالي اااة المباشااارة الرساااوم المالي ااا

ة المااذكورة ممااا يعرضااه لل رامااة المنصااول عليهااا بالمااادة المااذكور بعااد مضااي أكثاار ماان  مسااة أشااهر علااى المااد  
ه يعفاى مادتاه األولاى علاى أن ا نال فاي 2111 11 15  تااري  16القانون رقم     من القرار المذكور، إال أن  12 

ضاافاتها العائادة ألعاوام  وماا قبال وكاذلع المكلفاون بضاريبة د ال  2111المكلفون بضريبة د ل األرنا  الحقيقياة وا 
ومااا قباال وكااذلع المكلفااون بالضاارائب والرسااوم الماليااة المباشاارة  2111األرنااا  الحقيقيااة إضااافاتها العائاادة ألعااوام 

ضااافاتها العائااد ومااا قباال ماان جميااع الفوائااد والجاازاءات وال رامااات علااى ا ااتال   2111ة ألم ماان أعااوام األ اارا وا 
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ن من النل ويتبي   ،م2111 12 31أنواعها إذا سدد الضريبة أو الرسم العائد ألم من األعوام المذكورة حتى غاية 
تساديد  ا اتال  أنواعهاا وبالتاالي فاالن  ة المباشارة وال راماات المترتباة عليهاا علاى ه قاد تنااو  الرساوم المالي االمذكور أن  

م يجعلاه ممان تسارم علياه 2111م، أم قبال نهاياة عاام 2111 5 26م المالي المتوجب عليه بتااري  المدعي للرس
اااا م ، 2111  لعااام 16أحكااام المااادة األولاااى المااذكورة آنفااا  القاااانون رقاام   ال معاادا معااه أماااام ذلااع ماان اإلقااارار مم 

ة المطالاب بهاا ) موضاوع الادعوا الماثلاة( وبماا يترتاب علاى ذلاع مان تساديد ال راماة المالي اب حقيته في اإلعفاء من 
 نتائ  وأثار.

 -لهـــــذه األسباب  -
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبو  الدعوا شكال .  أواًل: 
ل اء القرار ذم الرقم  ثانيًا:  االجتماعياة  الصاادر عان وزيار الشاسون  2112 1 12  تااري  355قبولها موضوعا وا 

ل اااء القاارار بالكتااب رقاام  الصاادر عاان مديريااة مالياة محافظااة دمشاا ،  2112 6 24تاااري   3 5 5426والعمال، وا 
وبما يترتب على إل اء القرارين الماذكورين مان نتاائ  وآثاار وال سايما لجهاة تارقين إشاارة التا مين الجبارم الموضاوعة 

 ب المطالبة بالمبلة موضوع الدعوا.على صحائف العقارات العائدة للجهة المدعية بسب
  1111إعاادة الرساوم المسالفة مان الجهاة المدعياة إليهاا وتضامين جهاة اإلدارة المادعى عليهاا المصااريف و ثالثًا: 
 س مقابل أتعاب المحاماة.  .

 م 31/00/3003هـ الموافق  0139/ /   صدر وتلي علنًا في
/ في الطعن 0951الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص تم 

 3001 / لعام1391رقم /
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3001( لسنة 19/3القرار رقم )

 م 3001( لسنة 0033/3في القضية ذات الرقم )
عاتق  هو التزام ملقى علىما االلتزام باستكمال إجراءات الترخيص والعمل واإلقامة إن   -قرار تغريم-قضاء إداري 

وعليه ال يسوغ للجهة المدعية التنصل من هذا االلتزام بحجة عدم المعرفة به أو  المستفيد من خدمات العاملة
 مناط ذلك.-رفض الدعوى  -ب المستقدم للخادماتإلقائه على عاتق المكت

  
 وكيلها المحامي ع، م                                          ن، ط              الجهة المدعية:

  إضافة لمنصبه   –وزير العمل    الجهة المدعى عليها:
 تمثله إدارة قضايا الدولة                                                                            
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 ن، ع األستاذ: المحامي يمثله                                      ع، أالسيد:                        
 -المحكمة -

 على األوراق، وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. االطالعبعد 
 الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلية.  ومن حيث إن  

م بهذه الدعوا أمام وكيل المدعية تقد   ومن حيث إن  وقائع الدعوا تتحصل حسبما استبان من األوراق في أن   
المدعية كانت قد  اطبت مكتب المدعى  : ب ن  حا  فيها بالقو شار  2111 3 12اإلدارم بتاري  محكمة القضاء 

االستالم لم يتم لعدم  عليه الثاني الستقدام عاملة منزلية ف رج ها فترة من الزمن إلى أن أعلمها بقدوم العاملة لكن  
هة أ را، حيث استفادت منها هذه األ يرة توافقها مع مطلب المدعية، وكان أن سلمها المدعى عليه الثاني لج

دعية إلى دائرة الهجرة بعد أن حضرت المو األمر قد انتهى عند هذا الحد،  وش لتها لديها، وباعتقاد المدعية أن  
القسم ال ال بموضوع العامالت ووقعت وف  ما طلب منها في حينه، ولم يعلمها المدعى عليه الثاني –والجوازات

ة العمل من أجل ذلع وهو الواجب الملقى على عات  صاحب المكتب استنادا  ألحكام البند يري  بوجوب مراجعة مد
، كما أن  المدعى عليه الثاني لم يبلة المستفيدة 2116 3 24وتاري   م . 22  من القرار رقم 2الثامن من المادة  

  2  من المادة  11جهت إليه أحكام البند  ة الم تصة وف  ما و المدعية بوجوب مراجعة المديري   ت محل  التي حل  
 . 2116 3 24  م . و تاري  22من القرار رقم  
المدعية ليست هي المستفيدة من استقدام العاملة ولم تستلمها أو تست دمها وال تنطب  على وضعها  ومن حيث إن  
جئت المدعية بقرار ت ريمها ورغم ذلع فقد فو  2112  لعام 22  من المرسوم التشريعي رقم  3أحكام المادة  

  512  من المرسوم التشريعي المشار إليه، وذلع بالقرار رقم  3بال رامة المنصول عنها في مطلع المادة  
القرار المذكور آنفا  جاء  عية ب ن  ة والعمل، ولقناعة المد  الصادر عن وزير الشسون االجتماعي   2111 2 11تاري  

ا كانت معه هذه الدعوا التي يطلب فيها وكيل ارتكازه على وقائع تسم  بالصداره، مم  مشوبا  بعيب البطالن لعدم 
إل ائه لم الفته األصو  والقانون، واستطرادا  مساءلة  المدعية الحكم بوقف تنفيذ القرار المشكو منه ومن ثم  

 المدعى عليه الثاني عن تلع الم الفة كونها تندرج بين التزامات صاحب المكتب. 
الدعوا  طلبت فيها رد   2111 4 21من حيث إن  جهة اإلدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مسر ة في و 

ت سيسا  على أن  الجهة المدعية تحاو  التهرب من التزاماتها المفروضة بموجب القوانين واألنظمة النافذة وتلقي 
على مكتب المدعى عليه الثاني وتحاو  إظهار موضوع باللوم تارة على وزارة الشسون االجتماعية والعمل وتارة 

الحقيقة  ال  ذلع تماما  فقد اعترفت  ولكن   ،الدعوا وك نه متعل  بتقصير الوزارة في القيام بواجباتها وف  القانون 
قدمة الجهة المدعية في استدعاء الدعوا بتقصيرها وت  رها في متابعة إجراءات اإلقامة للعاملة االندونيسية المست

لى أن فقا  لألصو  والقانون، وقد أشارت إالقرار المشكو منه صدر و  لدا إدارة الهجرة والجوازات، وعليه فالن  
 التر يل الممنو  لمكتب المدعى عليه الثاني قد أل ي لم الفته القوانين واألنظمة النافذة. 
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الجهة  ن فيها أن  بي   2111 1 16ة مسر ة في ي  م بمذكرة جوابوكيل الجهة المدعى عليها الثانية تقد   ن  ومن حيث إ
د مزاعهما ب م دليل مادم أو مستند قانوني ة مع الجهة المدعى عليها ولم تسي   المدعية لم تثبت أم عالقة تعاقدي  

 سليم والتمس إعطاء القرار بال راج موكله من الدعوا. 
م برفع وقف تنفيذ القرار 2111 1 22اري   م ت1 1112المحكمة قضت بموجب قرارها رقم   ومن حيث إن   

تاري   2 ع 543المشكو منه، في حين نقضت المحكمة اإلدارية العليا القرار المذكور وقضت بموجب قرارها رقم  
 بقبو  طلب وقف التنفيذ شكال  وموضوعا .  2111 5 11

( المسرخ في 2112 1ع   )نومن حيث إن ه تبين من كتاب وزارة الشسون االجتماعية والعمل ذم الرقم 
مكتب ع، آ لل دمات استقدم عددا  من ال ادمات  والموجه إلى مديرية إدارة الهجرة والجوازات ب ن   2116 3 24

 لصال  عدد من المستفيدين ومنهم المدعية ن، ط. 
 يلي:نصت على ما  2112  لعام 22  من المرسوم التشريعي رقم  3المادة   ن  ومن حيث إ 
س في الحاالت   .( 111111)تستوفى من المستفيد من  دمات العاملة أو المرنية في المنز  غرامة مقدارها -أ

 التالية:
إذا ثبت لوزارة الشسون االجتماعية والعمل تش يلها أو االستفادة منها في غير ال رع الذم استقدمت من -1

 أجله.
ي المنز  دون الحصو  على تر يل العمل أصوال  أو استمر إذا قام المستفيد باستقدام العاملة أو المرنية ف-2

باست دامها دون تجديد التر يل أو لمدة تتجاوز مدة اإلقامة المشار إليها في المادة األولى من المرسوم 
 التشريعي ...  

دعو ع، آ ي الممكتب المدعى عليها الثان ن ب ن  ه وباستقراء ملف القضية وتمحيل وقائعها تبي  ومن حيث إن   
 ( 2112 1ع   )ن.ة )....( لصال  المستفيد ن، ط، وقد ت ي د ذلع بالكتاب ذم الرقم ندونيسي  استقدم العاملة األ

 الملمع إليه آنفا  إضافة إلقرار الجهة المدعية وتسليمها بذلع بموجب عريضة دعواها. 
المسرخ في  11 1والجوازات ذم الرقم  إدارة الهجرة–لثابت بموجب كتاب وزارة الدا ليةه من اومن حيث إن  

ة المار ذكرها والتي د لت الجهة المدعية تقدمت إليها بطلب من  إقامة للعاملة االندونيسي   أن   2116 5 12
   يوما .22عن طري  مركز مطار دمش  الدولي وقد جاوزت مدة إقامتها   2116 4 24القطر بتاري  
ملقى على عات  المستفيد من  ما هو التزام  راءات التر يل والعمل واإلقامة إن  االلتزام باستكما  إج ن  ومن حيث إ

من هذا االلتزام بحجة عدم المعرفة به أو إلقائه على عات   التململ دمات العاملة، وعليه ال يسوغ للجهة المدعية 
ير مستفيدة من  دمات العاملة ها لم تقدم ما يثبت ما زعمته لجهة أنها غالمكتب المستقدم لل ادمات، بحسبان أن  
 االندونيسية بعد أن تنازلت عنها لل ير. 

الصادر  2111 2 11  المسرخ في 512القرار المشكو منه ذم الرقم   م فالن  ه وت سيسا  على ما تقد  ومن حيث إن   
اليا  من العيوب التي لى أساس قانوني سليم  ما يبرره وبالتالي ي دو مرتكنا  إعن الجهة المدعى عليها األولى له 
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ما زعمته الجهة المدعية من أسباب لهدمه ال تجد سندها القانوني  تنا  من القرار اإلدارم وتسدم إلى إل ائه، وأن  
لجهة  بحث طلب الجهة المدعية وت دو بذلع دعوا الجهة المدعية جديرة بالرفع موضوعا  بحسبان أن   ،الصحي 

 ن بحث طلبها المتعل  بمساءلة المدعى عليه الثاني. ني عإل اء القرار المشكو منه ي 
 -لهذه األسباب-   

   حكمت المحكمة بما يلي:
 قبو  الدعوا شكال .  أواًل:
نهاء مفعو  قرار وقف التنفيذ الصادر بموضوع  ثانيًا:  الدعوا.رفضها موضوعا  وا 
 المحاماة.س مقابل أتعاب   .  1111  والمصاريف وتضمين الجهة المدعية الرسوم  ثالثًا:

 م5/3/3001   هـ الموافق0139/ 1/ 5في صدر وتلي علنا 
للم   طعن على هذا القرار ُيسج 

  
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م 3001( لسنة 330/3)القرار رقم 
 م 3001( لسنة 3311/3في القضية ذات الرقم )

 هعلى سبب قانوني يبرره ويكون مرتكنًا في صدوره يجعل عدم قيام القرار المشكو منه-إداري  قرار-إداري قضاء 
لغاء القرار-جديرًا باإللغاء  مناط ذلك. -قبول الدعوى وا 

 وكيله المحامي األستاذ: أ. ع                                                     أع.  المدعية:الــجهــة 
 وزير المالية إضافة لمنصبه   السيدعليها: الجهة المدعى 

 لوظيفته العامة إضافةالمدير العام لمديرية الجمارع                       
 قضايا الدولة  تمثلها إدارة                                                                        

 -المحكمة-
 المداولة على األوراق، وسماع اإليضاحات، وبعد االطالعبعد 

 الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبو  شكال .  من حيث إن  
 ا  عان شاركة ...المدعي يعمل وكيال  قانوني   وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق في أن   ومن حيث إن  

الساااتيراد وتصااادير السااايارات ويقاااوم بتسااايير المعاااامالت ال اصاااة بالشاااركة وأثنااااء ت دياااة لعملاااه تفاجااا  المااادعي بقياااام 
والمتضااامنة مناااع د اااو  المااادعي إلاااى  2111 11 13 م تااااري  451المااادير العاااام للجماااارع بالصااادار ماااذكرة رقااام 

م المادعي لعاماة لهاا تحات طائلاة المساسولية، وقاد تقاد  ة وكافاة الماديريات اإلقليمياة واألماناات اة الجمارع العام امديري  
القارار المشاكو  ومان حياث أن   ،ولم تجد شكواه أم رد 2111 11 11بشكوا على المديرية العامة للجمارع بتاري  

بالمدعي ومنعه من إتمام عمله لادا الشاركة مماا كانات معاه الادعوا الماثلاة التاي تلاتمس فيهاا الجهاة ر  منه قد أض
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الصااادر عاان الماادير العااام للجمااارع  2111 11 13  م تاااري  451إل اااء القاارار رقاام  يااة وقااف تنفيااذ وماان ثاام  المدع
 مع التعويع عن الضرر المادم والمعنوم الذم لح  بها من جرائه. 

دفعت هذه المطالبة طالبة رفع  2112 2 21الجهة المدعى عليها وبموجب مذكرتها المسر ة في  ومن حيث إن  
ه يوجااد عاادد ماان قاارارات إل اااء منااع الساافر وقاارارات رفااع الحجااز االحتياااطي الماازورة والتااي الاادعوا ت سيسااا   علااى أن اا

متاورطين فيهاا و وفاا  مان اإلسااءة شاقي  المادعي هاو أحاد ال ثبت بعد التحقي  لدا فارع األمان الجناائي بحمال أن  
المادعي لام يالحا  بصافته  إصادار القارار المشاكو مناه، فضاال  عان أن   للعاملين وسرقة المعامالت واألصو  فقد تم  

التفااويع ماان قباال أيااة  تاااري  الوكالااة الحاا  لتاااري  منعااه ماان الااد و ، إضااافة إلااى أن   وكاايال  للشااركة بحساابان أن  
قديم طلب للجمارع العتماد وكيل واإلدارة تقوم بتعميم هاذا الشا ل علاى العااملين لتساهيل شركة أو مسسسة يتم بت
 المعامالت باسم الشركة.

 2112 2 21تاااري   5166فااي القضااية رقاام  5 122هااذه المحكمااة قااد أصاادرت قرارهااا ذم الاارقم  ن  وماان حيااث إ
ر المااذكور بعااد الطعاان عليااه ماان قباال دائاارة تصاادي  القاارا والمتضاامن رفااع وقااف تنفيااذ القاارار المشااكو منااه وقااد تاام  

 فحل الطعون. 
الجهة المدعى عليها لم تبادر إلى تنفيذ تكليف المحكمة في بيان المستند القانوني في إصدار قرارها  ومن حيث إن  

 لاام تتقاادم بصااورة عاان اهااالمشااكو منااه علااى الاارغم ماان عاادم اإلشااارة إلااى تااورط الماادعي فااي عمليااات التزوياار، كمااا أن  
ضاابط فاارع األماان الجنااائي بحماال ورغاام إمهالهااا لااذلع ألكثاار ماان ماارة، األماار الااذم يسااتدعي اساات الل النتااائ  
والباااات فااااي القضااااية فااااي ضااااوء الوثااااائ  المباااارزة، وقااااد اكتفاااات الجهااااة الماااادعى عليهااااا بمااااذكرتها المقدمااااة بتاااااري  

 ات الرقابية الم تصة. يزا  قيد التحقي  لدا الجه الموضوع ال  ال  فترة التر يل ب ن   2114 4 2
ه لام ينساب الثابت من األوراق المبرزة بين يدم هاذه المحكماة والسايما دفاوع الجهاة المادعى عليهاا أن ا ومن حيث إن  

ن   ه ال ة وما تقتضيه قواعد العدالاة أن اة العام  ه من المبادئ القانوني  أم فعل جرمي أو م الفة قانونية للجهة المدعية وا 
 لم يكن هناع اشتراع جرمي يوجب هذه المساءلة. ب ش ل بجريرة فعل غيره حا  ثبوتها مايجوز أن يعاق
رعت بهااا اإلدارة فااي إصاادار قرارهااا ه وفااي هاادا مااا تقاادم ذكااره ونيانااه ت اادو الحجاا  واألسااانيد التااي تااذ  وماان حيااث إن اا

ببا  قانونياا  يبارر ماا ذهبات إلياه، المشكو منه غيار قائماة علاى ساند مان الواقاع أو القاانون، وال تجاد مرتكناا  يصال  سا
ة ن معاه أحقي الها إياهاا القاانون، األمار الاذم يتعاي  وت دو الجهة المدعى عليها بذلع قد انحرفت عن السلطة التي  و  

 الجهة المدعية في إل اء القرار المشكو منه. 
جراء صدور القرار المشكو مناه ه ولجهة مطلب الجهة المدعية بالتعويع عن الضرر الذم لح  بها ومن حيث إن  

القضاااء اإلدارم قااد اسااتقر فااي العديااد ماان اجتهاداتااه وأحكامااه علااى قبااو  التعااويع عاان  ه غنااي عاان البيااان أن  فالن اا
غادا الضرر المادم المقدر والمحق  الوقاوع، دون الضارر المعناوم واالجتمااعي وقاد تاواتر العمال بهاذا المبادأ حتاى 

 عين معه رفع طلب الجهة المدعية لهذه الناحية. ومنهاجا  األمر الذم يت سنة
 -لهذه األسباب-
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 حكمت المحكمة بما يلي: 
 قبو  الدعوا شكال . أواًل: 
ل اء القرار الصادر بمذكرة المادير العاام للجماارع العاماة ذم الارقم  قبولها ثانيًا:  م 451موضوعا  في شطر منها وا 
 .2111 11 13تاري  
مناصافة  وتضامين الطارفينوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف األ ار إعادة نصف الرس ثالثًا:

    مسمئة ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. 511المصاريف وكل منهما  
 03/1/3001هـ الموافق 0139/ /صدر وتلي علنًا في 

/ في الطعن 3010ية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدار تم 
 3001 / لعام9103رقم /

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م3001( لعام 331/3القرار رقم )
 م3001( لعام 3399/3في القضية ذات الرقم )

 ومتابعــة الدراســةإن قبــول المــدعي طالبــًا مســتجدًا للدراســة فــي كليــة الطلــب البشــري  -إداري  قــرار-إداري قضــاء 
نهــاء تحصــيلهفيهــا  يكســبه مركــزًا قانونيــًا خاصــًا ال يجــوز المســاس بــه بعــد مــرور ذلــك  وتخرجــه منهــاالعلمــي  وا 

ن القولالردح الطويل من الزمن على قبوله بالجامعة  بغير ذلك يطال مبدأ استقرار المعامالت اإلداريـة لففـراد  وا 
 ط ذلك.منا-قبول الدعوى -طالما لم يثبت ضلوعه في أي عملية غش أو تزوير

 أ ع. :الـمـدعـيـةالـجـهــة 
 األستاذ: م.أوكيله المحامي 

 
 

 التعليم العالي بصفته رئيسا  لمجلس التعليم العالي إضافة لمنصبه وزير عليها:الجهة المدعى 
 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. االطالعبعد 

 ة.الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلي   إن   ومن حيث
وكيل المدعي تقدم بعريضة دعواه الماثلة  وقائع القضية تتحصل كما هو واض  من األوراق ب ن   إن   ومن حيث

شهادة الثانوية العامة األردنية وتم قبوله للدراسة في كلية  وحائز على( أردني الجنسية موكله )م، ن قائال  فيها ب ن  
بالحدا مقاعد القيادة القطرية في حزب البعث العرني االشتراكي وتابع  2115لبشرم بجامعة تشرين لعام الطب ا
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وبسبب  2111 5 16م بمشروع ت رج بتاري  دراسته تقد   وبعد إنهاءدراسته بالكلية حتى وصل إلى السنة السادسة 
 األحداث التي طالت البالد اضطر للسفر إلى بلده.

من الجامعة  والمتضمن فصله 2112 1 22( تاري  415اإلدارة المدعى عليها المشكو منه رقم )وقد تفاج  بقرار 
 ( دوالر أمريكي.111111التي منع من أ ذها واالدعاء عليه بالتزوير ومطالبته بمبلة ) وسحب شهادته
ل اء القراروقف تنفيذ  ة القرار المذكور فقد أقامت دعواها الماثلة طالبةالمدعية بعدم مشروعي   ولقناعة الجهة  وا 

لزام الجهة، والدراسية المكتسبةحقوقها العلمية  ونتائ  ومنحها كافةالمذكور بكل ما يترتب عليه من أثار  المدعى  وا 
من االنتفاع بها  وعدم تمكينهاعليها بتعويضها عن الضرر المادم الذم لح  بها جراء احتباس الشهادة 

 م الذم لح  بها من جرائه.عن الضرر المعنو  وتعويضها أيضا  
ن كان  ودرس فيهاالمدعي قد سجل في الجامعة  المدعية دعواها على القو  ب ن   وتسسس الجهة بشكل نظامي وا 

 يجوز المساس بمركزه القانوني بعد ت رجه من الجامعة. ه الوأن  ة  لل أو تزوير فليس له عالقة به ثم  
ه ولدا قيام الهيئة رفضها ت سيسا  على أن   قد دفعت الدعوا طالبة  جهة اإلدارة المدعى عليها  ومن حيث إن  

عن السيد معاون وزير التعليم ة للحزب و المركزية للرقابة و التفتيش بالتدقي  في الكتب الصادرة عن القيادة القومي  
 ن ب نه تم  ة تبي  ي  ة ب صول أسماء الطالب العرب الممنوحين مقاعد دراسالعالي والموجهة إلى الجامعات السوري  

ن  القيادة القومية للحزب ة في م  تسجيل عدد من الطالب و من بينهم المدعي دون أن يكون لهم أية مقاعد دراسي  
ا دفع باإلدارة ه إلى جامعة تشرين مم  ة الطب البشرم كان نتيجة تزوير الكتاب الموج  تسجيل المدعي في كلي   وأن  

ر وت ريمه بمبلة ة بحقه بجرم التزوير و استعما  المزو  منه و تحريع الدعوا العام   إلى ات اذ القرار المشكو
 ( دوالر أمريكي كرسوم تسجيل مستحقة للجامعة.11111)

فقد قضت بوقف تنفيذ القرار  2113 2 6 م( المسرخ في 2 234رقم ) وبموجب قرارهاالمحكمة  إن   ومن حيث
 هذا القرار بتصدي  دائرة فحل الطعون لدا المحكمة اإلدارية العليا. اقترن  وقدالمشكو منه بالنسبة للمدعي فقط 

ة هي المعني  لى إدارة و تنظيم مرف  التعليم و امة ععى عليها هي القو  اإلدارة المد   من اإلشارة إلى أن   ونداية ال بد  
تهاع تلع الضوابط من  ال  التزوير أو ان ة القبو  الجامعي فالذا ما تم  الضوابط الناظمة لعملي  بوضع امليات و 

 التحريف المفتعل من قبل تابعيها القيمين على عملية القبو  األولى بالجامعة كما هو ش ن الحالة الماثلة حيث تم  
توجيه كتاب من السيد معاون الوزير لجامعة تشرين بقبو  الموما إليه للدراسة في كلية الطب البشرم دون أن 

مبادئ العدالة وقواعد األنصا  ت بى تحميل  ة للحزب فالن  ن  القيادة القومي  ة من م  ة منحة دراسي  أي  يكون له أصال  
المدعي قد شارع أو  ه لم يثبت من  ال  األوراق المبرزة في الملف ب ن  ما و أن  تبعات ذلع للطالب المقبو  سي  

 2112-2115دعي طالبا  مستجدا  بالعام الدراسي قبو  الم وفضال  عن ذلع فالن   ،ة التزويرساهم في عملي  
للدراسة في كلية الطلب البشرم بجامعة تشرين و متابعة الدراسة فيها و إنهاء تحصيله العلمي و ت رجه منها 
يكسبه مركزا  قانونيا   اصا  ال يجوز المساس به بعد مرور ذلع الرد  الطويل من الزمن على قبوله بالجامعة و 

 ذلع يطا  مبدأ استقرار المعامالت اإلدارية لألفراد.القو  ب ير 
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ذلع ال ينا  من ح  اإلدارة المدعى عليها من مطالبة المدعي بتسديد رسم الطالب العرب المحدد  على أن  
كون في حالة ما ياإلعفاء من ذلع الرسم إن   ( دوالر أمريكي بحسبان أن  11111والبالة )للدراسة بالكلية المذكورة 

لم يتحق  بالنسبة  وهذا األمرة للحزب للدراسة في تلع الكلية من القيادة القومي     الطالب على منحةحصو 
 للمدعي.
لح  به جراء القرار المشكو  والمعنوم الذمه ولجهة مطالبة المدعي بالتعويع عن الضرر المادم ن  إ ومن حيث
 إل اء القرار  ير تعويع له. وترا أن  جبا للحكم به من صالحية التقدير لم ترا مو  وبما لهاالمحكمة  منه فالن  

 -لهذه األسباب-
 يلي:حكمت المحكمة بما 

 .قبو  الدعوا شكال   أواًل:
ل اء القرارفي شطر منها  قبولها موضوعا   ثانيًا: ( 415المشكو منه الصادر عن الجهة المدعى عليها برقم ) وا 

ما تضمنه من فصله من الجامعة وسحب الشهادة  وذلع لجهةفيما ي ل المدعي فقط  2112 1 22المسرخ في 
(  . س فقط  مسمائة ألف ليرة سورية ال غير 5117111ة بحقه ومطالبته بمبلة )منه وتحريع الدعوا العام  

 فيما يجاوز ذلع. ورفع الدعوا كتعويع عن الضرر المعنوم الذم لح  بالوزارة 
مناصفة  وتضمين الطرفيناأل ر  وتضمينها النصفجهة المدعية إليها إعادة نصف الرسوم المدفوعة من ال ثالثًا:

 (  . س مقابل أتعاب المحاماة.511مبلة ) وكل منهماالمصاريف 
 م03/1/3001هـ الموافق في0139في    /     /صدر وتلي علنًا 

/ في الطعن 3310تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3001 / لعام9351رقم /

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م3001( لعام 900/0القرار رقم )
 م3001( لعام 0101/0في القضية ذات الرقم )

المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية ال يجوز لإلدارة اتخاذ قرار من شننه -قرار إداري  -قضاء إداري 
النظر  المدعى إعادةحيحة في ظل القوانين واألنظمة النافذة، وال يسوغ لجهة اإلدارة ص والتي نشنتالمستقرة 

 مناط ذلك.-قبول الدعوى -مجددا في التعادل الذي كانت قد أجرته وانتهى إلى إصدار الشهادة
 س. أ الجهـة المدعـيـــة:

 م.ج وكيله المحامي األستاذ:
 مجلس الوزراء إضافة لمنصبه رئيس عليها:الجهة المدعى 

 وزير الصحة إضافة لمنصبه        
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 تمثلهما إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة-

 .وبعد المداولة وسماع اإليضاحاتعلى األوراق  االطالعبعد 
 الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلية. من حيث إن  
المدعي حاائز علاى إجاازة فاي الصايدلة  وقائع الدعوا تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية ب ن   ومن حيث إن  
 .2113( لعام 41212ريفان برقم )هورية أرمينيا جامعة أيبوالع في يصادرة عن جم

صايدلة التاي رت اللجنة الم تصة لدا وزارة التعلايم العاالي معادلاة تلاع الشاهادة بشاهادة القر   2114 6 21ونتاري  
اجتاااااز الماااادعي فحاااال  2114 11 21ونتاااااري  تصاااادر عاااان جامعااااة دمشاااا  شااااريطة اجتيااااازه فحاااال الكولكيااااوم 

نقاباة الصايادلة وحصال  وانتساب إلاى( الصاادر عان السايد وزيار الصاحة 2441الكولكيوم للصيدلة بموجب القارار )
موجب قرار مدير صحة دير الزور رقام على تر يل مسقت بمزاولة مهنة الصيدلة في الجمهورية العرنية السورية ب

( الصااادر عاان ماادير صااحة دياار 43كمااا حصاال علااى إذن فاات  صاايدلية بموجااب القاارار رقاام ) ،2115( لعااام 42)
 .2115الزور لعام 

( المتضامن وقاف العمال باالتر يل المسقات 1264صدر عن السيد وزير الصحة القارار رقام ) 2111 1 1بتاري  
عاان مديريااة صااحة دياار الاازور لحااين إجااراء تسااوية لمعادلااة شااهادة الصاايدلة التااي الصااادر  2115( لعااام 42رقاام )

( لعاام 43بحوزة المدعي كما تضمن في مادته الثانية قرارا  بوقف العمل بالذن فت  الصيدلية الممنو  للمادعي بارقم )
2115. 

ا للمطالبااة بوقااف تنفيااذ القاارار ة هااذه القاارارات المااذكورة فقااد كاناات هااذه الاادعو ولعاادم قناعااة الجهااة المدعيااة بمشااروعي  
المااادعي باساااتعما  حقوقاااه  ونتاااائ  وا عاااالن أحقياااةالل ائاااه بكااال ماااا يترتاااب علياااه مااان أثاااار الحكااام ب ومااان ثااام  الماااذكور 

 الممنوحة من مديرية دير الزور. وبالتر يل المسقتالمكتسبة بقرار لجنة تعاد  الشهادات الصيدلية 
االمدعي حصل علاى الشاهادة  دعواه بالقو  ب ن   سوكيل الجهة المدعية يسس   ومن حيث إن   وحصال  ت معادلتهااوتم 

 على التر يل بمزاولة المهنة بعد تحقيقه كافة الشروط المطلوبة مما يجعله صاحب ح  مكتسب.
القرار المشكو منه  جهة اإلدارة المدعى عليها أجابت على الدعوا طالبة رفضها ت سيسا  على أن   ومن حيث إن  

 2112 2 14ته رئاسة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاري  أقر   والقانون واستنادا  لما  األصو  صدر وف
 .2111 11 16 م خ( تاري  4 4 1151 11) والتفتيش رقمة للرقابة الهيئة المركزي   وتنفيذا  لمقترحات

رار المشااكو منااه قااد صاادر متفقااا  مااع أحكااام ة لبيااان فيمااا إذا كااان القاارت إجااراء  باارة فني ااالمحكمااة قاار   إن   وماان حيااث
 .واألنظمة النافذةالقوانين 

القااارار  إلاااى أن   2111 3 13السااايد ال بيااار الاااذم نهاااع بمهماااة ال بااارة انتهاااى بتقرياااره الماااسرخ فاااي  ومااان حياااث إن  
حساب ماا  لحاين إعطااء المادعي مهلاة عاامين لتارميم شاهادته واألنظمة النافذةالمشكو منه غير متواف  مع القوانين 
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عادم قياماه بتارميم  وفاي حاا ورد في التعميم الصادر عن وزارة التعليم العالي لرسساء الجامعات الحكومياة الساورية 
 شهادته  ال  هذه المدة يسحب التر يل.

بااارفع وقاااف تنفياااذ القااارار  2111 2 22 م( تااااري  4 225المحكماااة قضااات بموجاااب قرارهاااا رقااام ) إن   ومااان حياااث
 ع( تااري  212بهاذا القارار أمامهاا أصادرت القارار رقام ) ولادا الطعانالمحكمة اإلدارياة العلياا  أن   إال   ،المشكو منه

 وقف تنفيذ القرارات المشكو منها لحين البت في الدعوا. 2112 3 16
علاى إجاازة فاي الصايدلة مان جامعاة  2113المادعي حصال فاي عاام  الثابت مان أوراق الملاف با ن   و من حيث إن  
اا 2114 6 21ع أرمينيااا( و بتاااري  )هااام بوسااا ت معادلتهااا ماان لجنااة تعاااد  الشااهادات أصااوال  بشااهادة الصاايدلة تم 

ه بعااد اجتيااازه للفحاال المااذكور ماان  أن ااة اجتياااز حاملهااا فحاال الكولكيااوم، و التااي تصاادر عاان جامعااة دمشاا  شااريط
الماادعي عملااه أصااوال  منااذ ذلااع بمزاولااة مهنااة الصاايدلة و مااارس  2115( لعااام 42الماادعي تر يصااا  مسقتااا  باارقم )

القاضاي بوقاف العمال باالتر يل لحاين إجاراء  2111( لعام 1264حتى صدور القرار المشكو منه رقم )، و التاري 
 التسوية و معادلة شهادته.

 ه و لئن كان القارار المشاكو مناه قاد صادر بنااء علاى تحقيقاات الهيئاة المركزياة للرقاباة و التفتايش إال  و من حيث إن  
لتي نشا ت صاحيحة فاي ظال ذلع يجب أال  يسدم إلى المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة و ا ن  أ

بحيث ال يسوغ لجهاة اإلدارة المادعى عليهاا إعاادة النظار مجاددا  فاي هاذا التعااد  توصاال  القوانين واألنظمة النافذة و 
علاى يادها و قاد ترتاب  رتها هي بنفسها و لتنقع ماا تام  قد قر   إلى إصدار صفة الشهادة بالجازة الصيدلة التي كانت

الشهادة ذاتها تعتبر تاارة  بحيث ال يمكن القو  ب ن  ة لم يعد من الجائز المساس بها و على هذا التعاد  مراكز قانوني  
 معادلة لشهادة الصيدلة و تارة أ را غير معادلة.

السااليمة  وموجباتهااا القانونيااةالاادعوا الماثلااة تكااون قائمااة علااى أساابابها  م فااالن  ه ت سيسااا  علااى مااا تقااد  ن ااإ وماان حيااث
 موضوعا . وجديرة بالقبو 

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبو  الدعوا شكال. أواًل:
ــــًا: ل اااااء القاااارارقبولهااااا موضااااوعا   ثاني ( الصااااادر عاااان الساااايد وزياااار الصااااحة بتاااااري  1264المشااااكو منااااه رقاااام ) وا 

المدعيااة باسااتعما  حقوقهااا المكتساابة بقاارار  ونتااائ  وأحقيااة الجهااةكاال مااا يترتااب علااى ذلااع ماان أثااار ب 2111 1 1
 لها من مديرية صحة دير الزور. وبالتر يل الممنو  2114 6 21لجنة تعاد  الشهادات تاري  

(  . 1111ريف و )المادعى عليهاا المصاا وتضامين اإلدارةإعادة الرسوم المدفوعاة مان الجهاة المدعياة إليهاا  ثالثًا:
 س مقابل أتعاب المحاماة.

 م39/9/3001هـ الموافق في0139في    /     / وتلي علناصدر 
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/ في الطعن رقم 300تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3009 / لعام9303/

 
 محكمة القضاء اإلداري بحلب

 3001لعام  / 3/ القرار رقم 
 م3001لسنة  (13)في القضية ذات الرقم 

قرار اللجنة باطاًل ويكون  يم اإلنتاج العلمي للمدعي يجعلصحة تشكيل لجنة تقي عدم-إداري قرار -قضاء إداري 
المشرع على العلمي وقد حرص  هإعادة تشكيل لجنة علمية إلعادة تقييم إنتاج تبعًا لذلك من أحقية المدعي
جراءات شكلي ة دقيقة تضمن صحة تشكيلها وتكفل حسن قيامها بعملها إحاطة مثل هذه  اللجان بضمانات وا 

ن  وقوع الخلل في أحد هذه الضمانات أو الشكلي ات يفقد هذه اللجان كيانها القانوني ويبطل  وسالمة قراراتها وا 
 مناط ذلك.-قبول الدعىوى -تشكيلها ويحبط عملها

                                                                    ب م. الُمدعيــة:الجهـة 
 وكيله المحامي ز. ر                                                                                     

 وزير التعليم العالي إضافة لمنصبه السيد :ى عليهاالجهة الُمدع
  رئيس جامعة حلب إضافة لوظيفته                         

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة
 -المحكمـة-

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة.
ة جديادة بموجاب ل لجناة حكام ثالثي ايكبتشا جامعاة حلاب قامات تتل ل وقائع القضية بحسب الوثائ  المبرزة في أن  

لفحاال اإلنتاااج العلمااي للماادعي المرشاا  للتعيااين بوظيفااة ماادرس ماان  2112 6 6 س.ع م تاااري  122قرارهااا رقاام 
 ارج الجامعة في كلية طب األسنان وذلع استنادا  للحكم القضائي القطعي الاذم حصال علياه المادعي مان مجلاس 

ونتيجاة للتقيايم تااج العلماي لاه، جديادة لتقيايم اإلن الدولة والذم قضى بالل اء قارار اللجناة الساابقة وا عاادة تشاكيل لجناة
السلبي إلنتاج المدعي من قبل هذه اللجنة التي انتهت إلى )اثنان سلبي مقابل واحاد ايجاابي( صادر القارار المشاكو 

والاااذم يقضاااي: بعااادم  2113 2 11تااااري   12المت اااذ بجلساااة رقااام  3131مناااه عااان مجلاااس جامعاااة حلاااب بااارقم 
 رش  إليها.الموافقة على تعيين المدعي بالوظيفة الم

والتااي يلااتمس  2113 11 12م باادعواه الماثلااة عباار وكيلااه بتاااري  ة هااذا القاارار تقااد  ولقناعااة الماادعي بعاادم مشااروعي  
لاازام جامعااة حلااب الماادعى عليهااا بالعااادة  ،فيهااا: إل اااء القاارار المشااكو منااه بكاال مااا يترتااب عليااه ماان آثااار ونتااائ  وا 

 ا وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف والرسوم.تشكيل لجنة علمية لعرع الموضوع مجددا  عليه
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ن   ساات دعواهااا فااي عاادم مشااروعي   وا  ة القاارار المشااكو منااه علااى م الفااة القاارار أحكااام قااانون تنظاايم الجهااة المدعيااة أس 

الجامعات النافذ ومبادئ العدالة وعدم التازام الحيااد مان قبال لجناة التقيايم العلماي لقياام عضاو اللجناة ن، ل بتبناي 
التقرير السالبي للادكتور م، س بحاذافيره والاذم تقارر بموجاب الحكام القضاائي الساالف بياناه إل ااء قارار اللجناة نظارا  
للنزاع وال ال  القائم باين المادعي وناين م، س الاذم ترنطاه بالادكتور ن، ل عالقاة صاداقة حميماة إضاافة لاورود 

 لتعليمات مجلس التعليم العالي. تقرير الدكتور ن، ل مت  را  بشكل كبير عن الموعد المقرر

الادعوا شاكال  وموضاوعا   ارتا ت فيهاا رد   2114 3 31مت بماذكرة مسر اة الجهة المدعى عليهاا تقاد   إن  من حيث و 
ن  ةت سيسا  على عدم وجود دليل يسيد دعوا المدعي بعدم تاوفر الحيادي ا الجامعاة باذلت ماا بوساعها إلعاادة تقيايم  ، وا 

ن   بهاا  ة التاي تمارًّ الت  ر الحاصل في اإلجراءات المت ذة كان بسابب الظارو  االساتثنائي   اإلنتاج العلمي للمدعي وا 
 البالد، األمر الذم يجعل القرار المشكو منه متوافقا  مع القانون وبمن ا عن العيوب المنسوبة إليه. 

 2113 11 12وأقااام دعااواه الماثلااة بتاااري   2113 6 22ة القاارار المشااكو منااه بتاااري  دعي تبل ااالماا وماان حيااث إن  
ا من قاانون مجلاس الدولاة مم ا  22 األمر الذم يجعل هذه الدعوا مقامة ضمن الميعاد القانوني المقرر في المادة 

دفعات باه جهاة اإلدارة لهاذه الناحياة ومان ة ب اال  ماا من قبو  الدعوا شكال  الستيفائها اإلجراءات الشاكلي   ال مانع
 الموضوع:ه لجهة حيث إن  

ن كان تقييم اإلنتاج العلمي للمرش  يعود للهيئات التي نل عليها قاانون الجامعاات والئحتاه التنفيذي افالن    ن   أة إال  ه وا 
ا  ماان أصااوله المنتجااة لااه والموجبااة ا  مسااتمد  ها الطبيعااي فيمااا إذا كااان القاارار الصااادر نهائي ااة تجااد حااد  هااذه الصااالحي  

ال   ،اظمة واإلجراءات الواجب اتباعها في هاذا ال صاولة الن  الت اذه وغير متعارع مع القواعد واألسس القانوني    وا 
للتمحيل والتدقي  من قبل القضاء بهد  الوقاو  علاى ساالمته ومادا اتسااقه ماع األحكاام  غدا هذا القرار عرضة  

رتهاا المحكماة ة التي قر  من مجموعة المبادئ القانوني   16رة الت اذه أو صدوره )المبدأ رقم ة المبر   والموجبات القانوني  
 (1611لسنة  112في الطعن  222والذم يعود للقرار رقم  1611ة العليا في عام اإلداري  

تشاكيل  تام   2112 6 6الماسرخ فاي   س.ع.م122ه بموجاب القارار رقام الثابت من وثائ  القضية ب ن   ومن حيث إن  
 من:ة من قبل جامعة حلب لفحل اإلنتاج العلمي للمدعي وهذه اللجنة مسلفة لجنة حكم علمي  

 الدكتور  ، س من كلية طب األسنان بجامعة حلب -

  الدكتور ه، خ من كلية طب األسنان بجامعة تشرين-

 الدكتور ن، ل من كلية طب األسنان بجامعة دمش  -
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ن    ن، ل تام   ه نظرا  لتعذر وصو  النس  المعتمدة من اإلنتاج العلمي عن طريا  البرياد الرسامي للعضاو ه، خ ووا 

تكليااف الاادكتورة أ، س والاادكتور ج، د ماان كليااة طااب األساانان بجامعااة حلااب ليقومااا بالمهمااة العلميااة بااديال  عنهمااا 
 اهااا فااي مااذكرتهما تاام  ة بين  بهااا ألسااباب علمي اا ولكاان بساابب اعتااذار العضااوين الجدياادين عاان أداء المهمااة التااي كلفااا

م بتقرياره العلماي االيجاابي والاذم تقاد   2112 6 22العودة ال تيار الدكتور ه، خ مجددا  عضوا  في اللجناة بتااري  
 .2113 2 5لجامعة حلب بتاري  

ا بموجااب موافقااة  2113 3 24 تكليااف الادكتور م، ق بااديال  عنااه بتااري  ا بالنساابة للعضاو ام اار ن، ل فقااد تام  وأم 
 رئيس جامعة حلب.

هااااا فااااي مذكرتااااه المسر ااااة فااااي ة بين  م بكتاااااب اعتااااذار عاااان قبااااو  المهمااااة ألسااااباب علمي ااااالاااادكتور م، ق تقااااد   إال أن  
22 3 2113. 

باساتالم التقريار العلماي الاوارد مان الادكتور ن،  2113 4 11الجامعة المدعى عليها عمدت بتااري   ومن حيث إن  
 لبريد الرسمي وجرت على اعتماده مع التقريرين ام رين في إصدار القرار المشكو منه.ل با

ن الواقاع لوضاع األماور فاي نصاابها الصاحي  استجالء الحقيقاة وتباي   هذه المحكمة وحرصا  منها على ومن حيث إن  
الاذم تام بموجباه تكلياف الادكتور الجهة المادعى عليهاا إلباراز القارار  2114 4 21فت بجلستها المنعقدة في فقد كل  

ة بعد تكليف الدكتور م، ق بديال  عنه وبسابب عادم تنفياذ الجهاة المادعى عليهاا ة لجنة الحكم الثالثي  ن، ل بعضوي  
بتكليااف ذات الجهااة لبيااان المسااتند  2114 2 23هااذا التكليااف قاماات المحكمااة للماارة الثانيااة بجلسااتها المسر ااة فااي 

الجهاة المادعى عليهاا  لكان   ،د التقرير العلمي المقدم مان الادكتور ن، ل بعاد إنهااء تكليفاهالقانوني في قبو  واعتما
 ة جواب بهذا الش ن.م ب ي  التزمت الصمت ولم تتقد  

مااا تكتسااب ة كشاا ن اللجنااة موضااوع الاادعوا إن  ة فااي اللجااان العلمي ااصاافة العضااوي   ه ماان المعلااوم باا ن  وماان حيااث إن اا
يااف رساامي وتنتهااي بالنهاااء الساابب المنشاا  لهااا المتمثاال بانتهاااء المهمااة أو زوا  الصاافة بصااورة مسقتااة بموجااب تكل

جاراءات  ،لعارع طارئ وال تعود إال بتكليف رسمي كون المشرع حرل على إحاطة مثل هاذه اللجاان بضامانات وا 
ن وقااوع ال لاالشااكلي   فااي أحااد هااذه  ة دقيقااة تضاامن صااحة تشااكيلها وتكفاال حساان قيامهااا بعملهااا ولسااالمة قراراتهااا وا 

 ات يفقد هذه اللجان كيانها القانوني ويبطل تشكيلها ويحبط عملها وما ترتب عليه من نتائ .الضمانات أو الشكلي  

فااة بتقياايم ة المكل  ته فااي لجنااة الحكاام الثالثي ااالاادكتور ن، ل فقااد عضااوي   ة باا ن  ه ثباات ماان وثااائ  القضااي  وماان حيااث إن اا
باديال  عناه وعان الادكتور ه،  2112 6 11لدكتورة إ، س والدكتور ج، د بتااري  عمل المدعي العلمي منذ تكليف ا

اا ،فقداناه لهااذه الصاافة طاوا  عماال اللجنااة إعااادة تكليفاه مجااددا  واسااتمر   خ الاذم تاام   ة فااي ملاف القضااية مااا إذ لايس ثم 
 يشعر باكتسابه تلع الصفة مجددا .
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ة لصادوره مان غيار عن الدكتور ن، ل مفتقادا  لقيمتاه القانوني افضال  على اعتبار العمل العلمي الصادر  هن  وحيث إ
ة الناشائة عان هاذا اال اتال  تمتاد لتشامل الكياان القاانوني للجناة التاي أضاحى تشاكيلها امثار القانوني ا ذم صفة فالن  

ء عليهاا أو الاذم نااة وهاذا ينساحب إلاى القارار الصاادر بوعلياه فتكاون قراراتهاا باطلا ،تشكيال  باطال   بشكل ثنائي يعد  
ترتاب علاى مجموعهاا القارار األ يار بعده وهي جميعها حلقاات متكاملاة ي يستند إليها إذ كل منها بمثابة األساس لما

 وهو القرار المشكو منه.

 ه يترتب على ما سلف بيانه بطالن القرار المشكو منه لقيامه على أسباب باطلة.ومن حيث إن  

هااذه المحكمااة تجااد فااي الساابب المبحااوث آنفااا  فااي إل اااء القاارار المشااكو منااه مااا ي نااي عاان البحااث فااي  وحيااث إن  
 األسباب المثارة في الئحة االدعاء.

ن الحكم للجهة المدعياة بالل ااء ه ت سيسا  على ما تقدم ت دو الدعوا قد أضحت جديرة بالقبو  مما يتعي  ومن حيث إن  
 في تشكيل لجنة جديدة تتولى مهمة تقييم اإلنتاج العلمي للمدعي.  تهاالقرار المشكو منه وأحقي  

 -لـهذه األسبـاب-
 :يلاي حكمات المحكماة بما

 قبو  الدعوا شكال . أوال:
ل اء القرار المشكو منه رقم ثانيًا:  وأحقية الجهة المدعية في  2113 2 11المسرخ في  3131قبولها موضوعا  وا 

 .جها العلمي موضوع الدعوا الماثلةييم إنتاتشكيل لجنة علمية إلعادة تق
 .إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف فقطثالثًا: 

 39/1/3001والموافق  35/00/0139صدر في 
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3001لسنة  331/3القرار رقم/

 م3001لعام ( 3100/3في القضية ذات الرقم)
ن كانت تتمتع بحق فرض العقوبات -قرار إداري -قضاء إداري  استقر  اجتهاد القضاء اإلداري على أن اإلدارة وا 

المنصوص عليها في القوانين واألنظمة النافذة إال  أن ذلك ال يمكن أن يتم عفويًا وبدون أي تحقيق أو تدقيق 
سائغًا من تحقيقات جارية يكون القرار اإلداري الذي  فعلي فإذا كانت العقوبة غير مستخلصة استخالصاً 

 مناط ذلك.-يتضمن فرضها صادرًا دون سبب يبرر إصداره مما يستوجب الحكم بإلغائه
 : ن، عالجهة المدعية

 وكيله المحامي ف، ن
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 وزير الترنية إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها: 
 وزير التعليم العالي إضافة لمنصبه                   
 ر الترنية بمحافظة دير الزور إضافة لوظيفتهمدي                   

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. االطالعبعد 
 من حيث إن  الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكال .

م بواسطة وكيله بعريضة ن حيث إن  وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق في أن  المدعي تقد  وم
م إلى امتحان تقد   2111ه في عام م قائال  فيها أن  2112 1 31دعواه إلى ديوان محكمة القضاء اإلدارم بتاري  

 عطي  ه أ  ( درجة وقد تفاج  أن  241) ( من231دره )ة العامة الفرع العلمي وحصل على مجموع وقشهادة الثانوي  
ة مما دفعه لمراجعة درجات امتحانه، حيث عالمة الصفر في مادة الفرنسي واعت مد بدال  منها عالمة الل ة اإلنكليزي  

في ة وهذا جعله ي سر ثالث عالمات ( درجة بالل ة اإلنكليزي  22( درجة بالفرنسي و)26تبي ن له أن ه حصل على )
 م بهذا ال صول إلى جهة اإلدارة، ت سيسا  على أن  اللجنة رأت أن  ة وقد رفع تظلمه المقد  المفاضلة العام  

موضوع الل ة الفرنسية باالمتحان هو فوق مستوا الطالب وأن الفقرة العاشرة من التعليمات رقم 
أنه إذ تبي ن للجنة االمتحان أن  الصادرة عن وزارة الترنية نصت على  2111 4 2( تاري  6 4 143 2413)

الطالب نقل حرفيا  من كتاب أو مصدر ما يتعذر معه ألم طالب مهما بلة مستواه أن يورده من ذاكرته دون 
االستعانة بوسيلة ما يعطى صفرا  في المادة، ويرا المدعي أن  الفقرة المذكورة هي أشبه برصاصة قاتلة توجه إلى 

نع على أم طالب مجتهد أو متميز إظهار تميزه هذا، مع العلم أن  موضوع الل ة رأس كل مجتهد وفيها يمت
الفرنسية بالنسبة للمدعي هو أسهل من معظم المواد التي حصل بها على العالمات التام ة، ويقو  المدعي أن  هذا 

ائة ألف ليرة سورية وبما يزيد عن رسوم م -طب األسنان بدمش -الوضع دفع به للتسجيل في التعليم الموازم 
ن  أسرته غير قادرة على االستمرار بدفع الرسوم له و لم ا كان القضاء له  ،إضافة لما يترتب عليه من ملحقات، وا 

القو  الفصل في إحقاق الح  كما يبين المدعي فهو قد تقدم بدعواه الماثلة طالبا  إل اء القرار القاضي بت فيع 
لزام جهة  2111 11 14(( تاري  6 4س)43 4111ة الفرنسية ذم الرقم )درجته إلى الصفر في مادة الل  وا 

اإلدارة المدعى عليها وزير التعليم العالي إضافة لمنصبة بنقل المدعي من قيود التعليم الموازم إلى قيود التعليم 
 الحكومي.

الدعوا،  م طلبت فيها رد  2113 1 25ومن حيث إن  جهة اإلدارة المدعى عليها تقد مت بمذكرة جوابي ة مسر  ة في 
ادرة عن  ت سيسا  على أن  المدعي ثبت ارتكابه لل ش وم الفة التعليمات االمتحاني ة وف  التعليمات والبالغات الص 

 ل.س( 522وزارة الترنية سندا  لقرار اللجنة الفرعي ة لمحافظة حلب كون التصحي  جرا لهذه المحافظة رقم )
بعد االعتراع على العقوبة تم  ت فيع العقوبة إلى درجة الصفر سندا  لقرار اللجنة العامة و  2111 2 13تاري  
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لالمتحانات، ونناء عليه فال أحقي ة للمدعي في دعواه بالل اء قرار اللجنة العامة المتحانات المستوفي لكافة 
س الدولة إلل اء القرارات اإلداري ة اإلجراءات وبعد مرور أكثر من ستين يوما  المهلة التي نل عليها قانون مجل

هذا من جهة، ومن جهة أ را فالن  المدعي تم  قبوله في كلي ة طب األسنان بجامعة دمش  بمفاضلة التعليم 
بناء على رغبة الطالب مم ا يسكد على رضوخ الطالب وقبوله بالقرار الطعين  2112 2111الموازم للعام 

ن ه ال يمكن نقل المدعي إلى قيود التعليم الحكومي ما لم يرد إلى وزارة التعليم موضوع الدعوا هذا مع العلم ب 
العالي كتاب من وزارة الترنية يفيد بتعديل قرار اللجنة العام ة لالمتحانات، ومن  الطالب شهادة ثانوية جديدة 

 تتضمن درجة الل ة الفرنسية وتحق  الحد األدنى للقبو  العام.
رت تكليف جهة اإلدارة بيان األسباب التي أد ت إلى فرع العقوبة المنوه عنه باستدعاء ومن حيث إن  الم حكمة قر 

 جهة اإلدارة لم تبرز أم شيء تجاه هذا التكليف. الدعوا بح  المدعي وذلع بالوثائ  المذكورة لذلع، إال أن  
ومن حيث إن  جهة اإلدارة بي نت أن  سبب فرع العقوبة المشكو منها بح  المدعي هو ثبوت ارتكابه لل ش 
وم الفة التعليمات االمتحاني ة، إال  أن ها لم تبي ن ماهي ة فعل ال ش المرتكب و كيفية ارتكابه ولم تبرز الوثائ  

لفعل إلى المدعي، وال سي ما في ضوء ما تبي ن من  ال  ملف والمسيدات التي تم  االستناد إليها في نسب هذا ا
ويجدر التذكير  ،الدعوا من تفوق المدعي وحصوله على الدرجات الكاملة في معظم مواد امتحان الشهادة الثانوية

ن كانت تتمتع بح  فرع العقوبات  بهذا الصدد بما استقر عليه اجتهاد القضاء اإلدارم من أن   اإلدارة وا 
ا  وندون أم تحقي  أو تدقي  فعلي المنصول عليها في القوانين واألنظمة النافذة إال  أن ذلع ال يمكن أن يتم عفوي  

فالذا كانت العقوبة غير مست لصة است الصا  سائ ا  من تحقيقات جارية يكون القرار اإلدارم الذم يتضمن فرضها 
بالتالي وفي ضوء ما تقدم وعدم تقديم جهة اإلدارة  ،دون سبب يبرر إصداره مما يستوجب الحكم بالل ائه صادرا  

بين يدم المحكمة ألي ة أوراق أو وثائ  تبي ن ماهي ة الفعل المنسوب إلى المد عي وكيفي ة ارتكابه وبما ي جلي ويبي ن 
مهالها التحقيقات وأعما  التدقي  الجارية بهذا ال صول هذ ا على الرغم من تكليفها بذلع من قبل المحكمة وا 

أكثر من مرة، فالن ه ال معدا من اعتبار القرار المشكو منه حري ا  باإلل اء الفتقاده لمسي داته القانوني ة السليمة 
 والصحيحة وبما يترتب على ذلع من نتائ  وأثار.

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 الدعوا شكال . قبو  أواًل:
ل اء القرار المشكو منه بالكتاب المشكو منه ذم الرقم ) ثانيًا: ( تاري  6 4س)43 4111قبولها موضوعا  وا 
لزام الجهة المدعى عليها 2111 11 14 م الصادر عن معاون وزير الترنية وبما ترتب عليه من أثار ونتائ ، وا 

التعليم الموازم إلى قيود التعليم الحكومي لدا وزارة التعليم العالي  وزارة التعليم العالي بنقل قيوده المدعي من قيود
كلية طب األسنان بضوء تحقي  المدعي للمعد  المطلوب للتعليم الحكومي لدا الكلية المذكورة بعام 

 م بعد إضافة درجة الل ة الفرنسية بدال  من درجة الل ة االنكليزية.2112 2111
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(  .س مقابل 1111فة من الجهة المدعية إليها وتضمين جهة اإلدارة المصاريف و)إعادة الرسوم المسل ثالثًا:
 أتعاب المحاماة.

 م03/01/3001هـ الموافق في 0139قرار صدر وتلي علنًا في تاريخ   /  /     
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3009( لعام 391/0القرار رقم)

 م3009( لعام 513/0في القضية ذات الرقم)
ص بها -قرار إداري  -ء إداري قضا إن  قيام اإلدارة بدعوة المدعي لتنظيم عقد بيع بقصد تحويل الشقة المخص 

مجانًا إلى شقة بيعًا بسعر التكلفة خالفًا لما قررته اللجنة العليا للطوارئ وهي جهة وصائي ة أعلى إنما يغدو 
 .مناط ذلك-ة وحري ًا باإللغاءمفتقرًا لمؤي داته ومسو غاته القانوني ة السليمة والصحيح

 : ع. سالجهة المدعية
 وكيله المحامي األستاذ م. أ

 محافظ حماة إضافة لمنصبه.الجهة المدعى عليها: 
 رئيس بلدية زيزون إضافة لوظيفته                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. االطالعبعد 
 ومن حيث إن  وقائع الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكال .

م بعريضة هذه  ومن حيث إن  هذه القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق في أن  وكيل الجهة المدعية تقد 
  111قائال  فيها أن  المدعى يملع الشقة السكني ة ذات الرقم  2111 11 26الدعوا إلى ديوان المحكمة بتاري  

 .2 م132من منطقة مزرعة العاصي التابعة لمحافظة حماة والبالة مساحتها  
م بعع األبنية والمنش ت الموجودة فيها نتيجة انهيار سد زيزون عام م، 2112وقد تعر ضت المنطقة المذكورة لتهد 

االنهيار تم  تشكيل اللجنة العليا للطوارئ برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقدير األضرار التي تعرضت وعلى أثر هذا 
لها القرا المحيطة بسد زيزون وتعويع المتضررين، ولم ا كان المدعي يملع شقة سكني ة في المنطقة المذكورة 

أوالده مع أهله في قرية القرقور نتيجة ظرو  عمله، ه يقيم هو وزوجته و كما سلف ذكره وال يملع منزال  سواه إال  أن  
ر هدم منزله نتيجة إلل اء الم ط   رت اللجنة العليا للطوارئ ط التنظيمي في مزرعة العاصي، فقد قر  وقد تقر 

تاري   1 231ت صيصه بشقة سكني ة مجاني ة في قرية زيزون الجديدة وذلع بموجب محضر اجتماعها رقم 
ل ثالث شق  ألصحاب المناز  السكنية غير المش ولة من قبل أصحابها بسبب ظرو  ت صي 2114 1 25

عملهم، ومن ضمنهم المدعي إال  أن ه ونتيجة للشكاوم المقدمة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من قبل 
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عليا للطوارئ وكان من رين من انهيار سد زيزون، فقد قامت الهينة بالجراء تحقي  حو  قرارات اللجنة الالمتضر   
نتائ  التحقي  أن اقترحت ت صيل المدعي بشقة بيعا  بالتقسيط في حا  توفر الشاغر أو تعويضه ماديا ، وتم  

م حيث  لصت اللجنة 2116 2 15  تاري  1322تشكيل لجنة لدراسة تنفيذ مقترحات الهيئة بموجب القرار رقم 
المدعي بشقة بيعا  بالتقسيط في حا  توفر الشواغر أو تعويضه  في البند الحادم عشر من تقريرها إلى ت صيل

ماديا  وف  أسلوب تقدير األضرار للمتضررين من أهالي بلدة الذم اتبعته لجنة ال دمات الفنية نظرا  لتشابه 
  2 1  3512 11حاالتهم، وقد أبدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الرأم وذلع في البند الثاني من تقريرها رقم 

  من المقتر  أوال  الوارد 11حيث جاء فيه ).... والموافقة على رأم اللجنة فيما يتعل  بالفقرة  2111 2 4تاري  
في كتاب االعتماد والمتعل  بالمساواة بين المالكين لمناز  وال يقيمون فيها من  ال  ت صيصهم بشق  بيعا  في 

 أ.د تاري  4 1 2642 11لكتاب الهيئة المذكورة رقم   ا  ذوتنفيتوفر الشواغر أو تعويضهم ماديا  حا  
المتضمن تحويل الشقة الم صل بها المدعي مجانا  إلى شقة بيعا  بسعر التكلفة، فقد قام رئيس  2116 5 22

بلدية زيزون ورئيس مكتب أضرار زيزون بتوجيه كتاب للمدعي لتنظيم عقد البيع الالزم للشقة الم صل بها، 
المدعي يرا أن  قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يتعارع مع قرار تسليمه الشقة الم صل بها، ولم ا كان 

ولم ا كان المدعي يرا أيضا  أن  قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يتعارع مع قرار اللجنة العليا للطوارئ 
م بدعواه الماثلة ملتمسا  الحكم بوقف تنفيذ والقاضي بت صيصه بالشقة مجانية في قرية زيزون الجديدة، ف قد تقد 

وا عالن انعدام قرار الجهة المدعى عليها المتضمن تحويل الشقة الم صل بها مجانا  إلى شقة بيعا  بسعر 
التكلفة، وب حقيته بت صيصه بالشقة بشكل مجاني في قرية زيزون الجديدة، وقد أرف  المدعي بعريضة دعواه 

  تاري  413الموقع من قبل رئيس بلدية زيزون ورئيس مكتب أضرار زيزون ذم الرقم صورة من الكتاب 
والمتضمن دعواه لتنظيم عقد البيع الالزم للمسكن تنفيذا  لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش  2111 1 12
إلى شقة بيعا   المتضمن تحويل الشقة الم صل بها المدعي مجانا   2116 5 22 أ.د تاري  4 1 2642 11رقم

 بسعر التكلفة.
م برفع وقف تنفيذ القرار 2111 12 31 م تاري  1 1232ومن حيث إن  المحكمة قضت بموجب قرارها رقم  

بالكتاب المشكو منه، وتم  تصدي  القرار بموجب قرار دائرة فحل الطعون لدا المحكمة اإلدارية العليا رقم 
 م.2111 2 1تاري   2 ط1125

م طلبت فيها رد الدعوا، 2112 3 11جهة اإلدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مسر ة في  ومن حيث إن  
ه تم  دعوة المدعي لتنظيم عقد بيع سكن مع محافظة حماة بدال  عن الشقة التي تم  ت صيصه بها ت سيسا  على أن  

  وذلع استنادا  لطلبات وتوصيات الهيئة 12  من الجزيرة رقم  1بقرية زيزون الجديدة مجانا  وهي الشقة رقم  
المركزية للرقابة والتفتيش بالمساواة بين المالكين لمناز  ال يقيمون فيها من  ال  ت صيصهم بشق  بيعا  بالتقسيط 

 في حا  توفر الشاغر أو تعويضهم ماديا ، إال  أن  المدعي وحتى تاري ه لم يلب الدعوة لتنظيم العقد المذكور.
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رت االستعانة بال برة الفنية لدراسة طلبات المدعي ونيان مدة أحقيته ب ن ي صل ث إن  المحكمة قر  ومن حي
  من منطقة مزرعة 111بشقة مجاني ة في قرية زيزون الجديدة بدال  من الشقة السكني ة التي كان يملكها برقم  

اللجنة العليا للطوارئ المشكلة برئاسة  م إلى أن  2113 12 23العاصي، وقد  لل ال بير بتقريره المسرخ في 
رئيس مجلس الوزراء وال اصة بمعالجة الحاالت والمنعكسات الناجمة عن انهيار سد زيزون بمحافظتي حماة 

رت صراحة في الف دلب، كانت قد قر  عن رئاسة مجلس الوزراء رقم   من محضر اجتماعها الصادر 1قرة  وا 
ثالث حاالت للمساكن التي تقرر هدمها في منطقة مزرعة العاصي، م ت صيل ال2114 1 25تاري   1 231

وال يملع أصحابها غيرها ولم يكونوا يش لونها وقت الجرد بسبب ظرو  علمهم )ومنهم المدعي( بشق  سكنية 
ن  طلب الهيئة المركزية للرق ابة مجانا ، وتم  تنفيذ ذلع بت صيل المدعي بسكن في قرية زيزون الجديدة مجانا ، وا 

بعد أن تبي ن للمفتش أن  حالته تنطب  على الثالث حاالت المقررة -والتفتيش بداعي مساواة هسالء الثالثة مع آ رين
بالل اء ت صيل الثالث حاالت الواردة بقرار اللجنة العليا للطوارئ )ومنهم  -في قرار اللجنة العليا للطوارئ 

ما ي الف قرار اللجنة العليا للطوارئ وهي لجنة أعلى للجميع إن   المدعي( بمساكنهم المجانية وجعل المساكن بيعا  
ن كان صحيحا  فيجب أن يكون بشكل ال  ن  طلب المساواة وا  وقراراته تصدر نيابة عن الحكومة بصدد مهمتها، وا 

الحاالت يتعارع مع قرار اللجنة العليا للطوارئ المذكورة كون قرار هذه اللجنة أولى بالتطبي ، ك ن يتم ت صيل 
التي وجدها التفتيش متماثلة مع الحاالت الثالث الواردة في قرار اللجنة العليا للطوارئ المذكورة أنفا  بمساكن 

ت إليه ويتعارع مع قرار اللجنة العليا للطوارئ مجانية أصوال  أسوة بهذه الحاالت الثالث وليس العكس، الذم نح  
ة ل بشقة مجاني  جاني، وبالتالي فالن ه من أحقية المدعي ب ن ي ص  التي لم تلة قرارها بت صيل لمدعي بمسكن م

 في قرية زيزون الجديدة.
ومن حيث إن ه تبين من دراسة وقائع هذه القضية وحيثياتها، واستقراء األوراق والوثائ  المبرزة فيها أنه بتاري  

م 2112 2 4  تاري 2121رار رقم  م وبموجب محضر اجتماع اللجنة العليا للطوارئ المشكلة بالق2114 1 16
وذلع برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الدفاع والصحة والدا لية واإلدارة المحلية والبيئة 
دلب ومعاون وزير االقتصاد والتجارة، وهي اللجنة ال اصة بمعالجة الحاالت  والرم ومحافظتي حماة وا 

دلب، قد  لصت في الفقرة الثامنة من هذا المحضر  والمنعكسات التي  لفها انهيار سد زيزون بمحافظتي حماة وا 
إلى الموافقة على ت صيل ثالث شق  ألصحاب المناز  السكنية غير المش ولة من قبل أصحابها بسبب ظرو  

جنة العليا نت أوراق الدعوا أن  المدعي من ضمنهم، إال  أن ه و الفا  لهذا القرار الصادر عن اللعملهم، وني  
م إلى المدعي من 2111 1 12  تاري  413للطوارئ، وج هت جهة اإلدارة )رئيس بلدية زيزون( كتابها ذم الرقم 

أجل حضوره لتنظيم عقد بيع الالزم للمسكن استنادا  لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 
الم صل بها مجانا  إلى شقة بيعا  بسعر م المتضمن تحويل الشقة 2116 5 22 أ.د تاري  4 1 2642 11 

 التكلفة.
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ومن حيث إن  النه  والمسار الذم نحت إليه جهة اإلدارة المدعى عليها لتحويل الشقة الم صل بها المدعي 
مجانا  إلى شقة بيعا  بسعر التكلفة، إن ما ي الف ما قررته اللجنة العليا للطوارئ بهذا الصدد، وهذه اللجنة برئاستها 

عضويتها تعتبر جهة وصائي ة بالنسبة لجهة اإلدارة المدعى عليها، وبالتالي فال يمكن لجهات اإلدارة األدنى و 
ن  المساواة التي تنشدها جهة اإلدارة المدعى عليها ج القرارات اإلداري  م الفة قراراتها والشذ  عنها عمال  بمبدأ تدر   ة، وا 
رته اللجنة العليا للطوارئ وليس من  ال  العمل  الفا  لما بين المالكين يجب تحقيقها وترسي ها  في إطار ما قر 

عى عليها، والقرارات ة أعلى بالنسبة لجهة اإلدارة المد  رته هذه اللجنة التي تعتبر كما سلف ذكره جهة وصائي  قر  
يل الشقة الم صل بها مجانا  الصادرة عنها أولى بالتطبي ، ومن هذا المنطل  فالن  قيام الجهة المدعى عليها تحو 

إلى شقة بيعا  بسعر التكلفة إنما ي دو مفتقرا لمسيداته ومسوغاته القانونية السليمة والصحيحة، وهذا ما يجعل القرار 
 المشكو منه حري ا  باإلل اء.

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبو  الدعوا شكال   أواًل:
ل اء القرار بالكتاب المشكو منه ذم الرقم  ثانيًا: الصادر عن رئيس  2111 1 12  تاري  413قبولها موضوعا  وا 

بلدية زيزون ورئيس مكتب أضرار زيزون بكافة أثاره ومفاعليه، وأحقيته المدعية في ت صيصها بشقة مجانية وفقا  
 يترتب على ذلع من نتائ  وأثار. م وبما2114 1 25 أ تاري  2311لمحضر اللجنة العليا للطوارئ رقم 

إعادة الرسوم المسلفة من الجهة المدعية إليها وتضمين جهة اإلدارة المدعى عليها المصاريف ونفقات ال برة  ثالثًا:
   ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.1111و 

 م3009/  في /هـ الموافق 0131/  3 في /علنًا  صدر وتليقرار 
 

 ي بدمشقمحكمة القضاء اإلدار 
 م  3009 لسنة 0/ 090القرار رقم /

 م3009 ( لسنة0/ 3033الرقم ) القضية ذاتفي 
اإلدارة إلغاء القرار المشكو منه مع أحقية -عدم ثبوت واقعة الغش-قرار فصل نهائي من الجامعة-قضاء إداري 

 مناط ذلك.-عقوبة أخف تتناسب مع المخالفة المرتكبة بفرض
 م                          ز. الجهة المدعيـة:

 و م.أ يمثلها المحاميان ن.أ           
وزير التعليم العالي إضافة لمنصبه  عليها:الجهة المدعى   

   إضافة لوظيفتهرئيس جامعة دمش                    
 وظيفتهدارية إضافة لاإلعميد المعهد العالي التنمية                       
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 تمثلهم إدارة قضايا الدولة                    
 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  االطالعبعد 
 ة فهي جديرة بالقبو  شكال .الشكلي   إجراءاتهااستوفت  الدعوا قد إن  ومن حيث 

طالبة  الجهة المدعية هي وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق  المبرزة في أن   ومن حيث إن  
هي مادة واحدة فقط ة ونجحت في ثماني مواد بمعد  جيد جدا  ورسبت في مادة اإلداري  ماجستير في معهد التنمية 

ها وقد صدر حل   ة تعتمد على  برة الطالب في ا حاالت عملي  دارة الموارد البشرية التي تكون أسئلة  االمتحان  فيهإ
 2112  2111الراسبين لعام  ة لطالب الدراسات العلياالجمهورية بالجراء دورة استثنائي  مرسوم عن السيد رئيس 

وبموجبه تقدمت المدعية لالمتحان بهذه المادة وأثناء االمتحان وعند غياب رئيسة القاعة وجدت المراقبة دفترا  في 
 راج المدعية من القاعة ونناء على ذلع الدرج أثناء االمتحان وقد فوجئت المدعية بوجوده وقامت المراقبة ب  ذه وا  

وأ بر نائب  ،ولم تكن المدعية تنقل منهالدفتر كان بالدرج،  استدعى  نائب العميد المراقبة  وأفادت  أمامه  ب ن  
تنظيم  الموضوع ال يستدعي تنظيم ضبط غش ولكن وبعد أرنعة  أيام من تاري  االمتحان تم   العميد المدعية ب ن  
قبل رئيسة القاعة والمراقبة وب ياب المدعية التي لم توقع عليه وقام نائب عميد المعهد برفع  ضبط غش من

رفع المحضر إلى لجنة  االنضباط ولدا االعتراع  للحقيقة وتم   منا    الضبط إلى السيد عميد المعهد  وبشكل  
لمراقبين للشهادة وعليه استدعى أمام لجنة االنضباط قامت اللجنة بت جيل البت في الموضوع لحين استدعاء ا

ها لم تكن موجودة في عميد المعهد المراقبين إلبالغهما الحضور أمام لجنة االنضباط ف  برته رئيسة القاعة أن  
ه وفي اجتماع لجنة االنضباط  أن  عية تنقل من الدفتر إال  ها لم تشاهد المد  ا المراقبة ف فادت أن  أم   ،قاعة االمتحان

 2112   5   3  تاري   311قم    إصدار قرار لجنة االنضباط  ذم الر  التي لم تكن مكتملة تم  الثاني و 
مادة مت  للالمدعية تقد   اإلشارة إلى أن  ال ش مع   فصال  نهائيا  لثبوت والمتضمن فصل المدعية من الجامعة

السيد عميد المعهد  الضبط، فضال  عن أن  ة التي تلت الدورة التي نظم  فيها الفصلي  ونجحت فيها وذلع في الدورة 
الت كد  من عدم االستفادة  من الدفتر  نهائيا    ه تم  ه إلى السيد رئيس جامعة دمش  أفاد  ب ن  وفي كتابه  الموج  

غير مكتملة  التشكيل حيث لم يحضر  ة إضافة إلى أن  قرار لجنة االنضباط قد صدر عن لجنةة عملي  لكون الماد  
في -وهو عضو في لجنة االنضباط-، فضال  عن حضور نائب عميد المعهداثنان من أصل  مسة أعضاءسوا 

أشهر وعقدت  4ت  ر تشكيلهاتشكيل لجنة تظلم ثانية والتي  لجنة التظلم ونناء على شكوا الجهة المدعية تم  
لدعوا الماثلة التي تلتمس فيها ا كانت معه االمشكو منه مم   على ذلع صدر القرار ونناء   ،بحضور رئيس الجامعة

إل اء هذا  ومن ثم   2112   11   3  تاري   151وقف تنفيذ قرار مجلس الجامعة ذم الرقم   الجهة المدعية 
طل والضرر القرار والمتضمن  فصل المدعية  من الجامعة  فضال  نهائيا  وتضمين الجهة المدعى عليها الع

 تعاب.والرسوم والمصاريف واأل
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دفعت هذه المطالبة طالبة  2113   2   2الجهة المدعى عليها وبموجب مذكرتها المسر ة في  حيث إن  ومن 
رفع الدعوا ت سيسا  على وجود ضبط غش منظم بح  الجهة المدعية لوجود دفتر تنقل منه أثناء االمتحان 

حان أم كتاب أو وسيلة االمته ال يجوز للطالب أن يصطحب معه في قاعة وينل دليل االمتحانات على أن  
تنفيذية من قانون   من الالئحة ال 121ه وبمقتضى المادة   بالمقرر، فضال  على أن   اتصا  أو كل ماله عالقة

ل النهائي من الجامعة، ه وفي حا  ثبوت ال ش في االمتحان تكون العقوبة هي عقوبة الفصفالن  تنظم الجامعات، 
  من قانون  2عمال  ب حكام المادة   ي ال يطعن فيه إال بالتزوير ط رسمضبط ال ش هو ضب أن   إضافة إلى

ن  البي   الت كد من عدم االستفادة من  ما ذكره السيد عميد المعهد في كتابه إلى رئاسة  الجامعة من أنه تم   نات،  وا 
ليس كما  كتملة النصابجنة االنضباط كانت مل كما أن   ،الدفتر نهائيا  ال أثر له قانونا  ألنه  ارج عن ا تصاصه

على أن ت قد نص   2112  لعام  2  من قانون تنظيم الجامعات رقم    153المادة    كما أن   ،تدعي المدعية
لقضاء ، وعليه فالنه ليس لمن المجالس واللجان الجامعية مبرمةاألوامر الصادرة في شسون الطالب و  القرارات تعد  

 1222الصادرة بح  المدعية بموجب  قرار رئيس الجامعة رقم تثبيت العقوبة  وقد تم  ، تهاأن يبحث  في مشروعي  
ة  لقانون تنظيم الجامعات من الالئحة التنفيذي     126المادة    ن  ، إضافة  إلى أ2112   11   14  ل تاري  

ة بطلب يقدم ت على ا تصال مجلس الجامعة بالتظلم من القرار الصادر بفرع إحدا العقوبات الت ديبي  قد نص  
الدعوا قد أقيمت من قبل المدعية   يوما  من تاري  إعالن القرار، فضال  عن أن   31لرئيس الجامعة   ال  مدة 

 بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد  للطعن باإلل اء.
   2   31تاري   2   4242في القضية رقم  2   22هذه المحكمة وبموجب قرارها ذم الرقم  ومن حيث إن  

من دائرة  القطعية بتصديقهالمشكو منه وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة  تنفيذ القرارقضت برفع وقف  2113
أساس في الطعن  2  ط  1611رقم فحل الطعون بعد الطعن عليه من قبل الجهة المدعية وذلع بموجب القرار 

 .2113   12   4  تاري   2223  
لمدعى عليها بعدم ا تصال القضاء للنظر في الدعوا دارة امبدا من جهة اإلولجهة الدفع ال هومن حيث إن  

 قد نصت  على أن   2112  لعام   2  من قانون تنظيم الجامعات ذم الرقم    153   المادة الماثلة بحسبان أن  
عن البيان اإلشارة  ه غني فالن   ،ة تصدر مبرمةالقرارات الصادرة في شسون الطالب عن المجالس واللجان الجامعي  

ما المقصود  بصفة االنبرام هذه إن   على أن   اجتهاد مجلس الدولة بقسميه  القضائي واالستشارم  قد استقر   إلى أن  
في شسون الطالب عن المجالس بحيث ال ت ضع القرارات الصادرة  داريةينصر  إلى االنبرام من الناحية اإل

حوا  صفة االنبرام هذه ب م حا  من األ ، وال يجوز أن تتصر ة أعلىصائي  ة إلى التصدي  من جهات و الجامعي  
، عن رقابة  القضاء  والذم  يجب أن تكون  أبوابه مفتوحة أمام المتضرر من هذه  القرارات بمن اإلى جعلها 

 لدولة وبحسبانه الحصن الحصين لحماية حقوق وحريات األفراد، وهو ما أكد رأم اللجنة الم تصة في مجلس  ا
 .2116  لعام  242ذم الرقم    الرأم على سبيل المثا من ذلع 
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الصادرة  2112   لعام 2  من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ذم الرقم    121المادة    ومن حيث إن  
عقوبات تطب  على طالب الدراسات العليا ال على أننصت  قد 2112   2   11  تاري   251بالمرسوم رقم   

ا في حالة ثبوت ال ش في االمتحانات فتكون العقوبة المطبقة على طالب درجة اإلجازة، أم   ة وأحكامهااالنضباطي  
   من هذه الالئحة. 131ال يستفيد من أحكام المادة    وفي هذه الحالة ،هي عقوبة الفصل النهائي من الجامعة

المشرع قد أرسى مبدأ قانونيا   أن  ة ض  بصورة جلي  ه يت  والبيان فالن  ه وباستقراء النل السالف الذكر ومن حيث إن  
  من ذات  124قة على طالب اإلجازة والوارد ذكره في المادة   ة المطب  مفاده تطبي  ذات العقوبات االنضباطي  

فرد لها حكما  ال ش، حيث أ حالة ثبوتالمذكور  في النلالالئحة على طالب الدراسات العليا استثنى المشرع 
 ة.باقي العقوبات االنضباطي   الجامعة دون من  الفصل النهائياه فرع عقوبة  اصا  مسد  

ما قصد تطبي  عقوبة المشرع إن   ن أن  ه يتبي  ه ونتحرم مقصود المشرع من عبارة ثبوت ال ش فالن  ومن حيث إن  
تطبي  هذه  فيه وعليه فالن   وال شع  ال ريبة اطعا  ق الفصل النهائي من الجامعة في حالة ثبوت ال ش ثبوتيا  يقينيا  

 العقوبة ال يكون إال في حالة الجزم والثبوت واليقين، وال يجوز تطبيقها في حالة الشع واالحتما  والت مين.
ه وباستقراء الوثائ  المبرزة في ملف القضية والسيما ما ورد في حاشية السيد عميد المعهد العالي إن  ومن حيث 

عملية وال  ه تم الت كد من عدم االستفادة من الدفتر نهائيا  لكون المادةفالن   111) ة حيث جاء فيها داري  اإللتنمية ل
نهم دوا وجود الدفتر وأك  كما أنني عندما س لت المراقبين  أ 111تعتمد على المعلومات إال من  ال   برة الطالب 

وبما لها من صالحية التقدير وتكييف الوقائع مة هذه المحك ن  ال(  وعليه ف 111ين من حالة النقل غير مت كد
م بح  الجهة المدعية مع تجد تعارضا  بين مضمون ضبط ال ش المنظ  ها فالن   ،ووزن األدلة بالقسطاس المستقيم

كمة أمام ما فادات المراقبين وعليه تكون المحما لجهة إة والسي  داري  د عميد المعهد العالي للتنمية اإلحاشية السي
نفي ثبوت ال ش وهو األمر الذم يسدم حا  وجوده إلى  يسمى  في الفقه القانوني وعلم االدلة بتهاتر البينات،

وعليه ي دو الفعل المنسوب للجهة المدعية  ارجا  عن نطاق تطبي  النل وال  ،المنسوب إلى الجهة المدعية
يف الصحي  لهذا الفعل هو م الفة القانوني والتكيلوصف لنهائي من الجامعة، ويكون ايست هل  عقوبة الفصل  ا

ة التي تتناسب معها لجهة اإلدارة المدعى عليها فرع إحدا العقوبات االنضباطي  ة والتي يعود للتعليمات االمتحاني  
ي هذه اء والفعل فالتناسب بين الجز ي  مبدأ تطب بحسبان أن   ،و الجامعةاستبعاد عقونتي الفصل من الكلية أبعد 

ن   ،رة لردارةالمالءمة المقر  يا  على سلطة تعد الحالة ال يشكل ة قرار الجهة المدعى عليها هو رقابة لمشروعي  ما وا 
 عندما تكون هذه المالءمة عنصرا  من عناصر مشروعيته.

 ال شقيام حالة الهد  من وضع ضوابط لقمع ال ش في االمتحانات هو عدم االستفادة من  ومن حيث إن  
 واإل ال  بمبدأ تكافس الفرل بين ال ريجين.

ه وفي هدا ما تقدم تكون فالن   ،يكن محسوما   العملية لمليها من ه مادام موضوع استفادة الموما إومن حيث إن   
 على أسبابها وموجباتها القانونية. منها لقيامهادعوا الجهة المدعية جديرة بالقبو  في شطر 

 -لهذه األسباب-



231 
 

 يلي:لمحكمة باألكثرية بما حكمت ا
 قبو  الدعوا شكال   أواًل:
ل اء القرار المشكو منه الصادر عن الجه ثانيًا:   ة المدعى عليها ذم الرقم قبولها موضوعا  في شطر منها وا 
والمتضمن فصل الجهة المدعية من الجامعة فصال  نهائيا  مع حفظ ح  الجهة  2112   11   3  تاري   151

 لى الجهة المدعية.ة التي تتناسب مع الفعل المنسوب إها في فرع إحدا العقوبات االنضباطيالمدعى علي
إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف األ ر وتضمين الطرفين مناصفة  ثالثًا:

 ئة ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.ا   مسم 511المصاريف وكل منهما   
 م3009/ 33/3هـ الموافق في0131صدر وتلي علنًا في   /     /  قراراً 

/ في الطعن رقم 131تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3001 / لعام1331/

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م 3009( لسنة 010/0القرار رقم )
 م3009( لسنة 3303/0في القضية ذات الرقم )

إن اجتهــاد مجلــس الدولــة بقســميه االستشــاري والقضــائي -إلغــاء تخصــيص بمســكن-قــرار إداري -قضــاء إداري 
إحالل عضوية عضو مكتتب محل عضو غير مكتتب لدى الجمعيات التعاونية السكنية ال ينفـي  مستقر على أن  

 مناط ذلك.-رفض الدعوى -استفادة كل منهما من مسكن من تلك الجمعيات
  . مالجهة المدعيـــــــة: 

 س ر.المحامي  يمثلها                                                                                 
 وزير اإلسكان والتعمير إضافة لمنصبه  : الجهة المدعى عليها
 المدير العام للمسسسة العامة لرسكان إضافة لوظيفته                        

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة 
 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. االطالعبعد 
 الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلية.  ومن حيث إن  
م بهااذه الاادعوا أمااام وكياال المدعيااة تقااد   وقااائع الاادعوا تااتل ل حساابما اسااتبان ماان األوراق فااي أن   وماان حيااث إن  

شاااارحا  فيهاااا ماااا مل صاااه: المدعياااة مكتتباااة علاااى مشاااروع إساااكان  2113 3 11محكماااة القضااااء اإلدارم بتااااري  
  فئاة  أ  مرحلاة أولاى وت صصات 1211ة  برقم أفضلي   2112  لعام 1343رقم  الشباب بموجب القرار الوزارم  

  منطقااة توسااع ضاااحية قدساايا بمحافظااة ريااف دمشاا  تاااري  ماان الجزياارة  ... 11  العمااارة رقاام 36 بالمسااكن رقاام 
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والمتضاامن  2113 1 6 غ تاااري  22، وقااد أصاادرت الجهااة الماادعى عليهااا القاارار المشااكو منااه رقاام 2111 2 2
مدعيااة مسااتفيدة فااي جمعيااة ال   ماان مشااروع إسااكان الشااباب بحجااة أن  61اء ت صاايل المدعيااة بالمسااكن رقاام  إل اا
القارار المشاكو مناه فاي غيار محلاه  التعاونية السكينة في منطقة برزة " إحال  عضوية"  ولقناعاة المدعياة با ن   ....

ل اء القرار المشكو منه وا عادة الحا  إلاى ماا كاان  القانوني  فقد جاءت هذه الدعوا، والتي تطلب فيها وقف تنفيذ وا 
لاازام الجهااة الماادعى عليهااا مفاعياال ت صيصااها وا عااادة ت صيصااها باا عليااه قباال صاادوره والبناااء علااى نفس المسااكن وا 
 عن العطل والضرر المادم  والمعنوم الالح  بها جراء صدور هذا القرار.ب ن تدفع لها تعويع عاد  

ن  الحكااام أو  1612  لعاااام 36ومااان حياااث إن  وكيااال المدعياااة يسساااس دعاااواه علاااى الماااادة األولاااى مااان القاااانون رقااام  
مان  بالحال  عضوية المدعية لش ل أ ر ينفي أن تكون المدعية قد اشترت أو استعانت من مساكن مان أم جهاة  

هذا المسكن والحكم بالحال  العضوية  ة ألنها كانت مس رة فقط ولم تشتر  جهات الدولة أو الجمعية التعاونية السكني
 وتسليم الشقة لل ير قبل أن تكتتب المدعية على مشروع إسكان الشباب. 

لقارار بارفع طلاب وقاف تنفياذ ا 2113 4 2 م تااري  2 142المحكماة قضات بموجاب قرارهاا رقام   ومن حياث إن  
المشااكو منااه وقااد اكتسااب القاارار الدرجااة القطعيااة بعااد المصااادقة عليااه ماان قباال دائاارة فحاال الطعااون لاادا المحكمااة 

 اإلدارية العليا.
التمست فيها عدم قبو  الدعوا  2114 5 4اإلدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مسر ة في  ومن حيث إن  

  الجزياارة  ...  11  ماان العمااار  36م  إل اااء ت صاايل المدعيااة بالمسااكن رقاا ه تاام  لعاادم قانونيتهااا ت سيسااا  علااى أن اا
التعاونياة الساكنية فاي منطقاة  ...ن من استمارة الشراء استفادتها من جمعياة بعد أن تبي   منطقة توسع ضاحية قدسيا

مساكن طلاب شاراء والتاي اشاترطت فايمن ي 1612  لعاام 36  مان القاانون رقام  1برزة وذلاع عماال  ب حكاام الماادة  
دولاة أو  صال مساكن مان  يكاون قاد اشاترا مساكنا  مان أم جهاة مان جهاات الال  من أم جهة من جهات الدولاة أ

 ية جمعية تعاونية سكنية.مساكنها أو أ
الاااتمس فيهاااا الحكااام وفااا  ماااا جااااء  2114 2 25وكيااال المدعياااة تقااادم بماااذكرة جوابياااة مسر اااة فاااي  ومااان حياااث إن  

ماازاعم اإلدارة الماادعى عليهااا تتناااقع وتتعااارع مااع دسااتور الجمهوريااة العرنيااة  علااى أن   باسااتدعاء الاادعوا ت سيسااا  
ه ال تنااازع الملكياااة إال بحكااام قضاااائي والحكااام الصاااادر عااان محكماااة البداياااة المدنياااة الساااورية الاااذم يااانل علاااى أن ااا

 لقطاع العام.المكتسب الدرجة القطعية يسكد على عدم تملع أو ت صيل المدعية بمسكن من مساكن جهات ا
نصات علاى أناه يشاترط مان يطلاب شاراء مساكن مان  1612  لعاام 26  من القاانون رقام  1المادة   ومن حيث إن  

أية جهة مان جهاات الدولاة أو القطااع العاام أو ي صال بمساكن مان مسااكنها أال  يكاون قاد اشاترا مساكنا  مان أم 
 تعاونية سكنية.من هذه الجهات أو  صل بمسكن من مساكنها أو من أم جمعية 

حاال  عضاوية عضاو مكتتاب الستشاارم والقضاائي مساتقر علاى أن إاجتهااد مجلاس الدولاة بقساميه ا ومن حيث إن  
محااال عضاااو غيااار مكتتاااب لااادا الجمعياااات التعاونياااة الساااكنية ال ينفاااي اساااتفادة كااال منهماااا مااان مساااكن مااان تلاااع 

 الجمعيات.
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واالجتهاااد المااذكور أنفااا  يكااون القاارار  1612  عااام  36    ماان القااانون 1ه وعمااال  ب حكااام المااادة  وماان حيااث إن اا
 المشكو منه له ما يبرره ويقوم على سند صحي  من القانون.

 ه وت سيسا  على ما تقدم ت دو الدعوا الماثلة جديرة بالرفع موضوعا .  ومن حيث إن  
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي: 
 قبو  الدعوا شكال .  أواًل:
 رفضها موضوعا .  ثانيًا:
    .س مقابل أتعاب المحاماة. 1111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و  ثالثًا:

 0/3/3009هـ الموافق 0133/  في /صدر وتلي علنًا 
/ في الطعن 0919تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3001 لعام /1133رقم /
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قضايا العاملين الغير خاضعين للق انون األساسي  
 للعاملين في الدولة
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 محكمة القضاء اإلداري بحلب

 3001لعام  / 3/ القرار رقم 
 م3001لسنة  (0)ضية ذات الرقم في الق

قيام المدعي على رأس عمله يجعل من قرار اعتباره في  ثبوت-عضو هيئة تدريسية-عاملين-قضاء إداري 
أحقية عضو الهيئة التدريسية بالرواتب والتعويضات خالل فترة اعتباره في -إجازة خاصة بال أجر قرارًا معدوماً 

 مناط ذلك.-إجازة خاصة بال أجر مع احتساب هذه الفترة في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع والمعاش
                                                 ت م.الُمدعيــة:  الجهـة

 وكيله المحامي ف.أ
 لوظيفته   حلب إضافةرئيس جامعة  عليها:الجهة الم دعى 

 تمثله إدارة قضايا الدولة 
 -المحكمـة-

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.
 استوفت إجراءاتها الشكلية.ن  الدعوا قد إومن حيث 

 : تقدم وكيل المدعي بهذه الدعوا ومن حيث إن  وقائع الدعوا تتل ل حسبما استبان من األوراق المبرزة ب ن 
عن الجهة المدعى  4132صدر القرار المشكو منه رقم  2112 2 12مبينا  ب نه بتاري   2111 11 11بتاري  

إجازة  اصة بال راتب بح  موكله الذم  2115 1 31ول اية  2115 2 1عليها متضمنا  اعتبار الفترة ما بين 
االلكترونية في جامعة حلب ومطالبته برد النفقات والرواتب هو عضو هيئة تدريسية في كلية الهندسة الكهرنائية و 

 فعال  استرداد الرواتب عن الفترة المذكورة. ة  ال  تلع الفترة وقد تم  المصروف

ة هذا القرار أقامت دعواها الماثلة التي تطلب فيها طي اإلجازة بال أجر مدعية بعدم قانوني  ولقناعة الجهة ال
الصادرة بحقها وا عادة المبالة المقتطعة وكل ما ترتب على ذلع وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف 

ه العتبار الموظف إجازة القرار المشكو منه في أن   ةست دعواها في عدم صوابي  وقد أس   ،والحد األدنى من األتعاب
ن   ؛جر يستوجب انفكاع وانقطاع وهذا لم يحصل بح  المدعيبال أ نصابه التدريسي  ال  فترة اعتباره مجازا   وا 
ى باإلشرا  على رسائل الماجستير ومشاريع الت رج هذا فضال  على ارتداد القرار المشكو منه عن أكثر من م ط  

 ابقة لتاري  صدوره.سنة س

ن   الجهة المدعية سب  لها أن أقامت دعواها بذات الموضوع أمام محكمة البداية العمالية بحلب التي صدرت  وا 
األمر الذم  ،قرارا  باالستجابة لمطالبها لكن المحكمة اإلدارية العليا نتيجة الطعن قررت إعالن عدم اال تصال

 اقتضى الدعوة الماثلة.
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الدعوا  ت فيها على الدعوا طالبة رفضها استنادا  إلى أن  دارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية رد  جهة اإل وان  

القرار المشكو منه صدر استنادا  إلى قرار مجلس قسم الهندسة  وأن   ،مقامة  ارج الميعاد المقرر لدعوا اإلل اء
 كما أن   ؛2115 12 21تاري   1221لس الجامعة رقم ة وقرار مجلس الكلية وقرار مجة وااللكتروني  الكهرنائي  

المدعي كان معارا  بشكل كامل لجامعة الم مون ال اصة  ال  فترة اعتباره إجازة  اصة بال أجر بناء على طلبه 
 ال   2115- 2114ه لم يكن مكلفا  ب م عمل لدا الكلية التي يعمل فيها  ال  الفصل الثاني من عام كما أن  
 واردة في القرار المشكو منه.الفترة ال

المسرخ في  1311قرار رقم المجلس جامعة حلب أصدر  ة ب ن  الواض  من وثائ  القضي   ومن حيث إن  
بالعارة المدعي إلى جامعة الم مون ال اصة إعارة كاملة لمدة عام وذلع اعتبارا  من تاري  انفكاكه  2115 1 12

 القرار األصولي بذلع.                       الذم تحدده له عمادة الكلية وبعد صدور 

ه لعدم صدور القرار النهائي بهذا الش ن من السيد وزير التعليم العالي تقدم المدعي بطلب طي قرار ومن حيث إن  
ول اية  2115 2 1اعتبار الفترة الممتدة من حلب القرار المشكو منه متضمنا   اإلعارة ف صدر رئيس جامعة

لوضع المدعي واسترداد النفقات والرواتب المصروفة عليه عن الفترة  ازة  اصة بال أجر تسوية  إج 2115 1 31
 المذكورة وعدم اعتبارها من حساب  دماته الفعلية.

جر عن المدة آنفة الذكر جاء نتيجة لعدم تكليف المدعي دارة العتبار المدعي إجازة بال أذهاب اإل ومن حيث إن  
ها بحسب ما هو مبين في قرارم مجلس القسم ومجلس الكلية والتي قام القرار المشكو ب م واجب تدريسي  الل

 منه عليهما في هذا الصدد.

المدعي و ال  فترة اعتباره إجازة  اصة بال أجر من تاري   الثابت في هذه القضية ب ن   ومن حيث إن  
وظيفته في جامعة حلب على وجه بموجب القرار المشكو منه كان شاغال  ل 2115 1 31ل اية  2115 2 1

الدوام ولم يطرأ على رابطته الوظيفية أم انقطاع وت ي د ذلع بكتاب عميد كلية الكهرنائية وااللكترونية المسرخ في 
ه إلى معتمد الرواتب في الكلية 2115 11 13 المدعي لم ينفع عن الكلية وما زا  قائما   والذم يفيد ب ن   ،والموج 

ة لجان الحكم على ه كان مكلفا  بعضوي  كما تبين أن   ،لعدم صدور القرار الوزارم الالزم باإلعارةعلى رأس عمله 
بموجب قرار مجلس قسم الهندسة االلكترونية  2115- 2114مشاريع ت رج طالب السنة ال امسة للعام الدراسي 

جهة اإلدارة المدعى عليها  ال  وهذا األمر لم تمار به  2115 2 21تاري   23المت ذ بالجلسة رقم  23رقم 
 .2112 3 5وال سيما مذكرتها المقدمة لهذه المحكمة بجلسة  ،مسيرة الدعوا 

نة رغم إش ا  الوظيفة بشكل مستمر وف  ة معي  اعتبار المدعي إجازة  اصة بال أجر عن فترة زمني   ومن حيث إن  
مشوبا  ب حد عيوب االنعدام لفقدانه ركن السبب، إذ  الوضع القانوني المقرر لها يجعل القرار الصادر بهذا الش ن

تي تدفع   لدا الفقه والقضاء اإلدارم هو الحالة القانونية أو الواقعة الو السبب في القرار اإلدارم كما هو معر  أن  
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 اضعا   السبب في القرار المشكو منه هو انقطاع المدعي عن العمل وت يبه بشكل يجعله ن  اإلدارة الت اذ القرار وا  
منتفيا  في القرار الماثل وال وجود له مما يصمه بعيب عدم يعد   جر وهذا السبب زة ال اصة بال أألحكام اإلجا

 دة المشرع م الفة حازمة وصارمة.المشروعية لم الفة إرا

وينحدر به إلى ة اعتبار القرار مشوبا  بعيب االنعدام كالقرار المشكو منه يجرده من صفته القانوني   ومن حيث إن  
األعما  المادية التي ينعدم أثرها القانوني ويحرره من القيود الشكلية التي تعصمه من الطعن  ارج الميعاد المقرر 

 لها.

را  من الميعاد المقرر له ه ت سيسا  على ما سلف ي دو ميعاد الطعن بالقرار المشكو منه أضحى محر  ومن حيث إن  
 الدولة وتكون الدعوا الحالة هذه جاءت مستوفية شروطها الشكلية من قانون مجلس  22في المادة 

))يراجع في بحث انعدام المحل في القرار اإلدارم كتاب نظرية انعدام القرارات اإلدارية وأثرها في المسسولية 
 ( القفطي(للمسلف محمد عبد الرحمن _واال تصال _دراسة مقارنة 

في جامعة حلب على الوجه القانوني السليم  ال  فترة اعتباره مجازا   ثبوت ش ل المدعي للوظيفة ومن حيث إن  
بال اجر يمنحه الح  في تقاضي كافة استحقاقاته المالية عن تلع الفترة واعتبارها من  دماته المسهلة للترفيع 

 وحساب المعاش.

لى المدعي استنادا  للقرار المشكو قيام اإلدارة المدعى عليها باسترداد الرواتب والنفقات المصروفة ع ومن حيث إن  
منه والذم تبين انعدامه وم الفته المشروعية م الفة جسيمة يجعل تصر  اإلدارة بهذا الش ن عديم األساس 

ي إعادة تلع المبالة والرواتب فالقانوني إعماال مثار تقرير انعدام القرار المشكو منه ويكون مطلب الجهة المدعية 
 لسليم وجديرة بالقبو  موضوعا .في محلها القانوني ا

قطع رواتبه واعتباره مجازا  عدم تكليف الموظف بالواجب التدريسي الالزم ليس سببا  ل ن  ه يجدر التنويه ب وحيث إن  
ة يتم إعدادها وتهيئتها من قبل جهة القيام بالدروس العملية والنظرية وغيرها من التكاليف الوظيفي   جر الن  بال أ

 .2112لعام  2من قانون الجامعات   61 اإلدارة المكلفة بذلع بحسب المادة 

 بذلع.ه ت سيسا  على ما سلف ذكره ت دو الدعوا الماثلة قد أصبحت جديرة بالقبو  مما يتعين الحكم ومن حيث إن  

 -لـهذه األسبـاب-
 يلـي: حكمـت المحكمـة بما

 و  الدعوا شكال .قب أوال:
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وأحقية  2112 2 12الصادر عن رئيس جامعة حلب بتاري   4132قبولها موضوعا  وانعدام القرار رقم  ثانيًا:
ول اية  2115 2 1المدعي باسترداد كافة الرواتب واالستحقاقات المالية المتقطعة منه عن الفترة الواقعة بين 

 ه الفعلية المسهلة للترفيع وحساب المعاش.واعتبار هذه الفترة من عداد  دمات 2115 1 31
 المحاماة. . س مقابل أتعاب  111تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف و ثالثًا:

 33/1/3001هـ   الموافق   39/1/0139 قرارًا صدر وتلي علنًا في حلب
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3009لسنة  (0010/9القرار رقـم )

 م3009( لسنة 9/ 3330ذات الرقم )في القضية 
إن وجود عقود عمل منفصلة يمنع اعتبار المدعي متعاقدًا -خاصة عامل في شركة نفط-عاملين-قضاء إداري 

وعليه يكون من أحقية العامل المطالبة  3000/ لعام 03لمدة غير محددة وفق أحكام قانون العمل رقم /
 مناط ذلك.-بحقوقه التنمينية فقط

 : السيد ع. أالــمــدعـيةالــجهــة 
 م.أ و و.أ األستاذان:يمثله المحاميان                                    

 إضافة لوظيفته  –السيد رئيس مجلس إدارة شركة عودة للنفط الجهة المدعى عليهـا: 
 يمثله المحامي ز.أ                                                     

 إضافة لوظيفته  سورية المحدودة )شايبوع(( sips)شركة مدير                        
 يمثله المحامي ن. أ                                                                          

 إضافة لوظيفته  سة العامة للت مينات االجتماعيةالسيد المدير العام للمسس                       
 تمثله إدارة قضايا الدولة                                                                                  

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  االطالعبعد 

كان يعمل لدا المدعي  حسبما من الوثائ  المبرزة في الملف ب ن  –وقائع هذه الدعوا  تتحصل ومن حيث إن  
الشركة المدعى عليها )شركة سايبوع( بصفة مش ل في قسم العمليات الب ارية بموجب عقد عمل منذ تاري  

، وبعد ذلع قامت الشركة 2113 3 23تجديد عقد عمله ألكثر من مرة حتى تاري   م، وقد تم   2112 12 1
 ولقناعة المدعي ب ن   ،ا  بدون مبرر قانونيي  المدعى عليها بتسريحه من عمله مع عدد من زمالئه تسريحا  تعسف

ل اء القرار  تسريحه من عمله كان في غير محله القانوني فقد كانت دعواه الماثلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وا 
لزام الشركة المدعى عليها باعتباره مثبتا  حكما  بعمله  الصادر بتسريحه من عمله بكل ما يترتب عليه من آثار وا 

لزامها بالعادته إلى عمله الساب  وتسجيله لدا مسسسة  2112 12 1انون منذ تاري  بدء عمله لديها في بقوة الق وا 
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الت مينات االجتماعية منذ تاري  بدء عمله وف  آ ر أجر كان يتقاضاه وتسديد جميع األقساط المترتبة بذمتها 
لزامها أيضا  للمسسسة العامة للت مينات، وتقرير أحقيته بتعويع مكاف ة نهاية ال  دمة من المسسسة المذكورة وا 

بالتكافل والتضامن ب ن تدفع له المبالة المترتبة عليها بعد إضافة الفائدة القانونية عن جميع المبالة المستحقة 
 : ما يلياألداء المترتبة بذمة الشركة اعتبارا  من تاري  استحقاقها وحتى الوفاء وف  

 من األجر الشهرم  %51نسبة -1
 عليها.تعويع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات عمله لدا الشركة المدعى -2
 العمل.تعويع الجهد اإلضافي وتعويع اال تصال وتعويع طبيعة -3
 السنوية.بد  اإلجازات -4
 الرسمية.بد  األعياد والمناسبات -5
 المرضية.بد  اإلجازات -2
 تسريحه.ل اية بد  أيام الراحة األسبوعية من تاري  بد  العمل و -2
 والليلية.بد  ساعات العمل اإلضافية النهائية -1
 زيادة الرواتب واألجور من تاري  بدء العمل لدا الشركة المدعى عليها -6
فروقات الراتب الناجمة عن فرق المستوا الوظيفي للعامل أو ما اقتطعته الشركة المدعى عليها بدون  جميع-11
 ح .وجه 

-12السنوية  المكاف ت-15بد   بير -14المسسولية  بد -13شهرين إنذار  راتب-12بد  الترفيعات -11
التعويضات لقاء بد  طعام ولباس وتعويع تدفئة وغير ذلع من الحقوق المقررة  كافة-12العائلي  التعويع

 عليها.بقانون العمل وأنظمة وتعليمات الشركة المدعى 

 عليها.نسبة من أرنا  الشركة المدعى -11

الحقوق والمنصول عليها من أنظمة وتعليمات الشركة المدعى عليها بما فيها نظامها الدا لي، وذلع  جميع-16
 كله وف  ما تقدره ال برة.

عقد عمل المدعي مع الشركة المدعى عليها  وكيل الجهة المدعية يسسس دعواه هذه على القو  ب ن   ومن حيث إن  
م، وذلع 2112 12 1شرة وب ثر رجعي إلى تاري  بدء عمله معها بتاري  هو عقد عمل غير محدد المدة يعود مبا
م نصت 2111  لعام 12  من قانون العمل رقم  54المادة   حيث أن   ،بعد أن قامت بتجديد عقده عدة مرات

 ه إذا زادت مدة العقد األصلية والمحددة عن ال مس سنوات انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدةعلى أن  
وجب إعادته إلى عمله ما دامت الشركة مازالت تعمل وتمارس نشاطها، كما تسريحه تسريحا  تعسفيا  ي وبالتالي فالن  

م وأنظمة الشركة 2111  لسنة 12ه عنها استنادا  إلى أحكام قانون العمل رقم  من حقه تقاضي حقوقه المنو   أن  
 المدعى عليها وتعليماتها.
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دفعت الدعوا ملتمسة إ راجها منها ت سيسا  على عدم –لنفطشركة عودة ل–دعى عليهاالجهة الم ومن حيث إن  
عالقة التبعية والعمل في عقود المبرزة في الدعوا هي بين المدعي  وجود أم عالقة بينها ونين المدعي، حيث أن  

 وليس هناع أم عالقة ترنطها مع المدعي.–(sips)ونين شركة 

 ( دفعت الدعوا من جهتها ملتمسة ردها ت سيسا  على أن   sipsسايبوع ) –ى عليهاالشركة المدع ومن حيث إن  
م بسبب األحداث  2113 2 21ة وقد انتهى عقده بتاري  دة المد  المدعي كان يعمل لديها بموجب عقود محد  

مما اضطر  ضت حقو  النفط للنهب والحرق واإلتال  من قبل العصابات المسلحةالمسسفة في القطر، حيث تعر  
العقد شريعة المتعاقدين ويجوز إنهائه بتاري   كما أن   ،بالشركة إلى عدم تجديد عقود العاملين لديها ومنهم المدعي

ها كشركة قامت بدفع كافة التزاماتها المالية إلى المدعي بموجب العقود المبرمة معه ولم يعد له أية انتهائه، وب ن  
 حقوق بذمتها.    

ها المسسسة العامة للت مينات االجتماعية دفعت الدعوا ملتمسة رد  –جهة اإلدارة المدعى عليها ومن حيث إن  
الشركة المدعى عليها ت ضع ألحكام المرحلة الت مينية الثالثة وقد اشتركت عن المدعي اعتبارا   ت سيسا  على أن  

وال يوجد أم دليل يثبت تاري  التحاقه بالعمل  ،   . س51111وب جر شهرم قدره   2111 3 12من تاري  
ه استطرادا  وفي حا  جنو  وب ن   ،وأجره الشهرم وبالتالي فال يمكن االستجابة لطلبه ما لم يثبت ذلع أمام القضاء

تحديد تاري  التحاقه  -: بعمله وباألجر الشهرم فهي تلتمس عيه لجهة التحاقهالمحكمة للحكم للمدعي بما يد  
ة حتى تتمكن المسسسة من حساب االشتراكات سندا  للمادة ة ميالدي  مع بيان أجوره الشهرية في أو  كل سن  بعمله 

   من قانون الت مينات. 22 

إلزام صاحب العمل والعامل ب ن يسدد للمسسسة كامل فروق االشتراكات المستحقة إضافة إلى الفوائد وال رامات -
 ت مينات.  22 – 23- 22 – 52 – 11 والمبالة اإلضافية سندا  للمواد 

 م  1626  لعام 411إلزام المدعي بتقديم وثائ  الصر  القانوني المنصول عليها بالقرار الوزارم رقم  -
   ت مينات. 21 – 56ترع حساب مستحقاته للمسسسة عمال  بالمواد  -

م برفع وقف تنفيذ القرار 2113 1 22  تاري  322المحكمة قضت بموجب قرارها ذم الرقم   ومن حيث إن  
المشكو منه وقد اكتسب قرارها هذا الدرجة القطعية برفع الطعن المقدم به وذلع بموجب قرار دائرة فحل 

 م.2114  لسنة 3111في الطعن رقم   2114 1 1 ط تاري  211ة العليا رقم الطعون لدا المحكمة اإلداري  

عاد فتقدم أثناء سير المحاكمة بمذكرة  المحدودة(سورية  SIPC)شركةوكيل الشركة المدعى عليها  ومن حيث إن  
ه استلم من الشركة كامل واعتر  ب ن   المدعي قد أقر   م أوض  فيها ب ن   2115 1 11جوابية مسر ة في 

مستحقاته وند  إجازاته وكافة تعويضاته حسب جدو  سياسة العاملين في الشركة والتي انتهت بنهاية  دمته في 
 الدعوا.ة المذكورة وبالتالي فالنه لم يعد له أم ح  أو مطالبة تجاهها والتمس بالنتيجة الحكم برد الشرك

 ة الحقة أكد فيها على مطالبه ودفوعه السابقة. م بمذكرة جوابي  وكيل المدعي من جهته قد تقد   ومن حيث إن  
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سورية  SIPC) شركة  عليهاعن الشركة المدعى بالقرار الصادر  ا الطعنالدعوا الماثلة إنما تت ي   ومن حيث إن  
المتضمن تسري  المدعي باعتباره مثبتا  حكما  لدا الشركة المدعى عليها منذ  2113 2 21المحدودة ( بتاري  

ته أيضا  باإلعادة إلى عمله الساب  وتسجيله لدا المسسسة العامة وأحقي   2112 12 1تاري  بدء عمله في 
منذ التاري  المذكور وف  آ ر أجر كان يتقاضاه وتسديد جميع األقساط المترتبة بذمة  للت مينات االجتماعية

الشركة للمسسسة المذكورة إضافة لتقرير حقه بعدد من المستحقات الواردة في عريضة دعواه والتي لم تمنحه إياها 
 الشركة المدعى عليها  ال  فترة  دمته لديها.

فرز المدعي  ال   دمته لدا شركة دبلن انتر ناشيونا  بتروليوم  إلى أن   داء  ه يقتضي التنويه ابتومن حيث إن  
ليمتد ) والتي حلت محلها الشركة المدعى عليها ( إلى شركة عودة للنفط كان على أساس بقاء تبعيته لسياسة 

كافة حقوقه المالية وتعويضاته من شركته المذكورة وذلع  وعلى أن   ،ونظام العاملين لدا الشركة التي قامت بفرزه
وهو األمر الذم ينفي  ،دون أن يطرأ على أحكام وشروط العقد المبرم بينه ونين هذه الشركة األ يرة أم تعديل

وجود أم رابطة تبعية بينه ونين شركة عودة للنفط ) المدعى عليها ( ونذلع ت دو م اصمة هذه الشركة األ يرة 
 ن معه إ راجها منها لعدم صحة م اصمتها.القانوني ويتعي   االدعوا الماثلة في غير محلهفي 

جراءاتها الشكلي   ومن حيث إن   ة فتكون جديرة بالقبو  الدعوا فيما عدا ذلع وقد قدمت ضمن أوضاعها القانونية وا 
 شكال .

القرار الصادر بتسريحه من عمله بما يترتب : وفيما يتعل  بمطالبة المدعي بالل اء ه في الموضوعومن حيث إن  
 2112 12 1عليه من آثار واعتباره مثبتا  حكما  بعمله لدا الشركة المدعى عليها منذ تاري  بدء عمله في 

ه من الثابت من  ال  الوثائ  المبرزة في ملف هذه وا عادته إلى عمله الساب  لديها ومنحه راتب شهرين إنذار فالن  
سورية المحدودة ( كانت  SIPCلعالقة الوظيفية بين المدعي ونين الشركة المدعى عليها ) شركة ا الدعوا ب ن  

ونذلع  ،2113 3 23ول اية  2112 12 1بموجب عقود عمل سنوية منفصلة محددة المدة اعتبارا  من تاري  
لمدة واعتبار عمله معها عقود عمله لدا الشركة المدعى عليها كانت غير محددة ا ي دو ما دفع به المدعي ب ن  

  من قانون العمل رقم 54على هذا األساس مفتقرا  لمستنده القانوني الصحي  وال ي ير ذلع تمسكه ب حكام المادة  
م التي أجازت تجديد عقد العمل المحدد المدة باتفاق صري  بين طرفيه لمدة معينة أو لمدة  2111  لعام 12 

ذا ما زادت مدة العقد األ ،أ را  صلية والمجددة عن  مس سنوات انقلب العقد إلى عقد غير محدد المدة، ذلع وا 
ما ينطب  على العامل الذم يتم تجديد العقد األصلي المبرم معه وتتجاوز مدة تجديده عن النل المذكور إن   أن  

الذم يتم –كحالة المدعي –ال مس سنوات بحيث ينقلب إلى عقد غير محدد المدة وال ينطب  على حالة العامل
ه التعاقد معه تباعا  بموجب عقود محددة المدة ومنفصلة عن بعضها أو لها شروطها المستقلة، هذا مع التنويه ب ن  

ن كان ثم   مدته وفقا  لما هو ثابت من  فالن   ؛تجديده من قبل الشركة المدعى عليها ة عقد من عقود المدعي قد تم  وا 
  من القانون 54ه ال مجا  لتطبي  حكم المادة  ونذلع فالن   ،تجديده مدة سنتينالوثائ  من المبرزة ال تتجاوز بعد 
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المذكور على حالته، ونذلع ت دو مطالبة المدعي والحا  ما ذكر بالل اء قرار تسريحه من عمله واعتباره مثبتا  
محلها القانوني ه إلى عمله الساب  في غير و إعادتلمدعي عليها منذ تاري  بدء عمله أبعمله لدا الشركة ا

هذه النتيجة تقضي إلى عدم قبو  أم طلب يتعل  بالل اء قرار التسري   ن  ومستوجبة الرفع، هذا مع التنويه ب 
 نذار. ة كطلب المدعي بمنحه راتب شهرين إمحل المطالب

ة المدعي ه عن مطالبة المدعي بمستحقاته الواردة في عريضة دعواه والناجمة عن  دمته لدا الشركومن حيث إن  
المدعي  ب ن  –م بها وكيل الشركة المذكورة والمبرزة في الملفه من الثابت بالوثيقة التي تقد  فالن   – sipc –عليها 

واعتر  ب نه استلم من الشركة المدعي عليها كامل مستحقاته وند  إجازاته وكافة  وبموجب هذه الوثيقة قد أقر  
وب نه   2113 2 21الشركة والتي انتهت مع نهاية  دمته لديها في تعويضاته حسب جدو  سياسة العاملين في 

لم يعد له بذمة الشركة أم ح  أو مطالبة ألم سبب كان، وبما أن المدعي لم يعارع وكيل الشركة المدعى 
دليال   ويعتبردلة معلوم قانونا  واجتهادا  سيد األ عليها فيما دفع وتقدم به بهذا الصدد وكان اإلقرار وفقا  لما هو

  بذلع ا كان المدعي لم يجادولم   ،كراهإقراره كان نتيجة الض ط واإل لم يثبت أن   بما أقر به ما قاطعا   على المقر
بموجب الدعوا الماثلة  –بعد ذلع –مطالبته ب م مستحقات ناجمة عن  دمته لدا الشركة المدعى عليها فالن  

 ساس. الصحي  ويستوجب ردها على هذا األ ت دو مفتقرة لمستندها القانوني

ه عن مطالبة المدعي باللزام الشركة المدعى عليها بتسجيله لدا المسسسة العامة للت مينات ومن حيث إن  
االجتماعية منذ بدء عمله لديها وف  آ ر أجر كان يتقاضاه وتقرير أحقيته بمكاف ة نهاية ال دمة من المسسسة 

قانون الت مينات االجتماعية أو قانون العمل الذم ي ضع المدعي ألحكامهما قد  في سواء  المشرع  فالن   ؛المذكورة
أوجب على رب العمل تسجيل العاملين لديه مسسسة الت مينات االجتماعية وف  أسس محددة لذلع في أحكام 

  لعام 12ون العمل رقم  ( من قان22  من قانون الت مينات االجتماعية والمادة )11القانونين المذكورين )المادة  
الشركة  المدعى عليها كانت قد قامت بالتزاماتها تجاه  ( وبما أن الثابت من  ال  الوثائ  المبرزة ب ن  2111

المدعي بتسجيله لدا مسسسة الت مينات االجتماعية في حينه اعتبارا  من تاري  بدء تعاقدها معه فقد أضحى لزاما  
المدعي مستحقاته الت مينية عن  دمته الوظيفية لدا الشركة المدعى عليها وفقا   على هذه المسسسة األ يرة من 

لألحكام المنصول عليها في قانون الت مينات االجتماعية، كما يتعين على الشركة المدعى عليها بالتقابل تسديد 
سسة العامة للت مينات س ة  ال  مدة عمله لديها إلى المت ميني   صة المتقطعة من المدعي كاشتراكاتحصتها والح
في حا  تسديدها لهذه المسسسة األ يرة مع ما ترتب عليها بموجب أحكام قانون الت مينات االجتماعية –االجتماعية

المنصول  –وتزويد المسسسة المذكورة بكافة الوثائ  الالزمة لصر  مستحقات المدعي من التعويع المذكور
م، وعليه ت دو مطالبة المدعى بمنحه تعويع 2111لعام   12رقم   عليها في قانون الت مينات وقانون العمل

نهاية ال دمة المستح  له عن  دمته الوظيفية لدا الشركة المدعى عليها قائمة على مستندها القانوني الصحي  
مدعى وجديرة بالقبو ، في حين تكون مطالبته بتسجيله لدا مسسسة الت مينات االجتماعية وقد ثبت قيام الشركة ال
 عليها بالتزامها المذكور تجاهه منذ بدء عمله كونها غير جديرة بالحث باعتبارها أضحت غير ذات موضوع.
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ه ترتيبا  على ما سلف بيانه تكون الدعوا الماثلة بما هدفت إليه من مطالب قائمة على موجباتها ومن حيث إن  
 .  القانونية في شطر منها ونذلع يتعين قبولها على هذا األساس

 -لهذه األسباب-
 يلي:حكمت المحكمة بما  

 إ راج شركة عودة للنفط من الدعوا لعدم صحة م اصمتها  أواًل:

عدم البحث بمطلب المدعى المتعل  بتسجيله لدا المسسسة العامة للت مينات باعتباره أضحى غير ذم  ثانيًا:
 موضوع.

  .قبو  الدعوا فيما عدا ذلع شكال   ثالثًا:

لها موضوعا  في شطر منها وأحقيته المدعي بتقاضي تعويع نهاية ال دمة من المسسسة العامة قبو  رابعًا:
( وف  أحكام قانون  SIPCللت مينات االجتماعية عن فترة  دمته الوظيفية لدا الشركة المدعى عليها) شركة 

لزام المسسسة العامة للت مينات االجتماعية بمنحه التعو  لزام الشركة المدعى الت مينات االجتماعية، وا  يع المذكور وا 
سورية المحدودة ( بتسديد حصتها والحصة المقتطعة من المدعي كاشتراع ت مينية  -  SIPCعليها ) شركة 

في حا  عدم تسديدها إلى المسسسة وما  – ال  مدة  دمته لديها إلى المسسسة العامة للت مينات االجتماعية 
 االجتماعية، ورفع ما يجاوز ذلع من طلبات . يترتب عليها بموجب قانون الت مينات

إعادة نصف ما أسلفه المدعي من رسوم إليه وتضمينه النصف األ ر منها وتضمين الطرفين  خامسًا:
المصاريف مناصفة وكل منهما  مسمائة ليرة سورية مقابل أتعاب  والمدعي(سورية المحدودة  – SIPC)شركة

 المحاماة.

 م03/00/3009هـ الموافق في 0133/   علنًا /حكمًا صدر وتلي 

 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3009لعام  0333/9القرار رقم/

 م3009( لعام 0030/93في القضية ذات الرقم)
عي اقتضاء الفرق بين راتبه حق المد   إن  من-صيص بمعاش وزيرتخ-عضو هيئة تدريسية-قضاء إداري 

وبين معاشه التقاعدي المخصص له كعضو هيئة تدريسية  يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد األخير الذي كان
وفق قرارات التمديد وأحقيته بنن يضاف إليها تعويضاته المقررة التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد 



242 
 

لمنصوص عليها اتي كان فيها متفرغًا ووفق النسب واألسس والشروط و بما فيها تعويض التفرغ عن الفترة ال
 مناط ذلك.-في قانون التفرغ العلمي

 :  . أالجهة المدعية
 تمثله المحامية: ر. م

 رئيس جامعة دمش  إضافة لوظيفتهالجهة المدعى عليها: 
 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. االطالعبعد 

من حيث إن  وقائع الدعوا تتحصل حسبما تبي ن من األوراق في أن  المدعي كان يعمل لدا جهة اإلدارة المدعى 
و ال   دمته لديها سمي وزيرا  للبيئة واستمر  2111عليها كعضو هيئة تدريسية في كلية الهندسة المدني ة، وبعام 

 2112 1 14  تاري  311صدر القرار رقم   2111بعد انتهاء تول يه الوزارة بنهاية عام و ك ستاذ جامعي،  بعمله
(  . س اعتبارا  من 14122عن المسسسة العامة للت مين والمعاشات بت صيصه بمعاش شهرم مقطوع قدره )

ته لدا جامعة دمش  حيث أنهيت  دما 2112 11 21، واستمر بعمله لدا الجامعة حتى تاري  2112 1 1
، وقد 2112لعام  1163وأحيل على التقاعد إلتمامه السن القانوني )ال امسة والستين( وذلع بموجب القرار رقم 

من تاري  11426 صل بمعاش تقاعدم ك ستاذ جامعي وقدره ) ، وقد ا تار 2114 12 1(  . س اعتبارا  
ه تم  التعاقد معه للعمل ك ستاذ في كلية الهندسة المدنية كوزير كونه األفضل، كما أنه وبعد تقاعد معاشهالمدعي 

بتعويع شهرم يوازم الفرق بين راتبه الذم كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد، ونين المعاش الم صل به 
بل من قبل المسسسة العامة للتامين والمعاشات، مضافا  إليها التعويضات القانونية التي كان يتقاضاه من الجامعة ق

إحالته على التقاعد، وذلع بموجب قرارات تمديد سنوية صادرة عن السيد وزير التعليم العالي بدءا  من تاري  
، ولم ا كانت 2116 2 16  تاري  213التمديد رقم   آ رها قرار حيث كان 2116 6 14ول اية  2113 1 1

تمديده بالعمل لديها، على أساس الفرق بين جهة اإلدارة المد عى عليها قامت بحساب مستحقات المدعي عن فترة 
ا كان معه الفرق سالبا  راتبه الذم كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد ونين معاشه الم صل له كوزير، مم  

معاش الوزير أعلى من آ ر راتب كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد، وهو ما دفع المحاسبة لدا  باعتبار أن  
لى مصادرة تعويع التفرغ المستح  للمدعي لت طية الفرق السلبي هذا من ناحية، ومن ناحية أ را جهة اإلدارة إ

  2، وقانون تنظيم الجامعات رقم 1625  لعام 1فقد تم  التمديد للمدعي في ظل قانون تنظيم الجامعات رقم 
ضاه ونين معاشه التقاعدم ، ولقناعة المدعي ب حقي ته بتقاضي الفرق بين راتبه الذم كان يتقا2112لعام

الم صل به ك ستاذ جامعي وكذلع أحقي ته بتقاضي تعويع التفرغ الذم اقتطعته منه جهة اإلدارة المدعي 
من الراتب األ ير الذم وصل له فقد كانت هذه الدعوا التي تهد  إلى الحكم ب حقي ة  %211عليها، وننسبة 

وحتى  2113-2112سيراارة المدعى عليها منذ العام الدة اإلدالمدعي بكامل األجر المستح  عن عمله لدا جه
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محسوبا  على أساس الفرق بين آ ر راتب تقاضاه ونين معاشه ك ستاذ جامعي،  2116-2111 راسيالعام الد
من الراتب المقطوع األ ير وذلع  %211وكذلع أحقي ته بتعويضات التفرغ التي كانت تقتطع منه، وحسابها بنسبة

وكذلع الحكم بالتعويع عليه عم ا أصابه من  سارة وما فاته من  2112-2112من العام الدراسي عن بدءا  
 كسب.

س هذه الدعوا على القو  ب ن  األجر مقابل العمل، وأن قانون تنظيم الجامعات لم  ومن حيث إن  المدعي يسس 
ن  الطريقة التي لج ت إليها ينل على أي ة أوضاع قانوني ة ال يستح  فيها األستاذ الجامعي مقابال    عن عمله، وا 

( منه 111تواف  مع أحكام قانون تنظيم الجامعات، السيما المادة )رة المد عى عليها في الحساب ال تجهة اإلدا
التي قضت باستحقاق األستاذ الجامعي المتعاقد مع الجامعة بعد إتمامه السن القانوني، الفرق ما بين راتبه األ ير 

عاشه التقاعدم، وت سيسا  على أن  المقصود بالمعاش التقاعدم هنا هو المعاش التقاعدم لألستاذ الجامعي ونين م
ن  جهة اإلدارة المد عى عليها وبموجب كتابها المرسل إلى وزارة التعليم  وليس المعاش الم صل له كوزير، وا 

ة الذين يقعون ضمن الحالة ال يتقاضون كانت قد أقرت ب ن األساتذ 2111 2 23 ل تاري  635العالي برقم 
 أم مقابل رغم قيامهم بواجباتهم التدريسية بشكل كامل.

ومن حيث إن  جهة اإلدارة المد عى عليها والمد لة أجابت على الدعوا طالبة رفضها ت سيسا  على أن  األحكام 
ر إضافة إلى معاشه التقاعدم، وأما النافذة لم تنل على استحقاق الوزير المتقاعد بمعاش تقاعدم وزارم، ألج

بالنسبة الستحقاقات المدعي لتعويع التفرغ فالن  هذا التعويع مقرر للمدعي في حا  عدم تقاضيه أم مبلة، 
معاش وزير وهو يزيد عن استحقاقه كموظف فهو ال يستح  التعويع، فضال  عن أن   يتقاضىولم ا كان المدعي 

وبالتالي فهي مشمولة بالتقادم  2112ول اية  2112وا هي عن األعوام من مطالب المدعي الماثلة في الدع
المنصول عليه في القانون المالي األساسي والذم نل على أن ه تسقط وتتالشى نهائي ا  لمصلحة ال زينة العام ة 

 ائدة لها تلع الديون.جميع الديون التي ال يطلب تسديدها قبل السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية الع
ومن حيث إن ه تجدر اإلشارة بداية، وقبل التعرع للموضوع... ولناحية ما دفعت به اإلدارة المد عى عليها من أن  

ن  مطالب المدعي الماثلة  2111 3 31المطالبة ساقطة بالتقادم، فالن ه ولئن كانت الدعوا الماثلة أقيمت بتاري   وا 
، فالن ه من الثابت من أوراق الملف ب ن  ثم ة مراجعات إداري ة ومطالبات 2113بها من العام فيها لحقوقه المد عى 

ن  هذه المراجعات ووفقا  لما هو  2111-2111-2115من قبل المدعي بصدد حقوقه المذكورة، وكان ذلع بعام وا 
إلدارة المدعى عليها لهذه الناحية معلوم هي من األسباب التي تقطع التقادم، وبالتالي فالن  ما دفعت به جهة ا

ذ قدمت ضمن مواعيدها القانونية واستوفت إجراءاتها  يكون في غير محله السليم، وت دو الدعوا والحالة هذه وا 
 الشكلية جديرة بالقبو  شكال .

مد عي بمطالبه ومن حيث إن ه في الموضوع فالن  المحكمة كانت قد استعانت بال برة الحسابي ة لبيان مدا أحقي ة ال
في ضوء األنظمة وأوراق الملف ودفوع الطرفين، وتقدم ال بير الذم نهع بالمهم ة بتقريره المسرخ في 

الذم انتهى فيه إلى نتيجة مفادها ب ن ه ال يح  للمدعي المطالبة ب ي ة مبالة من جهة اإلدارة المدعي  2112 4 2
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تتواف  مع عمله )ليس كوزير( ونين راتبه األ ير إضافة للتعويضات عليها سوا ما تقاضاه منها، وأن  طلباته ال 
 المقررة.

 2113 4 1ومن حيث إن ه بناء على تعقيب المدعي على ال برة، فقد تقدم ال بير بتقريره التكميلي المسرخ في 
ه مقابل إغالق الذم انتهى فيه إلى أن  المدعي يستح  تعويع التفرغ كونه منفصل  عن الراتب، ولكونه يتقاضا

مكتبه وتفرغه للعمل في الجامعة، وأنه ال يجوز اقتطاع ذلع التعويع في حا  كان الفارق بين الراتب والمعاش 
عرع فيها طريقة حسابه للمبالة المستحقة  2114 3 2سلبيا ... كما وتقدم ال بير بتقرير تكميلي ثان مسرخ في 

 (  . س.434122عليها وتوصل إلى أن  ما يستحقه المدعي هو )للمدعي نتيجة تعاقده مع جهة اإلدارة المدعى 
ومن حيث إن  جهة اإلدارة المد عى عليها تقد مت بمذكرة جوابي ة عق بت فيها على تقرير ال برة والتمست هدره، كما 

م بدوره بمذكرة جوابي ة تعقيبا  على ال برة والتمس إجراء  برة ثالثية.  أن  المدعي تقد 
حيث إن  المحكمة تمع نت بتقرير ال برة األصلي والتكميلي األو  والثاني، ووجدت ب ن  ال برة لم تناقش  ومن

موضوع الدعوا وتعالجه من كافة جوانبه بشكل سليم ومنطقي، وبحيث كانت فيما قامت عليه من أسس وما 
م ترا معه المحكمة إهدارها وعدم األ ذ بها انتهت إليه من نتيجة غير متوافقة مع الواقع والقانون، وهو األمر الذ

 أو االعتماد عليها في هذه الدعوا.
فالنه يجوز بقرار  2112لعام  2 ب( من قانون تنظيم الجامعات رقم   111ومن حيث إن ه وبموجب أحكام المادة )

مالي يوازم الفرق بين األستاذ بعد إتمامه السبعين من العمر بتعويع إج تعيين-العاليوزير التعليم –من الوزير 
 راتبه والمعاش التقاعدم، مضافا  إليه التعويضات القانونية التي يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد.

ومن حيث إن  جوهر ال ال  الحاصل بين طرفي الدعوا هو في حقيقته المعاش التقاعدم للمد عي في معرع 
عاش التقاعدم الم صل له كوزير، أم المعاش الم صل له تطبي  األحكام القانوني ة أنفة الذكر، هل هو الم

ك ستاذ جامعي، وذلع بعد أن ثبت من وثائ  الدعوا ب ن  المعيار الذم اعتمدته جهة اإلدارة المد عى عليها بهذا 
الصدد واعتمدها المعاش الم صل للمدعي بصفته كوزير، إن ما أد ا وجود الفارق السلبي بين المعاش والراتب 

أل ير للمدعي بدال  من الفارق اإليجابي، وهو ما حرمه من تقاضي أجوره المقررة قانونا  عن فترة تعاقده معها كال  ا
 أو جزءا .

  آنفة الذكر على جواز التعيين بعد إتمام 111ومن حيث إن ه من الواض  ب ن  المشرع عندما نل في المادة 
ما كان المقصود بذلع فالن   ،ويضا  يوازم الفرق بين معاشه وراتبه األ يرالسن القانوني ومن  المعين أو المتعاقد تع

عضو الهيئة التدريسية وبصفته المذكورة، بمالها وما عليها، وبصر  النظر عن تولي هذا العضو في مرحلة من 
لع عضو المراحل ألم منصب وزارم أو تكليف بعمل أ ر، أم أن  سياق المادة القانونية المذكورة يدور في ف

مكاني   د له بهذه ة التمديد له بالعمل بفرق المعاش دون سواه، ونذلع فالمعاش هنا هو للممد  الهيئة التدريسية وا 
ما يتواف  مع السياق الصفة التي كان عليها قبل التمديد وهي عضوية الهيئة التدريسية دون سواها، وهذا التفسير إن  

 ن قانونا   اصا  ب عضاء الهيئة التدريسية والفنية بالجامعات.العام لقانون تنظيم الجامعات الذم كا



246 
 

ومن حيث إن ه تجدر اإلشارة إلى أن  القو  ب ير ما سلف إن ما يعني قيام المدعي وغيره من الحاالت الماثلة بالعمل 
فرق يتقاضاه بين  لدا جهة اإلدارة المدعى عليها وف  األوضاع المقررة قانونا  للتمديد وبال مقابل، أم ال يوجد

وهو األمر  ،معاشه كوزير وراتبه األ ير كون المعاش المذكور قد يكون في بعع األحيان أكثر من راتبه األ ير
اة من نل المادة الذم يتنافى مع قواعد العدالة ومبدأ األجر مقابل العمل، كما أن ه يتنافى مع غاية المشرع المتو   

ل للمد عي كعضو هيئة تدريسي ة في من قانون الجامعات، وهو   ب111 ما يوجب اعتماد المعاش الم ص 
معرع حساب الفرق بين راتبه قبل إحالته على التقاعد ونين معاشه ليمن  هذا الفرق كتعويع عن عمله أثناء 

كن القو  التمديد له، وال يسثر األمر على ت صيل المدعي بمعاشه الذم ا تاره سابقا  )معاش الوزير(، إذ أن ه يم
ل له كعضو هيئة تدريسي ة، إن ما يكون فقط في معرع تعاقده مع الجامعة أو التمديد ب ن  اعتماد المعاش الم ص  

  ب  من قانون تنظيم الجامعات.111له وف  أحكام المادة 
ومن حيث إن ه ترتيبا  على ما سلف فالن ه يكون من ح  المدعي اقتضاء الفرق بين راتبه األ ير الذم كان يتقاضاه 

محل -قبل إحالته على التقاعد، ونين معاشه التقاعدم الم صل له كعضو هيئة تدريسية وف  قرارات التمديد
يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد بما فيها تعويع ب ن يضا  إليها تعويضاته المقررة التي كان  وأحقيته-الدعوا 

 التفرغ عن الفترة التي كان فيها متفرغا  ووف  النسب واألسس والشروط ولمنصول عليها في قانون التفرغ العلمي.
هذه المحكمة وفي ضوء  ن  به من  سارة وما فاته من كسب، فال ا بالنسبة لمطالب المدعي بتعويضه عما لح أم  

يد المدعي ماهي ة الضرر الذم لح  به فالن  المحكمة ترا ب ن مطلبه المذكور ي دو في غير محله السليم عدم تحد
 وجديرا  برفضه.

ونهذه المثابة فالن  الدعوا الماثلة وبما هدفت إليه تكون قائمة على أركانها وموجباتها القانونية السليمة وجديرة 
 ن  أسباب الرفع تطا  شطرها األ ر.بقبولها موضوعا  في شطر منها، في حين أ

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبو  الدعوا شكال . أواًل:
قبولها موضوعا  في شطر منها وأحقية المدعي بتقاضي الفرق بين راتبه األ ير الذم كان يتقاضاه قبل  ثانيًا:

إحالته على التقاعد، ونين معاشه التقاعدم الم صل له كعضو هيئة تدريسية عن فترة عمله لدا جهة اإلدارة 
اته المقررة التي كان يتقاضاه قبل وأحقيته بتقاضي تعويض-محل الدعوا –المدعى عليها بموجب قرارات التمديد 

إحالته على التقاعد بما فيها تعويع التفرغ والذم يتقاضاه عن فترة تفرغه لدا جهة اإلدارة المدعى عليها ووف  
 النسب واألسس والشروط المنصول عليها في قانون التفرغ العلمي، ورفع ما تجاوز ذلع من طلبات.

من المدعي إليه وتضمينه النصف األ ر، وتضمين الطرفين مناصفة  إعادة نصف الرسوم المدفوعة ثالثًا:
 المصاريف وكل منهما مبلة  مسمائة ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.

 م33/03/3009هـ الموافق في 0313صدر وتلي علنًا في    /    / 
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3009( لعام 0005/9القرار رقم)

 م3009( لعام 3301/9قم)في القضية ذات الر 
ابقة -محامو إدارة قضايا الدولة-متفرقات -قضاء إداري  المطالبة بتعديل قرار التعيين وفقًا لسنوات الخدمة الس 

اة في ممارسة مهنة المحاماة وتشميلهم باالستفادة من عائدات اللصيقة القضائية مناط -رفض المطالبة-المؤد 
 ذلك. 

 مي الدولة وهم:  . ق ورفاقها: السادة محاالجهة المدعية
 يمثلهم جميعهم المحامي األستاذ أ. م

 إضافة لمنصبه-وزير العد  عليها: السيدالجهة المدعى 
 السيد رئيس إدارة قضايا الدولة إضافة لوظيفته                             

 السيد رئيس الجهاز المركزم للرقابة المالية إضافة لمنصبه     
 رة قضايا الدولةتمثلهم إدا

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. االطالعبعد 

ب ن ه سب  ألفراد الجهة  -حسبما استبان من األوراق المبرزة–ومن حيث إن  الوقائع في هذه القضية تتحصل 
  ( تاري  462الرقم ) موا للمسابقة المعلن عنها من قبل وزارة العد  بموجب القرار ذمالمدعية وأن تقد  

م من أجل انتقاء عدد من المحامين األساتذة لتعيينهم لدا إدارة قضايا الدولة بوظيفة مندوب 2113 12 12
ة مدة ال تقل عن أرنع سنوات مساعد من المرتبة ال امسة والدرجة الثانية ممن مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعلي  

مين األساتذة، وبعد نجاحهم في المسابقة المذكورة تم  تعينهم بالوظيفة من تاري  إدراج االسم في جدو  المحا
م المعد  بالقرار رقم 2113 11 26  ( تاري  2124المذكورة لدا إدارة قضايا الدولة بموجب القرار ذم الرقم )

ولقناعة م، 2114 4 21م، وقد التحقوا بعملهم لدا اإلدارة المنوه عنها بتاري  2114 4 2  ( تاري  1222)
الجهة المدعية بعدم مشروعي ة القرار الصادر بتعيينهم ب دنى الدرجات الوظيفية فقد كانت هذه الدعوا الماثلة 

بتعديل القرار الصادر بتعيينهم، وذلع بكل ما لهذا  -وزارة العد –بطلب الحكم باللزام جهة اإلدارة المدعى عليها 
لزامها أيضا  بتسوية رواتب كل الترفيع من امتيازات وتعويضات، ومع االحتف اا ب حقي ة كل منهم بالترفيع الدورم، وا 

، ومن ثم  احتساب مقدار الراتب المذكور وف  الترفيعات التي 1615  لعام 1منهم بتاري  نفاذ القانون رقم 
  لعام 1رقم  ومعادلة ذلع الراتب وف  األسس المبي نة بقانون العاملين األساسي  %6يستحقها كل منهم وننسبة 

، وأيضا  إلزامها بتشميل أفرادها باالستفادة من عائدات 2114 4 21، وذلع اعتبارا  من تاري  تعيينهم في 1615 
م وتعديالته وذلع اعتبارا  من تاري  تعيينهم في 2112  لعام3اللصيقة القضائية وفقا  للمرسوم رقم 

 م.2114 4 21
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ها هذه على القو : ب ن  تعيين أفرادها بالمرتبة ال امسة والدرجة الثانية ومن حيث إن  الجهة المدعية تسسس دعوا 
دون احتساب ألم من السنوات األرنع لممارسة مهنة المحاماة التي اشترط عليها قرار المسابقة وذلع بدرجة 

دون أم ممارسة ومرتبة متساويين مع محامي الدولة بالتعيين بالدارة قضايا الدولة بموجب إجازة في الحقوق فقط و 
لمهنة المحاماة فيه إجحا  بحقوقهم، كون الترفيع يجب أن يتم على أساس الترفيع كل سنتين، كما أنه لم يتم 
تشميلهم من االستفادة من عائدات اللصيقة القضائية حتى مرور سنتين على تعيينهم بالرغم من أنهم قائمين على 

القاضي باستفادة محامي الدولة من عائدات  2112  لسنة 3رأس عملهم، وهذا ي الف أحكام المرسوم رقم  
اللصيقة الفضائية، وتقو  الجهة المدعية: ب ن  أفرادها كانوا قد تقدموا بتظلم إلى جهة اإلدارة المدعى عليها بتاري  

هذه األ يرة لم تجب على تظلمهم ولم تت ذ أم إجراء من ش نه  م من أجل إنصافهم إال أن  2114 5 26
ملين في   من القانون األساسي للعا25م قد أوجب تطبي  أحكام المادة  2111  لسنة31افهم، وب ن  المرسوم إنص

ال اضعين لقانون السلطة وتعديالته بصدد ترفيع كل من قضاة الحكم والنيابة العامة 1615  لسنة 1الدولة رقم 
 قضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة.القضائية، و 

حيث إن  جهة اإلدارة المدعي عليها دفعت الدعوا مرتئية إ راج رئيس الجهاز المركزم للرقابة المالية من  ومن
الدعوا لعدم صحة م اصمته كون الجهاز المذكور جهاز رقابي وليس جهاز تنفيذم، وب ن  المالحظات التي 

وع ال تسم  بم اصمته، واستطرادا  يبديها الجهاز المركزم في معرع مباشرته لعمله في الت شير على الصك
  من قانون مجلس 22د في المادة  مة  ارج الميعاد القانوني المحد  التمست عدم قبو  الدعوا شكال  كونها مقد  

الدولة إلقامتها، واستطرادا  أ يرا  طلبت الحكم برفع الدعوا موضوعا  ت سيسا  على أن  القرار الصادر بتعيين أفراد 
ية قد صدر وف  األصو  والقانون وطبقا  لشروط اإلعالن عن المسابقة التي اشترطت فيمن يتقدم الجهة المدع

إليها أن تكون لديه  دمة كمحام أستاذ لمدة ال تقل عن أرنع سنوات من تاري  إدراج االسم في جدو  المحامين 
نهم كانوا قد وافقوا مسبقا  وبشكل ضمني األساتذة، وأن  التعيين سيكون في المرتبة ال امسة والدرجة الثانية، أم أ

على اشتراكهم بالمسابقة وف  الشرطين المذكورين، وأن  قرار تعينيهم في المرتبة والدرجة المذكورتين كان على هذا 
نه بصدور قرار تعيينهم قد تحدد مركزهم القانوني وفقا  لما جاء فيه، األمر الذم يحجب ح  الطعن  األساس، وا 

لبة بتعديله أيا  كان عدد سنوات  دمتهم لدا نقابة المحامين، كما أن ه ال يوجد أم نل قانوني يجبر فيه، والمطا
تعيين محامي الدولة بداية ب كثر من الحد األدنى أو بمرتبة أعلى من المرتبة ال امسة والدرجة الثانية، وبالتالي فال 

ذلع م الف للقانون أو النظام العام، وب ن ه لجهة المطالبة يمكن ألفراد الجهة المدعية المطالبة بدرجات ترفيع كون 
بعائدات اللصيقة الفضائية فال يمكن منحهم أم مبلة من تلع العائدات كونها ال توزع على المستفيدين منها قبل 

 مرور عاميين على ممارسة العمل القضائي.
 ن  اللها على دفوعها وأقوالها السابقة.ومن حيث إن  الجهة المدعية عادت فتقدمت بمذكرة جوابية أكدت م

ومن حيث إن  جهة اإلدارة المدعى عليها من جهتها تقدمت أيضا  بمذكرة جوابية بي نت فيما ب ن  من  أفراد الجهة 
تعيينهم تعيينا  مباشرا ،  ة عن كل سنتين  دمة في المحاماة قد تجد تفسيرا  لها فيما لو جرا المدعية درجة إضافي  
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ن  أفراد الجهة ن  التعيين كان قد جرا بموجب مسابقة معلنة أصوال  ووف  شروط محد  وا  أما  دة تضمنتها اإلعالن، وا 
ن   المدعية كانوا قد قبلوا بمحع إرادتهم التعيين على أساس تلع الشروط من  ال  تقدمهم واشتراكهم بالمسابقة، وا 

تزمت بها، وقامت بتعيين أفراد الجهة المدعية على أساسها اإلدارة لم ت الف أم شرط من شروط المسابقة بل ال
األمر الذم يجعل قرار التعيين  ،وقام بت شيره للرقابة المالية صحته وقانونيته بعد أن ثبت للجهاز المركزم 
 المطعون فيه في محله القانوني.

م 2113 11 26  ( تاري  2124قم )ومن حيث إن  الدعوا الماثلة إنما تت ي ا في حقيقتها الطعن بالقرار ذم الر 
لجهة  -وزارة العد  -الصادر عن جهة اإلدارة المدعى عليها 2114 4 2  ( تاري  1222  بالقرار رقم )المعد  

ما تضمنه من تعيين أفراد الجهة المدعية لدا إدارة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد من المرتبة ال امسة 
لتقرير أحقيتهم بدرجتين إضافيتين بحيث يصب  تعيينهم في المرتبة الرابعة والدرجة  والدرجة الثانية وذلع تمهيدا  

م وذلع بكل ما لهذا الترفيع من امتيازات وتعويضات 2113 11 26الثالثة ابتداء  من تاري  تعيينهم الواقع في 
تساب مقدار ذلع الراتب وف  ، واح1615  لعام 1وأيضا  تقرير أحقيتهم بتسوية رواتبهم بتاري  نفاذ القانون رقم 

ومعادلة ذلع الراتب وف  األسس المبينة بقانون العاملين األساسي  %6الترفيعات التي يستحقها كل منهم وننسبة 
م وتشميلهم باالستفادة من عائدات اللصيقة 2114 4 21اعتبارا  من تاري  تعيينهم في  1615  لعام 1رقم  

م وذلع 2114 4 21م وتعديالته وذلع اعتبارا  من تاري  تعيينهم في 2112  لعام 3الفضائية وفقا  للمرسوم 
 بمقولة: أنهم مارسوا مهنة المحاماة وبالتالي فالن  تعيينهم يجب أن يكون بالمرتبة الرابعة والدرجة الثالثة.

استقر في العديد من ومن حيث إن ه البد من التنويه ابتداء  ب ن  اجتهاد مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارم قد جرا و 
أحكامه على أن  المالحظات التي يبديها الجهاز المركزم للرقابة المالية في معرع مباشرته لعمله في الت شير 
على الصكوع ال تسم  بم اصمته كونه جهاز رقابي وليس جهاز تنفيذم، وعليه ت دو م اصمة الجهاز المركزم 

 محاها القانوني مما يتوجب إ راجه من الدعوا لعدم صحة م اصمته. للرقابة المالية في الدعوا الماثلة في غير
ومن حيث إن ه لجهة الطعن بالقرار الصادر بتعيين أفراد الجهة المدعية فالن ه من المعلوم قانونا  واجتهادا  ب ن  القرار 

ه ال يجوز الطعن به قبل ذلع، وبالتالي فالن   ،اإلدارم حتى يصب  قرارا  نهائيا  ال بد من تصديقه من الجهات المعنية
القرار ذم  وبما أن  القرار اإلدارم النهائي، بحسبان أن  القرار اإلدارم الذم يصل  أن يكون محال  للطعن هو 

م الصادر بتعيين أفراد الجهة المدعية قد تم تعديله بموجب القرار 2113 11 26    تاري  2124الرقم 
وزارة –على مقترحات الجهاز المركزم للرقابة المالية عليها  ذلع بناء  م، و 2114 4 2  تاري    1222رقم 
والتمسع ب ن  القرار المعتمد لممارسة المدعيين حقهم بالتظلم وبالطعن  ال  المدة القانونية هو القرار  -العد 

م، ولم ا 2114 4 2ي    ( تار 1222األو  المعد ، ولطالما أن  القرار المذكور قد تم  تعديله بموجب القرار رقم)
ادر بتعيينهم  كان من الواض  من  ال  الوثائ  المبرزة ب ن  المدعيين كانوا قد تظل موا من أن  القرار األ ير الص 

بعد أن امتنعت اإلدارة المدعى عليها عن –م ومن ثم  بادروا إلى إقامة دعواهم المماثلة 2114 5 16كان بتاري  
م فالن  الدعوا والحالة هذه تكون مقدمة ضمن المدة القانونية المحددة 2114 1 14اري  بت -االستجابة لتظلمهم
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  من قانون مجلس الدولة لقبو  دعوا اإلل اء ونذلع ي دو ما دفعت به جهة اإلدارة في هذا الصدد 22في المادة 
شكلية مستوجبة القبو  في غير محله القانوني، وتكون الدعوا إذ قدمت ضمن أوضاعها القانونية وشروطها ال

 شكال .
ومن حيث إن ه في الموضوع: ولجهة المطالبة بمن  أفراد الجهة المدعية درجتين إضافيتين ليصب  تعيينهم في 
المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة ابتداء  من تاري  تعيينهم ألو  مرة بما يترتب على ذلع من امتيازات وتعويضات... 

الوثائ  المبرزة في الملف أن  تعيين أفراد الجهة المدعية بوظيفة مندوب مساعد في المرتبة فالن  الثابت من  ال  
ال امسة والدرجة الثانية لدا إدارة قضايا الدولة قد تم  وف  شروط المسابقة المعلن عنها من قبل وزارة العد  

ابقة انتقاء عدد من المحاميين والتي تضمنت اإلعالن عن مس ،م2113 2 12  تاري  462بموجب قرارها رقم  
األساتذة لتعيينهم لدا إدارة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد من المرتبة ال امسة والدرجة الثانية ممن مارسوا 

ة ال تقل عن أرنع سنوات من تاري  إدراج االسم في جدو  المحاميين األساتذة، ة مد  مهنة المحاماة بصورة فعلي  
لجهة المدعية كانوا على علم مسب  بشروط المسابقة المذكورة وقد تقدموا إليها على أساس أن  وبما أن  أفراد ا

سيكون بالمرتبة ال امسة والدرجة الثانية فالنهم بذلع يكونوا -إدارة قضايا الدولة–تعيينهم لدا اإلدارة المدعى عليها 
قبل منهم بعد ذلع التحلل من تلع الشروط وفرع قد قبلوا بالتعيين لديهم وف  الشروط المذكورة، وبالتالي فال ي
عينوا فيه، وعليه فالن  تعيين أفراد الجهة المدعية ا شروط إضافية تقضي بتعيينهم في مرتبة ودرجة أعلى مم  

بالمرتبة ال امسة والدرجة الثانية على النحو الذم حددته شروط المسابقة من ش نه أن يحجب عنهم الح  في 
أم درجة وظيفية سابقة لتاري  تعيينهم بما في ذلع امتيازات وتعويضات هذه الدرجة الوظيفية،  المطالبة بمنحهم

ونذلع ت دو مطالبة أفراد الجهة المدعية بمنحهم درجتين إضافيتين ليصب  تعيينهم في المرتبة الرابعة والدرجة 
 الثالثة مفتقرة إلى مستندها القانوني الصحي  ومستوجبة الرفع.

ومن ثم   1615 لعام  1إن ه عن مطالبة الجهة المدعية بتسوية رواتب أفرادها بتاري  نفاذ القانون رقم  ومن حيث 
اعتبارا  من تاري  تعيينهم في  .%6احتساب مقدار ذلع الراتب وف  الترفيعات التي يستحقها كل منهم وننسبة 

دا اإلدارة المدعى عليها كان قد جرا وفقا  للرواتب م، فالن ه من الثابت أن  تعيين أفراد الجهة المدعية ل2114 21
م وبالتالي فالن  مطالبتهم بهذا الصدد 2115  لعام63والمرسوم رقم  2111  لعام 31المعدلة وف  أحكام المرسوم 

ئهم من وفقا  لما عليه أجور أقرانهم وزمال لطالما أن  تعيينهم قد تم   ؛نة الرفعت دو في غير محلها القانوني ومتعي  
محامي الدولة ام رين ممن جرا تعيينهم بعد صدور المرسومين المذكورين، واللذين روعي فيهما احتساب نسبة 

 العالوة في الحد األدنى لتعيينهم والمماثل لتعيين أقرانهم في نفس المرتبة والدرجة الوظيفة.
من عائدات اللصيقة القضائية وفقا  للمرسوم  ومن حيث إن ه عن المطالبة بتشميل أفراد الجهة المدعية باالستفادة

ه سندا  ألحكام المرسوم التشريعي م فالن  2114 4 21م وتعديالته اعتبارا  من تاري  تعيينهم في 2112  لعام 3رقم 
م 2112  لسنة221م والتعليمات التنفيذية للمرسوم المذكور الصادرة بموجب القرار الوزارم رقم 2112  لعام3رقم 
يشترط لالستفادة من عائدات اللصيقة الفضائية مرور عامين على ممارسة المستفيد من القضاة ومحامي فالن ه 
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على ممارسة العمل القضائي، وبما أن  تعيين أفراد الجهة المدعية لدا إدارة قضايا الدولة هو تعيين جديد –الدولة 
هم بذلع ي دون مفتقدين لشرط الاماثلة، فالن  ولم يمع على ممارستهم لعملهم مدة سنتين بتاري  إقامة دعواهم 

 االستفادة من عائدات اللصيقة المذكورة، وعليه تكون مطالبتهم بتشميلهم بعائدات تلع اللصيقة سابقة ألوانها.
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:
 إ راج السيد رئيس الجهاز المركزم للرقابة المالية من الدعوا لعدم صحة م اصمته. أواًل:
عدم قبو  الدعوا لجهة المطالبة بتشميل أفراد الجهة المدعية بعائدات اللصيقة القضائية باعتبارها سابقة  ثانيًا:

 ألوانها.
 قبو  الدعوا شكال  فيما عدا ذلع من الطلبات. ثالثًا:
 موضوعا . رفضها رابعًا:

 تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. خامسًا:
 م31/00/3009هـ الموافق في 0313صدر وتلي علنًا في    /    /  قراراً 
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3003( لعام 503/3القرار رقم )

 م3003( لعام 1330/3في القضية ذات الرقم )
اجتهاد القضاء  إن  -أو التنخر في تنفيذه إشكال تنفيذي ناتج عن تنفيذ حكم قضائي-متفرقات–قضاء إداري 

ة الناتجة على عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في اإلشكاالت التنفيذي   اإلداري قد استقر  
 عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر بالدعوى الماثلة.–ةالقضائي  عن تنفيذ األحكام 
 أوالد المتوفى  . ب(.-م. أ-س–: )ج. خ الجهـة المدعـيـــة

 : وزير الرم إضافة لمنصبه.الجهة المدعى عليها
 محافظ درعا إضافة لمنصبه.                       
 العامة للموارد المائية إضافة لوظيفته. مدير الهيئة                       
 مدير المواد المائية بدرعا إضافة لوظيفته.                       

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة
 -المحكمة  -

 بعد اإليضاحات واالطالع على األوراق وبعد المداولة.
 .و  شكال  ة فهي جديرة بالقبالدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلي   ومن حيث إن  
أصاادر محااافظ  2112 2 11ه ونتاااري  ة تتحصاال حساابما اسااتبان ماان األوراق فااي أن ااوقااائع القضااي   وماان حيااث إن  

( منطقاة عقارياة 1152( والمتضمن  تم البئر الكائن في عقاار الجهاة المدعياة رقام )2512درعا القرار ذم الرقم )
 ااتم البئاار ومنااع الجهااة المدعيااة ماان رم األشااجار  وقااد تاام   ،البئاار م ااالف للقااوانين واألنظمااة تاال شااهاب بحساابان أن  

كماا لام تقام الجهاة المادعى عليهاا بتا مين  ،والدوالي وغيرها من األشجار المثمرة المزروعة في عقار الجهاة المدعياة
 مصدر بديل للمياه وقد أدا عمل الجهة المدعى عليها إلى يباس كامل المزروعات.

إقامة دعاوا أماام القضااء اإلدارم بدمشا  إلبطاا  القارار الصاادر عان الجهاة المادعى مما دفع الجهة المدعية إلى 
 ط( فاااي الااادعوا أسااااس 2443عليهاااا ب اااتم البئااار و قاااد صااادر القااارار الاااذم اكتساااب الدرجاااة القطعياااة ذم الااارقم )

 2112 2 11( تاري  1152و المتضمن من حيث النتيجة إل اء القرار ذم الرقم ) 2111 6 16( تاري  2221)
الصادر عان محاافظ درعاا لجهاة البئار الكاائن فاي عقاار الجهاة المدعياة، و قاد تقادمت الجهاة المدعياة بادعوا أماام 
محكمة الصل  المدني بدرعا للمطالبة باألضارار الزراعياة الناتجاة عان القارار الماذكور وتام اساتئنا  القارار الصاادر 

( فاي الادعوا أسااس 443ئنا  بادرعا ذم الارقم )عن محكمة الصل  وصادر مان حياث النتيجاة قارار محكماة االسات
 و المتضمن من حيث نتيجة رد الدعوا لعدم اال تصال. 2112 4 25( تاري  232)

الجهااة الماادعى عليهااا لاام تلتاازم بااالقرار الصااادر عاان محكمااة القضاااء اإلدارم ذم الاارقم  ولقناعااة الجهااة المدعيااة أن  
( 2512ية والقاضي بوقاف تنفياذ قارار محاافظ درعاا ذم الارقم )والمكتسب الدرجة القطع 2116 م( لعام 5 1333)
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عاان اسااتمرار الجهااة الماادعى عليهااا ب ااتم بئاار الجهااة المدعيااة ل ايااة منتصااف الشااهر  فضااال   ،2112 2 11تاااري  
ة بال ة بمزروعات الجهة المدعياة مماا كانات معاه هاذه ا إلى أضرار زراعي  األمر الذم أد   2111السادس من عام 

والتي تطلب فيها الجهة المدعية بالجراء ال بارة الفنياة لتقادير قيماة األضارار الالحقاة بمزروعاتهاا وتضامين  الدعوا،
 الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و مقابل األتعاب.

قااد ردت علااى ادعاااء  2113 6 26الجهااة الماادعى عليهااا وفااي مااذكرتها الجوابيااة المسر ااة بتاااري   وماان حيااث إن  
دعيااة باا ن النظاار بااالتعويع عاان األضاارار الزراعيااة ينعقااد لمحكمااة الصاال  بموجااب ناال الفقاارة )ج( ماان الجهااة الم
ماان امباااار  البئااار العائااد للجهااة المدعياااة يعااد   فضااال  عاان أن   ،( ماان قاااانون أصااو  المحاكمااات المدنياااة23المااادة )

نطقة حرم مياه يناابيع المزيرياب مماا حفره بدون تر يل مسب  من قبل اإلدارة وهو واقع ضمن م الم الفة حيث تم  
ال يمكان  2115( لعاام 31بموجب قانون التشريع المائي رقام )ه و يسثر على المياه العامة كم ا  ونوعا ، فضال  عن أن  

تسوية وضع البئر الم الف وطلبت من حيث النتيجة رد دعوا الجهة المدعية لعادم اال تصاال وفاي حاا  جناو  
صاصااها فاارد الاادعوا لعاادم قانونيتهااا وتضاامين الجهااة المدعيااة الرسااوم والمصاااريف ومقاباال المحكمااة إلااى تقرياار ا ت

 األتعاب.
الاادعوا تنصااب حسااب طلااب الماادعي بااالتعويع عاان األضاارار  ه يتضاا  ماان اسااتدعاء الاادعوا أن  وماان حيااث إن اا

محكماة القضااء اإلدارم  الزراعية التي لحقات باه جاراء تلك اس اإلدارة فاي تنفياذ القارار القضاائي القطعاي الصاادر عان
الصااادر عاان محااافظ درعااا ب ااتم بئاار الجهااة  2112 2 11( تاااري  2512والقاضااي بوقااف تنفيااذ القاارار ذم الاارقم )

 الدعوا في جوهرها تتعل  بالشكا  تنفيذم نات  عن تنفيذ حكم قضائي والت  ر في تنفيذه. أم أن   ،المدعية
على عدم ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضااء إدارم باالنظر فاي  اجتهاد القضاء اإلدارم قد استقر ومن حيث إن  

ن معااه إعااالن عاادم ا تصااال مجلااس األماار الااذم يتعااي   ،اإلشااكاالت التنفيذيااة الناتجااة عاان تنفيااذ األحكااام القضااائية
 الدولة بهيئة قضاء إدارم بالنظر في الدعوا الماثلة.
 -لهذه األسباب  -

 حكمت المحكمة بما يلي:
 عدم ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارم بالنظر في الدعوا الماثلة. إعالنأواًل: 
 (  . س مقابل أتعاب المحاماة.1111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و )ثانيًا: 

 م33/00/3003هـ الموافق في0131صدر وتلي علنا في      /     /
للم   طعن على هذا القرار ُيسج 
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق 
 م 3003( لسنة 501/3القرار رقم )

 م 3003( لسنة 1330/3في القضية ذات الرقم )
افة الدوائر الرسمية لهذه تنظيم المتعهد وكالة للمدعي بمتابعة المشروع ومراجعة ك–متفرقات–إداري  قضاء
والمدعي لم يقم برفع الدعوى ابتداًء  لمتعهدة المحاكم والتقاضي باسم االوكالة ال تجيز للمدعي مراجع–الغاية

 عدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة.–بصفته ممثاًل للمتعهد بل بصفته الشخصية
 : )ع. ق(.الجهــــــة المدعية

 : السيد وزير اإلدارة المحلية إضافة لمنصبه. الجهة المدعى عليها
 افة لمنصبه. السيد محافظ السويداء إض                      
 رئيس مجلس قرية ولفا إضافة لوظيفته                       

 تمثلهم جميعًا إدارة قضايا الدولة.
 -المحكمة  -

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. 
المدعي تقدم بواسطة وكيلته بعريضة  وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق في أن   ومن حيث إن  

المدعو كان قد وقع مع الجهة  م قائال  فيها أن  2112 11 21دعواه إلى ديوان محكمة القضاء اإلدارم بتاري  
المتضمن تنفيذ مشروع  طوط الصر  الصحي لقرية ولفا  2111  لعام 1المدعى عليها العقد اإلدارم رقم   

ونناء على هذا العقد قام المذكور بتنظيم توكيل  ال  ،   . س1512115  وريمة حازم بكلفة قدرت بمبلة 
للمدعي من أجل متابعة المشروع ومراجعة كافة الدوائر الرسمية لهذه ال اية واستالم التوقيفات والت مينات 

ز المشروع ونناء على ذلع باشر المدعي كما يقو  بالنجا ،والكشو  نقدا  أو شيكا  والتوقيع عنه عن كل ما يلزم
وذلع  ،ضمن المدة المحددة في العقد وكان في كل مرحلة من المراحل يبلة الجهة العامة عن كمية العمل المنجز

رت قبو  االستالم م وكانت اللجنة المكلفة باالستالم قد قر  2111 2 21االستالم المسقت للمشروع بتاري   حتى تم  
   . س إلنجاز بعع األعما  واإلصالحات 61111مجموعه   م وتوقيف مبلة 2111 2 21المسقت للمشروع 

التي لم تكن منجزة وقت االستالم المسقت وا عادة الت مينات للمتعهد وبعد مضي مدة أكثر من سنة على التوقيع 
على محضر االستالم المسقت والقيام بالنجاز اإلصالحات المطلوبة وا عالم جهة اإلدارة بذلع لتحديد موعد إلجراء 

سليم النهائي للمشروع ودفع ما تبقى من كشو  للمدعي امتنعت هذه الجهة عن ذلع مما كانت معه الدعوا الت
   . س وهو المبلة 211111التي يلتمس فيها المدعي الحكم باللزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلاااااااة    ،الماثلة

   . س مع 61111فيها التوقيفات والبال ة    المتبقي له بذمة جهة اإلدارة بموجب الكشف التقديرم للمشروع
لزام جهة اإلدارة أيضا بدفع تعويع للمدعي عن  الفائدة القانونية عن كامل مدة الت  ير وحتى الوفاء التام وا 

    . س. 124642الضرر المدعي الالح  به وا عادة الت مينات إليه والبال ة   
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م طلبت فيها رد الدعوا 2113 6 26ت بمذكرة جوابية مسر ة في جهة اإلدارة المدعى عليها تقدم ومن حيث إن  
شكال  لعدم صحة التمثيل فالوكالة ال اصة التي تم تنظيمها من قبل المتعهد للمدعي ال ت وله إقامة الدعاوا 

وهو األمر الذم يستوجب تفويضا   اصا  عمال  بما نل عليه قانون أصو   ،القضائية وال توكيل المحامين
   . س بعد كسر مقداره 1246452قيمة العقد موضوع الدعوا بلاااااااا ت    وفي الموضوع فالن   ؛ماتالمحاك
س وقد قباااااااع المتااااااعهد  (  .1151423611وقد بل ت قيمة األعما  حتى تاري  االستالم المسقت )  1261%

والحسميات على المتعهد مبلة      بموجب كشو  نظامية وقد بل ت التوقيعات112122726مبلاااااااااة   
توجيه كتاب للمتعهد لحضور االستالم وحضور عملية القياس والتوقيع على دفتر  وقد تم   ،س    .112511626

تنظيم الكشف  المتعهد والمهندس المقيم لم يحضرا، لذلع تم    أن  إال   ،المساحة بكتاب مسجل  بالبريد المضمون 
ها للمتعهد بموجب رد      . س فقد تم  124611صول الت مينات النهائية والبال ة   النهائي وضمه لرضبارة ون 

تنظيم محضر االستالم المسقت للمشروع بناء على طلب  م بعد أن تم  2111 2 21  تاري  23أمر الدفع رقم   
مور التي طرأت وهذا الطلب يسكد على موافقة المتعهد على جميع األ 2111 2 21  و تاري  125المتعهد رقم   

على اإلضبارة وهو لم يتقدم ب م كتاب اعتراع أو تحفظ على عملية قياس الكميات وتنظيم دفتر المساحة وتنظيم 
 الكشف النهائي رغم تبل ه ضرورة الحضور وامتناعه عن ذلع مما يجعل ادعائه باطال  وفي غير محله القانوني. 

راء أوراق الدعوا يتبين أن المدعي ليس طرفا  في العقد موضوع الدعوا ه باستقه تجب اإلشارة إلى أن  ومن حيث إن  
ن     حصرا  بمتابعة وتنفيذ المشاريع المبرمة بين المذكور الوكالة ال اصة المنظمة له من قباال المتااااااعهد إنما تتعل   وا 

لمشاريع ومادة االسمنت من مسسسة ومراجعة كافة الدوائر لهذه ال اية وتسليم واستالم ا ؛ونين كافة دوائر الدولة
عمران واستالم التوقيفات والت مينات والكشو  نقدا  أو شيكا  وصر  قيمة الشيع من المصر  صاحب العالقة 

هذه الوكالة لم تجز للمدعي ح  مراجعة المحاكم  وبالتالي يتض  جليا  أن   ؛والتوقيع عنه على كل ما يلزم لذلع
المدعي كما تبين من  ال  استدعاء الدعوا لم يقم برفع الدعوا  ا فضال  على أن  هذ ،والتقاضي باسم المتعهد

ابتداء  بصفته ممثال  للمتعهد بل بصفته الش صية وما تقدم يجعل الدعوا حرية بعدم القبو  لتقديمها من غير ذم 
                                                                                    صفة .                                                                         

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 عدم قبو  الدعوا الماثلة شكال  لتقديمها من غير ذم صفة.   أواًل:
 لمحاماة.   . س مقابل أتعاب ا1111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و   ثانيًا:

 م3003/ 00/ 33صدر في دمشق الموافق في 
للم   طعن على هذا القرار ُيسج 
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3003( لسنة 3/ 0030القرار رقم )

 م 3003/ لسنة 3/ 3131في القضية ذات الرقم / 
الخاص  0531لعام / 011بحسب أحكام القرار رقم / –إلغاء قرار ترقين الملكية–متفرقات –قضاء إداري 

بالسجل العقاري فإن المحكمة المختصة للنظر في الدعوى هي محكمة المحل بالموضوع وعليه فإن قرار مدير 
اختصاص مجلس  إعالن عدم-السجل العقاري بالترقين تصحيحًا لخطن حدث أثناء التسجيل ال يعد  قرارًا إدارياً 

 داري للنظر بهذه القضية.الدولة بهيئة قضاء إ
 )أ. أ(.  جهة المدعية:ال

      السيد مدير المصال  العقارية بحلب إضافة لوظيفته                 الجهة المدعى عليها:
   .   دارة قضايا الدولةتمثله إ                              

 -المحــكمــة  -
 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.

م باادعواه إلااى وكياال الجهااة المدعيااة تقااد   حساابما اسااتبان ماان األوراق فااي أن   –وقااائع القضااية تااتل ل ماان حيااث إن  
الجهاااااة المدعياااااة قامااااات بشاااااراء حصاااااة  بااااا ن   :قاااااائال  فيهاااااا 2112 1 24دياااااوان محكماااااة القضااااااء اإلدارم بتااااااري  

تثبياات هااذا الشااراء  قياادا  وتاام     سااهم ماان العقااار  ....  ماان المنطقااة العقاريااة الساافيرة وذلااع ماان المااالكين322722 
ونتاااااري   2116  لعااااام 23121  أساااااس  2115بموجااااب قاااارار محكمااااة الصاااال  المدنيااااة السادسااااة بحلااااب رقاااام  

  تااااااري  311تفاجااااا ت الجهاااااة المدعياااااة بتبلي هاااااا قااااارار مااااادير المصاااااال  العقارياااااة بحلاااااب رقااااام   2111 11 22
وقاد بارر القارار الماذكور  ،قامت الجهة المدعية بالشراء منهمه قد قام بترقين ملكية المالكين التي ب ن   2111 11 1

عناااد تساااجيل محضااار  1626هنااااع  طااا  قاااد وقعااات فياااه مديرياااة المصاااال  العقارياااة فاااي عاااام  هاااذا التصااار  بااا ن  
ل ااء القارار رقام  االستيالء مم    2111  لعاام 311ا حدا بالجهة المدعية بالقامة دعواها الماثلة ملتمسة وقف تنفياذ وا 

 ادر عن السيد مدير المصال  العقارية بحلب. الص
تاارقين الملكيااة هااي  مااا ذهااب إليااه القاارار المشااكو منااه باا ن   الجهااة المدعيااة تسسااس دعواهااا إلااى أن   وماان حيااث إن  

  من قانون السجل العقارم هو م الفة للقوانين واللوائ ، فالماادة الماذكورة 15ه استند إلى المادة  تصحي  ل ط  وأن  
لت مدير المصال  العقارية بتصحي  األ طاء القلمية البسيطة والتي يقع فيها موظفو الساجل العقاارم وال ت ولاه   و 

تعااديل الملكيااة يجااب أن يااتم بموجااب عقااد بالتراضااي أو بالتقاضااي  فااي حااا  ماان األحااوا  تعااديل الملكيااة، حيااث إن  
صال إضافة إلى م الفتاه للقاوانين واللاوائ  مماا يجعلاه القرار المذكور معيب بعيب جسيم هو عدم اال ت لذلع فالن  

 جديرا  باإلل اء. 
ات ااذه  القارار الماذكور تام   جهة اإلدارة المدعى عليها دفعت الدعوا ملتمسة رفضها ت سيسا  علاى أن   ومن حيث إن  

دائارة الساجل العقاارم بحلاب بناء على موافقة اإلدارة المسطرة على الدراسة المعدة من قبل رئيس الشعبة الثانية فاي 
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  5243ه عليهااا بموجااب عقااد االسااتيالء ذو الاارقم  ة الحصاال المنااو  المتضاامنة تاارقين ملكي اا 2111 1 12بتاااري  
تنفيذه بصورة  اطئاة، وذلاع باالفراز حصاة الدولاة   م. ع  تلعدن حيث تم  1236الوارد على المحضر   1626لعام 

كان يتوجب ترقين هذه الحصل كون االستيالء يقع عليها وتصحي  م. ل( حيث  –ة )ل. ب دون ترقين ملكي  
  سهم أصوال  ولحين اكتسااب القارار الماذكور الدرجاة القطعياة تام وضاع القياد الاالزم 241الحصة السهمية ليصب   

 على الصحيفة. 
ل اااء الجهااة المدعيااة تت ي اا وماان حيااث إن   ال  العقاريااة بحلااب صااادر عاان ماادير المصااالقاارار الا بطلبهااا وقااف تنفيااذ وا 

 ملكية. البترقين 
ن ا ؛ال اال بالساجل العقاارم  1622  لعاام 111القرار المشكو منه قد اساتند علاى أحكاام القارار رقام   وحيث إن   ه وا 

قاارار  المحكمااة الم تصااة للنظاار فيااه هااي محكمااة المحاال بالموضااوع أم أن   بااالعودة إلااى أحكااام ذلااع القاارار نجااد أن  
األمار الاذم يتعاين معاه إعاالن  ،م بالترقين تصحيحا  ل ط  حدث أثناء التسجيل ليس قرارا  إداريا  مدير السجل العقار 

 عدم ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارم للنظر بهذه القضية.
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:
 دارم للنظر بهذه القضية. ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضاء إ عدمأواًل: 
   ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. 1111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلة  ًا: ثاني

 م 03/00/3003هـ الموافق في 0139قرارًا صدر وتلي علنًا في    /   / 
للم   طعن على هذا القرار ُيسج 

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 3003لسنة  (0033/0) القرار رقم
 3003لسنة ( 0/ 0113) الرقمالقضية ذات في 

بموجــب قــانون العالمــات الفارقــة والرســم والنمــاذج -صــناعي( بــراءة اختــراع )نمــوذج  –متفرقــات–قضــاء إداري 
منـه علـى أن تخـتص إحـدى  005نـص فـي المـادة  والـذي 3003لعـام  1لمشروعة ذي الـرقم والمنافسة غير ا

كمـا نصـت المـادة  ،الناشـئة عـن تطبيـق هـذا القـانون  غرف محكمة البداية المدنيـة للنظـر فـي جميـع المخالفـات
عـدم اختصـاص مجلـس الدولـة بهيئـة قضـاء  –منه على إلغاء جميع القوانين واألنظمة المخالفة ألحكامه 093

 إداري للنظر بالدعوى الماثلة.
 )ز. ب(. الجهـة المدعيـــة:

 )أ. ت(.  جهة المدعى عليها:ال
 صاد والتجارة إضافة لمنصبه. وزير االقت                      
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 مدير حماية الملكية التجارية والصناعية إضافة لوظيفته.                       
 تمثلهما إدارة قضايا الدولة                                                                        

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

بااراءة  الماادعو )أ. ت( كااان قااد حصاال علااى باا ن   –ن ماان األوراقحساابما يبااي–وقااائع الاادعوا تتحصاال وماان حيااث إن  
  والصااادرة بموجااب قاارار وزياار التمااوين والتجااارة 5252ذو طبقااة عازلااة للحاارارة وذلااع باارقم   ا تااراع بعنااوان .....
بعااد أن قامااات الجهااة الماادعى عليهاااا مديريااة حمايااة الملكياااة وذلااع  2113 2 5  تااااري  245الدا ليااة ذم الاارقم  

ا تاراع المادعى علياه جدياد  التاي بينات با ن   –امعاة ومشافى كلياة الهندساة المدنياةبالرسا  طلب المدعى عليه إلى ج
 وتعديالته. 1642  لعام 42ومطاب  ألحكام المرسوم التشريعي رقم  

  42التموين والتجارة الدا لياة م الفتاه ألحكاام المرساوم التشاريعي   الجهة المدعية تنعي على قرار وزير وحيث إن  
ياذ القارار الصاادر بمان  باراءة ا تاراع اثلة التي تطلاب مان  اللهاا وقاف تنفلذلع فقد تقدمت بدعواها الم 1642لعام 

لااز  2113 2 5  تاااري  245للماادعى عليااه األو  ذم الاارقم   ام الماادعى وماان ثاام إل اااءه مااع كافااة آثاااره ومفاعيلااه وا 
 عليه بدفع تعويع عاد  للمدعي.

كلياه الهندساة بجامعاة دمشا  وقعات ب طا  كبيار لعادم قيامهاا  الجهاة المدعياة تساتند بادعواها إلاى أن   ومن حياث إن  
بالبحااث والسااسا  فيمااا إذا كاناات بااراءة اال تااراع المطلااوب دراسااتها معروفااة ومنشااور عنهااا فااي سااوريا والاادو  العرنيااة 

وفااي اإلماارات العرنيااة المتحاادة منااذ عااام 1621ن مااادة بلااوع االساامنت العاااز  معارو  فااي أميركااا منااذ واألجنبياة وأ
ن   ،فاااي الساااعوديةو  1664 المااادعى علياااه األو  لااام يقااام بطااار  أم إنتااااج عائاااد لاااه باألساااواق ولااام يسااات دم باااراءة  وا 

  42ثانياة مان المرساوم التشاريعي رقام  ا تراعه وذلع بسبب عدم حاجته لها م الفا  بذلع الماادة ال امساة بفقرتهاا ال
 .1642لعام 

تقاادمت بمااذكرة جوابيااة طلباات فيهااا رد الاادعوا  –وزياار االقتصاااد والتجااارة  –الجهااة الماادعى عليهااا  وماان حيااث إن  
منحهااا وفقااا للقااوانين واألنظمااة وبعااد أ ااذ رأم كليااة الهندسااة المدنيااة بجامعااة  بااراءة اال تااراع تاام   باالسااتناد إلااى أن  

  مان المرساوم التشاريعي 1اال تراع جديد مما يجعل من القارار الصاادر عنهاا موافقاا للماادة   ش  والتي بينت أن  دم
 .1642  لعام 42رقم  

باااراءة  طالباااا  فيهاااا رد الااادعوا باالساااتناد إلاااى أن   2111 1 22المااادعى علياااه تقااادم بماااذكرة بتااااري   ومااان حياااث إن  
عارع اال تاراع علاى  للقاوانين واألنظماة وبعاد مراعااة ماا يساتوجبه المشارع، وقاد تام   ت وفقاا  اال تراع الممنوحة له تم  

ه قاام بعادة أبحااث وتجاارب حتاى توصال للماادة اال تاراع جدياد، وأن ا نات أن  كلية الهندسة المدنياة بجامعاة دمشا  وني  
 التي تم منحه عنها براءة اال تراع وهو يحتفظ بعينات التجارب.

ن   ه وبعاد عادة  أن اإال   ،عى علياه لتنفياذهاعارع اال تاراع عليهاا مان قبال الماد   الجهاة المدعياة فقاد تام   ه وفيما ي لوا 
اجتماعات واتفاقاات لتصانيع الماادة وبعاد دفاع مباالة فقاد نكلات الجهاة المدعياة عان التزامهاا وقامات بتساليم المادعى 
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ليهاااا إلاااى اللجاااوء للقضااااء الجزائاااي لحماياااة علياااه عيناااات غيااار العيناااات المتفااا  عليهاااا مماااا حااادا بالجهاااة المااادعى ع
 ا تراعه.

الجهاااة المدعياااة كانااات قاااد لجااا ت ماااع أطااارا  أ ااارا للسااايد وزيااار االقتصااااد إلل ااااء باااراءة اال تاااراع  إضاااافة إلاااى أن  
البااراءة موضااوع الناازاع تاام  محاااولتهم فشاالت كااون الساايد الااوزير كااان قااد أجاااب باا ن    أن  عى عليااه إال  الممنوحااة للمااد  

 ا وفقا للقوانين واألنظمة.منحه
بمااذكرة أكاادت فيهااا علااى طلباتهااا الااواردة باسااتدعاء  2111 1 22الجهااة المدعيااة تقاادمت ونتاااري   وماان حيااث إن  

 دعواها.
رة الجهاة المادعى عليهاا بمذكرة تولت فيها الارد علاى ماا ورد بماذك2111 3 24كما تقدمت الجهة المدعية ونتاري  

 الواردة بمذكرتها السابقة.كدة على دفوعها األولى ومس 
الاادعوا الماثلااة هااي ذات  ن فيهااا أن  تقاادم الماادعى عليااه )أ. ت( بمااذكرة بااي   2111 3 31ه ونتاااري  وماان حيااث إن اا

الجهة المدعية لام تبارز ماا ياد  أو يثبات وجاود ذات اال تاراع  الدعوا التي أقامها بشكل ساب  المدعو )ن. د( وأن  
ال يمكن االدعاء بسقوط البراءة لعدم است دامها باألسواق كون المادعى علياه كاان قاد تقادم ه ب ميركا، إضافة إلى أن  

 بعدة شكاوا أدت لضبط الجهة المدعية بتقليد براءة اال تراع العائدة له.
 أكدت فيها على دفوعها.  2111 4 21الجهة المدعية تقدمت بمذكرة بتاري   ومن حيث إن  
باارفع وقااف تنفيااذ  2111 5 5  تاااري  521اإلدارم قااد قضاات بقرارهاا ذم الاارقم  محكمااة القضاااء  ومان حيااث إن  

 القرار المشكو وقد صدق القرار المذكور من دائرة فحل لدا المحكمة اإلدارية العليا. 
ام قرار اإلدارة الصادر بمن  باراءة اال تاراع موافا  ألحكا ال برة الفنية الجارية بالدعوا انتهت إلى أن   ومن حيث إن  

 . 1642لعام  42المرسوم التشريعي 
 ه ابتداء  ال بد من البحث في ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارم للنظر بالدعوا الماثلة.ومن حيث إن  
)قانون العالمات الفارقة والرسم والنماذج والمنافسة غيار المشاروعة( قاد نال  2112لعام  1القانون  ومن حيث إن  

علااى حمايااة النماااذج الصااناعي وكيفيااة تسااجيل النماااذج الصااناعي وكيفيااة تسااجيل  –األو   بالباااب الثالااث الفصاال
 النموذج الجديد واالعتراع عليه.

ضوع الدعوا يعتبر من النماذج الصناعية التي أصب  االعتراع على تساجيلها مو  ج .....نموذ ونهذه المثابة فالن  
مناه علاى أن ت اتل إحادا غار   116لقاانون فاي الماادة حيث نال هاذا ا 2112لعام  1يتم وف  أحكام القانون 

منااه  152محكمااة البدايااة المدنيااة للنظاار فااي جميااع الم الفااات الناشاائة عاان تطبياا  هااذا القااانون كمااا ذهباات المااادة 
 على إل اء جميع القوانين واألنظمة الم الفة ألحكامه.

األمار الاذم يتعاين  ،2112لعاام  1القاانون بعاد صادور  2116 12 3الدعوا الماثلة مقامه بتااري   ومن حيث إن  
معااه اعتبااار مجلااس الدولااة بهيئااة قضاااء إدارم غياار م ااتل للنظاار بالاادعوا الماثلااة وال ي ياار ماان هااذا النتيجااة أن 

مااا دام هااذا  2111لعااام  2تسااجيل النمااوذج الصااناعي تاام قباال صاادور القااانون الجديااد لحمايااة النماااذج الصااناعية 
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عتاااراع علاااى النمااااذج المساااجلة وأل اااى صاااراحة كافاااة القاااوانين الم الفاااة لهاااا ومنهاااا القاااانون حااادد طااارق جديااادة لال
ه ال معادا مان لذلع فالن   ،الذم تم تسجيل النموذج الصناعي  ال  مده سريانه 1642لعام  42المرسوم التشريعي 

 القو  ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارم للنظر بالدعوا الماثلة. 
 -لهذه األسباب-

 ت المحكمة بما يلي:حكم
 عدم ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارم للنظر بالدعوا الماثلة.أواًل: 
 س مقابل أتعاب المحاماة     .1111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و ثانيًا: 

 م03/00/3003هـ الموافق في 0131/  قرارًا صدر وتلي علنًا في   / 
للم   طعن على هذا القرار ُيسج 

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م 3003( لسنة 0013/0القرار رقم )
 3003( لسنة 1103/0في القضية ذات الرقم )

 دعوى تفسيرية.-متفرقات–قضاء إداري 
 ) . م(. الجهة المدعيـــــــة:

 وزير الدفاع إضافة لمنصبه.  الجهة المدعى عليها:
 مدير إدارة المهندسين في وزارة الدفاع إضافة لوظيفته.        

 دارة قضايا الدولة تمثلهما إ       
 -المحكمة-

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. 
 طلب التفسير قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبو  شكال .  ومن حيث إن  
الجهاة طالباة التفساير كانات قاد أبرمات ماع  وقائع الدعوا تتل ل حسبما يستبان من األوراق في أن   ومن حيث إن  

التزمت بموجباه بتقاديم قطاع تباديل  2112 11 2  تاري  111جهة اإلدارة المطلوب التفسير بمواجهتها العقد رقم  
لتفسير بتنفيذ العقاد قامات لجناة االساتالم كاترنلر على أن تكون القطع أصلية وغير مجددة وعند قيام الجهة طالبة ا

باستالم بعع المواد ورفضت استالم باقي المواد مما استوجب عرع ال ال  علاى محكماة القضااء اإلدارم التاي 
م المتضاامن " قبااو  الاادعوا موضااوعا  فااي شااطر منهااا 2112لعااام  1433أساااس   3 1114أصاادرت قرارهااا رقاام 

لاازام الجهااة الماادعى عليهااا باسااتالم المااواد المرفوضااة ماان المااواد المااوردة اسااتالما  أوليااا  وأحقيااة الجهااة المدعيااة فااي  وا 
اقتضاء القيمة العقدية لهذه المواد" وفي صدد تنفيذ اإلدارة لهاذا القارار بعاد اكتساابه الدرجاة القطعياة اساتلمت اإلدارة 

( 1S 2121و كتلاة المحارع )وها 13( ورفضات اساتالم البناد رقام 8S8068( وهو كتلة المحارع ) 11البند رقم ) 
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ن   وذلااع أن   مااا قضااى باللزامهااا باسااتالم " المااواد قاارار الحكاام لاام يتضاامن إلاازام اإلدارة باسااتالم كاال المااواد المرفوضااة وا 
المشاار إلياه ولقناعاة  13ة الذم استند إلياه قارار الحكام لام يتضامن البناد رقام المرفوضة" وكذلع تقرير ال برة الثالثي  

بعاادم مشااروعية وصااحة وتفسااير اإلدارة للقاارار المشااار إليااه فقااد كاناات دعواهااا الماثلااة التمساات فيهااا الجهااة المدعيااة 
لاازام جهااة اإلدارة ب نااه يعنااي إ 2112لساانة  3 1433رقاام فااي القضااية  3 1114تفسااير قاارار الحكاام الصااادر باارقم 

 .13لبند رقم باستالم كل المواد المرفوضة من المواد الموردة بما فيها كتلة المحرع موضوع ا
عباارة " اساتالم الماواد المرفوضاة" الاواردة فاي منطاوق  إلاى أن   الجهة المدعياة تسساس دعواهاا اساتنادا   ومن حيث إن  

البناد    ألن  13ما يقصد بها كل المواد التي كانات لجناة االساتالم قاد رفضات اساتالمها بماا فيهاا البناد رقام  الحكم إن  
 ؛  مان تقريار ال بارة الثالثياة4كتال المحركاات " الاواردة بصاي ة الجماع فاي الصافحة   المذكور يعد مشاموال  بعباارة "

   من منطوقه الذم جاء بعبارة جامعة.    13ستثن البند  الحكم الصادر والمشار إليه لم ي كما أن  
وا بمهمااة إحالاة ملااف القضاية إلاى الساادة ال بااراء الاذين نهضا 2113 5 15المحكماة قااررت بتااري   ومان حياث إن  

ال بااارة الثالثياااة فاااي الااادعوا الصاااادر فيهاااا الحكااام محااال طلاااب التفساااير وذلاااع لالطاااالع علاااى هاااذا الطلاااب وتقاااديم 
( ضاااامن القطااااع 2( عاااادد )1S7878المحاااارع   )كتلااااة 13مطااااالعتهم بشاااا نه ونيااااان ساااابب عاااادم إدراج البنااااد رقاااام  
 المرفوضة المبنية في الجدو  الوارد في تقرير  برتهم. 

 تقدم السادة ال براء بتقرير  برتهم المتمم والذم  لصوا فيه إلى ما يلي: 2113 2 5ه ونتاري  ومن حيث إن  
ضاااامن القطااااع المرفوضااااة فااااي تقرياااار ال باااارة  2( عاااادد 1S7878كتلااااة المحاااارع ) 13لااام يااااتم إدراج البنااااد رقاااام -1

كلة باااألمر ماان قباال اللجنااة المشاا 2111 2 14  تاااري  5األساسااي بساابب عاادم رفضااه فااي محضاار الاارفع رقاام  
 . 2112 12 22  تاري  1225اإلدارم رقم  

  .1S7878  كتلة المحرع  13مجموع قيم القطع المرفوضة والذم تم عليه الحسم ال يتضمن البند رقم   إن  -2
  لام 2( عادد  1s7878كتلاة المحارع ) 13البناد رقام  ه مان الثابات بتقريار ال بارة الماتمم بالقضاية أن  ومن حيث إن ا

 .2111 2 14  تاري  5ضمن المواد المرفوضة من قبل اإلدارة وفقا  للمحضر رقم  تكن 
المحكمة أمعنت النظر بتقرير ال برة الفنية الجارية فوجدت أنه جاء جامعا  لموجباتاه القانونياة والفنياة  ومن حيث إن  

 ومست لصا  است الصا  سائ ا  من األوراق والوثائ  المبرزة في الملف. 
عبااارة " إلاازام الجهااة الماادعى عليهااا باسااتالم المااواد المرفوضااة ماان المااواد المااوردة ... " الااواردة فااي  إن   وماان حيااث

إنمااا يجااب أن تفساار  2112لعااام  3 1433أساااس  2112لساانة  3 1114الفقاارة الحكميااة الثانيااة ماان القاارار رقاام  
لاام ياارد مااا يقيااده ولااو أرادت  طالقااه ماااإبصااي ة اإلطااالق والمطلاا  يجاارم علااى هااا جاااءت ن  ذ أفااي سااياقها الطبيعااي إ

  ماان الحكاام العااام الااوارد فااي الفقاارة الحكميااة 2( عاادد  1S7878كتلااة المحاارع ) 13المحكمااة اسااتثناء البنااد رقاام 
 الثانية من القرار المذكور لما عازها تقرير ذلع صراحة. 

علاى أساانيدها القانونياة الصاحيحة وال  ه ت سيساا  علاى ماا تقادم ي ادو طلاب الجهاة طالباة التفساير قائماا  ومن حيث إن  
معدا معه من قبو  طلب التفساير موضاوعا  وتفساير الفقارة الحكمياة الثانياة مان القارار موضاوع الادعوا ب ناه يعناي 
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إلزام جهة اإلدارة المدعى عليها باستالم كامل المواد المرفوضة من المواد الموردة محل العقاد موضاوع الادعوا ذم 
   استالما  أوليا . 13بما في ذلع كتلة المحرع موضوع البند رقم   2112 11 2ي    تار 111الرقم  

 -لهـــــذه األسباب  -
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبو  طلب التفسير شكال . أواًل: 
قبوله موضوعا  وتفسير الفقرة الحكمية الثانية من القرار موضوع هاذه الادعوا التفسايرية علاى أنهاا تعناي إلازام ثانيًا: 

جهة اإلدارة المدعى عليها باستالم كامل المواد المرفوضة من المواد الموردة محال العقاد موضاوع الادعوا بماا فيهاا 
   منه. 13كتلة المحرع موضوع البند رقم  

 ة الرسوم المدفوعة من الجهة طالبة التفسير إليها. إعاد ثالثًا:
 م 31/00/3003هـ الموافق في  0139صدر وتلي علنًا في / /

/ في الطعن رقم 900تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3001 / لعام1311/

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م 3003( لعام 0335/0) القرار رقم
 م 3003( لعام 3101/0في القضية ذات الرقم )

 عدم اختصاص.–إشكال تنفيذي –ترقين إشارة رسم التركات –متفرقات –قضاء إداري 
 )و. م(. الـجـهـة الـمـدعــيــة:

 وزير المالية إضافة لمنصبه.  الجهة المدعى عليها:
 العقارية إضافة لوظيفته. المدير العام للمصال                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة                                                            
 -المحكمة-

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.
  124حمل ذم الرقم  الجهة المدعية تقدمت بدعواها قائلة: إنه بموجب قرار القاضي العقارم ب حيث إن  ومن 
ة إشارة رسم تركات تثبيت شراء المدعين لحصل سهمية عقارية من والدهم دون ترتيب أي   تم   1663لعام 

ن   تسجيل شراء  تم   1663لعام  122ه بموجب قرار القاضي العقارم بحمل ذم الرقم لمصلحة مالية  تلكل  وا 
من حصة البائع )ا. ج( حيث  صت الحصة األ يرة  راةمشتسهم   46444المدعين ألسهم عقارية   من ضمنها 

. إلى )أ بموجب منطوق قرار القاضي  العقارم المذكور بنقل إشارة ترتب رسم التركات عليها لكونها كانت قد آلت
مكتب التحسين العقارم المكلف بتنفيذ قرارم القاضي العقارم المذكورين آنفا  من ورثة )ب. ( إال أن   ج( شراء  
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في التنفيذ إذ فرع رسم التركات على كامل العقارات المشتراة من المدعين المسجلين بموجب القرارين  أ ط 
ن   46444بدال  من فرضها على  1663لعام  124و122 ه سب  للجهة سهم المسجلة شراء من حصة )ا. ج( وا 

صال ولذلع فقد تقدمت المدعية أن أقامت دعوا أمام القضاء العادم حو  هذه المس لة فردت لعدم اال ت
لزام  بدعواها الماثلة طالبة الحكم من حيث النتيجة بترقين إشارة رسم التركات المفروضة  ط  على عقاراتها وا 
مديرية المصال  العقارية بقصر إشارة رسم التركات على األسهم التي سجلت شراء ألفراد الجهة المدعية من البائع 

 ل نساء العقارية.سهما  من منطقة ا 46444والبال ة 
  ت عريضة الدعوا ولم تجب.الجهة المدعى عليها تبل   ومن حيث إن  
الجهة المدعية تنسب إلى مكتب التحسين  ه من الواض  من عريضة الدعوا واألوراق المرفقة بها أن  ومن حيث إن  

العقارم بحمل الوقوع بال ط  في معرع قيامه بتنفيذ منطوق قرارم القاضي العقارم بحمل ذوات األرقام 
ن على مكتب التحسين العقارم نقل إشارة رسم ه كان يتعي  إذ ترا الجهة المدعية أن   1663لعام  122-124

مكتب التحسين قام  سهما  المشتراة من البائع، في حين أن   46444البال ة التركات فقط إلى الحصة السهمية 
بوضع إشارة رسم التركات على كامل العقارات التي سجلت باسم أفراد الجهة المدعية بموجب قرارم القاضي 

لعقارم بحمل وهو ما يتعل  بالشكا  تنفيذم لقرارم القاضي االنزاع الماثل إن    العقارم المذكورين آنفا ونذلع فالن  
ا ال يد ل النظر مم   ،غير ناش  عن  ال  حو  األساس القانوني للتكليف بالضرائب والرسوم وال عن قرار إدارم 

 فيه ضمن ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارم مما يتعين معه إعالن عدم اال تصال.
  –لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي: 
 إعالن عدم ا تصال مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارم للنظر في النزاع الماثل.  أواًل:
 تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.   ثانيًا:

 م  35/03/3003هـ الموافق في  0139صدر وتلي علنا في / /
للم   طعن على هذا القرار ُيسج 

 
 داري بدمشقمحكمة القضاء اإل

 3003/ لعام 1113الدعوى رقم /
 3003/ لعام 0011/0القرار /

 إكساء حكم محكمين صيغة التنفيذ.-متفرقات–قضاء إداري 
ن. م( والماسرخ  –)ر. د  بالمحااميينالنمسااوية ممثلاة  قدم من الجهة المدعياة شاركة )...(بناء على االستدعاء الم

فااااي  2113 4 14تنفيااااذ لحكاااام المحكمااااين الصااااادر بتاااااري  والمتضاااامن طلااااب إعطاااااء صااااي ة ال 2113 2 1فااااي 
النمساااااوية   ونااااين المسسسااااة العامااااة لرساااامنت ومااااواد البناااااء  المدعيااااة   شااااركة....ال ااااال  الشاااااجر بااااين الجهااااة 
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المتضاامنة توريااد كميااات  2111 د  لعااام 2 د  و  1و   2112 د  لعااام 3 د  و  2ب صااول تنفيااذ العقااود رقاام  
  ماان دفتاار الشااروط العامااة للعقااود موضااوع 22ماان ورق الكرافاات والمكتسااب الدرجااة القطعيااة طبقااا  لاانل المااادة  

 النزاع. 
 . 2111 2 6اإلدارم بتاري   وعلى سب  إيداع ملف التحكيم المشار إليه ديوان محكمة القضاء

 . 1656  لعام 55  من قرار إصدار قانون مجلس الدولة ذم الرقم  3وعلى نل المادة  
وبعااد دعااوة وكياال الجهااة المدعيااة   طالبااة اإلكساااء   ووكيلااة الجهااة الماادعى عليهااا المحاميااة  ه. ن  وحضااورهما 

 جلسات المحاكمة.
والتاي تبحاث فاي موضاوع النازاع  2113 6 26لمدعى عليها المسر اة فاي وبعد االطالع على مذكرة وكيلة اإلدارة ا

 ال باإلجراءات الشكلية المتبعة لدا لجنة التحكيم. 
 جراءات الشكلية في التحكيم. المحكمين قد راعوا كافة اإل ن أن  ه تبي  ن  ومن حيث إ

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة ما يلي: 

فاااي ال اااال  الشااااجر باااين المسسساااة  2113 4 14المحكماااين الصاااادر بتااااري   إعطااااء صاااي ة التنفياااذ لحكااامأواًل: 
و  2112 د  لعااام 3 د  و  2النمسااوية حااو  تنفيااذ العقاود رقاام   نت ومااواد البنااء ونااين شااركة )....(العاماة لرساام

 لتوريد كميات من ورق الكرافت.  2111 د  لعام 2 د  و  1 
 م   31/00/3003قرارًا صدر وتلي علنًا في 

 
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3001( لسنة 310/1القرار رقم )

 م 3001( لسنة 331/1في القضية ذات الرقم )
تذرع اإلدارة بوجود حكمين متناقضين يعد سببًا لطلب إعادة المحاكمة وليس لطلب -متفرقات-قضاء إداري 

 اط ذلك.من-انعدام الحكم القضائي
 لوظيفته   الطاقة إضافةالمدير العام للمسسسة العامة لتوليد  :المدعيةالجهــــــــــــة 

 تمثله إدارة قضايا الدولة                                                                        طالبة االنعدام
 أ. ع ورفاقه                         عليها:الجهة المدعى 

 يمثلهم المحامي ن. ك                                                                               

 -المحكمــــــــــــــــــة-
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  وبعد المداولة.بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات 
ه سب  للجهة المدعى عليها تتحصل حسبما استبان من الوثائ  المبرزة ب ن  ة الوقائع في هذه القضي   من حيث إن  

قضى من حيث النتيجة  2112  لعام 2153  أساس  251وأن استحصلت على حكم قضائي مبرم برقم  
  من منطقة جيرود العقارية 22-24- 12تها في اقتضاء حصتها من بد  استمالع العقارات ذوات األرقام  ب حقي  
، ولقناعة جهة اإلدارة 1613  من قانون االستمالع النافذ بعام 25فائدة القانونية طبقا  ألحكام المادة  مع ال

 ومن ثم   ،ه عنه فقد كانت دعواها الماثلة بطلب الحكم بوقف تنفيذهة الحكم القضائي المنو  المدعية بعدم مشروعي  
مت أثناء سير الدعوا بطلب عارع التمست من  الله إلزام تقد   الحكم من حيث النتيجة بالعالن انعدامه، ثم  

   من المنطقة العقارية جيرود . 12-22-24الجهة المدعى عليها برد قيمة الرنع المجاني للعقارات المستملكة  
ه سب  وأن صدر قرار قضائي بذات عية تسسس دعواها هذه على القو  : ب ن  جهة اإلدارة المد   ومن حيث إن  

يقضي من حيث النتيجة بوقف تنفيذ قرار لجنة إعادة النظر  2111 2 4تاري   2 221الموضوع وال صوم برقم 
 1  من المنطقة العقارية رقم 51وحتى  1لجهة العقارات من    1661 2 1بالتقدير البدائي الصادر بتاري  

  ولحين البت ب ساس الدعوا المقامة من قبلها والتي فصلت 22-24-12( جيرود ومن بينها العقارات  24 4
وذلع بموجب  ،بذات اليوم الذم فصلت فيه الدعوا المطلوب وقف تنفيذ القرار الصادر بموضوعها وانعدامه

م والذم قضى من حيث النتيجة برفع طلب المسسسة بانعدام قرار لجنة إعادة  2112  لعام 251القرار رقم  
ة فائدة ألصحاب االستحقاق ومن بينهم أفراد الجهة المدعى عليها في هذه منوه عنه وتنفيذه دون ترتب أي  النظر ال

 : قضائيين متناقضين وفي موضوع واحدالدعوا، ونذلع فقد أضحت المسسسة أمام قرارين 
االستمالع  عادة النظر ودفع بدالتيقضي بوقف تنفيذ قرار لجنة إ  2112 3 11  تاري  251برقم   األول:

بدون فائدة، وقد باشرت المسسسة  1665  لعام 211ألصحاب االستحقاق بموجب قرار االستمالع رقم  
 بالجراءات تنفيذه أصوال . 

يقضي بدفع بدالت االستمالع ألفراد الجهة المدعى عليها في الدعوا  2112 3 11  تاري  251برقم  والثاني: 
نظر مع الفوائد القانونية وبصورة م الفة لما استقر عليه اجتهاد القضاء الماثلة فقط وف  قرار لجنة إعادة ال

االدارم حو  عدم ترتب الفائدة على بدالت االستمالع المقدرة من قبل لجان إعادة النظر في حا  وقف تنفيذ 
ر لمصلحة الجهة ا يجعل القرار الصادتزا  موضوع نزاع، مم   رة الالمبالة المقد   قرارات اللجان، وباعتبار أن  

ون ح  أو المدعى عليها في غير محله القانوني ومستوجب االنعدام ويسبب إثراءها على حساب المسسسة بد
 مسوغ شرعي أو قانوني.

المسسسة قامت باستمالع أجزاء من عقارات غير  ست جهة اإلدارة المدعية طلبها العارع على القو : ب ن  كما أس  
إلقامة محطة  1665  لعام 211جيرود بموجب المرسوم رقم   24 4ة المنطقة العقاري  رة من دة وغير محر  محد  

ات التحديد والتحرير للمنطقة المذكورة قامت الجهة المدعى عليها بتحديد ة عليها، وعند إجراء عملي  توليد الناصري  
ستمالع، وأ ذت هذه العقارات أرقاما  عوا أنها بالكامل واقعة ضمن االعقارات أفرادها لدا المصال  العقارية واد  
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  ولم تمارس المسسسة حقها في االعتراع على عمليات 22-24-12  ومن ضمنها العقارات  51وحتى  1من  
صر   تسجيل كامل العقارات باسمها وتم   وقد تم   ،ات في حينهالتحديد والتحرير لعدم تبلي ها بانتهاء هذه العملي  

ن   مقابل قيد كامل العقار باسم المسسسة علما  ب ن   بد  االستمالع للمالكين االستمالع  المساحة لم تكن نهائية، وا 
ه يكون من ح  ا  وبقيت أجزاء من العقارات العائدة للجهة المدعى عليها بحيازة أفرادها، ونذلع فالن  كان جزئي  

 المسسسة استرداد قيمة الرنع المجاني للعقارات المذكورة. 
لزام جهة اإلدارة المدعية بدفع الفوائد القانونية رد   الجهة المدعى عليها دفعت الدعوا مرتئية   ومن حيث إن   ها وا 

ة من تاري  تبلي ها القرار القضائي با   من قانون االستمالع مع ترتيب فائدة قانوني  25حسب نل المادة  
مت بها جهة اإلدارة المدعية بالطعن بقرار لجنة د  الدعوا التي تق وحتى السداد التام، ت سيسا  على أن   2113 5 4

ملفها بطري  المواكبة مع الدعوا التي  ضم   ها من قبل المحكمة بعد أن تم  رد   قد تم   ؛تهإعادة النظر لعدم مشروعي  
الرتباط الموضوع ة نظرا  م بها أفرادها للمطالبة ببد  االستمالع المستح  لها عن عقاراتها مع الفوائد القانوني  تقد  

ة والسبب وال صوم والمصلحة، وقد انتهت دعواها باللزام جهة اإلدارة بدفع بدالت االستمالع مع الفائدة القانوني  
جهة اإلدارة وحتى تاري ه ال تزا  ممتنعة عن تنفيذ القرار المذكور بدون وجه ح  أو  حسب نل القانون وب ن  

 مسوغ شرعي. 
م برفع وقف تنفيذ 2112 4 22تاري   4 434ة قضت بموجب قرارها ذم الرقم هذه المحكم ومن حيث إن  

ة بعد رفع الطعن الذم وقع عليه وذلع بموجب قرار القرار المشكو منه وقد اكتسب قرارها هذا الدرجة القطعي  
 م 2112لسنة  11264( أساس 1 ط 2641)ة العليا ذم الرقم داري  فحل الطعون لدا المحكمة اإلدائرة 

ة بمعرفة أحد ال براء الم تصين لبيان ما إذا كان االستمالع الجارم رت إجراء  برة فني  المحكمة قر   ومن حيث إن  
 ؛ه شمل أجزاء منها فقطم أن  قارات أعلى العقارات موضوع الدعوا والطلب العارع قد أطب  على كامل هذه الع

من هذه العقارات قابلة لالنتفاع بها ب م وجه من وجوه  وفي هذه الحالة بيان ما إذا كانت المساحات المتبقية
 االنتفاع.

الجهة المدعى عليها تقدمت أثناء سير الدعوا بطلب عارع التمست بموجبه رد دعوا جهة  ومن حيث إن  
لزامها ب ن تدفع إلى أفرادها الفائدة القانونية المترتبة بذمتها بموجب الق رار اإلدارة المدعية وطلبها العارع وا 

لزامها أيضا  بدفع   .  172517314المطلوب إعالن انعدامه والبال ة   2112( لعام 1 25القضائي رقم ) س، وا 
 1 251فائدة قانونية عن كل يوم ت  ير في تسديد المبلة المذكور وذلع من تاري  تبلية القرار القضائي رقم  

إلزامها بدفع تعويع عاد  لها عن األضرار التي  م وحتى السداد التام وأيضا   2113 5 4لردارة المدعية با 
تزا   جهة اإلدارة المدعية ال لحقت بها من جراء امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي المذكور... ت سيسا  على أن  

رها ة المستحقة لها عن ت  رها في سداد بد  االستمالع المستح  ألفرادها والتي قر  ممتنعة عن دفع الفوائد القانوني  
 ه عنه رغم مراجعاتها المتكررة لجهة اإلدارة من أجل صر  تلع الفوائد لها. الحكم القضائي المنو  
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م الذم 2112 11 2خ في م بتقرير  برته المسر  السيد ال بير الذم نهع بمهمة ال برة قد تقد   ومن حيث إن  
رة من عقارات الجهة المدعى دة والمحر  ة المحد  االستمالع قد شمل كامل المساح انتهى فيه إلى نتيجة مفادها ب ن  

صر  بدالت استمالع هذه  ( وتم  24 4  من المنطقااااة العقارية جيرود ) 22-24-12عليها ذوات األرقام  
م بتقرير  برة تكميلي تقد   ة، ثم  العقارات وتم تسجيلها بالكامل باسم المسسسة العامة لنقل وتوليد الطاقة الكهرنائي  

ساسي أكد فيه على هذا تنفيذا  لتكليف المحكمة بالرد على مالحظات جهة اإلدارة المدعية على تقرير  برته األ
 التقرير.

دت فيها على مطالبها بالعالن انعدام قرار الحكم رقم مت بمذكرة أك  جهة اإلدارة المدعية عادت فتقد   ومن حيث إن  
اال تصال في المطالبة بالفائدة عن بد   بحسبان أن   ،صةلصدوره عن محكمة غير م ت 2112  لعام 251 

  من 25االستمالع ينعقد للقضاء العادم، ولصدوره متضمنا  إلزام المسسسة بتسديد الفائدة وف  أحكام المادة  
 الحكم،ناقضة لقرار ن فقرات أ را مهذه المادة تتضم   حيث أن   ،قانون االستمالع دون تحديد نسبة أو مقدار

 ة فائدة. ه ال يترتب أي  ه إذا كان الت  ير ليس بسبب من اإلدارة فالن  سيما الفقرة الرابعة منها والتي تبين أن  وال
 1 251ا من دعواها الماثلة إعالن انعدام الحكم القضائي ذم الرقم ما تت ي  جهة اإلدارة المدعية إن   ومن حيث إن  

م فيما 2112  لسنة 2153دارم في الدعوا رقم أساس اإلالصادر عن محكمة القضاء  2112 3 11تاري  
-12تضمنه من تقرير أحقية الجهة المدعى عليها بتقاضي حصتها من بد  استمالع العقارات ذوات األرقام  

  من قانون االستمالع 25مع الفائدة القانونية طبقا  ألحكام المادة   24 4  من المنطقة العقارية جيرود 24-22
 لع لسببين اثنين: وذ النافذ.
اال تصال في المطالبة بالفائدة القانونية  إصدار الحكم المذكور عن محكمة غير م تصة حيث أن   أولهما:

 على بد  االستمالع معقود للقضاء العادم. 
الصادر عن ذات المحكمة  2112 3 11  تاري  251لصدوره متناقضا  مع الحكم القضائي ذم الرقم   وثانيهما:
م القاضي بوجوب تنفيذ قرار لجنة إعادة النظر ودفع بدالت 2112  لسنة 1652عوا رقم أساس  في الد

 بدون فائدة قانونية.  1665  لعام 211االستمالع ألصحاب العقارات المستملكة بموجب قرار االستمالع رقم  
سب  وأن تقاضاه أفراد الجهة ا من طلبها العارع تقرير أحقيتها باسترداد قيمة الرنع المجاني الذم كما تت ي  

 ( بمقولة: إن  24 4)  من المنطقة العقارية جيرود 22-24-12المدعى عليها فيها عن العقارات ذوات األرقاااام  
صر  بد  االستمالع ألفراد الجهة المدعى عليها  االستمالع قد وقع على جزء من العقارات المذكورة فقط وقد تم  

 المساحة لم تكن نهائية.  عنها علما  ب ن   عن كامل العقارات المنوه
ه عن السبب األو  الذم تتمسع به جهة اإلدارة المدعية إلعالن انعدام القرار القضائي المطعون به ومن حيث إن  

ه فضال  عن فالن   ،والمتمثل بعدم ا تصال محكمة القضاء اإلدارم الذم أصدرته للتصدم لطلب الفائدة القانونية
السبب المنوه عنه كان  لسبب ال يعتبر من األسباب الموجبة إلعالن انعدام القرار المذكور لطالما أن  هذا ا أن  

عة أمام جهة اإلدارة إلثارة قائما  أثناء سير الدعوا محل الحكم القضائي المطلوب انعدامه وكانت األبواب مشر  
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كافة  على أن   مجلس الدولة قد جرا واستقر  االجتهاد لدا  السبب المذكور قبل صدوره، فضال  عن ذلع فالن  
عة عن صع االستمالع تعتبر جزءا  منه وت  ذ حكمه من حيث اال تصال، ونذلع ت دو مطاعن الطلبات المتفر   

 جهة اإلدارة المدعية لهذه الناحية غير قائمة على مستندها القانوني الصحي . 
جهة اإلدارة النعدام القرار المنوه عنه والمتمثل بصدوره متناقضا   ه عن السبب الثاني الذم تستند إليهومن حيث إن  

المحكمة وبعد  ه فضال  عن أن  مع الحكم القضائي الذم استحصلت عليه عن ذات المحكمة وننفس التاري ، فالن  
مصلحة ن لها صدورهما لة تعارع أو تناقع في مضمونهما بعد أن تبي  استقراء الحكمين المذكورين لم تجد ثم  

صدور حكمين متناقضين بين ذات  ه من المعلوم قانونا  واجتهادا  أن  فالن   –فضال  عن ذلع  –الجهة المدعى عليها 
ما يعتبر حالة من حاالت إعادة المحاكمة وال يعتبر سببا  من ال صوم وفي موضوع واحد وعن محكمة واحدة إن  

ذكر عدم قبو  دعوا االنعدام الماثلة الفتقارها لمسيدات  أسباب االنعدام، األمر الذم يقتضي معه والحا  ما
 قبولها القانونية.
جهة اإلدارة المدعية باللزام الجهة المدعى عليها برد قيمة الرنع  ه عن الطلب العارع الذم تقدمت بهن  ومن حيث إ

من  بحسبان أن   ،المجاني الذم سب  وأن تقاضاه أفرادها عن العقارات موضوع الدعوا فمحله دعوا مبتدئة
ن هذه  شروط الطلب العارع أن يكون مرتبطا  بالطلبات األصلية ) الدعوا األصلية ( أو متمما  أو مكمال  لها، وا 
المحكمة لم تجد ثمة ارتباط بين الطلب العارع المذكور ونين طلبات جهة اإلدارة في الدعوا األصلية التي 

لمصلحة الجهة المدعى عليها والتي تقرر وفقا  لما سلف بيانه عدم اقتصرت على انعدام القرار القضائي الصادر 
 قبولها. 

 ه فضال  عن أنه من المعلوم أيضا  أن  ه عن الطلب العارع الذم تقدمت به الجهة المدعى عليها فالن  ومن حيث إن  
أو مرتبطة بالطلبات الطلبات العارضة إنما تقدم من الجهة المدعية أصليا  أو تقابال  بحسبانها تكون متممة 

األصلية التي تتضمنها الئحة االدعاء وهو ما لم يتوافر في هذا الطلب، بحسبان أن الجهة المدعى عليها لم تكن 
الدعوا الماثلة قد  وفضال  عن ذلع فالن   ،مدعية بالتقابل في الدعوا الماثلة مما يوجب عدم قبو  طلبها المذكور

ر لمصلحة الجهة المدعى عليها ذاتها وكان القرار القضائي المذكور قد مت بطلب إعالن قرار قضائي صادقد  
قضى لها بالفائدة القانونية عن بد  االستمالع المستح  لها وعلى النحو الذم تضمنه طلبها العارع المنوه عنه، 

مدعية ممتنعة عن تسديدها إليها جهة اإلدارة ال دا  بمقولة إن  ة مجد  العودة إلى المطالبة بالفائدة القانوني   وعليه فالن  
ما يحمل في طياته طلب تنفيذ حكم قضائي قطعي وهو ما ي رج عن ا تصال مجلس تنفيذا  للحكم القضائي إن  

ن   ما ينطب  على هذه المطالبة إنما  الدولة بهيئة قضاء إدارم ويد ل ضمن ا تصال دوائر التنفيذ الم تصة، وا 
عة عنها كالتعويع عن األضرار الناجمة عن االمتناع عن تنفيذ الحكم ا والمتفر   ينطب  على امثار المترتبة عليه

 القضائي لجهة الفائدة القانونية المذكورة. 
 -لهذه األسباب-

    يلي:حكمت المحكمة بما 
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اردة عدم قبو  دعوا االنعدام الماثلة مع حفظ ح  جهة اإلدارة المدعية بالقامة دعوا مستقلة بالطلبات الو  واًل:أ

 بطلبها العارع. 
 عدم قبو  الطلب العارع المقدم من الجهة المدعى عليها.   ثانيًا:
تضمين كل من الطرفين المتنازعين الرسوم المدفوعة من قبله وتضمينهما مناصفة المصاريف والنفقات  ثالثًا:

 المحاماة.وعلى كل منهما مبلة  مسمائة ليرة سورية مقابل أتعاب 
 م05/3/3001هـ الموافق في 0139علنًا بتاريخ   /   / حكمًا صدر وتلي 

/ في الطعن رقم 533تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3009 / لعام9310/

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م3001( لعام 331/3القرار رقم )
 م3001م ( لعا0351/3في القضية ذات الرقم )

غرامة تتناسب مع -استجرار محطة محروقات مواد بترولية زيادة على المخصصات-متفرقات -قضاء إداري 
 مناط ذلك.-تلك الزيادة

 
  . أ :الـجـهــة الـمـدعـيـة

 ن األستاذ: م.وكيله المحامي 
 

 إضافة لمنصبه والثروة المعدنيةوزير النفط الجهة المدعى عليها: 
 الدولةتمثله إدارة قضايا 

 البترولية )محروقات( إضافة لوظيفته وتوزيع الموادلمدير العام للشركة السورية لت زين ا                      
 ن. د وكيله المحامية األستاذة:

 
 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. االطالعبعد 
 ة.الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلي   من حيث إن  

ملع محطة محروقات المدعي ي ل حسبما استبان من األوراق المبرزة ب ن  وقائع هذه الدعوا تتل    من حيث إن  و 
لها الح  في االتجار بالمواد البترولية الم تلفة المستجرة عن طري  الجهة المدعى عليها كما مر صة أصوال  و 

ت الحكومة أقر   ؛أثناء قيام المدعي باستثمار محطته و 1615 11 2( تاري  2223د في تر يصها برقم )هو محد  
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دت تجس  ( ليرة سورية و 25رات سورية إلى )( لي2طريقة جديدة لدعم مازوت التدفئة بعد مضاعفة سعر الليتر من )
 ن علىلذلع كان يتعي   استنادا  ة، و ( ليتر لكل أسرة سوري  1111هذه الطريقة بتوزيع دفاتر قسائم يعاد  كل منها )

  . س( لليتر. 6أصحاب محطات الوقود تزويد المواطن بمادة المازوت وف  القسائم بسعر )
وقد قام المدعي ش نه ش ن جميع أصحاب المحطات باستالم القسائم من المواطنين و تسليمها إلى شركة 

( وهو 12العدد )ب على أساس كل ليتر يكون مضروبا  ، و ةمحروقات و التي كانت تحتسبها باعتبارها قيمة نقدي  
يشير  2111 5 21أم قرار أو تدبير قبل  لم ي ت  ، و رالفرق بين سعر المازوت المدعوم و السعر المقر  

الجهة المدعى عليها وفقا   القسائم، بل إن  التقيد بالتساوم بين الم صصات و  ألصحاب المحطات إلى وجوب
يمكن التعامل معها بصي ة مطلقة على هذا ة، و مالي  القسيمة هي ذات قيمة  لقراراتها السابقة أكدت على أن  

األساس لذلع قام المدعي و مراعاة منه ألحوا  المواطنين باستالم من هسالء المواطنين كامل دفتر القسائم 
على  ؛( ليتر دون أن يدفع المواطن أم مبلة نقدم1111( ليتر مقابل )241المساوم أللف ليتر بتسليم المواطن )

 هذه القسائم ذات قيمة مالية تعد  بعضها البعع. اعتبار أن  
ة أقل من المقدار الذم تحمله القسائم فمن مة للمواطن بسبب هذه العملي  ة من المازوت المسل  الكمي   وحيث إن  

واستجرار فائع في القسائم يزيد عن سحوبات  وأن يوجدالطبيعي أن تكون القسائم أكثر من الم صصات 
 .2111 5 21و  2111 4 31فترة الممتدة من  ال  ال المازوت
ويتم (  . س 11146262يبلة ) بمبلة ض م جدا   وت ريمه عنهاالمدعي بمحاسبته عن القسائم الزائدة  وقد فوج 
دورم لل رامة يسدم عند  وذلع كقسط( من قيمة استجرار المحطة الدورم %5ا  عن طري  فرع )حالي   اقتطاعه

 كل استجرار.
ال رامة جاء بدعواه هذه ملتمسا  الحكم بالل اء قرار ت ريمه بمبلة  ة هذهومشروعي  ة بعدم قانوني   دعيولقناعة الم

المدعي بقيمة  وا عالن أحقيةأحقية الجهة المدعى عليها بفرع ال رامة  وا عالن عدم(  . س 11146262)
 القسائم المل اة.

تصر  الجهة المدعية هو  نت ب ن  ردها على هذه المطالبة بي   وفي معرعاإلدارة المدعى عليها  إن   ومن حيث
 قرارها بالت ريم جاء في محله القانوني. وبالتالي فالن   واألنظمة النافذةم الف للقانون  أمر  

إلى الطعن الموجه إلى القرار الصادر برفع وقف تنفيذ القرار  وأثناء نظرهاالمحكمة اإلدارية العليا  إن   ومن حيث
أحقيتها بها كال  ونيان مداة بمعرفة ثالثة  براء لدراسة طلبات الجهة المدعية مشكو منه قررت إجراء  برة فني  ال

 أو جزءا .
موا بتقريرهم المسرخ في  ومن حيث فيه  والذم انتهوا 2111 1 1إنًّ السادة ال براء الذين نهضوا بمهمة ال برة تقدًّ
 وذلع بعد(  . س 1613121العائدة للجهة المدعية إعادته لردارة يبلة )المبلة المطلوب من المحطات  إلى أن  
 (. . س 3ن من تحقيقات ال برة أن قيمة ما كسبته المحطة لكل ليتر بل هو )أن تبي  
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فيما انتهت إليه في تقرير ال براء بعد أن  وشرائطها القانونيةهذه ال برة جاءت مستوفية ألركانها  إن   ومن حيث
يتف  مع االجتهاد المستقر لدا هذه المحكمة  وعلميا  بماتعليال  فنيا   وجاء معلال  قضية من كافة جوانبها أحاط بال

المحكمة اإلدارية العليا  ك ساس للبت في هذه القضية علما  أن   والركون إليهاألمر الذم يتعين معه اعتماده 
تنفيذ القرار المشكو منه فيما يجاوز مبلة م قضت بوقف 2112 5 23( تاري  2 ع 543رقم ) وبموجب قرارها

 (  . س.1613121)
سلف بيانه فالن دعوا المدعي تكون في هذه الحالة جديرة بالقبو  موضوعا  في شطر  ولكل ماه إن   ومن حيث

 منها بما يتناسب مع ما سلف بيانه.
 -لهذه األسباب-

 يلي:حكمت المحكمة بما 
 .قبو  الدعوا شكال   أواًل:
س مليون  (  .1613121المترتبة على المدعي بمبلة ) وتحديد ال رامةفي شطر منها  قبولها موضوعا   ثانيًا:

سورية نتيجة الستالمها لقسائم المازوت المدعومة الزائدة عن م صصاتها  وسبعون ليرة وتسعمائة وثالثة آال 
لزامها بمن مطالبة المدعي بما يزيد عن المبلة المذكور  ومنع اإلدارة اقتطاعه من المدعي زيادة عن  ما تم   العادةوا 

 يجاوز ذلع من طلبات. ورفع ماالمبلة 
مناصفة  وتضمين الطرفيناأل ر  وتضمينها النصفإعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها  ثالثًا:

 (  . س مقابل أتعاب المحاماة.511) وكل منهما ونفقات ال برةالمصروفات 
 م30/3/3001هـ الموافق في0139في    /     / صدر وتلي علناً 

/ في الطعن رقم 133تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3001 / لعام1519/

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م 3001لعام  (301/0القرار رقم )
 م 3001( لعام 3003/0في القضية ذات الرقم )

استبعاد -تبليغ وكيل الجهة المدعية خالل مدة طويلة من جلسات المحاكمةتعذر -متفرقات-قضاء إداري 
 .الدعوى لحين المراجعة

 م م. الـمـدعــيــة:الـجـهـة 
 وكيله المحامي األستاذ ع. ع                                                                             

 لوظيفته  والثروة المعدنية إضافةوزير النفط  المدعى عليها:الجهة 
 لوظيفته  المسسسة العامة للثروة المعدنية إضافةمدير                        
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 لمنصبه  المالية إضافةوزير                        
 حلب إضافة لمنصبهمحافظ                        

 الدولة  إدارة قضاياتمثلهم 
 -لمحكمةا-

 .والمداولةعلى األوراق وسماع اإليضاحات  االطالعبعد  
  22رقام الادفتر  1 منه رقامالضبط المشكو  وقف تنفيذ بعريضة دعواه يطلب فيها المدعي تقدمومن حيث إن وكيل 

مناااه القااارار المشاااكو المااادعى عليهاااا وبعاااد المحاكماااة الحكااام   بالل ااااء الجهاااة  الصاااادر عااان 2111 5 4 الماااسرخ فاااي
 .  تعابوالمصاريف واألعليها الرسوم  الجهة المدعى ضمينوت

 منه واكتسب الدرجة القطعية  برفع وقف تنفيذ القرار المشكو ومن حيث إن المحكمة قضت
ه ت سيسا  علاى أن االدعوا  التنفيذ ورد رفع طلب وقفطالبة  المدعى عليها ردت على الدعوا ومن حيث إن الجهة 
  لعاام 22  المقاالع رقام أحكاام قاانون  عقااره وفا  حدود م طاطالمقلعي من  ارج  باالستثمارتم ضبط المدعي يقوم 

2116. 
التبلياة  ولام تعاد ماذكرات مدة طويلاة مان جلساات المحاكماة ال  المدعية وكيل الجهة  ه قد تعذر تبليةإن  ومن حيث 
لااادعوا جاااديرة باالساااتبعاد مااان جااادو  ا التبلياااة مماااا يفياااد بعااادم جدياااة المااادعي بمتابعاااة دعاااواه وناااذلع تكاااون  بحصاااو 

 .   المحاكمة لحين المراجعة من قبل محام مقبو 
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي: 
 . محام مقبو قبل  المراجعة من المحكمة بانتظارالدعوا من جدو  هذه  استبعاد ملف أواًل:

 م 1/3001/ 1هـ الموافق في 0139صدر وتلي علنًا في    /     /   
للم   طعن على هذا القرار ُيسج 

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م3001لسنة ( 0003/3القرار رقم )
 م3001( لسنة 3305/3في القضية ذات الرقم )

 المحكمين من قبل المحكمة. تسمية-العقدوجود شرط تحكيم في بنود -متفرقات-قضاء إداري 
 و. أ :الـجـهــة الـمـدعـيـة

 المحاميان ط. ب و ع. أوكيله 
 المدير العام لشركة الفرات للنفط إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليها: 

 وكيله المحامي ح.خ                                                                           
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 -ةالمحكم-
 .وبعد المداولة وسماع اإليضاحاتبعد االطالع على األوراق 

م وقد 2113 3 11وكيل الجهة المدعية قد تقدم بعريضة دعواه الماثلة إلى ديوان المحكمة بتاري   إن  ومن حيث 
( تاري  s021.7.90ه سب  للمدعي وأن تعاقد مع اإلدارة المدعى عليها بموجب العقد األو  رقم  )جاء فيها ب ن  

ة مقدارها ا فيها المحروقات بقيمة إجمالي  م لتقديم  دمات اإلطعام وكافة المواد الالزمة للعمل بم2111 3 24
م لتقديم  دمات اإلقامة 2111 6 2( تاري  s014.7.89(  . س وبموجب العقد الثاني رقم )26576127222)

(  . س وأثناء التنفيذ طرأ ارتفاع كبير على أسعار المواد 14272217111والتنظيف بقيمة إجمالية مقدارها )
جهة  بالتوازن المالي للعقد وألح  بالمدعي  سارة كبيرة، وألن   العقدين المذكورين أ ل   األولية الدا لية في تنفيذ

ها قد رفضت تسمية محكمها لحل ال ال  الشاجر بين وألن   ،اإلدارة ممتنعة عن تعويضه عن تلع ال سارة رضاء  
ا شركة الفرات للنفط فقد كانت   من دفتر الشروط النموذجية لعقود ال دمات لد11الطرفين تبعا  لحكم المادة  

هذه الدعوا، والتي التمست فيها الجهة المدعية إلزام جهة اإلدارة المدعى عليها بتسمية محكمها وتثبيت تسمية 
 محكمي الطرفين والسير بالجراءات التحكيم أصوال .

ل المدعي أقام دعواه الماثلة ها شكال  كون وكيجهة اإلدارة المدعى عليها قد رفعت الدعوا طالبة رد   ومن حيث إن  
ت المحكمة ل ال  ذلع فقد ل كل عقد بدعوا مستقلة وفي حا  جنحا  به أن ي بعقدين مستقلين وكان حري  

ما  عنها في العقد )......( محك   األستاذ القاضي  م تسمية2114 3 23أعلنت جهة اإلدارة بمذكرتها المسر ة في 
 .والتنظيفلمتعل  بتقديم  دمات اإلقامة م ا2111 6 2( تاري  16.س 14 2رقم )

أعلن فيها عن تسمية المحامي  2114 6 21م بدوره أيضا  بمذكرة مسر ة في ومن حيث إن  وكيل المدعي قد تقد  
 ما  عن الجهة المدعية في العقدين المذكورين.األستاذ )......( محك   

وما دام أن  ،لطرفي العقد ما لم يتفقا على  ال  ذلع شرط التحكيم في العقود اإلدارية يعد ملزما   ومن حيث إن  
ى كل الطرفين قد ا تارا التحكيم سبيال  لحل النزاع الشاجر بينهما ب صول العقدين موضوع الدعوا وقد سم  

مه لذلع، فال معدا والحالة هذه من تثبيت تسمية محكمي الطرفين وتسطير كتاب إلى السيد رئيس منهما محك  
لتسمية رئيس لكل من لجنتي التحكيم موضوع الدعوا وذلع من بين مستشارم مجلس الدولة مع  مجلس الدولة

هذا الحكم  بحسبان أن   ،الدفع الشكلي المقدم من جهة اإلدارة قد جاء في غير محله القانوني اإلشارة إلى أن  
 يقتصر على تثبيت محكمي الطرفين دون البت ب ساس النزاع.

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

تثبياات تساامية محكمااي الطاارفين فااي لجنتااي التحكاايم اللتااان سااتنظران فااي ال ااال  الشاااجر بينهمااا حااو  تنفيااذ  أواًل:
موضاااااوع  2111 6 2( تااااااري  S 16 141 2) والعقاااااد رقااااام 2111 3 24( تااااااري  S 61 211 2العقاااااد رقااااام )
 الدعوا. 
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ولاة لتسامية رئايس لكال مان لجنتاي التحكايم الملماع إليهماا مان باين تساطير كتااب إلاى السايد رئايس مجلاس الد ثانيًا:
 مستشارم مجلس الدولة.

 قيد الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إيرادا  لحساب ال زينة المركزية.                       ثالثًا:
 م3/00/3001هـ الموافق في0131في     /     /قرارا صدر وتلي علنًا 

/ في الطعن 0013قرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا التم 
 3009 / لعام1513رقم /

 
 اإلداري بدمشقمحكمة القضاء 

 م 3001( لسنة 0010/3)القرار رقم 
 م 3001( لسنة 3130/3في القضية ذات الرقم )

االجتهاد القضـائي فـي مجلـس الدولـة علـى مبـدأ مفـاده بـنن قيـام المالـك بإيجـار  استقر -متفرقات-قضاء إداري 
العقار الذي خصص به بموجب عملية التنظيم والتوزيع اإلجبـاري وفـق أحكـام قـانون وتنظـيم عمـران المـدن رقـم 

نجره مـن أجـل يعد استالمًا فعليًا للعقار وليس لإلدارة بعد ذلـك التـدخل إلخـالء العقـار مـن مسـت 0531/ لعام 5/
وتغدو خاليًا من الشواغل بحسبان أن  ذلك يعد عملية ال يجني منها المرفق العام أي نفع  وتسليمه للمالكهدمه 
 مناط ذلك. -في ضوء ذلك في حل ٍّ من مسؤوليتها المفروضة قانونًا بإخالء العقار اإلدارة

 م. أالــجهــة المدعية: 
 أ المحامي م.وكيله 

 محافظ دمش  إضافة لمنصبه ها:الجهة المدعى علي
 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحــكمــة-
 المداولة.على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد  االطالعبعد 

 من حيث إن  الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبو  شكال . 
زة فاااي أن  وكيااال الجهاااة المدعياااة تقااادم ومااان حياااث إن  وقاااائع القضاااية تتحصااال حسااابما اساااتبان مااان األوراق المبااار 

  بحصااة ساانجقدار 526د اال العقااار رقاام   1622ه وفااي عااام شااارحا  أن اا 2112 1 23باسااتدعاء دعااواه بتاااري   
  6بكافة مقاسمه في الم طط التنظيمي لمحافظة مدينة دمش  لمنطقة غرب سوق الها  وفا  أحكاام القاانون رقام  

  بحصاة سانجقدار مقسام تنظيماي غارب 1465لهاذا العقاار رقام جدياد هاو  ونت  عن ذلع عن أعطي  1624لعام 
وبعد د و  العقار المذكور التنظيم والتوزيع اإلجبارم أبرم مالكو العقار عقاد  1611 1 1ونتاري   22سوق الها  

اري ااه، ة سااارية لت( لمااسرث الجهااة المدعيااة و اسااتمرت العالقااة اإليجاري اا2 526إيجااار للم اازن التجااارم األرضااي )
  وتم  تقديم طلب 21وبعدها قام مالكو العقار باستصدار ر صة بناء من محافظة دمش  و صدر التر يل برقم  
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يطلبون فيه تسليم المقسم  اليا  من الشواغل وباشرت المحافظة إجاراءات  2111 4 21من قبلهم للمحافظة بتاري  
والتاي تلتازم الجهاة اإلدارياة بموجبهاا بتساليم  1624( لعاام 6)( مان القاانون رقام 42اإل الء تطبيقاا  ألحكاام الماادة )

  يوم بعد حصولهم على ر صة البناء ونناء إلى ذلاع أصادرت 61ة أقصاها  المقاسم  الية على مالكيها  ال  مد  
الصاااادر عااان مديرياااة التنظااايم  2111 6 25  و تااااري  14153الجهاااة المااادعى عليهاااا القااارار المشاااكو مناااه رقااام  

طلاب باه موافقاة السايد المحاافظ علاى مقترحهاا بمتابعاة إ االء دائارة االساتمالع والتوزياع والاذم تالعمراني  والت طيط
هااذا القاارار جاااء مجحفااا  بحقهااا و م الفااا  لألصااو   الماادعي واقتاارن طلبهااا بالموافقااة، ولقناعااة الجهااة المدعيااة باا ن  

اا  التااي تلااتمس فيهااا الجهااة المدعيااة وقااف تنفيااذ وماان ثاام   ا كاناات معااه الاادعوا الماثلااةوالقااانون ولالجتهاااد المسااتقر مم 
الصاادر عاان الجهاة الماادعى عليهاا و تضاامين الجهاة الماادعى  2111 6 25 و  تاااري  14153إل ااء القاارار رقام  

 عليها الرسوم و المصاريف و مقابل األتعاب.
دفعت هذه المطالبة طالبة رفع  2112 4 25 ة في رتها المسر  ومن حيث إن  الجهة المدعى عليها وبموجب مذك  

الااادعوا ت سيساااا  علاااى أنًّ المقسااام الماااذكور ناااات  عااان تطبيااا  قاااانون تنظااايم وعماااران المااادن الصاااادر بالمرساااوم رقااام 
ن   1651  لعام 426  ه وبموجاب رأم فضاال  عان أن ا ؛إش االت المناط  التنظيمية مستوجبة الهدم تنفياذا  للتنظايم وا 

جهااة اإلدارة ملزمااة بتسااليم أراضااي المقاساام التنظيميااة  اليااة إلااى  فااالن   2116  لعااام 132مجلااس الدولااة ذم الاارقم  
م اطبااة مجلااس  ه قااد تاام    يااوم بعااد حصااولهم علااى ر اال البناااء، إضااافة إلااى أن اا61مالكيهااا  ااال  ماادة أقصاااها  

ن ن  لاردارة أبا  2111  لعاام 151الدولة بش ن المقسام موضاوع القضاية وقاد  لال رأم مجلاس الدولاة ذم الارقم  
وأردفات الجهاة المادعى  ،طبقاا  ألحكاام القاانون وللمتضارر مراجعاة القضااء الم اتلتتصر  وفقا لما تاراه مناسابا  و 

موا و تقااد   2111 4 15  تاااري  21مااالكي المقساام المااذكور قااد حصاالوا علااى ر صااة بناااء ذات الاارقم   عليهااا باا ن  
ن  عقااود اإليجااار المباارزة ماان بعااع يااده مااع فضاالة تنظيمي ااتوح ة طلبااات إل ااالء مقساامهم و الااذم تاام  بعااد   ة أ اارا وا 

 و ال تفياد باساتالم المقسام 1465  و لم تبرم من قبل جميع مالكي العقاار رقام  526الشاغلين تتعل  بالعقار رقم  
ن  عقد اإليجار المبرم بين  ، ش ون، ش مع مسر    ،من قبل المالكين العقاار رقام ث الجهة المدعياة و أ، ع علاى وا 

مبرماا     بحصاة سانجقدار يعاد  1465  و هو العقار القديم قبل د و  التنظايم و الاذم نات  عناه العقاار رقام  526 
ة أشاا ال وبالتااالي يعااد  تااه لعااد  لاايس المااالكين الجاادد للعقااار النااات  عاان التنظاايم والااذم آلاات ملكي  مااع المالااع القااديم و 

مساتوجبة الهادم ناهياع عان أن  العالقاة اإليجارياة تنتهاي باد و  العقاار فاي مسرث الجهة المدعية مست جرا  ألنقااع 
لقاارار المطلااوب وقااف تنفيااذه و فضااال  عاان أن  ا ،1624  لعااام 6  ماان القااانون رقاام  31التنظاايم وفقااا  لاانل المااادة  

ن ماا هاو عباارة عان ماذكرة دا لي اإل اس  ه لام ناهياع عان أن ا ،لمحاافظة مرفوعاة للسايد اه ال يرقى لمرتبة القرار اإلدارم وا 
الجهااة  إضااافة إلااى أن   ؛يااتم توجيااه أم إنااذار باااإل الء للجهااة المدعيااة، األماار الااذم يجعاال الاادعوا سااابقة ألوانهااا

بطلاب وقاف تنفياذ  2111  لعام 1441المدعية كانت قد تقدمت بدعوا أمام محكمة القضاء اإلدارم برقم أساس  
ل اء الر صة رقام   دارم هاا وقاد صادر قارار محكماة القضااء اإلو كافاة اإلجاراءات المترتباة علي 2111  لعاام 21وا 

 برفع الدعوا موضوعا .
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  تاااااري  3 5421  فااااي القضااااية رقاااام  2 م 261وماااان حيااااث إن  هااااذه المحكمااااة كاناااات قااااد أصاااادرت قرارهااااا رقاااام  
دائارة فحال الطعاون  الدرجاة القطعياة بعاد تصاديقه مان واكتساب قرارهاابوقف تنفياذ القارار المشاكو مناه  212 5 2

 .2112 12 12  تاري  2315  في الطعن أساس  1 ط2225برقم  
جباارم فاي يدم هذه المحكمة أن  التوزياع اإلم بين ومن حيث إن  الثابت من األوراق المبرزة في ملف القضية والمقد  

ن  1622 11 21تااري    2632المنطقة التاي يقاع فاي دائرتهاا العقاار موضاوع القضاية تام  بموجاب العقاد رقام   ، وا 
براماه بعاد تااري  تثبيات التنظايم فاي أم أن  العقاد تام  إ 1611 1 1ي  عى باه تام  بتاار يجار الجهة المدعية المد  عقد إ

 السجل العقارم.
دارم فضاال  مناه ال يرقاى إلاى مرتباة القارار اإلومن حيث إن  ما دفعت به الجهاة المادعى عليهاا با ن  القارار المشاكو 

بحساابان أن  اقتاارا  دائاارة التنظاايم  ،ه لاام يااتم توجيااه أم إنااذار باااإل الء للجهااة المدعيااة هااو أماار  مااردود  عليهااان أن ااعاا
وال يناا  مان هاذه الصافة  ،ةوالت طيط العمراني قد اقترن بموافقة المحافظ وأضحى بذلع قرارا  إدارياا  ذم صافة نهائي ا

 ولاايس بانقضاااءذلااع يتعلاا  بتنفيااذ القاارار اإلدارم  بحساابان أن   ،باااإل الء ة عاادم توجيااه إنااذار للجهااة المدعيااةالنهائي اا
 أركانه التي اكتملت بمجرد اقتران االقترا  بموافقة المحافظ.

عمااران الماادن قااد   ماان قااانون تنظاايم و 42ناات المااادة  ه ولاائن كان ااوماان حيااث إن ااه تجاادر اإلشااارة بهااذا الصاادد إلااى أ
ة أقصاها تسعون يوما  بعد حصولهم علاى أراضي المقاسم  الية إلى مالكيها  ال  مد   ة بتسليمألزمت الجهة اإلداري  
بهاذا ال صاول علاى مبادأ مفااده با ن  قياام  االجتهاد القضاائي فاي مجلاس الدولاة قاد اساتقر    أن  تر يل بالبناء، إال  

ا  للعقااار ولاايس لااردارة بعااد ذلااع ة تنظاايم يعااد اسااتالما  فعلي ااالمالااع باليجااار العقااار الااذم  صاال بااه بموجااب عملي اا
عملياة  بحسبان أن  ذلاع يعاد   ،التد ل إل الء العقار من مست جره من أجل هدمه وتسليمه للمالع  اليا  من الشواغل

دارة في ضوء ذلاع فاي حال   مان مساسوليتها المفروضاة قانوناا باال الء ا المرف  العام أم نفع و ت دو اإلال يجني منه
 العقار.

قضاية بعاد إنجااز عملياة مالكي المقسم قااموا بتا جير العقاار موضاوع ال إن  الثابت من الوثائ  المبرزة أن   ومن حيث
األماار الااذم يجعاال عمليااة إ ااالء المساات جر  اضااعة للقواعااد المنظمااة للعالقااة اإليجاريااة القائمااة  ،جبااارم التوزيااع اإل

ماة دعاوا اإل االء وفقاا  ألحكاام هاذا القاانون أماام القضااء ن إقاوفقا  ألحكام قانون اإليجاار، وعلياه يكاون مان المتعاي  
أن تت ااذ أم قاارار بهااذا الصاادد يكااون ماان شاا نه التاا ثير علااى حقااوق أطاارا  هااذه  ولاايس لااردارةالماادني الم ااتل 

 العالقة.
باو  الادعوا عى عليها المشكو منه جديرا  باإلل اء تمهيدا  لقدارة المد  ما تقدم ي دو قرار اإل وفي هدمه ومن حيث إن  
 موضوعا .

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبو  الدعوا شكال . أواًل:
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ل اء قارارقبولها موضوعا   ثانيًا:  وذلاع جزئياا   2111 6 25 و  تااري  14153الجهاة المادعى عليهاا ذم الارقم   وا 
 الجهة المدعية من العقار موضوع القضية.  والمتضمن إ الءبالنسبة للجهة المدعية 

   . س 1111المدعى عليها المصااريف و   وتضمين الجهةإعادة الرسوم المسلفة من الجهة المدعية إليها  ثالثًا:
 مقابل أتعاب المحاماة.

 م3/03/3001هـ الموافق في  0131/ 3/ 09قرارًا صدر وتلي علنًا في
/ في الطعن 0015دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار تم 

 3009 / لعام3930رقم /
 
 اإلداري بدمشقمحكمة القضاء 

 م3001( لعام 0305/3القرار رقم )
 م3001( لعام 3530/3في القضية ذات الرقم )

التنظيمية للطعن باإللغاء  لى أنه ال تخضع المخططاتاستقر اجتهاد القضاء اإلداري ع-متفرقات-قضاء إداري 
أمام مجلس الدولة ألنها قرارات تنظيمية عامة تقوم على التقدير والتصور للرؤية المستقبلية للتجمع السكاني 

المتضمن قانون التخطيط  0513( لعام 9وال ترقى لمرتبة القرار اإلداري وبحسبان أن  المرسوم التشريعي رقم )
د  وتعديالته قدالعمراني  المراجع التي يجوز لصاحب العالقة الطعن أمامها أو االعتراض على ما تضمنه حد 

 مناط ذلك.-عدم قبول الدعوى -المحددة لذلك والمواعيد الدوريةالمخطط التنظيمي بشنن عقاره وخالل المهل 
 م. أ :الـجـهــة الـمـدعـيـة

 وكيله المحامي م. ع
 اإلدارة المحلية إضافة لمنصبه وزير عليها:الجهة المدعى 

 رئيس مجلس مدينة بانياس إضافة لوظيفته                       
 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 
 -المحكمة-

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. 
من حيث إن  وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق في أن  الجهة المدعياة تقادمت بعريضاة دعواهاا 

( مان 211( سهم من العقاار رقام )12175214قائلة فيها أن  مسرثها كان يملع حصة مقدارها ) 2112 1 2بتاري 
قاااد لحظااات الجهاااة المااادعى عليهاااا علاااى الم طاااط تنظااايم العقاااار و  تااام   1615ة وفاااي عاااام منطقاااة بعمرائيااال العقاري ااا

لكااان  الجهاااة المااادعى عليهاااا لااام تنفاااذ اإلشاااارات رع و حااادائ  ومحطاااة قطاااار للركااااب، و التنظيماااي للعقاااار إشاااارة شاااوا
اا كاان  ؛الملحوظة على قيد العقار العائد للجهة المدعية على الرغم من انقضاء أكثر مان  مساة وعشارين عاماا   ولم 
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العقااار يقااع فااي منطقااة  حاارم الجهااة المدعيااة ماان االنتفاااع بعقارهااا وألحاا  بهااا ضااررا  فادحااا  وأن  تصاار  جهااة اإلدارة 
انقضاااء قرابااة ثالثااين عامااا  علااى لحااظ عقااار أو أكثاار  ن باا ن  كااان القضاااء اإلدارم فااي قاارار لااه كااان قااد بااي  تجاري اة، و 

لصااالحها فهااو دلياال علااى أن  تصااور علااى الم طااط التنظيمااي بصاافة مسسسااات عامااة دون أن تعمااد إلااى اسااتمالكه 
ل ااااء  اإلدارة لااام يااانهع علاااى أسااااس ساااليم ولهاااذا تقااادمت الجهاااة المدعياااة بااادعواها الماثلاااة ملتمساااة الحكااام بتااارقين وا 
اإلشارات عن الم طط التنظيمي للعقار موضوع الدعوا والتعويع على الجهة المدعياة عماا لحا  بهاا مان ضارر 

 جراء بقاء اإلشارات المذكورة.
طلبات فيهاا رد الادعوا  2113 5 26ة مسر اة فاي مت بماذكرة جوابي احيث إن  جهة اإلدارة المدعى عليهاا تقاد   ومن

( 5( المعاد  للمرساوم التشاريعي رقام )41ت سيسا  على أن  ت يير الصافة التنظيمياة ألم عقاار ي ضاع للقاانون رقام )
اع أثناء إعاالن الم طاط التنظيماي العاام بشاكل دورم على الجهة المدعية تقديم اعتر  وبالتالي يتعي ن ،1612لعام 

 اإلقليمية طلبه أصوال . وتدرس اللجنةكل ثالث سنوات 
ط التنظيمي لمديناة بانيااس ه تبين من ملف الدعوا الماثلة أن  المدعي يت ي ا من دعواه الطعن بالم ط  ومن حيث إن  

شاارة حديقاةللركااب  ومحطاة قطاارلجهة ماا لحظاه علاى العقاار موضاوع الادعوا مان إشاارة شاوارع   ويطلاب إل ااء وا 
 ة لقسم من العقار موضوع الدعوا وفقا لرشارات المذكورة.هذه اإلشارات أم إل اء الصفة التنظيمي  

ة طاات التنظيمي اه ال ت ضاع الم ط  علاى أن ا لقضااء اإلدارم قاد اساتقر  اجتهااد ا ه تجادر اإلشاارة إلاى أن  ومن حيث إن  
للطعن باإلل اء أمام مجلس الدولة ألنها قرارات تنظيمية عامة تقوم على التقدير والتصور للرسية المستقبلية للتجماع 

د المتضاامن قااانون الت طاايط العمرانااي و  1612( لعااام 5كااون المرسااوم التشااريعي رقاام )، و السااكاني تعديالتااه قااد حااد 
المراجع التي يجوز لصاحب العالقة الطعن أمامها أو االعتاراع علاى ماا تضامنه الم طاط التنظيماي بشا ن عقااره 

ة بعاادم ه ال معاادا ماان اعتبااار الاادعوا الماثلااة حري اابالتااالي فالن ااو ، و  ااال  المهاال و المواعيااد الدوريااة المحااددة لااذلع
 القبو .

 -لهذه األسباب-
  يلي:ة بما حكمت المحكم

 عدم قبو  الدعوا. أواًل:
 المحاماة.مقابل أتعاب (  . س 1111) والمصاريف وتضمين الجهة المدعية الرسوم  ثانيًا:

 م01/03/3001هـ الموافق في33/3/0131ب تاريخقرارا صدر وتلي علنًا 
للم   طعن على هذا القرار ُيسج 

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م3001لعام ( 313/3القرار رقم )
 م3001( لعام 1353/3رقم )
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 إكساء صيغة تنفيذ لقرار محكمين. -متفرقات-إداري قضاء 
 نحن رئيس محكمة القضاء اإلدارم.

على طلب وكيل المدعي ع، م )طالب إكساء صي ة التنفيذ المودع عريضة ديوان هذه المحكمة بتاري   بناء  
عن لجنة  2113 2 23م والمتضمن طلب إكساء حكم المحكمين صي ة التنفيذ الصادر بتاري  2114 3 11

ة العامة للنقل الدا لي التحكيم المشكلة محل ال ال  الشاجر فيما بين المتعهد ع، م ونين المدير العام للشرك
 -المبرم فيما بينهما الستثمار  ط دوما  2116( لعام 33بدمش  إضافة لوظيفته وذلع حو  تنفيذ العقد رقم )

 برامكة وعلى سب  إيداع ملف التحكيم ديوان محكمة القضاء اإلدارم.-قدسيا-شارع الثورة
 وتعديالته. 1656( لعام 55( من قانون مجلس الدولة رقم )3وعلى نل المادة )

 ألم دفع بش ن الطلب. وعدم إبدائهماالمحاكمة  وحضورهما جلسةوبعد دعوة ممثلي الطرفين 
ومن حيث إن ه تبين من الملف ب ن  الحكم التحكيمي المطلوب إكساءه صي ة التنفيذ قد طعن به من قبل اإلدارة 

 ط( 231تصديقه من قبل دائرة فحل الطعون بقرارها رقم ) فقد تم   ونتيجة الطعنأمام المحكمة اإلدارية العليا 
 (.2114 3221بالطعن ) 2114 2 12الصادر بتاري  

ة من ذلع الحكم أم بمثابة الحكم القضائي القطعي وأصبحت صي ته التنفيذية مستمد   ه والحالة هذه يعد  لذلع فالن  
ن معه عدم األمر الذم يتعي   ،عادة إكسائه صي ة التنفيذة وال داعي إله أصب  بحكم الم كسى الصي ة التنفيذي  أن  

 قبو  الطلب الماثل.
 -لهذه األسباب-

 ر ما يلي:تقر  
 عدم قبو  طلب إكساء صي ة التنفيذ الماثل. أواًل:
(  . س مقابل أتعاب 1111ومصاريفه ومبلة )تضمين الجهة طالبة إكساء صي ة التنفيذ رسوم الطلب  ثانيًا:

 المحاماة.
 م33/1/3001هـ الموافق في33/1/0139فير صدر وتلي علنًا قرا

للم   طعن على هذا القرار ُيسج 
 

 محكمة القضاء اإلداري بحلب
 3009/ لعام  01القرار رقم / 

 م3009( لسنة 90في القضية ذات الرقم )
إن العبرة في تحديد النص القانوني الناظم لواقعة معينة هي لتاريخ تحقق -تنازع قوانين-متفرقات-قضاء إداري 
ن المبدأ العام في أن أي قانون يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تمت تحت سلطانه أي  -تلك الواقعة وا 

لغائه وهو مجال تطبيقه  الزمني فيسري القانون الجديد بنثره الحال والمباشر بالفترة الواقعة ما بين العمل به وا 
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على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه وال تسري بنثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية 
السابقة عليه إال بنص خاص يقرر األثر الرجعي، أما بالنسبة لآلثار المستقبلية المترتبة على التصرفات 

 مناط ذلك.-قبول الدعوى -نونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها بعد العمل بالقانون الجديدالقا
  )م. (.الجهـة الُمدعيــة: 

 وزير الدفاع إضافة لمنصبه  :الجهة الُمدعى عليها
 مدير التجنيد العام إضافة لوظيفته                        
 شعبة تجنيد سيف الدولة إضافة لوظيفته                                          رئيس                        

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة                                                                                          
  -المحكمــة-

 اولة.بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المد
 من حيث إن الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلية.

م بطلب ة وتقد  فين في ال دمة اإللزامي  المدعي مقيم في دولة اإلمارات العرنية وهو من المكل   تتل ل القضية في أن  
 لقناعته باستيفاء الشروط المنصول 2113 3 13دفع البد  النقدم إلى شعبة تجنيد سيف الدولة بحلب بتاري  

القاضي بت فيع رسم البد  النقدم إلى  مسة آال  دوالر أمريكي  2111لعام  64عنها بالمرسوم التشريعي رقم 
ة ة التجنيد العام  لمن كانت إقامتهم دائمة ال تقل عن أرنعة سنوات وأحيل طلبه أصوال  بعد استكماله إلى مديري  

تاري   2252شعبة تجنيد سيف الدولة رقم  بحسب ما هو مبين من كتاب رئيس 2113 3 11بدمش  بتاري  
هذا الطلب أعيد من المديرية بدمش  إلى شعبة تجنيد المدعي إلرفاقه وثيقة إقامة جديدة  لكن   ،2114 4 14

الذم رفع مدة اإلقامة  2113 5 22تاري   32 اصة بدفع البد  النقدم بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 
لبد  النقدم إلى  مسة عشر ألف دوالر كون طلب المدعي وصل إلى مديرية التجنيد الدائمة إلى  مس سنوات وا

بحسب ما هو ثابت من كتاب التجنيد العامة المدعى  2113 2 5العامة بعد صدور المرسوم المذكور وذلع في 
 .2114 4 2تاري   3622عليها ذم الرقم 

فقد أقامت دعواها  2111لعام  64لمرسوم التشريعي رقم ولقناعة الجهة المدعية ب حقيتها باالستفادة من أحكام ا
 طالبة الحكم لها بااا: 2114 2 11الماثلة بتاري  

 وقف تنفيذ القرار المشكو منه بسوق المدعي لحين البت ب ساس الدعوا  -
ل اء القرار بعد الموافقة على تسديد البد  وف  أحكام المرسوم  -  2111لعام  64قبو  الدعوا شكال  وموضوعا  وا 

 وما يترتب على ذلع من آثار.
 تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم واألتعاب والمصاريف والحد األدنى. -



212 
 

يكسبها  2111لعام  64تقديم طلب دفع البد  في ظل نفاذ المرسوم  ست الجهة المدعية دعواها على أن  وقد أس  
ت  ر الطلب يعود  كما أن   ،ةسمي مقدم لجهة رسمي  ح  ال يجوز المساس به عمال  بمبدأ حفظ المدة لكل طلب ر 

 لظرو  قاهرة تمر بها البالد وأن القو  ب ير ذلع م الف لمبدأ المشروعية والقانون.
تقدم وكيل الجهة المدعية بطلب عارع يلتمس قبوله والحكم بوقف تنفيذ القرار المشكو  2114 4 21ونتاري  

 دمة اإللزامية باعتبار ت جيله انتهى. منه لجهة مالحقة المدعي أو سوقه لل 
القاضي بوقف تنفيذ قرار سوق المدعي إلى ال دمة  16أصدرت هذه المحكمة القرار رقم  2114 4 21ونتاري  

اإللزامية دون اإل ال  بح  اإلدارة المدعى عليها باستيفاء البد  النقدم من المدعي وفقا  ألحكام المرسوم 
 .2111لعام  64التشريعي رقم 

 ط تاري   225ة العليا بالقرار هذا القرار اقترن بتصدي  دائرة فحل الطعون لدا المحكمة اإلداري   ن  وا  
 ورفع الطعن الواقع عليه. 2115 4 1

عى عليها بمذكرة دفعت بها المطالبة ملتمسة رفع الدعوا بحجة تقدمت جهة اإلدارة المد   2115 2 22ونتاري  
ألن العبرة في من  الموافقة  2113لعام  32لواجب التطبي  على المدعي هو المرسوم المرسوم التشريعي ا أن  

 لدفع البد  النقدم ومهلة الشهرين هي لقبو  الطلب وليس لتاري  تقديمه.
تحرير مناط ال ال  يرتكز في البحث عن المجا  الزمني لتطبي  التشريع الجديد على الوقائع  ومن حيث إن  
 ية من حيث تكوينها ومن حيث آثارها المستقبلية.والمراكز القانون
أم قانون يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تمت تحت سلطانه أم بالفترة  المبدأ العام في أن   ومن حيث إن  

ل اءه وهو مجا  تطبيقه الزمني فيسرم القانون الجديد ب ثره الحا  والمباشر على الوقائع  الواقعة ما بين العمل به وا 
ة السابقة عليه إال ائع والمراكز القانوني  ة التي تقع أو تتم بعد نفاذه وال تسرم ب ثر رجعي على الوقوالمراكز القانوني  

ة المترتبة على التصرفات القانونية فتظل  اضعة ا بالنسبة لآلثار المستقبلي  بنل  ال يقرر األثر الرجعي، أم  
الصادر عن المحكمة  251في الطعن  31للقانون القديم حتى ما تولد منها بعد العمل بالقانون الجديد ) القرار 

 ( . 62مبدأ رقم  -1612العليا لسنة اإلدارية 
الثابت من وثائ  الدعوا ب ن طلب المدعي جرا تقديمه واستوفى شروطه واستكمل وثائقه في ظل  ومن حيث إن  

بدمش  لوصوله  ةة العام  ة لدا المديري  ج بالموافقة النهائي  تو  ه لم ي  لكن   2111لعام  64نفاذ المرسوم التشريعي رقم 
وبالتالي فال يمكن  ،الذم رفع مدة اإلقامة والبد  النقدم 2113لعام  32بعد نفاذ المرسوم التشريعي الجديد رقم 

أن يكون هناع محل إلعما  التشريع الجديد ب ثره الفورم والمباشر لتعل  األمر بواقعة لم تجر من تاري  نفاذه بل 
قديم الذم يبقى وحده ساريا  بعد إل ائه بش ن امثار التي ترتبت بالفعل هذا سابقة عليه و اضعة لحكم التشريع ال

ر الطلب لم يكن بسبب من المدعي بل يعود لظرو  قاهرة تمر على البلد ت     من ناحية، ومن ناحية أ را فالن  
أكرم من أن تنسب القو  ب ير ذلع يقوم على إجحا  في تطبي  التشريع والمشرع   ارجة عن إرادة الطرفين وأن  

 إليه الرغبة الضمنية في هذا اإلجحا .
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ه استنادا  إلى ما تقدم بيانه ت دو الدعوا أضحت حرية بالقبو  لقيامها على أسس قانونية وواقعية ومن حيث إن  
وقبو   2111لعام  64سليمة مما يلزم الحكم للمدعي ب حقيته في االستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 

 اه وفقا  لذلع ورد دفوع اإلدارة لم الفتها الحقيقة والصواب.دعو 
 -لهذه األسباب-

 حكمـت المحكمـة بما يلـي:
 : قبو  الدعوا والطلب العارع شكال .أوالً 
 64: قبولهما موضوعا  وأحقية المدعي في أن يستوفى منه البد  النقدم وفقا  ألحكام المرسوم التشريعي رقم ثانياً 
 .2114 4 21تاري   16بيت قرار وقف التنفيذ الصادر عن هذه المحكمة برقم وتث 2111لعام 
 س مقابل أتعاب محاماة.  . 1111: تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وثالثاً 

 م3009/  5/  30هـ الموافق 0131/  03/ 1صدر وتلي علنًا في 
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 3009لسنة ( 091/0القرار ر قم )

 م3009( لسنة 3533/0في القضية ذات الرقم )
 دعوى تفسيرية.-متفرقات-قضاء إداري 

 : المدير العام لشركة كهرناء ريف دمش ، إضافة لوظيفتهالجهة المدعية
 .تمثله إدارة قضايا الدولة                                                                    )طالبة التفسير(

    أ  : م.الجهة المدعى عليها
 إيمثله المحامي أ.                                                     )المطلوب التفسير بمواجهتها(   

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

جراءاته الشكلية فهو جدير بالقبو  شكال . ومن حيث إن    طلب التفسير قد استوفى أوضاعه القانونية وا 
ه سااب  وأن أصاادرت محكمااة القضاااء شااارحة أن اا 2114 3 1الجهااة طالبااة التفسااير اسااتدعت بتاااري   وماان حيااث إن  

حيااث النتيجااة:  والمتضاامن ماان 2111 2 2تاااري   1 3255فااي القضااية ذات الاارقم  1 1344اإلدارم قرارهااا رقاام 
لاازام جهااة اإلدارة الماادعى عليهااا باا ن  قبااو  الاادعوا واالدعاااء بالتقاباال شااكال  وقبولهمااا موضااوعا  فااي شااطر منهمااا، وا 

  ليرة سورية لقاء قيمة األعما  التي نفاذها فاي العقاد موضاوع الادعوا، 123224تدفع للجهة المدعية مبلة  وقدره  
  ليااارة ساااورية لقااااء غراماااات تااا  ير ومبلاااة 216641ة السااااب  مبلاااة  ماااع أحقياااة اإلدارة فاااي أن تحسااام مااان المبلااا

  ليرة سورية لقاء عدم استكما  إصال  السيارة من قبل المتعهاد ماع الفائادة القانونياة عان المبلاة المتبقاي 216111 
ه ماا يجااوز سنويا  اعتباارا  مان تااري  اكتسااب الحكام الدرجاة القطعياة وحتاى الوفااء التاام، ورفضا %5للمتعهد بنسبة 
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ذلع من طلبات الطرفين، وقاد اكتساب الحكام الماذكور الدرجاة القطعياة بتصاديقه مان دائارة فحال الطعاون بموجاب 
تصاحي  ال طا  الماادم الاذم شااب القارار الماذكور بالضاافة  ، وقاد تام  2112 11 21تااري   2 ط2422القرار رقم 

الثانياة وذلاع قبال عباارة ورفاع ماا يجااوز ذلاع مان طلباات  عبارة وا عادة الت مينات النهائية للمدعي في نهاياة الفقارة
القارار الماذكور  الطرفين، وذلع بموجب قرار ملحا  باالقرار الماذكور، وتارد مان الجهاة المدعياة )طالباة التفساير( أن  

مبلااة ات القاارار أحقياة اإلدارة باقتطااع ه قاد ورد فاي الصافحة الثانيااة مان حيثي اقاد وقاع غماوع فااي منطوقاه، ذلاع أن اا
ه قاد ورد فاي   ليرة سورية من كفالاة الت ميناات لضامان نسابة اإلنجااز التاي قاام المتعهاد بهاا، فاي حاين أن ا216111 

ا كانات   ليرة ساورية لقااء عادم اساتكما  إصاال  السايارة مان قبال المتعهاد، مم ا216111منطوق الحكم عبارة مبلة  
المدعياة )طالباة التفساير( تفساير الفقارة الثانياة مان منطاوق الحكام معه الدعوا الماثلة التي تلتمس فيها جهة اإلدارة 

الصادر عن محكمة القضاء اإلدارم موضوع القضية لجهة تحديد المقصود منها لجهة هل يقصد منهاا حسام مبلاة 
  لياارة سااورية لقاااء اسااتكما  2116111  لياارة سااورية لكاال ساايارة علااى حاادة وبالتااالي يتوجااب حساام مبلااة  216111 

  ليرة سورية لقاء استكما  إصال  السايارات 216111المبلة المطلوب حسمه هو   السيارات العشر؟ أم أن   إصال 
 العشر.

طلباات رد طلااب  2114 2 1الجهااة المطلااوب التفسااير بمواجهتهااا وبموجااب مااذكرتها المسر ااة فااي  وماان حيااث إن  
ه ماان غياار المنطقااي تفسااير لكاماال، فضااال  عاان أن ااالحكاام المطلااوب تفساايره قااد تاام تنفيااذه با التفسااير ت سيسااا  علااى أن  

  لياارة سااورية 2116111  لياارة سااورية ليشاامل كاال الساايارات ليصااب  المبلااة المطلااوب  216111عبااارة حساام مبلااة  
 وهو مبلة أكبر من مبلة الت مينات النهائية.

ن قااانون أصااو  المحاكمااات   ماا212الفقاارة  أ  ماان المااادة   ه تجاادر اإلشااارة بااادئ ذم باادء إلااى أن  وماان حيااث إن اا
المدنية السورم قد نصت على أنه يجوز لل صوم أن يطلبوا إلى المحكماة التاي أصادرت الحكام تفساير ماا وقاع فاي 

اجتهاد القضاء اإلدارم في هذا ال صول علاى أناه يشاترط لقباو  طلاب التفساير  منطوقه من غموع، وقد استقر  
 توافر الشروط التالية:

 حكم المطلوب تفسيره غامضا  غموضا  حقيقيا .يجب أن يكون ال - 1
 يجب أن يكون ال موع في منطوق الحكم. - 2
ة، ة المقضااي  وساايلة إلد ااا  تعااديل علااى الحكاام والمساااس بقااوة القضااي   التفسااير   يجااب أال  يت ااذ طالااب التفسااير   - 3

ل بحاس تقادير المحكماة ه يتعاين أن يقاف التفساير عان حاد إيضاا  ماا قاد شاابه ال ماوع بالفعاوهذا يعناي أن ا
أو تعاديل  أو زيادةالتي أصدرت الحكم مدار التفسير وذلع دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقل 

ال  كان في ذلع إ الال  بقوة األمر المقضي   به.وا 
ذا   ليارة ساورية فيماا إ216111ماا يتعلا  بتوضاي  المقصاود مان حسام مبلاة  جوهر طلاب التفساير إن   ومن حيث إن  

  2116111  ليارة ساورية لكال سايارة علاى حادة، وبالتاالي يتوجاب حسام مبلاة  216111كان يقصد به حسام مبلاة  
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  ليارة ساورية فقاط 216111المبلاة المطلاوب حسامه هاو   ليرة سورية لقاء استكما  إصال  السايارات العشار، أم أن  
 لقاء استكما  إصال  السيارات العشر.

  ليرة ساورية 216111عبارة الواردة في الفقرة الثانية من منطوق الحكم والمتضمنة )مبلة  أمر ترع ال ن  ومن حيث إ
مان  ة على حدة أم كان للسيارات العشارلقاء عدم استكما  إصال  السيارة دون تحديد إن كان هذا المبلة لكل سيار 

ماطاة اللثاام عان ش نه أن يصم تنفيذ القرار بال موع، وي دو من المتعين تبعا  لذلع ضرورة تفس ير هذا ال موع وا 
 اللبس الذم يكتنفه.

ما ه وبالعودة إلاى ملاف القضاية واساتقراء الوثاائ  والحيثياات التاي اساتند إليهاا الحكام المطلاوب تفسايره، والساي  ومن إن  
المطلاوب سات المحكماة حكمهاا ات القرار التي تضمنت  الصاة ماا ورد فاي تقريار ال بارة والتاي أس  ما ورد في حيثي  

  ليااارة ساااورية فقاااط مااان كفالاااة 216111تفسااايره باالساااتناد إلياااه حياااث وردت عباااارة أو أحقياااة اإلدارة باقتطااااع مبلاااة  
المقصود هاو اقتطااع  ن بصورة ال تقبل الشع أن  ه يتبي  الت مينات لضمان نسبة اإلنجاز التي قام بها المعهد ...( فالن  

  ليارة 1116111الت ميناات المحجاوزة لادا اإلدارة والبال اة مبل اا  وقادره     ليرة سورية فقط من كفالة216111مبلة  
ن   اعاه ماا يقتضاي بالضارورة أن يكاون المبلاة المطلاوب اقتطالمقصود من االقتطاع مان مبلاة الت ميناات إن   سورية، وا 

المحكمااة مصاادرة الحكاام  قيااام ه وماان ناحيااة ثانيااة فااالن  هااذا ماان ناحيااة، فضااال  عاان أن اا أقاال ماان قيمااة كفالااة الت مينااات
المطلوب تفسيره بتصحي  ال ط  المادم الذم شاب القرار المذكور بالضافة عبارة وا عادة الت مينات النهائية للمدعي 

ة اإلدارة باقتطااااع ماااا ينصااار  تطبيقاااه إلاااى إعاااادة مبلاااة الت ميناااات النهائياااة المحجاااوزة لااادا اإلدارة للمتعهاااد، وأحقي اااإن  
ات الحكم المطلوب تفسايره طوق الحكم فقط، وما يعزز االتجاه المذكور ما جاء أيضا  في حيثي  المبالة الواردة في من

ن   ما بعبارة ومن حيث أن  والسي     ال برة قد حددت مستحقات الجهة المدعية ومستحقات جهة اإلدارة المدعى عليهاا وا 
 يتحمل األضرار التي لحقت به. طر 

هذه المحكمة وبما لهاا مان صاالحية التقادير فاي إطاار التفساير الساليم، ومان  فالن  ه وفي هدم ما تقدم ن  ومن حيث إ
المقصود مان منطاوق الحكام  منط  وضع األمور في نصابها القانوني الصحي ، وتماشيا  مع قواعد العدالة ترا أن  

ال  السايارات العشار   ليارة ساورية لقااء اساتكما  إصا216111المطلوب تفسيره هو أحقية اإلدارة في اقتطاع مبلة  
 وليس لكل سيارة على حدة.

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبو  طلب التفسير شكال . أواًل:
في القضية  1 1344المحكمة ذم الرقم  قبوله موضوعا  في شطر منه وتفسير الحكم الصادر عن هذه ثانيًا:

  عشرون ألف 216111اإلدارة بحسم مبلة   على نحو يفيد ب حقية 2111 2 2تاري   1 3255ذات الرقم 
 ليرة سورية لقاء استكما  إصال  السيارات العشر موضوع الدعوا الصادر بها الحكم المطلوب تفسيره.

 ي عد هذا الحكم التفسيرم متمما  من كل الوجوه للحكم المفسر واعتباره جزءا  ال يتجزأ منه. ثالثًا:
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   . س 1111ة طالبة التفسير وتضمينها النصف ام ر والمصاريف و  إعادة نصف رسوم الطلب للجه رابعًا:
 ألف ليرة سورية مقابل األتعاب.

 33/3/3009هـ الموافق 3/9/0131صدر وتلي علنًا في 
/ في الطعن 0195تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3009 / لعام3533رقم /
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3009 لسنة 3/ 0013القرار رقم /

 م3009 ( لسنة3/ 3190الرقم ) القضية ذاتفي 
عدم قبول الطلب لعدم توفر إحدى الحاالت الموجبة إلعادة -طلب إعادة محاكمة-متفرقات-قضاء إداري 

 المدنية./ م قانون أصول المحاكمات 310المحاكمة المنصوص عليها في المادة/
 : ع. مالجهة طالبة إعادة المحاكمة

 وكيله المحامي األستاذ غ. ع
 المدير العام للمسسسة العامة لمياه الشرب والصر  الصحيعادة المحاكمة بمواجهتها: الجهة المطلوب إ

 ه.لمنصب دمش  إضافةبمحافظة 
تمثله إدارة قضايا الدولة                    

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  االطالعبعد 

لعام  3   2221الجهة طالبة إعادة المحاكمة تهد  في طلبها إلى وقف  تنفيذ الحكم ذم الرقم  ومن حيث إن  
والمكتسب الدرجة القطعية لرفع الطعن المقدم به من  2111لسنة  3   522في القضية  ذات الرقم  2111
، 2114لعام  1451ساس رقم ط أ   1112بقرارها رقم  ة العلياداري  لدا المحكمة اإلدائرة فحل الطعون قبل 

الحكم بالل ائه، وتطلب الجهة المذكورة  بعد اإلل اء االستجابة لطلباتها الواردة في عريضة الدعوا التي  ومن ثم  
المترتب على ادعاءات  إضافة للتعويع المعاد  للضرر ،صدر بش نها الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بصدده
وتضمين جهة اإلدارة الرسوم والمصاريف ومقابل  ،ومعنويا  اإلدارة التي تسببت باليذاء طالبة إعادة المحاكمة ماديا  

 أتعاب المحاماة.
الجهة طالبة إعادة المحاكمة تسسس طلبها استنادا  إلى م الفة قرار الحكم للدستور لجهة عدم  ومن حيث إن  
ة بح  المدعي اإلدارة كانت قد أقامت دعوا جزائي   إضافة ألن   ،المواطنين في الدعاوا المتماثلةالمساواة بين 

عادة زائية منع محاكمة المدعي ) طالب إ وطالبت بفروق أسعار المواد الموردة لها وكان نتيجة الدعوا الج
بالمطالبة أمام القضاء اإلدارم بذات  وعليه ليس لردارة الح  ،المحاكمة ( وبالتالي منع مطالبته بفروق األسعار
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المطالب التي ادعتها أمام القضاء العادم، مما أدا إلى صدور حكمين متناقضين بذات الموضوع ونين نفس 
 ال صوم بالنهاية. 

   12   14ة مسر ة في مت بمذكرة جوابي  دارة المطلوب إعادة المحاكمة بمواجهتها تقد  جهة اإل ومن حيث إن  
مجلس الدولة  من قانون    16تمست فيها رفع وقف التنفيذ ورفع الدعوا استنادا  إلى أحكام المادة   ال 2114
 ة العليا بهذا الصدد.داري  ما استقر عليه اجتهاد المحكمة اإلوطبقا  ل 1656  لعام  55رقم   

 تاري  2115لعام  3251ساس   في القضية رقم أ 63ذم الرقم    هذه المحكمة أصدرت القرار ومن حيث إن  
 (.منه(قبو  طلب وقف تنفيذ القرار المشكو  النتيجة:))بعدمالقاضي من حيث  2115   3   31
ه بالنسبة لدفع الجهة طالبة إعادة المحاكمة بصدور حكمين متناقضين بين ال صوم أنفسهم وفي ومن حيث إن   

كان جرم االشتراع با تالس األموا  العامة بتحقي   موضوع الدعوا الجزائية ه من الثابت أن  فالن   ،الموضوع ذاته
موضوع القضية المطلوب إل اء الحكم الصادر فيها  ة للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة، في حين أن  منافع مادي  

في حقوق  الماثلة(عادة المحاكمة في الدعوا إ  )طالبهو وقف تنفيذ قرار إدارم ومنع معارضة الجهة المدعية 
 عن تنفيذ عقد إدارم. نجمت مالية

 2111   2   21تاري   216رقم ساس أ 23ذم الرقم  )الجزائيالحكمين الصادرين  لى ما تقدم فالن  واستنادا  إ
الحالة ما يتعلقان بموضوعين م تلفين، األمر الذم يسقط إن   إل اءه(المطلوب  2111لسنة  2221دارم رقم واإل

  من قانون أصو  المحاكمات المدنية من حاالت إعادة  241الفقرة       من المادة    عليها في المنصول
 المحاكمة في الدعوا الماثلة.

ما دفعت به الجهة طالبة إعادة المحاكمة من عدم صحة ال صومة لجهة ا تطا  طالب إعادة  ومن حيث إن  
ة لمياه الشرب والصر  الصحي في محافظة ريف المحاكمة من قبل المسلحين وكذلع لجهة إل اء المديرية العام

ونقل التبعية إلى  ؛دمش  ونقل صالحياتها إلى المديرية العامة لمياه الشرب والصر  الصحي في محافظة دمش 
سكان والتعمير وعدم ذكر ذلع صراحة واقتصر فقط على تعديل  د المائية بعد أن كانت لوزارة اإلوزارة الموار 
دة على سبيل الحصر )) المثا   هذا التسمية، فالن   الدفع بما تضمنه ال يعد حالة من حاالت إعادة المحاكمة المعد 
ا على أن االنبرام ي طي الفقه واالجتهاد قد استقر    من قانون أصو  المحاكمات، إضافة إلى أن   241في المادة   

 .البطالن كمبدأ قانوني متبع ما لم ينل القانون صراحة على  ال  ذلع
) دفع الجهة طالبة إعادة المحاكمة بظهور أوراق جديدة منتجة في الدعوا وهي الحكم الجزائي رقم  ومن حيث إن  

لزامهم بدفع غرامات مالية، وذلع  2111   6   16تاري   31ساس رقم ( أ 223 المتضمن تجريم )......( وا 
ه من الثابت طالبة إعادة المحاكمة والمحتكرين لها،  فالن  للجهة ساسيين للمواد العقدية بالنسبة دين األهم المور   ألن  

في  2111   6   16ما صدر بتاري   القرار القضائي المستند إليه كورقة منتجة في الدعوا الماثلة إن   يقينا  أن  
 قة إذا تم  ال صم حا  دون تقديم هذه الوثي ة إذ تلي وأفهم علنا  فال يمكن القو  والحالة هذه أن  محاكمة علني  

  الفقرة   د   من حاالت  241الحالة  المنصول عليها  في المادة    ها منتجة، ونذلع فالن  االفتراع جدال  أن  
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إعادة المحاكمة تكون قد فقدت أحد شرطيها وهو أن يكون ال صم قد حا  دون تقديم األوراق المنتجة في الدعوا، 
تحوز الوقت الكافي ) ما يزيد صرت بح  نفسها السيما أنها كانت د قونذلع تكون الجهة طالبة إعادة المحاكمة ق

برازه أصوال  في جلسات المحاكمة بمراحلها الم تلفة.  عن ثالث سنوات ( للحصو  على هذا القرار القضائي وا 
المادة في  أي ا  من حاالت إعادة المحاكمة الثمانية المنصول عنها لى كل ما سب  فالن  ه واستنادا  إومن حيث إن  

ال تتوافر في القضية  1653  لعام 14صو  المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  من قانون أ 241 رقم
 الماثلة، األمر الذم يتعين معه عدم قبو  الدعوا.
 -لهذه األسباب-

 يلي:حكمت المحكمة بما 
 . إعادة المحاكمةعدم قبو  طلب  أواًل:
 تضمين الجهة طالبة إعادة المحاكمة الرسوم والمصاريف والنفقات وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة  ثانيًا:

 م3009/ 3/00هـ الموافق 0133 / /قرارًا صدر وتلي علنًا في    
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا
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 وتراخيص البناءمخالف ات  
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3003( لسنة 531/3القرار رقم )

 م 3003( لسنة 013/3في القضية ذات الرقم )
التقرير الفني بسالمة األعمال في المنشنة المبرز بالدعوى  إن  -مخالفة قابلة للتسوية–مخالفات –قضاء إداري 

ل عليه إلثبات  مقدم من مهندسين إنشائيين ومصدق من نقابة المهندسين وهو التقرير المطلوب والمعو 
 .مناط ذلك-إلغاء قرار الهدم–السالمة اإلنشائية
 م.  (.  –: )م. م الــجهــة المدعية

 : رئيس مجلس مدينة حلب إضافة لوظيفته. الجهة المدعى عليها
 مدير الشسون الفنية في مجلس مدينة حلب إضافة لوظيفته.                

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة         
 -المحكمة  -

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. 
  ة.الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلي   من حيث إن  
وكيل الجهة المدعية تقدم بدعواه إلى  وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق في أن   ومن حيث إن  

الجهة المدعية تملع العقار الموصو   قائال  فيها أن   2113 4 22ديوان محكمة القضاء اإلدارم بتاري  
وقد  تش له منذ أكثر من عشر سنوات،ذم من المنطقة العقارية الرابعة بحلب وال 22  2162بالمحضر رقم 

، ومن والقاضي بالزالة الم الفة 2113 1 25  س ع   ل تاري  111أصدر مجلس مدينة حلب القرار رقم  
والقرار رقم  1661  لعام 1ة حسب قرار مجلس المدينة رقم الم الفة قابلة للتسوية والحسم بال رامة المالي   يث إن  ح
ا يجعل التصور مم   1666 2 26  تاري  12ع مع قرار مجلس مدينة حلب رقم  وال تتعار  1661  لعام 52 

مر الذم يجعله مشوبا  بعيب جسيم ينحدر به األ ،الذم بني عليه قرار الهدم غير واقعي ومفتقدا  ألم مستند قانوني
القرار ما يلح  أفد  الجهة المدعى عليها جادة في إجراء الهدم، وكان في تنفيذ  وحيث إن   ،لى درجة االنعدامإ

ل اء القرار رقم      س.ع. ل الصادر 11األضرار بالجهة المدعية فقد كانت هذه الدعوا للحكم بوقف تنفيذ وا 
 عن مجلس مدينة حلب وتكليف المدعي بدفع رسوم الحسم. 

ة الم الفة ة لبيان مدا قابلي  الفصل بالدعوا يتوقف على إجراء  برة فني   المحكمة وجدت أن   ومن حيث إن  
 سوية.موضوع الدعوا للت  

ما قامت به الجهة المدعية في  ة التي استعانت بها المحكمة كانت قد انتهت إلى أن  ال برة الفني   ومن حيث إن  
ن سالمة هذه ة بناء على تقرير فني يبي   محلها تعتبر تعديالت دا لية يمكن تسويتها وحسمها بال رامة المالي  

 ة.الناحية اإلنشائي   التعديالت من
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المتضمن وقف تنفيذ القرار  2113 2 24 م تاري  2 1326هذه المحكمة أصدرت القرار رقم    ومن حيث إن  
ا المشكو منه وقد اكتسب الدرجة القطعية برفع الطعن المقدم ضده بموجب قرار دائرة فحل الطعون لد

  2111 11 24  ط تاري  2231المحكمة اإلدارية العليا رقم  
التمست فيها رد الدعوا ت سيسا   2116 5 12ة بتاري  مت بمذكرة جوابي  الجهة المدعى عليها تقد   ومن حيث إن  

الم الفة التي أشادتها الجهة المدعية م الفة للنظام العمراني للمدينة وهي واجبة الهدم وأما تقرير ال برة  على أن  
 ويجب عدم اعتماده.  1661 1المعد  بالقرار   1661لعام   25فقد  الف قرار مجلس مدينة حلب رقم  

رت إعادة ال برة الفنية الجارية بالدعوا بمعرفة ثالثة كانت قد قر   2116 11 22المحكمة ونتاري   ومن حيث إن  
  براء.

 إلى أن   2111 5 23ة التي استعانت بها المحكمة كانت قد انتهت بتقريرها المسرخ في ال برة الفني   ومن حيث إن  
لى قرار مجلس مدينة حلب ذم الرقم  ابلة للتسوية بال رامة استنادا  إم الفة إنشاء غرفة تحت المرآب هي م الفة ق

اظم لتسوية الم الفات في مدينة حلب والنافذ وقت ارتكاب الم الفة بعد تقديم تقرير الن   1661 1 22  تاري  1
ين سالمة التعديالت الطارئة في البناء وعدم إلحاق أم أضرار محتملة فني من قبل مهندسين إنشائيين اثنين يب

 على متانة البناء جراء هذا العمل.
من ال براء الذين نهضوا بمهمة ال برة بتقديم تقرير  2111 1 23المحكمة كانت قد طلبت بتاري   ومن حيث إن  

 برة تكميلي يعال  م الفة إزالة الجدارين الحاملين الجنوني والشرقي في غرفة المرآب وكذلع م الفة تسقيف فوق 
 القسم المحفور بالبيتون واست دام الجزء فوق التسقيف مكتب. 

  2121الضبط رقم   كان ال براء قد تقدموا بتقريرهم التكميلي مبينين أن   2111 12 6ه ونتاري  إن  ومن حيث 
الذم استندت إليه الجهة المدعى عليها بقرار اإلزالة قد جاء بعد ثالث سنوات وثالثة أشهر  2112 4 16تاري  

التقرير  م المحفور هو من ضمن المرآب وأن  ولم يرد فيه إشارة إلى إزالة الجدارين الحاملين كما أن تسقيف القس
ه مقدم من مهندسين إنشائيين ومصدق من نقابة الفني بسالمة األعما  في المنش ة المبرز بالدعوا طالما أن  
 المهندسين هو التقرير المطلوب إلثبات السالمة اإلنشائية. 

هدر ما جاء في تقرير التمست فيها  2112 4 24مت بمذكرة بتاري  الجهة المدعى عليها تقد   ومن حيث إن  
ت ال ير قابلة للتسوية الحفر تحت بناء قائم يهدد السالمة اإلنشائية للمبنى وهو ضمن الم الفا ن  ال برة حيث أ

 . 2111لعام  56  والمرسوم 1لى القانون  استنادا  إ
ناء على تكليف المحكمة للرد على ما بتقرير تكميلي ثاني ب 2113 3 16موا بتاري  ال براء تقد   ومن حيث إن  

م الفة إزالة الجدار الشرقي للمرآب كانت بتوسعة المرآب في عام  جاء في مذكرة اإلدارة والذم انتهوا فيه إلى أن  
 وهذه الم الفة قامت اإلدارة بتسويتها.  1666

لى المرسوم التشريعي رقم  2113لعام   1لة للتسوية استنادا  إلى القانون رقم  أما حو  الم الفة كونها غير قاب وا 
 .2112  لعام 41هما بصدور المرسوم التشريعي رقم هذين التشريعين أوقف العمل ب فالن   2111  لعام 56 
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ن   المصدق بقرار المكتب  2112 6 25  تاري  413المكتب التنفيذم لمجلس مدينة حلب أصدر قراره رقم    وا 

فيه الم الفات القابلة للتسوية وحدد ال رامة  أجمل   2113 2 11  تاري  12 مجلس محافظة حلب رقم التنفيذم ل
إحداث المستودعات تحت المرآب وتحت وجائبها  2  فقرة 11ها ومنها وف  ما جاء في المادة  المفروضة علي

 الم الفة قابلة للتسوية.  لى أن  ة وهو ما يد  داللة قاطعة عاألمامي  
كل من تقريرم ال برة  عد التمعن والتبصر في وقائع وحيثيات هذه الدعوا وجدت ب ن  المحكمة وب ومن حيث إن  

الثالثية والتكميلي الجاريين بالدعوا قد نهضا على أسس قانونية وعلمية سليمة وصحيحة وقد أحاطا بكافة الوقائع 
اد والركون إليها وال معدا من واألحكام المتعلقة بموضوع الدعوا فكانت النتيجة التي  لصا إليها جديرة باالعتم

 اعتبار الدعوا الماثلة حرية بالقبو  موضوعا . 
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:
 قبو  الدعوا شكال .  أواًل:
ل اء القرار رقم    ثانيًا: الصادر عن مجلس مدينة  2113 1 25  س. ع   ل تاري  111قبولها موضوعا  وا 

 آثار.  حلب بكل ما يترتب عليه من
إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ونفقات ال برة و   ثالثًا:
    .س مقابل أتعاب المحاماة. 1111

 م00/3003/ 35 هـ الموافق 0131صدر وتلي علنا في     /     /
/ في الطعن رقم 111لمحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى اتم 

 / لعام1003/
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3003( لعام 539/3القرار رقم )

 م3003( لعام 990/3في القضية ذات الرقم )
مخالفة قابلة للتسوية بالغرامة وفق أحكام القرار -تحويل مقسم من سكني إلى تجاري  –مخالفات –قضاء إداري 

)ضبط تقرير  3003( لعام 0وثيقة إثبات قدم المخالفة قبل صدور القانون رقم )-3003( لعام 39)رقم 
 مناط ذلك.-قبول المطالبة -فني(

    : )ع. أ(.الــجهــة الــمــدعـية
 يمثله المحامي.....

 مجلس مدينة حلب إضافة لوظيفته. : رئيسالجهة المدعى عليها
 تمثله إدارة قضايا الدولة 
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  -المحكمة -
 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.

 الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلية. من حيث إن  
م باادعواه إلااى وكياال الجهااة المدعيااة تقااد   وقااائع القضااية تااتل ل حساابما اسااتبان ماان األوراق فااي أن   وماان حيااث إن  

الجهااة المدعيااة تملااع شااقة سااكنية مشااادة علااى  قااائال  فيهااا أن   2112 1 31ديااوان محكمااة القضاااء اإلدارم بتاااري  
( فاي المنطقاة العقارياة الرابعاة بحلاب حياث قامات بتحويلهاا إلاى صاالة 11651( من المحضر رقام )5المقسم رقم )

الصاااادر عااان الجهاااة  2112( لعاااام 25شاااروط القااارار رقااام ) تحاااوم عاااددا  مااان المكاتاااب الساااياحية علاااى أسااااس أن  
مت بالضابارة إلاى الجهاة المدعى عليها تنطب  على م الفة تحويل هذه الشقة إلاى صاالة ومكاتاب ساياحية و قاد تقاد  

 نه شروط القرار الملمع إليه.المدعى عليها طلبت بموجب وثائقها حسم هذه الم الفة استنادا إلى ما تضم  
تجياااز حسااام م الفاااة الجهاااة المدعياااة بال راماااة وقاااد قامااات الجهاااة  2112( لعاااام 25روط القااارار رقااام )شااا وحياااث إن  

 المدعية بدفع الرسوم المترتبة عليها.
ا 2112 12 4( تااري  1514قرار الجهة المدعى عليهاا الصاادر بالكتااب رقام ) وحيث إن   ه إلاى قسام شارطة الموج 

ن بينهااا صااالة الماادعي قااد ألحاا  أضاارارا فادحااة بااه تجلاات فااي إيصاااد مدينااة حلااب لتشااميع كافااة منافااذ الصاااالت وماا
 باب رزقه ورزق عياله.

القارار المشاكو مناه يفتقار إلاى المرتكاز القاانوني الساليم فقاد كانات هاذه الادعوا لطلاب الحكام بوقاف تنفياذ  وحيث إن  
فاع األ تاام عان الصاالة عان الجهاة المادعى عليهاا و  2112 12 4( الصاادر بتااري  1514القرار بالكتاب رقام )

ل اااء القاارار المااذكور مااع كافااة  2112 12 2( تاااري  2234موضااوع الاادعوا الموضااوعة بموجااب الضاابط رقاام ) وا 
لزام الجهة المدعى عليها بتسوية الم الفاة موضاوع الادعوا وتحويلهاا مان ساكني إلاى تجاارم  امثار المترتبة عليه وا 

 ف واألتعاب.وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاري
ة لبيااان ماادا قابليااة الم الفااة المحكمااة وجاادت أن الفصاال فااي الاادعوا يتوقااف علااى إجااراء  باارة فني اا وماان حيااث إن  

 موضوع الدعوا للتسوية.
الم الفااة موضااوع الاادعوا )تحوياال المقساام  ال باارة الفنيااة التااي اسااتعانت بهااا المحكمااة انتهاات إلااى أن   وماان حيااث إن  

( منطقااة عقاريااة رابعااة بحلااب ماان سااكني إلااى تجااارم هااي م الفااة قابلااة للتسااوية 11651) ( ماان العقااار رقاام5رقاام 
 ،كونها تحق  الشروط والمطالب المنصول عنها في هاذا القارار 2112( لعام 25بال رامة وف  أحكام القرار رقم )

 ت إلااى تشااميعها مااع اإلدارة الماادعى عليهااا شاارعت بااالجراءات حساامها ولاام تسااتكمل هااذه اإلجااراءات ولجاا ما أن  سااي  
 عشرات الصاالت دون أن تفص  عن السبب.

مبااارزة فيهاااا إيصااااالت  2112 4 4مت ماااذكرة إلاااى المحكماااة بتااااري  الجهاااة المدعياااة كانااات قاااد قاااد   ومااان حياااث إن  
( بتاري  سااب  لصادور القاانون رقام 11651مدفوعة إلى مديرية مالية حلب ومسسسة المياه بحلب عن العقار رقم )

 والتمست إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المشكو منه لحين البت ب ساس النزاع. 2113 ( لعام1)
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ة فاي الوثيقاة األساساي   فيهاا أن   بتقريار  بارة تكميلاي مسكادا   2112 4 16ال بير كان قد تقادم بتااري   ومن حيث إن  
ثيقاة طلاب التار يل لمكتاب  ادمات و  2113( لعام 1إثبات قدم الم الفة ووقوعها قبل تاري  صدور القانون رقم )

 وأكد على تقرير  برته األساسي. 2112 4 3( تاري  2 5421سياحية والمقدم إلى محافظ حلب برقم )
المتضاامن وقااف تنفيااذ القاارار المشااكو  2112 5 1 م( تاااري  5 212المحكمااة أصاادرت القاارار رقاام ) وماان حيااث إن  

موضااوع الاادعوا وقااد اكتسااب الدرجااة القطعيااة باارفع الطعاان منااه بالنساابة للماادعي فقااط وفااع ال اااتم عاان الصااالة 
 .2111 2 21 ط( تاري  2162المقدم ضده بموجب قرار دائرة فحل الطعون لدا المحكمة اإلدارية العليا رقم )

الوثيقاة  مبيناة فيهاا أن   2111 12 21الجهة المادعى عليهاا كانات قاد تقادمت بماذكرة جوابياة بتااري   ومن حيث إن  
مدت إلثبات قدم الم الفة مزورة وهذا ما أكده تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتمسات تشاكيل  بارة التي اعت

 ثالثية للوقو  على حقيقة النزاع.
رت إعااادة ال باارة الفنيااة الجاريااة بالاادعوا بمعرفااة ثالثااة كاناات قااد قاار   2111 2 1المحكمااة ونتاااري   وماان حيااث إن  

  براء.
م الفااة تحوياال اسااتعما  الجاازء  ل باارة الفنيااة التااي اسااتعانت بهااا المحكمااة كاناات قااد انتهاات إلااى أن  ا وماان حيااث إن  

( منطقاة عقارياة رابعاة بحلاب مان ساكني إلاى اساتعما  11651( مان العقاار )5األساسي من المقسم الساكني رقام )
ذم لمجلاااس مديناااة حلاااب رقااام تجاااارم هاااي م الفاااة قابلاااة للتساااوية بال راماااة وفااا  شاااروط وأحكاااام قااارار المكتاااب التنفيااا

 31د هذا القرار الشروط الالزمة لتسوية هاذه الم الفاة والمهان المساموحة )حيث حد   2111 11 26( تاري  216)
ات المقبولااة إلثبااات قاادم الم الفااة قباال تاااري  صاادور المرسااوم رقاام مكتااب  اادمات سااياحية ( والثبوتي اا 15مهنااة منهااا 

 رير الفني( المنظم بالم الفة تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.ومنها )الضبط التق 2111( لعام 56)
ال باارة الثالثيااة الجاريااة  المحكمااة وبعااد الااتمعن والتبصاار فااي وقااائع وحيثيااات هااذه الاادعوا وجاادت أن   وماان حيااث إن  

م المتعلقاة بموضاوع ة سليمة وصحيحة وأحاطت بكافة الوقائع واألحكااة وعلمي  بالدعوا قد نهضت على أسس قانوني  
اا ا يجعاال النتيجااة التااي انتهاات إليهااا جااديرة باالعتماااد والركااون إليهااا وال معاادا ماان اعتبااار الاادعوا الماثلااة الاادعوا مم 

 حرية بالقبو  موضوعا .
 -لهذه األسباب -

 حكمت المحكمة بما يلي:
 .قبو  الدعوا شكال  أواًل: 
ل ااء القارار بالكتااب رقام ) قبولهاا موضاوعا  ثانيًا:  الصاادر عان مجلاس مديناة حلاب  2112 12 4( تااري  1514وا 

 وبكل ما يترتب على ذلع من أثار ونتائ .
إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليهاا وتضامين الجهاة المادعى عليهاا المصااريف ونفقاات ال بارة و ثالثًا: 

     س في مقابل أتعاب المحاماة.    (  .1111)
 م 35/00/3003 هـ الموافق في0131صدر وتلي علنًا في تاريخ    /    /
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/ في الطعن رقم 103تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3001 / لعام1039/

 
 -محكمة القضاء اإلداري بدمشق  -

 م 3003( لسنة 531/3القرار رقم )
 م 3003( لسنة 553/3ة ذات الرقم )في القضي

-رفض المطالبة–الترخيص موافق لفنظمة والقوانين –طلب إلغاء رخصة بناء –ترخيص بناء –قضاء إداري 
 .مناط ذلك

 ع. م(. –ب. ن  –س. ا  –: )ج. ج الــجهــة المدعية
 : رئيس مجلس مدينة جرمانا إضافة لوظيفته. الجهة المدعى عليها

 قضايا الدولةتمثله إدارة 
 أبناء ع.  (.  –أ.    –: ) .   الجهة المتدخلة

 -المحكمة  -
 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة

 ومن حيث إن الدعوا وطلب التد ل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية. 
المدعيااة تقاادم باادعواه إلااى  وماان حيااث إن وقااائع القضااية تااتل ل حساابما اسااتبان ماان األوراق فااي أن وكياال الجهااة

قااائال  فيهااا أن الجهااة المدعيااة تملااع شااققا  سااكنية فااي األبنيااة  2111 12 4ديااوان محكمااة القضاااء اإلدارم بتاااري  
( من منطقة جرمانا العقارياة وأن هاذه الشاق  1142-1145 -1144الثالثة المشادة على العقارات ذوات األرقام )

الرئيساي المعارو  باسام )كاورنيش الباسال( ويفصالها عناه طريا  عاام )أماالع  لها واجهة وحيدة مطلاة علاى الشاارع
 تهما للجهة المدعى عليها. فضلتين تعود ملكي     ثم  2313ة( محاذم لعقاراتها ثم العقار رقم  دولة عام  
  2313( للعقاار رقام  2111 2 11 تااري  41 2)هاة المادعى عليهاا ر صاة بنااء بارقم ه صادر عان الجوحيث إن ا

 إلشادة بناء سكني مسلف من ستة طواب . 
  حتااى شااملت الطرياا  2313ة حفاار األساسااات التااي تجاااوزت حاادود العقااار رقاام  وقااد باادأ أصااحاب الر صااة بعملي اا

 العام والفضلتين. 
ة نادا  لر صاة بنااء قانونياالحفر يتم اسات وعند مراجعة الجهة المدعية للجهة المدعى عليها كان الجواب الشفهي ب ن  

الجهااة المدعيااة وعنااد شاارائها لشااققها السااكنية منااذ مااا يزيااد عاان  مسااة عشاار عامااا  أعلماات ماان قباال الجهااة  ن  علمااا  أ
 ط التنظيمي ونظام ضابطة البناء لمدينة جرمانا. صتين كحديقة وف  الم ط  الفضلتين م ص   المدعى عليها ب ن  

لتظلمهااا وبعااد دراسااتها لكافااة القااوانين واألنظمااة  ذنااا  صاااغية  أ  يهااا بااالنظر إلااى عاادم تلق    هوأضااافت الجهااة المدعيااة أن اا
 قرار التر يل م الف للقانون ومستوجب اإلل اء.  النافذة والمتعلقة بالر صة المذكورة ثبت لديها أن  
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ل اااء قاارار الر صااة المااذكورة  وانتهاات الجهااة المدعيااة فااي دعواهااا إلااى المطالبااة بوقااف تنفيااذ قاارار ر صااة البناااء وا 
  الفته القوانين واألنظمة النافذة. لم

ا المحكمة وجدت أن   ومن حيث إن   ي مادا موافقاة التار يل الفصل في الدعوا يتوقف على إجراء  برة فنياة لتقص  
 للقوانين واألنظمة النافذة. 

ال  طلبات بموجباه قباو  طلاب التاد ل شاك 2116 2 12مت بطلب تاد ل بتااري  الجهة المتد لة تقد   ومن حيث إن  
 وموضوعا  ورد مطالب الجهة المدعية. 

ااا وهاااو دا ااال  2313البنااااء يقاااع علاااى العقاااار  ة التااار يل ت سيساااا  علاااى أن  دت الجهاااة المتد لاااة علاااى قانوني اااوقاااد أك 
م علااى الشااوارع المحيطااة بالعقااار وهااو يقااع ضاامن وال يوجااد تعااد   لتنظيمااي المصاادق منطقااة توسااع بلاادة، الم طااط ا
جرماناا كانات مان ضامن مجارا مااء أل اي مناذ  2313الفضلة الواقعة شرق العقار  حديقة وأن  ة وليس منطقة سكني  
 ة ولم تكن طريقا  كما زعمت الجهة المدعية. عاما  تبعا  لتحو  األراضي الزراعية إلى أبنية سكني   21أكثر من

ة لعقاارات الجهاة المدعياة ( وبالتاالي ال إطاللا1142-1145 -1144وعقار الجهة المتد لة يقاع غارب العقاارات )
 على الكورنيش ال رني. 

ال باارة الفنيااة التااي اسااتعانت بهااا المحكمااة لبيااان فيمااا إذا كاناات الر صااة موافقااة للقااوانين واألنظمااة  وماان حيااث إن  
 2111 2 11( تااااري  41-2ر صاااة البنااااء رقااام )  إلاااى أن   2116 3 22النافاااذة انتهااات فاااي تقريرهاااا الماااسرخ فاااي 

التاار يل بااه بموجااب الر صااة يقااع ضاامن الحاادود  مااا تاام   لقااوانين واألنظمااة النافااذة ت سيسااا  علااى أن  متوافقااة مااع ا
المساامو  بهااا بموجااب نظااام البناااء النافااذ لمنطقااة التوسااع فااي البلاادة القديمااة التااي يقااع فيهااا العقااار موضااوع الاادعوا 

رقا  وحااادود شاااارع الكاااورنيش ( شااا1142-1145-1144ولعااادم وجاااود أم شاااارع أو حااادائ  باااين حااادود العقاااارات )
ال رنااي غرنااا  بحسااب الم طااط التنظيمااي المصاادق لمدينااة جرمانااا وهااو الوثيقااة األساسااية المعااو  عليهااا فااي مجااا  

 الدراسة أصوال . 
طلباات بموجبهااا إعااادة ال باارة الجاريااة بالاادعوا  2116 5 5مت بمااذكرة بتاااري  الجهااة المدعيااة تقااد   وماان حيااث إن  

االت الم طااط التنظيمااي العااام علااى الم طااط اإلفاارازم الطااابقي للعقااار وهااي ب باارة ثالثيااة كااون  ال باارة األحاديااة فض 
 مفاضلة م لوطة ولم يستعرع ال بير الم الفات األ را المنسوبة للر صة.

ة بمعرفاة ثالثاة  باراء للوقاو  علاى إعادة ال بارة الفني ا 2116 2 2رت ونتاري  المحكمة كانت قد قر   ومن حيث إن  
 انونية التر يل الممنو . ق

 2116 11 5قريرهاا الماسرخ فاي ال برة الفنية التي استعانت بها المحكمة كانات قاد انتهات بموجاب ت ومن حيث إن  
( جرماناا متوافا  ماع 2313الممناو  للعقاار ) 2111 2 11( تاري  41 2التر يل موضوع الدعوا رقم ) ن  إلى أ

ه مطاااب  لنظااام ضااابطة بناااء مدينااة جرمانااا ماان حيااث المساااحة والتناااز  علااى أن اات سيسااا   ،القااوانين واألنظمااة النافااذة
( موضااوع الاادعوا وعقااارات الجهااة 2313لألمااالع العامااة وعاادم وجااود أم شااارع أو حاادائ  تفصاال بااين العقااار )

 ( حسب المصور التنظيمي المصدق لمنطقة العقار.  1142و 1145و 1144المدعية )
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المتضاامن رفااع وقااف تنفيااذ القاارار المشااكو  2111 1 22تاااري   33درت القاارار رقاام المحكمااة أصاا وماان حيااث إن  
منااه وقااد اكتسااب الدرجااة القطعيااة باارفع الطعاان المقاادم ضااده بموجااب قاارار دائاارة فحاال الطعااون لاادا المحكمااة 

 .2111 1 23  ط تاري  2444اإلدارية العليا رقم 
، طلباات بموجبهااا استيضااا  ال بااراء 2111 11 11 ااة فااي ر  رتها المس مت بمااذك  الجهااة المدعيااة تقااد   وماان حيااث إن  
ة قرار التر يل لجهة مساحة الطاب  القرميدم واساتكما  تر يصاه وكاذلع األمار فيماا يتعلا  بوجاود حو  مشروعي  

شااراسه بعقااد بيااع م ااالف للقااانون علااى  طرياا  عااام يفصاال بااين عقااارات الجهااة المدعيااة والجهااة المتد لااة والااذم تاام  
ه فضاالة، وعاادم صااحة مساااحة العقااار الماار ل لوجااود فااارق كبياار بااين مساااحة العقااار وفقااا  لبيااان القيااد ن اااعتبااار أ

 العقارم المقدم ك ساس للحصو  على الر صة ونين المساحة الحقيقية للعقار. 
لجهاة المدعياة موا بنااء علاى تكلياف المحكماة بتقريار تكميلاي تعقيباا  علاى ماذكرة اال براء كانوا قد تقاد   ومن حيث إن  

( 2313العقاار رقام )  ت سيسا  علاى أن   2116 11 5انتهوا فيه إلى الت كيد على تقرير ال برة األساسي المسرخ في 
ة هي توسع بلدة والتي يسم  جرمانا موضوع الدعوا يقع ضمن المصور التنظيمي لمدينة جرمانا ومنطقته العمراني  

  والحاااد األعلاااى 2م211دناااى لمسااااحة العقاااار المسااامو  تر يصاااه هاااو  ة حياااث الحاااد األفيهاااا بالشاااادة أبنياااة ساااكني  
ن   ؛( ويسااام  بتااار يل طااااب  أرضاااي وثاااالث طوابااا  علوياااة وطااااب  قرميااادم4111  عااادد الطوابااا  المر صاااة  وا 

ومساااحاتها مطابقااة لنظااام ضااابطة البناااء لمدينااة جرمانااا إضااافة إلااى عاادم وجااود أم شااارع أو حاادائ  تفصاال بااين 
عية حسب المصور التنظيمي المصادق لمنطقاة العقاار وهاو موضوع الدعوا وعقارات الجهة المد  ( 2313العقار ) 

 المعو  عليه في حا  التعارع مع مصور اإلفراز الطابقي.
 أم من األطرا  لم يعقب على التقرير المذكور بشيء.  ومن حيث إن  
دعوا وجدت أن كل من تقارير ال برة األحادياة المحكمة وبعد التمعن والتبصر في وقائع وحيثيات ال ومن حيث إن  

ة ساليمة وأتات النتيجاة التاي  لصات إليهاا ة وعلمي اوالثالثية والتكميلية الجارية بالدعوا قد نهضت على أسس قانوني ا
 وال معاادا ؛مست لصااة ماان وثااائ  الاادعوا است الصااا  سااائ ا  ممااا يجعاال النتيجااة التااي انتهيااا إليهااا جااديرة باالعتماااد

 معه أمام ذلع من اعتبار الدعوا الماثلة حرية بالرفع موضوعا .  
 -لهذه األسباب  -

 حكمت المحكمة بما يلي:
 قبو  الدعوا وطلب التد ل شكال . أواًل: 
 رفع الدعوا موضوعا .ثانيًا: 
ريف ونفقات ال برة إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المتد لة إليها وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصا ثالثًا:
  . س مقابل أتعاب المحاماة.  1111و

 3003/ 00/  35هـ الموافق في 0131صدر وتلي علنا في   /   /
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/ في الطعن رقم 3تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3009 / لعام1033/

 
 -محكمة القضاء اإلداري بدمشق  -

 م 3003( لسنة 0035/3القرار رقم )
 م 3003( لسنة 0195/3في القضية ذات الرقم )

إن مخالفات التجاوز بالبناء على األمالك العامة –مخالفة غير قابلة للتسوية–مخالفات بناء–قضاء إداري 
/ لعام 11ومنها مجاري األنهار هي مخالفات غير قابلة للتسوية بموجب أحكام المادة األولى بقانون رقم / 

أحكام قانون التشريع وبموجب  3003/ لعام 0القانون رقم /  وكذلك بموجب أحكام المادة الثانية من 0510
 مناط ذلك.-رفض المطالبة-3009/ لعام 30رقم /المائي 

 )ن.  (. الــجهــة المدعية:
 يمثله المحامي ....

 رئيس مجلس بلدية رنا  إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليها:
 مثله إدارة قضايا الدولة.ت 

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

 الدعوا قد استوفت إجراءاتها الشكلية.  ومن حيث إن  
م باستدعاء وكيل الجهة المدعية كان قد تقد   ن من األوراق في أن  بي  توقائع القضية تتحصل حسبما ي ومن حيث إن  

كان قد حصل المدعي على  1662 1 2ه بتاري  شارحا : أن   2111 3 11ى ديوان هذه المحكمة بتاري  دعواه إل
صادر عن بلدية رنا  وقام ببناء مسلف من  5 1  منطقة عقارية رنا  برقم 111تر يل بناء على العقار رقم   

من البلدية برقم  يل آ رحصل على تر  2115 4 25ثالث غر  ومطب  وحمام ومنافع ودرج للسكن، ونتاري  
البناء  وقد تم   ،  وهو عبارة عن طاب  أو  فني وقام بدفع جميع الرسوم المتوجبة6  الرقم المتسلسل  12مااااااااجلد  

م قام مجلس 2111 2 22ه بتاري   أن  ة ودون ذكر لموضوع التجاوز أو وجود أم م الفة تذكر، إال  بالشرا  البلدي  
متضمنا   2116 11 12  ل تاري  233لمدعي كتاب صادر عن مديرية الرقابة الدا لية برقم قرية رنا  بتبلية ا

الطلب من المدعي إحضار م ططات هندسية مصدقة أصوال  من نقابة المهندسين بحمل لتدعيم البناء القائم 
النهر وعلى  على العقار موضوع الدعوا من أجل إزالة التجاوزات الحاصلة على األمالع العامة على مجرا 

 حرمه وتنفيذ هذا التدعيم على البناء من أجل تنفيذ الهدم وذلع  ال  مهلة عشرون يوما  من تاري  تبل ه.
المشكو منه سيلح   2116لعام  12  ل 233تنفيذ مضمون القرار بالكتاب رقم  ولقناعة الجهة المدعية ب ن  

بالجهة المدعية إلى إقامة دعواها الماثلة، طالبة وقف تنفيذ ضررا  فادحا  بالمدعي ال يمكن تالفيه األمر الذم حدا 
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ن   ل اء مفاعيل القرار المشكو منه بكل ما يترتب عليه من أثار ونتائ ، وا  ه في حا  جنو  المحكمة إلى تنفيذ وا 
الصادر عن مديرية الرقابة الدا لية إلزام  2116 11 12تاري   12  ل  233مضمون القرار المشكو منه رقم 

اء هدم جزء من البناء ة التي سو  ي سرها المدعي من جر  ة والمعنوي  الجهة المدعى عليها بجميع األضرار المادي  
 الذم قام بتشييده وف  الم طط الممنو  له من قبلها.

قام بالشادة البناء على عقار عائد  المدعي إن  وكيل الجهة المدعية كان قد أسس دعواه على القو   ومن حيث إن  
ن   الكتاب الذم تبل ه المدعي  ن  يتجاوز على الم طط الممنو  له وا   ة ولمه كان قد حصل على ر صة أصولي  له وا 
الحرم المذكور هو جزء من  ن  حرم النهر غير مستملع وأ أن   ل إزالة التجاوز هو غير صحي ؛ فضال  عنمن أج

 أرع المدعي.
دفعت فيها الدعوا  2111 5 11مت بمذكرة مسر ة في جهة اإلدارة المدعى عليها كانت قد تقد   ن  ومن حيث إ
إلشادة بناء  1662 1 2  تاري  5 1المدعي كان قد استحصل على تر يل برقااااااااام  ها ت سيسا  على أن  طالبة رد  

ه ولدا تنفيذ المدعي للبناء قام  أن  قارية رنا ، إال    منطقة ع111ملج  وطاب  أو  فني على العقار رقااااااااااااام   
وذلع عندما تقدم المدعي بطلب تسوية م الفته وذلع  2111 في عام ة م الفات ولم يتم ضبطها إال  بارتكاب عد  

حيث قام بدفع رسوم مالية مقابل م الفة زيادة في البناء على  2111 1 24  تاري  1بمحضر الضبط رقم  
لممنو  الممكن تسويته والباقي لحظ للهدم بسبب التجاوز على مجرا النهر الذم هو أمالع عامة، التر يل ا

ه لم يتم إصدار قرار هدم بسبب وجود تباين كبير بين  أن  إال   ،والتجاوز على حرم النهر الذم هو أمالع  اصة
نظيمي وتباين الم ططين السابقين مع ة لجميع العقارات المحاذية للنهر ونين الم طط التطات المساحي  الم ط  

 2115 4 5ه بتاري  وأيضا تباين جميع هذه الم ططات مع واقع العقارات، وأن   ؛الم طط الطبوغرافي لقرية رنا 
( 5 1تقدم المدعي بطلب تجديد تر يصه الستكما  تنفيذ الطاب  األو  الفني المر ل بالتر يل الساب  رقم )

ه بعد قيام وأن   ،2115 4 25  تاري  6 12و  برقم   تر يل إلشادة بناء طاب  أمنحه  وقد تم   1662لعام 
عى م أحد الجوار وهو المواطن )ج. ب( بشكوا إلى محافظة حمل اد  المدعي بتنفيذ التر يل الممنو  له تقد  

ب من محافظة حمل . ب( بناء على ذلع ورد كتاح  ضررا  بالعقار العائد للسيد )أبناء المدعي قد أل فيها ب ن  
زالة الم الفات المرتكبة بالبناء القائم  لمجلس البلدية يتضمن فرع عقوبات بح  المسسولين عن من  التر يل وا 

   موضوع الدعوا.111على العقار   
 ة بمعرفة  بير لبيان ما إذا كان القرار المشكو منه قدرت إجراء  برة فني  هذه المحكمة كانت قد قر   ومن حيث إن  

 م ال.حكام القوانين واألنظمة النافذة أصدر متفقا  مع أ
 2111 2 21 برته المسرخ في  السيد ال بير الذم نهع بمهمة ال برة كان قد  لل في تقرير ومن حيث إن  

  موضوع الدعوا 111على المحضر    م الفات التجاوز على مجرا النهر وحرمه من البناء المشاد ن  إلى أ
الصادرة عن بلدية رنا  هي م الفات غير قابلة  1662( لعام 5و1و الفا  للتر يل الممنو  بر صة البناء )

ن كتاب مديرية الرقابة الدا لية في  2113  لعام 1والقانون   1621  لعام 44للتسوية بال رامة وف  القانون    وا 
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ذلع  بش ن م الفات هذا البناء، وما تالالمشكو منه  2116 11 12تاري   12 ل 233محافظة حمل رقم 
الموجه إلى المدعي صاحب  2111 3 22  ل تاري  61من إنذار من قبل مجلس قرية رنا  بكتابها رقم   

 البناء الم الف هي كتب في محلها وتتف  واألنظمة والقوانين.
جراء  2111 6 21م بمذكرة مسر ة في وكيل الجهة المدعية كان قد تقد   ومن حيث إن   التمس فيها هدر ال برة وا 
  برة ثالثية. 
هذه المحكمة وحرصا  منها على وضع األمور في نصابها القانوني الصحي  كانت قد قررت إعادة  ومن حيث إن  

 ال برة الفنية الجارية بالدعوا وذلع بمعرفة ثالثة  براء. 
بمهمة ال برة الثالثية كان قد  لصوا في تقرير  برتهم المسرخ في  ال براء الذين نهضوا ومن حيث إن  

القرار المشكو منه الصادر عااااااان مجلس قريااااااااة رنا  ) الجهة المدعى عليها ( بالزالة  إلى أن   2112 4 26
  العقارية هو   منطقة رنا111التجاوزات الحاصلة من البناء العائد للجهة المدعية المشاد على أرع العقار   

الطلب من الجهة المدعية إحضار دراسة هندسية لتدعيم بقية أجزاء  وأن   ،قرار يتف  مع القوانين واألنظمة النافذة
ة لعدم اإلضرار ببقية البناء البناء غير المشمولة باإلزالة وتنفيذ هذا التدعيم هو طلب يستند إلى ضرورات فني  

 على النهر وحرمه.نتيجة إلزالة األجزاء المتجاوزة 
م الفات التجاوز بالبناء على األمالع العامة  السادة ال براء كانوا قد بينوا في تقرير  برتهم إلى أن   ومن حيث إن  

 1621  لعام 44ومنها مجارم األنهار هي م الفات غير قابلة للتسوية بموجب أحكام المادة األولى بقانون رقم  
ن   2113  لعام 1ثانية من القانون رقم   وكذلع بموجب أحكام المادة ال التجاوز على حرم األنهار هو م الفة  وا 

 .2115  لعام 31حكام قانون التشريع المائي رقم  غير قابلة للتسوية أيضا بناء على أ
 ليه تقريرتعقيبا  على ما انتهى إ 2112 2 11وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم بمذكرة مسر ة في  ومن حيث إن  

 ال برة الثالثية التمس فيها إحالة الدعوا مجددا  إلى السادة ال براء وتكليفهم بتقديم تقرير تكميلي. 
 2113 3 4السادة ال براء ونناء على تكليف هذه المحكمة كانوا قد تقدموا بتقرير تكميلي مسرخ في  ومن حيث إن  

 أكدوا فيه على ما انتهى فيه تقرير  برتهم األساسي.
ا  بوقائع ووثائ  هذه الدعوا وتقرير ال برة األحادية والثالثية المحكمة وبعد التمعن والتبصر ملي   ث إن  ومن حي
هما نهضا على أسس قانونية سليمة وصحيحة وجاءا متفقين مع األصو  والقانون وجاءت النتيجة التي وجدت أن  

األمر الذم يجعلهما جديران باالعتماد والركون  لصا إليها مست لصة است الصا  سائ ا  من وثائ  هذه الدعوا، 
 إليهما ك ساس للفصل في هذه الدعوا. 

نة الرفع ه ونناء  على ما تقدم ت دو دعوا الجهة المدعية غير قائمة على أساس قانوني سليم ومتعي  ومن حيث إن  
 موضوعا . 

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:
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 قبو  الدعوا شكال .  أواًل:
 رفضها موضوعا .  ثانيًا:
   ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. 1111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلة   ثالثًا:

 م05/00/3003هـ الموافق  0139صدر وتلي علنا في / /
الطعن رقم / في 901تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3001 / لعام1330/
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3001( لسنة 000/3القرار رقم )

 م 3001( لسنة 113/3في القضية ذات الرقم )
مناط -قبول الدعوى -إلغاء قرار الترخيص-عدم وجود تقرير سالمة إنشائية-ترخيص مصعد -قضاء إداري 

 ذلك.
   ورفاقه غ. :الــجهــة الــمــدعـية

 ف وكيلهم المحامي ع.   
 السيد محافظ دمش  إضافة لمنصبه : الجهة المدعى عليها

 تمثله إدارة قضايا الدولة        
 د س. 

 أ وكيله المحامي ع.                                                             
 ها ورفاقها أ. :المتدخلـــــةالجهة 

 وكيلهم المحامي س. س    
 -المحكمة-

 المداولة.اإليضاحات وبعد  األوراق وسماعبعد االطالع على 
 ة. الدعوا وطلب التد ل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلي   ومن حيث إن  
م باادعواه إلااى وكياال الجهااة المدعيااة تقااد   وقااائع القضااية تااتل ل حساابما اسااتبان ماان األوراق فااي أن   وماان حيااث إن  

( 6 1 2 2)الجهة المدعياة تملاع المقاسام مان  شارحا  فيها أن   2116 5 31م بتاري  ديوان محكمة القضاء اإلدار 
   من منطقة مسجد األقصاب. 3511من البناء المشاد على العقار رقم  

  علااى ر صااة بناااء 22  حتااى  14  وماان  11  حتااى  5المقساام ماان   استحصاال مااالكو 2111 5 22ونتاااري  
ن    إلحداث مصعد دا ل213مصعد رقم   تركياب المصاعد  ي ضمن منور بيت الدرج يبدأ من الطااب  األرضاي، وا 
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ة المشتركة وهو منور بيت الادرج الاذم يعطاي الناور ينطوم على تعديل عمراني للبناء وينطوم على مساس بالملكي  
 والهواء لمقاسم البناء كافة. 

ن   ا  وعاادم ته فني ااالمكااان للت كااد ماان صااالحي  لاام تقاام بالكشااف الحسااي علااى هااذا  )المحافظااة(الماادعى عليااه األو   وا 
ااة المااالكين قباال إ يطلااب موافقااة بقي اا إضااراره بمقاساام البناااء وا عاقتااه باسااتعما  المنااور ولاام ا يمااس عطاااء التاار يل مم 

 التر يل.بجوهر عملية 
هذه الادعوا  ة في تركيب المصعد رغم الضرر الحاصل للجهة المدعية فقد كانتالجهة المدعى عليها جاد   كما أن  

الصااادرة عاان الماادعى عليااه  2111 5 22  تاااري  213لطلااب الحكاام بوقااف تنفيااذ التاار يل بالقامااة مصااعد رقاام  
ل اء التر يل المذكور بكل ما يترتب عليه من آثار   ونتائ .األو  وا 

الفتهاااا جهاااة اإلدارة المااادعى عليهاااا دفعااات الااادعوا ملتمساااة ردهاااا إن لااام يكااان شاااكال  فموضاااوعا  لم  ومااان حياااث إن  
 القوانين واألنظمة. 

ا المحكمة وجدت أن   ومن حيث إن   ي مادا موافقاة التار يل الفصل في الدعوا يتوقف على إجراء  برة فنياة لتقص  
 جديدة.موضوع الدعوا للقوانين واألنظمة النافذة شريطة عدم القيام ب ية أعما  

لبياااان فيماااا إذا كاااان التااار يل الممناااو  موافااا  للقاااوانين ة التاااي اساااتعانت بهاااا المحكماااة ال بااارة الفني ااا ومااان حياااث إن  
التار يل متوافا  ماع القاوانين واألنظماة  أن   إلاى 2116 11 15واألنظمة النافذة أم ال انتهت بتقريرهاا الماسرخ فاي 

تعاديل نظاام  والاذم بموجاب الماادة األولاى مناه تام   2115    لعاام 1351النافذة، وذلع ت سيساا  علاى القارار رقام  
  مناااه بشاااكل يتضااامن الساااما  فاااي كافاااة 122بتعاااديل الماااادة   1662ت  لعاااام  م. 462بنااااء مديناااة دمشااا  رقااام  

األبنية المر صة والمنفذة عدا المباني التاري ية بالنشاء مصعد ضمن بيت الادرج أو المناور بموافقاة جمياع الماالكين 
لمصااعد علااى نفقتااه ال اصااة فااال حاجااة لتحقياا  نساابة  إذا قااام أحااد المااالكين بالنشاااء هااذا افااي األجاازاء المشااتركة، إال  

 من موافقات المالكين وذلع ضمن شروط معينة متوافرة في التر يل الممنو  . 
طلبااات بموجبهاااا عااادم األ اااذ باااال برة  2111 3 12ة بتااااري  مت بماااذكرة جوابي اااالجهاااة المدعياااة تقاااد   ومااان حياااث إن  

جراء  برة ثالثاألحادي    ة لتقييم مدا األضرار الناتجة في حا  تركيب المصعد. ي  ة الجارية بالدعوا وا 
ة الجاريااة بالاادعوا بمعرفااة ثالثااة رت إعااادة ال باارة الفني ااكاناات قااد قاار   2111 4 2المحكمااة ونتاااري   وماان حيااث إن  

  براء. 
لممنوحاة لبنااء الر صاة ا الاذم  لصاوا فياه إلاى أن   2111 2 2موا بتقريارهم الماسرخ فاي ال باراء تقاد   ومن حياث إن  

  من المنطقة العقارية 3511وذلع ضمن العقار رقم   2111 5 22  تاري  213المصعد موضوع الدعوا برقم  
ل ضاررا  تنفياذ المصاعد سيشاك    وذلع ت سيسا  على أن   ،مسجد األقصاب غير متوافقة مع نظام البناء والقوانين النافذة

اميكيااة وضااجي  دائاام عنااد اساات دام المصااعد وتاا ثيره بشااكل ساالبي علااى للبناااء والجااوار لمااا تسااببه ماان اهتاازازات دين
 شروط اإلنارة والتهوية. 
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تضامنت ردا  علاى ماا  2111 2 21 اة فاي مت بماذكرة مسر  الجهة المدعى عليها الثانية ).....( تقد   ومن حيث إن  
ة أو إعادتهااا ب باارة د ال باارة األحادي ااجاااء فااي الاادعوا وتقرياار ال باارة الثالثيااة التمساات فيهااا رد الاادعوا شااكال  واعتمااا

 ة والحكم بتعويع مناسب لها لقاء ما فاتها من كسب وما لحقها من  سارة. ثالثي  
المتضاامن وقااف تنفيااذ القاارار المشااكو  2111 م  لعااام 4 1163هااذه المحكمااة أصاادرت القاارار رقاام   وماان حيااث إن  

ه بموجااااب قاااارار دائاااارة فحاااال الطعااااون ذم الاااارقم منااااه وقااااد اكتسااااب الدرجااااة القطعيااااة باااارفع الطعاااان المقاااادم ضااااد
 . 2111 5 31 ط  تاري  1261 

طلبات بموجباه رد دعاوا الجهاة المدعياة  2111 1 31الجهة المتد لة تقدمت بطلاب تاد ل بتااري   ومن حيث إن  
وجاود موضوعا  والحكم وف  طلبات الجهة المدعى عليها كون التر يل بالنشاء المصعد ال يسثر على البناء ولعدم 

 الدعوا.مصلحة للجهة المدعية في 
طلباات بموجبهااا هاادر ال باارة  2111 11 26مت بمااذكرة جوابيااة بتاااري  الجهااة الماادعى عليهااا تقااد   وماان حيااث إن  

كاال ماان اإلدارة الماادعى عليهااا والجهااة المتد لااة أكاادت علااى تااوافر الشااروط  ة لعاادم جااواز اعتمادهااا كااون أن  الثالثي اا
 التر يل.المطلوبة في 
كاانوا قاد تقادموا بتقريار تكميلاي بنااء علاى تكلياف المحكماة وردا  علاى  2112 4 12ال براء ونتاري   ومن حيث إن  

 األساسي.مالحظات الجهة المدعى عليها الثانية حيث أكدوا على تقرير  برتهم 
انياااة )....( قاااررت المحكماااة االساااتجابة لطلاااب الجهاااة المااادعى عليهاااا الث 2112 12 11ه بتااااري  ومااان حياااث إن ااا

 بالعادة ال برة الفنية الجارية بالدعوا بمعرفة  مسة  براء م تصين.  2112 5 26بموجب مذكرتها المسر ة في 
تقااادمت جهاااة اإلدارة المااادعى عليهاااا بماااذكرة التمسااات فيهاااا رفاااع الااادعوا  2113 1 21ه بتااااري  ومااان حياااث إن ااا

م والت طايط العمراناي قاد اساتندت فاي إصادار قرارهاا المشاكو اإلدارة ممثلة بمديرية التنظاي موضوعا  ت سيسا  على أن  
 منه إلى األنظمة والقوانين النافذة. 

 إلاااى أن   2113 1 22ال باااراء الاااذين نهضاااوا بمهماااة ال بااارة ال ماساااية انتهاااوا بتقريااارهم الماااسرخ فاااي  ومااان حياااث إن  
 2111 5 22  تاااري  213ر صااة إحااداث المصااعد الصااادرة عاان محااافظ دمشاا  رئاايس المكتااب التنفيااذم باارقم  

تتوافاا  ماااع القااوانين واألنظماااة النافاااذة ودون المساااس بحااا  أفاااراد الجهااة المدعياااة بالمطالباااة بتقرياار ساااالمة إنشاااائي 
مصدق من نقابة المهندسين وحقها باللجوء إلى المحاكم الم تصة للمطالبة بتعويع عن األضارار الالحقاة بهاا إن 

 وجدت. 
تقااادمت الجهاااة المدعياااة بماااذكرة عقبااات فيهاااا علاااى تقريااار ال بااارة ال ماساااية  2113 11 26ه بتااااري  ومااان حياااث إن ااا

  تاااري  44521هااا تقاادمت للمحكمااة بكتاااب صااادر عاان محافظااة مدينااة دمشاا  رقاام  ومنكاارة مااا جاااء فيااه ومبينااة أن  
ياة القضاايا ه إلى مدير دائرة التر يل والبناء وموج   –صادر عن مديرية التنظيم والت طيط العمراني  2111 4 13

يقاا  العمال باالتر يل الممناو  نظارا  لعادم توافا  الر صاة الممنوحاة ماع القانونية ومل صه علما  أن اه تام  إ والشسون 
 ة.الثالثي  كافة شروط قرار المصاعد وهذا يسكد ما توصل إليه ال براء من  ال  ال برة 
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بتقااديم تقرياار سااالمة إنشااائي مصاادق ماان نقابااة هااذه المحكمااة كاناات قااد كلفاات الجهااة الماادعى عليهااا  وماان حيااث إن  
 .2113 12 12ها لم تنفذ التكليف رغم الت كيد عليها بجلسة  أن  إال   ،المهندسين

ال بارة ال ماساية الجارياة  هذه المحكمة وبعد التمعن والتبصر فاي وقاائع وحيثياات الادعوا وجادت أن   ومن حيث إن  
ساااليمة وصاااحيحة وقاااد أحاطااات بكافاااة الوقاااائع واألحكاااام المتعلقاااة  أمامهاااا قاااد نهضااات علاااى أساااس قانونياااة وعلمياااة

الصادر عان  2115 و ( لعام 1351بموضوع الدعوا فقد بينت موافقة التر يل للشروط الواردة في القرار رقم ) 
  م 462السيد وزير اإلدارة المحلية والبيئة والذم تضمن في المادة األولى منه تعديل نظام بناء مدينة دمش  رقام  

  منااه والتاااي تضااامنت الساااما  فااي كافاااة األبنياااة المر صاااة القائماااة 122وذلاااع بتعاااديل الماااادة   ؛1662.ت  لعااام 
المنفااذة مااا عاادا المباااني التاري يااة وهااي المباااني المسااجلة أثريااا  الواقعااة ضاامن وجائااب الحمايااة بااالتر يل بالنشاااء 

 إذا قااام أحااد مااالكين فااي األجاازاء المشااتركة إال  مصااعد ضاامن بياات الاادرج أو المنااور المتصاال معااه بموافقااة جميااع ال
المالكين بالنشاء هاذا المصاعد علاى نفقتاه ال اصاة فاال حاجاة لتحقيا  أم نسابة مان موافقاات الماالكين المشاار إلايهم 
مااع مراعاااة الشااروط الااواردة بالتعااديل المااذكور علااى أال  يمااس ذلااع بحاا  الجهااة المدعيااة بالمطالبااة بتقرياار سااالمة 

ه فاي ضاوء عادم تنفياذ الجهاة المادعى عليهاا لتكلياف المحكماة المشاار  أن ادق مان نقاباة المهندساين، إال  إنشائي مصا
إليه أعاله بتقديم ذلع التقرير رغم إمهالها لذلع مرارا  فتكون الادعوا الماثلاة قائماة علاى أسااس قاانوني ساليم وجاديرة 

 بالقبو  والت ييد. 
 -لهذه األسباب-

 :يليحكمت المحكمة بما 
 شكال .قبو  الدعوا وطلب التد ل  أواًل:

ـــــًا: ل ااااااء التااااار يل رقااااام   ثاني   الصاااااادر عااااان الجهاااااة المااااادعى عليهاااااا بتااااااري  213قباااااو  الااااادعوا موضاااااوعا  وا 
  ماان المنطقااة العقاريااة مسااجد األقصاااب بكاال مااا يترتااب 3511بالحااداث مصااعد ضاامن العقااار رقاام   2111 5 22

 عليه من آثار ونتائ . 
 موضوعا .رفع طلب التد ل  ثالثًا:
إعااادة الرسااوم المساالفة ماان الجهااة المدعيااة إليهااا وتضاامين الجهتااين الماادعى عليهمااا مناصاافة المصااروفات  رابعــًا:

   . س مقابل أتعاب المحاماة. 511ونفقات ال برة وكل منهما مبلة  
 م 01/3/3001هـ الموافق في 0139صدر وتلي علنًا في    /     / 

/ في الطعن رقم 331القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم / تصديق هذاتم 
 3009 / لعام0501/
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 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م 3001( لسنة 009/3القرار رقم )

 م 3001( لسنة 0339/3في القضية ذات الرقم )
 0510/ لعام 11للتسوية وفق أحكام القرار بالقانون رقم /ة المخالفة ثبوت قابلي  -مخالفة بناء-قضاء إداري 

مناط -قبول الدعوى -نسب المسموحة للبناء في الوجائبضمن ال 3003/ لعام 10والمرسوم التشريعي رقم /
 ذلك.

 ن. ب الــمــدعـية:الــجهــة 
 ي األستاذ ب. أوكيله المحام                                                                  

 محافظ ريف دمش  إضافة لمنصبه  السيدعليها: الجهة المدعى 
 ة إضافة لوظيفته السيد رئيس مجلس بلدة النشابي                        

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة                                                       
 -المحكمة-

 اإليضاحات وبعد المداولة.  وسماعاألوراق بعد االطالع على 
 الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلية.  من حيث إن  

م باادعواه إلااى وكياال الجهااة المدعيااة تقااد   وقااائع القضااية تااتل ل حساابما اسااتبان ماان األوراق فااي أن   وماان حيااث إن  
  36الماادعي يملااع علااى الشاايوع العقااار رقاام   قااائال  فيهااا أن   2111 5 23ديااوان محكمااة القضاااء اإلدارم بتاااري  

 أرنعاة صاالوناترة تحاوم علاى ة وهاو عباارة عان قطعاة أرع مساو    من منطقة حاوش  راباو العقاري ا112والعقار  
دة بالمااء والكهرنااء مناذ ة وهي منجزة ومثبتة القادم ومازو  وأرنع مطاب  كائنة في النشابي   وأرنعة حماماتوأرنع غر  

 مش ولة من قبل المدعي وعائلته. و  1666عام 
  متضاامنا  وجااوب 1هاات الجهااة الماادعى عليهااا للماادعي إنااذارها رقاام  نااذار وج  ودون ساااب  إ 2111 5 21ونتاااري  

ة م الفاة ت سيساا  ا كاان عقاار المادعي ال يحتاوم علاى أي اولم   ،  ساعة ليتسنى لها هدمها22إ الء المزرعة  ال   
ه مزود بالكهرنااء مان ذلاع كما أن   ،1666قدم وموصو  في متن بيان القيد المالي منذ عام ت الالبناء مثب   على أن  

ا  يلحا  بالمادعي باالة الضارر ويتسابب بتشاريده ماع ماا يشاكل إجاراء  زجري االتاري  وكان قرار اإل الء وهدم العقار إن  
  تااري  1عائلته، فقد كانت هذه الدعوا لطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار الجهة المدعى عليهاا موضاوع اإلناذار رقام  

لجهة إ الء العقار وا عطاء القرار بانعدام القرار المشكو مناه وأحقياة المادعي بتساوية الم الفاات فاي  2111 5 21
 دها. حا  وجو 

ف علااى إجااراء  باارة فنيااة لبيااان ماادا قابليااة الم الفااة الفصاال فااي الاادعوا يتوق اا المحكمااة وجاادت أن   وماان حيااث إن  
 موضوع الدعوا للتسوية وف  القوانين واألنظمة النافذة. 
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م الفاات  إلاى أن   2111 1 21ال برة الفنية التي استعانت بها المحكمة انتهت بتقريرهاا الماسرخ فاي  ومن حيث إن  
  من المنطقة العقارية حوش  رابو غير  اضعة ألحكام المرساوم 112و  42البناء المشادة على جزئي العقارين  

أم قباال  1666كونهااا مثبتااة علااى إ ااراج القيااد المااالي لهااذين العقااارين بتاااري   ،2111  لعااام 56التشااريعي رقاام  
ا هو مشاد حاليا  علاى العقاارين وذلاع وفا  مشااهدات ومطابقة لم 2111  لعام 56صدور المرسوم التشريعي رقم  
  لعااام 44وبالتااالي فهااي قابلااة للتسااوية وفاا  أحكااام القاارار بالقااانون   2111 2 21الكشااف الحسااي الجااارم بتاااري  

1621 . 
 الاادعوا ت سيسااا   طلباات فيهااا رد   2111 6 22ة بتاااري  رة جوابي اامت بمااذك  الجهااة الماادعى عليهااا تقااد   وماان حيااث إن  

وذلع إلقادام المادعي علاى ارتكااب  ،منه صدر سليما  ومنسجما  مع القوانين واألنظمة النافذة القرار المشكو على أن  
 . 2111  لعام 56م الفة متجاوزا  للقوانين واألنظمة النافذة وألحكام المرسوم  

لاة التنااقع لجهاة أرقاام العقاارين إلزا –ال بير الذم نهع بمهمة ال برة ونناء على تكليف المحكمة  ومن حيث إن  
  حاااوش 112و 42باااين ماااا  لااال إلياااه التقريااار األساساااي ب صاااول الم الفاااات المشاااادة علاااى جزئاااي العقاااارين  

م بتقرياار   حااوش  رابااو تقااد  112و 36رقاام العقااارين فااي مااتن ال باارة والكشااف والاادعوا جاااء   فااي حااين أن   ، رابااو
  حاوش  راباو 112و 36أرقاام العقاارين هماا جزئاي العقاارين   فياه أن   نباي   ،2111 2 12خ فاي  برة تكميلي مسر  

 ال ط  هو  ط  مطبعي.  وأن  
المتضااامن وقاااف تنفياااذ القااارار  2111 4 5 م  الماااسرخ فاااي 4 312المحكماااة أصااادرت القااارار رقااام   ن  ومااان حياااث إ

فحااال الطعاااون لااادا  المشاااكو مناااه وقاااد اكتساااب الدرجاااة القطعياااة بااارفع الطعااان المقااادم ضاااده بموجاااب قااارار دائااارة
 . 2111 6 22تاري   2111  لعام 2214  ط  أساس  2526المحكمة اإلدارية العليا رقم  

باات فيهااا علااى تقرياار عق   2112 5 1 ااة فااي ة مسر  رة جوابي اامت بمااذك  جهااة اإلدارة الماادعى عليهااا تقااد   وماان حيااث إن  
الصاادر عان محاافظ رياف دمشا  والاذم يجيااز  2116 11 1  تااري  2121ه حساب القارار رقام  ال بارة باالقو  أن ا

ا حساب الفقارة   ب  مان الماادة  2113  لعاام 1كن الزراعاي المرتكباة قبال صادور القاانون رقام  تسوية م الفاات الس 
 ،  منه الم الفات ال يار قابلاة للتساوية فاي نظاام ضاابطة البنااء الزراعاي1التاسعة من القرار والذم يبين في الفقرة  

ضا  م الفة إشادة التصوينة م الفة لنظاام التصااوين الزراعياة والاذم هاو عباارة عان سالع شاائع أو غطااء نبااتي وأي
  م ماان البلااوع واألعماادة البيتونيااة المساالحة وهااي غياار قابلااة للتسااوية وواجبااة الهاادم 3والتصااوينة المااذكورة بارتفاااع  

 أو .  2  م241  أرضي + 2  م241وكذلع م الفة زيادة المساحة المبنية عن  
طات وضع راهن لألبنية القائمة ضمن حادود ولذلع تلتمس الجهة المدعى عليها تكليف الجهة المدعية بتقديم م ط  

ة لحصااته ماان العقااارين لتااتمكن جهااة اإلدارة ماان معرفااة حصااة الماادعي ماان العقااارين مااع حاادود التصااوينة ال ارجي اا
ة لألبنياة وكاذلع المسااحات اإلجمالي ا ؛وال يار قابلاة للتساوية والواجباة الهادمة األبنية المتجاوزة على الوجائب اإلجباري  

المتوضعة ليتم مطابقتها مع المساحات القابلة للتسوية والمساحات الزائادة عان نظاام ضاابطة البنااء الزراعاي وال يار 
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  الاواردة فاي 22د من البنود الاا  وف  أم بن ،قابلة للتسوية والواجبة الهدم وذلع بعد إثبات الجهة المدعية قدم البناء
 . 2111 11 23  تاري  1 خ  و 1412تعميم وزارة اإلدارة المحلية رقم   

التمس فيهاا الحكام وفا  اساتدعاء  2112 2 12 ة في ة مسر  رة جوابي  م بمذك  وكيل الجهة المدعية تقد   ومن حيث إن  
 ،1666دة بالمااء والكهرنااء مناذ عاام ومثبتاة القادم ومازو   الم الفاة موضاوع الادعوا منجازة الدعوا ت سيساا  علاى أن  

ن     لعااام 44تهااا للتسااوية وفاا  أحكااام القاارار بالقااانون  ال باارة الفنيااة الجاريااة بالاادعوا كاناات قااد انتهاات إلااى قابلي   وا 
ا 2112  لعاام 41  من المرسوم التشاريعي رقام  2المادة   إضافة إلى أن   ،1621 ه ) فاي ت علاى أن اكانات قاد نص 

  السابقة يجوز للوحدات اإلدارية تسوية الم الفات المرتكبة قبل صادوره 5غير الم الفات المشمولة ب حكام المادة  
-5ضاابط الم الفااة .....  – 1فيمااا عاادا الحاااالت التااي تاام اسااتثنائها صااراحة وعااددت وثااائ  إثبااات القاادم وهااي ) 

 .  اإلدارم(ضاء التنفيذ الصادر عن الق وقف-22المالية ...  القيود
ال بير الذم نهع بمهمة ال برة ونناء على تكليف المحكمة لالطالع على المذكرات المقدماة تعقيباا   ومن حيث إن  

والنصااول القانونيااة التااي  ،ة الم الفااات موضااوع الاادعوا بشااكل واضاا  وصااري علااى تقرياار  برتااه ولتحديااد ماهي اا
ه صدر المرساوم التشاريعي رقام ن فيه أن  بي   2112 12 12مسرخ في تسم  بتسويتها تقدم بتقرير  برة تكميلي ثاني 

 2111  لعاام 56الذم سم  بتساوية الم الفاات المشاادة فاي ظال نفااذ المرساوم التشاريعي رقام   2112  لعام 41 
وال ياار واردة فااي الحاااالت السااتة التااي بينتهااا أحكااام المرسااومين حيااث ال تناادرج الم الفااات  2113  لعااام 1ورقاام  

ة الم الفاات المشاادة فهاي تجااوز علاى ا ب صاول ماهي االقائمة على العقارات موضوع الدعوا ضمن أحكامها، أم  
شادة تصوينة من البيتون على حدود الطري  العامة.   الوجيبة وزيادة في المساحة، وا 

ااا ة فاااي الوحااادات ي اااا ب صاااول مسااااحة كااال جااازء مااان أجااازاء هاااذه الم الفاااات فجااارت العاااادة أن تقاااوم المكاتاااب الفنأم 
ة حسااب مسااحة الم الفاات وتجاوزاتهاا علاى ه على المكتب الفني في بلادة النشاابي  وترا ال برة أن   ،ة بحسابهااإلداري  

 الوجائب أو تدقي  ذلع على الواقع في حا  تكليف صاحب العالقة الم الف بذلع. 
  ماان المنطقااة العقاريااة حااوش  رابااو قابلااة 112و  36م الفااات البناااء المشااادة علااى جزئااي العقااارين   وعليااه فااالن  

والماااادة السااااابعة ماااان  2112  لعااااام 41  مااان أحكااااام المرساااوم التشااااريعي رقااام  5للتااار يل وفاااا  أحكاااام المااااادة  
 . 2112  ن  لعام 116التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم الصادرة بالقرار  

ذا ماا تقاد  المحكمة كانت قد كلفت الجهة المدعية لب ن  ومن حيث إ مت يان فيما إذا راجعت اإلدارة لتسوية الم الفة وا 
بم ططااات وضااع راهاان للبناااء الم ااالف فااي حااين كلفاات جهااة اإلدارة الماادعى عليهااا لبيااان فيمااا إذا قاماات بتنظاايم 

 تقارير فنية بالم الفة موضوع الدعوا. 
ناة مبي  ا  علاى تكلياف المحكماة رد   2113 1 22مت بماذكرتها المسر اة فاي الجهاة المادعى عليهاا تقاد   ن  ومن حياث إ

ة ب م طلاب حاو  تساوية الم الفاة ولام يقادم أم م ططاات وضاع راهان المدعي لم يتقدم إلى مجلس بلدة النشابي   أن  
 ن اإلدارة من دراسة وضع الم الفة والتمست رفع الدعوا. حتى تتمك  
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 2113 12 24ا  بموجااب مااذكرتها المسر ااة فااي ت علااى تكليااف المحكمااة أيضااالجهااة المدعيااة رد   وماان حيااث إن  
ومازود أيضاا  بالمااء والكهرنااء  ومثبات القادم  حوش  رابو منجاز 112 – 36البناء القائم على العقارين   نة أن  مبي   

والقيد المالي من الوثائ  المقبولة فاي إثباات  1666وموصو  في متن بيان القيد المالي منذ عام  1666منذ عام 
 . 2112  لعام 41هو وارد أيضا  في المرسوم التشريعي رقم   القدم كما

للمادعي الوصاو  إلاى العقاار مناذ أكثار مان عاام  ه لام يتسان  أما ب صول تنظايم م ططاات وضاع راهان للبنااء فالن ا
باعتبار المنطقاة منطقاة عملياات عساكرية وتتواجاد فيهاا عناصار مان العصاابات المسالحة والاتمس الحكام وفا  ما   

 .  االدعاء
ه فاي تقضاي ب ن ا 2112  لعاام 41  من المرسوم التشاريعي رقام  2المادة   ه ال بد من اإلشارة إلى أن  ومن حيث إن  

  السابقة يجوز للوحدات اإلدارية تسوية الم الفات المرتكبة قبال صادور 5غير الم الفات المشمولة ب حكام المادة  
حا  وجود أبنياة قائماة ومتجااوزة علاى الوجائاب  في-3.......... -2.....  -1هذا المرسوم التشريعي وف  امتي 

 شريطة:ة يجوز للمكتب من  ر ل بناء الستكما  بناء الطواب  المسمو  بها في نظام ضابطة البناء اإلجباري  
  %31  يزيد التجاوز على الوجائب للطواب  القائمة والطواب  المراد أو المطلاوب اساتكما  بنائهاا علاى نسابة أال  -أ

 ة المفروضة في نظام ضابطة البناء. من وجائب الرجوع اإلجباري  
كال مان تقريارم  المحكمة وبعد التمعن والتبصر في وقاائع ووثاائ  وحيثياات هاذه الادعوا وجادت با ن   ومن حيث إن  

الوقاائع واألحكاام ة سليمة وصحيحة وقاد أحاطاا بكافاة ة وعلمي  ال برة األساسي والتكميلي قد نهضا على أسس قانوني  
بموجاب بياان القياد الماالي وهاي قابلاة  1666الم الفاة ثابتاة القادم مناذ عاام  ما أن  ال ساي   ،المتعلقة بموضوع الادعوا 

وذلاع ضامن  2112  لعاام 41والمرسوم التشريعي رقام   1621  لعام 44للتسوية وف  أحكام القرار بالقانون رقم  
 السالف ذكرها.  2112  لعام 41  من المرسوم التشريعي رقم  2النسب المسمو  بها بموجب المادة  

 على ما تقدم فالن دعوا الجهة المدعية ت دو جديرة بالقبو  موضوعا  في شطر منها.  ونناء  
 -لهذه األسباب-

 يلي:حكمت المحكمة بما 
 شكال .قبو  الدعوا  أواًل:
ل ااء القارار المشاك ثانيًا: بكال ماا ترتاب  2111 5 21  الماسرخ فاي 1و مناه رقام  قبولها موضوعا  في شطر منها وا 

وأحقيااة الجهااة المدعيااة بتسااوية الم الفااات موضااوع الاادعوا العائاادة للعقااارات ذوات األرقااام  ،عليااه ماان آثااار ونتااائ 
وذلاااع  ،2112  لعااام 41والمرسااوم التشاااريعي رقاام   1621  لعااام 44  وفاا  أحكااام القاارار بالقاااانون  112و 36 

ودون المساااس بحاا  اإلدارة باسااتيفاء رسااوم  ،ز المسااموحة علااى الوجائااب وفقااا  للقااوانين المااذكورةضاامن نسااب التجاااو 
 طلبات.وغرامات التسوية عن الم الفات موضوع الدعوا ورفع ما جاوز ذلع من 

إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين الطرفين مناصافة المصااريف ونفقاات ال بارة  ثالثًا:
  . س مقابل أتعاب المحاماة.   511وكل منهما مبلة  
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 م 01/3/3001هـ الموافق في 0139صدر وتلي علنًا في    /     / 
/ في الطعن 0393لمحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى اتم 

 3001 / لعام1150رقم /
 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق
 م3001( لعام 011/3القرار رقم )

 م3001( لعام 3330/3في القضية ذات الرقم )
ى عدم وجود طلب مقدم إلى اإلدارة المدعى عليها لتسوية المخالفـة موضـوع الـدعو  -مخالفة بناء-قضاء إداري 

ى إللـزام اإلدارة القيـام القضـاء اإلداري ال يملـك أن يتصـد   اه غياب مقومات القرار اإلداري السلبي وعليـه فـإن  مؤد  
عـدم قبـول الـدعوى -بعمل معين أو االمتناع عنه في قضاء اإللغاء في ظـل عـدم وجـود قـرار إداري قابـل للطعـن

 باعتبارها سابقة ألوانها.
 ط.  الــمــدعـية:الــجهــة 

 وكيله المحامي األستاذ: ب. أ
 دمش  إضافة لمنصبه محافظعليها: الجهة المدعى 

 مدير دائرة  دمات ساروجة إضافة لوظيفته                       
 تمثلهما إدارة قضايا الدولة    

 -المحكمة-

 المداولة.على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد  االطالعبعد 
م باساتدعاء وكيال الجهاة المدعياة كاان قاد تقاد   ن مان األوراق فاي أن  بي  تل حسبما يوقائع القضية تتحص   من حيث إن  

( 2و5و1 216المادعي يملاع كامال العقاار رقام ) أن   شاارحا   2111 11 24دعواه إلى ديوان هذه المحكمة بتااري  
( 2 1دمشا  شاارع حسان بان إساحاق ) هاو عباارة عان محال تجاارم كاائن فايقاة عماارة أقصااب بدمشا ، و من منط

جهااة اإلدارة   أن  إال   2113( لعااام 1العقااار المااذكور مساات دم و مسااتثمر قباال صاادور القااانون ) ه بااالرغم ماان أن  أن ااو 
تساوية م الفاة تحويال مان ساكني إلاى تجاارم، األمار متنعة عن تنظيم الضبوط الالزماة و )المدعى عليها( ال تزا  م

تساوية م الفاة تحويال مان تها بضبط و عية إلى إقامة دعواها الماثلة طالبة الحكم بالعالن أحقي  الذم حدا بالجهة المد
 سكني إلى تجارم على العقار موضوع الدعوا و منع جهة اإلدارة المدعى عليها من معارضتها بذلع.

عوا )المتمثلاة بتحويال موضاوع الاد الم الفاة إن  سات دعواهاا علاى القاو  الجهة المدعياة كانات قاد أس   ومن حيث إن  
 .2113( لعام 1صدور القانون ) ومرتكبة قبلمن سكني إلى تجارم( قابلة للتسوية كونها منجزة 

التمسااات فيهاااا  2112 2 12 اااة فاااي مت بمااذكرة مسر  جهاااة اإلدارة )المااادعى عليهااا( كانااات قاااد تقاااد   وماان حياااث إن  
مااذكرتها بيناات ب ومعالجتهااا كماااطلااب لضاابط الم الفااة م لهااا باا م الماادعي لاام يتقااد   رفااع الاادعوا ت سيسااا  علااى أن  
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 وذلااع بتاااري م بطلااب للحصااو  علااى إعااالم تاارميم بساايط الماادعي سااب  وأن تقااد    ن  باا ،2112 11 2المسر ااة فااي 
يلحاظ  وأناه لاممان  إعاالم التارميم  وذلاع عناده دار للساكن ن ب ن االكشف على العقار تباي   وأنه لدا 2116 11 15

 ( بمهنة تجارية.2-5-1 216وجود أم إثبات قدم الست دام العقارات ) في فيشة العقار
فاات الجهااة المدعيااة بيااان مااا إذا كاناات قااد تقاادمت بطلااب للجهااة الماادعى هااذه المحكمااة كاناات قااد كل   إن   وماان حيااث

رغم ماان الا وذلااع علاىالجهااة المدعياة ت لفات عاان تنفياذ التكلياف   أن  إال   ؛عليهاا لتساوية الم الفااة موضاوع الادعوا 
 إمهالها مرات عدة.

ا  قااابال  للطعاان بااه وفقااا  ألحكااام ا  ساالبي  االمتناااع الااذم يعتباار قاارارا  إداري اا إلااى أن   ه تجاادر اإلشااارة ابتااداء  إن اا وماان حيااث
جهااة اإلدارة  واألنظمااة علااىالمااادة الثامنااة ماان قااانون مجلااس الدولااة هااو االمتناااع عاان ات اااذ قاارار توجااب القااوانين 

بطلااب  عليهااا(مت إلااى اإلدارة )الماادعى ن علااى الجهااة المدعيااة أن تكااون قااد تقااد  الماثلااة يتعااي   القضاايةوفااي ات اااذه 
ا  ا  سالبي  لتسوية الم الفة موضوع الدعوا فعندئذ يعتبر امتناع اإلدارة أو سكوتها عن إجابة الطلب يشكل قرارا  إداري  

 يقبل الطعن به أمام مجلس الدولة.
م بطلااب لتسااوية الجهااة المدعيااة لاام تتقااد   ثاباات ماان  ااال  الوثااائ  المباارزة بملااف الاادعوا أن  ه ماان الإن اا وماان حيااث

 ها ت لفت عن تنفيذ تكليف المحكمة لهذه الناحية.الم الفة إلى اإلدارة )المدعى عليها( كما أن  
 ع الاادعوا فااالن  ه فااي ظال عاادم وجاود طلااب مقادم إلااى اإلدارة المادعى عليهااا لتساوية الم الفااة موضاو ن اإ ومان حيااث
ا القضااء اإلدارم ال يملاع أن يتصاد   وبالتاالي فاالن   ،مة في هذه القضيةالقرار اإلدارم السلبي تكون منعد مقومات

إللازام اإلدارة القيااام بعماال معااين أو االمتناااع عنااه فااي قضاااء اإلل ااء فااي ظاال عاادم وجااود قاارار إدارم قاباال للطعاان 
 دم قبو  الدعوا باعتبارها سابقة ألوانها.ن معه الحكم بعاألمر الذم يتعي   ؛به

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 عدم قبو  الدعوا باعتبارها سابقة ألوانها. أواًل:
 (  . س في مقابل أتعاب المحاماة.  1111والمصاريف ومبلة )تضمين الجهة المدعية الرسوم  ثانيًا:

 م                                         1/3/3001فق فيهـ الموا0139/     /   صدر وتلي علنًا في  
/ في الطعن 3313تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3009 / لعام9053رقم /

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م3001( لعام 0010/3القرار رقم )
 م3001( لعام 0090/3)في القضية ذات الرقم 
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إشارة الدعوى الموضوعة على القيد العقـاري ال تمنـع المالـك قيـدًا مـن  إن  -ترخيص بناء-تراخيص-قضاء إداري 
الصـادر عـن  35/9/0519/ تـاريخ 11الحصول على رخصة البناء وذلك التزامًا بنحكام القـرار التنظيمـي رقـم /

ات المانعـة مـن التصـرف علـى سـبيل الحصـر ولـيس مـن ضـمنها السيد وزير اإلسكان والمرافق الذي حدد اإلشار 
 مناط ذلك.-إشارة الدعوى 

  . أ                                              الــجهــة الــمــدعـية:
 أ المحامي ع.وكيلها 

 إضافة لمنصبه السيد محافظ درعاالجهة المدعى عليها: 
 إضافة لوظيفته  رئيس بلدة محجة                       

 تمثلهما إدارة  قضايا الدولة
                           أ          ر. المتدخلة:الجهة 

 أ وكيله المحامي   ع.     
 -المحكمة-

  .بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة
   .ةومن حيث إن  الدعوا استوفت إجراءاتها الشكلي  

م باساتدعاء ن من األوراق في أن  وكيل الجهة المدعية كاان قاد تقاد  ائع القضية تتحصل حسبما يتبي  ومن حيث إن  وق
 2411 1121611مااسرث الجهااة المدعيااة يملااع  شااارحا : إن   2111 4 1دعااواه إلااى ديااوان هااذه المحكمااة بتاااري  

  2411  5516612قيقه م، ع ة  محجااة، فااي حااين يملااع شااماان المنطقااة  العقاري اا 2311سااهما  ماان  العقااار  رقاام 
وذلاع بعاد  2116 1 3تااري   2116 16 4سهما ، وكان مسرث الجهة المدعية قد حصال علاى ر صاة بنااء بارقم 

ألرع فااوج  أن تناااز  عاان القساام المكتساا  لألمااالع العامااة، إال  أن  مااسرث الجهااة المدعيااة وبعااد أن باادأ بتسااوية ا
يطلب منه التوقف فورا  عن أعما  البناء لحاين البات بالادعوا  2116 4 21دارة بتاري  بالنذار صادر عن جهة اإل
ة علاى مالكاة العقاار الساابقة وهاو المادعو   ر، ع   الاذم كاان قاد أقاام دعاوا صاوري   ؛المقامة من قبال أحاد أشاقائه

المبيااع  شااقيقته   م، ع   وذلااع بحجااة أن ااه كااان قااد اشااترا العقااار ماان مالكااه األسااب ... وطلااب منهمااا التناااز  عاان
ن   ،لشقيقته إال أ ن األ يارة نقلات العقاار السامها،  1611 2 14وجب سند بيع عقاار ماع توكيال بتااري  مب ذلع تم   وا 

ن ااه لااذلع فقااد تقاادم باادعواه أمااام القضاااء الااذم يطلااب فساا  التسااجيل وا عااا لااى بناااء عدة تسااجيل العقااار علااى اساامه، وا 
وقاف المتضامن  2116 1 4عى عليهاا ( قرارهاا المشاكو مناه بتااري  دارة ) الماد  الدعوا المذكورة أصادرت جهاة اإل

 أعما  البناء على العقار موضوع الدعوا لوجود إشارة دعوا وذلع لحين البت بالدعوا من قبل القضاء.
عواها مت بادولقناعة الجهة المدعية ب ن  الر صة الممنوحة لها سليمة ومتوافقة مع القوانين واألنظمة النافاذة فقاد تقاد  

ل اء القرار الصادر عان محاافظ درعاا بتااري   المتضامن وقاف أعماا  البنااء  2116 1 4الماثلة طالبة وقف تنفيذ وا 
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  تااااري  111علاااى العقاااار موضاااوع الااادعوا والمساااطر علاااى االساااتدعاء المساااجل لااادا مجلاااس بلااادة محجاااة بااارقم  
 بكل ما ينت  على ذلع من أثار. 2116 1 5

ست دعواها على القو  أن ه ال يجوز وقف إتمام أعما  البناء اساتنادا  إلاى س  المدعية كانت قد أحيث إن  الجهة ومن 
ما أن  ماسرث الجهاة المدعياة شارة الدعوا ال تمنع من التصر  أصال  وال ساي  دعوا ساقطة بالتقادم وكما أن  إ إشارة

كاان قاد وضاع  )الماد ل(حاين أن  الشااكي فاي  1661 12 11كان قاد اشاترا العقاار ووضاع ياده علياه مناذ تااري  
 بهد  العرقلة فقط. 2112 11 13إشارة الدعوا في 

م بطلااب عااارع الااتمس فيااه وقااف تنفيااذ إل اااء القاارار المااسرخ فااي وماان حيااث إن  وكياال الجهااة المدعيااة كااان قااد تقااد  
ي عان أعماا  المتضامن وقاف المادع 2111 3 25  تااري  11س1441المذكور في القرار رقام   2116 12 31

 البناء.
التمسات فيهاا رفاع  2111 5 11كانت قد تقدمت بمذكرة مسر اة فاي  عليها( عى)المد  دارة ومن حيث إن  جهة اإل

الدعوا على اعتباار أن  إشاارة الادعوا الموضاوعة علاى صاحيفة العقاار موضاوع الادعوا تمناع مان مان  التار يل 
ن ه من غير الجائ ،كونها تتعل  بعين العقار    .ة العقارز من  التر يل بالبناء في حا  النزاع على ملكي  وا 

ة لبيااان مااا إذا كااان القاارارين المشااكو منهمااا قااد صاادرا رت إجااراء  باارة فني ااوماان حيااث إن  هااذه المحكمااة كاناات قااد قاار  
قرياار نظمااة النافااذة، وكااان الساايد ال بياار الااذم نهااع بمهمااة ال باارة قااد  لاال فااي تتفقااين مااع أحكااام القااوانين واألم

ن  اإلشارات الموضوعة  إلى أن   2111 2 22خ في  برته المسر   التر يل الممنو  للجهة المدعية سليم وصحي  وا 
دارة المحلياة رقام لر صاة كاون كتااب وزارة اإلعلى الصحيفة العقارية لصال  المد ل  ر، ع   ال تمنع مان إعطااء ا

د بشاااكل 1612 1 12 د   تااااري  6  ع 5341  واضااا  ال لااابس فياااه اإلشاااارات التاااي تمناااع إعطااااء  كاااان قاااد حاااد 
ن   ن فااي تقريااره  بماان  إشااارة الاادعوا ليساات ماان بااين هااذه اإلشااارات، وكااان ال بياار قااد بااي   التاار يل علااى العقااار، وا 

التر يل للمدعي من حيث الشيوع سليم و اصة بعد حصو  مسرث الجهة المدعية على موافقة شريكه في العقاار 
 من مساحة العقار. 4 3الجهة المدعية يملع أكثر من بحسبان أن  مسرث 

بات فيهاا علاى عق   2111 11 12 اة فاي رة مسر  مت بماذك  كانات قاد تقاد   عليهاا( عى)المد  دارة ومن حيث إن  جهة اإل
 ة.تقرير ال برة والتمست فيها هدر تقرير ال برة وا عادتها ب برة ثالثي  

الاااتمس فيهاااا رد الااادعوا أو  2111 6 2 اااة فاااي رة مسر  م بماااذك  قاااد تقاااد   ن  وكيااال الجهاااة المد لاااة كاااانومااان حياااث إ
ن فاي اعتبارها دعوا مسات  رة لحاين البات بادعاوا فسا  التساجيل وتثبيات البياع المقاماة أماام القضااء المادني،  وناي  

ى العقاار شارة الدعوا الموضوعة على صحيفة العقار موضوع الدعوا تمنع من التر يل بالبنااء علامذكرته ب ن إ
ن الم د ل   ر، ع   كان قد ائاتمن شاقيقته مسقتاا  علاى العقاار حياث جارا تحريار البياع وتساجيله بنااء علاى طلباه  وا 
ماان المااالكين السااابقين للعقااار المااذكور إلااى اساام شااقيقته م، ع التااي  اناات األمانااة وقاماات بتهريااب العقااار ألشااقائه 

 ا أمام القضاء المدني بطلب فس  التسجيل.مما استدعى بالم د ل إلى إقامة دعو  ؛).......(
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ة وا عااادة ال باارة الفني اا عليهااا( )الماادعىوماان حيااث إن  هااذه المحكمااة كاناات قااد قااررت االسااتجابة لطلااب جهااة اإلدارة 
رة دارة ت ل فت عن تنفيذ التكليف ولم تقم بدفع سلفة ال بارة المقار  رفة ثالثة  براء إال أن  جهة اإلالجارية بالقضية بمع

 على الرغم من إمهالها عدة مرات.
بعاادم  2112  لعااام 2242  فااي الاادعوا أساااس  521وماان حيااث إن  هااذه المحكمااة كاناات قااد قضاات بقرارهااا رقاام  
عى عليهاا قاد دارة الماد  إلفاي ضاوء أن جهاة ا 2116 1 4البحث بطلب وقف تنفياذ القارار المشاكو مناه الماسرخ فاي 

كما قضت بعدم قبو  طلب  2116 1 12  تاري  2121لى الكتاب رقم  رجعت عنه بموجب حاشيتها المسطرة ع
فااي ضااوء عاادم تنفيااذ الجهااة المدعيااة لتكليااف المحكمااة  2116 12 31وقااف تنفيااذ القاارار المشااكو ماان المااسرخ فااي 

بتقاااديم صاااورة عااان القااارار المطلاااوب وقاااف تنفياااذه أو شااار  رسااامي يفياااد بمضااامونه، إال أن  المحكماااة اإلدارياااة العلياااا 
بالل اااء الحكاام الطعااين  2114 2 24  تاااري  131يجااة الطعاان بااالحكم المااذكور كاناات قااد قضاات بقرارهااا رقاام  ونت

 ووقف تنفيذ القرارين المشكو منهما المتضمنين وقف أعما  البناء على العقار محل الدعوا. 
أثناااء النظار بمرحلااة  رتاه المرفقاة بالئحااة الطعان وذلاعوكياال الجهاة المدعياة كااان قاد أوضا  فااي مذك   ومان حياث إن  

مااااااسرخ فااااااي كااااااان قااااااد أشااااااار إلااااااى القاااااارار ال 2111 3 25  تاااااااري  1441وقااااااف التنفيااااااذ إلااااااى أن  القاااااارار رقاااااام  
ن  جهاااة اإل2116 12 31 عااان القااارار الماااذكور فاااي  المدعياااة صاااورةدارة كانااات قاااد امتنعااات عااان مااان  الجهاااة ، وا 
عليها لم تتراجاع عان قرارهاا المشاكو مناه الماسرخ فاي ن في مذكرته ب ن  جهة اإلدارة المدعى كما بي   2116 12 31
دارة كانت قد عادت وأكدت عليه بقرارها الثاني المشكو منه ولام تنفاذ حاشايتها باالرجوع بل إن  جهة اإل 2116 1 4

 عنه.
ة ومن حيث إن  وكيل الجهة المد لة ونناء على تكليف هذه المحكمة كان قد تقدم ببيان صادر عن المحكماة البدايا

ة متضاامنا  باا ن  الاادعوا المدنيااة المقامااة ب صااول الناازاع الاادائر حااو  ملكي اا 2114 6 24المدنيااة فااي إزرع بتاااري  
 العقار موضوع الدعوا ما زالت قيد النظر ولم يتم البت بها حتى تاري ه.

  البناء ووقف العمل ه من الثابت من وثائ  الدعوا أن  القرارين المشكو منهما المتضمنين وقف أعماومن حيث إن  
شارة دعوا موضوعة على صاحيفة العقاار موضاوع مدعية كانا قد صدرا نتيجة لوجود إبالر صة الممنوحة للجهة ال

 الدعوا.
ن  السيد ال بير الذم نهع بمهمة ال برة الجارية بالدعوا كاان قاد أوضا  با ن  إشاارة الادعوا الماذكورة ومن حيث إ

  تااااري   6  ع  5341دارة المحلياااة رقااام  وذلاااع باالساااتناد إلاااى كتااااب وزارة اإل لتصااار  فاااي العقاااارال يمناااع مااان ا
12 1 1612. 

وماان حيااث إن  المحكمااة وبعااد الااتمعن والتبصاار ملي ااا  بوقااائع ووثااائ  الاادعوا وجاادت باا ن  تقرياار ال باارة الفنيااة جاااء 
است الصاا  ساائ ا  مان األوراق والوثاائ   جامعا  لموجباته القانونية والفنية وأتت النتيجاة التاي  لال إليهاا مست لصاة

اا ؛المباارزة فااي الملااف ا يجعلهااا جااديرة باالعتماااد ك ساااس للباات فااي هااذه القضااية وال تنااا  منااه التعقيبااات المقدمااة مم 
اام ت اادو دعااوا الجهااة المدعيااة قائمااة علااى أسااانيدها القانوني ااعلااى مااا تقااد   ت سيساااوماان حيااث إن ااه  ،عليااه حيحة ة الص 
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رأيهااا رقاام بة القبااو  موضااوعا ، مااع اإلشااارة إلااى أن  اللجنااة الم تصااة بمجلااس الدولااة كاناات قااد انتهاات بوهااي مسااتوج
شااارة الاادعوا الموضااوعة علااى القيااد العقااارم ال تمنااع المالااع قياادا  ماان الحصااو  علااى إلااى أن إ 2116 لعااام 12 

الصاااادر عااان السااايد وزيااار  1615 5 26  تااااري  14ر صاااة البنااااء وذلاااع التزاماااا  ب حكاااام القااارار التنظيماااي رقااام  
شاارة تصار  علاى سابيل الحصار ولايس مان ضامنها إشاارات المانعاة مان الد حااالت اإلسكان والمرافا  الاذم حاد  اإل

 الدعوا.
 –لهذه األسباب  -

 يلي:حكمت المحكمة بما 
 قبو  الدعوا شكال   أواًل:
ل اااء القاارارين المشااكو منهمااا  قبولهااا موضااوعا   ثانيــًا: وقااف أعمااا  البناااء علااى العقااار محاال الاادعوا(  )المتضاامنينوا 

  تاااااري  1111المسااااطر علااااى االسااااتدعاء المسااااجل لاااادا مجلااااس بلاااادة محجااااة باااارقم   2116 1 4المااااسرخ فااااي 
بكال  2111 3 25  تااري  11س1441المذكور في القرار رقام   2116 12 31والقرار المسرخ في  2116 1 5

  ما يترتب عليهما من آثار ونتائ .
ومبلاة  عليهاا( المصاروفات عى)الماد  وتضامين جهاة اإلدارة  إليهاا،إعادة الرسوم المدفوعة مان الجهاة المدعياة  ثالثًا:

    . س ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة 1111 
 م3001/ 00/00   الموافق 0131/  /ا في   قرار صدر وتلي علنً 

للم   طعن على هذا القرار ُيسج 
 
 اإلداري بدمشق محكمة القضاء

 م 3009لسنة  (300/1القرار رقـم )
 م3009( لسنة 1/ 0900في القضية ذات الرقم )

/  0مثبتة القدم وفق القانون رقم /  المخالفات كونهابتسوية  أحقية الجهة المدعية-مخالفات-قضاء إداري 
اإلنشائي مع أجزاء البناء  ترابطلعلة ال 0510/ لعام  11وذلك وفقًا ألحكام القرار بالقانون رقم /  3003لعام 

 واألنظمة النافذةالمرخصة ودون المساس بنحقية اإلدارة باقتضاء رسوم وغرامات التسوية وفقًا للقوانين 
 مناط ذلك.-ناءالبشريطة اإلبقاء على القبوين اإلضافيين الناتجين عن المخالفة ملكًا مشتركًا لجميع أقسام 

 
 القطاع ال ال إضافة لوظيفته   للعاملين في التعاونية السكنيةالجمعية  : رئيسالــمــدعـيةالــجهــة 

 هـ. أوكيله المحامي األستاذ                                             
 إضافة لمنصبه محافظ دمش عليهـا: الجهة المدعى 

 تمثله إدارة قضايا الدولة  
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 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  االطالعبعد 

  .ةالعارع قد استوفيا إجراءاتهما الشكلي   الدعوا والطلب حيث إن  

ء دعواها مت باستدعاتقد  الجهة المدعية  ل حسبما استبان من األوراق في أن  تتحص  وقائع القضية  ومن حيث إن  
ل اء القرار التمست  فيها الحكم بوقف  2114 11 4خ في مسر   عارع   وبطلب  ، 2111 11 24بتاري   تنفيذ وا 
يف مالع وشاغل العقار رقم دمش  والمتضمن تكل الصادر عن السيد محافظ 2111 6 15  تاري  224رقم  

بالزالة البناء الم الف والمتمثل بالحداث   من المنطقة العقارية دمر ال رنية 24  أ   بناء رقم  11جزيرة    2452 
حكم بالل اء القرار  رقم ،  كما التمست ال2  م 222744  بمساحة   ) قبو أو  ( من بيتون مسل  ي قبو إضاف

العقار والمتضمن تكليف مالع وشاغل  2111   6   15بتاري   الصادر عن الجهة المدعى عليها  223 
مساحة     بيتون مسل  بالحداث قبو إضافي ) قبو ثاني ( من ب بالزالة البناء الم الف والمتمثل موضوع الدعوا 

الجهة المدعية ست وقد أس   ؛للتسوية ار الم الفات موضوع الدعوا قابلةكما التمست الحكم باعتب ،2  م 222744
على وقد حصلت  ،السكني من مشروع دمر 4 11الجزيرة    ببند 24ها تملع المقسم رقم  دعواها بالقو  أن  

ف من قبو  دمات وطاب  أرضي على أعمدة عليه مسل   اء  بن إلشادة 1663 11 12  تاري  264الر صة  
بحدود أرنعة  ر بين  منسوني  الت سيس والتر يلوجود فرق كبي نوأثناء التنفيذ، تبي  وأرنعة طواب  سكني ة متكررة 

الذم األمر ، وت ل ل الترنة ( و  إلى األرع الحرة ) م اورتنفيذها للوص ات التي تم  عشر مترا  نظرا  للحفري  
صة وعلى  كامل في المساحات  المر     غير مذكورتين طرها لتنفيذ  بالطتين إضافيتين من البيتون المسل  اض  

بناء حيث تعتبران  ) البالطتان ( للاستدعتها سالمة الهيكل الحامل   ة بحتةرقعة البناء وذلع لضرورات إنشائي  
حة في األسفل ة الحاملة للبناء والواقعة بين الحصيرة المسل  شاقولي  ة للعناصر الة أفقي  بالطات رنط إنشائي   بمثابة

منها التي جاءت في  لقبوين الم الفين موضوع القرارات المشكوا نجم عنه امم   ،في األعلىوسقف القبو المر ل 
حت منسوب الترنة تمقاومة ة للبناء بكامله حيث أن كون تنفيذها سيسثر على الجملة اإلنشائي   ،هاغير محل  

هذا الردم سيسدم إلى  ألن   ؛إلى أسفل قبو ال دماتردم الفراغ المتشكل فوق الحصيرة الات سيس ال تسم  مطلقا  ب
ق من نقابة المهندسين الت سيس وفقا  لما هو واض  من التقرير الفني الثالثي المصد  زيادة اإلجهادات على ترنة 

بقاء  والذم انتهى  إلى أن  ، ة للبناء حسب الوضع الراهنمة اإلنشائي  والجارم لتقييم السال 2113   2   1بتاري  
ن  ةغة يعتبر ضرورة إنشائي  األقبية المذكورة مفر   تان لسالمة البناء ويجب عدم المساس بالطتي الرنط ضروري  ، وا 
ن   ت موضوع الدعوا  الم الفا، وكون بينهما دون ردم لةالمحافظة على الفراغات المتشك    ه  يجببها مستقبال ، وا 

تلع الم الفات قابلة للتسوية كونها قابلة للتر يل  كما أن   ،2113  لعام  1تة القدم وف  القانون رقم   مثب
كساء ومقاسمه مش ولة من قبلولثبوت قدمها وكون البناء منجز بالكامل هيكال   صين بها منذ األعضاء الم ص    وا 

   عاما .  15ما ينو  عن   
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 ة التمست فيها رد  جوابي  دعاء الدعوا وتقدمت بعدة مذكرات  ت استعى عليها تبل  دارة  المد  جهة اإل حيث إن   ومن
إلشادة  قبو  دمات وطاب  أرضي على  1663  لعام  564من  الر صة رقم    ه تم  ت سيسا  على أن   ،الدعوا 

من   م وبالرغم  12عم  الت سيس    الموجود بالر صة أن   ، وقد ذكر في تقرير الترنةأعمدة وأرنع طواب  متكررة
ه من الضرورم  تنفيذ بالطتين إضافيتين من البيتون المسل  من أجل رنط العناصر  أن   ذلع لم يذكر تقرير الترنة

حصر  بعد أن تم  إنشائي لألساسات  ؛ وكذلع لم يتم تقديم طلب بتعديل ة الحاملة للبناءة بالشاقولي  ة األفقي  اإلنشائي  
ن  ، التر يل والت سيسالمحضر ونيان وجود فرق كبير بين منسوني  ة بالضبارة طات المرفقاشترطت الم ط  ما وا 

ي غير محققة للتحمل  الترنة على منسوب الت سيس التصميم) عندما تكون   من المالحظات 6التر يل بالفقرة   
بين المنسوب التصميمي والمنسوب الالزم و الفعلي بيتون ردمي ( الفرق  م الحفر حتى المنسوب الالزم ويمل فيلز 

تين ( ال تتطاب   مع مصورات الر صة الممنوحة وم الفة ضافي  ذة ) بالطتين  إونذلع تكون األعما  المنف  
و ثالث تنفيذ قب قبو المالج  وال دمات أصب  قبو ثالث وتم    ن أن  ه بالكشف على الواقع تبي  للتر يل، كما أن  

جرد الصادر عن دائرة  دمات إثبات قدمها بال وتم   ،وأو  عبارة عن مستودعات و دمات مشتركة لجميع المقاسم
كون  2111لعام    224- 223عليه صدرت قرارات الهدم المشكو منها رقم    ونناء   ،ضبطها الجديدة وتم   الشام

كل  ب ن   النافذ تقضي  من نظام البناء  2المادة    عن أن   ة المشتركة، هذا فضال  تقعان على الملكي   الم الفتين
وتعتبر ر صة البناء مل اة  في المحافظةذ  الفا  لمصورات التر يل يوقف مباشرة من الجهات الم تصة بناء ينف  
 حكما .

الم الفة موضوع الدعوا ة رت المحكمة االستعانة بها لتقصي مدا قابلي  ة التي قر  ال برة الفني   ومن حيث إن  
ردة باستمارة الجرد رقم واإلى أن  الم الفات موضوع الدعوا  2112   5   1المسرخ في  للتسوية انتهت بتقريرها

ن   2113   2   26  تاري  41  ي نت   عن تنفيذهما  القبوين  التالبالطتين المسلمتين اإلضافيتين تنفيذ  وا 
ل الوصو  ة من أجرارين موضوع الدعوا  قد اقتضت تنفيذهما الضرورة اإلنشائي  ضافيين المطلوب إزالتهما بالقاإل

ن من التقرير الفني ة، وكونه تبي  رع الطبيعي    م تقريبا  من سط  األ13   عمعلى تقع إلى ترنة الت سيس التي 
تان لسالمة البناء ضروري   بالطي الرنط هما أن   ؛ق من نقابة المهندسينوالمصد   2113 2 11 خ فيالثالثي المسر  

ه ال برة ترا أن   فالن   ،بينهما بدون ردمالمتشكلة ويجب عدم المساس بهما مستقبال  وبالتالي المحافظة على الفراغات 
ين على مجلس المحافظة لتسوية هذين القبوين اإلضافيين بقرار إضافي   كن عرع موضوع م الفة إحداث قبوينيم

ة وعدم المساس بالترابط م (  للضرورة  اإلنشائي   13 لموقع العقار ) ردم عمي ال ال   ال وذلع  للوضع
نشائي لعناصر البناء وضرورة المحافظة على الفراغات المتشكلة بين البالطتين بدون ردم والتي نت  عن اإل

 تنفيذهما القبوين موضوع الدعوا.

 المتضمن 2112   5   26  م   ع تاري   321دارم أصدرت قرارها رقم   محكمة القضاء اإل ومن حيث إن  
برفع الطعن  الدرجة القطعيةوقد اكتسب القرار المذكور  2111  لعام 224نفيذ القرار المشكو منه رقم  وقف ت
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   1   21  تارياااااااااااا   1   15ة العليا رقم  داري  دائرة فحل الطعون لدا المحكمة اإلالمقدم ضده بموجب قرار 
2113. 

رت قر   تها للتسويةقابلي  المحكمة وب ية الوقو  على واقع وحقيقة الم الفات موضوع الدعوا ومدا  ن حيث إن  وم
   2   22بتقريرها المسرخ في  هذه ال برة وقد انتهتية الجارية بالدعوا ب برة ثالثية ألحاد  ال برة الفنية ا إعادة

 إلى: 2114

القدم  كونها مثبتة 2111  لعام 56  التشريعي رقمالمرسوم  ت ضع ألحكامالم الفة موضوع الدعوا ال  ن  إ-1
وبالتالي فهي  2113   12   31إلى ما قبل تاري   2113   2   16   تاري  41وف  استمارة الجرد رقم   

 .1621  لعام  44   بقانون رقم ألحكام القرارت ضع 

التنفيذ ثناء طرأت أ ة التيالمستجد   من الظرو  الدعوا هيبالبناء موضوع  قبوين إضافيينم الفة إحداث  إن  -2
تنفيذ  وافقت أثناء عليها قد الجهة المدعى التر يل، وكانتالجهة المدعية قبل حصولها على  تكن تتوقعها ولم

لواقع في عالجت هذا ا هان أن  يتبي   لمو الم الفين الواقعة فوق القبوين  أذونات للطواب  المتكررةعلى إعطاء  البناء
ن   ،حينه  .لتعديل التر يل التقدم بطلبالعمل بالتر يل وطلبت من الجهة المدعية  ها أوقفتوا 

المهندسين  من نقابةن بالتقرير الفني المصدق ر ردمها وف  ما هو مبي  الدعوا يتعذ   الم الفة موضوعكون –3
 أنه يمكنال برة ترا  فالن   ؛تعلوها التيالمر صة نشائي مع الطواب  يمكن هدمها بسبب الترابط اإل وكذلع ال

معالجة الم الفات التي يتم  لديها في اإلجراءات المتبعة الدعوا وف  الم الفة موضوعتسوية  للجهة المدعى
    44مع أجزاء البناء المر صة وفقا  ألحكام القرار بقانون رقم    نشائيالترابط اإل بالتسوية لعلةاستبدا  هدمها 

 الم الفة ملكا  اإلضافيين الناتجين عن  بقاء القبوينمع  2113   12   31تاري  لثبوت تنفيذها قبل  1621لعام  
 .أقسام البناءمشتركا  لجميع 

ة أكدت فيها على  دفوعها  السابقة  وأنه جوابي  رات ة  مذك  مت بعد  دارة المدعى عليها تقد  جهة  اإل ومن حيث إن  
الم الفتين موضوع الدعوا هما  ن أن  تبي  ؛ ق من نقابة المهندسينفني  الثالثي المصد  بعد االطالع على التقرير ال

ف القبو ة في األسفل وسقة وهي واقعة بين الحصيرة المسلحة للعناصر الشاقولي  ة  أفقي  بالطات رنط  إنشائي  
مع  ،2   14   ر با يل المقد  والتر  ل بين منسوني الت سيسالفراغ المشك   المر ل في األعلى، أم واقعين ضمن

 اطبة دائرة م ه  قد تم  ن  وأ 2111  لعام  56لتشريعي  رقم   ألحكام المرسوم االم الفتين ال ت ضعان  العلم أن  
 2114   6   15  و   تاري   21125هاتين الم الفتين  بالكتاب رقم    ة تسوية في إمكاني   التسوية لبيان الرأم
 ة تسوية هذه الم الفات.إمكاني  وكان الرد بعدم  

اتها وبعد استقراء األوراق والوثائ  ا  في وقائع هذه الدعوا وحيثي  وبعد التمعن والتبصر ملي  ومن حيث إن  المحكمة 
ة  لى إمكاني  حادية  والثالثية ( والتي انتهت إالمبرزة بملف القضية ودراسة تقارير ال برة  الفنية  الجارية فيها  األ
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تقارير ال برة  صة وجدت أن  نشائي مع أجزاء البناء المر   ة الترابط اإلتسوية  الم الفات  موضوع الدعوا  لعل  
ست الصا  وجاءت متفقة مع األصو  والقانون ومست لصة اة قد نهضت على أسس سليمة وصحيحة ة المذكور الفني  

جديرة باالعتماد وبالتالي الركون إلى النتيجة  م يجعلها وهو األمر الذ ،اتهاوحيثي  سائ ا  من وقائع هذه الدعوا 
ة   اصة ة إنشائي  فني  ما اقتضتها ضرورات الم الفات موضوع الدعوا إن   وذلع بحسبان أن   التي  انتهت إليها

ن ة ردم الفراغات المتشكلة بياألرع الحرة ولعدم إمكاني  و من حيث عم  الت سيس  ؛موضوع الدعوا لموقع العقار 
ط اإلنشائي ة الترابلعل   ة هدمهاوعدم إمكاني   ،عن تنفيذهما القبوين موضوع الدعوا نتين التي  نت  البالطتين المدش  

من نقابة المهندسين  المصدق  ال  بالتقرير الفني الثالثي مفص   نالمحافظة على سالمة البناء وفقا  لما هو مبي  وب ية 
ة ة وبما لها من صالحي  القضي  ة هذه الذم ترا معه المحكمة في  صوصي  ، وهو األمر 2113   2   1بتاري  
   44وضوع الدعوا وفقا  ألحكام القرار بالقانون رقم   ة الجهة المدعية تسوية الم الفات مأحقي  من  أن  بالتقدير 
وغرامات دارة باقتضاء رسوم ة اإلصة ودون المساس ب حقي  البناء المر   لعلة الترابط اإلنشائي مع أجزاء  621لعام 

لجميع أقسام  ين الناتجين عن الم الفة ملكا  مشتركا  ضافي  شريطة اإلبقاء على القبوين اإل رة قانونا  التسوية المقر  
تكون قد غدت في غير  2111لعام  224   223  رقام ال رامات المشكو منها ذوات األ فالن  البناء، وبالتالي 

 باإلل اء.  محلها القانوني وجديرة

قائمين على أساس سليم من الواقع والقانون  وطلبها العارعالدعوا الماثلة  م تكون تقد  لما  ه وفقا  إن  ومن حيث 
 وجديرين بالت ييد والقبو  موضوعا .

 -لهذه األسباب-

 تي:باآلحكمت المحكمة 

 .العارع شكال  قبو  الدعوا والطلب  أواًل:

ل اء القرارينموضوعا   قبولهماثانيًا:  الجهة الصادرين عن    224و 223المشكو منهما ذوات األرقام    وا 
بتسوية  ة الجهة المدعيةوأحقي   ،بكل ما يترتب عليهما من أثار ونتائ  2111   6   15عليها بتاري   المدعى

نشائي مع أجزاء البناء اإل لعلة الترابط 1621  لعام  44ألحكام القرار بالقانون رقم    موضوعها وفقا  الم الفات 
شريطة  واألنظمة النافذةة اإلدارة باقتضاء رسوم وغرامات التسوية وفقا  للقوانين المر صة ودون المساس ب حقي  

 لكا  مشتركا  لجميع أقسام البناء.اإلبقاء على القبوين اإلضافيين الناتجين عن الم الفة م

ال برة و    المصاريف ونفقاتالجهة المدعى عليها  ة إليها وتضمينالمدعيالجهة  المسلفة من: إعادة الرسوم ثالثاً 
 المحاماة. مقابل أتعابسورية    ليرة 1111

 م3/3009/ 31هـ الموافق  0131/    في /صدر وتلي علنًا 
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/ في الطعن 0133تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3009 / لعام1333رقم /

 
 محكمة القضاء اإلداري بدمشق

 م 3009 لسنة 3/ 0301القرار رقم /
 م3009 ( لسنة0/ 113الرقم ) القضية ذاتفي 

من مرآب إلى تجاري مخالفة تحويل صفة استخدام العقار عدم وجود ما يثبت تسوية -تراخيص-إداري قضاء 
ء ترخيص الصيدلية من قبل اإلدارة في محله يجعل من قرار إلغا المطلوبة للترخيص ومخالفة الشروط

 مناط ذلك.-رفض الدعوى -القانوني
 الصيدالنية ن. أالجهة المدعيـة: 

 وكيله المحامي األستاذ ع. ر
محافظ ريف دمش  إضافة لمنصبه عليها:الجهة المدعى   

مدير صحة محافظة ريف دمش  إضافة لوظيفته                                  
تمثلهما إدارة قضايا الدولة   

 -المحكمة-
  .على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة االطالعبعد  

الجهة المدعية  كانت قد استحصلت  وقائع الدعوا تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية ب ن   ومن حيث إن  
في  14   4561على العقار رقم    ، خصيدلية المسماة بصيدلية نعلى إذن بفت  ال 2111   3   13ونتاري  
 2111   3   2  تاري   52ريف دمش  رقم   بة الصحة ا وذلع بعد القيام بالكشف من قبل مديري  بلدة قدسي  

ه وبعد مرور ما يقارب من السنة والشهرين واعتمادا   أن  إال   ،والتحق  من اإلجراءات المطلوبة من الجهات الم تصة
وموافقة المكتب التنفيذم  2116   5   21   ل تاري  414المركزية للرقابة والتفتيش رقم    على تقرير الهيئة

يطالب مديرية    2116   2   23تاري   1   141لمحافظة ريف دمش  أصدر محافظ ريف دمش  القرار رقم   
  أن  ابة إلى جانبها إال  النقلجهة المدعية لدا النقابة ووقو  الصحة بريف دمش  بالل اء التر يل، ورغم تظلم ا

والمتضمن إل اء اإلذن بفت   2116   2   2  تاري   151عليه صدر القرار رقم     المحافظة لم تستجب، ونناء  
نظمة ار المذكور م الفته للقوانين واألما كانت الجهة المدعية تنعي على  القر ة العائدة للجهة المدعية، ول  الصيدلي  

 ومن ثم   ،2116   2   2  تاري   151الماثلة  التي تطلب من  اللها وقف تنفيذ القرار رقم   فقد كانت دعواها 
لزام الجهة المدعى عليها بالتعويع عن فوات الرن  ة الجهة المدعية بفت  الصيدلي  الحكم بالل ائه وا عالن أحقي   ة وا 

 وما لحقها من ضرر.
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قد صدر متفقا  مع ة لبيان فيما إذا كان القرار المشكو منه فني   رت إجراء  برةهذه المحكمة قر   ومن حيث إن   

 نظمة النافذة أم ال.القوانين واأل
إلى نتيجة مفادها: يسم  بتر يل  2111   2   26السيد ال بير  لل بتقرير  برته المسرخ في  ومن حيث إن  

ن  إلى تجارم الصيدليات في المرآب بعد تحويل صفة است دامه  ة صحة ريف دمش  ار الصادر عن مديري  القر  ، وا 
قد صدر متفقا  مع القوانين  2111   3   13  تاري   63  والقاضي بالل اء إذن فت  الصيدلية رقم    151رقم   

ه ال يوجد في الوثائ  المبرزة في إضبارة الدعوا ما يثبت تحويل صفة است دام المرآب إلى حيث أن   ،واألنظمة
 ار.تجارم في منطقة العق

بمذكرة طلبت فيها رد الدعوا لعدم قيامها  2111   11   23مت ونتاري  الجهة المدعى عليها تقد   ومن حيث إن  
 على أساس قانوني ومسكدة على ما انتهت إليه ال برة الفنية الجارية بالدعوا.

تقرير ال برة من حيث  بمذكرة عقبت فيها على 2111   11   23مت ونتاري  الجهة المدعية تقد   ومن حيث إن  
 ف بها وطلبت إعادة ال برة بواسطة ثالثة  براء.ة المكل  السيد ال بير قد  رج عن المهم   أن  

و قد ة بواسطة ثالثة  براء لبيان فيما إذا كان القرار المشكفني  الرت إعادة ال برة هذه المحكمة قر   ومن حيث إن  
 ؟صدر متفقا  مع القوانين واألنظمة أم ال

فيه فت   المحل الذم تم   ب ن   2113   2   2 برتهم المسرخ في  أوضحوا بتقريرالسادة ال براء  ومن حيث إن  
بموجب آ ر كشف أجرته مديرية صحة ريف دمش  على  2م (2271بمساحة )الصيدلية بوضعه الراهن الزا  

ذه المساحة ووافقت وزارة الصحة على تعديل الصيدلية بناء على طلب تعديل المساحة بعد إزالة م الفة البناء ونه
صدر قبل أوانه  2116لعام  151ة بالقرار الصيدلي   إذن فت ل اء أن  إ ال برة ترا  ة، وبالتالي فان  إذن فت  الصيدلي  

 وغير متف  مع األنظمة والقوانين.
القاضي  2113   3   12تاري   61المحكمة وأثناء نظرها بالدعوا أصدرت القرار ذم الرقم  ومن حيث إن  

ط    1211بوقف تنفيذ القرار المشكو منه وقد صدق هذا القرار من قبل دائرة فحل الطعون بموجب القرار رقم 
 . 2113   11   21 تاري 

لبيان  2114   11   23ر اإلعدادم الصادر بجلسة فت الجهة المدعية بموجب القراالمحكمة كل   ومن حيث إن  
 2116   5   25تاري   13522اإلجراءات التي قامت بها في ضوء موافقة وزارة الصحة بموجب كتابها رقم 

 ة.على تعديل إذن الصيدلي  
إذا  الجهة المدعية لبيان فيما 2115   3   12عدادم الصادر بجلسة فت المحكمة بموجب قرارها اإلكما كل  
 تحويل المرآب إلى تجارم. بتسوية م الفةقامت 

الصيدلية موضوع الدعوا صدر  ة أن  دارة المدعى عليها أوضحت بموجب مذكرتها الجوابي  ومن حيث إن  جهة اإل
   5   21 ل تارياااااااا    414ة للرقابة والتفتيش ذم الرقم استنادا  لكتاب الهيئة المركزي   إذن فتحهاقرار إل اء 
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فتحها في المرآب  ه قد تم  المطلوبة، إضافة لذلع فالن   تحق  الشروطال  ةمساحة الصيدلي   باعتبار أن   2116
 هذه الم الفة.  المحافظة بتسويةمن  أم قرارة قدسيا ولم يصدر عقاري   منطقة 14   4561الموجود على العقار 

ة كان استنادا  لوجود م الفة ل اء إذن  فت  الصيدلي  إ وا أن  ه يتبين من الوثائ  المبرزة من ملف الدعومن حيث إن  
ن   ،وهي م الفة تحويل المرآب إلى تجارم  الجهة المدعية وبالرغم من تكليفها لتقديم ما يثبت تسوية هذه  وا 

ذن فت  الم الفة لم تضع بين يدم المحكمة ما يثبت ذلع، ونهذه المثابة يكون القرار المشكو منه القاضي بالل اء إ
ليه تقرير ها الجهة المدعية ون ال  ما  لل إسباب التي ساقتلألصو  والقانون وال تنا  منه األالصيدلية مواف  

ال برة الثالثية، والذم يتعين إهداره ونذلع تكون دعوا الجهة  المدعية مفتقدة لألساس القانوني السليم وجديرة 
 بالرفع.

 -لهذه األسباب-
 يلي:حكمت المحكمة بما 

 قبو  الدعوا شكال . أواًل:
 رفضها موضوعا . ثانيًا:
 بالدعوا.  التنفيذ الصادرإل اء قرار وقف  ثالثًا:
سورية مقابل أتعاب    ليرة 1111ومبلة    ونفقات ال برةوالمصاريف  المدعية الرسومتضمين الجهة  رابعًا:

 المحاماة.
 م3009/ 09/03ق فيهـ المواف0133قرارًا صدر وتلي علنًا في   /    / 

للم   طعن على هذا القرار ُيسج 
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 المحكمة اإلدارية بدير الزور

 )مقرها الحسكة( 

 م7102/أ( لسنة 72القرار رقم )

 م7102( لسنة 32في القضية ذات الرقم )

 .طالبةقبول الم-بمعاش وفاةتخصيص الورثة –وفاة ناجمة عن العمل –عامل–محكمة إدارية

 : )أ. ج(.الجهــة المدعيــة

 مدير عام مؤسسة التأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليهـا:

 مدير فرع مؤسسة التأمينات االجتماعية بالحسكة إضافة لوظيفته                       

 إدارة قضايا الدولة  اتمثلهم

 -المحكمــــة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. االّطالعبعد 

 الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكاًل. من حيث إن  

مؤرث الجهة المدعية كان يعمل لدى  بأن   -من األوراق كما هو واضح   -وقائع القضية تتلخص من حيث إن  
 21/5/1121قيامه بعمله لدى )صاحب العمل( بتاريخ مؤسسة مياه الشرب بالحسكة بصفة سائق جرار وأثناء 

صيب باحتشاء جداري أيمن واسع ه أ  ن أن  سعف إلى المشفى وتبيّ ًا عليه وأ  وفي الساعة الواحدة ظهرًا سقط مغشي  
 وألن   ه،العمل وفي مكان العمل وبسببثناء تأدية أولكون وفاته وقعت  ؛إلى وفاته أّدىإلى خزل شقي أيسر  أّدى

 فقامت بتخصيص ورثته بمعاش وفاة   طبيعيةً  اعتبرتها وفاةً  إن ماعن العمل  مؤسسة التأمينات لم تعتبر وفاته ناجمةً 
عن العمل األمر  وفاة مؤرثهم ناجمة   ولقناعة أفراد الجهة المدعية بأن   ؛عن العمل ناجمة   وليس معاش وفاة   طبيعية  

عن العمل وتخصيصهم بالمعاش الناجم  ون فيها اعتبار وفاة مؤرثهم ناجمةً بدعواهم هذه يطلب تقّدمالذي دفهم إلى ال
 عن ذلك.

الشروط  ن  أاء فيها وج 01/9/1121ت بمذكرة جوابية مؤرخة في تقّدمإدارة قضايا الدولة  من حيث إن  و 
/ ال تتوفر في مؤرث الجهة المدعية طلبت رفض الدعوى 1110/ لعام/091المنصوص عليها في القرار /

 موضوعًا.
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إجراء  10/8/1120ت بجلسة قّرر هذه المحكمة رغبة منها في وضع األمور في نصابها السليم فقد  من حيث إن  و 
كانت وفاة مؤرث الجهة المدعية ناجمة عن العمل عصبية لبيان فيما إذا بمعرفة طبيب باختصاص  طبية   خبرة  

 .1110/ لعام 091ومراعاة أحكام القرار الوزاري رقم/

الطبيب المذكور بتقرير  تقّدمللقيام بالمهمة المذكورة ف/...../ فت الخبير الطبيب هذه المحكمة كلّ  من حيث إن  و 
بالعمل الذي يمارسه  عن العمل ولها صلة   ناجمة  وفاة مؤرث الجهة المدعية  بأن   5/9/1120في  المؤر خخبرته 

دماغي جداري واسع أيمن وهي ناتجة عن بذل جهد مضاعف أثناء  عن احتشاء   بصفة سائق جرار وهي ناتجة  
 العمل.

هذه المحكمة  ن  ا  هذه المحكمة لم تجد في المالحظات المبداة على تقرير الخبرة ما ينال منه و  من حيث إن  و 
طبي سليم مما يتعين الركون عليه  على أساس   نيب   بتقرير   تقّدمه وجدت بأن السيد الخبير أحاط بالموضوع وأن  

لزام  ناجمةً  وفاةً  21/5/1121لحسم النزاع واعتبار وفاة مؤرث الجهة المدعية الواقعة في كأساس   عن العمل وا 
 ذلك. على أساسمدعية المعاش المستحق المؤسسة المدعى عليها بمنح أفراد الجهة ال

 -لهـــذه األسبـــاب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. :أولا 

لزام الجهة المدعى عليها باعتماد وفاة مؤرث الجهة المدعية وفاةً  :ثانياا  عن العمل  ناجمةً  قبولها موضوعًا وا 
  21/5/1121ومنحهم المعاش المترتب على ذلك من تاريخ حدوث الوفاة في 

 / ل. س مقابل أتعاب المحاماة.2111تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و / :ثالثاا 

 م4/00/7102صدر وتلي علنا في 

للم   طعن على هذا القرار يسجَّ

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7102لعام ( 031القرار رقم )

 م7102( لعام 21في القضية ذات الرقم )

-اشتراط مرور مدة عشرين عاماا على الخدمة لالعتداد بالمرض المهني-إصابة عمل–عامل–محكمة إدارية 
 عدم تحقيق العامل لهذه المدة يفقده الحق بالحصول على تعويض إصابة عمل.



777 
 

 )م .ج(. الجهة المدعية:

 إضافة لمنصبه.-كهرباءوزبر ال الجهة المدعى عليها:

 إضافة لوظيفته.-مدير كهرباء دمشق                       

 إضافة لوظيفته.-مدير مؤسسة التأمينات االجتماعية بدمشق                       

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة.

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية  إن  من حيث و 

لدى كهرباء  المدعية تعمل بصفة كاتب   وقائع الدعوى تتلخص كما يشرح وكيل الجهة المدعية بأن   من حيث إن  و 
ثرها إلى إسعفت على لعمل سقطت على األرض فأ  وأثناء ذهابها إلى ا 20/2/1121محافظة دمشق وبتاريخ 

ه نتيجة الجلوس لفترات طويلة والجهد الكبير الذي بذلته في العمل تبين ن للمشفى أن  فتبي   ؛لمشفى الفرنسي بدمشقا
تثبيت الفقرات بالبراغي والعارضات مع تطعيم عظمي بين  وتم   4م0-0و1-1و2لبية فقرة  بفتق قناة   مصابة   أن ها

إجراء خبرة طبية بمعرفة ثالثة أطباء أخصائيين ليصار إلى  مسةً ملتأجسام الفقرات فبادرت إلى إقامة هذه الدعوى 
لزام اإلدارة بالتعويض المناسب عن ذلك وقد أسّ  س تحديد وضع المدعية ونسبة العجز التي خلفتها إصابتها وا 

رهاقها بالعمل. اإلصابة ناجمة   ن  أوكيل المدعية دعواه على القول   عن عمل المدعية وا 

المدعية  رفضها تأسيسًا على أن   جهة اإلدارة المدعى عليها أجابت على عريضة الدعوى مرتئيةً  من حيث إن  و 
عاملة لدى الشركة العامة لكهرباء دمشق بوظيفة عامل مهني رئيسي من الفئة الثانية وقد حصلت على استراحة 

جراء  وطلب زوجها إحالة 28/1/1121ولغاية  28/2/1121مرضية لمدة شهر اعتبارًا من  زوجته إلى المشفى وا 
شراء المواد المستخدمة في العمل الجراحي عن طريق لجان  وتم   ؛جراحي لها ديسك قطني وتثبيت فقرات عمل  

 ل.س. 54800المبايعات في الشركة بقيمة مائة ألف ليرة سورية وقد تم دفع فاتورة المشفى الفرنسي والبالغة 

بمعرفة  طبية   ت إجراء خبرة  قّرر وضع األمور في نصابها السليم فقد  وحرصًا من المحكمة على ن هإحيث من و 
بيان فيما إذا كانت اإلصابة ة وتقدير نسبة العجز في حال وجوده و ثالثة أطباء للوقوف على حالة المدعية الصحي  

إصابة  والذي انتهوا فيه إلى أن   12/5/1120في  المؤر خالخبراء بتقريرهم  تقّدمعن طبيعة عملها أم ال، ف ةناجم
عن سقوط على األرض أثناء ذهابها إلى العمل  المدعية ال يمكن اعتبارها ناجمة عن العمل كون اإلصابة ناجمة  

وال يوجد تقرير من صاحب العمل وال ضبط شرطة بالحادث ويمكن اعتبار هذه اإلصابة مرض مهني في حال 
 تفوق العشرين عامًا. لديها خدمةً  أثبتت المدعية أن  
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تكميلي  فت المحكمة الخبراء باالطالع عليه وتقديم تقرير  بت على تقرير الخبراء فكلّ المدعية عقّ  من حيث إن  و 
والذي انتهوا فيه إلى  18/21/1120في  المؤر خالخبراء بتقريرهم التكميلي  تقّدميتضمن الرد عليه سلبًا أم إيجابًا ف

مهني كونها لم تستكمل المدة القانونية  عن مرض   ي وغير ناجمة  رّض  إصابة المدعية غير ناجمة عن عمل   أن  
 والتي هي عشرون عامًا خدمة وال تستحق أي نسبة عجز.

تقرير الخبرة الطبية جاء متوافقًا مع القانون واألصول ولم تستطع سهام المدعية النيل منه وجاء  من حيث إن  و 
لبس فيه وال غموض األمر الذي يتعين معه رفض الدعوى لعدم استنادها على أسبابها الصحيحة في  واضحًا ال
 القانون.

 -لهـــــــــــــــــــــــــــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

 رفضها موضوعًا. ثانياا:

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.2111ونفقات الخبرة ومبلغ /تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف  ثالثاا:

 م72/07/7102ه الموافق في 71/5/0425صدر وتلي علناا في 

للم   طعن على هذا القرار يسجَّ

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7104( لعام 3القرار رقم )

 م7104( لعام 43في القضية ذات الرقم )

ل -استقالل معاش إصابة العمل عن معاش الشيخوخة –إصابة عمل –عامل–محكمة إدارية  التاريخ المعوَّ
 .مناط ذلك-عليه لعتماد إصابة العمل هو التاريخ الحقيقي لإلصابة والمحدد بموجب وثائق رسميَّة

 )ع. ص(. الجهة المدعية:

 إضافة لمنصبه.-وزير الداخلية الجهة المدعى عليها:

 إضافة لوظيفته.-لمؤسسة العامة للتأمين والمعاشاتالمدير العام ل                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة.
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 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .جديرة  بالقبول شكالً فهي الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية  من حيث إن  و 

عي أقام المدّ  وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة في ملف الدعوى بأن   من حيث إن  و 
ض تعر   2/9/1122شارحًا فيها بأنه بتاريخ  20/2/1120دعواه هذه أمام المحكمة اإلدارية بدمشق بتاريخ 

نفق كفر سوسة  –ة ته أصواًل ( في محل  مة إليه من وحداجته الشرطية ) المسل  أثناء قيادته لدر   المدعي لحادث سير  
ل بإيصال البريد من وحدته الشرطية إلى مبنى قيادة شرطة محافظة دمشق وذلك أثناء ممارسته لعمله والمتمثّ  –

إلى تدهور دراجته ووقوعه على األرض  أّدىة مما ة خاص  من الخلف من قبل سيارة سياحي   صدمه فجأةً  حيث تم  
صابته بأضرار من قبل شرطة االنضباط ونتيجة  22/9/1122/ تاريخ 825وقد نظم بذلك الضبط رقم / ؛وا 

ة تعطيله عن العمل بخمسة أشهر تقدير مدّ  للحادث المذكور فقد أجريت للمدعي العديد من العمليات الجراحية وتم  
 المنّظمرعية في ريف دمشق تتجاوز الستة أشهر وذلك وفقًا للتقرير األولي الصادر عن الطبابة الش وبفترة عالج  

 المؤر خ/ص 2091/20ت لجنة التحقيق العسكرية األولية بموجب محضرها رقم /قّرر وقد  20/21/1122بتاريخ 
اإلصابة )موضوع الدعوى( قد حصلت أثناء الخدمة وبسببها، وقد تأي د قرار اللجنة  بأن   11/21/1122في 

الجهة  إال أن   11/21/1122/ص تاريخ 2091/0ق رقم /المذكورة بموجب قرار قائد شرطة محافظة دمش
ا كانت الدعوى الماثلة الهادفة إلى اعتبار إصابة المدعي مم   ؛المدعى عليها لم تعتبر إصابة المدعي إصابة عمل

لزام الجهة المدعى عليها بدفع نفقات العالج والتداوي  إصابة عمل وتقدير نسبة العجز الناتجة عن هذه اإلصابة وا 
 المختلفة وجميع الحقوق العمالية الناجمة عن اإلصابة.

اء تعرضه لحادث جسدية جر   المدعي أصيب بأضرار   س دعواه على أن  وكيل الجهة المدعية يؤسّ  من حيث إن  و 
إصابته إصابة عمل عماًل بأحكام المادة األولى من قانون  مفاجئ وذلك أثناء قيامه بعمله وبالتالي فإن   سير  
 11/21/1122/ص تاريخ 2091/20ت بذلك بموجب القرار رقم /ينات االجتماعية واإلدارة نفسها قد أقر  التأم

 الصادر عن لجنة التحقيق العسكرية األولية.

 15/0/1120ة في المؤر خاإلدارة المدعى عليها قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
ية نفسية وتحقيق عسكري ولجان تسريح طبّ  ة لجان  رض على عدّ المدعي قد ع   رفضها تأسيسًا على أن   طالبةً 

ى ذلك بناًء عل( وال عالقة لإلصابة بالخدمة وتم تسريحه %41نسبة العجز لدى المدعي ) جميعها أن   بي نتو 
نة أنه غير الئق للخدمة بسبب ت اللجقّرر و  8/8/1121حيث عرض المدعي على لجنة التسريح الطبية بتاريخ 

 ( غير ناجمة عن الخدمة.%41/ ويستحق نسبة عجز )21حسب المادة / –نفسية  –شذوذات سلوكية 

المتولدة  –ت إجراء خبرة طبية بمعرفة ثالثة خبراء لتحديد نسبة العجز الالحق قّرر هذه المحكمة قد  من حيث إن  و 
 .2/9/1122الحادث الذي تعرض له بتاريخ لدى المدعي جراء إصابة العمل الناجمة عن –
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إلى  18/21/1120في  المؤر خالسادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة قد انتهوا بتقرير خبرتهم  من حيث إن  و 
تاريخ ثبوت العجز  ( من كامل وظائف الجسم وأن  %01أن اإلصابة ناجمة عن العمل وتخلف عجزًا وظيفيًا قدره )

 أربعة أشهر من تاريخ اإلصابة.

وتعديالته المتضمن قانون  2902/ لعام 229المرسوم التشريعي رقم / تجدر اإلشارة بداية إلى أن   ن هإحيث من و 
آخر من  في معاش   التأمينات االجتماعية ال يوجد ضمن أحكامه المذكورة ما يمنع من االستفادة من أي حصة  

المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات إلى جانب المعاش التقاعدي المستحق من هذه المؤسسة )رأي  غير صندوق 
 (.1110لعام  280اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ذي الرقم 

 هناك فرق بين معاش إصابة العمل بحسبان أن  لمعاش إصابة العمل صفة التعويض عن اإلصابة  ن  إمن حيث و 
ن   استقالل تأمين كل إلى هذا التفريق  مرد   )عجز أو وفاة( وبين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين وا 

نتيجته هي استقالل حقوق العامل الناشئة عن إصابة العمل  كما أن   ،معاش عن اآلخر واختالف أساسه القانوني
حقوقه الخاصة بمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين )رأي  عن -وقد تكون تعويضًا من دفعة واحدة-

 (.2990لعام  40الجمعية العمومية في مجلس الدولة رقم 

بسبب  %41المدعي كان قد حصل على نسبة عجز مقدارها  من الثابت من وثائق الدعوى أن   ن هإحيث من و 
صل على ح من الخدمة وحرّ الخدمة وبنتيجتها س  سلوكية ) أمراض نفسية ( ال عالقة لها ب إصابته بشذوذات  

ض له أثناء عمله تعر   عن حادث سير   هي ناشئة   إن مااإلصابة موضوع الدعوى  ن  أتعويضاته وحقوقه، في حين 
واألساس  ته اإلدارة نفسها بموجب القرارات الصادرة عنها األمر الذي يؤكد استقالل الموضوعأّكدوبسببه وهو ما 

باإلضافة لما كان  ؛في الحالتين ويعطي المدعي الحق باقتضاء التعويض المستحق له عن إصابة العملالقانوني 
ته أّكدوهو ما  –موضوع الدعوى  –قد حصل عليه من نسبة عجز عائدة ألسباب أخرى ال عالقة لها باإلصابة 

 ة.مستقرّ العديد من آراء القسم االستشاري في مجلس الدولة واجتهاداته ال

سليم من الواقع والقانون وجاء مستجمعًا ألركانه ومقوماته  على أساس  تقرير الخبرة الطبية قد قام  حيث إن   منو 
بالقضية المائلة وال تنال منه مالحظات اإلدارة المبداة  للبتّ  العلمية والقانونية مما يجعله جديرًا باالعتماد كأساس  

التي جاءت تكرارًا لما سبق والذي أبدته اإلدارة في دفوعها و  0/1/1124ة في المؤر خحوله بموجب مذكرتها 
من  التقرير قد جانب الصواب لجهة تحديده لتاريخ ثبوت العجز بعد أربعة أشهر   إال أن   ،السابقة أمام هذه المحكمة

شرطة رقم بتاريخ تنظيم ضبط ال قاطع   ت وبشكل  أّكدقد ت –موضوع الدعوى  –اإلصابة  بحسبان أن  تاريخ اإلصابة 
من قرار قائد شرطة محافظة دمشق رقم  من قبل مخفر شرطة حرستا حسبما هو ثابت   2/9/1122/ تاريخ 209/

عتبر من الوثائق الرسمية الجديرة باالعتماد ي   إن ماضبط الشرطة  باعتبار أن   11/21/1122/ص تاريخ 2091/0
 طعن فيه بالتزوير.ثبات العكس ما دام لم ي  إل ر قابل  وغي
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في ت معالجة المدعي قد تمّ  ن  أه من الثابت من وثائق الدعوى ن  إولجهة نفقات العالج والتداوي ف حيث أن همن و 
والمدعي لم يبين مستندًا يبرر استغناءه عن المعالجة لدى المؤسسة واتباع عالج  –مشفى الشرطة–المشافي العامة

 خاص مما يجعل مطلبه لهذه الناحية جديرًا بالرفض.

له عن العمل أي إلى حرمانه من أجوره ت اإلصابة إلى تعط  المدعي يستحق المعونة المالية إذا أد   من حيث إن  و 
بات عدم تقاضيه األجور من المدعي بتقاضي المعونة المالية يعتبر رهينًا بإث حق   لدى صاحب العمل ولذلك فإن  

 له.ة تعطّ خالل مدّ  هرب عمل

منها في  في شطر  وفي ضوء ما سلف بيانه تغدو دعوى الجهة المدعية جديرة بالقبول موضوعًا  ن هإحيث من و 
 اآلخر. في شطرهاحين تنالها أسباب الرفض 

 -لهــــــــــــــــــــــــــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:
لاازام الجهااة منهااا واعتبااار اإلصااابة المااد   فااي شااطر  قبولهااا موضااوعًا  ثانيــاا: عى بهااا موضااوع الاادعوى إصااابة عماال وا 

ماان كاماال وظااائف الجساام  %01الماادعى عليهااا بماانح الماادعي مسااتحقاته عاان نساابة العجااز المتخلااف لديااه وقاادرها 
لزامهااا بااأن تاادفع للماادعي  2/9/1122فااي  المااؤر خاعتبااارًا ماان تاااريخ ثبااوت العجااز وفقااًا لضاابط الشاارطة  المعونااة وا 

 له والتي لم يتقاضى عنها أجرًا ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.المالية عن مدة تعطّ 
 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف ونفقات الخبرة وكل منهما /-0

 71/7/7104ه الموافق في 01/4/0425صدر وتلي علناا في 
للم   طعن على هذا القرار يسجَّ

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7104( لسنة 52القرار رقم )

 م 7104( لسنة 20في القضية ذات الرقم )

اإلصابة الجديدة ل تعد انتكاسة  أحقية العامل بتعويض إصابة عمل في حال ثبوت أنَّ -عامل–محكمة إدارية 
 تاريخ اعتماد إصابة العمل هو تاريخ ثبوت العجز.-لإلصابة السابقة

 الجهـــة المدعية: )ج. ب(.
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 إضافة لوظيفته.-: المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةالجهة المدعى عليها

 تمثله إدارة قضايا الدولة        

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .فهي جديرة  بالقبول شكالً  ة القانونيةالدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلي من حيث إن  و 

بوكيلها كانت قد  الجهة المدعية ممثلةً  الدعوى تتلخص حسبما استبان من األوراق في أن   وقائع هذه من حيث إن  و 
تعمل لدى مؤسسة اإلسكان  أن هاوالتي جاء فيها:  10/21/1121ت بدعواها أمام هذه المحكمة بتاريخ تقّدم

( أيسر مع 4/5وقد أجرت عملية جراحية تحت مسّمى فتق نواة لبّية )ق 24/0/1122/ وبتاريخ 2العسكري فرع /
في ذلك على  ناجمة عن العمل مستندةً  أن هااعتماد هذه اإلصابة ب قّررالجهة المدعى عليها لم ت إال أن  هبوط قدم 

ناجمة عن العمل لعدم استيفائها المدة القانونية  أن هاولم يتم اعتمادها ب 2998م ه م جرى لها عمل جراحي بعاأن  
 ة لذلك.قّرر الم

وصدر قرار لجنة التحكيم  02/21/1122ت المدعية بطلب اعتراض إلى الجهة المدعى عليها بتاريخ تقّدموقد 
ت قّرر إلى لجنة التحكيم المركزية والتي ت إحالتها عن العمل، وتم   ناجمة   أن هاالفرعية بعدم اعتماد اإلصابة ب

/ ل 0158بمبلغ / تخصيصها بمعاش إصابة   ثرها تم  إوعلى  %05نسبة العجز  مقّدرةً  اعتمادها كإصابة عمل  
ا حدا بالجهة مم   ،الجهاز المركزي للرقابة المالية رفض التأشير على القرار القاضي بذلك التخصيص إال أن  س 1

 إلغاء قرار التخصيص بمعاش اإلصابة المذكور.المدعى عليها إلى 

ناجمة عن العمل وتستحق التعويض المقابل لها  أن هاولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها باعتماد اإلصابة الالحقة ب
األمر الذي كانت معه هذه الدعوى والتي تطلب فيها: إجراء خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الالحق بها وتثبيت 

ومن تاريخ ثبوت العجز  %05اد العجز للجهة المدعية الصادر عن اللجنة المركزية بنسبة قرار اعتم
18/0/1121. 

أصدرت القرار رقم  أن هارفضها تأسيسًا على  طالبةً الجهة المدعى عليها رّدت على الدعوى  من حيث إن  و 
لمركزي للرقابة المالية رفض الجهاز ا إال أن  جزئي  المتضمن تخصيصها بمعاش   20/5/1121/ تاريخ 2184/

وقد مضى  2998للعمل الجراحي السابق الم جرى لها بعام  العمل الجراحي الجديد هو نكسة   تأشير القرار ألن  
 .خمس سنوات  عليه أكثر من 

 ت االستعانة بالخبرة الطبية للوقوف على حقيقةقّرر هذه المحكمة وبغية منها في تقّصي الحقيقة فقد  من حيث إن  و 
 عن العمل أم ال وتقدير نسبة العجز المتولد عنها في حال تحققها. اإلصابة وبيان فيما إذا كانت ناجمة  
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والذي انتهوا فيه  12/5/1121في  المؤر خوا بتقريرهم تقّدمالسادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة  من حيث إن  و 
من كامل وظائف الجسم وتاريخ ثبوته هو  %05ًا وقدره اإلصابة ناجمة عن العمل وتخلف عجزًا وظيفيّ  إلى أن  

18/0/1121. 

 اإلصابتين ن  أتكميلي بّينوا فيه  خبراء بتقرير  السادة ال تقّدمى تكليف من هذه المحكمة بناًء علو  ن هإحيث من و 
 اإلصابة الجديدة موضوع الدعوى ال تعتبر نكسًا لإلصابة السابقة. ن  أالالحقتين بالمدعية متباينتين و 

هذه المحكمة وبعد تبّصرها ملّيًا باألسس التي قام عليها تقرير الخبرة وجدته مستجمعًا ألركانه  من حيث إن  و 
عن  ناجمة  اإلصابة الالحقة بالمدعية  لجهة تسديده األدلة على أن   وفنية   علمية   وشرائطه وقيامه على أسس  

 للفصل في القضية. العمل، فصّح االرتكان عليه كأساس  

في اعتماد  دفوعها أمام هذه المحكمة لم تمار  جهة اإلدارة وفي معرض  تجدر اإلشارة إلى أن   ن هإحيث من و 
عن نسبة العجز الالحقة بها  إصابة عمل وقد خصصتها تبعًا لذلك بمعاش إصابة   أن هااإلصابة الالحقة بالمدعية ب

الذي حال دون استحقاق المدعية لذلك رفض الجهاز المركزي للرقابة المالية التأشير على  ( وأن  %05رة با)المقدّ 
ت فيه قّرر وهو التاريخ الذي  18/0/1121القرار، األمر الذي يستتبع ضرورة اعتبار تاريخ ثبوت العجز واقعًا با 

 (.%05عن العمل وقدرت نسبة العجز ) اإلصابة الالحقة بالمدعية ناجمة   مركزية بأن  لجنة التحكيم الطبية ال

بالقبول وال معدى  وحقيقةً  صحيح   على سبب   مادام األمر كذلك تكون دعوى الجهة المدعية قائمةً  حيث أن همن و 
وفقًا لنسبة العجز المقّدرة با  ناجمة عن العمل وتخصيصها بمعاش إصابة   أن هامن اعتبار اإلصابة الالحقة بها ب

(05%.) 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الدعوى شكاًل.أولا 

لزام الجهة المدعى عليها باعتماد اإلصابة الالحقة بالمدعية بثانياا  ناجمة عن العمل  أن ها: قبولها موضوعًا وا 
لزامها بتخصيصها بمعاش إصابة عمل وفقًا لنسبة العجز المتولدة لديها والبالغة ) ( واعتبار تاريخ %05وا 

 تاريخًا لثبوت العجز. 18/0/1121

 س مقابل أتعاب المحاماة.1/ ل 2111تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف و / ثالثاا:

 م 02/2/7104هـ الموافق  01/5/0425صدر وتلي علناا في 

للم   طعن على هذا القرار يسجَّ



733 
 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7104( لسنة 234القرار رقم )

 م 7104( لسنة 127في القضية ذات الرقم )

أو بعد مضي سنة من تاريخ  اش عجز كامل هو تاريخ ثبوت العجزالعبرة بتخصيص مع إنَّ  –محكمة إدارية
 .مناط ذلك-بعد استحقاقه لمعاش العجز الكاملل يجوز الشتراك عن العامل تأمينياا -اإلصابة أيهما أسبق

 ) أ. ع (.الجهـــــة المدعيـــة:

 إضافة لوظيفته.-: المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية الجهة المدعى عليها

 تمثله إدارة قضايا الدولة 

 -المحكمة-

 على األوراق، وسماع اإليضاحات، وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 بالقبول شكاًل.  الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية األمر الذي يجعلها جديرةً  من حيث إن  و 

وقد جاء  12/2/1124بتاريخ  بعريضة دعواه إلى ديوان هذه المحكمة تقّدموكيل الجهة المدعية  من حيث إن  و 
 ه سبق للمدعي أن عمل لدى شركات القطاع العام التالية: فيها أن  

 .22/0/2928ولغاية استقالته بتاريخ 21/8/2922شركة اسمنت عدرا من -2
وقد صرفت للمدعي  28/5/2995ولغاية استقالته بتاريخ 28/21/2980الشركة العامة للبناء والتعمير من -1

ت إعادة التعويض بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /تعويض الدفعة الواحدة/ عن هذه الفترة وتم  مستحقاته 
 نتيجة عودة المدعي إلى عمله.  15/22/1111/تاريخ 255922بموجب اإليصال رقم /2998/ لعام 2951/
وقد قام المدعي  1/21/1121ولغاية تسريحه صحيًا بتاريخ 2/21/1111الشركة العامة للبناء والتعمير من -0

/ أربعون شهرًا بالقرار الصادر عن مؤسسة التأمينات االجتماعية برقم 41بضم خدمته العسكرية والبالغة/
تأشيره  وتم  ؛ 1121/لعام 022/ أشهر بالقرار رقم /2تها /أخرى مدّ  ، باإلضافة إلى ضم خدمة  1115/لعام 245/

شتراكات المستحقة عن هاتين الخدمتين المضمومتين أصواًل وبهذا من الجهاز المركزي للرقابة المالية وسداد اال
ا يعطيه الحق باستحقاق المعاش التقاعدي سندًا ألحكام أشهر، مم   4سنة و 10يكون مجموع خدمات المدعي 

ن عليه : )يستحق المؤمّ االجتماعية التي تنص على ما يلي من قانون التأمينات /52الفقرة الثانية من المادة /
د بشرط السن(، /سنة دون التقي  15ى طلبه وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش /بناًء علالمعاش المبكر و 

/ والقاضي بتخصيص المدعي بمعاش 2018أصدرت اإلدارة المدعى عليها قرارها رقم / 29/8/1118وبتاريخ 
ثانية، وقد  المدعي إلصابة   ضتعر   18/4/1118/، وبتاريخ %05بة عمل وذلك بنسبة عجز قدرها /عجز إصا
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/ من مجمل وظائف الجسم، وبالتالي أصبح مجموع نسبتي %05/ اانسبة العجز برت ًا وقدّ ًا وقانوني  عتمدت طبي  ا  
د تاريخ ثبوت العجز في وفق شهادات العجز ومحضر اللجنة الطبية حيث حدّ  % 211=% 05+% 05العجز 

/ 2245ي بمعاش عجز إصابة عمل /إصابة كلية/ بالقرار رقم /تخصيص المدع يه تم  بناًء علو  02/8/1121
ن: تخصيص المدعي والذي تضم   12/5/1120/ تاريخ 2581تعديله بالقرار رقم / وتم   20/4/1120تاريخ 

/ 2018، يوقف العمل بقرار العجز رقم /2/8/1121بمعاش عجز إصابة عمل شهري اعتبارًا من  (ن عليهالمؤم  )
 : تنفيذ القرار يجب مراعاة ما يلي ، وعند2/8/1121اعتبارًا من  29/8/1118تاريخ 

لتقاضيه أجوره من صاحب العمل ...... 02/21/1121ولغاية 2/8/1121يوقف صرف المعاش اعتبارًا من -2
ى ذلك أصدرت اإلدارة المدعى عليها قرارها بناًء علكافة الفروقات بين المعاش واألجر والتعويضات، و استرداد 
بموجبه ضم مدة  والذي تم   1121/ لعام 022متضمنًا إلغاء قرار ضم الخدمة رقم / 2/5/1120/ تاريخ 11رقم /

وهي من ضمن  24/0/1121اريخ بطلب ضم الخدمة بت تقّدمالمدعي  / أشهر إلى خدمة المدعي بحجة أن  2/
د تتوافر ع  / أشهر فقط وبالتالي لم ت  5/ سنة و/10إلغاؤها، وفي ضوء ذلك أصبحت خدمة المدعي / المدة التي تم  

 / من قانون التأمينات االجتماعية، ألن  52فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي المنصوص عنها بالمادة /
لغاء خدمات المدعي عن الفترة الواقعة بين اإلدارة المدعى عليها قد قامت بح ولغاية  2/8/1121ذف وا 

مستندة في ذلك على الفقرة /  2/8/1121بتاريخ % 211كون المدعي حصل على نسبة عجز  1/21/1121
: )العجز الكامل كل عجز من شأنه االجتماعية التي تنص على ما يلي و/ من المادة األولى من قانون التأمينات

لية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ...... ( مما كانت أن يحول ك
 معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى:

من ضمن الخدمات  1/21/1121ولغاية 2/8/1121إلزام اإلدارة المدعى عليها باحتساب الفترة الممتدة ما بين 
استرداد األجور التي تقاضاها من الشركة عن هذه الفترة واعتبار انتهاء الفعلية المؤهلة للمعاش التقاعدي ووقف 

بداًل من التسريح الصحي حيث ورد في قرار لجنة التسريح الفرعية  1/21/1121خدمته باالستقالة اعتبارًا من 
سبب التسريح هو مرض طبيعي وليس بسبب الوظيفة  ن  أ 11/22/1121/ ل.ت.س تاريخ 2رقم  بريف دمشق

)سقوط من شاهق ( بتاريخ  %211سببه حصول المدعي على نسبة عجز  ذا خطأ ومخالف للواقع ألن  وه
 .4/22/1121واستمرار عالجه لدى مؤسسة التأمينات وتبليغه العجز في  18/4/1118

لزام اإلدارة المدعى عليها بتخصيص المدعي بمعاش عجز إصابة كلي مستديم من  يقاف صرفه  2/8/1121وا  وا 
 فترة وجوده على رأس عمله وتقاضيه األجر من صاحب العمل.طيلة 

/ 2واعتبار الخدمة المضمومة والتي مدتها / 24/5/1120/تاريخ 11وطي قرار إلغاء قرار ضم الخدمة رقم /
 أشهر من الخدمات المحسوبة في المعاش.

لزام اإلدارة المدعى عليها بتخصيص المدعي بمعاش الشيخوخة وفق أحكام المادة / مكرر من القانون 95/ وا 
 .2/2/1120اعتبارا من 
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لزام اإلدارة المدعى عليها باستئناف صرف معاش عجز اإلصابة الجزئي والذي نسبته / / والمخصص % 05وا 
  2/2/1120من تاريخ إيقافه حتى تاريخ  29/8/1118/تاريخ 2018بالقرار رقم /

/ من قانون التأمينات االجتماعية والتي 15ام المادة /س دعواه على أحكوكيل الجهة المدعية يؤسّ  من حيث إن  و 
/ من 12تتولى المؤسسة عالج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه، والمادة / نّصت على أن  
على ما يلي: )على المؤسسة إخطار المؤمن عليه بانتهاء العالج وبما تخلف لديه من  نّصتالقانون المذكور 

لصادرة عن وفقًا للكتب ا 1/21/1121المدعي قد استمر بعمله حتى تاريخ  ه( فضاًل عن أن  عجز مستديم ونسبت
 .الجهة التي يعمل لديها

 20/21/1124ة في المؤر خاإلدارة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
وفق الفقرة / و/ من  %81في حال تجاوزت نسبة عجزه ح من عمله سر  المدعي ي   رفضها تأسيسًا على أن   طالبةً 

وقد تبلغ  02/8/1121وقد حدد تاريخ ثبوت العجز في  ؛المادة األولى من قانون التأمينات االجتماعية وتعديالته
يه بناًء علوفق إخطار تبليغ نسبة العجز وا عادة الفحص و  4/22/1121بتاريخ  % 211المدعي نسبة العجز 
الجهاز المركزي للرقابة  إال أن   ؛20/4/1120/ت تاريخ 2245ه بمعاش عجز إصابة رقم /صدر قرار تخصيص

طالبًا تعديل قرار المعاش وبيان سبب صرف  19/4/1120/ تاريخ 0422المالية أعاده دون تأشير بكتابه رقم /
العجز كونه استحق معاش  02/21/1121رواتب المدعي من صاحب العمل واعتباره على رأس عمله حتى 

ى كتاب بناًء علحيث ال يجوز االشتراك عنه تأمينيًا بعد استحقاق العجز الكامل و  2/8/1121الكامل بتاريخ 
وذلك بالقرار  022/1121الجهاز المركزي للرقابة المالية تم إلغاء قرار ضم الخدمة للمدعي مدة سبعة أشهر رقم 

 للمدعي.رد كافة المبالغ المسددة و  24/5/1120/ تاريخ 11رقم /

ه تنص على أن   2959/لعام 91/ من قانون التأمينات االجتماعية وتعديالته رقم /10المادة / من حيث إن  و 
)يجري تقدير العجز المتخلف عن اإلصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع اإلصابة إن لم يكن قد تم 

/ 01( وبما أن المادة /قرار من مجلس اإلدارةوبياناتها  شفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها
ز جزئي مستديم تقدر نسبته با ه )إذا نشأ عن اإلصابة عج/ تنص أيضًا على أن  91من قانون التأمينات رقم /

 (.ذلك العجز من معاش العجز الكامل /أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشًا يوازي نسبة 05%/

العبرة بتخصيص المعاش  الذكر من قانون التأمينات االجتماعية فإن   نيتقّدموباستقراء النصين الم هحيث أن  من و 
هو تاريخ ثبوت العجز، أو بعد مضي سنة من تاريخ اإلصابة أيهما أسبق عماًل بالنص القانوني الملزم )حكم 

ته المحكمة اإلدارية العليا أيضًا أّكد(، وهو ما  2995/لعام 2011/في الطعن /112المحكمة اإلدارية العليا رقم /
استحقاق المدعي لمعاش العجز الجزئي  حيث جاء فيه : )إن   1111عام / ل001/في الطعن /254بحكمها رقم /

على تاريخ إصابته إذا لم يثبت عجزه خاللها  نتيجة إصابة العمل يكون من تاريخ ثبوت العجز أو بعد مرور سنة  
 ( تأمينات (. 10وفقًا لحكم المادة )
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تاريخ  لتخصيص بمعاش عجز إصابة العمل، أن  من الثابت من وثائق الدعوى وال سيما قرارات ا ن هإحيث من و 
، مما يجعل 2/8/1121تخصيص المدعي بالمعاش المذكور اعتبارًا من  ، وقد تم  02/8/1121ثبوت العجز في 

، مستقرّ ( من قانون التأمينات االجتماعية واالجتهاد ال10قرار اإلدارة المدعى عليها متوافقًا مع أحكام المادة )
قد ثبت العجز الكلي للمدعي  02/8/1121لمدعي لم ينازع اإلدارة بهذا التاريخ وبما أنه وبتاريخ ا فضاًل عن أن  

فعلي لدى اإلدارة تطبيقًا ألحكام الفقرة  من كامل وظائف الجسم ، فلم يعد بمقدوره القيام بأي عمل  % 211بنسبة 
حول من شأنه أن ي   عجز   جز الكامل: كل  / من قانون التأمينات االجتماعية والتي عرفت الع2/ و/ من المادة /

ه من الثابت من إال أن  وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو أي عمل يكتسب منه،  كليةً 
، مما يعطيه خالل الفترة 1/21/1121المدعي قد استمر قائمًا على رأس عمله حتى تاريخ  وثائق الدعوى أن  

صفة الموظف الفعلي، وبالتالي يستحق أجوره عن الفترة السابقة  1/21/1121ولغاية  02/8/1121الواقعة من 
ني موظفًا فعليًا يستحق أجوره عماًل بما استقر عليه اجتهاد المحكمة اإلدارية العليا )أن المدعي أصبح مركزه القانو 

( حكم المحكمة بخطأ أو تقصير من اإلدارة أو منهفقط عن تلك الفترة بغض النظر فيما إذا كان بقائه في الوظيفة 
ويكون من حق المدعي الجمع بين معاش  0/0/1112/ تاريخ 4150/ في الطعن /2118اإلدارية العليا رقم /

تقاضاه من أجور اعتبارًا من تاريخ استحقاق معاش العجز في عجز إصابة العمل المخصص به مع ما 
لجهة وقف صرف المعاش اعتبارًا من  12/5/1120/ تاريخ 2581، مما يجعل قرار اإلدارة رقم /2/8/1121
هذه  بحسبان أن  لتقاضيه أجوره غير قائم على مؤيداته القانونية السليمة،  02/21/1121ولغاية  2/8/1121

ن كا ه يستحق إال أن  نت غير داخلة بحساب خدمات المدعي الفعلية المؤهلة لحساب معاشه التقاعدي، الفترة وا 
/ من قانون التأمينات االجتماعية رقم 95عنها أجوره ومعاش العجز كما سلف بيانه وذلك وفقًا ألحكام المادة /

 على ما يلي:  نّصتوتعديالته والتي  2959لعام 91

يه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي إذا استحق المؤمن عل –أ 
 بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته.

 إذا توافرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم ........(.  –ب 

من ضمن  1/21/1121ولغاية  2/8/1121وفي ضوء عدم احتساب الفترة الممتدة ما بين  ن هإحيث من و 
/ تاريخ 11الخدمات الفعلية المؤهلة للمعاش التقاعدي، يكون قرار اإلدارة بإلغاء قرار ضم الخدمة رقم /

قائمًا على مؤيداته القانونية السليمة، كون المدعي قد استحق معاش العجز الكامل بتاريخ  24/5/1120
 ًا بعد استحقاق العجز الكامل. وال يجوز االشتراك عنه تأميني 2/8/1121

وكيل الجهة المدعية بإلزام اإلدارة المدعى عليها بتخصيص المدعي بمعاش عجز  طالبةلجهة م ن هإحيث من و 
الصادر عن  12/5/1120/ تاريخ 2581ه من الثابت من القرار رقم /، فإن  2/8/1121مستديم من  كليّ  إصابة  
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/ اعتبارًا من تاريخ %211تخصيص المدعي بمعاش عجز إصابة عمل بنسبة / ه قد تم  اإلدارة المدعى عليها أنّ 
 مما يجعل مطلبه لهذه الناحية غير ذي موضوع.  2/8/1121

وكيل الجهة المدعية بإلزام اإلدارة المدعى عليها باستئناف صرف معاش عجز  مطالبةلجهة  ن هإحيث من و 
اريخ إيقافه من ت 29/8/1118/ تاريخ 2018قرار رقم // والمخصص بال%05اإلصابة الجزئي والذي نسبته /

ه من حق المدعي أن يستمر صرف المعاش الجزئي من تاريخ إيقافه حتى تاريخ فإن   ،2/2/1120حتى تاريخ 
للعامل المصاب  بحسبان أن  /، %211ة عمل كلي بنسبة /تاريخ تخصيصه بمعاش عجز إصاب 2/8/1121

 اه عن نسبة العجز التي بلغتها إصابته وذلك عند تفاقم اإلصابة. الحق بتعديل التعويض الذي تقاض

منها في حين  في شطر  وفي ضوء ما سلف بيانه، تكون الدعوى قائمة على مؤيداتها القانونية  ن هإحيث من و 
 اآلخر. في شطرهالها أسباب الرفض تنا

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:
 2/8/1121عدم البحث بمطلب الجهة المدعية لجهة تخصيصها بمعاش عجز إصابة كلي مستديم من  ثانياا:

 كونه غير ذي موضوع.
لغاء القرار المشكو منه رقم / في شطر  قبول الدعوى موضوعًا  ثالثاا:  12/5/1120/ تاريخ 2581منها ، وا 

لزام اإلدارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي معاش عجز إصابة عمل  ،عن اإلدارة المدعى عليها جزئياً الصادر  وا 
لزامها بأن تدفع للمدعي كافة أجوره  2/8/1121/ من كامل وظائف الجسم وذلك اعتبارًا من %211بنسبة / وا 

من قانون التأمينات  /95وذلك وفقًا ألحكام المادة / 1/21/1121وحتى 2/8/1121وتعويضاته اعتبارًا من 
لزام اإلدارة المدعى عليها بأن تعيد للمدعي كافة الفروق بين المعاش واألجر اال جتماعية وتعديالته، وا 

لزام اإلدارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي معاش عجز إصابة  والتعويضات في حال كانت قد اقتطعتها فعاًل، وا 
عاش المذكور وحتى تاريخ صرف الم /من كامل وظائف الجسم وذلك اعتبارًا من تاريخ توقف%05عمل بنسبة /

 لك من طلبات.ورفض ما يجاوز ذ ،2/8/1121
 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة. 511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف مناصفة وكل منهما / رابعاا:

 م74/00/7104الموافق  7/7/0421صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 7122المحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى تم 
 7105 / لعام2724رقم /
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7105( لعام 52/7القرار رقم )

 م7105( لعام 73/7في القضية ذات الرقم )

جرائه لعمل جراحي بشكل لحقتعر  -عامل–محكمة إدارية  باعتماد إصابة عمل  مطالبةل مجال لل-ضه لحادث وا 
اإلصابة المدعى بها لم تكن  طالما أنَّ عن إصابة لم تذكر في التقرير الطبي اإلسعافي لحظة وقوع الحادث 

 .مناط ذلك-الحادثناتجة عن هذا 

 )خ. و(.  الجهـة المدعـيـــة:

 المدير العام لمؤسسة التأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليها:

 مدير فرع دمشق لمؤسسة التأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

جراءاتها الشكلية. من حيث إن  و   الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وا 

بينما كان المدعي و  21/2/1121ه وبتاريخ لمدعي بأن  وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه وكيل ا من حيث إن  و 
ض المدعي برفقة سائقها ووفقًا للمهمة الموكلة إليهما تدهورت السيارة العسكرية و تعر   عسكريةً  يستقل سيارةً 

تنظيم ضبط من  طبي و تم   ير  ثر الحادث المذكور على تقر إاستحصل على و  ورضوض   ألضرار مادية و جروح  
أثناء الخدمة و  إصابة المدعي ناجمةً  و باعتبار أن   20/2/1121( تاريخ 2409قبل الشرطة العسكرية برقم )

 إال أن  للجهة المدعى عليها مطالبًا باعتماد إصابته كإصابة عمل ومنحه الحقوق المترتبة عليها  تقّدمبسببها فقد 
قاضي بعدم اعتماد إصابة المدعي وال 21/0/1120( تاريخ 222/229ت القرار رقم )الجهة المدعى عليها أصدر 

 اً ف ذلك لديه عجز وخلّ  اً قد أجرى عماًل جراحيه إصابة بالعمود الفقري )ديسك( و المدعي قد نجم ل بحسبان أن  و 
إجراء خبرة طبية إلثبات المدعي بدعواه الماثلة التي يطلب من خاللها  تقّدم( لذلك فقد %41بنسبة ) اً مستديم

لزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويض  إصابته وتحديد نسبة العجز الالحقة به و  إلصابته و  للمدعي وفقاً  عادل   ا 
لغاء قرار الجهة المدعى عليها بعدم اعتماد اإلصابة.تحديد راتب شهري له و   ا 

ببالغ إصابة  تقّدمالمدعي  باالستناد إلى أن  ردها  طالبةً الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى  من حيث إن  و 
ولم تعتمد  21/21/1121يفيد بتعرضه لحادث في  8/21/1121( تاريخ 291ورد للمؤسسة برقم ) عمل  
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ذكر  المؤسسة اإلصابة طبيًا لعدم ذكر إصابته بالعمود الفقري أثناء الحادث في التقرير الطبي اإلسعافي وقد تم  
وبالتالي عدم توافق اإلصابة مع تعريف  2/0/1120( تاريخ 222كتاب الدائرة الطبية رقم )إصابته بالركبة وفقا ل

 وتعديالته. 2959( لعام 91( من القانون )2اإلصابة الواردة بالفقرة )ج( من المادة )

لم تشعر بألم الظهر إال بعد أن  أن هافيها  بي نتبمذكرة  2/21/1120ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعية  من حيث إن  و 
 غادر المشفى بساعات ووصوله المنزل وهو ما لم يتم ذكره ببالغ اإلصابة.

ت إجراء خبرة طبية بمعرفة ثالثة خبراء لبيان فيما إذا كانت اإلصابة المدعى بها قّرر هذه المحكمة  من حيث إن  و 
 د عنها في حال تحقق شروطها.تعتبر إصابة عمل وفقا للقانون وتحديد نسبة العجز المتول

ه ال يمكن اعتماد واإلصابة بأن   12/1/1124في  المؤر خالسادة الخبراء خلصوا بتقرير خبرتهم  من حيث إن  و 
اإلصابة لم تحصل  كإصابة عمل كون أسبابها قد تكون خارج العمل الوظيفي وبالتالي تعتبر اللجنة الطبية أن  

 بسبب الحادث الرضي.

إهداره  طالبةً بت فيها على تقرير الخبرة بمذكرة عق   0/0/1124ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعية  ن  من حيث إو 
 وا عادة الخبرة الطبية الجارية بالقضية.

ت إعادة الخبرة الطبية الجارية بالقضية بواسطة ثالثة خبراء لبيان فيما إذا كانت قّرر هذه المحكمة  من حيث إن  و 
 للقوانين وتحديد نسبة العجز المتخلفة عنها عند تحقق شروطها. وفقاً  تعتبر إصابة عمل   عى بهااإلصابة المد  

إلى عدم اعتماد اإلصابة كإصابة  5/5/1124في  المؤر خالسادة الخبراء خلصوا بتقرير خبرتهم  من حيث إن  و 
الحقًا للحادث ولما  جراحي تم  إجراء العمل ال ف عجز وذلك باالستناد إلى أن  عن الحادث وعدم تخل   عمل ناجمة  

ود الفقري وبالتالي ال يمكن كان عدم وجود ظواهر سريرية أو رضية بتاريخ الحادث أو ضبط الشرطة على العم
 ما يشكو منه المريض على العمود الفقري بالحادث الحاصل قبل ثالثة أشهر.ربط 

إهدارها  طالبةً بت فيها على تقرير الخبرة رة عق  بمذك 20/21/1124ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعية  من حيث إن  و 
وا عادة الخبرة الطبية باالستناد إلى عدم جواز تعيين أحد العاملين في الدولة خبيرًا في قضية تكون الجهة التي 

 مخالفتها.على يعمل لديها طرفًا فيها لعدم قدرته 

دفوع الجهة المدعية الواردة على تقرير الخبرة الطبية ال تنال منها كون  هذه المحكمة وجدت بأن   من حيث إن  و 
التعقيبات الواردة بمذكرة الجهة المدعية على كال تقريري الخبرة لم تتناول نواحي طبية يمكن أن تدحض فنيًا ما 

كون ممثل اإلدارة ال  توصل إليه السادة الخبراء )األطباء( كما ال يمكن االرتكان إلى ما أبداه وكيل المدعي من
ف ويخضع ما ينهض به من ممثل اإلدارة هو خبير محل   بحسبان أن  يمكن له مخالفة اإلدارة وا عطاء رأي مستقل 

 رأي ونتيجة لتمحيص المحكمة.
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هذه المحكمة وجدت بأن تقريري الخبرة الفنية جاءا متوافقين مع القوانين واألنظمة وجاءا معللين  من حيث إن  و 
  كافيًا األمر الذي يمكن معهما االرتكان إليهما للبت بالدعوى.تعليالً 

األمر  كال تقريري الخبرة خلصا إلى عدم اعتماد اإلصابة كإصابة عمل وفقا للشروط المحددة قانوناً  من حيث إن  و 
 موضوعًا. ضجديرًة بالرفمن دعوى الجهة المدعية فاقدة سندها القانوني السليم و  تقّدمالذي يجعل وفي ضوء ما 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكال. أولا:

 رفضها موضوعا.  ثانياا:

 ( ل.س في مقابل أتعاب المحاماة.2111تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ ) ثالثاا:

 م7/2/7105هـ الموافق في07/5/0421قراراا صدر وتلي علنا بتاريخ 

 القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليال يزال الطعن في هذا 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 541/7القرار رقم )
 م  7105( لسنة 0117/7في القضية ذات الرقم )

( منه 71-02إن قانون التأمينات الجتماعية وبموجب المادتين)-إصابة عمل –عامل مؤقت–محكمة إدارية 
بالشتراك عن العامل المؤقت لدى مؤسسة التأمينات الجتماعية اعتباراا من تاريخ قد ألزم رب العمل 

نَّ  0/0/0222 قه لتعويض تراخي اإلدارة في الشتراك عن العامل ل يمكن أن يشكل سبباا مانعاا من استحقا وا 
 .مناط ذلك-اإلصابة في حال ثبوتها

 )م. س(.  الــجهــة الــمــدعـية:
 السيد وزير اإلدارة المحلية إضافة لمنصبه  عليها:الجهة المدعى 

 السيد محافظ ريف دمشق إضافة لمنصبه                 
 السيد رئيس مجلس بلدية منين إضافة لوظيفته                 
 مدير العام للتأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته الالسيد                 

 الدولة تمثلهم إدارة قضايا          
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 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية القانونية. من حيث إن  و 
المدعي ممثاًل بوكيله كان قد استدعى أمام  وقائعها تتلخص حسبما استبان من األوراق في أن   من حيث إن  و 

 مؤقت وقد تم   ه يعمل لدى بلدية منين بصفة عامل  قائاًل بأن   19/2/1121محكمة البداية المدنية العمالية بتاريخ 
ر الجدار عليه فتم أن هاتكليفه مع مجموعة من العاملين بهدم مخالفة بناء وأثناء قيامه بالعمل سقط عن السطح و 

ن إصابته بتمزق الكبد وكسر فخد أيمن وكسر الكعبرة اليمنى فه إلى مشفى الزهراء بريف دمشق حيث تبي  إسعا
 ووذمة بالحبال الصوتية ونزوف تحت الجلد ونزف بالشبكية وتم تنظيم ضبط شرطة بالحادث. 

مر الذي كانت معه هذه االصابة ناجمة عن العمل وتستوجب تعويضًا يتناسب والعجز الالحق به األ ولقناعته بأن  
 الدعوى والتي جاء يطلب فيها: 

 إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع له تعويضًا ماديًا عن األضرار الالحقة به ال يقل عن مليون ليرة سورية. -2
 / ل.س 111111تدفع له نفقات العالج والتداوي والتعطيل عن العمل والمقدرة با / إلزامها بأن  -1
 / ل.س 511111تدفع له تعويض معنوي مقداره / أن  إلزامها ب-0
 إلزامها بتسجيله على قيود المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بصفة عامل لدى مجلس بلدة منين. -4
تاريخ  ه عامل مؤقت وأن  رفضها تأسيسًا على أنّ  طالبةً الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى  من حيث إن  و 

قامت بتسديد كامل نفقات  أن هاو  18/4/1121بينما وقعت االصابة في  2/4/1122ا في االشتراك عنه لديه
ن على حساب العمل العالج والتداوي بالمشفى وأنه ال يمكن تسجيله لدى مؤسسة التأمينات االجتماعية كونه معيّ 

 الشعبي. 
للوقوف على الحالة الصحية للمدعي ت إجراء خبرة طبية قّرر محكمة البداية المدنية العمالية قد  من حيث إن  و 

 لالحقة به ونسبة العجز المتولدة.وبيان األضرار ا
والذي انتهوا فيه  5/0/1124با  المؤر خوا بتقريرهم تقّدمالسادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة  من حيث إن  و 

وع وظائف الجسم وقدرت تكاليف / من مجم%45ف عجزًا وظيفيًا بنسبة /اإلصابة ناجمة عن العمل وتخل   بأن  
 العالج والتداوي بمائة ألف ليرة سورية غير شاملة فاتورة المشفى واإلسعاف األولي. 

/ لعام 22أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم / 1122/ لعام 20وغداة صدور القانون رقم / حيث أن همن و 
داري ضعها الراهن أصواًل إلى محاكم القضاء اإل/ المتضمن: إحالة الدعوى بو 01في الدعوى رقم أساس / 1124

 المختصة بالقضايا العمالية.
ه قد أحاط المحكمة اإلدارية وبعد تبصرها مليًا بتقرير الخبرة موضوع الدعوى الماثلة وجدت أن   من حيث إن  و 

على تحقق شروط إصابة بوقائعها من كافة الجوانب فجاء مستجمعًا ألركانه وشرائطه القانونية لجهة تسديد األدلة 
العمل باإلصابة المدعى بها ونسبة العجز المتولدة عنها كما أضحت نفقات العالج والتداوي خارج المشفى ثابتة 

ن   إن ماتقديرها  باعتبار أن   تعذر إبراز المدعي  هو من األمور الفنية التي تدخل في اختصاص الخبرة الطبية وا 
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له العالج خارج المشفى وبالتالي  تقّدماإلدارة لم  طالما أن  ن أن يؤثر على أحقيته بها للفواتير المتعلقة بذلك ال يمك
 .االرتكان إليه للفصل في القضيةتقرير الخبرة والحالة هذه يكون بمثابة األساس القانوني الذي يمكن  فإن  
/ منه والمتعلقة 29مادة /أوجب بالوتعديالته قد  2959/ لعام 91قانون التأمينات االجتماعية رقم / من حيث إن  و 

صابات العمل بسريانه على: " ...... العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى األخص إبتأمين 
 عمال المقاوالت وعمال الترحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ " 

 / منه على ما يلي: 11كما قضى بالمادة /
" تلتزم جميع الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة .... باالشتراك في المؤسسة بتأمين إصابات العمل اعتبارًا من 

 . 2/2/2922تاريخ 
باالشتراك عن  ملزمة   (صاحب العمل)الجهة المدعى عليها  عماًل بالنصوص السالفة الذكر فإن   ن هإحيث من و 

صابة ال يشكل مانعًا في تطبيق ذلك إلى ما بعد وقوع اإلتراخيها  ماعية وأن  المدعي لدى مؤسسة التأمينات االجت
حول من حيث المبدأ من إلزام صاحب العمل بتسديد ذلك ال ي   إال أن  قانونيًا يحجب عنه التعويض المناسب لها 

من تاريخ التحاق  تباراً كافة االشتراكات والمبالغ المترتبة عليها قانونًا لمؤسسة التأمينات االجتماعية وذلك اع
 المدعي بالعمل.

م بين يدي هذه المحكمة ماهية الضرر المعنوي الالحق به األمر الذي يجعله طلبه المدعي لم يقدّ  من حيث إن  و 
 بالتعويض عنه جديرًا بالرفض. 

أمينات مؤسسة الت فإن   2959/ لعام 91بمقتضى أحكام قانون التأمينات االجتماعية رقم / ن هإحيث من و 
االجتماعية هي الجهة المنوط بها تطبيق أحكامه والتعويض عن إصابات العمل متى تحققت شرائطها األمر الذي 

 يستوجب إخراج كل من وزير اإلدارة المحلية ومحافظ ريف دمشق إضافة لمنصبهما من هذه الدعوى. 
في وال معدى من قبولها لقانون واألصول فإن دعوى المدعي تجد ما يؤيدها من ا تقّدمفي هدى ما  ن هإحيث من و 

 منها. شطر  
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي: 
 قبول الدعوى شكاًل. أولا: 
 إخراج كل من وزير اإلدارة المحلية ومحافظ ريف دمشق إضافة لمنصبهما من هذه الدعوى. ثانياا: 
لزام مؤسسة التأمينات االجتماعية باعتماد اإلصابة الالحقة  في شطر  قبول الدعوى موضوعًا ثالثاا:  منها وا 

/ لعام 91بالمدعي ناجمة عن العمل وتخصيصه بمعاش إصابة وفقًا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية رقم /
/ من مجموع وظائف الجسم واعتبار %45نسبة العجز المتولدة لديه والبالغة / على أساس  وتعديالته و  2959

تاريخًا لثبوت العجز وأساسًا في حساب المعاش المذكور  5/0/1124تاريخ إجراء الخبرة الطبية الواقع في 
لزامها بسداد نفقات العالج والتداوي خارج المشفى والمقدرة من الخبرة الطبية الجارية بهذه القضية بمبلغ مائة  وا 

 ألف ليرة سورية. 
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جميع المبالغ واالشتراكات التأمينية المترتبة عليها قانونًا للمؤسسة العامة إلزام مجلس بلدية منين بتسديد رابعاا: 
ضافية المنصوص عنها في القانون مل مع فوائد التأخير والمبالغ اإلللتأمينات االجتماعية بما في ذلك حصة العا

االشتراك عنه لدى مؤسسة المذكور في الفقرة السابقة وذلك اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل لديها وحتى تاريخ 
 التأمينات االجتماعية ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. 

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة. 511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف والنفقات وكل منهما /خامساا: 
 م 20/3/7105هـ الموافق  01/00/0421قرار صدر وتلي علناا في تاريخ 

 قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليال يزال الطعن في هذا القرار 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7101( لسنة 770/7القرار رقم )

 م 7101( لسنة 0142/7في القضية ذات الرقم )

مناط استحقاق العامل لمعاش إصابة عمل أن تبلغ نسبة العجز لديه بسبب  إنَّ –إصابة عمل-محكمة إدارية
ه يستحق تعويض في حال عدم بلوغ إصابته هذه النسبة فإنَّ -ئف الجسممن مجمل وظا %25هذه اإلصابة 
 يوازي نسبة العجز المتخلفة لديه.دفعة واحدة 

 )خ. ع(. الجهـــة المدعية:

 إضافة لوظيفته –المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة 

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. االّطالعبعد 

جراءاتها الشكلية. من حيث إن    الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وا 

المدعي من العاملين بالفئة األولى لدى  حسبما أبداه وكيل المدعي بأن  -وقائع الدعوى تتحصل من حيث إن  و 
مهندس كهرباء  س بصفة / ل.40111قدره / بأجر  شهريّ و 2980الشركة العامة للدهانات بدمشق منذ عام 

ولدى خروجه من الشركة بمهمة رسمية تعرض لحادث سير أصيب على أثره بعدة كسور  11/4/1121وبتاريخ 
كما تم  عرض الموضوع على 1121لعام  /120ثم باالستناد إليها تم  تنظيم بالغ إصابة عمل للمدعي برقم /

من  %15المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بريف دمشق التي اعتمدت اإلصابة كإصابة عمل وبعجز قدره 
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القاضي بصرف تعويض الدفعة 2/0/1122تاريخ  /24كامل وظائف الجسم وسندًا لذلك صدر القرار رقم /
لم يقترن بتأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية ونتيجة المراسالت بين  القرار المذكور إال أن   ؛الواحدة للمدعي

ه بعدة طلبات للسيد وزير العمل والسيد رئيس تقّدمملف المدعي مفقود ورغم  الجهات العامة ذات الصلة تبين بأن  
ا منها إلزام ماثلة التي يتغي  ه لم تتم اإلجابة لطلبه مما كانت معه دعواه الإال أن  الجهاز المركزي للرقابة المالية 

الجهة المدعى عليها باعتماد إصابته كإصابة عمل أدت إلى عجز ومنحه المعاش الموازي لنسبة العجز 
 مستديم. وتخصيصه بمعاش عجز  

س دعواه باالستناد للمادة األولى من قانون التأمينات االجتماعية العتبار إصابته المدعي يؤسّ  من حيث إن  و 
/ لعام 51ي إلصابته تم  أثناء فترة عمله كما يستند المدعي للقرار رقم /الحادث المؤدّ   بحسبان أن  مل كإصابة ع

/ من قانون التأمينات االجتماعية التي تمنح 19الصادر عن المحكمة اإلدارية العليا بهذا الشأن وللمادة / 2992
وع وظائف الجسم ولرأي الجمعية العمومية من مجم %05معاش عجز لمن خلفت اإلصابة لديه عجزًا أكثر من 

 / من قانون التأمينات االجتماعية.18والمادة / 2984/ لعام 51رقم /

  .لم ترد عليها أن هاإال غت عريضة الدعوى أصواًل اإلدارة المدعى عليها كانت قد تبل   من حيث إن  و 

الطبية لبيان مدى إمكانية اعتماد إصابة المدعي ت االستعانة بالخبرة قّرر هذه المحكمة كانت قد  من حيث إن  و 
 كإصابة عمل وبيان العجز المتخلف عن اإلصابة المذكورة.

 12/1/1120في  المؤر خالسادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة كانوا قد خلصوا بتقرير خبرتهم  من حيث إن  و 
صابة المدعي كإصابة عمل وتخلّ  من كامل وظائف  %15عجزًا وظيفيًا وقدره  فإلى نتيجة مفادها اعتماد وا 

 الجسم.

 .با على تقرير الخبرة الطبيةكاًل من طرفي الدعوى لم يعقّ  من حيث إن  و 

هذه المحكمة كانت قد أمعنت النظر بتقرير الخبرة الطبية فوجدت بأنه جاء موافقًا للقوانين واألنظمة  من حيث إن  و 
 قضية.مما يمكن معه االرتكان إليه للبت بال

وحيث إن تقرير الخبرة المذكور كان قد خلص إلى أن إصابة المدعي تشكل إصابة عمل وتخلف عجزًا وظيفيًا 
 من كامل وظائف الجسم. %15قدره 

على استحقاق العامل المؤمن عليه الذي  نّصت/ من قانون التأمينات االجتماعية قد 02ولما كانت المادة /
من مجمل وظائف الجسم تعويضًا معاداًل لنسبة ذلك  %05العجز إلى تعرض إلصابة عمل ولم تصل نسبة 

 منها.  في شطر  العجز األمر الذي يجعل من دعوى المدعي جديرة بالقبول موضوعًا 

 -لهذه األسباب-
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 حكمت المحكمة باألكثرية بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل  أولا:

لزام الجهة المدعى عليها باعتماد إصابة المدعي كإصابة عمل   في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا: ف تخلّ  منها وا 
لزامها أيضًا بمنحه تعويض الدفعة الواحدة الموازي لنسبة  %15عجزًا وظيفيًا وقدره  من كامل وظائف الجسم وا 

 ورفض ما تجاوز ذلك. 12/1/1120العجز المتخلفة لديه بتاريخ إجراء الخبرة الطبية الواقع في 

 / ل.س في مقابل أتعاب المحاماة. 511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما مبلغ / ثالثاا:

 03/4/7101هـ الموافق  00/2/0422 قراراا صدر وتلي علناا في

 ل يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7104( لسنة 2القرار رقم )

 م 7104( لسنة 52في القضية ذات الرقم )

ثبوت عدم بلوغ غيابه غير المبرر المدة المحددة  –صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل –عامل–محكمة إدارية 
  .مناط ذلك-إلغاء القرار-للعاملين في الدولة/ من القانون األساسي 025في المادة /

 (.)ح. ع الجهـــة المدعية:

 محافظ دمشق إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة.

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

من الفئة الرابعة  موكله عامل   أن   –لما أبداه وكيل الجهة المدعية  وفقاً  –وقائع القضية تتحصل  من حيث إن  و 
الثة أيام وأثناء عودته من العمل تعّرض لعملية خطف لمدة ث 1/8/1121لدى دائرة خدمات القابون وبتاريخ 

ر النقطاعه عن العمل مدة من الزمن حيث صدر عن السيد محافظ دمشق القرا أّدىمما تعّرض خاللها للتعذيب 
باعتباره بحكم المستقيل لتجاوز غيابه مدة تزيد عن خمسة عشر يوم متصلة  0/9/1121/ تاريخ 2055رقم /

: إلغاء القرار اإلداري ملتمسةً هذا القرار ينافي الواقع بادرت إلى إقامة هذه الدعوى  ولقناعة الجهة المدعية أن  
لزا 0/9/1121/ تاريخ 2055الصادر عن محافظة دمشق رقم / م الجهة المدعى عليها بإعادة المدعي لعمله وا 

 .0/9/1121مع حفظ كامل حقوقه القانونية والمالية بدءًا من تاريخ 

/ لعام 22420دائرة خدمات القابون أوضحت بكتابها رقم / :القول بأن  ل الجهة المدعية دعواه على وقد أسس وكي
ولغاية  5/8/1121ر من تاريخ غير مبرّ  اً غياب ا يعتبرمم   ،غياب المدعي فقط إحدى عشر يوم بأن   1121

/ 211110توضيح ذلك من خالل كتاب مدير دوائر الخدمات بمحافظة دمشق رقم / كما تم   25/8/1121
 /.21و

رفضها إن لم يكن شكاًل فموضوعًا  اإلدارة المدعى عليها أجابت على عريضة الدعوى مرتئيةً  من حيث إن  و 
المتضمن اعتبار المدعي بحكم المستقيل قد استند إلى  0/9/1121/ تاريخ 2055القرار رقم / تأسيسًا على أن  

إلعادته  بطلب   تقّدمالمدعي سبق وأن  وكما أن   25/8/1121/ تاريخ 22420كتاب دائرة الخدمات بالقابون رقم /
 ن بعدم الموافقة.عرض الموضوع على السيد محافظ دمشق واقتر  وتم   15/21/1121إلى العمل بتاريخ 
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ه إلى مدير الشؤون بالتدقيق باألوراق المبرزة في القضية والسيما كتاب مدير دوائر الخدمات الموجّ  ن هإحيث من و 
 نه وحسب كتاب دائرة خدمات القابون أ/ تاريخ /بال/ والذي يبّين فيه 21/ و211110ة في المحافظة رقم /اإلداري  
ن   25/8/1121ولغاية  5/8بارًا من تاريخ المدعي تغّيب عن عمله اعت فإن   ه قد باشر لديهم بتاريخ فقط وا 
/ 22كون غيابه غير المبرر هو لمدة / 0/9/1121/ تاريخ 2055مع اقتراح طّي القرار رقم / 20/8/1121

 يومًا فقط.

ارة مصدرة القرار المشكو واستنادًا إلى ما سبق ووفقًا لما أقّرت به دوائر الخدمات التابعة لجهة اإلد ن هإحيث من و 
/ لعام 51/ من القانون رقم /205منه وبما ال يدع مجااًل للشك بأن الشروط الوارد ذكرها وفقًا ألحكام المادة /

 ال تنطبق على الجهة المدعية وهي: 1114

خالل  العامل الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية وال يستأنف عمله-0...-1...-2)يعتبر بحكم المستقيل :
األمر الذي يجعل هذه الدعوى قائمة على أسبابها وموجباتها القانونية ، ًا من تاريخ تركه الوظيفة...الخ(/ يوم25/

والحكم بأحقية المدعي بإعادته  0/9/1121/ تاريخ 2055منها لجهة إلغاء القرار رقم / في شطر  وجديرة بالقبول 
لعمله مع اعتبار الفترة الواقعة بين اعتباره بحكم المستقيل وا عادته للعمل فترة خدمة فعلية داخلة في حساب 

( %25ء بصرف تعويض يقّدر با )المعاش التقاعدي والق دم المؤهل للترفيع وفيما يتعلق بمستحقاته ورواتبه االكتفا
من رواتبه ومستحقاته المالية عن الفترة الواقعة بين اعتباره بحكم المستقيل وحتى إعادته للعمل بصورة فعلية 

 ورفض ما جاوز ذلك من طلبات. 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الدعوى شكاًل.أولا 

لغاء القرار رقم / في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا: الصادر عن محافظ دمشق  0/9/1121/ تاريخ 2055منها وا 
( من قيم رواتبه ومستحقاته المالية عن الفترة الواقعة %25وأحقية المدعي بإعادته لعمله وصرف تعويض يعادل )

اخلة في حساب بين اعتباره بحكم المستقيل وحتى إعادته للعمل بصورة فعلية مع اعتبار هذه المدة خدمة فعلية د
 المعاش والق دم المؤهل للترفيع ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.

 س مقابل أتعاب المحاماة.1/ ل 511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكّل منهما /ثالثاا: 

 م 01/7/7104هـ الموافق  01/4/0425صدر وتلي علناا في 

للم   طعن على هذا القرار يسجَّ
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 -بدمشقالمحكمة اإلدارية -

 م7104( لعام 413القرار رقم )

 م7104( لعام 0220في القضية ذات الرقم )

سلطة  –ثبوت واقعة التوقيف خالل فترة النقطاع–صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل –عامل–محكمة إدارية 
 .مناط ذلك-إلغاء القرار-ابة مشروعية القرارالقضاء اإلداري في رق

 )ب. ع(. الجهة المدعية:

 محافظ دمشق إضافة لمنصبه. لجهة المدعى عليها:ا

 تمثله إدارة قضايا الدولة.

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  و 

بدعواه بتاريخ  تقّدمالمدعي  وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة في أن   من حيث إن  و 
شارحًا فيها: بأنه يعمل لدى الجهة المدعى عليها بوظيفة عامل من الفئة الخامسة بصفة دائمة  11/2/1124

في تاريخ  وبقي على رأس عمله حتى توقيفه 19/9/1122/ تاريخ 8019وذلك بموجب القرار رقم /
غيابه لم يكن  حيث فوجئ باعتباره بحكم المستقيل رغم أن   10/5/1124وبقي موقوفًا حتى تاريخ  10/0/1120

كان موقوفًا ولم تتم إحالته إلى أي جهة قضائية أو مسلكية أو غيرها، وقد قام بوضع نفسه تحت  حيث أن هبإرادته 
غير  2/2/1124/ تاريخ 59204وان المحافظة تحت رقم /تصرف الجهة المدعى عليها وتم تسجيل طلبه في دي

الجهة المدعى عليها لم تقم بإعادته إلى عمله حتى تاريخه، ولما كان القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  أن  
العامل الموقوف  أن   قد اعتبر صراحةً  2991/ لعام 2وقانون المحاكم المسلكية ذي الرقم / 1114/ لعام 51/
ون مكفوف اليد حكمًا األمر الذي يجعل من قرار اإلدارة المدعى عليها باعتباره بحكم المستقيل قد صدر بصورة يك

 مخالفة ألحكام القانون.

 ه معيل  ال سّيما أن  ونظرًا للضرر الالحق بالمدعي جراء منعه من أداء وظيفته بصورة مخالفة لألحكام النافذة و 
من حيث النتيجة إلغاء قرار الجهة المدعى عليها ذي  ملتمساً مباشرة دعواه الماثلة  ألسرته ووالدته، فقد بادر إلى

لزام الجهة المدعى عليها بإعادته إلى عمله  19/4/1124/ تاريخ 1219الرقم / وبما يترتب عليه من آثار، وا 
في حساب  داخلةً  فعليةً  وصرف كامل مستحقاته عن فترة توقيفه وحتى إعادته إلى عمله واعتبار هذه المدة خدمةً 

 الترفيع.
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المدعي انقطع  فيها أن   بي نت 2/21/1124ت بمذكرة جوابية في جلسة تقّدمالجهة المدعى عليها  من حيث إن  و 
/ تاريخ 25911بموجب كتاب مديرية النظافة رقم / وفق ما هو مبين   10/0/1120عن عمله بتاريخ 

 / منه.205حكام القانون األساسي للعاملين في الدولة وال سيما المادة /وقد جاء القرار متوافقًا مع أ 22/4/1120

تكليف اإلدارة المدعى عليها  2/21/1124ت في جلستها المنعقدة بتاريخ قّرر المحكمة كانت قد  من حيث إن  و 
قضائية أو بيان تاريخ توقيف المدعي وتاريخ إخالء سبيله وبيان فيما إذا كانت قد أحالت المدعي إلى أي جهة 

 مسلكية على أن يكون جوابها مشفوعًا بالوثائق المقبولة قانونًا.

الجهة المدعى عليها لم تجب على التكليف الملمع إليه رغم إمهالها الوقت الكافي األمر الذي  من حيث إن  و 
 يتعين معه البت في القضية المائلة على وضعها الراهن وفي ضوء الوثائق المبرزة فيها.

اجتهاد القضاء اإلداري قد استقر وتواتر العمل عليه حتى  يكون من مندوحة القول اإلشارة إلى أن   ث أن هحيمن و 
التكييف القانوني لألعمال التي تمارسها اإلدارة في معرض أدائها المهام المنوطة  القول بأن  غدا سنة ومنهاجًا في 

سائل القانون التي يتولى القاضي اإلداري وحده دون غيره بها وتوصيفها الوصف القانوني السليم، هي مسألة من م
مدلول الصالحية التقديرية  صالحية البت فيها وتحديدها في إطار البت في المنازعات التي تعرض أمامه، كما أن  

ة أو السلطة التقديرية ال يعني منح اإلدارة صالحية بأن تفعل ما تشاء، بل يتعين أن تبقى ممارسة هذه الصالحي
ضمن حدود الشرعية، لهذا استقر القضاء اإلداري في الدول التي تأخذ بنظام ازدواج القضاء على أنه يتعين على 

لممارسة الصالحية الممنوحة له قانونًا،  يضع نفسه في أفضل الظروف وأنقاهاصاحب الصالحية التقديرية أن 
القضاء اإلداري ال يقتصر دوره على  ، كما أن  وأن يجري التقدير بروح موضوعية وبعيدًا عن البواعث الشخصية

رقابة الوجود المادي للوقائع التي بني عليه القرار المطعون فيه أو رقابة صحة تكييفها القانوني وتقرير مدى 
صدر القرار نفسه في أفضل تناسبها مع نتيجة القرار )الغلو( بل أضحى يلزم لمشروعية القرار أن يضع م  

 لممارسة صالحية التقديرية، وتتمثل هذه الظروف في:الظروف وأنقاها 

 الع على جميع المعلومات الالزمة إلصدار القرار.طّ اال-2

 التداول الحقيقي في المعلومات بموضوع القرار.-1

 ي في إصدار القرار.التأنّ -0

 حالة على حدة وفحصها. بحث كلّ -4

/ من القانون األساسي للعاملين في 205إلى المادة /يجدر في موضوع القضية الماثلة اإللماح  ن هإحيث من و 
 على: )يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة: نّصتالدولة التي 
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/ يومًا من تاريخ تبليغه صك 25العامل المعين أو المسمى أو المنقول أو المندب الذي ال يباشر عمله خالل /-2
 أو النقل أو الندب. التعيين أو التسمية

 الندب. ءن هاإ/ يومًا من تاريخ تبلغه صك 25العامل الذي ينهى ندبه وال يلتحق بوظيفته خالل /-1

/ يومًا من تاريخ تركه الوظيفة أو 25العامل الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية وال يستأنف عمله خالل /-0
 خالل السنة الواحدة./ يومًا بصورة متقطعة 01الذي يغيب أكثر من /

 / يومًا من تاريخ انتهاء إجازته...... الخ إلى نهاية المادة(.25العامل المجاز الذي ال يستأنف عمله خالل /-2

ت على ما يلي 2991/ لعام 2سلكية رقم // من قانون المحاكم الم0نص المادة / من حيث إن  و  : )يعتبر قد نص 
السلطة  قّرر، ويعتبر كف يده ملغى حكمًا عند إطالق سراحه ما لم تهتوقيف كفوف اليد حكمًا خالل فترةالعامل م

التي تمارس الحق في التعيين استمرار كف اليد إذا كان التوقيف ناجمًا عن جرم جزائي ارتكب أثناء تأدية العمل 
 أو بسببه(.

ت اعتبار العامل بحكم المستقيل أن المشرع قد حدد حاال يتبّينوباستقراء النصوص السالفة الذكر  ن هإحيث من و 
/ المشار إليها، وأوجب لذلك ابتداًء أال يكون غيابه عن العمل لسبب مبرر 205على سبيل الحصر في المادة /

المشرع رسم طريقًا مغايرًا في المعالجة القانونية لها أوجب  قانونًا أو تقبل به اإلدارة، وأما حالة توقيف العامل فإن  
/ 0امل مكفوف اليد وفق األصول المنصوص عليها في قانون المحاكم المسلكية وال سيما المادة /فيه اعتبار الع

 منه المشار إليها.

المدعي كان خالل فترة غيابة عن العمل  ال ريب فيها إلى أن   وقائع القضية المائلة تشير بصورة   من حيث إن  و 
يكون  إن ماموقوفًا لدى إحدى الجهات المختصة، وبالتالي فإن القرار الصادر بعد ذلك باعتباره بحكم المستقيل 

اب المدعي في القضية واقعة غي ه في التكييف القانوني السليم فإن  منقوصًا من األسباب التي تؤدي إليه، ذلك أن  
ن ما/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة و 205يجوز إسنادها إلى نص المادة / لة الثالما إلى نص المادة  ا 
 / من قانون المحاكم المسلكية كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، كما يكون القرار المشكو منه قد صدر مثلومًا بعيب  0/

لمدعي، األمر الذي ال معدى معه من إعالن شابه في محله بحسبانه تضمن أثرًا غير جائز قانونًا في حالة ا
قرار اإلدارة يبقى نفسه صحيحًا ومنتجًا آثاره ولكن بحسبانه قرارًا بكف يد  بطالن القرار المشكو منه، غير أن  

/ منه المشار إليها، ويتعين بالتالي تطبيق 0المدعي وذلك إعمااًل ألحكام قانون المحاكم المسلكية وال سيما المادة /
النية االفتراضية لإلدارة كانت لتتجه إلى إصدار قرار كف اليد لو  ال سّيما أن  ام كف اليد على حالة المدعي، و أحك
علمت بواقعة توقيف المدعي وذلك نزواًل عند القواعد واألحكام القانونية النافذة في هذا الصدد وال سيما نظرية  أن ها

 ولة الفرنسي والمصري على األخذ بها واعتمادها.تحول القرارات اإلدارية التي دأب محلس الد
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لما كانت األوراق المبسوطة بين يدي المحكمة تخلو من أي مستند يشير إلى مساءلة المدعي عن  ن هإحيث من و 
أي جرم جزائي أو مسلكي وبالتالي فإنه يكون من المتعين إلغاء القرار المشكو منه وا عادة المدعي إلى عمله 

 ة في قانون المحاكم المسلكية والنافذة في هذا الشأن.قّرر عد المتطبيقًا للقوا 

ولجهة طلب المدعي بإلزام الجهة المدعى عليها بصرف كامل أجوره ورواتبه الموقوفة فإنه يجدر  ن هإحيث من و 
/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة قد اشترطت الستحقاق العامل رواتبه 89المادة / التنويه إلى أن  

وتعويضاته الموقوفة توفر شرطين متالزمين، أولهما براءة العامل من الناحية الجزائية أو منع محاكمته أو إعالن 
 خفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي.عدم مسؤوليته، وثانيهما براءته من الناحية المسلكية أو معاقبته بعقوبة 

المحكمة ترى وجوب إلزام الجهة المدعى عليها بمنح المدعي  ذكره وبيانه فإن   تقّدمعلى ضوء ما  ن هإحيث من و 
ومنحه تعويضًا  10/5/1124وحتى  10/0/1120كامل رواتبه وتعويضاته الموقوفة عن فترة توقيفه من تاريخ 

والتعويضات عن الفترة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف اإلدارة المدعى عليها / من تلك الرواتب %51يعادل /
وحتى إعادته إلى عمله فعاًل واعتبار الفترة المشار إليها خدمة فعلية داخلة في حساب الترفيع  2/2/1124في 

 . ة أصوالً قّرر والمعاش بما يترتب على ذلك من آثار ونتائج على أن يدفع االشتراكات التأمينية الم

 في ضوء الوقائع التي تتولى المحكمة البحث فيها وبعد تمحيصها ووزنها بالقسطاس المستقيم فإن   ن هإحيث من و 
ها القانوني الذي يبررها على النحو السالف فيه الذكر على أساس  منها  في شطر  تكون قائمة  إن ماالدعوى المائلة 

باإللغاء بما يترتب عليه من آثار، ورفض ما يتجاوز ذلك من طلبات والبيان، كما يكون القرار المشكو منه حريًا 
 وصواًل إلى محجة السداد.

 -لهـــــــــــــــــــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

لغاء القرار الصادر عن محافظة دمشق ذي الرقم / في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا: / تاريخ 1219منها وا 
لزام الجهة المدعى عليها بإعادة المدعي إلى عمله ومنحه  19/4/1124 بما يترتب على ذلك من آثار ونتائج، وا 

 ومنحه تعويضاً  10/5/1124وحتى  10/0/1120من تاريخ  هورواتبه الموقوفة عن فترة توقيف كامل تعويضاته
/ من تلك الرواتب والتعويضات عن الفترة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الجهة المدعى عليها %51يعادل /

وحتى إعادته إلى العمل فعاًل واعتبار تلك الفترة خدمة فعلية داخلة في حساب الترفيع والمعاش  2/2/1124في 
 .ا تجاوز ذلك من طلباتاًل، ورفض مة أصو قّرر على أن يؤدي عنها االشتراكات التأمينية الم

 تضمين الطرفين مناصفة المصاريف واألتعاب. ثالثاا:



733 
 

 م72/07/7104صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 0152تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام2311رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 71/0)القرار رقم 
 م  7105( لسنة 412/0في القضية ذات الرقم )

ل مجال إللغاء القرار في حال عدم  –صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل بسبب غيابه-عامل–محكمة إدارية 
 سلطة المحكمة في تقدير وسائل اإلثبات.-ثبوت وجود العامل في حالة قوة قاهرة تبرر غيابه المذكور

 )ك. ز(. ة الــمــدعـية:الــجهــ
ــا: الماادير العااام للمؤسسااة العامااة لمياااه الشاارب والصاارف الصااحي بمحافظااة دمشااق إضااافة  الجهــة المــدعى عليه

 لوظيفته 
 تمثله إدارة قضايا الدولة        

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 جراءاتها الشكلية األمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكاًل. إالدعوى قد استوفت  من حيث إن  و 
ه كان من العاملين لدى اإلدارة وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه المدعي بعريضة دعواه بأن   من حيث إن  و 

إعادة  وتم   25/0/1110/ ق/ تاريخ 090المدعى عليها بوظيفة ميكانيكي من الفئة الرابعة بموجب العقد رقم /
وبتاريخ  1122/ لعام 01استنادًا للمرسوم رقم / 4/21/1122/ تاريخ 0228عيينه بموجب القرار رقم /ت

/، وبتاريخ 152بموجب األمر اإلداري رقم / ةنقله من وحدة مياه دوما إلى وحدة مياه النشابي   تم   29/1/1120
/ المتضمن اعتباره بحكم المستقيل مما كانت معه الدعوى 1912صدر القرار المشكو منه رقم / 01/9/1120

الماثلة الهادفة إلى الحكم بإلغاء القرار المشكو منه بكل ما يترتب عليه من آثار ونتائج وا عادته إلى عمله تأسيسًا 
مكان ار المجموعات اإلرهابية لقريته /غيابه عن عمله كانت لظروف خارجة عن إرادته بسبب حصفترة  على أن  

كافة وسائل االتصال كانت مقطوعة بسبب سرقة كوابل الهاتف من قبل العصابات المسلحة مما حال  سكنه/ وأن  
إلى وزارته المعنية والتي قامت  ه قد تظلم من القرار المشكو منهدون إمكانيته التواصل مع إدارته فضاًل عن أن  

 رئاسة مجلس الوزراء أجابت بتعذر إمكانية إعادته لعمله.  إال أن  بدورها بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء 
 9/0/1124ة في المؤر خاإلدارة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 

قد صدر عن اإلدارة أصواًل استنادًا  1120/ لعام 1912ر المشكو منه رقم /رفضها تأسيسًا على أن القرا طالبةً 
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لمدة تجاوزت  قانونية   / من نظام العاملين األساسي للدولة لتغيب المدعي عن عمله بدون إجازة  205للمادة /
بشكل  كافة اإلجراءات المتخذة بحق المدعي قد صدرت وأن   4/2/1120/ يوم متصلة اعتبارًا من تاريخ 01/

 أصولي. 
هذه المحكمة قد كلفت المدعي بتقديم ضبط شرطة أو أية وثيقة رسمية تثبت تعذر حضوره لمقر  من حيث إن  و 

المدعي بضبط الشرطة  تقّدمى التكليف بناًء علو  1/9/1120ولغاية  4/2/1120عمله خالل الفترة الممتدة من 
 نشابية. من قبل مخفر ال المنّظمو  11/2/1125/ تاريخ 022رقم /

العيب في قرارات اإلدارة ال يفترض وعلى المدعي أن يتولى عبء  تجدر اإلشارة بداية إلى أن   ن هإحيث من و 
س مبدأ / من قانون مجلس الدولة كر  04 – 01 – 01اإلثبات وتقديم األدلة والمشرع السوري بنصوص المواد /

اعتماد وسائل التحقيق التي يراها مالئمة واستخالص حرية اإلثبات للقاضي اإلداري فأولى هذا القاضي حرية 
القيمة العائدة لكل دليل وترجيح الواحد منها على اآلخر وحسب قناعته وحكمته والقاضي اإلداري ال يكتفي 

ن مابالرجوع إلى نصوص القوانين التي تحكم النزاع و   لمالبسات التي تحيط بهذا النزاع.يعود إلى الظروف وا ا 
الضبط المذكور لم يتضمن سوى  من الثابت من وثائق الدعوى والسيما ضبط الشرطة المبرز أن   ن هإحيث من و 

ى بناًء علم ظّ مستدركة ون   هذا الضبط قد نظم حديثًا كوسيلة إثبات   د إفادات عامة للمدعي ولشاهدين معه وأن  مجرّ 
 قد كان خالل فترة تغيبه عن عمله بحالة قوة  رغبة المدعي دون أن يثبت بشكل قاطع وبما ال يدع مجال للشك أنه 

وال يمكن للقضاء اإلداري االرتكان لهذه اإلفادات الواردة  ؛قاهرة ودون وجود أية قرينة أو دليل قاطع لما يدعيه
يعتمد في إثبات الوقائع المادية التي يدعيها الخصوم أمامه بل ال بد من وثائق منتجة وذات  بضبط الشرطة كدليل  

اجتهاد  ال سّيما أن  كافية لتبرير غياب العامل / المدعي / عن عمله وهو ما لم يتوافر بحالة المدعي و  داللة
لرسمية وال تقبل تقوم على المستندات والوثائق ا إن ماالعالقة بين اإلدارة واألفراد  القضاء اإلداري قد استقر على أن  

 البينة الشخصية.
الفقرة / أ /  نّصتقد  1114/ لعام 51القانون األساسي للعاملين بالدولة رقم // من 205المادة / من حيث إن  و 

........  2يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة:  –منها على ما يلي: أ 
1.......... 
ًا من تاريخ تركه الوظيفة أو / يوم25العامل الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ال يستأنف عمله خالل /-0

 / يومًا بصورة متقطعة خالل السنة الواحدة. 01الذي يتغيب أكثر من /
/ يومًا وبدون وجود أسباب مشروعة 01وفي ضوء ثبوت غياب المدعي عن عمله ألكثر من / ن هإحيث من و 

ائمًا على أركانه ومقوماته القانونية القرار المشكو منه القاضي باعتباره بحكم المستقيل يكون ق تبرر الغياب، فإن  
ة، األمر الذي يتعين معه رفض دعوى المدعي موضوعًا لعدم قيامها على السليمة وال تنال منه عيوب الالمشروعي  

 مرتكزاتها القانونية السليمة. 
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي: 
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 قبول الدعوى شكاًل.  أولا:

 رفضها موضوعًا.  ثانياا:

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة. 2111تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ / ثالثاا:

 م 3/7/7105هـ الموافق  0421/    /    صدر وتلي علناا في تاريخ

للم   طعن على هذا القرار يسجَّ

 

 -المحكمة اإلدارية بحلب  -

 7105/ لعام  23القـــرار رقـم / 

 م7105( لسنة 25الرقـم ) في القضيـة ذات

-إلغاء القرار-صدور القرار قبل أوانه القانوني-صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل –عامل  –محكمة إدارية 
 .مطالبةقبول ال

 )ع. م(.  :الجهـة المدعيــة

 السيد المدير العام للشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب إضافة لوظيفته. :الجهة الُمدعـى عليها

 ثله المحامي ر. عيم

 -المحكمــة  -

 على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة. بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية. من حيث إن  و 

 أن هات بدعواها قائلة بتقّدموقائع هذه القضية تتلخص حسبما يبين من األوراق بأن الجهة المدعية  من حيث إن  
 24/5/1121/تاريخ 901تعمل لدى اإلدارة المدعى عليها من الفئة الثانية وقد فوجئت بصدور القرار رقم /

 طالبةً ار، وقد اعترضت على السماع عليه غ القر المتضمن اعتبارها بحكم المستقيل لغيابها غير المشروع ولم تتبل  
يصادف هذا  22/5/1125يوم  صدوره كان مجافيًا للحقيقة والواقع وقد أسست دعواها على أن   الحكم بإلغائه ألن  

الغياب غير المشروع الذي تستند إليه الشركة العامة  هذا باإلضافة إلى أن   ،التاريخ يوم الجمعة العطلة األسبوعية
شديدًا ألزمه الفراش وذلك في ضوء التقرير  المدعي أثناء غيابه كان مريضًا مرضاً  المدعى عليها ال صحة له ألن  
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ه يعاني من اضطراب شديد في الرؤية في العين اليسرى من تاريخ ح فيه بأن  الطبي المبرز بالملف الذي يوّض 
لذلك فقد كانت  10/4/1121و 15ه كان إجازة إدارية يومي ن بأنّ وقد بي   ؛5/0/1121لغاية  18/4/1121

لزام الجهة المدعى  24/5/1121/ تاريخ 901فيها الجهة المدعية إلغاء القرار رقم /الدعوى الماثلة التي يطلب  وا 
عليها بإعطائه كافة أجوره المستحقة والالحقة والتعويضات والترفيعات والزيادات العادية والطارئة حتى تاريخ 

لزامها أيضًا بعودته للعمل ومباشرته العمل في مديرية مالية الشرك  ة المدعى عليها.عودته للعمل وا 

طلبت  28/22/1120ة في المؤر خجهة اإلدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
ب ألكثر من خمسة عشر يومًا دون عذر مبرر المدعي تغيّ  فيها رفض الدعوى شكاًل وموضوعًا تأسيسًا على أن  

المدعي لم يراجع اإلدارة  وأن   24/5/1121ر القرار بتاريخ وقد صد 25/5/1121بعد انتهاء المدة القانونية في 
 ولم يتظلم من القرار المشكو منه.ألكثر من سنة 

اليوم األخير من مدة الخمسة عشر يومًا  فيها بأن   الجهة المدعية ردت على مذكرة اإلدارة مبينةً  من حيث إن  و 
هذا اليوم جمعة ويليه يوم  وأن   22/5/1121التي تمنح لإلدارة الحق باعتبار المدعي بحكم المستقيل هو يوم 

الدعوى مقبولة  السبت أي العطلة األسبوعية وبالتالي فالقرار صادر سابق ألوانه ويتعين طيه هذا مع التنويه بأن  
 الدعوى مقامة خالل مدة الستين بعد صدور القرار. شكاًل ألن  

تكليف جهة اإلدارة المدعى عليها أو الطرف األكثر عجلة بيان  0/1/1124ت بتاريخ قّرر المحكمة  من حيث إن  و 
تواريخ األيام التي غاب فيها المدعي عن العمل وأيضًا بيان فيما إذا كان اليوم األخير لمدة خمسة عشر يومًا 

 ررة يصادف يوم الجمعة أم ال وذلك من خالل سجل الدوام.الغير مب

 بي نت 10/0/1124جهة اإلدارة المدعى عليها ردت على قرار المحكمة بموجب مذكرة مؤرخة في  من حيث إن  و 
 بسبب الظروف الراهنة.....ال تتمكن من تزويد المحكمة باألوراق المطلوبة  افيها بأنه

القرار المشكو  جاء فيها بأن   01/9/1124العامل المدعي بعد عزله محاميه قدم مذكرة مؤرخة في  من حيث إن  
ه كان مريضًا منه الصادر من اإلدارة المدعى عليها صدر قبل أن يكتمل غيابه أكثر من خمسة عشر يومًا ألنّ 

 ،ركة لم تعترض على هذا التقريرالش وأن   0/5/1121ولغاية  18/4/1121وفق التقرير الطبي المبرز من تاريخ 
-15-14إدارية مؤقتة من المدير المختص حسب األصول عن أيام  ه قد حصل على إجازة  هذا باإلضافة إلى أنّ 

الشركة المدعى عليها تعلم ذلك وأنني على استعداد لجلب الشهود من زمالئي الذين يثبتون  وأن   10/4/1121
 ادر قبل أوانه ومعدوم ويستوجب الفسخ وا عادتي لعملي.صحة هذه األقوال وبالتالي القرار ص

بيان راتبه للشهر الخامس الصادر عن  ن فيها بأن  بيّ  0/1/1125المدعي قدم مذكرة مؤرخة في  من حيث إن  و 
ات عن ات التي جرت على هذا الشهر ال يوجد حسمي  الحسمي   جهاز الكمبيوتر للشركة العامة المدعى عليها فإن  
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هذه الوثيقة الوحيدة  غياب بالشهر الرابع ألنه كان بإجازة إدارية ولو كان غيابه غير مبرر لظهر ذلك وأنّ مدة ال
 المتاحة من كمبيوتر الشركة تثبت بأن غيابه مبرر.

جهة اإلدارة المدعى عليها التزمت جانب الصمت ولم تجادل بذلك على الرغم من تكليفها بيان  من حيث إن  و 
 رة الجهة المدعية.موقفها من مذك

 تبين لهذه المحكمة من خالل األوراق المبرزة بالملف وال سيما بيان الراتب والتقرير الطبي بأن   ن هإحيث من و 
اإلدارة المدعى عليها  وأن   1121من الشهر الرابع لعام  10/4-15-14المدعي كان بإجازة إدارية خالل األيام 

قرار  بأن المقر واقع تحت سيطرة الجماعات اإلرهابية المسلحة وبالتالي فإن   لم تبرز ما يتناقض مع ذلك متذرعة
األيام التي تغيب  عيه اإلدارة بأن  ما تد  صحة ولو فرضنا  ،اإلدارة المشكو منه في غير محله وصادر سابق ألوانه

شكو منه على هذا األساس القرار الم مس عشر يصادف يوم الخميس وأن  ايوم الخال فيها جميعها غير مبررة فإنّ 
الغياب بدون عذر يجب  ألوانه ألن   يكون قد صدر اعتبارًا من يوم الجمعة األمر الذي يجعل تصرف اإلدارة سابق  

أن يكون ألكثر من خمسة عشر يومًا وخاصة في ضوء الظروف األمنية التي تمر بها البالد ومكان إقامة العامل 
 المدعي خارج مدينة حلب بالريف.

في ضوء ظروف القضية ومالبساتها فإن قرار اإلدارة اعتبار المدعي بحكم  تقّدمتأسيسًا على ما  ن هإحيث من و 
 المستقيل في غير محله مما يجعله جديرًا باإللغاء لعدم قيامه على مؤيدات القانونية والواقعية.

وقيفه عن العمل وحتى تاريخ إعادته أما لجهة مطلب المدعي بأجوره وتعويضاته عن الفترة الممتدة من تاريخ ت
خمسة عشر بالمائة من  (%25) ااافإنه يستحق تعويضًا جزافيًا تقدره المحكمة ب مستقرّ لعمله فإنه عماًل باالجتهاد ال

أجوره وتعويضاته التي ال يشترط القيام بالعمل فعاًل وذلك مراعاة لمبدأ األجر مقابل العمل واعتبار هذه الفترة من 
 الفعلية الداخلة بالترفيع والمعاش.خدماته 

 -لهذه األسباب-

 حكمـت المحكمـة بما يلـي:

 قبول الدعوى شكاًل. :أولا 

لغاء قرار اعتبار المدعي بحكم المستقيل رقم / في شطر  قبولها موضوعًا  :ثانياا   24/5/1121/تاريخ 901منها وا 
لزامها بمنحه تعويضًا مقداره ) لزام اإلدارة المدعى عليها بإعادته إلى عمله وا  خمسة عشر بالمائة من  (%25وا 

من تاريخ توقيفه عن  أجوره وتعويضاته التي ال يشترط الستحقاقها القيام الفعلي بالعمل وذلك عن الفترة الممتدة
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العمل وحتى تاريخ إعادته للعمل واعتبار تلك الفترة من خدماته الفعلية الداخلة بالترفيع والمعاش ورفض ما تجاوز 
 ذلك من طلبات.

 تضمين الطرفين المصاريف مناصفة.  :ثالثاا 

 74/7/7105هـالموافق 5/0421/  5صدر وتلي علناا في

/ في الطعن رقم 235قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب تم 
 7101 / لعام7400/

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

  م 7105( لسنة 024/0القرار رقم )

 م 7105( لسنة 431/0في القضية ذات الرقم )

بحكم المستقيل تعد من دعاوى إن الدعوى التي تستهدف إلغاء قرار اعتبار العامل –عامل–محكمة إدارية
 اإللغاء التي يتعين إقامتها خالل ستين يوماا من تاريخ تبليغ العامل بالقرار المذكور أو علمه اليقيني به.

 )ج. ها(. الجهة المدعيــــــــــــــــــة:

 وزير التربية إضافة لمنصبه.  الجهة المدعى عليها:

 بالرقة إضافة لوظيفته.مدير التربية                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  بعد االّطالع

لدى  مدّرسوقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق بأن المدعي كان يعمل بوظيفة  من حيث إن  و 
د حصل واحتراقه مع أفراد أسرته فق 21/2/1121يته بتاريخ مديرية التربية في محافظة الرقة، وبسبب حريق ب

تم  2/1/1121وبتاريخ  02/2/1121ولغاية  22/2/1121سابيع اعتبارًا من تاريخ أعلى تقرير طبي لمدة ثالثة 
وضع نفسه تحت تصرف بإرادته طالبًا  02/0/1121، وبتاريخ 01/0/1121توقيفه لدى قضاء التحقيق ولغاية 

/ تاريخ 0900اإلدارة لم توافق على طلبه لصدور قرار اعتباره بحكم المستقيل رقم/ إال أن  إعادته للعمل 
24/1/1121. 



733 
 

القرار المذكور جاء مجحفًا وغير مبني على أسباب قانونية فقد بادر إلى إقامة هذه  ونظرًا لقناعة المدعي بأن  
ومنحه كامل أجوره وتعويضاته عن تلك الفترة  الدعوى طالبا الحكم بإلغائه واعتبار مدة توقيفه كف يده حكمي

 بعد إخالء سبيله إجازة بال راتب.واعتبار مدة تغيبه عن العمل 

مهالها لذلك مرارًا إدارة قضايا الدولة قد تبل   من حيث إن  و  غت عريضة الدعوى ولم تجب عليها رغم استمهالها وا 
 ضوء الوثائق المبرزة بالملف. األمر الذي وجدت معه المحكمة ضرورة البت بالدعوى على

ه يشترط لقبول دعوى اإللغاء أن ترفع / من قانون مجلس الدولة فإن   11وبحسب أحكام المادة /  ن هإحيث من و 
الرسمية أو من تاريخ إعالن  الدعوى خالل ستين يومًا من تاريخ نشر القرار اإلداري المطعون فيه في الجريدة

ثبوت علمه اليقيني به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة اإلدارية  صاحب الشأن فيه أو من تاريخ
على أن يبت في التظلم قبل مضي مدة ستين يومًا من تقديمه  القرار المطعون فيه إلى الجهات الرئيسية مصدرة

ن في القرار الخاص ويعتبر فوات هذه المدة دون إجابة على التظلم بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطع
 بالتظلم ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يومًا المذكورة.

 المؤر خ/  0900طالبًا إلغاء القرار ذي الرقااااااااااااام /  9/0/1124بدعواه الماثلة بتاريخ تقّدممدعي ال من حيث إن  و 
 .24/1/1121في 

ميعاد دعوى اإللغاء هو ستون يومًا تبدأ من تاريخ تبليغ ذوي الشأن أو علمهم بالقرار المشكو منه  من حيث إن  و 
اإلدارة  علمًا يقينًا ولما كان المدعي قد علم دونما شك بالقرار المشكو منه بتاريخ وضع نفسه تحت تصرف

ج الميعاد القانوني وتكون بذلك ومن ثم فإن دعوى المدعي تكون مقدمة خار  02/0/1121المدعى عليها بتاريخ 
 .حرية بعدم القبول

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 عدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الميعاد القانوني.أولا: 

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.2111تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ / ثانياا:

 م 7105/ 4/ 02في  هـ الموافق0421قرارا صدر وتلي علناا في// 

/ في الطعن 7524تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام4221رقم /
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

  م 7105( لسنة 442/0القرار رقم )

 م 7105( لسنة 312في القضية ذات الرقم )

إلغاء -ثبوت واقعة اختطافه-قرار باعتباره بحكم المستقيل لغيابه عن وظيفتهصدور -عامل–محكمة إدارية
 القرار مع أحقيته بالتعويض.

 )و. م(. الجهة المدعية:

 : وزير الداخلية إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها

 المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ إضافة لوظيفته                       

 ايا الدولةتمثلهما إدارة قض 

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة  بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  و 

باستدعاء دعواه مع  تقّدموقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من األوراق بأن وكيل المدعي  من حيث إن  و 
المدعي كأن يعمل لدى اإلدارة المدعى عليها  مجموعة من الوثائق أمام هذه المحكمة قائاًل فيه ما ملخصه بأن  

جديد لإلقامة لتهريبها من األحداث الجارية في منطقة الباب  وأثناء توجهه إلى مدينة حلب لنقل عائلته إلى مكان  
يذا ء العسكريين وأسرهم من قبل الجماعات اإلرهابية المسلحة فقد تم محاصرته بحلب، والتي تتمثل في خطف وا 

ائن في المسلحة، وتمت عملية الخطف من أمام منزله الك تطافه من قبل المجموعاتفي الحي الذي يقطنه ليتم اخ
 20/9/1120حيث بقي معتقاًل لدى المجموعات المسلحة حتى تاريخ  22/2/1120حلب طريق الباب بتاريخ 

وبعد ترك المجموعات .....عليه كل أنواع التعذيب في مقر الجماعات اإلرهابية الكائن في مشفى  ةً ممارس
بناًء ووضع نفسه مباشرة تحت تصرفها و  22/9/1120اإلرهابية المسلحة للمدعي راجع إدارته بدمشق بتاريخ 

 .28/9/1120/ تاريخ 0121رقم / ى طلب المدعي الموجه إلى السيد المحامي العام تم تنظيم ضبط الشرطةعل

والمتضمن اعتباره بحكم  2/9/1120في  المؤر خ 10/  221وقد تفاجأ المدعي بصدور القرار المشكو منه رقم 
 المستقيل لتجاوز غيابه المدة القانونية مع عدم تحديد مدة الغياب أو فترة البدء واالنتهاء.

أي استجابة ولقناعة المدعي  ه لم يلق  إال أن  ختصة وذات الصلة المدعي بطلبات تظلم إلى الجهات الم تقّدموقد 
لغاء القرار المشكو  بمخالفة القرار المذكور لألصول والقانون فقد جاء بهذه الدعوى التي يطلب فيها وقف تنفيذ وا 
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لزام الج 2/9/1120تاريخ  10/ 221منه رقم  هة بكل ما يترتب على ذلك من أثار ونتائج وا عادته للعمل وا 
المدعى عليها بتسديد كامل الرواتب المقتطعة منه مع فروق العالوة التي اقتطعت من رواتبه وضمها إلى أصل 

 الراتب واعتبار هذه المدة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع إضافة للحوافز اإلنتاجية.

نفيذ القرار المشكو ولم برفض ت 28/8/1124م تاريخ /29المحكمة قضت بموجب قرارها رقم / من حيث إن  و 
 من أوراق الملف بأن المدعي قد بادر للطعن به. يتبّين

 1125/  4/ 10ة في المؤر خالجهة المدعى عليها ردت على عريضة الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
رفض الدعوى موضوعًا تأسيسًا على أن المدعي قد تغيب عن العمل بصورة متصلة ألكثر من خمسة عشر  طالبةً 

 ل.ن في الدولة يعتبر بحكم المستقي/ من القانون األساسي للعاملي 205يومًا وفي ضوء أحكام المادة / 

 ت الطلبات أمام المحكمة اإلداريةتجدر اإلشارة بداية إلى أن المدعي سبق له وأن أقام الدعوى بذا ن هإحيث من و 
أي مقامة ضمن الميعاد القانوني المحدد  12/21/1120المحكمة المذكورة بتاريخ  بحلب وقد سجلت لدى ديوان

في  / من قانون مجلس الدولة وقد قضت المحكمة المذكورة 11لدعوى اإللغاء المنصوص عليه في المادة / 
مكانيًا بالنظر في الدعوى وذلك  غير مختصة   أن هابول الطلب انطالقا من مرحلة النظر بطلب وقف التنفيذ بعدم ق

واقترن هذا القرار بالتصديق من دائرة فحص الطعون  10/21/1120/ م مكرر تاريخ  21بموجب قرارها رقم 
عوى أمام ثم بادر المدعي إلى إقامة الد ؛24/5/1124/ ط تاريخ  2250ا بالقرار رقم لدى المحكمة اإلدارية العلي

الدعوى المقامة أمام محكمة غير مختصة  ذ بعين االعتبار بأن  خ  أ  فإذا ما  1124/  0/  22بتاريخ  هذه المحكمة
 الدعوى الماثلة تكون مقامة ضمن الميعاد القانوني المحدد لدعوى اإللغاء. يقطع التقادم فإن  

من  المنّظم 28/9/1120/ تاريخ 0121شرطة رقم /الثابت من األوراق المبرزة والسيما ضبط ال من حيث إن  و 
فترة  من قبل الجماعات المسلحة واستمرتاختطافه  المدعي قد تم   بأن   قسم القنوات –محافظة دمشق  شرطةقبل 

بها  تقّدمالتظلمات التي د ذلك بمجموعة من وقد تأي   20/9/1120ولغاية  22/2/1120تاريخ من  ختطافها
ة وكذلك بموجب ادعاء النيابة العامة بحق الخاطفين الذين صدر بحقهم قرار العامة المعنيّ المدعي إلى الجهات 

القاضي من حيث النتيجة إيداع األوراق  2/0/1125( تاريخ 815ضي التحقيق األول بحلب في الدعوى رقم )قا
خالل الفترة الممتدة من غياب المدعي عن العمل  األمر الذي يؤكد بأن   ،الخ 111لدى قاضي اإلحالة التهامهم 

ن أسيرًا لقوة قاهرة مما يجعل اكان لسبب خارج عن إرادته وك إن ما 20/9/1120ولغاية  22/2/1120تاريخ 
غيابه مبررًا بسبب هذا الظرف الذي حال بينه وبين المواظبة على العمل األمر الذي يغدو معه القرار المشكو منه 

 على مبرراته الصحيحة والسليمة ومخالف للواقع والقانون ويكون من المتعين إلغاؤه تمهيدًا إللزام الجهة غير قائم  
 المدعى عليها بإعادة المدعي إلى عمله بذات وظيفته وفئته.

/ لعام  51/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم / 91وبالعودة إلى أحكام المادة /  ن هإحيث من و 
ه إذا اختفى العامل يقطع أجره اعتبارًا من أول الشهر الذي يلي تاريخ تركه نّصت على أن  قد  أن ها يتبّين 1114
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الوظيفة وعند وجود أسباب قاهرة يعود تقديرها للجهة العامة يؤدى أجره لمدة شهرين على األكثر أما إذا كان 
ب االستحقاق مادامت أخباره غير مقتطعة ويقطع أجره ثابر على تأدية أجره إلى أصحااالختفاء بسبب الوظيفة في  

 بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره.

قد قضى  1124/ لعام  2رأي الجمعية العمومية بالقسم االستشاري في مجلس الدولة رقم /  من حيث إن  و 
 بمعاملة المختطف معاملة المختفي الواردة أحكامه بالقانون األساسي للعاملين في الدولة.

والتعويضات  له للمحكمة أنه من حق المدعي منحه األجور المستحقة يتبّينفإنه  تقّدمباستقراء ما  ن هإحيث من و 
ولغاية تاريخ إطالق  22/2/1120التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل من تاريخ اختطافه الواقع في 

وذلك في ضوء ثبوت واقعة الخطف من خالل  20/9/1120هابية المسلحة في سراحه من قبل المجموعات اإلر 
بالنسبة للمدة الممتدة من تاريخ وضع  ن هإحيث من و  ،بالحادثة السالف الذكر المنّظمالوثا ئق وضبط الشرطة 

فإنه وطالما قد تبين  وحتى تاريخ عودته إلى العمل فعالً  22/9/1120سه تحت تصرف اإلدارة في المدعي نف
القرار المشكو منه قد أتى فاقدًا ألركانه القانونية الصحيحة والسليمة وهو جدير باإللغاء  لهذه المحكمة بأن  

دارة بعد صدور القرار فعلي لدى جهة اإل عمل   المدعي لم يمارس أي   بحسبان أن  القانون والواقع، و  لمخالفته
وقدره /  أنه من أحقية المدعي تقاضي تعويضالمحكمة ترى  وعماًل بمبدأ األجر مقابل العمل فإن   المشكو منه

بالعمل فعاًل عن تلك الفترة وذلك مع اعتبار  التي ال يشترط الستحقاقها القيام/ من الرواتب والتعويضات  41%
/  9/  22ومن تاريخ وضع نفسه تحت تصرف اإلدارة في  20/9/1120من تاريخ اختطافه ولغاية  الفترة الممتدة

، وغني عن البيان مستقرّ ولغاية تاريخ عودته للعمل خدمة فعلية مؤهلة للترفيع وذلك في ضوء االجتهاد ال 1120
 مطالبةالمعاش التقاعدي وأن عدم  ابتين تدخالن أيضًا في عداد الخدمات الفعلية الداخلة في حسهاتين المد أن  

المعاش التقاعدي ال يعني بأي حال من األحوال أن  ارها من الخدمات الداخلة في حسابالمدعي في دعواه باعتب
العامل بأجوره وتعويضاته  تقرير أحقية بحسبان أن   ،في دعواه تنكر اإلدارة عليه هذا الحق وحتى ولو لم يطالب به
حقان متالزمان مع بعضهما  لك الفترة خدمة فعلية باعتبارهماعن فترة بقائه خارج الوظيفة يالزمه حكمًا اعتبار ت

المدعي باعتبار فترة بقائه خارج الوظيفة خدمة فعلية تدخل في حساب عدم تكريس المحكمة حق  البعض وأن  
ن مانابعًا من عدم أحقيته بهذا الحق و  ليس التقاعدي المعاش المتبعة في  من مبدأ التقيد باألصول القانونية ا 

 الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم. التقاضي والتي تقضي بعدم جواز

 .منها في شطر  بالقبول موضوعا  تأسيسًا على سلف ذكره ال معدى من اعتبار الدعوى حرية ن هإحيث من و 

 -لهذه األسباب-

 المحكمة بما يلي: حكمت

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:



733 
 

لغاء القرار المشكو منه رقم  في شطر  قبولها موضوعًا  ثانيا: بكل ما يترتب  2/9/1120تاريخ  221/10منها وا 
لزام الجهة المدعى عليها بإعادة المدعي إلى عمله بذات وظيفته وفئته وأن تدفع له  على ذلك من أثار ونتائج وا 

من تاريخ  كامل األجور والتعويضات التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل عن المدة الممتدة
 من األجور والتعويضات التي ال يشترط %41وأن تدفع له تعويضًا يعادل 20/9/1120ولغاية 22/2/1120

وحتى إعادته للعمل فعاًل مع حساب  22/9/1120الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل عن المدة الممتدة من تاريخ 
 ما تجاوز ذلك من طلبات. ورفض هاتين المدتين في عداد خدماته الفعلية المؤهلة للترفيع

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.511تضمين الطرفين المصاريف مناصفة وكل منهما /ثالثاا: 

 م 7105/ 1/ 70هـ الموافق في 0421/   قرار صدر وتلي علناا في /

 7105 / لعام5521/ في الطعن رقم /221تم فسخ هذا القرار بموجب حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم /

 وقد انتهت المحكمة اإلدارية العليا إلى ما يلي:

 قبول الطعنين الموحدين شكاًل.أولا: 
 قبول طعن الجهة المدعية موضوعًا في شطر منه وتعديل الفقرة الثانية من الحكم الطعين وفق ما يلي:ثانياا: 
لغاء القرار المشكو منه ذي الرقم ثالثاا:  بكل ما  2/9/1120تاريخ  221/10قبولها موضوعًا في شطر منها وا 

لزام الجهة المدعى عليها بإعادة المدعي إلى عمله بذات وظيفته وفئته وأن  يترتب على ذلك من آثار ونتائج وا 
تدفع له كامل األجور والتعويضات التي ال يشترط لتقاضيها القيام بالعمل عن المدة الممتدة من تاريخ 

من األجور والتعويضات التي ال يشترط  %01تعويضًا يعادل  وأن تدفع له 20/9/1120ولغاية  22/2/1120
وحتى إعادته إلى العمل فعال  مع حساب  22/9/1120الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل عن المدة الممتدة من 

هاتين المدتين في عدادا  خدماته الفعلية المؤهلة للترفيع والداخلة في حساب معاشه التقاعدي ورفض ما يجاوز 
 من طلبات.ذلك 

 رفض طلب جهة اإلدارة موضوعًا.رابعاا: 
 / ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.211تضمين الطرفين المصاريف مناصفة وكل منهما /خامساا: 

 

 -المحكمة اإلدارية بحلب  -

 7105/  071القـــرار رقـم / 

 م7105( لسنة 012في القضيـة ذات الرقـم )
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إلغاء القرار ومنحه -أثر ذلك-ثبوت واقعة اختطافه-باعتباره بحكم المستقيلصدور قرار –عامل–محكمة إدارية
 .مطالبةقبول ال-مستحقاته

 )و. م(. :الجهـة المدعيــة

 السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه.  :الجهة المدعـى عليها

 المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ إضافة لوظيفته.                      

 مدير فرع المؤسسة العامة للتبغ بالمنطقة الشمالية إضافة لوظيفته. : خلةالجهة المد

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة

 -المحكمــة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة. بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية. من حيث إن  

بدعواه قائاًل بأن  تقّدموقائع هذه القضية تتلخص حسبما يبين من األوراق بأن وكيل الجهة المدعية  من حيث إن  
المتضمن اعتباره  2/9/1120تاريخ  221/10المدعي يعمل لدى الجهة المدعى عليها وقد صدر القرار رقم /

من  بد  ل من الرقة إلى دمشق كان القد نقبحكم المستقيل لتجاوز غيابه )المدة القانونية وألن مكان عمل المدعي 
الذهاب إلحضار عائلته التي تسكن بحلب وتمت محاصرة المدعي واختطافه من قبل المجموعات المسلحة من 

وبعد أن ترك من قبل  20/9/1120حيث بقي مختطفًا لغاية  22/2/1120أمام منزله الكائن بمدينة حلب بتاريخ 
ووضع نفسه تحت تصرفها ونظم ضبط  22/9/1120امة بدمشق بتاريخ المجموعات المسلحة راجع إدارته الع

هذا مع  بل شرطة محافظة دمشق قسم القنواتمن ق 28/9/1120/ تاريخ 0121شرطة بواقعة الخطف برقم /
المدعي قد تظلم من القرار المشكو منه وفي ضوء أن القرار الصادر بحقه في غير محله القانوني  التنويه بأن  
لغاء القرار رقم /لذلك فقد  تاريخ  221/10كانت الدعوى الماثلة التي يلتمس فيها المدعي بوقف تنفيذ وا 

واعتباره كأنه لم يكن ومنحه كامل رواتبه المقتطعة واعتبار هذه المدة خدمة فعلية مؤهلة للترفيع  2/9/1120
 إضافة إلى الحوافز اإلنتاجية.

عدم قبول وقف تنفيذ القرار بالذي قضى  10/21/1120تاريخ  21المحكمة أصدرت قرارها رقم  من حيث إن  و 
المشكو منه وقد اكتسب الدرجة القطعية بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا برقم 

 .24/5/1124/ط تاريخ 2250/
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الكتاب الصادر عن جاء فيها بالعودة إلى  18/4/1125م مذكرة جوابية مؤرخة في المدعي قد   من حيث إن  و 
قد االختصاص للنظر بالدعوى للمحكمة نعإداريًا إلى مدينة حلب وبذلك ي المدعي يتبع مديرية التبغ بحلب فإن  

 اإلدارية بحلب.

/ تاريخ 242/408الثابت بموجب كتاب مدير فرع المؤسسة العامة للتبغ بالمنطقة الشمالية رقم / من حيث إن  و 
صر المكافحة التابعين لمحافظة الرقة يتبعون لفرع المنطقة الشمالية للتبغ بحلب جميع عنا بأن   20/1/1125

المدعي يتبع إداريًا ووظيفيًا  األمر الذي يعني بأن   2/9/1120حاليًا _ رواتب وأجور وتأمينات اجتماعية لغاية 
االختصاص  قيل وبالتالي فإن  لفرع المنطقة الشمالية لغاية صدور القرار المشكو منه الذي اعتبر فيه بحكم المست

المكاني ينعقد للمحكمة اإلدارية بحلب لذلك فإن الدعوى حرية بالقبول شكاًل في ضوء القرار الصادر عن رئيس 
دلب.  مجلس الدولة الذي حدد اختصاصها للعاملين بمحافظة حلب وا 

عًا تأسيسًا على أن المدعي كان رفضها موضو  طالبةً جهة اإلدارة المدعى عليها ردت على الدعوى  من حيث إن  و 
يعمل لدى فرع المكافحة بالمنطقة الغربية وقد تم نقله إلى فرع المكافحة بالمنطقة الشرقية وأنه لم يلتحق بمقر 
عمله وانقطع عن العمل بدون إذن قانوني لذلك فقد صدر القرار المشكو منه المتضمن اعتباره بحكم المستقيل 

 / من القانون األساسي للعاملين بالدولة.205تطبيقًا ألحكام المادة /

الجهة المدعية قدمت طلب عارض طلبت فيه منحها الرواتب وكافة التعويضات من تاريخ اعتباره  من حيث إن  و 
حتى إعادتها إلى العمل واعتبار هذه المدة خدمة فعلية داخلة في حساب الترفيع  2/9/1120بحكم المستقيل في 

 والمعاش.

 28/9/1120/ تاريخ 0121الثابت من األوراق المبرزة بملف القضية وال سيما ضبط الشرطة رقم / من حيث إن  و 
من قبل شرطة محافظة دمشق _ قسم القنوات _ بأن المدعي قد تم اختطافه من قبل الجماعات المسلحة  المنّظم

انقطاعه عن  التالي فإن  وب 20/9/1120ولغاية  22/2/1120خالل فترة غيابه عن العمل الممتدة من تاريخ 
العمل كان بسبب القوة القاهرة التي منعته من الدوام وااللتحاق بعمله وقد تأييد ذلك بموجب ضبط الشرطة الذي 

واالستناد إليها في اإلثبات هذا فضاًل عن أن اإلدارة التزمت  يعتبر من الضبوط الرسمية التي يمكن االرتكان
غياب المدعي عن عمله يعد مبررًا بسبب الظرف القاهر  جانب الصمت ولم تمار وتجادل بذلك مما يعني أن  
األمر الذي يجعل القرار المشكو منه باعتبار المدعي بحكم  ؛والطارئ الذي حال بينه وبين المواظبة على العمل

لمستقيل وغير قائم على مبرراته الصحيحة والسليمة ومخالف للواقع فهو مستوجب اإللغاء مع اإلقرار بأحقية ا
 المدعي بالعودة إلى عمله وبذات الفئة واألجر طالما استمرت فيه شروط التعيين.
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 1114/ لعام 51قم // من القانون األساسي للعاملين في الدولة ر 91وبالعودة إلى أحكام المادة / حيث أن همن و 
ه إذا اختفى العامل يقطع أجره اعتبارًا من أول الشهر الذي يلي تاريخ تركه الوظيفة وعند نّصت على أن   أن هاتبين 

 ى أجره لمدة شهرين على األكثر.ؤدّ وجود أسباب قاهرة يعود تقديرها للجهة العامة ي  

قد قضى بمعاملة  1124لعام  /2لس الدولة رقم /وحيث إن رأي الجمعية العمومية بالقسم االستشاري في مج
 المختطف معاملة المختفي الواردة أحكامه بالقانون األساسي للعاملين في الدولة.

بيانه فإن المحكمة تجد من حق المدعي منحه األجور المستحقة له من  تقّدممن خالل استقراء ما  ن هإحيث و 
وذلك  2/9/1120تاريخ صدور قرار اعتباره بحكم المستقيل في  ولغاية 22/2/1120تاريخ اختطافه الواقع في 

بالحادث السالف الذكر والكتاب الصادرة  المنّظمفي ضوء ثبوت واقعة الخطف من خالل الوثائق وضبط الشرطة 
والنقابية وتراخي اإلدارة بإصدار القرار المشكو منه مما يعني علمها بواقعة خطف المدعي  عن الجهات الوصائية

من قبل الجماعات المسلحة وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البالد وبالتالي أحقية المدعي بأن يتقاضى 
 ود القوة القاهرة لالختفاء./ السالفة الذكر وبسبب وج91كامل أجوره خالل تلك الفترة تطبيقًا ألحكام المادة /

المدعي بمنحه األجور المستحقة له من تاريخ اعتباره بحكم المستقيل وحتى العودة  مطالبةبالنسبة ل ن هإحيث من و 
القرار المشكو منه أتى فاقدًا ألركانه القانونية الصحيحة والسليمة  ه طالما قد تبين لهذه المحكمة بأن  إلى عمله فإن  

ومخالفًا لمبدأ المشروعية فهو جدير باإللغاء لمخالفته القانون والواقع وفي ضوء أحكام عدم ممارسة المدعي ألي 
المحكمة ترى أنه  عمل فعلي لدى جهة اإلدارة بعد صدور القرار المشكو منه وعماًل بمبدأ ال أجر بدون عمل فإن  

( من الرواتب والتعويضات التي ال يشترط الستحقاقها القيام %41من أحقية المدعي تقاضي تعويض وقدره )
وحتى إعادته إلى العمل  2/9/1120بالعمل فعاًل وذلك من تاريخ صدور قرار اعتباره بحكم المستقيل الواقع في 

 .مستقرّ اش وذلك في ضوء االجتهاد المحسوبة بالمعمع اعتبار هذه المدة خدمة فعلية مؤهلة للترفيع و 

تأسيسًا على سلف ذكره ال معدى من اعتبار دعوى المدعي والطلب العارض حريان بالقبول  ن هإحيث من و 
 منهما. في شطر  موضوعًا 

 -لهذه األسباب-

 حكمـت المحكمـة بما يلـي:

 قبول الدعوى والطلب العارض شكاًل. :أولا 

لغاء القرار رقم  في شطر  قبولهما موضوعًا  :ثانياا  الصادر عن الجهة  2/9/1120تاريخ  221/10منهما وا 
لزام الجهة المدعى عليها بإعادة المدعي إلى عمله بذات األوضاع الوظيفية التي كان عليها قبل  المدعى عليها وا 
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األجور والتعويضات التي ال يشترط  ( من%41صدور قرار اعتباره بحكم المستقيل وأن تدفع له تعويضًا يعادل )
وحتى إعادته للعمل فعاًل مع احتساب تلك  2/9/1120الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل عن الفترة الممتدة من تاريخ 

 المدة خدمة فعلية داخلة في الترفيع والمعاش ورفض كل ما تجاوز ذلك من طلبات.

 /ل. س بدل أتعاب المحاماة.511هما /تضمين الطرفين مناصفة المصروفات وكل من :ثالثاا 

 م 72/1/7105ـالموافق  ه1/2/0421صدر وتلي علناا في 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 410/0القرار رقم )
 م  7105( لسنة 0372/0في القضية ذات الرقم )

التفرقة بين القرار الباطل -لإلدارةتقديم تظلم -صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل–عامل –محكمة إدارية 
/ من قانون 77لمادة/عدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الميعاد القانوني المنصوص عليه في ا-والقرار المعدوم
 مجلس الدولة.

 )م. غ(.الــجهــة الــمــدعـية: 
       )المدعى عليها تقابالا( 
 محافظ مدينة دمشق إضافة لمنصبه  الجهة المدعى عليها:

 دارة قضايا الدولةإتمثله             )المدعية بالتقابل(
 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع
وقائع القضية تتلخص في أن وكيل المدعي أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من  من حيث إن  و 

المدعية عاملة من الفئة الخامسة لدى  :ن  أ قائاًل فيه 19/0/1125الوثائق سجل لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 
مصابة بالحمى  أن هان بد تبي  صحية ومرض شديد وق تعرضت لوعكة   11/5/1124اإلدارة المدعى عليها وبتاريخ 

المالطية وبسبب هذا المرض الذي رافقه ارتفاع شديد في حرارة جسمها إضافة إلى سكنها البعيد في ضاحية قدسيا 
والتي هي منطقة ذات تشديد أمني وتحتاج للخروج منها والوصول إلى مكان عملها عدة ساعات في حر الصيف 

رير الطبي إلى اإلدارة عن طريق زوجها أواًل ووالدها ثانيًا لتبرير غيابها عن رسال التقإإلى  القاتل فقد اضطرت
العمل لكن رئيس قسمها رفض ذلك التقرير وأصر  على ضرورة حضورها شخصيًا إلى مركز اإلدارة لتقوم هي 

لى أن تحسّ  ،المرض يبتقديم إجازتها المرضية وبعد مضي حوالي الشهر على غيابها عن عملها بداع نت حالتها وا 
الصحية حضرت إلى مركز عملها وطلبت إحالتها إلى لجنة فحص العاملين لبيان وضعها الصحي فتمت إحالتها 
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إلى شعبة األمراض الهضمية بمشفى دمشق المركزي لتشخيص حالتها وتم إعطاؤها استراحة مرضية لمدة سبعة 
/ تاريخ 4404جأت بصدور القرار رقم /وفي أثناء إجازتها المرضية تفا 14/5/1124أيام فقط من تاريخ 

عن اإلدارة المدعى عليها القاضي باعتبارها بحكم المستقيلة النقطاعها عن العمل لمدة تزيد عن  29/0/1124
ت بتظلم إلى السيد محافظ دمشق بتاريخ تقّدمف 11/5/1124/ يومًا متصلة وذلك اعتبارا من تاريخ 25/

سباب التي منعتها من المثابرة على الحضور إلى عملها وطلبت شرحت فيه ظروف مرضها واأل 15/0/1124
فيه طي القرار ولكن لم يصدر أي رد بالموافقة أو عدم الموافقة لذلك فقد كانت هذه الدعوى التي يطلب وكيل 

دارة لزام اإلا  و  ،بكل ما يترتب عليه من آثار ونتائج 29/0/1124/ تاريخ 4404المدعية الحكم بانعدام القرار رقم /
المدعى عليها بإعادة المدعية إلى عملها بنفس الفئة واألجر وحساب المدة مدة خدمة فعلية تدخل في حساب القدم 

عادتها إ وحتى تاريخ  11/5/1124من تاريخ  المؤهل للترفيع وصرف جميع ما ترتب لها من رواتب ومستحقات
 صابها من جراء القرار المذكور.أ إلى عملها والتعويض عليها عن الضرر المادي والمعنوي الذي

القرار المشكو منه جاء مخالفًا ألبسط القواعد القانونية  القول بأن  وكيل المدعي يؤسس الدعوى على  من حيث إن  و 
ساسي بالدولة الصادر بالقانون رقم / من نظام العاملين األ01المادة // و 48ته المادة /منسجمًا مع ما أقرّ  ولم يأت  

ن تأخر المدعية بالخضوع للكشف والمعاينة أمام لجنة فحص العاملين كان ألسباب مبررة  1114/ لعام 51/ وا 
ن   على  بن  ه لم ي  ره سوى أن  ما يبرّ  له قرار لجنة فحص العاملين ليس وقاهرة تعود إلى حالتها المرضية الشديدة وا 

ته عند بدئه اللجنة قد خف مقارنة مع شدّ  سليم حيث إن شدة المرض بتاريخ الكشف المجرى للمدعية من قبل واقع  
المدعية كانت قد استنفذت إجازتها اإلدارية جميعها أو بعضها قبل تاريخ مرضها فكان يتعين  وعلى افتراض أنّ 

 اعتبار مدة الغياب المتبقية من ضمن اإلجازة الخاصة بال أجر ... الخ. 
تضمنت ادعاء بالتقابل  24/0/1125جوابية مؤرخة في  ت بمذكرةتقّدماإلدارة المدعى عليها قد  من حيث إن  و 

المتضمن اعتبار المدعية بحكم المستقيلة بدءًا من تاريخ  29/0/1124/ تاريخ 4404فيها بأن القرار رقم / بي نت
قد صدر في محله القانوني السليم وأن المدعية مشغولة الذمة تجاه دائرة الرواتب واألجور بمبلغ  11/5/1124

ولغاية  11/5/1124س لقاء أجور تقاضتها زيادة عن استحقاقها اعتبارًا من تاريخ  / ل.12112/وقدره 
وقد التمست بنتيجة مذكرتها رد الدعوى األصلية إن لم يكن شكاًل فموضوعًا وقبول االدعاء  01/0/1124

لزام المدعية " المدعى عليها تقاباًل " بسداد مب  ./ ل.س12112لغ وقدره /بالتقابل شكاًل وقبوله موضوعًا وا 
قانوني جسيم ال يحميه أي  القرار المنعدم هو القرار الذي يشوبه عيب   تجدر اإلشارة بداية إلى أن   ن هإحيث من و 

د أو اجتهاد في القانون وينشأ هذا العيب مع صدور القرار فيفقده الروح التي تبعث فيه الحياة بحيث يولّ  نّص 
حينما يصدر القرار عن مرجع غير مختص أو يفتقد إلى ركن المحل كان يتناول القرار ميتًا وتتجلى صورته 

عاماًل متوفى أو تكون األسباب التي بني عليها القرار معدومة الوجود ... الخ وانطالقا من ذلك فإن المطاعن 
مًا على فرض التي توجهها المدعية إلى القرار المشكو منه ليست من الجسامة التي تجعل من هذا القرار منعد

التكييف القانوني الصحيح للدعوى هي دعوى إلغاء  صحة ما تتمسك به المدعية في هذا الخصوص وبالتالي فإن  
 انعدام. أن هاالمدعية تصويره على وليس كما ترغب 
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تعين ني عليها يوقبل تسليط الرقابة القضائية على مشروعية القرار المشكو منه واألسباب التي ب   ن هإحيث من و 
 / من قانون مجلس الدولة.11مادة /مراقبة مواعيد إقامة الدعوى لمعرفة مدى توافقها مع أحكام ال

/ آنفة الذكر فإن من شروط دعوى إلغاء القرار اإلداري أن تقام خالل ستين 11وفقًا ألحكام المادة / ن هإحيث من و 
 به.ار أو نشره أو العلم اليقيني يومًا من تاريخ تبلغ ذلك القر 

 ت بتظلم  تقّدمو  29/0/1124/ تاريخ 4404المدعية قد علمت علمًا يقينيًا بالقرار المشكو منه رقم / من حيث إن  و 
وقد اقترحت إدارة الشؤون اإلدارية وشؤون العاملين لدى اإلدارة  15/0/1124إلى اإلدارة المدعى عليها بتاريخ 

/ و تاريخ 58520المدعى عليها بعدم الموافقة على العمل بحسب الحاشية المدونة على الكتاب رقم /
يجابًا وفق ما إورة نهائية سلبًا أو بالتظلم بص السيد محافظ دمشق لم يبت ه وعلى فرض أن  فإن   2/2/1124

الفترة الزمنية الممنوحة للسيد المحافظ للبت بالتظلم هي ستين يومًا من  تتمسك به المدعية في الئحة دعواها فإن  
مما كان  14/8/1124/ من قانون مجلس الدولة أي لغاية تاريخ 11تاريخ تقديم التظلم وفق ما تقضي به المادة /

قامة الدعوى الماثلة خالل مدة الستين يومًا التالية أي اعتبارًا من تاريخ إعية أن تبادر إلى يتعين على المد
أي  19/0/1125المدعية أقامت هذه الدعوى بتاريخ  في حين أن   10/21/1124ولغاية تاريخ  15/8/1124

لقانوني وبهذه المثابة فإن بعد فوات الميعاد القانوني، األمر الذي يجعل الدعوى مقدمة بعد انقضاء الميعاد ا
 بعدم القبول شكاًل. الدعوى بكافة الطلبات المثارة فيها تغدو جديرةً 

 مطالبةبالنسبة إلى طلبات اإلدارة المدعى عليها المثارة في ادعائها المتقابل باعتبارها تستهدف ال ن هإحيث من و 
االدعاء  يغدو بهذه المثابة فإنهجور تقاضتها زيادة عن استحقاقها س من المدعية لقاء أ / ل.12112بمبلغ /

 ن قبوله شكاًل.الشكلية مما يتعيّ  بالتقابل مستوفيًا إلجراءاته
ه نّصت على أن   1114/ لعام 51/ من نظام العاملين األساسي الصادر بالقانون رقم /29المادة / من حيث إن  و 

قانوني وقائمًا بها بصورة فعلية أو موجودًا  م يكن شاغاًل للوظيفة على وجه  ال يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما ل
 آخر. هذا القانون أو في أي قانون  في أحد األوضاع التي تقضي باستحقاق األجر خاللها والمنصوص عليها في 

أنه  22/5/1125/و/ تاريخ 02829الرواتب ذي الرقم / –الثابت من كتاب مديرية الشؤون المالية  من حيث إن  و 
/ ل.س لقاء أجور تقاضتها دون وجه حق عن 12112ترتب بذمة المدعية " المدعى عليها تقاباًل " مبلغًا وقدره /

وباعتبار أن المدعية لم تجادل في مدى ترتب هذا  01/0/1124ولغاية  11/5/1124الفترة الممتدة من تاريخ 
/ آنفة الذكر يتعين إعادته إلى اإلدارة المدعى عليها " المدعية تقاباًل 29ه واستنادًا ألحكام المادة /المبلغ بذمتها فإن  

 " ويغدو بالتالي ادعاء اإلدارة المتقابل قائمًا على موجباته القانونية. 
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 عدم قبول الدعوى األصلية لتقديمها بعد الميعاد القانوني.  أولا:
 بالتقابل شكاًل.  االدعاءقبول  ثانياا:
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لزام المدعية " المدعى عليها تقاباًل " بأن تدفع لإلدارة المدعى عليها " المدعية تقاباًل "  موضوعاً قبوله  ثالثاا: وا 
/ ل.س فقط سبعة وعشرون ألفًا وليرة سورية واحدة لقاء أجور وتعويضات تقاضتها دون 12112مبلغًا وقدره /
 وجه حق. 

 المصروفات وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. المدعيةتضمين  رابعاا:
 م 73/1/7105هـ الموافق  0421/    حكماا صدر وتلي علناا في تاريخ /

 7105 / لعام5110/ في الطعن رقم /241تم فسخ هذا القرار بموجب حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم /

 يلي:وقد انتهت المحكمة اإلدارية العليا إلى ما 

 قبول الطعن شكاًل.أولا: 
 قبوله موضوعًا وتعديل الحكم الطعين والحكم بما يلي:ثانياا: 

 قبول االدعاء األصلي واالدعاء بالتقابل شكاًل. -2
/ تاريخ 4404قبول الدعوى األصلية في شطر منها وا عالن انعدام القرار الصادر عن محافظ دمشق برقم / -1

لزام اإلدارة المدعى عليها بإعادة المدعية إلى عملها  والمتضمن اعتبار 29/0/1124 المدعية بحكم المستقيل وا 
وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة  15/0/1124ولغاية  11/5/1124وتبرير فترة غيابها الممتدة من تاريخ 

 / من القانون األساسي للعاملين في الدولة.205/
/ من المدعية 12112دارة )المدعية بالتقابل( باسترداد مبلغ قدره /قبول االدعاء بالتقابل وا عالن أحقية اإل -4

 )المدعى عليها بالتقابل(.
 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.51تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما مبلغ /ثالثاا: 

 وقد أقامت المحكمة قضاءها على أساس أن:

عليه حتى غدا سنة ومنهاجًا في القول بأن مدلول الصالحية إن اجتهاد القضاء اإلداري قد استقر وتواتر العمل 
نما يتعين أن تبقى ممارسة هذه الصالحية محكومة  التقديرية ال يعني منح اإلدارة سلطة مطلقة لتفعل ما تشاء وا 

/ من قانون العاملين األساسي قد حددت على سبيل الحصر والتقييد حاالت 205بإطار المشروعية، وأن المادة /
تبار العامل بحكم المستقيل في الفقرة /أ/ منها واشترطت في مطلعها أن يكون غياب العامل عن عمله مرده إلى اع

أسباب غير مقبولة، وبما إن غياب العامل كان ألسباب صحية بموجب تقارير صحية صدرت بناًء على إحاالت 
تم تصديقها من قبل لجنة فحص صادرة حسب األصول عن الجهة المدعى عليها والتي ال تماري في ذلك و 

العاملين األمر الذي يجعل من قرار الجهة المدعى عليها باعتبار العامل بحكم المستقيل قد صدر منقوصًا من 
 األسباب التي تؤدي إليه.
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م  7105( لسنة 322/0القرار رقم )
 م  7105( لسنة 0412/0في القضية ذات الرقم )

عدم مباشرة العامل في مكان عمله بسبب –صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل –عامل  –إدارية محكمة 
 مناط ذلك.-إلغاء القرار-شرته فيهالظروف الراهنة وتحديد مركز عمله في مكان آخر ومبا

 )و. خ(  الــجهــة الــمــدعـية:
 ضافة لمنصبه إرئيس مجلس الوزراء  الجهة المدعى عليها:

 وزير التربية إضافة لمنصبه                       

 مدير التربية بريف دمشق إضافة لوظيفته                       

 مدير التربية بحلب إضافة لوظيفته                       

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة 

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية وكذلك الطلب العارض. إن   من حيث

المدعية من الناجحات في ملحق مسابقة  وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق في أن   من حيث إن  و 
وبموجب األمر  18/0/1122( تاريخ 4/5)2100/540لمادة اللغة العربية بالقرار الوزاري رقم / 0/4/1121
ة مزرعة شاوى مدّرسنت في يّ الصادر عن مدير التربية بحلب فقد ع   24/9/1122/ تاريخ 912/29داري رقم /اإل

وبنتيجة لألوضاع األمنية السائدة في  ة/ حصة درسي29لب بعدد حصص قدرها /بمنطقة الباب في محافظة ح
منطقة الباب وانتشار العصابات اإلرهابية المسلحة فقد وضعت نفسها تحت تصرف مديرية التربية في ريف 

المتضمن تحديد  14/9/1121/ تاريخ 2/ج0501دمشق حيث أصدر السيد مدير تربية ريف دمشق القرار رقم /
ة لمادة اللغة العربية استنادًا للبالغ مدّرسبصفة  1+ ح 2بمقسم ح ةمدّرسمركز عمل المدعية بشكل مؤقت في 

وبموجب القرار  15/9/1121وقد باشرت عملها بتاريخ  ؛25/9/1121( تاريخ 4/21)1198/540الوزاري رقم /
م تكليفها بتدريس خمس ساعات تلصادر عن مديرية تربية ريف دمشق ا 8/22/1121/ تاريخ 4011/5رقم /

اللغة العربية كتكملة لنصابها وذلك في ثانوية األسد بقلعة جندل وباشرت عملها في هذه الثانوية  إضافية لمادة
دون انقطاع وقد  18/21/1124على عملها في ثانوية األسد لغاية تاريخ  ت مثابرةً وظلّ  15/21/1121بتاريخ 

القاضي باعتبارها بحكم عن محافظ حلب  25/5/1121/ تاريخ 21115تفاجأت المدعية بصدور القرار رقم /
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ة مزرعة شاوى بعد تأشير قرار تعيينها من قبل الجهاز المركزي للرقابة مدّرسالمستقيلة لعدم مباشرتها العمل في 
/ تاريخ 0220قم /ت بتظلم إلى السيد وزير التربية بموجب كتابها ذي الر تقّدموقد  ؛28/21/1122المالية بتاريخ 

رية التربية بحلب والتي بدورها أحالته إلى محافظ حلب فجاء جواب مديرية حاله إلى مديأالذي  15/0/1124
 باقتراح الموافقة على عودتها إلى عملها 12/8/1124تاريخ  2081/2التربية في حلب بموجب الكتاب رقم 

رئيس دائرة قضائيًا بجرم ترك العمل وقد سبق ل غير مالحقة   أن هاالشاغر واالعتماد متوافران وب إلى أن   مشيرةً 
إلى  21/5/1124ص/م تاريخ 059م. ف /18م تقريره رقم الرقابة الداخلية لدى مديرية التربية في حلب أن قدّ 

مدير تربية حلب اقترح فيه إعادة المدعية إلى عملها بعد أخذ الموافقات الالزمة وقد اقترن هذا التقرير بموافقة 
وبموجب حاشية السيد رئيس مجلس الوزراء  20/5/1124ة في خالمؤر   تهالتربية على المقترح بموجب حاشي مدير

ر إعادة المدعية إلى عملها وجه بتعذّ  9/0/1125( تاريخ 4/21/)151/2/40المسطرة على الكتاب الوزاري رقم 
ذه القرار القاضي باعتبارها بحكم المستقيلة جاء في غير محله القانوني السليم، فقد كانت ه ولقناعة المدعية بأن  

القاضي باعتبارها  25/5/1121( تاريخ 21115الدعوى التي تطلب فيها الحكم بإلغاء القرار المشكو منه رقم )
لزام الجهة المدعى عليها بإعادتها إلى عملها  بحكم المستقيلة بكافة أثاره ومفاعيله القانونية والمالية والوظيفية وا 

لراتب والتعويض وتسليمها كامل مستحقاتها ورواتبها والتعويض وتسوية وضعها وفق قرار تعيينها من حيث القدم وا
 الكامل.

التمس فيها  – عارض   بمثابة طلب   تعد   21/21/1125في  مؤرخة   بمذكرة   تقّدموكيل المدعية عاد و  من حيث إن  و 
ثاره آر المدعية بحكم المستقيلة بكافة القاضي باعتبا 25/5/1121تاريخ  21115الحكم بإلغاء القرار رقم 

ومفاعيله القانونية والمالية والوظيفية وا عادة المدعية للعمل في ريف دمشق وتعينها لدى إحدى المدارس التابعة 
لمديرية التربية في دمشق وتسوية وضعها ومنحها كافة رواتبها وتعويضاتها خالل المدة التي كانت على رأس 

واعتبار هذه الفترة خدمة فعلية داخلة في  18/21/1124وحتى تاريخ  18/9/1121اريخ عملها الممتدة من ت
القدم المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش التقاعدي والتعويض وفق قرار تعيينها من حيث القدم والراتب 

ة مزرعة شاوى ّرسمدالمدعية قد باشرت عملها في  نفة الذكر بأن  آن وكيل المدعية في مذكرته والتعويض، وقد بيّ 
ها بسبب األوضاع الراهنة عادت إلى بلدتها قلعة جندل ولكن   18/9/1121من صباح يوم األربعاء الواقع في 

التابعة لمحافظة ريف دمشق ووضعت نفسها تحت تصرف مديرية التربية فورًا وفقًا للبالغ الوزاري رقم 
تاريخ  2/ج0501لتربية كتابة رقم فقد أصدر السيد مدير ا 18/9/1122تاريخ  1198/540/4/21

ة بقعسم المحدثة وقد باشرت عملها في صباح يوم مدّرسد بموجبه مركز عمل المدعية في الذي حد   14/9/1121
ة األسد المختلطة بقلعة جندل مدّرسكذلك فقد تم تكليفها بإكمال نصاب في  15/9/1121الثالثاء الواقع في 

المدعية ظلت مثابرة على عملها اعتبارا من  وبذلك فإن   15/21/1121اريخ ة بتمدّرسوباشرت عملها في هذه ال
 .18/21/1124ولغاية تاريخ انفكاكها في  18/9/1121تاريخ 
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ه قد صدر قرار التعيين للمدعية ردها تأسيسًا على أن   طالبةً الجهة المدعى عليها قد دفعت الدعوى  من حيث إن  و 
وتم تأشير القرار من الجهاز المركزي للرقابة المالية بتاريخ  24/2/1122باختصاص لغة عربية بتاريخ 

رسل كتاب قرار تعيينها فأ   ولم يرد ما يشعر بمباشرتها العمل لدى مديرية التربية بحلب ولم تستلم 28/21/1122
م وتم 21/1/1121غت بالذات بتاريخ لّ م وب  25/2/1121التبليغ إلى قيادة شرطة محافظة ريف دمشق بتاريخ 

بالقرار رقم /  لمراجعة مديرية التربية في حلب فاعتبرت بحكم المستقيلة االتصال بها هاتفيا ألكثر من مرة  
صحيح ومنتج لكافة  م دون مالحقتها قضائياً  وأن هذا القرار قد صدر على نحو  25/5/1121/ تاريخ21115

نه ال تتوافر أية ح ،أثاره وليس من مبرر قانوني إللغائه / 8الة من حاالت اإللغاء المنصوص عليها في المادة /وا 
ح وجود عيب في شكل القرار اإلداري _ مخالفة القوانين واللوائ –من قانون مجلس الدولة وهي عدم االختصاص 

ن  _والخطأ في تطبيقها أو تأويلها  / من القانون األساسي للعاملين في الدولة 209المادة/ إساءة استعمال السلطة وا 
م أجازت لرئيس مجلس الوزراء إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل وهو أمر 1114/ لعام 51م /رق

ن المدعية تركت العمل بدون إذن رسمي وتغيبت عن عملها أكثر من خمسة عشر  جوازي وليس شرط وجوبي وا 
إلى الكتاب الوزاري رقم يوما متصلة ولم تلتحق بعملها لذلك فقد اعتبرت بحكم المستقيلة استنادا ً 

وا بأوراقهم الثبوتية تقّدمالعاملين الناجحين الذين  م الذي ينص على أن  15/4/1111/ تاريخ 0015/2/42/4/0
وصدرت قرارات تعيينهم ولم يباشروا عملهم بعد خمسة عشر يوماً فإنهم يعتبرون بحكم المستقيل بعد تاريخ 

ريف دمشق يتضمن  تاب من مديرية التربية في محافظةم ك15/4/1120إبالغهم الصك الالزم، وقد ورد بتاريخ 
قائمة بأسماء العاملين المحددين مركز عمل مؤقت في محافظ ريف دمشق ومن بينهم المدعية التي باشرت عملها 

م وبعد انقطاع المدعية عن العمل ورد كتاب آخر يفيد بانقطاعها 15/9/1121ة بقعسم المحدثة بتاريخ مدّرسفي 
صرف لها رواتب أو تعويض كما م وأنه لم ي  01/9/1124ة عبد الله حسين معمر بتاريخ مدّرسعن العمل في 

 م.29/8/1125في  المؤر خورد في كتاب دائرة المحاسبة 
القاضي اإلداري يتفرد عن كل من القاضي الجزائي والقاضي المدني  تجدر اإلشارة بداية إلى أن   ن هإحيث من و 
في  ية أو عدم مشروعية العمل اإلداري يبحث عن حكم القانون السليم فقط، أي ال يبحث في مشروعه ال بأن  

في خصوص هذا العمل عن نقطة التوازن التي تتحقق عندها كل من  المنازعة المطروحة أمامه، بقدر ما يبحث
ع إلى نصوص القوانين التي المصلحة العامة ومصالح األفراد، األمر الذي يملي عليه عدم االكتفاء فقط بالرجو 

ن ماتحكم النزاع و  بهذا النزاع سواء ما يتعلق منها باعتبارات المالئمة  إلى الظروف والمالبسات التي تحيطكذلك  ا 
 ا يتعلق بحقوق األفراد وحرياتهم.اإلدارية وضرورات اإلدارة ومتطلباتها أو م

لم يعد يخفى على أحد بأن األحداث األمنية التي شهدتها وال تزال تشهدها بعض المناطق في  ن هإحيث من و 
ة مزرعة شاوى التابعة لمنطقة الباب مدّرسالقطر ومن بينها منطقة الباب في حلب حيث مكان تعيين المدعية في 
منين خطف قد دفعت بالمواطنين اآلتل والوانتشار العصابات اإلرهابية المسلحة التي أقدمت على ارتكاب جرائم الق

لى مناطق أخرى أكثر أمانًا، وهي ذات األسباب إق سكناهم خاصة المناطق المتوترة إلى مغادرة منازلهم ومناط
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أي ة المذكورة حفاظاً على حياتها وليس ألي سبب آخر مدّرسلى عدم االلتحاق بعملها في الإفعت بالمدعية التي د
القضاء اإلداري ولما له من خصوصية قد راعى أوضاع  قاهرة وفي هذا الصدد فإن   كانت تحت وطأة قوة أن ها

للقاصي  هذه الظروف قد أصبحت معلومةً  ال سّيما أن  العاملين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد و 
 (. 1120لعام  /2922في القضية رقم / /298والداني ) يراجع رأي الجمعية العمومية في مجلس الدولة رقم /

 أن هاإال كانت تحت وطأة قوة قاهرة حالت دون تمكنها من االلتحاق بعملها  أن هاالمدعية وبالرغم من  من حيث إن  و 
 لم تتوان في وضع نفسها تحت تصرف مديرية التربية بمحافظة ريف دمشق التي قامت بتحديد مركز عملها بشكل  

ثم نقلت إلى ثانوية األسد في  15/9/1121وباشرت عملها بتاريخ  1+ ح 2المحدثة ح ة بقعسممدّرسمؤقت في 
وقد  10/21/1121/ تاريخ 2/ح5445المحدثة بداًل من شاغر بموجب القرار رقم / 1قلعة جندل + قلعة جندل ح

ودون  18/21/1124وظلت مثابرة على عملها بدون انقطاع لغاية تاريخ  15/21/1121باشرت عملها بتاريخ 
 أن تتقاضى طوال هذه الفترة أي أجر أو تعويض. 

رقابة القضاء اإلداري على قرارات السلطة اإلدارية ال تقف فقط عند حد التحقق من الوجود المادي  من حيث إن  و 
ر للوقائع التي اتخذتها هذه السلطة أساسًا لقرارها وصحة التكييف القانوني لهذه الوقائع وعدم مخالفة محل القرا

ن ماللقواعد القانونية و  تتعدى الرقابة إلى حد البحث في أهمية وخطورة السبب وتقدير مدى التناسب بينه وبين  ا 
 ه أي محل هذا القرار ومضمونه. على أساس  اإلجراء المتخذ 

ة مدّرسف المدعية عن االلتحاق بعملها في السبب الذي بني عليه القرار المشكو منه يتمثل في تخلّ  من حيث إن  و 
كما هو  18/9/1122ة المذكورة بتاريخ مدّرسمزرعة شاوى التابعة لمنطقة الباب بحلب بعد أن باشرت عملها بال

فإذا ما أخذ  21/5/1124ص /م/ تاريخ 059/م. ف/18ثابت من خالل تقرير رئيس دائرة الرقابة الداخلية رقم /
الظروف الراهنة في حلب وانتشار العصابات اإلرهابية بعين االعتبار أن انقطاع المدعية عن العمل كان بسبب 

انقطاع المدعية عن العمل يغدو مبررًا كون استدعته ضرورة  المسلحة في ريف حلب سيما في منطقة الباب فإن  
المحافظة على حياتها في ظل انتشار الخطف وجرائم القتل فإذا ما كان القرار المشكو منه قد بني على سبب 

(  يشوبه الغلو في سلطة التقدير )عدم التناسبمناط مشروعية هذا السبب يجب أن ال القانون فإن  محدد بموجب 
 ( وبين اإلجراء المتخذ ومقداره.ومن صور هذا الغلو عدم المالءمة بين درجة خطورة الفعل )السبب

عملها أو االنقطاع عنه ف المدعية عن االلتحاق بالمحكمة وجدت من خالل وثائق القضية بأن تخلّ  من حيث إن  و 
هذا  كان بسبب خارج عن إرادتها كونها كانت تخشى من إقدام العصابات اإلرهابية على خطفها لذلك فإنّ 

وأن  خاصةً  25/5/1121/ تاريخ 21115االنقطاع ال يشكل سببًا يبرر لإلدارة إصدارها للقرار المشكو منه رقم /
لى وضع نفسها تحت تصرف مديرية التربية في محافظة ريف المدعية غداة انقطاعها عن العمل قد سارعت إ

إدارات الدولة  ة بها وباعتبار أن  ينك المدعية بالوظيفة المعيدل على تمس   إن مادمشق فإن دل  هذا على شيء ف
ربية ومؤسساتها العامة تشكل فروعًا لشخصية اعتبارية واحدة هي الدولة فإن التحاق المدعية بالعمل لدى مديرية ت

مما كان يتعين على مديرية تربية ريف  ،مواظبة على رأس عملها الذي عينت فيه ابتداءً  أن هاريف دمشق تعتبر وك
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دمشق أن تخاطب مديرية تربية محافظة حلب وأن تعلمها بواقع ومصير المدعية في إطار التعاون بين الجهات 
الوحدة في خدمة الصالح العام القائمة بين مختلف  العامة للحيلولة دون إهدار حقوق المدعية على اعتبار أن

الجهات اإلدارية يستوجب التنسيق فيما بينها .... وبالتالي وتبعًا لما سلف بيانه وفي ظل ثبوت غلو اإلدارة في 
تقديرها لركن السبب الذي بني عليه القرار المشكو منه يكون القرار قد صدر في غير محله القانوني مما يتعين 

ؤه لمخالفته أحد المبادئ القانونية العامة وهو مبدأ التناسب بين الفعل / السبب / واإلجراء المتخذ بحق إلغا
 المدعية وهو اعتبارها بحكم المستقيلة. 

المدعية وقد مارست عملها لدى مديرية تربية ريف دمشق خالل الفترة الممتدة من تاريخ  من حيث إن  و 
هذه الفترة الطويلة نسبيًا يجعلها في مركز قانوني يعطيها الحق  فإن   18/21/1124ولغاية تاريخ  18/9/1121

بالعودة للعمل في مديرية تربية ريف دمشق لدى إحدى المدارس التابعة لها بعد ما استقر وضعها الوظيفي لدى 
 ريف دمشق وبما هذه المديرية مما يتعين على الجهة المدعى عليها بأن تعيد المدعية للعمل لدى مديرية تربية

 يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ه ال يجوز نّصت على أن   1114/ لعام 51/ من نظام العاملين األساسي في الدولة رقم /29المادة / من حيث إن  و 
أو موجودًا في أحد  فعلية   للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغاًل للوظيفة على وجه قانوني وقائمًا بها بصورة  

 األوضاع التي تقضي باستحقاق األجر خاللها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر. 

وفي ظل ثبوت تواجد المدعية على رأس عملها بشكل فعلي وقانوني لدى مديرية تربية محافظة  ن هإحيث من و 
فإنه استنادًا لنص المادة  18/21/1124غاية تاريخ ول 18/9/1121ريف دمشق خالل الفترة الممتدة من تاريخ 

المدعية تستحق أن تتقاضى كامل أجورها وتعويضاتها أسوة بأمثالها من العاملين الدائمين  / آنفة الذكر فإن  29/
عن الفترة المذكورة واستنادًا لنظرية الموظف الفعلي مع اعتبار هذه الفترة خدمة فعلية داخلة في القدم المؤهل 

عن األخرى منهما مما يتعين على الجهة المدعى  لترفيع والمعاش التقاعدي فكرتان متالزمتان ال فكاك لواحدة  ل
عليها أن تقوم بتسوية وضع المدعية الوظيفي على األساس وأن تمنحها األجور المستحقة لها مع التعويضات 

 فيع المستحقة. إلى الفروقات الناجمة عن عالوات التر  الممنوحة ألمثالها إضافةً 

وفي الختام فإن المحكمة لم ترى ما يستوجب اختصام السيد رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه  ن هإحيث من و 
 في الدعوى لعدم عالقته بالنزاع مثار القضية مما يغدو من المتعين إخراجه من الدعوى. 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 من الدعوى لعدم صحة اختصامه فيها.  –ضافة لمنصبه إ –خراج السيد رئيس مجلس الوزراء إ أولا:

 قبول الدعوى والطلب العارض فيما عدا ذلك شكاًل.  ثانياا:
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لغاء القرار المشكو منه رقم / في شطر  قبولهما موضوعًا  ثالثاا: الصادر  25/5/1121/ تاريخ 21115منهما وا 
لدى  لزام الجهة المدعى عليها بإعادة المدعية إلى عملها وتعيينهاا  ا يخص المدعية و ظ حلب جزئيًا فيمعن محاف

لزامها أيضًا بأن تصرف مدّرس( كمديرية التربية بريف دمشق )في إحدى المدارس التابعة لها ة لمادة اللغة العربية وا 
ن الفترة الممتدة من تاريخ للمدعية كامل أجورها والتعويضات الممنوحة ألمثالها من العاملين الدائمين ع

واعتبار هذه الفترة خدمة فعلية داخلة في القدم المؤهل للترفيع وفي احتساب  18/21/1124ولغاية  18/9/1121
المعاش التقاعدي على أن تؤدي عنها المدعية حصتها من االشتراكات التأمينية المترتبة عليها وفق أحكام المرجع 

 ضعها الوظيفي على هذه األساس ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.التأميني الخاضعة له وتسوية و 

 س مقابل أتعاب المحاماة. / ل.511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما / رابعاا:

 م 72/07/7105هـ الموافق  0422/ حكماا صدر وتلي علناا في تاريخ /

/ في الطعن 0037المحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى تم 
 7101 / لعام2170رقم /

 

 المحكمة اإلدارية بدمشق

 م 7101( لسنة 30/0القرار رقم )

 م 7101( لسنة 0221في القضية ذات الرقم )

عادته إلى عمله وفق أحكام المادة/–عامل–محكمة إدارية  / من 022إنَّ اعتبار العامل بحكم المستقيل وا 
يعد بمثابة  إنَّماة لرئيس مجلس الوزراء قّرر نون األساسي للعاملين في الدولة بموجب السلطة الجوازية المالقا

 تعيين مجدد ويشكل مانعاا من استحقاق العامل ألي تعويض عن فترة انقطاعه إلى العمل.

 الجهة المدعيــــــــــــة: )أ. م(.

 المدير العام للمؤسسة العامة للطباعة إضافة لوظيفته.  الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.  من حيث إن  و 
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وكيل المدعي أقام هذه الدعوى عبر  وراق في أن  تتحصل حسبما استبان من األ القضية وقائع من حيث إن  و 
قائاًل : إن  1125/  5/  14به مجموعة من الوثائق سجل لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ  استدعاء مرفق

المدعي هو من العاملين لدى اإلدارة المدعى عليها وقد تم توقيفه عن طريق الخطأ لدى أحد األجهزة المختصة 
/ يومًا 25إلى تغيبه عن العمل لمدة تزيد عن / أّدىمما  2/21/1121تاريخ وأخلي سبيله ب 0/8/1121بتاريخ 

القاضي باعتبار المدعي بحكم  2/21/1121/ تاريخ 2111/440رة المدعى عليها القرار رقم فأصدرت اإلدا
لكن المستقيل وكان المدعي قد رفع كتابًا إلى إدارته المختصة وضع نفسه فيه تحت تصرف اإلدارة التابع لها و 

منه وراق المطلوبة ي بتقديم جميع األفقام المدع ؛جل إعادته إلى العملأالمدير العام قد طلب منه تبرير غيابه من 
عده إلى عمله مما دفع بالمدعي إلى المدير العام لم ي   منسوب إليه، ومع ذلك فإن   والتي تثبت عدم وجود أي جرم  

شارحًا فيه وضعه فعمد السيد الوزير إلى تقديم مقترح  بكتاب   1121/  1/  14للسيد وزير التربية بتاريخ  تقّدمال
من أجل البت  21/8/1120تاريخ  1/40/21/1ص  1124/0للسيد رئيس مجلس الوزراء بالكتاب رقااااااااام 

المتضمن إعادة المدعي إلى  12/4/1124تاريخ  2141باألمر فجاء الرد من رئاسة مجلس الوزراء بالقرار رقم 
س ولكن اإلدارة لم تصرف له 1( ل 12802قدره )  مقطوع بأجر  شهريّ ه األصلي بنفس الوظيفة والفئة و عمل

رواتبه عن فترة االنقطاع، لذلك فقد كانت هذه الدعوى التي يطلب فيها المدعي الحكم له بصرف كافة رواتبه 
ات التي يستحقها لتعويضات والترفيعالمستحقة له من تاريخ توقيفه وحتى تاريخ إعادته إلى العمل وصرف كافة ا

اء تأخرها بإعادة تعيينه يعود جرّ  لزام اإلدارة المدعى عليها بالتعويض عليه عما أصابه من ضرر  ا  عن تلك الفترة و 
ترفيع وفي تقديره للمحكمة واعتبار مدة التوقيف ومدة االنقطاع عن العمل خدمة فعلية داخلة في القدم المؤهل لل

 تقاعدي.حساب المعاش ال

اعت بر بحكم ردها تأسيسًا على أن المدعي قد  طالبةً اإلدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى  من حيث إن  و 
 بدون عذر   ( يومًا متصلة  25النقطاعه عن العمل أكثر من ) 10/1/1121تاريخ  2451بالقرار رقم  المستقيل

تاريخ  2141وقد تم إعادته إلى عمله بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  10/8/1121رسمي اعتباًر من تاريخ 
 الخ.  11بعد استكمال كافة إجراءات اإلعادة إلى العمل  12/4/1124

م رق بموجب القرار اعت بر بحكم المستقيلالمدعي قد  الثابت من خالل الوثاق المبرزة بالملف أن   من حيث إن  و 
( يومًا متصلة بدون 25بسبب غيابه عن العمل أكثر من )  2/21/1121( تاريخ 1/ 21/ )  940/  2111

المدعي قد أهمل الطعن بالقرار المذكور خالل الميعاد القانوني  وأن   10/8/1121رسمي مسبق اعتبارًا من  ذر  ع
بحيث اكتسب معه القرار المذكور  2959لعام  55مجلس الدولة ذي الرقم  / من قانون  11المحدد في المادة / 

القرار آنف الذكر  على أساس اً بح المركز القانوني للمدعي محددالحصانة القانونية بفوات ميعاد الطعن فيه وأص
 خدمته باالستقالة الحكمية. منتهية   كعامل  

دعوى على اعتبار أن إعادته إلى لطلباته في ال تحول دون إجابة المدعي القرار المذكور يظل عقبةً  من حيث إن  و 
جواز إعادة العامل المعتبر بحكم  على أساس  تمت  1124/  4/  12تاريخ  2141عمله بموجب القرار رقم 
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بعد  خدمته إلغاء القرار الصادر باعتباره بحكم المستقيل مما يعني أن   على أساس  المستقيل إلى الخدمة وليست 
ه ليس هناك في طالما أن  بخدمته السابقة  له غير متصلة   جديدة   هي خدمة   إن ماة القرار الصادر بإعادته إلى الخدم

فإذا أعادته فإن قرار اإلعادة يسري من تاريخ  ؛القانون من نص يلزم اإلدارة بإعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل
وهو ما  الفترة الفاصلة بين الخدمتين كان فيها المدعي بحكم المستقيل وال يستحق بالتالي أية حقوق عنها نفاذه وأن  

 جملة وتفصياًل. جديرًة بالرفضيجعل الدعوى 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكالً أولا: 

 رفضها موضوعًا ثانياا: 

 تضمين المدعي المصروفات وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة  ثالثاا:

 م 7101/  0/  20 هـ الموافق في0422/    / قرار صدر وتلي علناا في 

 ل يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7101( لسنة 30/0القرار رقم )

 م 7101( لسنة 41/7القضية ذات الرقم )في 

إن توقيف العامل ووجود دعوى جزائية مقامة –صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل–عامل –محكمة إدارية 
إقامة العامل الدعوى بعد إخالء سبيله وتقرير منع محاكمته يجعل -بحقه تعد سبباا قاطعاا لميعاد دعوى اإللغاء

 مناط ذلك.-إلغاء القرار مع أحقيته بالتعويض-د القانونيمن دعواه مقدمة ضمن الميعا

 )ي. ح(. الجهـــة المدعية: 

    )المدعى عليها بالتقابل(

 محافظ دمشق إضافة لمنصبه  الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة         )المدعية بالتقابل(

  -المحكمة-      
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 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع
 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية. من حيث إن  

وكيل المدعي أقام  في أن   –حسبما استبان من األوراق المبرزة بالملف  -القضية تتحصل  وقائع من حيث إن  و 
به مجموعة من الوثائق قائاًل فيه  ة  مرفق 01/2/1124ل في ديوان المحكمة بتاريخ جّ هذه الدعوى عبر استدعاء س  

ت ساروجة ( من الفئة الرابعة االمدعي هو من العاملين لدى اإلدارة المدعى عليها) دائرة خدم ما ملخصه : إن  
قامت إحدى الدوريات األمنية باعتقاله وتمت إحالته إلى محكمة قضايا اإلرهاب بدمشق  2/8/1121وبتاريخ 

المتضمن منع  4/9/1120تاريخ  41الثالث لدى المحكمة المذكورة القرار رقم  فصدر عن قاضي التحقيق
سقاط دعوى الحق العام عنه بجرم كتم الجناية لشموله بأحكام  محاكمته من الجرم المسند إليه لعدم كفاية األدلة وا 

 2011ر القرار رقم ، وفي أثناء ذلك قامت اإلدارة المدعى عليها بإصدا1120لعام  10مرسوم العفو العام رقم 
/ يومًا بصورة 25المتضمن اعتبار المدعي بحكم المستقيل لتجاوز غيابه مدة تزيد عن / 28/9/1121تاريخ 

 قاهرة   غيابه عن العمل كان بسبب توقيفه أي كان تحت وطأة قوة   مع أن   28/8/1121متصلة بدءًا من تاريخ 
ته إلى القضاء مع بقائه موقوفًا حتى تاريخ صدور قرار قاضي إحال ن  ا  لتاريخ اعتباره بحكم المستقيل و  سابقة  

حالت بينه وبين مراجعة  قاهرة   ن القرار الذي ينهي عالقته الوظيفية كون هناك قوة  التحقيق يحول دون تحص  
منه بطلب إعادة إلى العمل وتظلم من القرار المشكو  تقّدمالمدعي قد  و إن   ،القضاء إللغاء القرار المشكو منه

ولكن اإلدارة لم تجب على التظلم ال سلبًا وال إيجابًا لذلك فقد كانت هذه الدعوى التي يطلب فيها وكيل المدعي 
و إعادة المدعي إلى وظيفته السابقة بذات المرتبة  28/9/1121تاريخ  2011إلغاء القرار المشكو منه رقم 

ل مع احتفاظه بقدمه المكتسب فيهما لجهة الترفيع والتأمينات والدرجة اللتين كان فيهما بتاريخ اعتباره بحكم المستقي
لزام اإلدارة المدعى عليها بإعطاء المدعي كامل أجوره عن مدة التوقيف من تاريخ توقيفه في  وحتى  2/8/1121وا 

وبالتعويض عليه عن المدة المنقضية من تاريخ مراجعته لإلدارة المدعى  4/9/1120تاريخ إطالق سراحه في 
 صدور الحكم يعود تقديره للمحكمة.ها بغية العودة إلى عمله وحتى تاريخ علي
ها بموجب مذكرتها  طالبةً الجهة المدعى عليها قد دفعت الدعوى  من حيث إن  و   11/1/1125ة في المؤر خرد 

بطلب يلتمس فيه الموافقة  تقّدمالمدعي  التي تضمنت ادعاء بالتقابل وقد أوضحت اإلدارة في مذكرتها تلك بأن  
على إعادته إلى العمل مرفقًا به قرارًا صادرًا عن قاضي التحقيق الثالث لدى محكمة قضايا اإلرهاب بدمشق رقم 

مكتسب الدرجة القطعية يقضي منع محاكمته ورفاقه من الجرم المسند إليه 4/9/1120تاريخ  41/912/1120
سقاط دعوى الحق ال  10عام بحقه ورفاقه لجرم كتم الجناية لشموله بأحكام مرسوم العفو رقم لعدم كفاية األدلة وا 

يه تم عرض موضوع إعادته إلى العمل على السيد المحافظ باعتبار أن إعادته إلى العمل بناًء علو  1120لعام 
 يد المحافظجوازي يعود تقديره لإلدارة التي تمارس حق التعيين فاقترن موضوع اإلعادة بعدم موافقة الس هو أمر  

ن  لعدم الحاجة إلى خدمات المدعي و  /ل. س 28009المدعي لم يسدد الذمة المالية المترتبة عليه البالغة / ا 
ولقناعة اإلدارة المدعى عليها بأحقيتها في استعادة المبلغ المذكور من المدعي فقد كان االدعاء المتقابل التي 
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تبة عليه والبالغة المدعى عليه تقاباًل(بتسديد الذمة المالية المتر تلتمس فيه من المحكمة الحكم بإلزام المدعي ) 
 ./ ل.س28009/
( قد ئق المبرزة بالملف بأن المدعي )المدعى عليه تقابالً الثابت من أقوال ودفوع الطرفين والوثا من حيث إن  و 

بجرم كتم جنابة  وأحيل إلى محكمة قضايا اإلرهاب2/8/1121أوقف من قبل إحدى الجهات األمنية بتاريخ 
لت ص  وقد ف   18/1/1120تركه بتاريخ  قّرروبعد استجوابه من قبل قاضي التحقيق ت إرهابية   واالنضمام لمنظمة  
أساس  41ه بموجب قرار قاضي التحقيق الثالث لدى محكمة قضايا اإلرهاب بدمشق رقم الدعوى المقامة بحقّ 

تضمن من حيث النتيجة منع محاكمة المدعي من الجرم المكتسب الدرجة القطعية والم 4/9/1120تاريخ  912
سقاط دعوى الحق العام بحقه بجرم كتم الجناية لشموله بأحكام مرسوم العفو العام  المسند إليه لعدم كفاية الدليل وا 

تاريخ  2011كو منه رقم وكانت اإلدارة المدعى عليها قد أصدرت القرار المش ،1120لعام  10رقم 
المتضمن اعتبار المدعي بحكم المستقيل لتجاوز غيابه مدة تزيد عن خمسة عشر يومًا متصلة  28/9/1121

المدعي بطلب إلى  تقّدموبعد صدور قرار قاضي التحقيق واكتسابه الدرجة القطعية  28/8/1121بدءًا من تاريخ 
ن العمل والتمس من شرح فيه أسباب غيابه ع 0/21/1120تاريخ  0/ و 91292اإلدارة المدعى عليها برقم 
ن   إعادة المدعي إلى عمله هو أمر   اإلدارة بأن   بي نتاإلدارة إعادته إلى عمله ف طلب المدعي قد اقترن  جوازي وا 

 بعدم الموافقة من قبل السيد المحافظ.
من  /11ادة /ى اإللغاء المحدد في المفترة التقاضي تعتبر قاطعة لميعاد دعو  تجدر اإلشارة إلى أن   ن هإحيث من و 

الدعوى القضائية المقامة بحق المدعي وقد فصلت بموجب قرار قاضي التحقيق  قانون مجلس الدولة وبذلك فإن  
ن   4/9/1120يخ الثالث لدى محكمة قضايا اإلرهاب بتار   م  بتظلّ  تقّدمالمدعي وقد  والمكتسب الدرجة القطعية وا 

هذا التظلم قد قدم خالل مدة الستين يومًا من تاريخ  فإن   0/21/1120تاريخ  0/ و 91292إلى اإلدارة برقم 
تاريخ  91292اإلدارة قد أجابت على التظلم بكتابها رقم  اكتساب الحكم الدرجة القطعية وباعتبار أن  

الجواب جاء خالل مدة الستين يومًا المحدد ضمن الميعاد القانوني  بعدم الموافقة على اإلعادة فإن   1/21/1120
 دد لدعوى اإللغاء كونها سجلت لدى المحكمة خالل مدة الستين يومًا من تاريخ جواب اإلدارة على التظلم.المح
وقد ثبت للمحكمة بأن المدعي كان موقوفًا لدى السلطات األمنية المختصة ما بين تاريخ  حيث أن همن و 
فإن  18/0/1120رهاب في وتاريخ تركه من قبل قاضي التحقيق الثالث لدى محكمة قضايا اإل 2/8/1121

ني عليه وهو غياب المدعي صدور القرار المشكو منه جاء متجاوزًا على األصول القانونية كون السبب الذي ب  
لم يكن  هذا السبب )أي سبب الغياب( فإن  28/8/1121/يومًا بصورة متصلة بدءًا من تاريخ 25لمدة تجاوزت الا /
ن مابإرادة المدعي و  كان نتيجة قوة قاهرة حالت دون إمكانية ذهاب المدعي إلى عمله وهو لم يتوقع هذا األمر ولم  ا 

غيابه عن العمل طوال فترة التقاضي أمام محكمة قضايا  وبالتالي فإن   ،ن قضائياً اه لم يدب به بدليل أن  يتسب  
إلى السبب القانوني الذي يبرر وجوده  اإلرهاب يعتبر غيابًا مبررًا وهو ما يجعل القرار المشكو منه مفتقداً 

من أركان انعقاده وبالتالي يغدو القرار مشوبًا بعيب الال مشروعية مما يتعين إلغاؤه وبإلغاء  ومشروعيته كركن  
 القرار المشكو منه يكون من حق المدعي العودة إلى عمله بذات الوظيفة التي كان قبل صدور هذا القرار.
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القضائي قد استقر على أن العامل الذي يوقف من قبل الجهات األمنية ثم يخلى سبيله  االجتهاد من حيث إن  و 
كامل أجوره عن مدة توقيفه التي انتهت بإخالء سبيله مهما طالت مدة  حال إلى القضاء يستحق  دان أو ي  دون أن ي  

ن القانون األساسي للعاملين في م 89توقيفه وهو ما يتفق من حيث مآله مع المبدأ الذي اعتمده المشرع في المادة 
 .1114لعام  51الدولة رقم 

 18/0/1120تركه بتاريخ  قّرروت 2/8/1121الثابت من اإلدارة بأن المدعي قد أوقف بتاريخ  من حيث إن  و 
ه يكون من حقه تقاضي كامل أجوره وتعويضاته التي ال يشترط الستحقاقها وعليه واستهداء باالجتهاد المذكور فإن  

 قيام بالعمل فعاًل عن تلك الفترة.ال
يجب التفرقة ما بين مدة التوقيف وبين المدة المنقضية من تاريخ وضع المدعي نفسه تحت تصرف  حيث أن همن و 

اإلدارة إلعادته إلى عمله بعد تركه من قبل قاضي التحقيق الثالث لدى محكمة قضايا اإلرهاب في 
هذه الفترة ال  عواه وهو تاريخ صدور الحكم في الدعوى الماثلة فإن  وحتى تاريخ ما يطالب به في د18/0/1120
استنادًا للمبدأ القائل بأن األجر هو مقابل العمل إذ أن المدعي  عد بحكم مدة التوقيف وال يستحق عنها أي أجر  ت  

ن مالم يقم بأي عمل لدى اإلدارة خالل هذه الفترة و  ن هذه المحكمة ترى  ا  يستحق تعويضًا يعود تقديره للمحكمة وا 
(من أجور وتعويضاته %05في خصوصية هذه الدعوى االكتفاء بتقرير الحق للمدعي بتعويض يعادل نسبة )

 التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل.
ولغاية تاريخ تركه في  2/8/1121المدعي في  الفترة الممتدة من تاريخ توقيف عن البيان بأن   غني   ن هإحيث من و 

وكذلك الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف اإلدارة إلعادته إلى عمله بعد تركه ولغاية  18/0/1120
في القدم المؤهل للترفيع وفي استحقاق المعاش على أن  ةً داخل فعليةً  خدمةً  تاريخ عودته ومباشرته العمل فعاًل تعد  

 هما المدعي حصته من االشتراكات التأمينية المترتبة عليهما إلى المرجع التأميني الخاضع له.يؤدي عن
ب لها بذمة المدعي مبلغًا وقدره ه قد ترتّ في ادعائها المتقابل بأن   بي نتاإلدارة المدعى عليها قد  من حيث إن  و 
 28/8/1121ترة الممتدة من تاريخ تقاضاها المدعي عن الف وتعويضات   /ل.س هو عبارة عن أجور  28009/

وعلى أثرها صدر القرار المشكو منه  أي الفترة التي اعتبرتها اإلدارة غياب غير مبرر   01/9/1121ولغاية تاريخ 
ن للمحكمة بأن القرار المذكور قد صدر في غير وعلى اعتبار أنه تبيّ  ،القاضي باعتبار المدعي بحكم المستقيل

منح المدعي كامل أجوره وتعويضاته التي ال يشترط  قّررإلغاؤه كما سلف البيان كما ت قّرروتمحله القانوني السليم 
ه تغدو من فإن   18/0/1120ولغاية تاريخ  2/8/1121لفترة الممتدة من تاريخ الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل عن ا

تطالب عنها باألجور تقع ضمن الفترة  حق اإلدارة استعادة المبلغ المطالب به المذكور أعاله كون الفترة التي
لديها ألكثر من المحكوم بها للمدعي بكامل أجوره مما ال يجوز قانونًا أن يتقاضى العامل من اإلدارة التي يعمل 

 .عن ذات العمل أجر  
 -لهذه األسباب-
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 حكمت المحكمة بما يلي:
 قبول الدعوى واالدعاء المتقابل شكاًل. أولا:
لغاء القرار المشك في شطر  موضوعًا  قبولهما ثانياا: لزام اإلدارة و  28/9/1121تاريخ  2011و منه رقم منهما وا  ا 

إلى عمله بذات الوظيفة والفئة التي كان  المدعي )المدعى عليه بالتقابل(( بإعادة المدعى عليها )المدعية بالتقابل
لزامها أيضًا  كامل األجور  )المدعى عليه بالتقابل(بأن تدفع للمدعي عليهما قبل صدور القرار المذكور وا 

 2/8/1121والتعويضات التي ال يشترط الستحقاها القيام بالعمل فعاًل عن الفترة الممتدة من تاريخ توقيفه في 
/ من األجور والتعويضات التي ال %05وبأن تدفع له تعويضًا مقداره / 18/0/1120ولغاية تاريخ تركه في 

لعمل فعاًل عن الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرفها إلعادته إلى عمله يشترط الستحقاقها القيام با
ولغاية اكتساب هذا  18/0/1120حكمة قضايا اإلرهاب في بعد تاريخ تركه من قبل قاضي التحقيق الثالث لدى م

وكذلك الفترة  18/0/1120ولغاية تاريخ  2/8/1121الحكم الدرجة القطعية واعتبار الفترة الممتدة من تاريخ 
( نفسه تحت تصرف اإلدارة من أجل إعادته إلى علمه بعد ع المدعي )المدعى عليه بالتقابلالممتدة من تاريخ وض

ولغاية إعادته ومباشرته العمل فعاًل خدمة فعلية داخلتين في القدم المؤهل للترفيع وفي 18/0/1120تركه في 
مدعي حصته من االشتراكات التأمينية المترتبة عليهما إلى احتساب المعاش التقاعدي على أن يؤدي عنهما ال

س فقط  /ل.283009باستعادة مبلغ /ه وأحقية اإلدارة المدعى عليها )المدعية تقاباًل( المرجع التأميني الخاضع ل
ذلك ثمانية عشرة ألفًا وثالثمائة وتسع وثالثون ليرة سورية من المدعي )المدعى عليه بالتقابل( ورفض ما تجاوز 

 من طلبات الطرفين.
 /ل. س مقابل أتعاب المحاماة. 511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما / رابعاا:

 م70/7/7101هـ الموافق  0422/   / حكماا صدر وتلي علناا في
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 م 7102( لسنة 02القرار رقم )

 م 7102( لسنة 3الرقم )في القضية ذات 

جمهوري / من القرار ال17استناداا ألحكام المادة / تعويض الجهد اإلضافيالمطالبة ب–عامل  –محكمة إدارية 
ل يشمل المذكور فإن التعويض / من القرار 17استناداا ألحكام المادة /-0210/ لعام 723ذي الرقم /

ن في وتم تحديد المستفيدين من هذا التعويض وهم العاملالمادة  هذهعلى أنه وبموجب المهندسين تأسيساا 
حقول التنقيب ومواقع البحث ولحاملي بكالوريوس العلوم والتجارة وتّم إضافة حملة اإلجازة في الحقوق بموجب 

 مناط ذلك.-رفض المطالبة-72/5/0222( تاريخ 22/ل/12قرار اللجنة اإلدارية ذي الرقم )

 ورفقاه(. –)م. ج  الجهـــة المدعية:

 المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية إضافة لوظيفته.  الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 وحيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية.

بتاريخ  تقّدموكيل الجهة المدعية  وقائع هذه الدعوى تتحّصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن   وحيث إن  
أفراد الجهة المدعية يعملون لدى الشركة السورية لتخزين  بدعوى أمام هذه المحكمة قائاًل فيها أن   20/22/1122

ن   من حقهم الحصول على تعويض الجهد اإلضافي  وتوزيع المواد البترولية بصفة مهندسين منذ أعوام عديدة وا 
الجهة المدعى عليها ترفض منح أفراد الجهة المدعية هذا التعويض بالرغم من أن  إال أن  وفق القوانين المرعية 

مما حدا بأفراد  ،الكثير من العمال يأخذون هذا التعويض ومنذ مدة طويلة مما يخّل بمبدأ المساواة في المؤسسة
بالدعوى الماثلة طالبين إلزام اإلدارة المدعى عليها بأن تدفع ألفراد الجهة المدعية تعويض  تقّدمية الالجهة المدع

 ( من الراتب مع الفروقات.%15الجهد اإلضافي بواقع )

 بأي جواب. تقّدمجهة اإلدارة تبلغت عريضة الدعوى ولم ت من حيث إن  و 

عوى الماثلة منحهم تعويض الجهد اإلضافي والذي يعتبر بمثابة أفراد الجهة المدعية يطالبون بالد من حيث إن  و 
 تعويض طبيعة العمل.

والتعليمات  2902/ لعام 128/ من القرار الجمهوري /01هذا التعويض يمنح وفقًا ألحكام المادة / من حيث إن  و 
 النافذة له.
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/ من القرار الجمهوري ذي 01مادة /البّت في هذه الدعوى يتطلب البحث فيما إذا كانت أحكام ال من حيث إن  و 
/ 51مازالت نافذة بعد صدور نظام العاملين األساسي في الدولة بالقانون ذي الرقم / 2902/ لعام 128الرقم /
 .1/2/1115والنافذ اعتبارًا من تاريخ  1114لعام 

نافذة التطبيق بعد استمّرت  2902/ لعام 128/ ومن القرار الجمهوري رقم /01أحكام المادة / من حيث إن  و 
/ منه 211هذا القانون نص في المادة / ن  ألاستنادًا  2985/ لعام 2صدور القانون األساسي للعاملين بالدولة /

على أن يصدر مرسوم بتحديد تعويضات طبيعة العمل المتوّجب منحها للعاملين الخاضعين ألحكامه وتنفيذًا لهذه 
ثابر على منح والذي قضى بأن ي   2982/ لعام 21والمرسوم / 2980/ لعام 28المادة فقد صدر المرسوم /

ها واستنادًا لذلك استمّر نفاذ على أساس  صرف تعويض طبيعة العمل وفق القواعد والشروط والحدود التي كان ي  
المتضمنة منح تعويض طبيعة عمل تحت اسم تعويض الجهد  2902/ لعام 128/ من القرار /01أحكام المادة /

/ من القرار 01منح تعويض الجهد اإلضافي المنصوص عليه بالمادة / وبهذه المثابة يستنتج أن   ،اإلضافي
 .2985/ لعام 2كان استنادًا ألحكام القانون األساسي للعاملين بالدولة ذي الرقم / 2902/ لعام 128الجمهوري /

أحكام هذا القانون  اسي في الدولة فإن  المتضمن قانون العاملين األس 1114/ لعام 51ه وبصدور القانون /إال أن  
لناحية حقوقهم أو واجباتهم وذلك لصراحة  أصبحت واجبة التطبيق على كافة العاملين الخاضعين ألحكامه سواءً 

 على ما يلي: نّصت/ من القانون المذكور والتي 250المادة /

فة استخدامهم وتلغى في معرض تطبيقه )يخضع العاملون المشمولون بهذا القانون ألحكامه حصرًا أّيًا كانت ص
 جميع األحكام القانونية المخالفة أّيًا كان النّص القانوني الذي وردت فيه(.

 .2985/ لعام 2/ منه على أن يلغى القانون /204نص في المادة / 1114/ لعام 51القانون / كما أن  

/ لعام 2للعاملين في الدولة وفق أحكام القانون / كافة التعويضات الممنوحة وبهذه المثابة فإنه يتعين القول أن  
وبالتالي لم  1114/ لعام 51إعادة تنظيم شروط وقواعد منحها وفق ما هو منصوص عليه بالقانون/ قد تم   2985

أو أي نّص قانوني أجاز  2985/ لعام 2يستند في منحه ألحكام القانون / بأي تعويض   مطالبةيعد جائزًا قانونًا ال
الجهة المدعية بتعويض  مطالبة القول بأن  األمر الذي يتعين معه  2985/ لعام 2ندًا ألحكام القانون /منحه س

على ال يستند  2902/ لعام 128/ من القرار الجمهوري ذي الرقم /01الجهد اإلضافي وفقًا ألحكام المادة /
 قانوني سليم وجديرًا بالرفض. أساس  

/ لعام 51/ من القانون األساسي للعاملين بالدولة ذي الرقم /89المادة / أن  إلى مع اإلشارة في هذا الخصوص 
د/ أن يصدر رئيس  حددت حاالت منح تعويض طبيعة العمل واالختصاص ونسبها وقضت الفقرة / 1114

رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد أنواع هذا التعويض والفئات المستفيدة منه وتنفيذًا ألحكام هذه الفقرة أصدر 
ن تعويض طبيعة عمل يالقاضي بمنح المهندس 4/21/1114خ /م و تاري11مجلس الوزراء القرار ذي الرقم /

( من األجر، األمر الذي يستنتج معه أن أحكام هذه المادة المذكورة أصبحت %2( إلى )%0بنسبة تتراوح بين )
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تعويض الجهد  سين مع التنويه أن  هي المستند القانوني لمنح تعويض طبيعة العمل وما في حكمها للمهند
اإلضافي يعتبر بمثابة تعويض طبيعة العمل )وبمثل ما سبق بيانه قضت المحكمة اإلدارية العليا بموجب قرارها 

ضافة لما تّم إيضاحه فإن تعويض 1118/ لعام 5024أساس/ 22/9/1118/ تاريخ 2455ذي الرقم / (، هذا وا 
ال يشمل  2902/ لعام 128/ من القرار الجمهوري ذي الرقم /01حكام المادة /الجهد اإلضافي الممنوح استنادًا أل

ن في و فيدين من هذا التعويض وهم العامل/ تم تحديد المست01ه استنادًا ألحكام المادة /أن  على المهندسين تأسيسًا 
ازة في الحقوق بموجب حقول التنقيب ومواقع البحث ولحاملي بكالوريوس العلوم والتجارة وتّم إضافة حملة اإلج

/ تاريخ 20)قرار المحكمة اإلدارية العليا رقم / 12/5/2929( تاريخ 29/ل/09قرار اللجنة اإلدارية ذي الرقم )
(، لذلك واستنادًا لما سبق تبيانه تغدو دعوى الجهة المدعية فاقدة لمستندها 1115/ لعام 95أساس/ 1/0/1115

 . جديرًة بالرفضالقانوني السليم و 

 -ذه األسبابله-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الدعوى شكاًل.أولا 

 رفضها موضوعًا. ثانياا:

 / ل. س مقابل أتعاب المحاماة. 2111تضمين الجهة المدعية المصاريف و / ثالثاا:

 م4/7/7102هـ الموافق لـ 0424/ ربيع األول/ 72صدر وتلي علناا في 

 

 م 7102( لسنة 42القرار رقم )

 م 7102( لسنة 15القضية ذات الرقم )في 

مناط -استحقاقها للعالوة كونها تشغل وظيفة تعليمية–%2إضافية بنسبة  تعليمية عالوة–عامل –محكمة إدارية
 .ذلك

 )ب. ش(. الجهـــة المدعية:

 وزير االتصاالت والتقانة إضافة لمنصبه. الجهة المدعى عليها:

 للمؤسسة العامة لالتصاالت إضافة لوظيفته.المدير العام                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة
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  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 وحيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية.

بتاريخ  تقّدملجهة المدعية وكيل ا وقائع هذه الدعوى تتحّصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن   من حيث إن  و 
المدعية من العاملين بالفئة األولى لدى المؤسسة العامة  : أن  وى أمام هذه المحكمة قائاًل فيهابدع 24/5/1121

 أن هافة بالتدريس لدى المعهد المذكور و وهي مكل   -معهد االتصاالت –مديرية التأهيل والبحوث  –لالتصاالت 
/ من القانون األساسي للعاملين 2بذلك تستحّق العالوة التعليمية المنصوص عليها بملحق جداول األجور رقم /

عن منح المدعية هذه العالوة دون أي مسّوغ  اإلدارة المدعى عليها ممتنعة   إال أن  ( من أجرها %2بالدولة بواقع )
إلزام اإلدارة المدعى عليها بمنحها العالوة المذكورة بواقع  طالبةً بهذه الدعوى  تقّدمقانوني مما حدا بالمدعية لل

ملحق  أن   على وذلك تأسيساً  ،( من األجر بتاريخ أداء العمل واعتبارًا من تاريخ شغلها للوظيفة التعليمية2%)
 / نّص بصراحة على منح العاملين بالفئة األولى هذه العالوة عند تعيينهم في وظيفة  2جداول األجور رقم /

القاضي  25/2/1119( تاريخ 102أصدرت رأيها ذي الرقم )م/د/ 1115/ لعام 2أن لجنة القرار رقم /و  ،تعليمية  
باستفادة العاملين المعينين مجددًا بوظيفة تعليمية من الفئة األولى بالعالوة المنصوص عنها بملحق جداول األجور 

كما طلبت الجهة المدعية الحكم بإلزام  1114/ لعام 51قم // من القانون األساسي للعاملين بالدولة ذي الر 2رقم /
 جهة اإلدارة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها.

ت بمذكرة جوابية التمست فيها رّد الدعوى تقّدمجهة اإلدارة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى و  من حيث إن  و 
أن من يستحّق العالوة التعليمية يجب أن يكون معّين ابتداًء في  على قانوني سليم تأسيساً  على أساس  لعدم قيامها 

 تعليمية. بوظيفة   ن المدعية غير معّينة  ا  و  تعليمية   إلى وظيفة   إدارية   وظيفة تعليمية أو منقول من وظيفة  

دول المدعية تهدف من الدعوى الماثلة إلى منحها العالوة التعليمية المنصوص عليها بملحق ج من حيث إن  و 
 .1114/ لعام 51/ من القانون األساسي للعاملين بالدولة رقم /2األجور رقم /

مناط منح هذه العالوة هو ممارسة الوظيفة التعليمية وبغّض النظر إذا كان التعيين ابتداء بوظيفة  من حيث إن  و 
 تعليمية أم تم النقل من وظيفة إدارية إلى وظيفة تعليمية.

ت بموجب تقّدملفت الجهة المدعية بتقديم ما يثبت تعيينها وممارستها لوظيفة تعليمية فالمحكمة ك من حيث إن  و 
بصورة عن قرار نقلها إلى مديرية التأهيل والبحوث ذي الرقم  21/21/1121 مذكرتها المبرزة بجلسة

العامة وكذلك بكتاب صادر عن مديرية المعاهد والثانويات لدى المؤسسة  28/22/1115( تاريخ 4195/5/14)
ة بمعهد مدّرسالمدعية تعمل  متضمنًا أن   10/22/1119( تاريخ 2004/14/0لالتصاالت ذي الرقم )

ى تكليف المدعية من قبل المحكمة لتقديم ما يثبت ممارستها للوظيفة التعليمية بالتاريخ بناًء علاالتصاالت ثم و 
الصادر أيضًا عن مدير  24/1/1120( تاريخ 50/24/0ت الجهة المدعية بالكتاب ذي الرقم )تقّدمالحالي، 
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 9/2/1110المعاهد والثانويات لدى المؤسسة العامة لالتصاالت يبّين فيه أن المدعية باشرت العمل بتاريخ 
 ة نظم اتصاالت حديثة، ومازالت حتى تاريخه قائمة على رأس عملها.مدّرسبوظيفة 

/ الملحق بالقانون األساسي 2المالحظة الواردة في جدول األجور رقم / تجب اإلشارة إلى أن   ن هإث حيمن و 
كانت قد قضت بإعطاء العاملين المعينين بموجب هذا القانون في  1114/ لعام 51للعاملين في الدولة رقم /

نوا فيه عيّ األجر الذي يحّق لهم أن ي   على إضافيةً  وظائف تعليمية من وظائف هذه الفئة أي الفئة األولى عالوةً 
قصد من  إن ماالمشّرع  أن   يتبّين( من األجر المذكور، وباستقراء هذه المالحظة %2بمقتضى شهاداتهم، قدرها )

بممارسة الوظيفة التعليمية وذلك لخصوصية هذه الوظيفة وما يتحّمله  استحقاق العالوة المذكورة مرتبط   ذلك هو أن  
ومشقات في سبيل بلوغ الهدف المنشود المتمثل في تدريس وتربية األجيال وتزويدهم  القائمون بها من صعوبات  

 بمناهج الفكر والعلوم.

فة ين العاملين القائمين بذات الوظيمن تطبيق مبادئ العدالة ومن باب المساواة التامة ب انطالقاً  ن هإحيث من و 
األمر يقتضي منح هذه العالوة إلى كافة العاملين اللذين يمارسون الوظيفة التعليمية  فإن   ،المتماثلين بالمؤهلو 

يقًا ارتباطًا وث منح العالوة المذكورة مرتبط   قلوا إليها وذلك مادام أن  كانوا قد ع ّينوا ابتداء في هذه الوظيفة أم ن   سواءً 
الصادر عن لجنة  11/1/1110( تاريخ 01/2809بممارسة الوظيفة التعليمية وهذا ما ذهب إليه الرأي رقم )م/

( 1/4985المعتمد من قبل رئاسة مجلس الوزراء والمؤكد عليه بالرأي رقم )م/ 2980( لعام 211القرار رقم )
ث قضى القرارين أو الرأيين المذكورين حي 1115/ لعام 2الصادر عن لجنة القرار رقم / 11/21/1110تاريخ 
 المنقولين من وظيفة   وعلى اعتبار أن  ، هو شغل وظيفة تعليمية %2لبالغة مناط استحقاق العالوة التعليمية ا )بأن  
منحوا العالوة اإلضافية على أن تحسب فإنهم يستحقون أن ي   تعليميةً  باتوا يشغلون وظيفةً  تعليمية   إلى وظيفة   عادية  

أجر بدء التعيين للشهادة التي يحملها بتاريخ النقل وتضاف إلى األجر الذي بلغه بتاريخ إصدار صّك  على أساس  
/ لعام 2الصادر عن لجنة القرار رقم / 25/2/1119( تاريخ 1/102الرأي ذي الرقم )م/ أّكدمنح العالوة(، و 

من حاملي الشهادات المنصوص عليها  تعليمية  أيضًا على استفادة المعينين مجددًا أو المثبتين بوظائف  1115
/ الملحق بالقانون األساسي للعاملين في الدولة من العالوة التعليمية 1/ و/2بالمالحظة الواردة في الجدول رقم /

أجر بدء التعيين للشهادة التي يحملها بتاريخ التعيين المجدد أو التثبيت  على أساس  ( على أن تحسب %2البالغة )
( المنصوص عليها %2األمر كذلك فال معدى من تقرير أحقية الجهة المدعية بالعالوة اإلضافية بنسبة ) ومادام

أجر بدء التعيين للوظيفة  على أساس  على أن يتم احتسابها  1114/ لعام 51في ملحق األجور بالقانون رقااااااااااام /
 األجر الذي تم النقل بموجبه. على أساس  التعليمية وليس 

اإلقرار  الجهة المدعية بإلزام جهة اإلدارة بالتعويض عّما لحق بها من ضرر فإن   مطالبةبالنسبة ل ن هإحيث ن مو 
وفقًا لما  1122بأحقية الجهة المدعية بتقاضي العالوة موضوع الدعوى ابتداء من شغلها الوظيفة التعليمية بعام 

وال مجال أو مؤيد قانوني لمنح الجهة المدعية بما يزيد ورد باستدعاء الدعوى يمثل خير تعويض للجهة المدعية 
 عن ذلك، األمر الذي يجعل هذا الطلب حرّيًا بالرفض. 
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 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. :أولا 

لزام جهة اإلدارة بمنح الجهة المدعية عالوة إضافية بنسبة ) في شطر  قبولها موضوعًا  :ثانياا  ( اعتبارًا %2منها وا 
وفقًا لما ورد باستدعاء الدعوى وعلى أن  01/2/1122من شغل الجهة المدعية للوظيفة التعليمية الواقع بتاريخ 

لك بتاريخ شغل هذه الجهة أجر بدء التعيين للشهادة التي تحملها الجهة المدعية وذ على أساس  تحسب هذه النسبة 
 للوظيفة التعليمية المذكورة آنفًا ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.

 س مقابل أتعاب المحاماة.1/ ل 511تضمين الطرفين المصاريف مناصفة فيما بينهما وكّل منهما / :ثالثاا 

 م00/2/7102هـ الموافق لـ 73/4/0424صدر وتلي علناا في 

 

 م 7102( لسنة 022القرار رقم )

 م 7102( لسنة 755في القضية ذات الرقم )

 المــدعي كــون   قبـول المطالبــة-للعــاملين فـي خدمــة المعــاقين تعـويض طبيعــة العمــل –عامــل  –اريــة محكمـة إد
 .مناط ذلك-ويمارس مهاماا في خدمة المعوقين عامل دائم في معهد رعاية المعوقين

 )م. ر(. الجهـــة المدعية:

 وزير الشؤون االجتماعية إضافة لمنصبه.الجهة المدعى عليها: 

 تمثله إدارة قضايا الدولة

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 شكاًل. جديرًة بالقبولالدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية، األمر الذي يجعلها  من حيث إن  و 

وكيل الجهة المدعية أقام دعواه هذه  وقائع هذه الدعوى تتحّصل حسبما استبان من األوراق في أن   من حيث إن  و 
إيفاده  المدعي يعمل لدى مديرية التربية بحمص بصفة عامل دائم، وقد تم   شارحًا فيها بأن   8/4/1120بتاريخ 

نقله  ون االجتماعية، وبعد عودته تم  إلى مصر حيث حصل على شهادة الماجستير بعلم النفس لصالح وزارة الشؤ 
 22/9/1119/ تاريخ 1020ة كونه أوفد لحسابها وذلك بموجب القرار رقم /إلى مالك وزارة الشؤون االجتماعي  

ة والعمل والمتضمن )نقل المدعي العامل من الفئة األولى لدى مديرية التربية الصادر عن وزير الشؤون االجتماعي  
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س 1/ ل22112شهادة الماجستير في علم النفس التربوي واألجر الشهري المقطوع وقدره /بحمص والحاصل على 
ثة  –إلى مالك مديرية الشؤون االجتماعية والعمل بحمص  بصفة أخصائي نفسي في معهد التربية  –وظيفة م ْحد 

 الخاصة للمعوقين ذهنيًا...(.

/آ( المتضمن تكليف 219مل بحمص قرارها رقم )أصدرت مديرة الشؤون االجتماعية والع 22/21/1119وبتاريخ 
 تقّدميه بناًء علالمدعي بالعمل لدى معهد التربية الخاصة للمعوقين ذهنيًا بحمص بصفة أخصائي نفسي، و 

/ 21( من الراتب المقطوع استنادًا إلى نص المادة /%51المدعي بطلب للحصول على تعويض طبيعة العمل )
مديرية  إال أن  الخاص بالمعوقين، وذلك ابتداًء من تاريخ مباشرته العمل،  1114/ لعام 04من القانون رقم /

ثة وليست على المالك العام مما كانت  الشؤون االجتماعية بحمص رفضت الطلب تأسيسًا على أن   الوظيفة م ْحد 
( من الراتب %51معه هذه الدعوى الهادفة إلى إلزام الجهة المدعى عليها بصرف تعويض طبيعة العمل بنسبة )

وذلك ابتداًء من تاريخ مباشرته العمل  1114/ لعام 04/ من القانون رقم /21المقطوع وفقًا ألحكام المادة /
 واالستمرار بمنحه التعويض مادام على رأس عمله حتى إحالته إلى التقاعد.

نقله من  العامل المدعي تم   أن  رفضها تأسيسًا على  طالبةً جهة اإلدارة المدعى عليها دفعت الدعوى  من حيث إن  و 
وقين ذهنيًا، بوظيفة مديرية التربية بحمص إلى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل لدى معهد التربية الخاصة للمع

ثة –أخصائي نفسي وبموجبه يتوافر فيه شرط واحد فقط وهو )ممارسة مهام في خدمة المعوقين( دون  –وظيفة م ْحد 
( %51لثاني )عامل دائم على مالك المعهد(، وبالتالي ال يستحّق تعويض طبيعة العمل )أن يتوافر فيه الشرط ا

 .1114/ لعام 04/ من قانون المعوقين رقم /21المنصوص عليه في المادة /

على ما  نّصتقد  28/2/1114/ الصادر بتاريخ 04/ من قانون المعوقين ذي الرقم /21المادة / من حيث إن  و 
 يلي:

من األجر الشهري  -%51-املون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل وقااااادره )يتقاضى الع
 المقطوع بتاريخ تأدية العمل(.

/و( تاريخ 1282وقضت التعليمات التنفيذية للمادة المذكورة الصادرة بقرار وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل رقم )
28/21/1115: 

/ من القانون للعاملين الدائمين في معاهد رعاية 21ة العمل المنصوص عليه في المادة /)... يمنح تعويض طبيع
 المعوقين، ويمارسوا مهامًا في خدمة المعوقين(.

/ من قانون المعوقين رهين بتوافر 21بالمادة / قّرراستحقاق العامل لتعويض طبيعة العمل الم وبهذه المثابة فإن  
 الشرطين التاليين:

 يكون من العاملين الدائمين في معاهد رعاية المعوقين.أن -2
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 أن يمارس مهامًا في خدمة المعوقين.-1
داد العاملين  ن هإحيث من و  يقصد بالديمومة في معرض تطبيق أحكام هذه المادة هو أن يكون العامل من ع 

عامل للعمل في أحد معاهد رعاية الدائمين في مالك معاهد رعاية المعوقين أو في مالك اإلدارة التي نقل منها ال
وظائف الفئة الواحدة تؤلف مالكًا مسلكيًا واحدًا في جميع الجهات العامة، وهذا ما قضت به  المعوقين باعتبار أن  

اجتهاد القسم االستشاري في  ، فضاًل عن ذلك فإن  1118/ لعام 1142المحكمة اإلدارية العليا في حكمها رقم /
من حّق العامل الم ندْب أن يتقاضى جميع التعويضات التي يتقاضاها أقرانه من  ّر على أن  مجلس الدولة قد استق

العاملين لدى الجهة الم ندْب إليها الذين يقومون بنفس العمل الذي يقوم به العامل الم ندْب، وبالتالي يمكن قياس 
ثة  النقل إلى وظيفة   اإلشارة إلى أن   حالة النقل على الندب طالما توّحدت الغاية والهدف من منح التعويض مع م ْحد 

داد مالك الجهة العامة، طالما تّم إحداث هذه الوظيفة بأداة   إن ماعامة،  لدى جهة    قانونية   يجعل هذه الوظيفة من ع 
 وفقًا لما أوجبه القانون. سليمة  

المدعي عامل دائم وتّم نقله للعمل في أحد معاهد الرعاية االجتماعية للمعوقين وقد  من الثابت أن   ن هإحيث من و 
بالمادة  قّرره وبهذه المثابة يستحق تعويض طبيعة العمل المفإن   22/21/1119باشر عمله فعليًا لديها بتاريخ 

في خدمة المعوقين/ واالستمرار  / من قانون المعوقين اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل /القيام بمهامه فعلياً 21/
 بمنحه إّياه مادام يمارس عمله في خدمة المعوقين بأحد معاهد رعاية المعوقين.

تأسيسًا على ما سلف بيانه، تكون دعوى المدعي قائمة على أسانيدها القانونية السليمة وجديرة  ن هإحيث من و 
 بالقبول موضوعًا.

 -لهذه األسباب-

 يلي:حكمت المحكمة بما 

 : قبول الدعوى شكاًل.أولا 

لزام اإلدارة المدعى عليها بمنح المدعي تعويض طبيعة العمل وقدره )ثانياا  ( من األجر %51: قبولها موضوعًا وا 
واالستمرار بمنحه إّياه مادام يمارس  22/21/1119الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وذلك اعتبارًا من تاريخ 

 بأحد معاهد رعاية المعوقين. عمله في خدمة المعوقين

 س مقابل أتعاب المحاماة.. / ل 2111لمدعى عليها المصاريف و/: تضمين الجهة اثالثاا 

 م2/01/7102هـ الموافق لـ 7/07/0424صدر وتلي علناا في 
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7104( لعام 01القرار رقم )

 م7104( لعام 005في القضية ذات الرقم )

من األجر المقطوع وفق  %2حصوله على دبلوم تأهيل تربوي ومنحه تعويض بنسبة  –عامل–إداريةمحكمة 
عدم أحقيته بتقاضي التعويض -نقله خارج مالك وزارة التربية-7113/ لعام 23أحكام المرسوم التشريعي رقم /

  مناط ذلك.-بحسبانه ل يمارس وظيفة تعليمية المذكور

 )س. خ(. :الجهة المدعية

 السيد المدير العام لهيئة االستثمار السورية إضافة لمنصبه. هة المدعى عليها:الج

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية  من حيث إن  و 

الجهة المدعية أقامت دعواها هذه  وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة أن   من حيث إن  و 
/ 21122ى القرار رقم /بناًء علوالتي جاء في استدعائها: بأنه  29/5/1120أمام المحكمة اإلدارية بدمشق بتاريخ

الستثمار السورية بعد حصولها على الشهادة تم نقلها من مالك وزارة التربية إلى مالك هيئة ا 01/8/1121تاريخ 
كتعويض دبلوم التأهيل التربوي الذي كانت تتقاضاه المدعية  %0حسم نسبة  يه تم  بناًء علالعليا لإلدارة العامة و 

مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى  11/2/1118/ تاريخ 08ى أحكام المرسوم التشريعي رقم /بناًء عل
/ على األجر المقطوع واحتساب األثر %0الشهري بإعادة منحها عالوة دبلوم التأهيل التربوي /األجر  تصحيح

 الرجعي للعالوة من ثمانية أشهر وحتى تاريخ تقديم الدعوى.

 .1118/ لعام 08المدعية تؤسس دعواها على أحكام المرسوم التشريعي رقم / من حيث إن  و 

ة في المؤر خجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها الجهة المدعى عليها قد أ من حيث إن  و 
/ عن األجر المقطوع للحاصلين على %0قرار منح تعويض / رفضها تأسيسًا على أن   طالبةً  01/21/1120

الذي أشار لمنح العاملين لدى وزارة  1118/ لعام 08دبلوم التأهيل التربوي قد استند إلى المرسوم التشريعي رقم /
 / من األجر الشهري المقطوع وليس عالوةً %0من حصلوا على شهادة التأهيل التربوي تعويضًا قدره /التربية م

 وبالتالي فمنحه مرتبط بأداء العمل المقترن بالمؤهل الذي حصل عليه العامل.
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على ما يلي: مع االحتفاظ  نّصتقد  1118/ لعام 08المادة األولى من المرسوم التشريعي رقم / من حيث إن  و 
/ يمنح العاملون في وظائف 1114/ لعام /51/ القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /20بأحكام المادة /

/ من األجر الشهري %0تعليمية لدى وزارة التربية الحائزون على شهادة دبلوم التأهيل التربوي تعويضًا قدره /
 كانت حيازتهم لهذه الشهادة قبل التعيين أو بعده.المقطوع بتاريخ أداء العمل سواء أ

 التعويض المذكور مرتبط   أن   –قصد من ذلك  إن مابأن المشرع  يتبّينوباستقراء نص المادة المذكور  ن هإحيث من و 
في  ومشقات   بممارسة الوظيفة التعليمية وذلك لخصوصية هذه الوظيفة وما يتحمله القائمون بها من صعوبات  

منح  وبالتالي فإن   ؛بلوغ الهدف المنشود والمتمثل في تدريس وتربية األجيال وتزويدهم بمناهج الفكر والعلوم سبيل
العامل ال يمارس  هذا التعويض يكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالعمل المطلوب من العامل تأديته وفي حال ثبوت أن  

ه هذا التعويض، األمر الذي يتعين معه رفض طلب العمل الذي يوجب منحه التعويض فإنه ال مجال لمنح
بشكل فعلي،  تدريسيةً  تعليميةً  / ما دامت ال تمارس وظيفةً %0المدعية لمنحها تعويض دبلوم التأهيل التربوي /

ائم بها التعويض النص المذكور قد حصر ممارسة الوظيفة التعليمية لدى وزارة التربية ليستحق الق فضاًل عن أن  
 قلت خارج مالك وزارة التربية إلى هيئة االستثمار السورية.المدعية قد ن   ه من الثابت أن  ن  أفي حين المذكور 

على مستنداتها القانونية السليمة  وفي ضوء ما سلف بيانه وذكره تغدو دعوى المدعية غير قائمة   ن هإحيث من و 
 موضوعًا. جديرًة بالرفضو 

 -لهــــــــــــــــــــــــــــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 .قبول الدعوى شكالً  أولا:
 .رفضها موضوعاً  ثانياا:
 س مقابل أتعاب المحاماة. / ل.2111تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ / ثالثاا:

 02/7/7104ه الموافق في 02/4/0425صدر وتلي علناا في 
 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7104( لعام 053القرار رقم )

 م7104( لعام 124في القضية ذات الرقم )



337 
 

 أنَّ  بحسباناستحقاقه لتعويض طبيعة العمل للعاملين في وظائف تعليمية -مرشد نفسي-عامل-محكمة إدارية
 .مناط ذلك-لعمله صلة بالوظيفة التربوية

 )ه. أ(. المدعية:الجهة 

 وزير التربية إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:

 مدير تربية دمشق إضافة لوظيفته                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية  من حيث إن  و 

دعواها أمام هذه  المدعية أقامت وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة في أن   من حيث إن  و 
بالقرار رقم  -دمشقمديرية تربية  –ينت لدى وزارة التربية ع   أن هافيها ب شارحةً  22/1/1124 المحكمة بتاريخ

في التربية ودبلوم  بوظيفة معاون رئيس شعبة وهي حاصلة على إجازة   24/21/2992تاريخ  22080/400/
/ق تاريخ 25011بالقرار رقم / نفسية   تأهيل تربوي من كلية التربية بجامعة دمشق وتم نقلها إلى وظيفة مرشدة  

ف تعويض طبيعة العمل لها الواردة في قراري مجلس مديرية التربية ممتنعة عن صر  إال أن   22/22/1118
مما كانت معه الدعوى الماثلة  2/0/1115/م و تاريخ 10والقرار رقم / 5/5/1115/م و تاريخ 11الوزراء رقم /

م و(  11الهادفة إلى إلزام جهة اإلدارة بصرف تعويض طبيعة العمل الواردة في قراري رئاسة مجلس الوزراء رقم )
لزام اإلدارة بالفائدة  سابقة   خمس سنوات  لمدة  2/0/1115م و( تاريخ  10والقرار ) 15/5/1115تاريخ  لالدعاء وا 

 .%9عن هذه الفترة بمقدار 

 طالبةً  21/5/1124ة في المؤر خجهة اإلدارة أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
ين في المادة األولى مدّرسيمنح المعلمين وال 2/0/1115/م. و تاريخ 10القرار األول رقم  رفضها تأسيسًا على أن  

/م و تاريخ 11من األجر، والقرار الثاني رقم  %0تعويضًا لقاء اإلجهاد الجسماني والفكري المتميز بنسبة 
( %4طبيعة عمل بنسبة )ين في الفقرة الخامسة من المادة األولى تعويض مدّرسيمنح العاملين وال 15/5/1115

 ن هذين القرارين وظيفة المرشد.من األجر حيث لم يتضم  

الصادر عن رئيس مجلس الوزراء قد  2/0/1115/م و تاريخ 10المادة األولى من القرار رقم  من حيث إن  و 
التربية تعويضًا ون المساعدون والمعلمون ومعلمو ومدربو الحرف في وزارة مدّرسون والمدّرسيمنح ال نّصت على أن  

الفقرة الخامسة من المادة األولى من القرار  نّصتمن األجر و  %0لقاء اإلجهاد الجسماني والفكري المتميز بنسبة 
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حدد نسب تعويض الطبيعة الصادر عن رئيس مجلس الوزراء على ما يلي: ت   15/5/1115/م و تاريخ 11رقم
/ لعام 51/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /98/ الخاصة للوظائف واألعمال المشار إليها في المادة

ين المساعدين والمعلمين مدّرسين والمدّرسال -وفقًا لألجر بتاريخ أداء العمل كما يلي : أواًل ...... خامساً  1114
ت الدولة ومعلمي ومدربي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر وزارا

 2981/ لعام 01والقانون رقم / 2928/ لعام 2وجامعات القطر المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /
 من األجر. %4وتعديالته بنسبة  2981/ لعام 10والمرسوم التشريعي رقم /

مقدمته حيث ورد في  14/2/1115تاريخ  1120/840/4/29وزير التربية قد أصدر القرار رقم / من حيث إن  و 
حول نسب تعويض طبيعة  15/5/1115/م و تاريخ 11ما يلي: انسجامًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

/م و تاريخ 10العمل للعاملين في الدولة وال سيما العاملين في الوظائف التعليمية وقرار مجلس الوزراء رقم 
بوزارة التربية وبعد  ن في وظائف تعليمية  حول تعويض اإلجهاد الجسماني والفكري المتميز للعاملي 2/0/1115

يصرف كل من تعويض  -2وتعديالته تبين ما يلي:  8/2/2928/ تاريخ 2الرجوع إلى المرسوم التشريعي رقم /
/م و تاريخ 11الطبيعة الخاصة للوظائف واألعمال المحددة في الفقرة الخامسة من المادة األولى في القرار 

 2/0/1115/م و تاريخ 10الجسماني والفكري المتميز المحدد في القرار  وتعويض اإلجهاد 15/5/1115
للمصنفين بوظائف تعليمية في مالك وزارة التربية والمنقولين من هؤالء إلى الوظائف اإلدارية أو الفنية أو التوجيه 

 أو المكلفين بالعمل في اإلدارة المركزية واإلدارات الفرعية.

وما صدر من قرارات  2928/ لعام 2مشرع وهدفه من المرسوم التشريعي ذي الرقم /تطبيق قصد ال من حيث إن  و 
ينفي االعتقاد بعدم استفادة المدعية من  هاناالحقة له عن رئيس مجلس الوزراء و وزير التربية السالف بي

ذاته فالقرارات المذكورة  الوظيفة التربوية هي األساس في ذلك وليس العمل الفردي بحدّ  التعويض المطالب به ألن  
ه أّكدالنظر عن قيام أعضائها بالتعليم فعاًل وهو ما ملة بغض نظرت إلى الوظيفة التعليمية التربوية كوحدة متكا

ال  مدّرسصفة المعلم أو ال إن  حيث ورد فيه ) 1110/ لعام 215م /رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة رق
 الوظيفة التعليمية التربوية وال تزول عنه بمجرد انتقاله من العمل التعليمي الفعليه في نطاق طالما أن  تنسلخ عنه 

والتي هي  مدرسّيةو المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب الأإلى عمل إداري في المدارس أو مديريات التربية 
التعويض على القائمين بالعمل الرأي المذكور لم يقصر منح  ( فمن الثابت أن  ها من المديريات التابعة للوزارةكغير 

ن ماالتعليمي التربوي داخل المدارس فقط و   لعملهم صلة بالوظيفة التربوية. طالما أن  شمل العاملين خارجها  ا 

ضمن مالك مديرية التربية في محافظة ريف  نفسية  لفت بوظيفة مرشدة   من الثابت أن المدعية قد ك   ن هإحيث من و 
ما يتعلق بمشاكلهم الدراسية والعائلية نظرًا لما  مع الطالب في كلّ  دمشق وهذه الوظيفة لها عالقة واتصال مباشر  

ة مدّرسإيجابي في توجيه الطالب خاصة واألحداث عامة والتأثير على حياتهم داخل ال للمرشد النفسي من دور  
ن   اً أساسي اً جعل من وظيفته ركنوخارجها مما ي تكليف من يشغل هذه  من أركان الوظيفة التعليمية التربوية وا 

ة أو خارجها كما في حالة المدعية التي تقوم بعمل مدّرسداخل ال إداري سواءً  الوظيفة /مرشد نفسي/ بعمل  
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ها الحق بتقاضي التعويض عن مديرية تربية ريف دمشق يعطي مستشارة في محكمة األحداث بريف دمشق ممثلةً 
إيضاحه آنفًا  خارج المدارس حسبما تم   أو توجيهية   أو فنية   بالعاملين القائمين بوظائف إدارية   المطالب به أسوةً 

 عملها يدخل في جوهر وصميم العملية التربوية. طالما أن  

تعويض طبيعة العمل من الحقوق الدورية المتجددة مما يعطي المدعية الحق في تقاضي التعويض  من حيث إن  و 
ستقر اأحقية المدعية بالفائدة وفق ما  المذكور مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي بهذا الشأن مع اإلشارة إلى عدم

 ة بين اإلدارة والعامل.عليه اجتهاد القضاء اإلداري بعدم استحقاق الفائدة في العالقة الوظيفي

في وفي هدى ما سلف بيانه تغدو دعوى الجهة المدعية قائمة على مؤيداتها القانونية السليمة  ن هإحيث من و 
 اآلخر. في شطرهامنها في حين تنالها أسباب الرفض  شطر  

 -فلهـــــــــــــــــــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:
لزام الجهة المدعى عليها بمنح المدعية تعويض طبيعة العمل المنصوص  في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا: منها وا 

الصادرين عن  15/5/1115م و( تاريخ  11والقرار رقم ) 2/0/1115م و( تاريخ  10عليه في القرار رقم )
لزامها بمنحها التعويض ا سابقة لتاريخ االدعاء الواقع في  خمس سنوات  لمذكور عن رئيس مجلس الوزراء وا 

 ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. 22/1/1124
 تضمين الطرفين مناصفة المصاريف. ثالثاا:

 71/5/7104ه الموافق في  72/2/0425صدر وتلي علناا في 
/ في الطعن 7423رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا تم 

 7104 / لعام5422رقم /

 
 -المحكمة اإلدارية بحلب  -

 7104/ لعام  70القـــرار رقـم / 

 م7104( لسنة 721في القضيـة ذات الرقـم )

 مناط ذلك. -مطالبةقبول ال-تعويض طبيعة العملبالعالوة التعليمية و  مطالبةال-مدرس معاون -محكمة إدارية

 )م. ع(.  الجهـة المدعيــة:
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 السيد رئيس جامعة حلب إضافة لوظيفته :الجهة الُمدعـى عليها

 تمثله إدارة قضايا الدولة. 

 - المحكمــة -

 على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة. بعد االّطالع

 مدّرسالجهة المدعية تعمل لدى اإلدارة المدعى عليها بوظيفة  تتلخص الوقائع بحسب وثائق القضية في أن  
منح طول فترة عملها العالوة التعليمية لدى مالك المعهد المتوسط الهندسي وكونها لم ت   1/22/1111معاون منذ 

 أن هامن قانون العاملين ف 98من األجر وال تعويض طبيعة العمل المنصوص عنه بالمادة  %2اإلضافية بواقع 
 الحكم لها بااا: ملتمسةً  10/1/1124ت قضاء هذه المحكمة عبر وكيلها بموجب االستدعاء المقدم بتاريخ دعاست

من أجرها  %2قبول الدعوى شكاًل وموضوعًا وأحقيتها بالحصول على العالوة اإلضافية التعليمية البالغة -2
الوظيفي على هذا األساس ومنحها  الشهري اعتبارًا من تاريخ نقلها لوظيفة تدريسية وتسوية أجرها ووضعها

طالما سابقة لالدعاء واالستمرار بمنحها هذا العالوة  خمس سنوات  الفروقات الناجمة عن هذه التسوية اعتبارًا من 
 تمارس هذه الوظيفة التعليمية. أن ها

المستحقة  من أجرها الشهري ومنحها الفروقات %4بشكل دائم بنسبة  أحقيتها بتقاضي تعويض طبيعة عمل  -1
 تمارس هذه الوظيفة. أن هاطالما سابقة لالدعاء واالستمرار بمنحها هذا التعويض  خمس سنوات  عن 

 تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف. -0

ن الجهة المدعية أسّ  من جداول األجور  2ست دعواها في استحقاقها لمطلبها على أحكام ملحق الجدول رقم وا 
من قانون العاملين  98الذي عنيت في ظل نفاده والمادة  2985لعام  2ون العاملين األساسي رقم الملحقة بالقان

 للمحكمة اإلدارية العليا. مستقرّ وعلى االجتهاد ال أن هاالنافذ والتعليمات الصادرة بش

ن    الدعوى شكالً التمست فيها رد  11/2/1124ت بمذكرة جوابية مؤرخة في تقّدماإلدارة المدعى عليها  وا 
وموضوعًا استنادًا ألحكام الفقرة األولى من المادة الثانية من التعليمات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء 

والتي اشترطت فيمن يستفيد من أحكام  1110لعام  21المتعلقة بتنفيذ القانون رقم  10/2/1114تاريخ  891رقم 
وعلى مالك الجهة العامة وهذا غير محقق  1/2/2980قبل  عليمية  ت ين في وظيفة  هذا القانون أن يكون قد ع  

باعتبار الجهة المدعية ليست من الفئات  %4بالجهة المدعية وفي عدم استحقاق تعويض طبيعة العمل بواقع 
مما  2981لعام  10والمرسوم التشريعي  2981لعام  01والقانون  2928لعام  2الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 

 مطلبها بهذا الصدد مفتقر لمستنده القانوني. يجعل
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 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  و 

والذي نشأت في  2985لعام  2الملحق بالقانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  2الجداول رقم  من حيث إن  
لى إعطاء العاملين المعينين بموجبه في وظائف تعليمية عالوة ظل نفاده العالوة اإلضافية التعليمية قد نص ع

من األجر المذكور وفي حال  %2عينوا فيه بمقتضى شهاداتهم قدرها إضافية على األجر الذي يحق لهم أن ي  
 %2ل أجرهم الذي يتقاضونه بتاريخ النقل بنسبة قدرها نزّ ى طلبهم _ إلى وظائف غير تعليمية ي  بناًء علنقلهم _ 

لذي يتقاضاه األجر ا على أساس  من ذلك األجر مع احتفاظهم بقدمهم من أجل الترفيع المقبل _الذي يجب أن يتم 
 .كل منهم عند التنزيل

ن القانون للعاملين رقم  العالوة المذكورة قد أقر حكم  2985لعام  2الذي حل محل القانون رقم  1114لعام  51وا 
 مجددًا دون تعديل.

منذ تعيينها لدى الجهة  تعليميةً  الجهة المدعية تشغل وظيفةً  مادام ثابت من وثائق القضية في أن   ن هإحيث من و 
على هذا  وما تزال مستمرةً  2985لعام  2نفاذ القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  المدعى عليها في ظلّ 

أجر  على أساس   %2الحال إلى تاريخ إقامة الدعوى فيكون من حقها تقاضي العالوة اإلضافية التعليمية بواقع 
/ الملحق بقانون 2سابقة لتاريخ إقامة الدعوى استنادًا ألحكام جدول األجور رقم / خمس سنوات  بدء التعيين عن 

د هذا القانون قد حد   إذ أن   ،1110لعام  21القانون رقم  العاملين وليس كما ذهبت الجهة المدعية على أحكام
قبل نفاذ القانون األساسي للعاملين  تعليمية   وهم المعينون بوظيفة   همن العاملين يستفيدون من أحكام معينة   فئات  

لذي يتقاضون وا تعليمية   نين بعد نفاذه بوظيفة  وذلك لمساواتهم مع العاملين المعيّ  2985لعام  2في الدولة رقم 
المدعية ال تدخل في عداد العاملين المحددين  ن  إ/ وبالتالي ف2ملحق األجور رقم / وفق %2بواقع  إضافيةً  عالوةً 

أساسًا قبل نفاذ القانون األساسي العاملين في  تعليمية   بوظيفة   كونها لم تكن معينةً  1110لعام  21بالقانون رقم 
وعلى هذا –ي يجعل دفع جهة اإلدارة المدعى عليها في غير محله القانون األمر الذ 1110لعام  2الدولة رقم 

 استقر االجتهاد القضائي لدى المحكمة اإلدارية العليا.

 24/22/1112تاريخ  1/ع/ 1111والقرار رقم - 21/0/1124/ع تاريخ 122/0القرار رقم  :)يراجع بهذا الشأن
 (2/22/1110تاريخ  1/ع/2921والقرار رقم -

/م. و 11فإنه بالعودة إلى القرار رقم  %4لجهة المطلب المتعلق بمنحهم تعويض طبيعة العمل بواقع  ن هإحيث 
 51من القانون رقم  98استنادًا ألحكام الفقرة د من المادة  14/5/1115الصادر عن السيد مجلس الوزراء بتاريخ 

ي والفئات المستفيدة منه ومقدار هذه االستفادة والمتعلقة بتحديد أنواع طبيعة العمل واالختصاص الفن 1114لعام 
وشروط وقواعد منحه وحجبه والجمع بين أنواعه فقد نص على : تحديد نسب تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف 
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وفقًا لألجر  1114لعام  51من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  98واألعمال المشار إليها في المادة 
 مل كما يلي : بتاريخ أداء الع

ين المساعدين والمعلمين ومعلمي ومدربي الحرف في المعاهد المتوسطة مدّرسين والمدّرسأواًل: ...... خامسًا: ال
ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر وزارات الدولة وجامعات القطر المشمولين بأحكام المرسوم 

 %4وتعديالته بنسبة  2981لعام  10والمرسوم التشريعي  2981م لعا 01والقانون  2928لعام  2التشريعي رقم 
 من األجر.

ين مدّرسين والمدّرسقد نص على منح المصنفين بوظائف ال 2928لعام  2المرسوم التشريعي رقم  من حيث إن  
ن م % 15المساعدين والمعلمين ومعلمي الحرف في مالك وزارة التربية ... تعويض طبيعة عمل شهري مقداره 

 2قد قضى بمنح التعويض المنصوص عنه بالمرسوم السابق رقم  2981لعام  01الراتب المقطوع أما القانون رقم 
ي ومدربي ومعلمي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني مدّرسللقائمين فعاًل بوظائف  2928/

 والمدارس الفنية في سائر وزارات الدولة.

السابق على معلمي  2981لعام  01بتطبيق القانون رقم  2981لعام  10التشريعي في حين نص المرسوم 
 الحرف في جامعات القطر فحسب بشأن تعويض طبيعة العمل.

 قد أقر   2928لعام  2المشرع في المرسوم رقم  ضح من استقراء النصوص الثالثة السالفة بأن  يتّ  ن هإحيث من و 
فعاًل بوزارة  سقفه وحصر المشمولين بأحكامه بالعاملين بوظائف تعليمية  تعويض طبيعة العمل وحدد مقداره و 

 التربية فقط.

ع نطاق المشمولين بتعويض طبيعة العمل بحيث يستوعب كافة قد وسّ  2981لعام  01القانون  من حيث إن  
 وزارات الدولة. في المعاهد المتوسطة والمدارس الفنية في سائر وتدريبية   العاملين فعاًل بوظائف تعليمية  

ل بأحكام النصين التشريعيين شمّ لم ت   واحدةً  بتعويض طبيعة العمل فئةً  ه خّص فإن   10/2981وأما المرسوم رقم 
 السابقين وهي فئة معلمي الحرف في كليات جامعات القطر.

من المعلوم بأن المشرع استهدف من وراء تعاقب تلك النصوص التشريعية تحقيق المساواة في  من حيث إن  و 
استحقاق تعويض طبيعة العمل بين كافة العاملين في الدولة الذين يمارسون عماًل وظيفيًا متماثاًل ويخضعون 

 للقانون األساسي للعاملين في الدولة.

ع لوزارة التعليم لدى المعهد المتوسط الهندسي التاب تعليمية   بوظيفة   الجهة المدعية وكونها تعمل من حيث إن  و 
ويكون استحقاقها لتعويض طبيعة  2981لعام  01من الفئات المشمولة بأحكام القانون رقم  عد  ت   أن هاالعالي ف
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جعل مطلبها في العمل الذي قضى بمنحه في المادة األولى منه منطبقًا عليها ومتوافقًا مع وضعها األمر الذي ي
 هذا الشأن في محله القانوني.

من  عد  العالوة التعليمية اإلضافية موضوع مطلب الجهة المدعية األول ال ي   يجدر التنويه إلى أن   ن هإحيث من و 
سب في السقوف ضمن تعويض طبيعة العمل كون تلك العالوة تعتبر جزءًا من األجر وتدخل في الترفيع وتح

ذي الرقم  1115لعام  2طبيعة العمل ال تندرج في تعريف األجر بحسب رأي اللجنة رقم  ن  أالعامة لألجور إذ 
يغدو دفع اإلدارة بعدم أحقية الجهة المدعية لتعويض طبيعة العمل  تقّدموتبعًا لما  25/1/1121تاريخ  1/982م/

 مفتقرًا إلى أسبابه القانونية.

تغدو الدعوى قائمة على أسبابها القانونية السليمة مما يتعين قبولها والحكم  تقّدمتأسيسًا على ما  هن  إحيث من و 
 للجهة المدعية وفق ما سلف بيانه من استحقاقات.

 -لهذه األسباب-

 حكمـت المحكمـة بما يلـي:

 قبول الدعوى شكاًل. :أولا 

لزام الجهة المدعى عليها قبولها موضو  :ثانياا  أجر  على أساس   %2بمنح الجهة المدعية عالوة تعليمية بنسبة عًا وا 
لزامها بدفع الفروقات الناجمة عن تطبيق ذلك عن  لتاريخ االدعاء الواقع في  سابقة   خمس سنوات  بدء التعيين وا 

 واالستمرار بمنح هذه العالوة مادامت متحققة شروط منحها في الجهة المدعية. 10/1/1124

من األجر الشهري  %4إلزام الجهة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية تعويض طبيعة العمل بنسبة  :ثالثاا 
 تسبق تاريخ االدعاء واالستمرار بمنح هذا التعويض مادامت متحققة شروط منحه.  خمس سنوات  المقطوع عن 

 تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف فقط. :رابعاا 

 م 02/3/7104 موافقـال ه72/01/0425صدر وتلي علناا في 

 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 7105( لسنة 110/7القرار رقم )

 م 7105( لسنة 0502/7في القضية ذات الرقم )

 قّرربتعويض طبيعة العمل الم مطالبةال-عامل بوظيفة إدارية في اإلدارة الفرعية بمديرية التربية-محكمة إدارية
-لعمله صلة بالوظيفة التربوية طالما أنَّ  مطالبةقبول ال-مناط استحقاق التعويض-للقائمين بوظيفة تعليمية

 .مناط ذلك

       )م. ش(.  الجهــة المدعيــــــة:

 السيد وزير التربية إضافة لمنصبه  الجهة المدعى عليها:

      السيد مدير التربية بريف دمشق إضافة لوظيفته             
 تمثلهما إدارة قضايا الدولة      

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

جراءاتها الشكلية.  من حيث إن  و   الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وا 

ين لدى الجهة المدعى عليها بموجب ه كان قد ع  وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه المدعي بأن   من حيث إن  و 
بوظيفة معاون رئيس شعبة من الفئة األولى للعمل في اإلدارة الفرعية  9/21/1121/ تاريخ 20480القرار رقم /

تعمل بوظيفة  أن هاعن صرف تعويض طبيعة العمل لها بحجة  دائرة المحاسبة في مديرية التربية ممتنعة   إال أن  
الصادرين عن  2/0/1115/ م. و تاريخ 10والقرار رقم  15/5/1115/ م. و تاريخ 11م /إدارية سندًا للقرار رق

المنسجم مع قراري  14/2/1115تاريخ  840/4/29/ 1120رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التربية رقم /
ثلة التي وتعديالته ولذلك فقد كانت دعوى المدعي الما 2928/ لعام 2مجلس الوزراء والمرسوم التشريعي رقم /

 يطلب من خاللها إلزام الجهة المدعى عليها بصرف تعويض طبيعة العمل له منذ تاريخ تعيينه.

/ 2المدعي يستند بدعواه الماثلة إلى أن تطبيق قصد المشرع وهدفه من المرسوم التشريعي رقم / من حيث إن  و 
دة المدعي من تعويض طبيعة العمل ألن وتعديالته وقرارات مجلس الوزراء ينفي االعتقاد بعدم استفا2928لعام 

الوظيفة التربوية هي األساس في ذلك وليس العمل الفردي بحد ذاته فالقرارات المذكورة نظرت للوظيفة التربوية 
كوحدة متكاملة بغض النظر عن قيام أعضائها بالتعليم فعاًل، كما يستند المدعي لرأي اللجنة المختصة بمجلس 

 .1110م / لعا215الدولة رقم /
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ردها  طالبةً  12/4/1125جهة اإلدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بمذكرة مؤرخة في  من حيث إن  و 
باالستناد إلى أن القرارين الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء حددا الفئات التي تستفيد من تعويض طبيعة العمل 

ر كونه على سبيل الحصر وهي الفئات التي تقوم بوظائف تعليمية والمدعي سندًا لذلك ال يستحق التعويض المذكو 
 غير تعليمية. يعمل بوظيفة  

/ 0/ع/059بمذكرة أرفق بها حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم / 19/9/1125وبتاريخ  ّدمتقالمدعية  من حيث إن  و 
 مؤيدًا به مطالبته. 11/22/1120تاريخ 

 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والذي نص   2/0/1125/ م. و( تاريخ 10وبالرجوع للقرار رقم ) ن هإحيث من و 
ي وزارة التربية تعويضًا لقاء ن والمعلمون ومعلمو ومدربو الحرف فون المساعدو مدّرسون والمدّرسعلى أن يمنح ال

الفقرة الخامسة من المادة األولى من القرار  نّصتمن األجر كما  %0جهاد الجسماني والفكري المتميز بنسبة اإل
الصادر عن مجلس الوزراء ما يلي : تحدد نسب تعويض الطبيعة الخاصة  15/5/1115/ م. و تاريخ 11رقم /

/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة وفقًا لألجر بتاريخ أداء 98للوظائف واألعمال المشار إليها في المادة /
ين المساعدين والمعلمين ومعلمي ومدربي الحرف في المعاهد مدّرسين والمدّرسالعمل كما يلي: أواًل ... خامسًا : ال

نية في سائر وزارات الدولة وجامعات القطر المشمولين بأحكام المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الف
/ لعام 10والمرسوم التشريعي رقم / 2981/ لعام 01والقانون رقم / 2928/ لعام 2المرسوم التشريعي رقم /

 من األجر. %4وتعديالته بنسبة  2981

حيث ورد في  14/2/1115 ( تاريخ1120/840/4/29وزير التربية كان قد أصدر القرار رقم ) من حيث إن  و 
حول نسب تعويض طبيعة العمل  15/5/1115( تاريخ 11مقدمته ما يلي: انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء رقم )

و ( تاريخ / م. 10للعاملين في الدولة وال سيما العاملين في الوظائف التعليمية وقرار مجلس الوزراء رقم )
بوزارة التربية وبعد  والفكري المتميز للعاملين في وظائف تعليمية  جهاد الجسماني حول تعويض اإل 2/0/1115

يصرف كل من تعويض الطبيعة  -2وتعديالته تبين ما يلي :  2928/ لعام 2الرجوع للمرسوم التشريعي رقم /
جهاد ( وتعويض اإل11األولى في القرار )الخاصة للوظائف واألعمال المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 

/ م . و( المذكورين للمصنفين بوظائف تعليمية في مالك وزارة 10جسماني والفكري المتميز المحدد بالقرار رقم )ال
فين بالعمل في اإلدارة المركزية التربية والمنقولين من هؤالء إلى الوظائف اإلدارية أو الفنية أو التوجيه أو المكل  

 واإلدارات الفرعية.

 وما صدر من قرارات   2928/ لعام 2لمشرع وهدفه من المرسوم التشريعي رقم /تطبيق قصد ا من حيث إن  و 
ينفي االعتقاد بعدم استفادة المدعية من التعويض  هاانله عن رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية السالف بي الحقة  

لقرارات المذكورة نظرت ذاته، فا الوظيفة التربوية هي األساس في ذلك وليس العمل الفردي بحدّ  المطالب به ألن  
ه رأي اللجنة أّكدة كوحدة متكاملة بغض النظر عن قيام أعضائها بالتعليم فعاًل وهو ما ة التربوي  للوظيفة التعليمي  
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صفة  حيث ورد فيه: أن   1110/ لعام 215المختصة بالقسم االستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم /
ه في نطاق الوظيفة التعليمية التربوية وال تزول عنه بمجرد انتقاله من طالما أن  نه ال تنسلخ ع مدّرسالمعلم أو ال

العمل التعليمي الفعلي إلى عمل إداري في المدارس أو مديريات التربية أو المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب 
والتي هي كغيرها من المديريات التابعة لوزارة التربية فمن الثابت أن الرأي المذكور لم يقصر منح  مدرسّيةال

ن ماالتعويض على القائمين بالعمل التعليمي التربوي داخل المدارس فقط و  لعملهم  طالما أن  شمل العاملين خارجها  ا 
 صلة بالوظيفة التربوية.

قد استقر على أنه من المبادئ المعمول بها في مجال الوظيفة العامة أن التماثل  ا كان اجتهاد القضاء اإلداري ولم  
 في األوضاع الوظيفية يقتضي التماثل في الحقوق والواجبات. 

على سندها الصحيح من القانون وتكون وفقًا لذلك  المدعي قائمةً  طالبةوفي ضوء ما سلف تغدو م ن هإحيث من و 
 بالقبول.  جديرة  

 -األسبابلهذه -

 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبول الدعوى شكاًل.  أولا:

لزام الجهة المدعى عليها بأن تصرف للمدعي تعويض طبيعة منذ تاريخ تعيينه الواقع في  ثانياا: قبولها موضوعًا وا 
 واالستمرار بصرفه له ما دام على رأس عمله.  9/21/1121

 س مقابل أتعاب المحاماة. / ل.2111ومبلغ / تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ثالثاا:

 م 5/01/7105هـ الموافق 0421/ 07/ 70قرار صدر وتلي علناا بـتاريخ  
 ل يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7104( لعام 403القرار رقم )
 م 7104( لسنة 204في القضية ذات الرقم )

للعـاملين فـي معاهـد رعايـة المعـوقين  قـّرربتعويض طبيعة العمـل الم مطالبةال –مندب دائم عامل–محكمة إدارية
 .مناط ذلك-مطالبةقبول ال-مناط استحقاق التعويض-7114/ لعام 24وفقاا ألحكام القانون /

 )غ. ق(. الـجـهـة المدعية:



337 
 

 وزير الشؤون االجتماعية إضافة لمنصبه عليها:الجهة المدعى 
 تمثلها إدارة قضايا الدولة.

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية األمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكاًل. من حيث إن  و 
بعريضاة  تقاّدموكيل الجهة المدعياة  وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة في أن   من حيث إن  و 

صاادر القااانون رقاام  28/2/1114ه بتاااريخ وقااد جاااء فيهااا أن اا 21/0/1124دعااواه إلااى ديااوان هااذه المحكمااة بتاااريخ 
تااولى تقااديم الخاادمات االجتماعيااة ( والمتضاامن ماانح طبيعااة عماال للعاااملين فااي معاهااد رعايااة المعااوقين الااذي ي04)

/ منه على أن يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد تعاويض طبيعاة 21المادة / نّصتوالتربوية والصحية، حيث 
/ من األجر المقطوع بتاريخ تأدية العمل، ولما كانت المدعية من العاملين الدائمين لدى المعهاد %51عمل وقدره /

، مما كانت معاه الادعوى  1114/ لعام 04/ من القانون /21ض المذكور في المادة /المذكور فهي تستحق التعوي
المائلااة الهادفااة إلااى الحكاام بااإلزام اإلدارة الماادعى عليهااا بمنحهااا تعااويض طبيعااة العماال المنصااوص عليااه آنفااًا وذلااك 

ت تقاّدمالجهاة المدعياة كانات قاد  بحسبان أن  من رفع الدعوى األولى واالستمرار بدفعه مستقباًل،  خمس سنوات  عن 
باإلضااافة لعاادد ماان العاااملين باادعوى أمااام محكمااة البدايااة العماليااة وتاام الطعاان بااالقرار أمااام المحكمااة اإلداريااة العليااا 

والذي انتهى منطوقه إلى ما يلي: عادم قباول الادعوى الحالياة  1122/ لسنة 1/ع/2220التي أصدرت قرارها رقم /
مان العماال المتمااثلين فاي أوضااعهم ماع  أو مجموعاة   ية بإقاماة دعاوى بالنسابة لكال عامال  وترك الحق للجهة المدع

 االحتفاظ باآلثار المترتبة على إقامة هذه الدعوى لجهة قطع التقادم.
 0/22/1124ة فااي المؤر خاااإلدارة الماادعى عليهااا أجاباات علااى اسااتدعاء الاادعوى بموجااب مااذكرتها  ماان حيااث إن  و 

يساًا علاى أن المدعياة يتاوفر فيهاا شارط واحاد فقاط وهاو )ممارساة مهاام فاي خدماة المعاوقين( دون رفضها تأس طالبةً 
 %51أن يتااوفر فيهااا الشاارط الثاااني )عاماال دائاام علااى مااالك المعهااد( وبالتااالي ال تسااتحق تعااويض طبيعااة العماال 

 .1114/ لعام 04/ من قانون المعوقين رقم /21المنصوص عليه في المادة /
على ما يلاي: )يتقاضاى العااملون  نّصتقد  1114/ لعام 04/ من قانون المعوقين رقم /21المادة / من حيث إن  و 

/ مان األجار الشاهري المقطاوع بتااريخ تأدياة %51الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعاويض طبيعاة عمال وقادره /
 العمل(.

ئمااة ماان الفئااة الثالثااة وقااد باشاارت عملهااا لاادى المدعيااة عاملااة دا ماان الثاباات ماان وثااائق الاادعوى أن   ن ااهإحيااث ماان و 
وانفكات عان عملهاا  5/21/2990معهد التربية الخاصة لإلعاقة الذهنية بدمشاق بصافة ممرضاة اعتباارًا مان تااريخ 

الصادر عان  24/0/1121/ تاريخ 581حسبما هو ثابت من الكتاب رقم / 11/2/1118بالمعهد المذكور بتاريخ 
الصااادر عاان وزياار الشااؤون  11/2/1118/ تاااريخ 0/484جااب األماار اإلداري رقاام ب/مااديرة المعهااد المااذكور وبمو 

ة ( االجتماعيااة والعماال تاام وضااع المدعيااة تحاات تصاارف معهااد التربيااة الخاصااة لتأهياال المكفااوفين ) بصاافة ممرضاا
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سااانة لاااى معهااد التربيااة الخاصاااة لتأهياال المكفااوفين بدمشااق بصااافة معلمااة ولماادة إناادبها  تاام   18/0/1119وبتاااريخ 
واساااتمرت بعملهاااا لااادى المعهاااد الماااذكور إلاااى أن انفكااات بتااااريخ  02/21/1119ولغاياااة  2/2/1119اعتباااارًا مااان 

 ندبها. ءهاإنالصادر عن محافظ دمشق ب 5/22/1119/ تاريخ 9412استنادًا إلى القرار رقم / 8/22/1119
ن رهااين بتااوافر ماان قااانون المعااوقي /21بالمااادة / قااّرراسااتحقاق العاماال لتعااويض طبيعااة العماال الم ماان حيااث إن  و 

 الشرطين التاليين:
 أن يكون من العاملين الدائمين في معاهد رعاية المعوقين.-2
 أن يمارس مهامًا في خدمة المعوقين.-1
يقصااد بالديمومااة فااي معاارض تطبيااق أحكااام هااذه المااادة هااو أن يكااون العاماال ماان عااداد العاااملين  ن ااهإحيااث ماان و 

د رعاية المعوقين، أو في ماالك اإلدارة التاي نادب منهاا العامال لعمال فاي أحاد معاهاد رعاياة الدائمين في مالك معه
 وظائف الفئة الواحدة تؤلف مالكًا مسلكيًا واحدًا في جميع الجهات العامة. المعوقين باعتبار أن  

مان حاق العامال  اجتهاد القسم االستشاري في مجلس الدولة قد اساتقر علاى أن   وفضاًل عن ذلك فإن   ن هإحيث من و 
المندب أن يتقاضى جمياع التعويضاات التاي يتقاضااها أقراناه مان العااملين لادى الجهاة المنادب إليهاا الاذين يقوماون 

/ 8810طعان رقام /فاي ال 1/ع/1142بنفس العمل الذي يقوم به العامل المندب )حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم 
 (1118لعام 

/ من قانون المعوقين في حالاة المدعياة، 21وفي ضوء توافر الشروط المنصوص عليها في المادة / ن هإحيث من و 
/ مان األجار الشاهري المقطاوع بتااريخ تأدياة العمال وذلاك اعتباارًا %51تستحق تعاويض طبيعاة العمال بنسابة / ن هاإف

ولغاياااة  15/2/1121اصااال أماااام محكماااة البداياااة المدنياااة العمالياااة بتااااريخ تسااابق االدعااااء الح خماااس سااانوات  مااان 
وذلك إعمااًل ألحكام  8/22/1119انفكاكها عن العمل لدى معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بدمشق بتاريخ 

 1122نة / لسا5281/ فاي الطعان /2220/ من القانون المدني ولحكم المحكماة اإلدارياة العلياا رقام /020المادة /
 والمنتهي في منطوقه إلى ما يلي: )... مع االحتفاظ باآلثار المترتبة على إقامة هذه الدعوى لجهة قطع التقادم(.

منهاا فاي  فاي شاطر  وفي ضوء ما سلف بياناه، تغادو دعاوى الجهاة المدعياة جاديرة باالقبول موضاوعًا  ن هإحيث من و 
 اآلخر. في شطرهاحين تنالها أسباب الرفض 

 -لـــهــــذه األســبــاب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:
لزام اإلدارة المدعى عليهاا باأن تمانح الجهاة المدعياة تعاويض طبيعاة العمال  في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا: منها وا 

وذلااك  1114/ لعااام 04/ ماان األجاار الشااهري المقطااوع بتاااريخ أداء العماال وفقااًا ألحكااام القااانون رقاام /%51بنساابة /
مشاااااق بتااااااريخ ساااااابقة لالدعااااااء الحاصااااال أماااااام محكماااااة البداياااااة المدنياااااة العمالياااااة بد خماااااس سااااانوات  اعتباااااارًا مااااان 

وحتاااااى انفكاكهاااااا عااااان العمااااال لااااادى معهاااااد التربياااااة الخاصاااااة لتأهيااااال المكفاااااوفين بدمشاااااق بتااااااريخ  15/2/1121
 ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. 8/22/1119
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 س مقابل أتعاب المحاماة. / ل.511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما / ثالثاا:
 م3/07/7104ي هـ الموافق ف05/7/0421 صدر وتلي علناا في

/ في الطعن 0272تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام2555رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105لسنة  75/7القرار رقم 

 م 7105لسنة  432/7 في القضية ذات الرقم

-مناط استحقاق التعويض-العمل للعاملين في معاهد رعاية المعوقينتعويض طبيعة –عامل–محكمة إدارية
 .مطالبةقبول ال

 )أ. ت( الجهة المدعيــــــــــــــــــة:

 إضافة لمنصبه. –وزير الشؤون االجتماعية والعمل  الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

المدعية من حملة الشهادة الثانوية  بأن   حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية وقائع القضية تتحصل من حيث إن  و 
 ومن ثم نقلت 2924العامة وقد عينت لدى اإلدارة المدعى عليها بصفة مراقب في معهد التثقيف الفالحي بعام 

بالصم والبكم وضعها تحت تصرف معهد التربية الخاص  تمّ  24/2/2989وبتاريخ  2929ام إلى دمشق بع
أصدرت اإلدارة المدعى عليها قرارًا تمنح فيه المعلمين المقيمين في المعهد  2991وبعام  كمعلمة للصم والبكم
والقاضي يمنح العاملين  1110/ لعام 12من الراتب كما صدر القانون رقم / %15بمعدل  تعويض طبيعة عمل  

فقد أقامت  ولذلك، الوزارة حجبت التعويضين عن المدعية إال أن  من الراتب  %2قدرها  عالوةً  تعليمية   في وظائف
من الراتب  %15بمعدل  ملاإلدارة بمنحها تعويض طبيعة ع مة البداية العمالية طالبًة إلزامأمام محك دعوى 
ثم تم الطعن بقرار محكمة البداية العمالية أمام  ت دعواها ومنمحكمة البداية العمالية ردّ  إال أن   ،التعليمية والعالوة

وحفظت حقها بإقامة دعوى جديدة فيما يتعلق بالعالوة التعليمية  طعن المدعية التي ردت اإلدارية العلياالمحكمة 
/الخاص بتنظيم تعليم 04رقم / صدر القانون  28/2/1114ه وبتاريخ بحسبان أن  و  ،ن الراتبم %2با  المقدرة

 %51قضى بمنح جميع العاملين الدائمين ومن هم على رأس عملهم تعويض طبيعة عمل بمقدار  المعوقين وقد
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للجهة المدعية حقها بإقامة  لذلك مستندًا لهذا القانون األخير ولقرار المحكمة اإلدارية العليا الذي حفظ من الراتب
منحها  طالبةً بالعالوة التعليمية أقامت الجهة المدعية دعوى جديدة أمام محكمة البداية العمالية  دعوى جديدةً 
والعالوة التعليمية وخلصت محكمة البداية العمالية إلى منحها  1114/ لعام  04بالقانون /  قّررالتعويض الم

الفصل فيه، وحيث إن الجهة المدعية بادرت للطعن  لسبق % 51ا المتعلق بالتعويض العالوة التعليمية ورد طلبه
الطعن وصدقت  اإلدارية العليا ردت المحكمة إال أن  المحكمة اإلدارية العليا،  بقرار محكمة البداية العمالية أمام

/  04بالقانون /  قّرربالتعويض المتجد أن حقها ثابت  البداية العمالية، ولما كانت الجهة المدعية حكم محكمة
/ المذكور وسندًا للمادة /  04بتاريخ نفاذ القانون /  القائمين على رأس عملهم كونها من العاملين 1114لعام 
الجهة المدعية  الدعوى الماثلة التي تطلب من خاللها / من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد كانت هذه 128

من الراتب من  %51والبالغ  1114لعام  04بالقانون  قّررالتعويض الم عليها أن تصرف لهاإلزام اإلدارة المدعى 
 وتسوية حقوقها التقاعدية على هذا األساس. 2/1/1119حالتها على التقاعد بتاريخ تاريخ نفاذ القانون ولحين إ

ردها  طالبةً  1124/  21/  20الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى بمذكرة مؤرخة في  من حيث إن  و 
اشترطت لمنح التعويض  1114/ لعام  04/ من التعليمات التنفيذية للقانون /  22المادة /  باالستناد إلى أن  

 / من القانون شرطين متالزمين وهما: 21المنصوص عليه في المادة / 

 أن يكون العامل دائم ومعين على مالك معهد من معاهد رعاية المعوقين.-2

 س العامل الدائم في معاهد الرعاية مهامًا في خدمة المعوقين. أن يمار – 1

ن تحقق فيها شرط ممارسة مهام في خدمة المعوقين  ن  الجهة المدعية وا  ليست من العاملين الدائمين  أن هاإال وا 
 بالتعويض المذكور. مطالبةالمعينين على مالك المعهد مما يفقدها حقها بال

في وزارة الشؤون  دائمة   عاملة   أن هاا هفي بي نت بمذكرة   22/22/1124ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعية  من حيث إن  و 
ل كادر المعهد من العاملين في الوزارة بعد أن تم إعدادهم بدورات االجتماعية وأنه بعد إحداث معهد التربية تشكّ 

تعمل بخدمة المعوقين منذ تاريخ  أن هاد و عددي محدّ  تأهيلية ومن ثم توسع نشاط المعهد ولم يكن للمعهد مالك  
ن   24/2/2989 في المعاهد  القانون يشمل جميع العاملين بعد اتباعها دورات تدريبية في تعليم المعاقين وا 

 المتعلقة بالمعاقين.

 ت فيها على طلباتها. أّكدبمذكرة  4/1/1125ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعية  من حيث إن  و 

/  410والسيما الحكم الصادر عن محكمة البداية العمالية رقم /  بالرجوع لألوراق المبرزة بالملف ن هإحيث من و 
 مطالبةفيها بالتعويض محل ال طالبةً الجهة المدعية سبق وأن أقامت دعوى م أن   يتبّين 18/21/1112 تاريخ

ه وبالرجوع إال أن  قرار المذكور لعلة سبق الفصل فيها، بال مطالبةبالدعوى الماثلة وقد ردت محكمة البداية العمالية ال
تم نجد أن ما  مطالبةلحقيقة ما تم الفصل فيه، والذي شكل العلة التي ردت سندًا لها محكمة البداية العمالية ال
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 بتعويض طبيعة مطالبةهو ال 01/0/1115/ تاريخ  201رية العليا رقم / داالبت به بموجب حكم المحكمة اإل
الجهة  مطالبةفي حين أن  1110/ لعام  121من األجر المستمد من القانون رقم /  % 15العمل بمعدل 

/  04من األجر سندًا للقانون رقم /  %51طبيعة العمل وبمعدل  تتعلق بتعويض إن ماالماثلة  بدعواها المدعية
/ لعام  410لعمالية حكمها رقم / يجعل من العلة التي بنت عليها محكمة البداية ا األمر الذي 1114لعام 
الختالف األساس القانوني في كال المطالبتين وعليه تعتبر محكمة البداية  منهارة األساس هي علة   1112

 على قاعدة عتبر خروجاً قد أغفلتها وهذا ماال ي   أن هاأخرى وك طالبة  به لم تّ ب   على أمر   منها ارتكاناً  طالبة  بحسمها لم
عمال طلب ويمتد مفعول هذا اإلغفال واإلالقاضي مادامت محكمة البداية العمالية لم تفصل في السلطة  استنفاذ

المحكمة اإلدارية العليا الصادر  لقاعدة عدم استنفاذ سلطة القاضي للقرار الصادر عن دائرة فحص الطعون لدى
 تصديق منهارة األساس وتبنى لعلة  المحكمة المذكورة اعتمادها  ه شاركطالما أن   / 920برقم /  19/4/1119 في
 مبنية األساس. طالبةً لم يعالج م قرار  

ولما كانت الجهة المدعية هي من العاملين الدائمين القائمين بمهام بخدمة المعوقين وذلك منذ  حيث أن همن و 
وكانت اإلدارة ال تماري في هذه الحقيقة وكان مناط منح التعويض  1114/ لعام  04تاريخ نفاذ القانون رقم / 

من دعوى الجهة المدعية قائمة على األمر الذي يجعل  ،الماثلة هو قيام العامل بخدمة المعوقين مطالبةمحل ال
من األجر اعتبارًا من تاريخ نفاذ  %51سندها الصحيح ويكون من حقها تقاضي تعويض طبيعة العمل وبنسبة 

 .1119/  1/  2وحتى تاريخ إحالتها إلى التقاعد بتاريخ  1114/ لعام  04القانون رقم / 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 الدعوى شكالً قبول أولا: 

لزام اإلدارة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية التعويض الم ثانياا:  04بالقانون رقاااااااام /  قّررقبولها موضوعًا وا 
 1/  2من األجر من تاريخ نفاذ القانون المذكور وحتى تاريخ إحالتها للتقاعد بتاريخ  % 51والبالغ  1114/ لعام 

 /1119. 

 س مقابل أتعاب المحاماة 1/ ل  2111تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ومبلغ /  ثالثاا:

 م 7105/ 7/ 2هـ الموافق في 0421/ 71/4قراراا صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 0272تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام4072رقم /
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 121/7القرار رقم )
 م  7105( لسنة 7172/7في القضية ذات الرقم )

عادة توصيف كمساعد باحث مطالبةال–عامل بالبحوث الزراعية–محكمة إدارية مناط  –بتعويض التفرغ وا 
عادة التوصيف  .مناط ذلك-مطالبةرد ال-استحقاق التعويض وا 

 )س. و( الــمــدعـية:الــجهــة 
 صالح الزراعي إضافة لمنصبه السيد وزير الزراعة واإل الجهة المدعى عليها:

 السيد المدير العام للهيئة العامة للبحوث الزراعية إضافة لوظيفته                 
 تمثلهما إدارة قضايا الدولة          

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع
جراءاتها الشكلية.  من حيث إن    الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية وا 

/ لعام 41وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكيل المدعي: بأنه كان قد صدر القانون رقم / من حيث إن  و 
/ منه على أن يتقاضى العاملون في البحث العلمي في الهيئة تعويض تفرغ 12والذي نص في المادة / 1112

 . %211مساعد الباحثين -0 %255مساعدو الباحثين األولين -1 %111الباحثون -2وفقًا لما يلي: 
بتحديد المالك العددي للعاملين في الهيئة وورد فيه تحت  20/21/1114/ تاريخ 000كما صدر المرسوم رقم /

حملة ماجستير أو إجازة في العلوم الزراعية والذين مضى على عملهم في المديريات  411تسمية مساعد باحث 
/ من القانون 10المادة / نّصتو دراسات، كما وقاموا خاللها ببحوث أ خمس سنوات  واألقسام المذكورة أكثر من 

 . 1112/ لعام 41رقم /
 12وحيث إن الهيئة العامة للبحوث الزراعية لم تقم بصرف التعويضات المستحقة للمدعي وحسب أحكام المادة 

 المذكورة.
االجتهاد  تعتبر نافذة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وكذلك 1112/ لعام 41وحيث إن أحكام المادة /

والقاضي بمنح تعويض التفرغ  1124/ع لعام 1910/0لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم أساس  مستقرّ ال
األجر  على أساس  على أن يحسب هذا التعويض  1112/ لعام 41من القانون / 12والمنصوص عليه بالمادة 

تسبق االدعاء واالستمرار في منح  سنوات  خمس ول 2989/ لعام 0الشهري النافذ في ظل المرسوم التشريعي رقم /
يتم  منح التعويض والسيما أن   ؛1111لعام  28التعويض في ضوء تقييم اللجنة المنصوص عليها بالقانون رقم 

ن عدم تشكيل لجنة ناتج عن تقصير  بعد أن يتم تشكيل لجنة تقييم البحوث المقدمة من العاملين من قبل اإلدارة وا 
وهذا التقصير ال يجب أن يتحمله العامل مما يجعل من حجب التعويض عن المدعي ال  االجهة المدعى عليه

 قانوني.  على أساس  يقوم 
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كان قد صدر قرار من اإلدارة لطي القرار الصادر بتوصيف الجهة المدعية من الجهة المدعى  ن هإحيث من و 
 نّصتقد  1122/ لعام 24ما كان القانون رقم /ثمانية أشهر ول 1119استرداد تعويض التفرغ منذ عام  عليها وتم  
/ منه با فقرتها / د/ على أن يمنح العاملون في الهيئة القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ القانون / 21بالمادة /

/ من القانون المذكور وفق 15والذين حافظوا على تسمياتهم الوظيفية بموجب أحكام المادة / 1122/ لعام 24
 الية: النسب الت

/ من القانون المذكور على أن تحسب النسب من األجر بتاريخ أداء 4وفق أحكام المادة / % 51مساعد باحث 
ت الجهة المدعية بدعواها الماثلة التي تطلب فيها إلزام الجهة المدعى عليها تقّدمفقد  تقّدمالعامل، وسندًا لما 

لزام الجهة المدعى عليها  بتوصيفها كمساعد باحث   بصرف تعويض التفرغ للجهة المدعية ودفع الفروقات عن وا 
 ة. قّرر سابقة لتاريخ االدعاء وفق النسب الم خمس سنوات  فترة االستحقاق السابقة ولمدة 

ردها باالستناد إلى أن الشروط المطلوبة لشغل  طالبةً اإلدارة المدعى عليها ردت على الدعوى  من حيث إن  و 
لذلك يتعذر توصيفها  1112/ لعام 41وظيفة مساعد باحث غير متوافرة بالجهة المدعية وفقًا لما ورد بالقانون /

 ومنحها التعويض.
شهادة  على المدعية حاصلة   فيها أن   بي نتبمذكرة  29/21/1125ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعية  من حيث إن  و 

اإلجازة في العلوم الطبيعية وتعمل لدى الجهة المدعى عليها منذ أكثر من عشر سنوات وتطبق عليها أحكام 
ه صدر القرار رقم إال أن  توصيفها كمساعد باحث  وأنه كان قد تم   1112لعام  41من القانون رقم  10المادة 
ن  1112لعام  41من القانون رقم  10مادة عن الجهة المدعى عليها لطي التوصيف مخالفة بذلك ال 2242 وا 

على  مؤكدةً  1121لعام  58للقانون وللرأي الصادر عن مجلس الدولة رقم  إجراء الجهة المدعى عليها مخالف  
 مطالبتها بدعواها. 

والتي حددت وعلى سبيل الحصر  1112/ لعام 41/ من القانون رقم /15بالرجوع للمادة / ن هإحيث من و 
والمراكز التي يعتبر نقل العامل فيها من مالك الوزارة إلى مالك الهيئة حكميًا ويتم توصيفه تبعًا لذلك  المديريات

 / المذكور. 41/ من القانون /10سندًا للمادة /
ولما كانت الجهة التي كانت تعمل لديها الجهة المدعية هي مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي بحمص وهي 

 / المذكورة أعاله. 15يات المحددة بالمادة /ليست من بين المدير 
/ المذكورة أعاله 15عملية توصيف العاملين وفقًا للمعطيات المتوافرة لديهم خارج نطاق المادة / من حيث إن  و 

الجهة المدعية بإلزام الجهة المدعى  مطالبةيعتبر من مالءمات اإلدارة األمر الذي يجعل من  إن ما/ 10والمادة /
 ال توافق سندها من القانون وتكون حرية بالرفض موضوعًا.  توصيفها كمساعد باحث  عليها ب

 -األسبابفلهذه -
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبول الدعوى شكاًل.  أولا:
 رفضها موضوعًا.  ثانياا:
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 تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ ألف ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة.  ثالثاا:
 م7/00/7105هـ الموافق  71/0/0422صدر وتلي علناا في تاريخ قرار 

/ في الطعن رقم 174تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7101 / لعام1212/

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لعام 27/7القرار رقم )

 م 7105( لسنة 211/7في القضية ذات الرقم )

 مناط ذلك.-مطالبةقبول ال-حق دوري  –التعويض عن العمل في عطلة يوم السبت-عامل–محكمة إدارية 

    )م. م(. الـجـهـة المدعية:

 : المدير العام للشركة العامة للطرق والجسور إضافة لوظيفته. الجهة المدعى عليها

 ايا الدولة تمثله إدارة قض         

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  و 
وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة بأن المدعي عمل لدى الجهة المدعى  من حيث إن  

دون أن يستفيد من  / سنة وقد كان يعمل يوم السبت من كل أسبوع  01عليها بصفة سائق من الفئة الرابعة لمدة /
وحتى تاريخ  رسميةً  ةً لقاء عمله في يوم عطلة رسمية منذ صدور القرار يجعل يوم السبت عطل أي تعويض  

انفكاكه عن العمل لدى الجهة المدعى عليها، ولقناعة الجهة المدعية بتعويضها عن العمل في يوم العطلة 
 األسبوعية لذلك كانت هذه الدعوى.

في الفقرة /أ/  نّصتقد  1114/ لعام 51/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /40المادة / وحيث إن  
في كل أسبوع وتحدد الراحة األسبوعية  واحد   ال تقل عن يوم   ى أنه يحق بجميع العاملين راحة مأجورةً منها عل

 بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ه يجوز في بعض الجهات العامة أو في األعمال التي تتطلب نّصت على أن  وحيث إن الفقرة /ج/ من ذات المادة 
حدد الراحة األسبوعية أو التعطيل في أيام األعياد الرسمية بالتناوب فيها، أن ت  طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل 
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في الفقرة /أ/ السابقة  قّرربين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة األسبوعية أو التعطيل لجميع العاملين بالمعدل الم
 .. الخ...

السيد رئيس مجلاس الاوزراء أصادر قارارًا بتحدياد الراحاة األسابوعية ياومي الجمعاة والسابت مان كال أسابوع  وحيث إن  
 وم الجمعة فقط. يالجهات العامة والتي بقيت الراحة األسبوعية فيها بعض باستثناء 
 أن هاااب ة إقاارار  غاات عريضااة الاادعوى ولاام تجااب عليهااا لااذلك يكااون صاامتها بمثاباااإلدارة الماادعى عليهااا تبل   وحيااث إن  

طبق عليها قرار السيد رئيس مجلاس الاوزراء بتحدياد الراحاة األسابوعية ياومي ليست من الجهات المستثناة وبالتالي ي  
بالعمال فاي  السكوت في معرض الواجب بالبيان بيان، كونه غير ملزم   الجمعة والسبت عماًل بالقاعدة المتضمنة أن  

 يوم الراحة األسبوعية.
حق الجهة المدعية بالتعويض عن العمل في يوم الراحاة األسابوعية يعتبار مان الحقاوق الدورياة المتجاددة  وحيث إن  

 التي تسقط بالتقادم الخمسي.
نظاارًا لبلوغااه الساان  29/5/1121الجهااة المدعيااة قااد انتهاات خدمتااه لاادى الجهااة الماادعى عليهااا بتاااريخ  وحيااث إن  

منها وأحقية المدعي بتقاضي تعويض عن العمل فاي ياوم السابت مان  في شطر  القانوني مما يقتضي قبول الدعوى 
 .29/5/1121تاريخ سابقة لتاريخ انتهاء خدمته ب خمس سنوات  عن  كل أسبوع  

 -لـــهــــذه األســبــاب-
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

خمس ول منها وأحقية المدعي بالتعويض عن العمل في يوم السبت من كل أسبوع   في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا:
 . 29/5/1121سابقة لتاريخ انتهاء خدمته بتاريخ  سنوات  

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة. 2111تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و/  ثالثاا:

 م2/2/7105هـ الموافق في 02/5/0421 صدر وتلي علناا في
 7105 / لعام4411/ في الطعن رقم /107فسخ هذا القرار بموجب حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 وقد انتهت المحكمة اإلدارية العليا إلى ما يلي:

 قبول الطعن شكاًل.أولا: 
 قبوله موضوعًا وتعديل الحكم الطعين وفقًا لما يلي:ثانياا: 

 قبول الدعوى شكاًل. -2
موضوعًا في شطر منها وأحقية المدعي في التعويض عن العمل في يوم السبت من كل أسبوع اعتبارًا  قبولها -1

 ورفض ما تجاوز ذل من طلبات. 29/5/1121ولغاية  02/8/1119من تاريخ 
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 تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف.ثالثاا: 
 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 122/7القرار رقم )
 م  7105( لسنة 7174/7في القضية ذات الرقم )

عادة توصيفه كمساعد باحث مطالبةال–عامل بالبحوث الزراعية–محكمة إدارية  مناط –بتعويض التفرغ وا 
عادة التوصيف  .مناط ذلك-مطالبةقبول ال-استحقاق التعويض وا 

 )ن. ز(. الــجهــة الــمــدعـية:
 ضافة لمنصبه إصالح الزراعي السيد وزير الزراعة واإل الجهة المدعى عليها:

 ضافة لوظيفته إللهيئة العامة للبحوث الزراعية  السيد المدير العام                
 تمثلهما إدارة قضايا الدولة          

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع
جراءاتها الشكلية.  من حيث إن    الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية وا 

/ لعام 41وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكيل المدعي: بأنه كان قد صدر القانون رقم / من حيث إن  و 
/ منه على أن يتقاضى العاملون في البحث العلمي في الهيئة تعويض تفرغ 12والذي نص في المادة / 1112

 . %211مساعدو الباحثين -0 %255مساعدو الباحثين األولين -1 %111الباحثون -2وفقًا لما يلي: 
بتحديد المالك العددي للعاملين في الهيئة وورد فيه تحت  20/21/1114/ تاريخ 000كما صدر المرسوم رقم /

المديريات لحملة الماجستير أو إجازة في العلوم الزراعية والذين مضى على عملهم في  411تسمية مساعد باحث 
/ من القانون 10المادة / نّصتوقاموا خاللها ببحوث أو دراسات، كما  خمس سنوات  واألقسام المذكورة أكثر من 

 . 1112/ لعام 41رقم /
 12الهيئة العامة للبحوث الزراعية لم تقم بصرف التعويضات المستحقة للمدعي وحسب أحكام المادة  وحيث إن  
 المذكورة.
تعتبر نافذة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وكذلك االجتهاد  1112/ لعام 41المادة /أحكام  وحيث إن  

والقاضي بمنح تعويض التفرغ  1124/ع لعام 1910/0لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم أساس  مستقرّ ال
األجر  ى أساس  علعلى أن يحسب هذا التعويض  1112/ لعام 41من القانون / 12المنصوص عليه بالمادة 

تسبق االدعاء واالستمرار في  خمس سنوات  ول 2989/ لعام 0الشهري النافذ في ظل المرسوم التشريعي رقم /
 والسيما أن منح التعويض 1111لعام  28منحه التعويض في ضوء تقييم اللجنة المنصوص عليها بالقانون رقم 
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عدم تشكيل لجنة ناتج عن  من قبل اإلدارة وأن   لعاملينيتم بعد أن يتم تشكيل لجنة تقييم البحوث المقدمة من ا
تقصير الجهة المدعى عليها وهذا التقصير ال يجب أن يتحمله العامل مما يجعل من حجب التعويض عن 

 قانوني.  على أساس  المدعي ال يقوم 
كان قد صدر قرار من اإلدارة لطي القرار الصادر بتوصيف الجهة المدعية من الجهة المدعى  ن هإحيث من و 

قد  1122/ لعام 24لغاية ثمانية أشهر ولما كان القانون رقم / 1119استرداد تعويض التفرغ منذ عام  عليها وتم  
على رأس عملهم بتاريخ نفاذ القانون / فقرتها / د/ على أن يمنح العاملون في الهيئة القائمون 21بالمادة / نّصت

/ من القانون المذكور وفق 15والذين حافظوا على تسمياتهم الوظيفية بموجب أحكام المادة / 1122/ لعام 24/
 النسب التالية: 
/ من القانون المذكور على أن تحسب النسب من األجر بتاريخ أداء 4وفق أحكام المادة / % 51مساعد باحث 
ت الجهة المدعية بدعواها الماثلة التي تطلب فيها إلزام الجهة المدعى عليها تقّدمفقد  تقّدملما  العامل وسنداً 

لزام الجهة المدعى عليها بصرف تعويض التفرغ للجهة المدعية ودفع الفروقات عن  بتوصيفها كمساعد باحث   وا 
 ة. قّرر نسب المسابقة لتاريخ االدعاء وفق ال خمس سنوات  فترة االستحقاق السابقة ولمدة 

الشروط المطلوبة بشغل  ردها باالستناد إلى أن   طالبةً اإلدارة المدعى عليها ردت على الدعوى  من حيث إن  و 
ر توصيفها لذلك يتعذ   1112/ لعام 41بالجهة المدعية وفقًا لما ورد بالقانون / وظيفة مساعد باحث غير متوافرة  

 ومنحها التعويض.
على شهادة  المدعية حاصلة   فيها أن   بي نتبمذكرة  29/21/1125ت وبتاريخ تقّدملمدعية الجهة ا من حيث إن  و 

طبق عليها أحكام اإلجازة في العلوم الطبيعية وتعمل لدى الجهة المدعى عليها منذ أكثر من عشر سنوات وت  
ه صدر القرار رقم أن   إال وأنه كان قد تم توصيفها كمساعد باحث   1112لعام  41من القانون رقم  10المادة 
 وأن   1112لعام  41من القانون رقم  10عن الجهة المدعى عليها بطي التوصيف مخالفة بذلك المادة  2242

مؤكدة على  1121لعام  58للقانون وللرأي الصادر عن مجلس الدولة رقم  إجراء الجهة المدعى عليها مخالف  
 مطالبتها بدعواها. 

يعتبر العاملون في  نّصت على أن  والتي  1112/ لعام 41/ من القانون رقم /15مادة /بالرجوع لل ن هإحيث من و 
والحمضيات والزيتون والشوندر  مديريات البحوث الزراعية واألراضي والري ومركز التفاحيات ومكاتب القطن

ي والمحطات والمراكز السكري وقسم البحوث الحراجي التطبيقية في مديرية الحراج ومديرية بحوث اإلنتاج الحيوان
البحثية التابعة لها والمنقولين مع وظائفهم حسب فئاتهم وأجورهم وقدمهم من مالك الوزارة إلى مالك الهيئة حكمًا 

 نّصتكما  ،بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطوى وظائفهم من مالك الوزارة وتعتبر من ضمن المالك العددي للهيئة
/ المشار إليه أعاله إلى أن مساعد باحث هو من حملة اإلجازة 41نون // من القا10الفقرة ج من المادة /

 الجامعية الذين مضى على تعيينهم في المديريات واألقسام والمراكز المذكورة أعاله سنتان على األقل. 
عمل ه مضى على / أن  2410/ والقرار /000وبالرجوع لألوراق المبرزة بالدعوى والسيما القرار / ن هإحيث من و 

/ 15من مديرية األراضي المحدد بالمادة / المدعية لدى الجهة المدعى عليها أكثر من سنتين وهي منقولة  
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قائمًا على موجباته  0/8/1119/ تاريخ 2281حكمًا مما يجعل من قرار اإلدارة رقم / المذكورة وتعتبر منقولةً 
قرار اإلدارة بطي القرار المذكور فاقدًا لسنده  القانونية، عندما خلصت إلى توصيف المدعية كمساعد باحث ويكون 

المدعية بدعواها الماثلة بإعادة توصيفها كمساعد باحث توافق القانون بما يترتب على  طالبةمن القانون وتكون م
بحسبان  10/4/1125سابقة لتاريخ االدعاء الواقع في  خمس سنوات  ذلك من صرف تعويض التفرغ وذلك عن 

ة لمساعد قّرر فيها بالتقادم الخمسي وفقًا للنسب الم مطالبةية التي تسقط الر ذكور من الحقوق الدو التعويض الم أن  
 . 1122/ لعام 24الباحث بالقانون رقم /

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبول الدعوى شكاًل.  أولا:
لزام الجهة المدعى عليها بإعادة توصيف المدعية كمساعد باحث وصرف تعويض التفرغ  ثانياا: قبولها موضوعًا وا 

/ لعام 24ة بالقانون رقم /قّرر وفقًا للنسب الم 10/4/1125سابقة لتاريخ االدعاء الوقائع في  خمس سنوات  لها عن 
1122 . 
 ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة. تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ومبلغ ألف  ثالثاا:

 م 7/00/7105هـ الموافق  71/0/0422قرار صدر وتلي علناا في تاريخ 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7101( لسنة 020/7القرار رقم )

 م 7101( لسنة 0307/7في القضية ذات الرقم )

إن -مناط الستحقاق–بإعادة توصيف وتعويض التفرغ مطالبةال –عامل بالبحوث الزراعية –محكمة إدارية 
-عدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الميعاد القانوني-بإعادة التوصيف تعد من دعاوى اإللغاء مطالبةدعوى ال

 بالتعويض لسقوطها بالتقادم. مطالبةعدم قبول ال

 )م. م(. الجهـــة المدعية:

 الزراعي إضافة لمنصبه صالح وزير الزراعة واإل الجهة المدعى عليها:

 المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية إضافة لوظيفته                

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة  
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  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية : بأن الجهة المدعية من العاملين لدى  -وقائع القضية تتحصل  من حيث إن  و 
/القاضي بإحداث الهيئة 41صدر القانون رقم / 01/0/1112وبتاريخ  12/22/2982الجهة المدعى عليها منذ 

مديريات البحوث العلمية  /منه على أنه يعتبر العاملون في15العامة للبحوث العلمية والذي نص في المادة /
الزراعية واألراضي والري ومركز بحوث التفاحيات ومكاتب القطن والحمضيات والزيتون والشوندر السكري وقسم 
البحوث الحراجي التطبيقية في مديرية الحراج ومديرية بحوث اإلنتاج الحيواني والمحطات والمراكز البحثية التابعة 

ئاتهم وأجورهم وقدمهم من مالك الوزارة إلى مالك الهيئة حكمًا بتاريخ نفاذ هذا لها منقولين مع وظائفهم حسب ف
/األسس 10القانون وتطوى وظائفهم من مالك الوزارة وتعتبر من ضمن المالك العددي للهيئة كما حددت المادة /

حملة -1الدكتوراه حملة شهادة  -2باحث:  –ها العاملون في الهيئة على النحو اآلتي: أ على أساس  التي يسوى 
أو حملة اإلجازة الجامعية  شهادة الماجستير الذين مضى على علمهم في إحدى المديريات المذكورة عشر سنوات  

الذي مضى على عملهم في إحدى المديريات واألقسام والمراكز المذكورة خمس عشرة سنة وقاموا خاللها ببحوث 
 علمية يشكلها مجلس اإلدارة لهذه الغاية. أو دراسات أو أعمال بعد اعتمادها من قبل لجنة

 مساعد باحث أول: –ب 

 حملة شهادة الماجستير.

خمس حملة الدبلوم أو اإلجازة الجامعية الذي مضى على عملهم في المديريات واألقسام والمراكز المذكورة من 
 مجلس اإلدارة لهذه الغاية.وقاموا خاللها ببحوث أو دراسات بعد اعتمادها من قبل لجنة علمية يشكلها  سنوات  

مساعد باحث: حملة اإلجازة الجامعية الذين مضى على عملهم في المديريات واألقسام والمراكز أعاله سنتان  –ج 
 على األقل. 

/ تاريخ 551فقد تم توصيف الجهة المدعية مساعد باحث بقرار وزير الزراعة رقم / تقّدموتأسيسًا على ما 
ولما كان القرار المذكور قد وصف الجهة المدعية بمرتبة مساعد باحث وهذا مخالف ألحكام  11/21/1115

ها أكثر ه مضى للمدعية بالعمل لدى الجهة المدعى عليبحسبان أن   1112/ لعام 41/ من القانون /10المادة /
 أول. مما يتعين توصيفها كمساعد باحث   خمس سنوات  من 

لهم على جهودهم المبذولة بالبحث  ولما كان المشرع قد منح تعويض التفرغ للعاملين بالبحث العلمي مكافأةً 
الجهة المدعى  إال أن  العلمي وال يجوز حرمانهم منه ولما كانت الجهة المدعية قد طالبت بالتعويض المذكور 

لذلك فقد كانت هذه الدعوى التي تطلب الجهة المدعية  2/9/1119عليها كانت ممتنعة عن الصرف حتى تاريخ 
من خاللها إلزام الجهة المدعى عليها بتعديل توصيف الجهة المدعية من مرتبة مساعد باحث إلى مرتبة مساعد 
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وحتى 01/0/1112وع منذ تاريخ من الراتب الشهري المقط %255باحث أول وبمنحها تعويض التفرغ بنسبة 
لزامها بفروقات تعويض التفرغ وفقًا لتعديل التوصيف ومن تاريخ 02/8/1119تاريخ   وبشكل دوري.2/9/1119وا 

 1112/ لعام 41/ من القانون رقم /10 – 15الجهة المدعية تؤسس دعواها باالستناد للمواد / من حيث إن  و 
يتقاضى العاملون في البحث العلمي في الهيئة تعويض التفرغ وفقًا لما -/ منه التي تنص على أن: أ 12وللمادة /
 %211مساعدو الباحثين - 0 %255مساعدو الباحثين األولين -1- %111الباحثون -2يلي: 

ردها باالستناد إلى  طالبةً  24/0/1120الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى بمذكرة مؤرخة في  من حيث إن  و 
التعويض يرتبط بالتسمية الوظيفية ووجود  ونظرًا ألن   1119ة وضع الجهة المدعية حتى تاريخ أنه لم يتم تسوي

منح  حجب عنهاعلمي لتقييمه مما ي بأي بحث   تقّدموالجهة المدعية لم ت علمية   م من قبل لجنة  قيّ علمي ي   بحث  
 التعويض.

يها بتعديل توصيف الجهة المدعية علالجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام اإلدارة المدعى  من حيث إن  و 
من الراتب الشهري  % 255أول وبمنحها تعويض التفرغ بنسبة  إلى مرتبة مساعد باحث   من مرتبة مساعد باحث  

لزامها أيضًا بفروقات 02/8/1119وحتى تاريخ  01/0/1112المقطوع منذ تاريخ  تعويض التفرغ وفقًا لتعديل  وا 
 دوري. وبشكل   2/9/1119التوصيف ومن تاريخ 

إلى  الجهة المدعية إلزام اإلدارة المدعى عليها بتعديل توصيفها من مرتبة مساعد باحث   مطالبةلجهة  ن هإحيث و 
طعن باإللغاء على  هي في حقيقتها إن ماالجهة المدعي لهذه الناحية  طالبةأول ولما كانت م مرتبة مساعد باحث  

مدة إقامة دعوى  بحسبان أن  و  11/21/1115والصادر في  قرار التوصيف القاضي بتوصيفها كمساعد باحث  
اإللغاء ستون يومًا األمر الذي يجعل من دعوى الجهة المدعية حرية بعدم القبول لهذه الناحية إلقامتها بعد الميعاد 

 بفروقات التعويض. طالبة  ذلك من مالقانوني لدعوى اإللغاء وبما يترتب على 

وحتى تاريخ  01/0/1112الجهة المدعية بتعويض التفرغ عن المدة بين  مطالبةبالنسبة ل ن هإحيث من و 
خمس بها بمرور  مطالبةعتبر من الحقوق الدورية التي تسقط الي   إن ماا كان التعويض المذكور ولم   02/8/1119

األمر الذي  12/9/1125/ من القانون المدني وكان تاريخ إقامة الدعوى في 020عماًل بأحكام المادة / سنوات  
 بالتقادم. طالبةيتعين معه عدم قبول الدعوى الماثلة لهذه الناحية لسقوط الم

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 عدم قبول دعوى الجهة المدعية لجهة إلزام اإلدارة المدعى عليها بتعديل توصيفها من مرتبة مساعد باحث   أولا:
بفروقات  طالبة  أول إلقامتها بعد الميعاد القانوني لدى اإللغاء وبما يترتب على ذلك من م إلى مرتبة مساعد باحث  

 التعويض.
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وحتى  01/0/1112بتعويض التفرغ عن المدة بين  مطالبةال عدم قبول دعوى الجهة المدعية المتضمنة ثانياا:
 بالتقادم. مطالبةلسقوط ال 02/8/1119تاريخ 

 تضمين الجهة المدعية المصاريف والنفقات ومبلغ ألف ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة. -0

 4/4/7101هـ الموافق  71/1/0422قراراا صدر وتلي علناا في 

 

 -مشقالمحكمة اإلدارية بد-

 م 7105( لسنة 225/7القرار رقم )
 م  7105( لسنة 0751/7في القضية ذات الرقم )

قبول -مناط استحقاقه-بتعويض العمل الفني المتخصص مطالبةال–عاملين بوزارة الصناعة –محكمة إدارية 
 .مطالبةال

بصفته رئيس مكتب نقابة عمال الغزل والنسيج بحمص عن العمال الواردة أسماؤهم  الــجهــة الــمــدعـية: )ن. م(
 /. 222/ إلى /22بالقوائم المرفقة من الرقم /

 وزير الصناعة إضافة لمنصبه.  الجهة المدعى عليها:
 تمثله إدارة قضايا الدولة          

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع
 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية مما يجعلها جديرة بالقبول شكاًل.  من حيث إن  

 أفراد الجهة المدعية تحمل شهادات   وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة بأن   من حيث إن  و 
توسطة والثانويات الصناعية وقد منحها القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم من المعاهد الم ومتخرجة   فنية  
/ %035بنسبة / 1115/ لعام 11ده مجلس الوزراء بموجب قراره رقم /تعويض اختصاص حدّ  1114/ لعام 51/

تاريخ أفراد الجهة المدعية بقبض هذا التعويض منذ صدور القرار المذكور وحتى  من األجر الشهري واستمرّ 
المتضمن  1119/ لعام 41/9/ص/1124عندما قامت الجهة المدعى عليها بإصدار القرار رقم / 14/5/1119

واستنادًا إلى رأي رئيس  2980بعد عام  ينون أفراد الجهة المدعية مع وقف صرف هذا التعويض استنادًا إلى أن  
 الية بعدم أحقيتها لهذا التعويض.الجهاز المركزي للرقابة الم

لعام  41/9/ص/1124ة المدعى عليها رقم /لقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار الصادر عن الجهو 
 1114/ لعام 51/ من القانون رقم /98وأحقيتها بإعادة صرف تعويض االختصاص وفق أحكام المادة / 1119

 كانت هذه الدعوى. ف 14/5/1119من تاريخ حجبه في  بدءاً  1115/ لعام 11وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /
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هذا التعويض المطالب به أصبح من الحقوق المكتسبة للجهة  وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه بأن   وحيث إن  
وجاء  2980/ لعام 15والمرسوم / 2909/ لعام 1880المدعية بموجب القوانين واألنظمة السابقة كالمرسوم /

ن   1114/ لعام 51القانون / الجهاز  ليثبت منحه للعمال الفنيين وفق ما كانت عليه القوانين واألنظمة السابقة وا 
قرار الجهة  وبالتالي فإن   ،مركزي للرقابة المالية ليس من الجهات القضائية التي يعود إليها تفسير القوانينال

ولقرار رئيس مجلس الوزراء  1114/ لعام 51المدعى عليها بوقف صرف تعويض االختصاص مخالف للقانون /
تأيد ذلك بقرار المحكمة اإلدارية العليا  وقد أصبح هذا التعويض من الحقوق المكتسبة وقد 1115/ لعام 11رقم /
 . 11/22/1120/ط/ الصادر بتاريخ 2219رقم /

ه تم إيقاف تعويض فيها بأن   مبينةً  10/21/1125ت بمذكرة جوابية في جلسة تقّدموحيث إن الجهة المدعى عليها 
/ م. و/ تاريخ 00المالية رقم /ى كتاب الجهاز المركزي للرقابة بناًء علالعمل الفني المتخصص والتريث بمنحه 

/م. و/ لعام 11غير مشمولين بالقرار رقم / 2980ن بعد عام العاملين المعيني الذي اعتبر أن   21/9/1112
بأنه سبق  18/2/1124/ تاريخ 2004/9/02وتم مخاطبة وزارة المالية التي أفادت بموجب كتابها رقم / 1115

لتريث في طرح مثل هذه المواضيع على اللجنة في الوقت الحالي نظرًا التوجيه من قبل رئاسة مجلس الوزراء با
 للعبء المالي الذي يشكله منح هذه التعويضات والتمست رد الدعوى. 

يقاف صرف تعويض إلغاء القرار المشكو منه المتضمن إدعوى الجهة المدعية تهدف إلى  من حيث إن  و 
 عية اعتبارًا من تاريخ وقفه. االختصاص وا عادة صرف هذا التعويض للجهة المد

ه ال يوجد مستند قانوني لوقف صرف هذا التعويض يتضح من كتاب الجهة المدعى عليها بأن   ن هإحيث من و 
ن ماالمطالب به و  ى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية وعلى حاشية رئيس مجلس الوزراء بناًء عليقافه إتم  ا 
 يشكل عبئًا ماليًا على الموازنة العامة.  منح هذا التعويض باعتبار أن  

أفراد الجهة المدعية تقاضوا تعويض العمل الفني المتخصص المطالب به واستمروا بتقاضيه حتى  من حيث إن  و 
مما يجعله حقًا مكتسبًا لهم ال يجوز المساس به الكتسابه الحصانة القانونية ويجعلهم في  14/5/1119تاريخ 
 ز المساس به.و قانوني ال يج مركز  

بالنسبة لمطلب الجهة المدعية بمنحها تعويض العمل الفني المتخصص اعتبارًا من تاريخ حجبه  ن هإحيث من و 
فال بد من اإلشارة أن هذا التعويض يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بانقضاء  14/5/1119بتاريخ 

سابقة  خمس سنوات  وبالتالي يكون من حق الجهة المدعية تقاضي التعويض المطالب به عن  خمس سنوات  
 ورفض ما يجاوز ذلك.  29/5/1125لتاريخ االدعاء الواقع في 

 على أساس  منها لقيامها  في شطر  تكون دعوى الجهة المدعية جديرة بالقبول  تقّدمتأسيسًا على ما  ن هإحيث من و 
 ما يجاوز ذلك. قانوني سليم ورفض 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:
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 قبول الدعوى وطلب التدخل شكاًل.  أولا:
لزام الجهة المدعى عليها بمنح أفراد الجهة المدعية الواردة أسماؤهم في  في شطر  قبولهما موضوعًا  ثانياا: منهما وا 

/ لعام 51نسبة التي يحددها القانون رقم /استدعاء الدعوى وطلب التدخل تعويض العمل الفني المتخصص وبال
 ورفض ما يجاوز ذلك.  29/5/1125سابقة لتاريخ االدعاء الواقع في  خمس سنوات  وذلك عن  1114

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة. 2111تضمين الطرفين مناصفة المصاريف و/-0
 م7105/ 72/00هـ الموافق في 00/7/0422قرار صدر وتلي علناا في 
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7102( لسنة 2القرار رقم )

 م 7102( لسنة 014في القضية ذات الرقم )

ل عليه لتصفية حقوقه التقاعدية هو تاريخ اكتساب الحكم  –عامل مسرح تأديبياا –محكمة إدارية  التاريخ المعوَّ
 .مناط ذلك-بتسريحه تأديبياا الدرجة القطعيةالمسلكي القاضي 

 )م. ع(.الجهـــة المدعية: 

 إضافة لوظيفته.-: المدير العام للمؤسسة العامة االسااااااااااااتهالكية الجهة المدعى عليها

 إضافة لوظيفته. -المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة         

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكاًل. من حيث إن  و 

بدعواه أمام  تقّدمالمدعي ممثاًل بوكيله  وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من األوراق في أن   إن   من حيثو 
والتي جاء فيها على القول أنه عّين لدى الجهة المدعى عليها بالقرار رقم  10/0/1121هذه المحكمة بتاريخ 

حيث أوقف لدى محكمة األمن  0/2/1114وبقي على رأس عمله حتى تاريخ  4/22/2985/ تاريخ 941/
س تاريخ  2101/ص 058االقتصادي فتم كّف يده عن العمل وبعد إخالء سبيله صدر القرار رقم /

ثم استمّر بعمله وتم  15/8/1115ولغاية  0/2/1114المتضمن تحديد فترة كّف اليّد من تاريخ  11/9/1115
ى قرار بناًء علالمتضمن تسريحه تأديبيًا  9/0/1122/ تاريخ 059ترفيعه لعدة مّرات حتى صدور القرار رقم /

الذي قضى بتسريح المدعي تأديبيًا بعد إحالته إليها  25/22/1121/ تاريخ 2411المحكمة اإلدارية العليا رقم /
الجهة المدعى عليها التبس عليها تاريخ  كونه صدر بحقه حكم جزائي مبرم يقضي بإدانته، وقد استطرد قائاًل أن  

في معرض تصفية حقوقه فاستفتت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع والتي أصدرت الرأي رقم تسريحه 
تاريخ اكتساب الحكم المسلكي القاضي بالتسريح التأديبي الدرجة القطعية هو  المتضمن: أن   1122/ لعام 159/

 تاريخ التسريح ويعود أثر الصّك الصادر بالتسريح تنفيذًا له إلى ذلك التاريخ.

بحاشية الجهاز  ولعدم قيام الجهة المدعى عليها وحتى هذا التاريخ بتصفية حقوقه التقاعدية متذرعةً  ن هإحيث من و 
، األمر الذي كانت 1114ى قرار الترفيع لعام بناًء علتصفية حقوق المدعي تكون  زي للرقابة المالية بأن  المرك
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ى قرار تسريحه بناًء علمعه هذه الدعوى والتي يطلب فيها إلزام جهة اإلدارة المدعى عليها بتسوية حقوقه التقاعدية 
 متضمنًا كافة الحقوق المالية والتقاعدية والترفيع. 25/22/1121من قبل السلطة التأديبية المختّصة بتاريخ 

/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة والتي 91المدعي يؤسس دعواه على أحكام المادة / من حيث إن  و 
تقضي بقطع األجر للعامل المسّرح تأديبيًا اعتبارا من أّول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصّك الصادر عن 

ن التاريخ المعّول عليه لتسريحه هو الذي نّص عليه السلطة الت أديبية الدرجة القطعية ما لم يكن مكفوف اليّد وا 
 قرار المحكمة اإلدارية العليا.

رفضها تأسيسًا على أن المدعي صدر له  ملتمسةً جهة اإلدارة المدعى عليها رّدت على الدعوى  من حيث إن  و 
/ ل.س اعتبارًا 21029حيث خصص بمعاش شهري مقداره / 11/1/1121/ تاريخ 229معاش شيخوخة رقم /

الجهاز المركزي للرقابة المالية رفض تأشير القرار ألن صاحب العالقة صدر بحقه  إال أن   2/4/1122من تاريخ 
 .1114تصفية حقوقه تكون استنادًا لقرار الترفيع الواقع بعام  عقوبة التسريح التأديبي وبالتالي فإن  

قد  1114/ لعام 51المشّرع في معرض تنظيم أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم / ن  من حيث إو 
 / منه بما يلي:91رسم أصواًل ثابتة فيما يتعلق بتصفية حقوق العامل المسّرح تأديبيًا حيث قضى بالمادة /

لذي يلي تاريخ اكتساب الصّك الصادر عن )يقطع أجر العامل المسّرح تأديبيًا أو المطرود اعتبارًا من أّول الشهر ا
 السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية ما لم يكن مكفوف اليّد حيث يقطع أجره من تاريخ وقف هذا األجر(.

ومن خالل استقراء النّص السالف الذكر يتضّح أن ثّمة نّص قانوني ينطبق على القضية الماثلة  ن هإحيث من و 
وينصّب مفهومه و مدلوله على حتمّية اعتبار تاريخ اكتساب الحكم المسلكي الدرجة القطعية والقاضي بتسريح 

يوصف  إن ماة اإلدارة لهذه المسألة مجانب العامل تأديبيًا هو المرتكز األساسي في تصفية حقوقه التقاعدية وأن  
وعلى سبيل  آمرة   المشّرع عندما يفرض على اإلدارة بطريقة   عملها بالمخالفة المباشرة للقاعدة القانونية ذلك أن  

اإللزام الهدف المعني الذي يجب أن تسعى إلى تحقيقه ويحدد لها األوضاع التي يجب عليها أن تخضع لها 
و  سلطتها في هذا الشأن تكون مقّيدةً  هو الحال في النص القانوني السالف الذكر فإن   للوصول إلى الهدف كما

وهذا ما يحتم عليها أن تتخذ قرارات فرضها القانون مقّدمًا ألن مهمتها وباعتبارها  ،مصدرها وجوبّية النّص القانوني
دفها عندما تتحقق أسبابها وبمعنى آخر منفذة إلرادة المّشرع مقصورة على تطبيق القانون على الحاالت التي تصا

فإن اإلدارة في حالة السلطة المقّيدة ال يترك لها القانون أي حرّية في التقدير بل يفرض عليها وبطريقة آمرة 
 التصّرف الذي يجب عليها مراعاته.

جزئيًا فأتت عماًل يحّرمه  اإلدارة إذا ما تجاهلت النّص القانوني تجاهاًل كليًا أو يبنى على ذلك أن   ن هإحيث من و 
 صفه بغير المشروع.يعّد مخالفة للقانون وي إن مانّص رها لهذا التنك   النّص أو امتنعت عن القيام بعمل يوجبه فإن  
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التاريخ المعّول  1114/ لعام 51مادام المشّرع قد حدد في القانون األساسي للعاملين بالدولة رقم / حيث أن همن و 
عليه في تصفية حقوق العامل المسّرح تأديبيًا وجعله تاريخ اكتساب الحكم المسلكي الصادر بذلك المكتسب للدرجة 

صحيح من القانون ويتعين قبولها إللزام اإلدارة القطعية فإن دعوى المدعي بهذه المثابة تغدو قائمة على سندها ال
المدعى عليها بتصفية حقوقه التقاعدية اعتبارًا من تاريخ اكتساب الحكم المسلكي القاضي بتسريحه تأديبيًا الدرجة 

 .25/22/1121القطعية والواقع في 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الدعوى شكاًل.أولا 

لزام جهة اإلدارة المدعى عليها )المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية( بتصفية الحقوق ثانياا  : قبولها موضوعًا وا 
التقاعدية للمدعي اعتبارًا من تاريخ اكتساب الحكم المسلكي القاضي بتسريحه تأديبيًا للدرجة القطعية في 

25/22/1121 . 

 / ل. س مقابل أتعاب المحاماة.15صاريف و /: تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمثالثاا 

 م73/0/7102هـ الموافق  01/2/0424قرار صدر وتلي علناا في 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7102( لسنة 012القرار رقم )

 م 7102( لسنة 047في القضية ذات الرقم )

 عدم قبول الطلب.-المحدد لذلكتقديم طلب الضم بعد الميعاد القانوني -ضم خدمة –عامل-محكمة إدارية

 )ن. ف(. الجهـــة المدعية:

 المدير العام لمؤسسة التأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته. الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة 

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 جراءاتها الشكلية، األمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكاًل.إالدعوى قد استوفت  من حيث إن  
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تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما استبان من األوراق أن المدعي سبق وأن عمل لدى دار البعث للصحافة 
وبتاريخ  22/21/2988ولغاية  9/21/2984والطباعة والنشر والتوزيع بصفة عامل مياوم من تاريخ 

 مله حتى تاريخه.ولى والزال على رأس عاألتم تعيينه لدى وزارة المالية بصفة عامل من الفئة  2/0/2991

لى مؤسسة التأمينات االجتماعية لضّم خدماته السابقة لدى دار البعث متعهدًا إالعامل المذكور بطلب  تقّدموقد 
 بتسديد االلتزامات المترتبة عليه من حصة العامل وحصة رّب العمل غير أن المؤسسة رفضت طلبه متذرعةً 

ناعة العامل المدعي بأحقيته في ضّم خدماته السابقة فقد كانت بضرورة الحصول على قرار قضائي بذلك ونظرًا لق
 هذه الدعوى.

دار البعث  رفضها تأسيسًا على أن   طالبةً الجهة المدعى عليها قد رّدت على دعوى الجهة المدعية  من حيث إن  و 
يتها لديها إلى من جهات القطاع الخاص وليست من الجهات الحكومية ومن ثم ال يمكن ضّم الخدمة التي تم تأد

 خدمات العامل لدى وزارة المالية.

/ 2810رقم / القرار الصادر عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل شارة بداية إلى أن  البّد من اإل ن هإحيث من و 
بعبارة ه حدد في المادة الثانية منه المقصود إال أن  جاز ضّم مدة الخدمة السابقة بالحكومة أقد  12/9/1122تاريخ 

 / مدة الخدمة السابقة في الحكومة / وهي:

 سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في:
 إحدى الوزارات أو اإلدارات أو المؤسسات العامة والبلديات.-2
 اإلدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.-1
الخدمة موظفًا أو  أّدىسواء أكان من  كافة الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة-0

لزامية واالحتياطية في جيش التحرير الفلسطيني شريطة عدم الخدمة اإل أّدىمستخدمًا أو عاماًل أو عسكريًا أو 
 تجزئة الخدمة الواحدة.

ويشمل أيضًا خدمات اإلسكان العسكري وخدمة ساعات التدريس وكافة الخدمات غير المشمولة بالتأمينات -ب
 .2985ل عام قب

خدمة المدعي المطالب بضمها ال تدخل في عداد الخدمات  وفي ضوء أحكام المادة السابقة فإن   حيث أن همن و 
قد تمت لدى دار البعث للصحافة والطباعة والتوزيع والنشر والتوزيع  هاناالمذكورة بموجب المادة السابقة بحسب

ساسي للعاملين في في المادة األولى من القانون األ لواردةوالتي ال تدخل في شمول تعريف الجهات العامة ا
 الدولة.

 في الفقرة / د/ منها على ما يلي: نّصتقد  1114/ لعام 51/ من القانون رقم /24المادة / من حيث إن  و 
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ات المنّظمتعتبر الخدمات التي يؤديها القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي االشتراكي و 
الشعبية بمثابة خدمة فعلية لدى الجهات العامة التي تدخل في حساب المعاش وتؤدى عنها االشتراكات التأمينية 
من قبل المؤمن عليه بما فيها حصة رّب العمل وذلك خالل مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن سبق 

 تعيينهم.

قصى الذي كان يتوجب فيه فإن الموعد األ 1/2/1115اريخ من تالقانون المذكور قد اعتبر نافذًا  من حيث إن  و 
 .1/2/1110خالله بطلب لضّم خدماته لدى دار البعث هو  تقّدمعلى العامل المدعي أن ي

عوام عن الموعد القانوني المحدد حسبما هو أ بطلبه بعد مضي ما يزيد عن ستة  تقّدمالمدعي قد  من حيث إن  و 
الدعوى مما يجعل دعواه غير قائمة على مرتكزاتها القانونية السليمة األمر الذي  ثابت من الوثائق المبرزة بملف
 يتعين معه رفضها موضوعًا.

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الدعوى شكاًل.أولا 

 رفضها موضوعًا.ثانياا: 

 تضمين الجهة المدعية المصاريف. ثالثا:

 م7/07/7102الموافق لـ هـ 73/0/0425صدر وتلي علناا في 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7104( لسنة 02القرار رقم )

 م 7104( لسنة 42في القضية ذات الرقم )

عدم اعتمادها كونها ل ترتبط بطبيعة عمل -إصابة عمل )التهاب كبد فيروسي( –عامل  –محكمة إدارية 
 .مناط ذلك-لعدم انتهاء خدمة العامل هااناعتبار الدعوى سابقة ألو –بصرف راتب تقاعدي مطالبةال -العامل

 )س.م(.الجهـــة المدعية:

 السيد المدير العام للشركة الطبية )تاميكو( إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليها:

 ، جالمحامية األستاذة أتمثله 
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 العامة للتأمينات االجتماعية إضافة لوظيفتهالمدير العام للمؤسسة                         

 تمثله إدارة قضايا الدولة        

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية. من حيث إن  و 

ت باستدعاء دعواها تقّدمالمدعية  وقائع الدعوى تتحّصل حسبما استبان من األوراق المبرزة في أن   من حيث إن  و 
قد ع ّينت في الشركة الطبية /  أن هاشارحة فيها : ب 02/21/1121هذه أمام المحكمة اإلدارية بدمشق بتاريخ 

تماسها  أّدىاإلنتاج /التعبئة/ وقد  / عام في قسم22وقد مضى على تعيينها أكثر من / 2995تاميكو/ منذ عام 
نتيجة جرح في اليّد أثناء العمل بالتعبئة وقد تبين  مهني جسيم   المباشر مع العبوات الدوائية إلى إصابتها بمرض  
الجهة المدعى عليها لم تعتبر اإلصابة المذكورة إصابة  إال أن   ،فيما بعد إصابتها بمرض التهاب كبد فيروسي

 عه الدعوى الماثلة الهادفة إلى اعتبار المرض /إصابة عمل/ ناتج عن العمل بعد إجراء خبرة  عمل مما كانت م
لزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع تعويضًا ماديًا و  طبية   وتحديد نسبة العجز المرضي ونفقات العالج والتداوي وا 

 معنويًا عن األضرار التي تعّرضت لها نتيجة اإلصابة.

 20/5/1120ة في المؤر خجهة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها ال من حيث إن  و 
اإلصابة  من الوقائع عدم وجود أي دليل لدى المؤسسة على أن   يتبّينرفضها موضوعًا تأسيسًا على أنه  طالبةً 

وتعديالته وأنه  2959لعام  /91المدعى بها هي إصابة عمل وفق المادة األولى من قانون التأمينات االجتماعية /
ينطبق عليه  يتوّجب على المدعية أن تثبت أمام القضاء بأن المرض /المدعى به/ التهاب كبد فيروسي هو مرض  

 تعريف إصابة العمل.

ة في المؤر خت بمذكرتها تقّدمالجهة المدعى عليها /الشركة الطبية العربية تاميكو/ قد  من حيث إن  و 
فيها رّد الدعوى تأسيسًا على أنه ال عالقة للشركة بموضوع إصابة العمل والتعويض عنها  طالبةً  21/0/1120

 دعوى الجهة المدعية مرتبطة بمؤسسة التأمينات االجتماعية لجهة إصابة العمل وتوصيفها وعالجها. بحسبان أن  

ائها راتب تقاعدي يتناسب فيه إعط طالبةً  2/21/1120ت بطلب عارض مؤرخ في تقّدمالمدعية قد  من حيث إن  و 
 مع وضعها المعيشي وتعويضها عن إصابة العمل.

ت إجراء خبرة طبية ثالثية للوقوف على الحالة الصحية للجهة المدعية وبيان قّرر المحكمة قد  ههذ من حيث إن  و 
قدير نسبة فيما إذا كانت اإلصابة موضوع الدعوى ناجمة عن العمل وذات منشأ مهني أم ال وفي حال اإليجاب ت

العجز المتولد عنها بحال وجوده وتحديد مقدار نفقات العالج والتداوي التي تكبدتها الجهة المدعية لقاء العالج من 
 هذه اإلصابة.
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 10/8/1120في  المؤر خوا بتقرير خبرتهم تقّدمالسادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة الثالثية  من حيث إن  و 
والمتضمن أن اإلصابة بالتهاب الكبد الفيروسي ليس لها عالقة بالمهنة نظرًا لعدم وجود مصدر دموي في مكان 

 عمل المدعية والذي يعّد مصدر لإلصابة وبالتالي ال تستحق أي نسبة عجز.

ى تكليف بناًء عل 5/2/1124وا بتقرير خبرة تكميلي مؤرخ في تقّدمالسادة الخبراء قد عادوا و  من حيث إن  و 
وال تستحق أي نسبة عجز، أما بالنسبة لألمراض  اً مهني اً المحكمة وقد انتهوا فيه إلى أن اإلصابة ال تعتبر مرض

مهني لعدم ذكر هذه  عّد كمرض  تسّرع بالقلب/ فال ت   –بوليب في األمعاء  –المذكورة /سماكة بطانة الرحم 
األمراض في جدول األمراض المهنية وبالتالي فال تعّد جميع األمراض ناجمة عن المهنة وال تستحق أي نسبة 

 عجز.

 وفنية   علمية   مع األصول والقانون وقد قامت على أسس   الخبرة الطبية الثالثية قد جاءت متفقةً  من حيث إن  و 
للبّت في هذه القضية وال تنال منه المالحظات  ليها كأساس  إدها والركون لذي يتعين معه اعتمااألمر ا سليمة  

 المبداة حوله.

وتعديالته  2959/ لعام 91مادامت إصابات العمل الواردة في قانون التأمينات االجتماعية رقم / ن هإحيث من و 
ي للعاملين في الدولة ومادامت هي الواجبة التطبيق دون سواها على العاملين المشمولين بأحكام القانون األساس

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هي صاحبة الصالحية بتطبيق أحكام تأمين إصابات العمل واألمراض 
من المعالجة وانتهاء بصرف المستحقات الناتجة عن اإلصابة فقد غدا من المتعين  الناشئة عن الوظيفة ابتداءً 

 يكو/ من الدعوى.إخراج الشركة الطبية العربية /تام

 طالما أن  يعتبر سابقًا ألوانه  إن مامطلب المدعية بصرف راتبها التقاعدي  تجب اإلشارة إلى أن   ن هإحيث من و 
لم تبين فيما إذا كانت قد راجعت مرجعها التأميني  أن هاالمدعية لم تنته  خدمتها لدى الجهة المدعى عليها كما 

 بحقوقها التقاعدية أم ال. طالبةللم

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : إخراج الشركة الطبية العربية /تاميكو/ من الدعوى لعدم عالقتها بموضوعها.أولا 

 : عدم قبول الطلب العارض لجهة طلب المدعية بصرف راتبها التقاعدي باعتباره سابقًا ألوانه.ثانياا 

 لب العارض شكاًل فيما عدا ذلك.قبول الدعوى والطثالثاا: 

 رفضهما موضوعًا. رابعاا:

 س مقابل أتعاب المحاماة.1/ ل 2111تضمين المدعية المصاريف ونفقات الخبرة ومبلغ / خامساا:
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 م 02/7/7104هـ الموافق  02/4/0425صدر وتلي علناا في 

 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7104( لعام 23)القرار رقم 

 م7104( لعام 444في القضية ذات الرقم )

اكات التأمينية المترتبة أحقيته بذلك بعد تسديد الشتر  –ضم خدمة البونات اإلنتاجية –عامل  –محكمة إدارية 
 .مناط ذلك-قانوناا 

 )ش. م(. الجهة المدعية:

 المدير العام للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليها:

 المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  د استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية الدعوى ق من حيث إن  و 

وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة أن المدعي أقام دعواه هذه أمام  من حيث إن  و 
شارحًا فيها بأنه قد عمل لدى الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون  21/22/1120المحكمة اإلدارية بدمشق بتاريخ 

بصفة فني كاميرات في  02/21/1120ولغاية  0/0/2990وفقًا لنظام البونات اإلنتاجية من الفترة الواقعة من 
/ 1258بطلبه المسجل بالرقم / تقّدم 01/9/1120وبتاريخ  -دائرة النقل الخارجي -مديرية التشغيل التلفزيوني

يه أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات بناًء علو  ،لضم خدماته عن الفترة المذكورة إضافة إلى مدة الخدمة اإللزامية
والقاضي بضم خدماته إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش  2/21/1120/ تاريخ 211/االجتماعية قرارها رقم 

ولدى عرض القرار على  –خدمة عسكرية  –/ شهرًا 14/ شهرًا لدى الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون و /09وهي /
يتقاضى  –بونات  –مراد ضمها الخدمة ال بحسبان أن  إعادة القرار دون تأشير  الجهاز المركزي للرقابة المالية تم  

يه أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية قرارها المعدل للقرار بناًء علعنها تعويض وليس راتب شهري و 
مما كانت معه الدعوى الماثلة  ،ة/ تم بموجبة الموافقة على ضم الخدمة العسكرية فقط دون البونات اإلنتاجي  211/
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/ شهرًا 81والبالغة / 02/21/1111ولغاية  0/0/2990ر بضم الخدمات اعتبارًا من الهادفة إلى إعطاء القرا
لزام الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون بدفع المبالغ المترتبة عليها لقاء ذلك.  وا 

 22/1/1124ة في المؤر خالجهة المدعى عليها قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون قد قامت بجميع اإلجراءات الالزمة لضمان صدور  فضها تأسيسًا على أن  ر  طالبةً 

والذي يقضي بضم خدمة  1120/ لعام 211قرار من التأمينات االجتماعية والتي بدورها أصدرت القرار رقم /
مؤسسة التأمينات  لفترة خدمة العلم وأن   المدعي عن الفترة التي عمل فيها على نظام البونات اإلنتاجية إضافة

/ 14والذي ضم به / 2/21/1120/ تاريخ 211االجتماعية قد قامت بضم خدمة المدعي وذلك بموجب القرار /
/ شهرًا خدمة لدى الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون وبالتالي فإن جهة اإلدارة قد قامت 09شهرًا خدمة عسكرية و /

 لقوانين واألنظمة النافذة.بكل واجباتها وفق ا

وحتى عام  2990ومن الثابت من وثائق الدعوى وال سيما جداول دوام المدعي عن األعوام  ن هإحيث من و 
ها مما يؤكد على قيام المدعي عدد أيام دوامه الفعلية جاءت كاملة خالل السنوات التي يطالب بضمّ  أن   1111

قرينة على استمرارية عمله مما يضفي على هذا العمل صفة الديمومة بعمله بشكل متواصل ودون انقطاع ويقيم 
 .11/8/1120/ تاريخ 5011/ في الطعن /450وبمثل ذلك قضت المحكمة اإلدارية العليا بقرارها رقم /

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وهي المرجع التأميني المختص بضم الخدمة لم تعارض  من حيث إن  و 
 1120/ لعام 211وأصدرت قرارها رقم / 1111وحتى عام  2990خدماته عن الفترة من عام  المدعي بضم

القرار المذكور  إال أن  والذي يقضي بضم خدمات المدعي عن الفترة التي عمل فيها على نظام البونات اإلنتاجية 
طلب ضم الخدمة لعدم ميني وافق على المرجع التأ وبالتالي فإن   ؛ةلم يؤشر من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالي  

 المؤسسة هي صاحبة االختصاص والصالحية في ذلك. ال سّيما أن  قانوني يحول دون ذلك و  وجود أي مانع  

ما أثارته الجهة المدعى عليها لجهة تقاضي المدعي للتعويض وليس لراتب خالل فترة عمله بنظام  من حيث إن  و 
 إن مانظام البونات اإلنتاجية  بحسبان أن  ته فإن هذا الدفع غير جدير بالقبول البونات هو ما يحرمه من ضم خدما

هو نظام خاص بالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ويعتمد على موافقة وزير اإلعالم فقط وبالتالي فإن عدم وجود 
لى قيام العامل بالعمل يعتمد ع إن مافضم الخدمة  ؛نص قانوني يحكمه ال يحول دون ضم خدمات العاملين وفقه

فضاًل عن أن  دائم   أم راتب   وليس أساسه طبيعة المبالغ التي يتقاضاها العامل وفيما إذا كانت تعطى له كتعويض  
ليست من الخصائص األساسية الكتساب صفة العامل  أن هاإال المعاشات واألجور رغم أهميتها في حياة العامل 

القاضي بتثبيت العاملين على  24/5/1120/ تاريخ 05ومن الجدير ذكره أنه قد صدر المرسوم التشريعي رقم /
نظام البونات اإلنتاجية مما يشكل إقرارًا من المشرع بأحقية العاملين بموجب هذا النظام بالمعاملة المماثلة لمعاملة 

 لين المؤقتين الذين تم تثبيتهم بموجب المراسيم التشريعية الصادرة بهذا الصدد.العام
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واستنادا لما لنظام البونات اإلنتاجية من طبيعة خاصة لم تكن الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون  ن هإحيث من و 
بالتالي فإن المدعي يكون له ملزمة باالشتراك عن العاملين بموجبه لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية و 

 الحق بطلب ضم تلك الفترة على أن يسدد كافة االشتراكات التأمينية عن الفترة موضوع الدعوى.

منها  في شطر  وفي ضوء ما سلف بيانه وذكره تغدو دعوى الجهة المدعية جديرة بالقبول موضوعًا  ن هإحيث من و 
 اآلخر. في شطرهافي حين تنالها أسباب الرفض 

 -لهـــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكالً  أولا:
ــــاا: منهااااا واعتبااااار خدمااااة الماااادعي لاااادى الهيئااااة العامااااة لإلذاعااااة والتلفزيااااون ماااان  فااااي شااااطر  قبولهااااا موضااااوعًا  ثاني

بحكااام مااادد االشاااتراك لااادى المؤسساااة العاماااة للتأميناااات االجتماعياااة وأحقيتاااه  02/21/1111ولغاياااة  0/0/2990
 بطلب ضمها على أن يسدد حصته وحصة رب العمل فيما يتعلق بتلك الفترة ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.

 تضمين الطرفين مناصفة المصاريف. ثالثاا:
 م20/2/7104ه الموافق في  21/5/0425صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 7073تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7104 / لعام5215رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7104( لسنة 012القرار رقم )

 م 7104( لسنة 215في القضية ذات الرقم )

 مطالبةال–7111/ لعام 241لى أحكام المرسوم ممارسة أعمال خطرة بالستناد إ –عامل  –محكمة إدارية 
لمتأخر في عن المعاشات ا % 0استحقاق معاش الشيخوخة إضافة لمبلغ إضافي بنسبة  –بمعاش شيخوخة

 .مناط ذلك-المطالبةقبول -صرفها عن كل يوم تأخير

 )خ. م(.الجهـــة المدعية:

 المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة
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  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية  من حيث إن  و 

المدعية كانت تعمل لدى وزارة الصحة  وقائع هذه الدعوى تتحّصل حسبما استبان من األوراق بأن   من حيث إن  و 
ها وقد انتهت خدمت 21/22/2994بوظيفة مساعد أول فني /مخابر/ بمديرية صحة ريف دمشق منذ تاريخ 

عملها في المخابر وسحب الدم يعتبر من قبيل األعمال الخطرة  وعلى اعتبار أن   2/4/1120باالستقالة بتاريخ 
والذي يقضي بأن تحسب سنة الخدمة في األعمال  1110/ لعام 040المصنفة وفق المرسوم التشريعي رقم /

ت المدعية بطلب تقّدم/ سنة فقد 25ن /الخطرة سنة ونصف شريطة أال تقّل خدمة العامل في األعمال الخطرة ع
وقد تأيد طلبها المذكور بكتاب مديرية صحة ريف  ،تخصيصها بمعاش شيخوخة بعد إخضاعها للمرسوم المذكور

المدعية خالل عملها كانت على تماس مباشر  والذي تضمن أن   11/2/1120في  المؤر خ( 802/1دمشق رقم )
كافة أنواع التحاليل المخبرية  الطبية بشكل مستمر من خالل إجراء مع المرضى وتتعامل مع الدم و اإلبر

المواد المسرطنة التي يتم التعامل معها في دراسة لطاخة عنق الرحم واالختالط مع المرضى اللطاخات و و 
ة ( وغيرها من األمراض الخطيرة والم عدية، كما تأّيد ذلك بتقرير الصحة والسالمC/Bالمصابين بالتهاب الكبد )

المهنية الصادر عن مدير الصحة والسالمة في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والذي انتهى إلى أن العاملة 
 المدعية كانت تقوم بعمل من طبيعته تعريضها للتماس المباشر والشديد مع الدم ومشتقاته.

ًا تخصيص المدعية بمعاش متضمن 11/5/1120/ تاريخ 2014وقد أصدرت الجهة المدعى عليها القرار رقم /
الجهاز المركزي للرقابة المالية  غير أن   1110/ لعام 040وفق المرسوم التشريعي/ أو خطرة   شاقة   شيخوخة مهن  

في  المؤر خ/ 1089مما حدا بالجهة المدعى عليها إلى إصدار قرارها رقم / ،امتنع عن تأشيره دون مبرر قانوني
 متضمنًا: إلغاء القرار السابق القاضي بتخصيصها بمعاش شيخوخة أعمال خطرة. 25/8/1120

فقد  1110/ لعام 040ونظرًا لقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في الحصول على معاش شيخوخة وفق المرسوم /
 كانت هذه الدعوى.

رفضها تأسيسًا على أن اإلجراء  طالبةً عوى الجهة المدعى عليها رّدت على ما جاء باستدعاء الد من حيث إن  و 
 .1/0/1120/ت( تاريخ 4054/0المتخذ من قبلها كان التزامًا بكتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم )

الجهة المدعى عليها وفي معرض ردها على ما جاء في استدعاء الدعوى قد أقّرت بصحة ما جاء  من حيث إن  و 
 1110/ لعام 040ية مصنفًا في األعمال الخطرة الخاضعة للمرسوم التشريعي رقم /فيها لجهة كون عمل المدع

 وعللت إجراءاتها على رفض الجهاز المركزي للرقابة المالية للتأشير على قرار تخصيصها بمعاش الشيخوخة.
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 11/2/1120في  المؤر خ( 802/1من الثابت من كتاب مديرية صحة ريف دمشق ذي الرقم ) ن هإحيث من و 
 وتقرير السالمة والصحة المهنية الصادر عن مدير الصحة والسالمة في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية أن  

 خطرة   عمل المدعية في سحب الدم والتعامل مع المواد المسرطنة واالختالط بالمرضى يجعل من عملها ذو طبيعة  
 .1110/ لعام 040/وهو من األعمال المصنفة ضمن المرسوم التشريعي رقم 

 مما يعني أن   2/4/1120وأنهت خدمتها بتاريخ  21/22/2994المدعية بدأت عملها بتاريخ  من حيث إن  و 
/ لعام 040خدمتها امتدت إلى ما يقارب التسعة عشر عامًا مما يجعل شروط خضوعها للمرسوم التشريعي رقم /

 سليم   على أساس  من االستفادة من أحكام المرسوم المذكور غير قائم  هاانمتوفرة فيها ومن ثم يكون حرم 1110
الجهة المدعية بإلزام الجهة المدعى عليها بتخصيصها بمعاش شيخوخة استنادًا إلى  طالبةم من القانون وعليه فإن  

 أحكام المرسوم المذكور تكون حرية بالقبول.

على وجوب منح  نّصتقد  2959/ لعام 91جتماعية رقم // من قانون التأمينات اال90المادة / من حيث إن  و 
يوم تأخير وبما ال يتجاوز أصل  ( من قيمة المبالغ المتأخر في صرفها عن كلّ %2المؤّمن عليه مبلغًا مقداره )

 تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤّمن عليه المستندات المطلوبة.

ت بطلب تخصيص المعاش بتاريخ تقّدمو  2/4/1120خ المدعية انتهت خدمتها بتاري من حيث إن  و 
10/4/1120. 

 ( عن كل يوم تأخير  %2المدعية بمنحها المبلغ اإلضافي بنسبة ) مطالبةوتأسيسًا على ذلك فإن  ن هإحيث من و 
 من المعاشات المتأخر في صرفها يكون في محله القانوني وحريًا بالقبول.

 -لهذه األسباب-

 يلي:حكمت المحكمة بما 

 : قبول الدعوى شكاًل.أولا 

لزام الجهة المدعى عليها بتخصيص المدعية بمعاش شيخوخة باالستناد إلى المرسوم  ثانياا: قبولها موضوعًا وا 
لزامها أيضًا بمنحها مبلغًا إضافيًا بنسبة ) 1110/ لعام 040التشريعي رقم / ( من المعاشات المتأخر في %2وا 

 وحتى الوفاء التام. 10/4/1120ارًا من تاريخ صرفها عن كل يوم تأخير اعتب

 / ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.2111تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و/ ثالثاا:

 م 7/1/7104هـ الموافق  4/3/0425صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 0732تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7104 / لعام4327رقم /
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 7104/ لعام 441القرار رقم /

 7104/ لعام 0171في القضية رقم /

مناط -استحقاقه للمعاش-أثر مبدأ الحقوق المكتسبة-بمعاش شيخوخة مطالبةال-منقول عامل-محكمة إدارية
  .ذلك

 )غ. أ( الجهة المدعية:

 المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته. عليها:الجهة المدعى 

 مدير فرع دمشق للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته.                        

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة- 

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فعي جديرة بالقبول شكاًل. من حيث إن  و  

باستدعاء دعواه أمام  تقّدمالمدعي  وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة في أن   من حيث إن  و  
ة األعمال اإلنشائية بوظيفة ين لدى شركه كان قد ع  شارحًا فيها بأن   12/4/1124المحكمة اإلدارية بدمشق بتاريخ 

الفئة الثالثة  على أساس 10/2/2988/ تاريخ 0141في شركة قاسيون بالقرار رقم / ،ةسمدر مساح كونه خريج 
واستمر  22/9/2989/ تاريخ0نقله إليها بموجب القرار / التحق ببلدية عرنة بعد أن تم   2/2/2989وبتاريخ 

بمعاملة لتخصيصه  تقّدموبعد انتهاء خدمته  02/2/1120بعمله لحين استقالته وانفكاكه عن العمل بتاريخ 
عن مدير فرع تأمينات ريف دمشق والمتضمن  25/9/1120/ تاريخ 1925بمعاش شيخوخة فصدر القرار رقم /

على حساب المعاش وفق معاملة سليمة وصحيحة  س وتم   / ل.14021شهري قدره /تخصيصه بمعاش شيخوخة 
الجهاز المركزي للرقابة المالية  إال أن   ،ه كان قد انتقل إلى صاحب عمل مرحلة رابعةه مرحلة ثالثة وأن  أن   أساس

ى ذلك بناًء علو  مرحلة رابعة 2/21/1112ولغاية  2/2/2989رفض التأشير على القرار بداعي أن خدمته من 
وقضى القرار المذكور  12/22/1120/ تاريخ 0598صدر قرار بتعديل قرار تخصيصه بمعاش شيخوخة برقم /

/ والمتضمن تخصيص 99صدر قرار جديد برقم / 29/2/1124/ ل.س وبتاريخ 29005معاشه بمقدار / أن  
اثلة الهادفة إلى قبول الدعوى ا كانت معه الدعوى الم/ ل.س مم  12140معاش شيخوخة للمدعي بمقدار /

لزام الجهة المدعى عليها بتعديل قرار تخصيص معاش شيخوخة للمدعي بموجب القرار رقم / / 99موضوعًا وا 
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/ ل.س واعتبار المعاش الشهري هو 12140المتضمن تخصيصه بمعاش شهري قدره / 29/2/1124تاريخ 
 بكل ما يترتب على ذلك من آثار. 25/9/1120/ تاريخ 1929/ ل.س وفق ما صدر بالقرار رقم /14021/

/ لم ينصفه ولم يراع مدة خدمته المؤمن عليها لجهة 99المدعي يؤسس دعواه على أن القرار رقم / من حيث إن  و 
 أنه يجب أن يبقى محتفظًا بمرحلة اشتراكه األولى كمرحلة ثالثة والتي هي حق مكتسب له وعدم تنزيله إلى مرحلة  

تبقيه محتفظًا  رابعة   نقله من جهة قطاع عام )شركة قاسيون( إلى جهة قطاع )بلدية( وهي مرحلة   أن  باعتبار  رابعة  
 خدمته مستمرة وغير منقطعة. ال سّيما أن  بمرحلة اشتراكه األولى و 

المحكمة  اإلدارة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المقدمة أمام هذه من حيث إن  و 
 11/21/2982ولغاية  4/21/2981المرحلة األولى تمت لدى شركة قاسيون من  رفضها تأسيسًا على أن   طالبةً 

 02/2/1120ولغاية  0/21/2988المرحلة الثانية لدى بلدية عرنة من  -وفق أحكام المرحلة التأمينية الثالثة
وقد  ثالثةً  حيث أصبح اشتراكها مرحلةً  21/21/1112المشتركة وفق أحكام المرحلة التأمينية الرابعة حتى تاريخ 

/ ل.س 14021شهري وقدره /25/9/1120/ تاريخ 1929خصصته المؤسسة بمعاش شيخوخة بالقرار رقم /
الجهاز المركزي للرقابة المالية لم يؤشر على القرار المذكور تأسيسًا على أن  إال أن   1120/ 2/8اعتبارًا من 

 استمارة اشتراك المدعي مرحلة رابعة وليست ثالثة حيث أن   2/21/1112ية ولغا 2/2/2989خدمة المدعي من 
لغاء  2/21/1112/ لم ترد للمؤسسة من قبل بلدية عرنة حتى تاريخ 2رقم / حيث أصبحت البلدية مرحلة ثالثة وا 

الصادرة عن  طالبة)أي إلغاء الم صاحب العمل عنها أيضاً  طالبةالديون المترتبة عليه عن هذه الفترة و إلغاء م
 اً العتباره خاضع 2/21/1112ولغاية  2/2/2989فرع المؤسسة للبلدية بدفع االشتراكات عن المدعي من 

 وتم   ل.س /29005بمبلغ / 12/22/1120/ تاريخ 0598رقم / ( وعليه صدر قرار تخصيصللمرحلة الثالثة
 /ل.س.12140بمبلغ / 29/2/1124/ تاريخ 99تعديله بالقرار رقم /

المدعي باعتبار المدة الواقعة  طالبةجوهر النزاع يتمحور حول م من الثابت من وثائق الدعوى أن   ن هإحيث من و 
على مقدار معاشه  مرحلة ثالثة وليست مرحلة رابعة لما لذلك من تأثير   2/21/1112ولغاية  2/2/2989من 

 التقاعدي )الشيخوخة(.

العامل إذا تم  أن   1/21/1120/ تاريخ 1002بموجب كتابها رقم / نتبي  اإلدارة المدعى عليها قد  من حيث إن  و 
نقله من منشأة )قطاع عام( إلى منشأة قطاع عام ) بلدية ( مرحلة رابعة فإنه يبقى محتفظا  بمرحلة اشتراكه األولى 

قانون وهذا حق مكتسب للعامل وال يجوز تنزيل مرحلة اشتراكه كونه نقل من قطاع عام إلى قطاع عام وفق 
ومن الثابت من  2920/ تاريخ 28وخدمته مستمرة بموجب التعميم رقم /2985/ لعام 2العاملين األساسي رقم /

المدعي كان لدى عمله في شركة قاسيون مرحلة ثالثة واستمر األمر كذلك تخصيصه بالمعاش أن   وثائق الدعوى 
كامل خدمته تمت على  أن   على أساسمما يجعل له حق مكتسب بتخصيصه بالمعاش  1120التقاعدي بعام 
في فقه القانون اإلداري  راسخ   مبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو مبدأ قانوني   بحسبان أن  المرحلة الثالثة 
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إغفاله من شأنه أن يؤثر على استقرار المراكز القانونية لألفراد والعاملين على حد سواء  وال بد من إعماله ألن  
نظمة النافذة بل إضافة لذلك بمدى انسجامه رة على مدى مطابقته للقوانين واألفمشروعية القرار لم تعد قاص

ن ضمنها مبدأ استقرار الحقوق ومطابقته للمبادئ القانونية الراسخة التي ال يجوز للقرار اإلداري مخالفتها وم
/ص تاريخ 0818/19والمراكز القانوني، مع اإلشارة إلى ما ورد في كتاب الجهة المدعى عليها رقم /

 2/2/2989من قاسيون من  البلدية عن المدعي / مرحلة ثالثة / كونه منقول   طالبةبأنه قد تم م 01/21/1120
اعتبارًا من  ثالثةً  البلدية أصبحت مرحلةً  وبالتالي فإن   2/1112وتاريخ سريان القانون على البلدية في 

حسب ما أبدته اإلدارة المدعى عليها في مذكرتها المقدمة أمام هذه المحكمة مما يعطيه الحق  2/21/1112
ومما يغدو معه القرار رقم  25/9/1120/ تاريخ 1929بالتخصيص بمعاش تقاعدي وفقًا ألحكام القرار رقم /

على مؤيداته القانونية السليمة وجديرًا باإللغاء لما شابه من عيوب  غير قائم   29/2/1124/ تاريخ 99/
 الالمشروعية.

وفي ضوء ما سلف بيانه تغدو الدعوى قائمة على مؤيداتها القانونية السليمة وجديرة بالقبول  ن هإحيث من و  
 موضوعًا.

 -لهـــــــــذه األسباب- 

 بما يلي:حكمت المحكمــــــــــة 

 قبول الدعوى شكالً  أولا:

لغاء القرار رقم /ثانياا   29/2/1124/ تاريخ 99والقرار رقم / 12/22/1120/ تاريخ 0598: قبولها موضوعًا وا 
لزام اإلدارة المدعى عليها بتخصيص المدعي بمعاش الشيخوخة وفقًا ألحكام  الصادرين عن الجهة المدعى عليها وا 

الصادر عن اإلدارة المدعى عليها وبكل ما يترتب على ذلك من آثار  25/9/1124 / تاريخ1929القرار رقم /
 2/2/2989ونتائج مع حفظ حق اإلدارة المدعى عليها باقتطاع االشتراكات المترتبة لها عن الفترة الواقعة من 

 وفقًا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية وتعديالته. 2/21/1112ولغاية 

 جهة المدعى عليها المصاريف.تضمين ال ثالثاا:

 77/07/7104 ه الموافق0421/    /   صدر وتلي علناا بتاريخ

 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لعام 2/7القرار رقم )
 م 7105( لسنة 437/7في القضية ذات الرقم )

دة الشتراكات التأمينية-وفاة-عقد موسمي-محكمة إدارية  أحقيته بذلك.-بمعاش وفاة طبيعية مطالبةال-مسدَّ
 )ح. ع(.  الـجـهـة المدعية:

 المدير العام لمؤسسة التأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته.  الجهة المدعى عليها:
 تمثله إدارة قضايا الدولة         

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

بادعواه هاذه  تقاّدموكيل الجهاة المدعياة  وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة بأن   من حيث إن  و 
إلى ديوان هذه المحكمة شارحًا بان العاملة المرحومة تعمل بصفة موظفة فاي الشاركة العاماة  21/0/1124بتاريخ 

/ ل.س بعقاااد عمااال 4815/  باااأجر  شاااهريّ  21/4/1112لصاااوامع الحباااوب بدمشاااق حياااث باشااارت عملهاااا بتااااريخ 
بااأجر   12/0/1120وحتااى تاااريخ  8/2/1120موساامي وقااد كااان هااذا العقااد يجاادد كاال فتاارة كااان آخرهااا ماان تاااريخ 

 رحوماة بمعاملاة معااش وفااة  والاد الم تقّدمف طبيعيةً  توفيت العاملة وفاةً  0/2/1120/ ل.س وبتاريخ 9205/  شهريّ 
 طبيعية.

إال  21/9/1120/ تاااريخ 0120قاماات اإلدارة الماادعى عليهااا بتخصاايص المسااتحقين بمعاااش وفاااة طبيعيااة باارقم / 
 المساتحقين ال يساتحقون معااش وفااة   وذلاك تأسيساًا علاى أن   ،زي للرقابة المالية رفض تأشير القرارالجهاز المرك أن  

يساااتحقون معااااش وفااااة وفاااق أحكاااام المرحلاااة الرابعاااة فقامااات اإلدارة بتعاااديل قااارار  إن مااااوفاااق أحكاااام المرحلاااة الثالثاااة 
از المركزي للرقابة المالية رفض أيضًا تأشاير الجه إال أن  تخصيص معاش الوفاة سالف الذكر وفق المرحلة الرابعة 

 المعاش وطلب إلغاء قرار المعاش كونها تستحق تعويض الدفعة الواحدة فقط. 
ولقناعاااة الجهاااة المدعياااة بأحقيتهاااا فاااي أن ياااتم تخصيصاااها بمعااااش وفااااة طبيعياااة اساااتنادًا ألحااااكم قاااانون التأميناااات 

 ت بدعواها هذه تلتمس:تقّدماالجتماعية لذلك 
 إلزام مؤسسة التأمينات االجتماعية بتخصيص معاش وفاة طبيعية للورثة – 2
لزام مؤسسة التأمينات االجتماعية بصرف مبلغ /  – 1  / من تاريخ صرف معاش الوفاة %21وا 
أجابات باأن المرحوماة كانات قاد تعاقادت  مطالباةاإلدارة المدعى عليها وفي معرض ردها على هاذه ال من حيث إن  و 

أيضاًا كاان آخار  مع اإلدارة لعدة مرات وقد اشاتركت وفقاًا لاذلك لاديها كعاملاة موسامية بعقاد ثالثاة أشاهر لعادة مارات  
وقد قامت اإلدارة المدعى عليها بتخصيص  02/0/1120وحتى تاريخ  8/2/1120اشتراك عن الفترة الممتدة من 

بتااااريخ  ذا األمااار كاااون وفااااة العاملاااة كاااانالجهااااز المركااازي لااام يوافاااق علاااى هااا إال أن  ياااة الورثاااة بمعااااش وفااااة طبيع
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وطلبات فاي  2/2/1120وقد توقف االشتراك عن العمال الموسمين بموجب عقود ثالثة أشهر بتاريخ  0/2/1120
 نهاية األمر رد الدعوى. 

ه يشاااترط نّصااات علاااى أن ااا 2959/ لعاااام 91 / مااان قاااانون التأميناااات االجتماعياااة رقااام /00الماااادة /  مااان حياااث إن  و 
/ 0السااااتحقاق معاااااش العجااااز الكاماااال أو الوفاااااة أن تكااااون االشااااتراكات المسااااددة عاااان المااااؤمن عليااااه ال تقاااال عاااان /

 / اشتراك شهري متقطع. 21اشتراكات شهرية متصلة أو /
العجااز أو الوفاااة إذا ه )يسااتحق معاااش نّصاات علااى أن اا/ ماان القااانون سااالف الااذكر 01نااص المااادة /  ماان حيااث إن  و 

حدث العجز الكامل أو حدثت الوفاة خالل خدمة المؤمن علياه أو خاالل ساتة أشاهر مان تااريخ انتهااء تلاك الخدماة 
 وذلك بشرط أال يكون العجز أو الوفاة نتيجة إلصابة العمل فقط .......(

فاي العاملاة الورثاة الجهاة المدعياة  ( ساالفتي الاذكر متاوافرتين00و 01الشروط الواردة في الماادتين ) من حيث إن  و 
بااأن  22/1/1124ة فااي المؤر خاااإلدارة بمااذكرتها  بي نااتوقااد  02/0/1120تاااريخ آخاار انفكاااك لهااا كااان فااي  إذ أن  

وقااد تبااين بااأن المدعيااة سااددت المرحومااة أكثاار ماان عشاارين اشااتراك شااهري  0/2/1120وفاتهااا قااد حصاالت بتاااريخ 
 بشكل متقطع. 

ولكل ما سلف بيانه فإن دعوى المدعي تغدو في هذه الحالة جديرة بالقبول موضوعًا تمهيدًا إلعاالن  ن هإحيث من و 
اساااتنادًا ألحكاااام قاااانون  طبيعياااة   أحقياااة الجهاااة المدعياااة والمساااتحقين مااان ورثاااة المرحوماااة بالتخصااايص بمعااااش وفااااة  

مااان قاااانون التأميناااات  /90كاااام الماااادة / ة بموجاااب أحقاااّرر التأميناااات االجتماعياااة ماااع إلااازام اإلدارة بااادفع النساااب الم
 االجتماعية.

 -لـــهــــذه األســبــاب-
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

قبولها موضوعًا وأحقية الجهة المدعية والمستحقين من ورثة المرحومة بالتخصيص بمعاش وفاة طبيعة  ثانياا:
من  90ة بموجب أحكام المادة قّرر استنادًا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية مع إلزام اإلدارة بدفع النسب الم

 قانون التأمينات االجتماعية.

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة. 2111تضمين اإلدارة المدعى عليها المصاريف و/  ثالثاا:

 م7/7/7105هـ الموافق في 02/4/0421 صدر وتلي علناا في
/ في الطعن 0215تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 7105 / لعام4002رقم /
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 -ارية بدمشقالمحكمة اإلد-

 م 7105لسنة  57/7القرار رقم / 

 م 7105لسنة  350/7في القضية ذات الرقم/ 

كل  شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن-تخصيصه بمعاش شيخوخة –عامل مياوم –محكمة إدارية 
 .مناط ذلك--قبول المطالبة-سنة من سنوات الخدمة الزائدة

 )ع. ش(. الجهة المدعيــــــــــــــــــة:

 المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليها:

 المدير العام للشركة العامة للمطاحن إضافة لوظيفته                      

 المدير العام للشركة العامة لتجارة التجزئة إضافة لوظيفته                      

 ايا الدولةتمثلهم إدارة قض

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  بعد االّطالع

جراءاتها الشكلية  من حيث إن    الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وا 

وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعية عملت كعاملة مياومة  من حيث إن  و 
الصادر  20/8/2991/ تاريخ 2414بموجب القرار رقم /  24/2/2922للتجزئة منذ تاريخ  العامةلدى الشركة 

 دائمين ومنهم الجهة المدعية تم تسوية أوضاع العاملين المياومين كعمال عن المدير العام للشركة العامة للتجزئة
 واستمرت بعملها حتى تاريخ للمطاحن إلى الشركة العامة 10/0/2994ومن ثم نقلت الجهة المدعية بتاريخ 

للتأمينات  الصادر عن المؤسسة العامة 12/0/1124/ تاريخ2229وبموجب القرار / 2/2/1124تقاعدها في 
الجهة المدعية منذ تاريخ  خدمة مشيرًا إلى أن   االجتماعية تم تصفية حقوق الجهة المدعية التقاعدية

/ل. س وصرف  11121بمعاش شيخوخة قدره /  حيث تم تخصيصها 2/2/1124وحتى تاريخ  24/2/2922
إال التي تزيد عن مدة الثالثين سنة  خمس سنوات  وذلك عن ، / ل. س 212125تعويض الدفعة الواحدة البالغ / 

المالية امتنع عن تأشير القرار المكور باالستناد إلى عدم وجود قرار تعيين للجهة  الجهاز المركزي للرقابة أن  
المؤسسة العامة االستهالكية كتابها رقم  وجهت 11/5/1124، وبتاريخ 2922/  2/  24في  المدعية
كان يكتفي بموافقة مدير الفرع على  2922االجتماعية مبنية أنه بتاريخ  التأمينات إلى مؤسسة 2841/554

ة رقم / ومباشرته وسندًا لذلك صدر قرار مؤسسة التأمينات االجتماعي بالمياومة طلب صاحب العالقة بتعيينه
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 تاريخ التحاق معتبرًا أن   12/0/1124/ تاريخ 2229والقاضي بتعديل القرار رقم / 9/0/1124/ تاريخ  0110
بذلك الوثائق التي تؤيد عمل  متجاهلةً  2/2/1124وحتى  1/2/2980بالعمل يبدأ من تاريخ  الجهة المدعية

نت دعواها اك بالجهة المدعية لذلك فقد اً أضرار لحق أذلك  ن  أوحيث  ،24/2/2922المدعية منذ تاريخ  الجهة
لزام الجهة 12/0/1124/ تاريخ  2229حقيتها بما تضمنه القرار رقم / أالن الماثلة التي تطلب من خاللها إع وا 

س 1/ ل 11521بمقدار /  تخصيصها بمعاش شيخوخة   على أساس  المدعى عليها بتصفية حقوق الجهة المدعية 
 الزائدة عن ثالثين عامًا.  خمس سنوات  س عن ال1/ ل 212125واحدة البالغ / وصرف تعويض الدفعة ال

 24/2/2922بدأت بالعمل لدى شركة التجزئة منذ تاريخ أن هاالجهة المدعية تؤسس دعواها على  من حيث إن  و 
التعليمات التنفيذية / من  0إلى المادة /  كما تستند وقد تم تسديد االشتراكات التأمينية عن فترة عملها كمياومة

التي تنص على أن تعتبر خدمات العمال  01/22/1120/ تاريخ 902ألحكام قرار وزارة العمل رقم /
وضعهم دون انقطاع بحكم مدد  الصفة لغاية تسوية بصفة مياومين واستمروا بالعمل بتلك 2/2/2985قبل

الجهة المدعية لدى مؤسسة التأمينات االجتماعية  تاريخ اشتراك وأن   االشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
استمرت  كعاملة   أن هاو  2/5/2922انون على صاحب العمل هو في قسريان ال تضمن أن تاريخ 29/5/2992في 

 حتى تقاعدها.

 وجود رفضها باالستناد لعدم وجود أي دليل على طالبةً اإلدارة المدعى عليها ردت على الدعوى  من حيث إن  و 
لديها عن الجهة  الشركة العامة للتجزئة غير مشترك ة أو عقد بين الجهة المدعية وصاحب العمل، كما أن  رابط

ثبات يجب أن ة لدى صاحب العمل وأنه في حال اإلعامل أن هاوأنه يتوجب على الجهة المدعية أن تثبت  المدعية
خدمتها وبيان أجورها حتى تتمكن من حساب  يتضمن الحكم القطعي تحديد التحاق المدعية بالعمل وتاريخ انتهاء

لزام صاحب العمل والمدعية لزام  االشتراكات وا  بتسديد االشتراك لدى مؤسسة التأمينات مع الفوائد والغرامات وا 
الجهة المدعية بالتعويض فقد طلبت  طالبةاالستمارات القانونية الالزمة، أما فيما يتعلق بم صاحب العمل بتقديم

عى عليها من المحكمة تحديد مرحلة اشتراك صاحب العمل بحسب مجموع عدد عماله فإن كان اإلدارة المد
ن مرحلة وعليه يترك حساب مستحقاتها للمؤسسة،أما إن كان ه يكوّ المجموع بوقت واحد خمسة عمال فأكثر فإن  

  يستحق للجهة المدعية أي تعويض.المجموع أقل من خمسة فإنه ال

فيها أن الشركة العامة للتجزئة هي  بي نتبمذكرة  1125/  1/  21ت وبتاريخ تقّدممدعية الجهة ال من حيث إن  و 
وليس ألحكام  1114/ لعام  51ساسي للعاملين بالدولة رقم / العاملين فيها يخضعون للقانون األجهة عامة وأن 

مة للتأمينات االجتماعية منذ قانون العمل وأن الجهة المدعية قامت بتسديد كافة االشتراكات لدى المؤسسة العا
وهو ما تبنته المؤسسة العامة  2922/  2/  24بدأت بالعمل منذ تاريخ  أن هاوحتى تاريخ تقاعدها و  2922عام 

 .1124/  0/  12/ تاريخ  2229للتأمينات بقرارها رقم / 
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وبالرجوع لألوراق المبرزة بالملف والسيما الكتاب الصادر عن المدير العام للشركة العامة لتجارة  ن هإحيث من و 
ت بطلب لتشغيلها تقّدمالمدعية كانت قد  ن أن  والذي بي   2989/  0/  0في  المؤر خاإلدارة العامة و  –التجزئة 

 تزال على رأس عملها بتاريخ الكتاب المذكور.  ال أن هاو  2922/  2/  24باشرت بتاريخ  أن هاكعاملة تنظيف و 

/  544/ ص/  2841وفي ضوء ما أبدته المؤسسة العامة االستهالكية فرع دمشق بكتابها رقم /  ن هإحيث من و 
كتفى بتقديم الطلب كان ي   بأنه بتاريخ تقديم الجهة المدعية طلبها للعمل كعاملة مياومة 1124/  5/  11تاريخ  1

/  2/  24من تاريخ بدء العمل بالنسبة للمدعية هو تاريخ  تقّدممر الذي يجعل وفي ضوء ما للتوظيف، األ
وبالرجوع للملف والسيما  هبحسبان أن  و  2980/  2/  1بخالف ما خلص إليه الجهاز من اعتبار تاريخ  2922
كانت قد سددت االشتراكات المترتبة  إن ماالجهة المدعية  أن   بي نت/ المرفقة باستدعاء الدعوى والتي  4 الوثيقة /

 انتهاء خدمتها. وحتى تاريخ 2922/  2/  24عن خدمتها الممتدة من تاريخ 

نّصت والتي  2959/ لعام  91/ من قانون التأمينات االجتماعية رقم /  58وبالرجوع للمادة /  ن هإحيث من و 
لمقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون على / ن عليه اة للمؤم  ة الخدمة الفعلي  ه إذا زادت مد  على أن  

بواقع  واحدة   / سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويضًا من دفعة   01
من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة أشهر ويتحمل المدة التي تقل عن السنة في  عن كل سنة   أجر شهر  
 هذا التعويض. حساب 

الصادر عن المدير العام للمؤسسة  29/2/1124/ تاريخ  120/ من القرار رقم /  0ه وبالعودة للمادة / ن  إكما 
/ لعام  902األولى من القرار الوزاري رقم / قصد بالمادة يه نّصت على أن  العامة للتأمينات االجتماعية والتي 

بصفة مياومين واستمروا بالعمل بتلك الصفة لغاية  2/2/2985قبل تبر خدمات العمال المعينين بأن تع 1120
 تسوية وضعهم دون اقتطاع بحكم مدد االشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وتزيد عن  2/2/2985لم تنقطع وهي قبل تاريخ  24/2/2922خدمات الجهة المدعية ومنذ تاريخ  من حيث إن  و 
من دعوى الجهة المدعية قائمة على سندها الصحيح من  تقّدمثالثين عامًا األمر الذي يجعل في ضوء كل ما 

ولغاية إحالتها  24/2/2922القانون وتكون جديرة بالقبول موضوعًا لناحية احتساب خدماتها اعتبارًا من تاريااااااااااخ 
 بما يترتب على ذلك من أثار. 12/0/1124/ تاريخ  2229تقاعد وفقًا لما تم بالقرار قم / لل

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكالً  أولا:
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وحتى تاريخ إحالتها  24/2/2922قبولها موضوعًا وأحقية الجهة المدعية باعتبار خدماتها اعتبارًا من تاريخ  ثانياا:
بما يترتب على ذك من  12/0/1124/ تاريخ 2229وفقًا لما تم اعتماده بالقرار رقم / 2/2/1124عد بتاريخ للتقا
 آثار.

 س مقابل أتعاب المحاماة.1/  2111تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ /  ثالثاا:

 م 7105/ 7/ 72هـ الموافق في 0421/    قرارا صدر وتلي علناا في/

/ في الطعن 0227تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام4242رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7105( لعام 045/7القرار رقم )

 م7105( لعام 434في القضية ذات الرقم )

-ة ناجم عن العمل بدلا من معاش وفاة طبيعيةتخصيص الورثة بمعاش وفا –متوفىعامل  –محكمة إدارية 
 مناط ذلك.

ضافة لتركة زوجها. الجهة المدعية:  )ع. ن( أصالة عن نفسها وا 

 المدير العام للتأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  و 

بدعواه هذه  تقّدموقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة بأن وكيل الجهة المدعية  من حيث إن  و 
 مؤرث الجهة المدعية كان يعمل بصفة سائق   شارحًا فيها: بأن   21/0/1124إلى المحكمة اإلدارية بدمشق بتاريخ 

وحوالي الساعة الثانية عشر والنصف تم إسعافه  4/9/1120لدى الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق وبتاريخ 
ني ثم توقف قلبه وأجري له يإلى مشفى دمشق وبعد وصوله إلى قسم اإلسعاف تطور لدى المريض رجفان بط
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ي المناسب لكن دون جدوى ودون استجابة حيث تبين أنه أصيب باحتشاء عضلة قلبية ئو عاش القلبي الر ناإل
 وأعلنت وفاته الساعة الواحدة ظهرًا.

وقامت مؤسسة التأمينات  28/9/1120/ تاريخ 2211خدمة مؤرث الجهة المدعية بالقرار رقم / ءهاإنتم 
 /.2401االجتماعية بتخصيص المستحقين بمعاش وفاة طبيعية بالقرار رقم /

لزامها بدفع تعويض  أن هاولقناعة الجهة المدعية ب تستحق معاش وفاة عن العمل بداًل من معاش وفاة طبيعية وا 
 من تاريخ إيقاف صرف معاش الوفاة. %2الواحدة للورثة عن مدة خدمة مورثهم ومبلغ الدفعة 

بمعرفة ثالثة أطباء لبيان فيما إذا كانت الوفاة موضوع  طبية   ت إجراء خبرة  قّرر هذه المحكمة  من حيث إن  و 
 الدعوى ناجمة عن العمل وذات منشأ مهني أم ال.

 18/21/1124في  المؤر خوا للمحكمة بتقريرهم تقّدمضوا بمهمة الخبرة السادة الخبراء الذين نه من حيث إن  و 
 عن العمل. الوفاة تعتبر ناجمةً  والذي انتهوا فيه إلى أنه وبحسب المعطيات المذكورة فإن  

خصصت المستحقين من الورثة  أن هاب بي نتاإلدارة المدعى عليها وفي معرض ردها على الدعوى  من حيث إن  و 
تترك تقدير فيما إذا كانت هذه الوفاة ناجمة عن العمل أم ال للقضاء وبالنتيجة لم تعقب  أن هاوب طبيعية   بمعاش وفاة  

 على تقرير الخبرة فيما انتهى إليه وبالرغم من إمهالها لذلك.

مر الذي يجعله جديرًا باالعتماد للركون إليه تقرير الخبرة جاء متوافقًا مع األصول والقانون األ من حيث إن  و 
 كأساس للحكم في هذه القضية الماثلة.

ولجهة طلب الجهة المدعية المتعلق بصرف تعويض الدفعة الواحدة عن خدمات مؤرثهم استنادًا  ن هإيث حمن و 
نونية وبالتالي يكون جديرًا من قانون التأمينات االجتماعية فلم تجد المحكمة له أسانيده القا 01-59ألحكام المواد 

عليه أحكام هذه  نّصتبالرفض نظرًا لعدم توافر شروط هذا التعويض في حالة مؤرث الجهة المدعية حسبما 
 المواد.

قد  أن هاطالبت اإلدارة المدعى لمنحها معاش وفاة ناجمة عن العمل وب أن هاالجهة المدعية لم تثبت ب من حيث إن  و 
بة منها التي تثبت حقيقة هذا األمر، وبأن اإلدارة بعد ذلك امتنعت عن صرف هذا قدمت األوراق المطلو 
المنصوص عليها في المادة  %2طلب الجهة المدعية المتعلق بإلزام اإلدارة بدفع نسبة الاا  التعويض، وبالتالي فإن  

 لرفض أيضًا.قانوني سليم وجدير با على أساس   / من قانون التأمينات االجتماعية غير قائم  90/

 في شطر  ولكل ما سلف بيانه تكون دعوى الجهة المدعية في هذه الحالة جديرة بالقبول موضوعًا  ن هإحيث من و 
 اآلخر. في شطرهامنها بينما تنالها أسباب الرفض 

 -لهذه األسباب-
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 :حكمت المحكمة بما يلي

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

لزام اإلدارة المدعى عليها بتخصيص المستحقين من ورثة المتوفى بمعاش  في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا: منها وا 
وفاة ناجمة عن العمل بداًل من معاش وفاة طبيعية وفقًا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية ورفض ما يجاوز ذلك 

 من طلبات.

 أتعاب المحاماة./ ل.س مقابل 511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما مبلغ / ثالثاا:

 م21/2/7105ه الموافق في 0421/  صدر وتلي علناا في /

/ في الطعن رقم 552تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7101 / لعام4273/

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 535/7القرار رقم )
 م  7105( لسنة 0222/7في القضية ذات الرقم )

قبول –بضم خدمة ومعاش تقاعدي مطالبةال-عودة للعمل-خدمته وتصفية حقوقه ءنهاإ–عامل –محكمة إدارية 
 مناط ذلك.-مطالبةال

  )ف. أ(. الــجهــة الــمــدعـية:
 السيد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته  الجهة المدعى عليها:

 السيد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات إضافة لوظيفته                 
 تمثلهما إدارة قضايا الدولة          

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

جراءاتها الشكلية. إن   من حيثو   الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وا 
وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكيل المدعي بأن المدعي كان معينًا لدى الجهاز المركزي  من حيث إن  و 

وقه تصفية حق توقد تم   11/5/2992خدماته بقبول استقالته بتاريخ  إنهاء وقد تم   2981بة المالية منذ عام للرقا
المالية لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمتعلقة بتعويض تسريحه ومن ثم باشر المدعي العمل مجددًا 
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على مالك الفئة األولى وسندًا إلعادته  كمراقب دخل   20/0/2999لدى مديرية مالية دمشق اعتبارًا من تاريخ 
 م خدماته ورد التعويض. بطلب للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لض تقّدمللعمل 

 باعتبار خدماته منهيةً  /ق/و410للتقاعد صدر القرار رقم ولبلوغ المدعي السن القانونية  20/0/1122وبتاريخ 
حالته للمعاش وتم إحالة معاملته إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات و  ى طلب المؤسسة العامة بناًء علوا 

ى حساب مؤسسة الشتراكات المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إلللتأمين والمعاشات تم تحويل كافة ا
 التأمين والمعاشات.

/ ل.س لحساب مؤسسة التأمين والمعاشات لقاء ما كان قد قبضه من تعويض 58811د المدعي مبلغ /كما سدّ 
 11/8/1122/ق/ص/ تاريخ 0210يه أصدرت مؤسسة التأمين والمعاشات القرار رقم /بناًء علتسريح و 

ومن ثم تم مراسلة  2/2/1122/ ل.س اعتبارًا من تاريخ 20900شهري مقطوع قدره / بتخصيص المدعي بمعاش  
الجهاز المركزي للرقابة المالية لتأشيرها فرفض التأشير كون خدمة المدعي الثانية تخضع لقانون التأمينات 

وقد راجع  ،لمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةاالجتماعية ووجوب تصفية حقوق المدعي التقاعدية عن طريق ا
رفضت  أن هاإال المدعي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لتصفية حقوقه وتخصيصه بمعاش شيخوخة 

وسندًا لذلك فقد  ،خدمته المؤمن عليها لدى مؤسسة التأمينات غير محسوبة ه يستحق تعويض فقط وأن  وأخبرته بأن  
لزام مؤسسة التأمينات االجتماعية باعتماد قرار رد التعويض إا دعواه الماثلة التي يطلب من خاللهالمدعي ب تقّدم

الصادر عن مؤسسة التأمين والمعاشات وقرار ضم الخدمة وتخصيص المدعي بمعاش شيخوخة عن خدماته 
لزام مؤسسة التأمينات االج  معاش الشيخوخة. يقاف تخصيص الموكل بإ/ من تاريخ %2تماعية بصرف مبلغ /وا 

 لم ترد عليها. أن هاإال اإلدارة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى أصواًل  من حيث إن  و 
/ عن 81صدر التعميم رقم / 25/21/1121المدعي يؤسس دعواه باالستناد إلى أنه وبتاريخ  من حيث إن  و 

شرط إصدار تعميم من قبل المؤسستين المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمتضمن بإمكانية قبول الطلب ب
إلى مرجع تأميني غير مختص ووجود فترة سريان لضم  التأمينيتين بقبول طلبات ضم الخدمة المقدمة خطًأ

 الخدمة. 
 / من قانون التأمينات االجتماعية. 90/ والمادة /58/ والمادة /52كما يستند المدعي بدعواه إلى المادة /

 دم رد اإلدارة المدعى عليها على الدعوى. وفي ضوء ع حيث أن همن و 
عمل المدعي لدى جهتين حكوميتين وتسديد  بي نتوبالرجوع لألوراق المبرزة بالدعوى والتي  ن هإحيث من و 

االشتراكات عن كال الخدمتين ووجود اتفاق بين مؤسسة التأمينات االجتماعية ومؤسسة التأمين والمعاشات على 
األمر الذي يجعل وفي  ،إلى المرجع التأميني الخطأ وصدور تعميم بهذا الشأن تقّدمقبول طلبات االشتراك التي 

لزام الجهة المدعى عليها بضم خدماته قائمًا على سنده الصحيح من القانون إب المدعي بمن طل تقّدمضوء ما 
/ سنة 25/ عامًا وتجاوز خدماته الا /01ؤها لبلوغ المدعي السن القانوني /هانإخدمة المدعي تم  بحسبان أن  و 

المدعي  طالبةا بالنسبة لمأم   ،تهاألمر الذي مطالبه بالمعاش قائمًا على سنده القانوني السليم وفقًا لسنوات خدما
التأخير في صرف معاش المدعي وبعد إصدار قرار  بحسبان أن  / من المبالغ المترتبة له و %2بمبلغ يعادل /
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تم بسبب من اإلدارة األمر الذي يجعل مطالبته لهذه الناحية قائمة على سندها الصحيح وذلك  إن مابتخصيصه 
 11/8/1122بالمعاش والواقع في  ر من اإلدارة بتخصيصهاعتبارًا من تاريخ صدور القرا

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

لزام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية باعتماد قرار رد التعويض الصادر عن مؤسسة  ثانياا: قبولها موضوعًا وا 
لزامها أيضًا بصرف ا  المدعي بمعاش شيخوخة عن خدماته و التأمين والمعاشات وقرار ضم الخدمة وتخصيص 

المدعي بمعاش بتاريخ  تخصيص/ من المبالغ المستحقة للمدعي عن كل يوم من تاريخ صدور قرار %2مبلغ /
11/8/1122. 

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة. 2111تضمين الجهة المدعى عليها والمصاريف ومبلغ / ثالثاا:

 م 70/2/7105هـ الموافق  3/07/0421قرار صدر وتلي علناا في تاريخ 

/ في الطعن رقم 243ا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليتم 
 7101 / لعام1721/

 
 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7101( لسنة 700/7القرار رقم )

 م 7101( لسنة 0532/7في القضية ذات الرقم )

بنفقات الجنازة ورد  مطالبةقبول ال–تعويض الدفعة الواحدة ونفقات الجنازة –ورثة-عامل –محكمة إدارية 
 مناط ذلك. -ش تقاعديمعاه تحقاق المؤمن عليسل لجهة تعويض الدفعة الواحدة مطالبةال

 أ. ع(. –)ح. م الجهـــة المدعية: 

 المدير العام لمؤسسة التأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة 

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية مما يجعلها جديرة بالقبول شكاًل. من حيث إن  
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مؤرث الجهة المدعية : باشر  حسبما استبان من األوراق المبرزة بأن   -وقائع الدعوى تتحصل  من حيث إن  و 
/ 12248تقاضاه هو / وكان آخر أجر  11/22/2981بتاريخ -فرع درعا  –عمله لدى المؤسسة العامة للكهرباء 

ل.س وتم نقله من كهرباء درعا إلى المؤسسة العامة بدمشق بمديرية التدريب واألمن الصناعي وبقي على رأس 
رث وانحصر إرثه الشرعي بالجهة المدعية وذلك بموجب وثيقة حصر اإل 12/1/1122عمله حتى وفاته بتاريخ 

وقد كان مؤرث الجهة المدعية مسجاًل بالتأمينات االجتماعية  2/0/1122تاريخ  1122لعام  10ي أساس القانون
وقد قام ورثته بتقديم معاملة للحصول على مستحقاته  12/1/1122وحتى تاريخ وفاته  11/22/2981من تاريخ 

هم فكان جواب مؤسسة التأمينات بأن   واحدة   من مؤسسة التأمينات االجتماعية من معاش تقاعدي أو تعويض دفعة  
 .واحدة   ال يستفيدون من معاش أو تعويض دفعة  

ثة يولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في إلزام الجهة المدعى عليها بصرف تعويض الدفعة الواحدة كونها الور 
لزامها كذلك بصرف نفقات الجنازة لذلك كانت هذه الدعوى.  الشرعية للمؤرث وا 

/ من قانون التأمينات االجتماعية 01/ و /59وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على المادتين / ن  من حيث إو 
بتاريخ  1121لعام  4222/ ط بالدعوى أساس 001وقرار المحكمة اإلدارية العليا رقم  2959/ لعام 91رقم /
24/0/1121 . 

تاريخ التحاق  فيها بأن   مبينةً  2/1/1120ة ت بمذكرة جوابية في جلستقّدموحيث إن جهة اإلدارة المدعى عليها 
وأن الدعوى  طبيعيةً  وفاةً  12/1/1122وانتهت خدمته بتاريخ  11/22/2981مؤرث الجهة المدعية كان بتاريخ 

/ من ذات القانون 91/ من قانون التأمينات االجتماعية وكذلك المادة /89مستوجبة الرد قانونًا استنادًا للمادة /
 دعوى شكاًل وموضوعًا.والتمست رد ال

ه لكل نّصت على أن  وتعديالته قد  2959/ لعام 91/ من قانون التأمينات االجتماعية رقم /59وحيث إن المادة /
المستحق له بحكم المادة السابقة بربط معاش شهري يعادل جنيهين أو عشرين ليرة أو كان ال  ف  و عليه لم ي مؤمن  

 حصل من المؤسسة على تعويض نقدي في إحدى الحاالت اآلتية: يستحق معاش الشيخوخة الحق في أن ي

 ... إذا خرج المؤمن عليه من نطاق سريان هذا القانون.-5......  -4...... -0 -...... 1 –.....  2

 طالبةتنصب على الم إن ماالجهة المدعية  مطالبةأن  بي نتبالرجوع لألوراق المبرزة بالدعوى والتي  ن هإحيث من و 
 بتعويض الدفعة الواحدة ونفقات الجنازة المترتبة على وفاة مؤرثها.

/ من قانون التأمينات االجتماعية التي تنص على 01- 59استناد الجهة المدعية بدعواها هو للمادة / وحيث إن  
 قّررلمأنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة االشتراك ا

من متوسط أجرة  %25 على أساس  للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة يقدر 
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السنوي الذي سدد عنه االشتراك خالل السنوات الثالث األخيرة أو خالل مدة اشتراكه إن قلت عن ثالث سنوات 
 وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين.

ة تخاطب المؤمن عليه ممن انتهت خدمته لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط / المذكور 59وعليه نجد أن المادة /
مورث الجهة المدعية حقق شرط مدة  بحسبان أن  مدة االشتراك وهي ما ال يمكن االستناد إليها بالدعوى الماثلة 

ن التأمينات / من قانو 01االشتراك ويستحق معاش وليس تعويض الدفعة الواحدة كما ال يمكن االستناد للمادة /
االجتماعية كون المادة المذكورة تخاطب المؤمن عليه الذي انتهت خدمته قبل بلوغه سن الستين ممن لم تتوافر 

 فيهم استحقاق المعاش لعدم تحقيق شرط المدة لالشتراك.

/ من 89ة /ال تنطبق عليها صفة المستحقين المحددة بالماد أن هاوبالرجوع للجهة المدعية نجد  تقّدمإضافة لما 
الجهة المدعية بإلزام الجهة المدعى عليها  مطالبةمن  تقّدمقانون التأمينات االجتماعية مما يجعل في ضوء ما 

 بتعويض الدفعة الواحدة فاقدة لسندها القانوني وحرية بالرفض.

الجهة المدعية بنفقات الجنازة ولما كانت الجهة المدعى عليها لم تجب على الدعوى لهذه  مطالبةأما بالنسبة ل
 بالقبول لهذه الناحية.  الناحية األمر الذي يجعل من دعوى الجهة المدعية جديرةً 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة باألكثرية بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل  أولا:

لزام الجهة المدعى عليها بأن تصرف للجهة المدعية نفقات الجنازة الم شطر   فيقبولها موضوعًا  ثانياا: ة قّرر منها وا 
 قانونًا ورفض الدعوى فيما جاوز ذلك.

 / ل.س في مقابل أتعاب المحاماة. 511تضمين الطرفين المصاريف مناصفة وكل منهما مبلغ / ثالثاا:

 4/4/7101هـ الموافق  4/2/0422قراراا صدر وتلي علناا في 

 ل يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا
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 ارية بدمشقاإلد المحكمة

 7104( لعام 057القرار رقم )

 7104( لعام 21في القضية ذات الرقم )

تسوية وضعه ومنحه الترفيعات –تصحيح خطأ مادي في قرار التصنيف بالفئة –عامل  –محكمة إدارية 
 .مناط ذلك-هذه التسوية على أساس  المستحقة 

 )ن أ(.الجهة المدعية: 

 إضافة لمنصبه-وزير الزراعة واإلصالح الزراعيالجهة المدعى عليها: 

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة. االّطالعبعد 

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية  من حيث إن  و 

تعيينها لدى مديرية االنتاج  المدعية تم   وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من األوراق أن   من حيث إن  و 
وتم تجديد  موسمية   بصفة عاملة   28/0/2980/أ. د تاريخ 51عة بموجب األمر اإلداري رقم /الحيواني بوزارة الزرا 

/ عن السيد وزير 1045صدر القرار رقم / 28/0/2988/أ. د تاريخ 42تعيينها بموجب األمر اإلداري رقم /
بوتياتها ومنها مصدقة الزراعة واإلصالح الزراعي متضمنًا تسوية وضعها واعتبارها عاملة دائمة وقامت بتقديم ث

اإلدارة أدرجت اسمها في الفئة الرابعة خطأ على اعتبار أنه  غير أن   ،تخرجها من المعهد المتوسط للعلوم الزراعية
/ ل.س وبات اسمها يرد في قرارات الترفيع 2211تعيينها بأجر بدء تعيين الفئة الثانية بأجر مقطوع قدره / تم  

 2/2/1111المدعية فوجئت بعدم منحها الترفيع المستحق بتاريخ  غير أن   رابعةً  فئةً  ومرةً  ثانيةً  فئةً  الالحقة مرةً 
ونظرًا لقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في تصحيح الخطأ الوارد  ؛وصلت لسقف أجر الفئة الرابعة أن هاوذلك بذريعة 

لزا م اإلدارة المدعى عليها بمنحها الترفيعات في قرار تسوية وضعها على اعتبار أن تصنيفها من الفئة الثانية وا 
 فقد كانت هذه الدعوى الماثلة. 2/2/1121التي حجبت عنها اعتبارًا من 

رفضها استنادًا إلى أن قرار تسوية وضع  طالبةً اإلدارة المدعى عليها ردت على استدعاء الدعوى  من حيث إن  و 
/ ل.س وتم تأشيره من 2211مقطوع وقدره / أجر  شهريّ بالمدعية صنفها في الفئة الرابعة بوظيفة كاتب سجالت 

المدعية بعد تبلغها لقرار  تقّدمالجهاز المركزي للرقابة المالية ولم يطرأ أي تعديل على الفئة المدونة فيه، ولم ت
عهد أصولي لتعديل وضعها الوظيفي ونقلها إلى الفئة الثانية لحيازتها على شهادة الم التسوية وحتى تاريخه بطلب  
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جميع اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة جاءت  لتاريخ التسوية ومن ثم فإن   سابق   المتوسط الزراعي بتاريخ  
 مع القوانين واألنظمة النافذة. منسجمةً 

المحكمة كانت قد كلفت اإلدارة المدعى عليها ببيان األسباب التي دفعتها لتصنيف المدعية في  من حيث إن  و 
 0/2/1121في  المؤر خ /م.ع028ما القرار رقم /الالحقة لتسوية وضعها في الفئة الثانية ال سي   قرارات الترفيع
 وغيرها من القرارات فالتزمت الصمت تجاه ذلك التكليف. 11/2/1118في  المؤر خ/م. ع 212والقرار رقم /

بات من الثابت من واقع الدعوى ودفوع الطرفين المسرودة آنفًا أن ما ورد في قرار تسوية وضع  ن هإحيث من و 
كان خطأ ماديًا كتابيًا وليس أدل على ذلك مما ورد في قرارات الترفيع  إن ماالمدعية من تصنيفها في الفئة الرابعة 

 الالحقة والتي صنفت المدعية في الفئة الثانية.

بطلب أصولي لتصحيح تصنيفها إلى  تقّدمورد في دفع الجهة المدعى عليها من أن المدعية لم ت ما من حيث إن  و 
عليه بكونها كانت تتقاضى أجورها وفقًا للفئة الثانية وكانت تصدر  الفئة الثانية بداًل من الفئة الرابعة فذلك مردود  

 بذريعة وصولها لسقف األجر للفئة الرابعة. حجب الترفيع عنها قرارات ترفيعها وفقًا لتلك الفئة إلى أن تم  

دعوى المدعية الرامية إلى إلزام اإلدارة بتصحيح الخطأ الوارد في  وتأسيسًا على ما سلف بيانه فإن   ن هإحيث من و 
على مؤيداتها  تكون قائمةً  2/2/1121قرار تسوية وضعها ومنحها الترفيعات التي حجبت عنها اعتبارًا من 

 د للحكم بقبولها موضوعًا.مر الذي يمهّ القانونية األ

 -لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكالً  أولا:
لزام الجهة المدعى عليها بتصحيح الخطأ المادي الوارد في قرار تسوية وضع المدعية ذي  ثانياا: قبولها موضوعًا وا 

ليصاااابح تصاااانيفها فااااي الفئااااة الثانيااااة بااااداًل ماااان الفئااااة الرابعااااة ومنحهااااا  12/2/2988فااااي  المااااؤر خ /و1045الاااارقم /
 وما بعدها. 2/2/1121الترفيعات المستحقة لها بتاريخ 

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.2111تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و /: ثالثا
 71/5/7104ه الموافق 72/2/0425صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 7024تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7104 / لعام5202رقم /
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 م 7104( لسنة 722القرار رقم )

 م 7104( لسنة 212في القضية ذات الرقم )

اد الترفيع هو تاريخ التاريخ المعول عليه لحتساب ميع-تصحيح عالوة ترفيع –عامل–محكمة إدارية 
التي ل تتقيَّد بميعاد دعوى  وة الترفيع تعد من دعاوى التسويةبتصحيح مقدار عال  مطالبةإن ال-المباشرة
 .مناط ذلك-اإللغاء

 )ن. ع(.الجهـــة المدعية:

 السيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليها:

 المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات إضافة لوظيفته السيد                      

 السيد مدير صحة محافظة ريف دمشق إضافة لوظيفته                      

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية، األمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكاًل. إن  من حيث و 

القضية تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة بملف القضية أن المدعية قد عّينت لدى  وقائع من حيث إن  و 
ك الدائم للمؤسسة بموجب القرار رقم تثبيتها بالمال المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بصفة عاملة بالوكالة وقد تم  

/ق. ش 0201بموجب القرار رقم  0/5/1114وكالتها اعتبارًا من  ءهانإبعد  1/5/1114/ ق. ش تاريخ 19/
صدر عن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات القرار رقم  11/2/1110، وبتاريخ 1/5/1114تاريخ 

/ ل. س ثم صدر عن الجهة نفسها القرار 028عالوة ترفيع مقدارها / /ق. ش. ال والمتضمن منح المدعية45/
/تاريخ 45والمتضمن في مادته األولى تعديل القرار رقم / 29/22/1110/ق ش ال/ تاريخ 090رقم /
فيما يتعلق بالمدة المستحق عنها الترفيع حيث تم تعديل مقدار العالوة المستحقة للمدعية من  11/2/1110
/ق ش/ 0210أصدرت المؤسسة قرارها رقم / 24/0/1121/ ل.س، وبتاريخ 212ى // ل. س إل028/

المتضمن نقل المدعية إلى مديرية صحة ريف دمشق، مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى تثبيت العالوة 
/ ل. س 5528/ ل. س بحيث يصبح الراتب /028والبالغة/ 11/2/1110/ تاريخ 45الصادرة بالقرار رقم /

 / ل. س.5528الراتب / على أساساحتساب كافة العالوات الالحقة والزيادات الدورية و 

 9/0/1124ة في المؤر خجهة اإلدارة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
/ق ش تاريخ 090المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات قد أصدرت قرارها / رفضها تأسيسًا على أن   طالبةً 
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/ق ش ال/ بموجب كتابه 45ى اعتراض الجهاز المركزي للرقابة المالية على القرار رقم /بناًء عل 29/22/1110
، حيث طلب الجهاز اعتبار الق دْم من تاريخ تأشير قرار التثبيت عماًل 22/9/1110/ تاريخ 8895/0رقم /

 بالتعليمات النافذة.

ه ال يصّح اختصام الجهاز المركزي للرقابة المالية في صدد الدعاوى التي تجب اإلشارة بداية إلى أن   ن هإحيث من 
تأشير الجهاز على الصكوك الخاضعة لتأشيره أو امتناعه عن التأشير ال يعتبر  يقيمها العاملون في الدولة ألن  

ن ماقرارًا إداريًا قاباًل للعرض على القضاء اإلداري، و  ه الخصومة إلى الجهة اإلدارية مصدرة القرار المطعون وج  ت   ا 
 فيه مما يتعين معه إخراج الجهاز المركزي للرقابة المالية من الدعوى لعدم صحة اختصامه.

من عناصر قرار اإلدارة أو تصّرفها كان  أو عنصر   إذا تخلى القانون عن تحديد وتنظيم جانب   ن هإحيث من و 
 في هذا الصدد، أما حيث يتولى القانون تنظيم هذا الجانب أو هذه العناصر بقواعد آمرة   ة  تقديري لإلدارة سلطة  

اختصاص اإلدارة في شأن هذا الموضوع الذي نظمه القانون يكون اختصاصًا مقّيدًا بأحكام هذا  فإن   ملزمة  
 القانون.

جوهر النزاع يتمحور حول قيام اإلدارة المدعى عليها بإصدار  من الثابت من وثائق الدعوى أن   ن هإحيث من و 
من زمالئها عالوة  المتضمن منح المدعية مع مجموعة   11/2/1110/ق ش ال/ تاريخ 45قرارها األول رقم /

/ يوم وذلك اعتبارًا من تاريخ مباشرتها العمل بالتثبيت ولغاية 582/ ل. س وذلك عن المدة /028ترفيع مقدارها /
02/21/1115. 

( 8895/0ى توجيهات الجهاز المركزي للرقابة المالية بموجب كتابه رقم )بناًء علاإلدارة المدعى عليها و  إال أن  
المتضمن تعديل العالوة  29/22/1110/ق ش ال/ تاريخ 090عادت وأصدرت قرارها رقم / 22/91110تاريخ 

از المركزي للرقابة المالية قد طلب اعتبار الق دْم الجه بحسبان أن  /ل. س 028/ ل. س بداًل من /212لتصبح /
المؤهل للترفيع يبدأ حسابه من تاريخ تأشير قرار التثبيت وليس من تاريخ المباشرة بالعمل بعد تثبيت المدعية مما 

/ من القانون 10قانوني آمر وهو نص المادة / يجعل النزاع في حقيقته يتعلق بمدى التزام اإلدارة بتطبيق نّص 
دعوى الجهة المدعية تعّد من  وتعديالته، وانطالقًا من ذلك فإن   1114/ لعام 51ألساسي للعاملين بالدولة رقم /ا

/ من قانون مجلس 11دعاوى التسوية التي ال تخضع إقامتها لميعاد الطعن باإللغاء المنصوص عليه في المادة /
 الدولة.

 على ما يلي: نّصتلعاملين بالدولة قد / من القانون األساسي ل10المادة / من حيث إن  و 

ليها وجود إن أجل منح عالوة الترفيع المشار / السابقتين م15-14)يشترط باإلضافة إلى ما ورد في المادتين /
العامل في الخدمة أو ما في حكمها مدة سنتين اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه 

 /...(.السابق/حسب الحال
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ين اللتين يتم الترفيع بعد د بدء سريان مدة السنتالمشّرع قد حدّ  وباستقراء النص السالف ذكره نجد أن   ن هإحيث من و 
ه وأمام وضوح هما اعتبارًا من تاريخ مباشرة العامل لعمله بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق وبالتالي فإن  ئانقضا

ن تضع تاريخًا أه ال يجوز لإلدارة ورد النص( فإن  القاعدة القانونية )ال اجتهاد في م النص القانوني وانطالقًا من
على النص القانوني وخروجًا على أحكامه مما يجعل قرار  صارخ   في ذلك اعتداء   مخالفًا للتاريخ المحدد قانونًا ألن  

لعدم قيامه على مؤيداته القانونية جدير باإللغاء جزئيًا لجهة المدعية  29/22/1110/ تاريخ 090اإلدارة /
 السليمة.

الحقوق الدورية المتجددة كالرواتب  خمس سنوات  / من القانون المدني تتقادم ب020وبموجب المادة / ن هإحيث من و 
من األجر لهذا يجب إعمال هذه القاعدة القانونية  اً تصبح جزء هاناواألجور والتعويضات وعالوات الترفيع بحسب

سابقة لتاريخ إقامة  خمس سنوات  ال يحّق للمدعي الحصول على فروق األجور المستحقة له إال عن مدة وبالتالي 
سقطت بالتقادم الدوري المنصوص عنه في المادة  ن هاإأما عن المبالغ المقتطعة عن الفترة السابقة ف ،الدعوى 

 / األنفة الذكر.020/

منها في  في شطر  وفي ضوء ما سلف بيانه تغدو دعوى الجهة المدعية جديرة بالقبول موضوعًا  ن هإحيث من و 
 اآلخر. في شطرهاحين تنالها أسباب الرفض 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : إخراج الجهاز المركزي للرقابة المالية من الدعوى لعدم صحة اختصامه.أولا 

 شكاًل.قبول الدعوى ثانياا: 

لغاء القرار رقم / في شطر  قبولها موضوعًا ثالثاا:  جزئيًا لجهة المدعية  29/22/1110/ ق ش/ تاريخ 090منها وا 
بكل ما يترتب على  11/2/1110/ ق ش ال/ تاريخ 45فقط، وأحقية المدعية باحتساب ترفيعها وفقًا للقرار رقم /
ترفيعها الالحقة على هذا األساس وأحقيتها بتقاضي فروق ذلك من أثار ونتائج وأحقية المدعية بتعديل قرارات 

ورفض ما  12/21/1120سابقة لتاريخ االدعاء الواقع في  خمس سنوات  األجور الناجمة عن ذلك اعتبارًا عن 
 يجاوز ذلك من طلبات.

 تضمين الطرفين مناصفة المصاريف. رابعاا:

 م 75/3/7104هـ الموافق  72/00/0425صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 0521تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام1722رقم /
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 المحكمة اإلدارية بدمشق

 م 7104( لسنة 712القرار رقم )

 م 7104( لسنة 574في القضية ذات الرقم )

دعوى -إدراج اسم العامل في جدول الترفيع سهواا  عدم –بعالوة ترفيع مطالبةال –عامل –محكمة إدارية 
 .مناط ذلك-مطالبةقبول ال-تسوية

 ) ف. ف(.الجهـــة المدعية:

 وزير الزراعة واإلصالح الزراعي إضافة لمنصبه. الجهة المدعى عليها:

 مدير الزراعة واإلصالح الزراعي إضافة لوظيفته.                      

 رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية إضافة لوظيفته.                      

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة    

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية، األمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكاًل. من حيث إن  و 

وقائع القضية تتحّصل حسبما استبان من األوراق المبرزة فيها بأن المدعية أقامت دعواها الماثلة  من حيث إن  و 
من العاملين لدى وزارة الزراعة واإلصالح  أن هافيها ب شارحةً  28/21/1120أمام المحكمة اإلدارية بدمشق بتاريخ 

اسمها قد سقط سهوًا من جدول  إال أن   1121وتستحق عالوة الترفيع لعام  21/22/1119الزراعي منذ تاريخ 
ه تم رفض الطلب مما كانت معه الدعوى الماثلة إال أن  ت بتظلم إلى الجهة المدعى عليها تقّدميه بناًء علو  ؛الترفيع

وتأشيره من الجهاز المركزي للرقابة  1121الهادفة إلى إلزام الجهة المدعى عليها بمنحها عالوة الترفيع عن عام 
 المالية.

 20/0/1124ة في المؤر خالجهة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
وثمانية عشر يومًا  عن مدة فترة شهر   1121ه لم يتم منحها عالوة الترفيع لعام رفضها تأسيسًا على أن   طالبةً 

بطلب لمنحها العالوة المطلوبة خالل الفترة  تقّدمت المدعية لم وذلك لسقوط اسمها سهوًا من جداول الترفيع وألن  
إعالمها  وتم   1121بطلب لمنحها عالوة الترفيع لعام  1120ت بعام تقّدموقد  1122-1121الترفيعية بعام 
من  مؤشر   1121بتعذر تلبية طلبها كون قرار الترفيع لعام  28/21/1120تاريخ  9401/2/9بالكتاب رقم 
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 ويتعذر بتاريخه منحها العالوة المطلوبة إال بحكم   0/2/1121تاريخ  11249بة المالية رقم الجهاز المركزي للرقا
 قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بذلك.

يجب التذكير ابتداًء بمبدأ طال ترداد هذه المحكمة له في قضائها وهو أنه ال مجال الختصام  ن هإحيث من و 
تأشير الجهاز  دد الدعاوى التي يقيمها العاملون في الدولة أساس ذلك أن  الجهاز المركزي للرقابة المالية في ص

على القضاء اإلداري،  على الصكوك الخاضعة لتأشيره أو امتناعه عن التأشير ال يعتبر قرارًا إداريًا قاباًل للعرض
 ه يتعين إخراج الجهاز المركزي للرقابة المالية من الدعوى.ن  إوعلى هذا ف

ن كان الطعن بجدول الترفيع الخاص العاملين يخضع في تقديمه للميعاد القانوني المنصوص  هن  إحيث من و  وا 
قيد اسم العامل في جدول الترفيع المذكور يتوقف على  / من قانون مجلس الدولة كما أن  11عليه في المادة /

عرض اسم العامل لم ي   متى ثبت أن   هإال أن   ،في مرتبته ودرجته باإلضافة إلى ثبوت كفاءته معينة   انقضاء مدة  
على لجنة ترفيع العاملين أصاًل نتيجة السهو عن قيد اسمه في جداول العاملين المستحقين للترفيع أو أن هناك 

من خدمات العامل لم تحسب له ضمن مدة السنتين المؤهلتين للترفيع بسبب السهو عن احتساب هذه  زمنيةً  مدةً 
لجنة ترفيع العاملين ال يكون بمقدورها ممارسة سلطتها التقديرية وبالتالي ال يكون هناك قرار من جانبها  المدة فإن  
ن ماأصاًل و  اإلدارة نفسها قد اعترفت وحسبما  طالما أن  يعتبر ذلك من قبيل األخطاء المادية التي يتعين تصحيحها  ا 

لسقوط اسمها سهوًا من جداول  1121وة الترفيع لعام عدم منح المدعية عال هو ثابت من وثائق الدعوى أن  
مما يجعل الدعوى الماثلة من  1121الترفيع ولم تبد  اإلدارة أي سبب قانوني يحول دون ترفيع المدعية عن عام 

قبيل دعاوى التسوية وال تندرج ضمن دعاوى اإللغاء لعدم وجود قرار إداري بمفهومه القانوني الخاضع لميعاد 
ن مالغاء و دعوى اإل جوهر النزاع يتعلق بتسوية وضع المدعية نتيجة وقوع اإلدارة في خطأ مادي تمثل في سقوط  ا 

مما يعطي المدعية الحق بمنحها عالوة الترفيع عن عام  1121اسم المدعية سهوًا من جدول الترفيع لعام 
1121. 

مة على مؤيداتها القانونية السليمة وجديرة وفي ضوء ما سلف بيانه تغدو دعوى الجهة المدعية قائ ن هإحيث من و 
 بالقبول موضوعًا.

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : إخراج الجهاز المركزي للرقابة المالية من الدعوى لعدم صحة اختصامه.أولا 

 قبول الدعوى شكاًل.ثانياا: 

لزام الجهة المدعى عليها بمنح المدعية عالوة الترفيع عن عام  ثالثاا: بكل ما يترتب على  1121قبولها موضوعًا وا 
 ذلك من أثار ونتائج.
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 : تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف.رابعاا 

 م 72/2/7104هـ الموافق  5/07/0425صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 7442عون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطتم 
 7104 / لعام1431رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 7104( لعام 412القرار رقم )

 7104( لعام 0021في القضية رقم )

بعالوة الترفيع الجزئية المستحقة عن الفترة الواقعة بين آخر ترفيع استحقه  مطالبةإن ال-عامل-محكمة إدارية
/ لعام 3وبين تاريخ مباشرته العمل بعد صدور الصك بإعادة تعيينه بصورة دائمة وفق أحكام القانون رقم /

من / 77تعد من دعاوى التسوية التي ل تتقيد بميعاد دعوى اإللغاء المنصوص عليه في المادة / 7110
 .مناط ذلك-ين دعاوى اإللغاء ودعاوى التسويةأساس التفرقة ب-0252/ لعام 55قانون مجلس الدولة رقم /

 )ر. أ(. الجهة المدعية:

 المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية بدمشق إضافة لوظيفته. الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة. 

 -ةالمحكم-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  و 

ت باستدعاء تقّدموقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة في أن الجهة المدعية  من حيث إن  و 
 2998شارحة فيها أن: المدعية تعمل لدى الجهة المدعية وكانت قد عينت منذ عام  4/0/1124دعواها بتاريخ 

منحها عالوات الترفيع  ودون انقطاع عن العمل وتم   بموجب عقود مؤقتة تم تجديدها بصورة دورية ومنتظمة
عيين حيث تم إعادة ت 1112/ لعام 8والزيادات حسب األصول، وبقي الحال كذلك حتى صدور القانون رقم /

 أن هاغير أن الجهة المدعى عليها ورغم  12/22/1112/ تاريخ 0881المدعية بموجب قرار الجهة المدعية رقم /
قامت بعد صدوره بحساب القدم  أن هاإال كانت قد منحت المدعية كامل عالوات الترفيع قبل صدور القرار المذكور 

هل للترفيع من تاريخ صدور ذلك القرار وحجبت بالتالي المؤهل للترفيع بصورة جزئية بحيث احتسبت القدم المؤ 
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وحتى تاريخ  02/0/1111عنها الفترة الممتدة من تاريخ ترفيعها أخر مرة قبل صدور القرار والتي كانت من 
والبالغة حوالي سنة وسبعة أشهر كما هو مبين من خالل البطاقة الذاتية، ولما  12/22/1112صدور القرار في 
من رواتبها المستحقة قانونًا فقد بادرت هي  لحقوق المدعية وانتقاص   هة المدعى عليها فيه هدر  كان تصرف الج

 وصدر بنتيجتها حكم   إدارية   وبعض زمالئها إلى إقامة دعوى أمام محكمة البداية المدنية بدمشق بوصفها محكمة  
اًل مع حفظ حق كل من أفراد الجهة عن المحكمة اإلدارية العليا قضى من حيث النتيجة برد الدعوى شك قطعيّ 

من حيث النتيجة قبول الدعوى  ملتمسةً المدعية بإقامة دعوى مستقلة، لذا بادرت المدعية إلى إقامة دعواها الماثلة 
لزام الجهة المدعية باحتساب كامل خدمات المدعية لديها في عداد الخدمة المؤهلة للترفيع وتعديل راتبها على  وا 

 هذا األساس.

فيها من حيث النتيجة رد الدعوى شكاًل إلقامتها  ملتمسةً  جوابية   ت بمذكرة  تقّدمالجهة المدعى عليها  حيث إن   منو 
 2959/ لعام 55لة ذي الرقم // من قانون مجلس الدو 11خارج المدة القانونية المحددة لدعوى اإللغاء في المادة /

 تخضع للتقادم الخمسي. أن هاكما 

 1112/ لعام 8الفقرة /د/ من القانون رقم / تجدر اإلشارة ابتداء في القضية المائلة إلى أن   ن هإحيث من و 
: يتم التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس نّصت على أن  العاملين المؤقتين قد المتضمن قواعد إعادة تعيين 

تناسب مع الشهادات والمؤهالت المطلوبة / من القانون األساسي للعاملين في الدولة التي ت5المذكورة في المادة /
من الفئات المذكورة وفي األجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ هذا القانون، على أال يتجاوز هذا األجر أجر بدء  لكل فئة  

التعيين المحدد في الجداول المرفقة بالقانون األساسي للعاملين في الدولة مضافًا إليه العالوات الدورية التي 
 لعامل خالل خدمته وفقًا ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة.استحقها ا

الفقرة /و/ من المادة المذكورة أعاله على أن يبدأ القدم المؤهل لترفيع العمال المعينين وفق أحكام هذا  نّصتكما 
 القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور الصك بإعادة التعيين.

الجمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى و التشريع في مجلس الدولة كانت قد أصدرت الرأي رقم  من حيث إن  و 
: يستحق العامل النتيجة التالية لىإاد السالفة الذكر والبيان انتهت في معرض تفسيرها للمو  1110/ لعام 04/

من عالوة الترفيع التي كان يستحقها  جزءاً  1112/ لعام 8حكام القانون رقم /أالمعاد تعيينه بصورة دائمة وفق 
ووفق ما تقدره من درجة كفاءة، وذلك عن  2985/ لعام 2وفق أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /

المدة الواقعة بين آخر ترفيع استحقه وبين تاريخ مباشرته العمل بعد صدور الصك بإعادة تعيينه بصورة دائمة 
دة الالزمة لمنح تلك العالوة كاملة على أن يعتبر جزء الشهر شهرًا كاماًل في حساب مدة على نحو يتناسب مع الم

 الخدمة الفعلية.

 5954/5تجدر اإلشارة بهذا الصدد إلى أنه قد صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم ذي الرقم / ن هإحيث من و 
/ 8عمال المؤقتين وفق أحكام القانون رقم /األجر المعتمد بخصوص إعادة تعيين ال والمتضمن أن   1114لعام 
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هو األجر الذي وصل إليه العامل المؤقت بتاريخ نفاذ هذا القانون مضافًا إليه العالوات الدورية التي  1112لعام 
 استحقها العامل المؤقت قبل نفاده، وحتى لو تأخر صدور صك منحه العالوة إلى ما بعد نفاذ هذا القانون.

يتم تثبيت العامل المؤقت وفق أحكام القانون رقم  أنه وعندما يتبّينذكره وبيانه  تقّدمباستقراء ما و  حيث أن همن و 
ه يتم احتساب أجره وفق األجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ هذا القانون على أال يتجاوز هذا األجر فإن   1112/ لعام 8/

للعاملين في الدولة، مضافًا إليه العالوات الدورية  أجر بدء التعيين المحدد بالجداول المرفقة بالقانون األساسي
التي استحقها العامل عن المدة الواقعة بين آخر ترفيع استحقه وبين تاريخ مباشرته العمل بعد إعادة تعيينه بصورة 

باحتساب هذا األجر، وذلك تطبيقًا ألحكام القانون  مقيدةً  دائمة، وتكون سلطة اإلدارة بهذا الخصوص سلطةً 
والتزامًا منها بقواعده اآلمرة بهذا الخصوص المشار إليه آنفًا، األمر الذي يجعل من الدعوى التي تستهدف 

بعالوة الترفيع الجزئية المستحقة عن الفترة الواقعة بين آخر ترفيع استحقه وبين تاريخ مباشرته العمل بعد  مطالبةال
صدور الصك بإعادة تعيينه بصورة دائمة من دعاوى التسوية التي ال تتقيد بميعاد دعوى اإللغاء المنصوص عليه 

ساس التفريق بين دعاوى أ / منه، ذلك أن  11في المادة رقم / 2959/ لعام 55في قانون مجلس الدولة رقم /
النظر إلى المصدر الذي  على أساس  داريين يقوم التسوية ودعاوى اإللغاء وفقًا لما استقر عليه الفقه والقضاء اإل

كانت الدعوى من دعاوى التسوية، وتكون  آمرة   قانونية   يستمد منه الموظف حقه، فإذا كان الحق مستمدًا من قاعدة  
القرارات التي تصدر من جهة اإلدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على 

 الدعوى تكون من دعاوى اإللغاء. إداري يخول هذا المركز فإن   لموظف، أما إذا استلزم األمر صدور قرار  حالة ا

تتغيا  إن ماالثابت من األوراق المبرزة والمقدمة بين يدي هذه المحكمة أن دعوى الجهة المدعية  من حيث إن  و 
عة بين آخر ترفيع استحقته وبين تاريخ مباشرتها العمل بعالوة الترفيع الجزئية المستحقة عن الفترة الواق طالبةالم

ه وتأسيسًا على ما سبق يتعين منح الموما إليها هذه بعد صدور الصك بإعادة تعيينها بصورة دائمة، وعليه فإن  
ها والتي قبل صدور قرار تثبيت وذلك عن الفترة الواقعة من تاريخ ترفيعها آخر مرة   ،لها بحكم القانون ة قّرر العالوة الم
ضافتها إلى أساس الراتب  12/22/1112وحتى تاريخ صدور القرار المذكور في  02/0/1111كانت في  وا 

 وتسوية أجرها على هذا األساس.

من  عد  ت   إن ماالحقوق المترتبة على عالوات الترفيع  تجدر اإلشارة في صدد القضية المائلة إلى أن   ن هإحيث من و 
ويتوجب بالتالي  شهر   مع استحقاقه لراتبه كل   شهرية   الحقوق الدورية المتجددة والتي يتجدد حق العامل بها بصورة  

لتاريخ االدعاء وذلك سندًا ألحكام المادة  فقط سابقة   خمس سنوات  منح الجهة المدعية الفروقات المستحقة لها عن 
 / من القانون المدني.020/

منها على النحو السالف فيه  في شطر  فإن الدعوى الماثلة تكون جديرة بالقبول  تقّدمعلى ضوء ما  ن هإحيث من و 
 الذكر والبيان وصواًل لمحجة السداد وتمهيدًا لوضع األمور في نصابها القانوني السليم.

 -لهذه األسباب-
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 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

لزام الجهة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية عالوة الترفيع الجزئية ا  منها و  في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا:
المستحقة لها عن الفترة الواقعة بين آخر ترفيع استحقته قبل صدور قرار تثبيتها وبين تاريخ مباشرتها العمل بعد 

والممتدة من تاريخ  1112/ لعام 8رقم /صدور الصك بإعادة تعيينها بصورة دائمة وفق أحكام القانون 
ضافتها إلى أساس الراتب وتسوية أجرها على هذا األساس بما  12/22/1112وحتى تاريخ  02/0/1111 وا 

فقط سابقة لتاريخ االدعاء الواقع  خمس سنوات  يترتب على ذلك من آثار، ومنحها الفروقات المترتبة على ذلك عن 
 من طلبات. ورفض ما يجاوز ذلك 4/0/1124في 

 تضمين الطرفين مناصفة فيما بينهما المصاريف. ثالثاا:

 72/07/7104 الموافق 0421/   /  صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 7250تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام5772رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 4/7القرار رقم )

 م 7105( لسنة 531/7في القضية ذات الرقم )

إن إعادة التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم –عامل–محكمة إدارية 
تتم وفق األجر الذي بلغه العامل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بعد منحه عالوة  إنَّما 7100/ لعام 17/

  .مناط ذلك-قبول المطالبة-استحقه وصدر قرار إعادة التعيين جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع

 )ك. ش(. الجهـــــة المدعيـــــة:

 المدير العام للشركة العامة للطرق والجسور إضافة لوظيفته  الجهة المدعى عليها:

 دارة قضايا الدولة إتمثله   

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع
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جراءاتها الشكلية. من حيث إن  و   الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وا 
العامال المادعي يعمال لادى الجهاة الماادعى  تبان مان األوراق: باأن  وقاائع القضاية تاتلخص حسابما اسا مان حياث إن  و 

بصفة عامل مؤقت من الفئة الرابعة بمهنة سائق تاركس وقاد تام إعاادة تعييناه بموجاب القارار  1110عليها منذ عام 
 وبموجب القرار المذكور تم تنزيل األجر الذي كان يتقاضاه العامل المدعي مان 18/2/1122/ تاريخ 1125رقم /
/ ل.س وذلااك تنفيااذًا لتوصاايات الجهاااز المركاازي للرقابااة الماليااة التااي قضاات 20511/ ل.س إلااى /28201مبلااغ /

 بإعادة تصنيف المستوى الذي يعمل به العامل المدعي.
ونظااارًا لقناعاااة العامااال المااادعي بأحقيتاااه فاااي تقاضاااي األجااار الاااذي كاااان يتقاضااااه قبااال صااادور قااارار إعاااادة التعياااين 

دة حساب فروقات األجر على هذا األساس وتقاضي المبالغ التي تام حسامها مان أجاره اعتباارًا مان )التثبيت( مع إعا
 فقد بادر إلقامة هذه الدعوى. 2/2/1124تاريخ 

رفضااها شااكاًل لتقااديمها خااارج  طالبااةً الجهااة الماادعى عليهااا ردت علااى مااا جاااء فااي اسااتدعاء الاادعوى  ماان حيااث إن  و 
المااادعي يهااادف مااان دعاااواه إلاااى إلغااااء القااارار اإلداري القاضاااي بإعاااادة  بحسااابان أن  الميعااااد المحااادد لااادعوى اإللغااااء 

تأسيسًا على أن الجهة المادعى عليهاا اتبعات توصايات الجهااز  ،تعيينه، واستطردت بطلب رفض الدعوى موضوعاً 
 لقانون.المركزي للرقابة المالية بشأن األجر الواجب منحه للعامل المدعي وهي بذلك ال تكون قد خالفت ا

القاضااي بتثبياات العاااملين المااؤقتين فااي الدولااة نااص فااي  1122/ لعااام 01المرسااوم التشااريعي رقاام / ماان حيااث إن  و 
المااادة الثانيااة منااه: " تااتم إعااادة تعيااين المشااار إلاايهم فااي المااادة األولااى ماان هااذا المرسااوم التشااريعي وفااق الشااروط 

 اآلتية: أ ...... ب ........جا ...... 
/ مان القاانون األساساي للعااملين فاي 5ة التعيين في إحدى وظائف الفئاات الخماس الماذكورة فاي الماادة /تتم إعاد-د

الدولة التي تتناسب مع الشهادات والمؤهالت المطلوبة لكل فئة مان الفئاات الماذكورة وفاي األجار الاذي بلغاه بتااريخ 
بااين آخاار ترفيااع اسااتحقه وصاادر قاارار إعااادة جزئيااة عاان الفتاارة مااا  نفاااذ هااذا المرسااوم التشااريعي بعااد منحااه عااالوةً 

 التعيين".
/ لعاام 01حق المدعي في أن يتقاضى األجر الذي وصال إلياه بتااريخ نفااذ المرساوم التشاريعي رقام / من حيث إن  و 

من النص القانوني وسلطة اإلدارة تجاه تحديد األجر الاذي يعااد تعياين العامال المؤقات  مستمد   هو حق   إن ما 1122
الادعوى الرامياة إلاى إلازام الجهاة المادعى عليهاا بمانح  ومان ثام فاإن   ،باالنص القاانوني مقيادة   ه هاي سالطة  أساسعلى 

 1122/ لعاااام 01العامااال المااادعي األجااار الاااذي يساااتحقه طبقاااًا لااانص الماااادة الثانياااة مااان المرساااوم التشاااريعي رقااام /
 عاوى اإللغاء التي تخضع لميعاد الستين يوم.المذكور نصها آنفًا تكون من دعاوى التسوية وال تندرج في إطار د

وفي موضوع القضية وبصرف النظر عن صاحة أو عادم صاحة المساتوى المهناي الاذي تام تصانيف  ن هإحيث من و 
ااالعاماال الماادعي  ماارور  فااإن   مؤقاات   ه فااي الفئااة الرابعااة عنااد باادء عملااه لاادى الجهااة الماادعى عليهااا كعاماال  علااى أساس 

المدة الزمنية الطويلة التي قاربت عشر سنوات وما نجم عنهاا مان اساتقرار المراكاز القانونياة يجعال للعامال المادعي 
حقااًا مكتساابًا ال يسااوغ المساااس بااه وهااو الحااق فااي أن يتقاضااى األجاار الااذي وصاال إليااه وعنااد إعااادة تعيينااه ال يجااوز 

 .1122/ لعام 01رسوم رقم /إنقاص أجره نزواًل عند حكم المادة الثانية من الم
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ام الجهااة الماادعى عليهااا دعااوى الجهااة المدعيااة الراميااة إلااى إلااز  وتأسيسااًا علااى مااا ساالف بيانااه فااإن   ن ااهإحيااث ماان و 
ماع إعاادة حسااب عاالوات  1122/ لعاام 01جر الذي وصلت إلياه بتااريخ نفااذ المرساوم التشاريعي رقام /بمنحها األ

األجاار المااذكور ومنحهااا فروقااات األجاار التااي حساامت منهااا اعتبااارًا ماان تاااريخ  علااى أساااس  الترفيااع وفروقااات األجاار 
 تكون قائمة على مؤيداتها وحرية بالقبول موضوعًا. 2/2/1124
 يغني عن البحث بالطلب العارض المتعلق بوقف التنفيذ. إن ماالحكم وفقًا لما سلف بيانه  من حيث إن  و 

 -لهذه األســــــــــباب-
 بما يلي: حكمت المحكمة

 قبول الدعوى والطلب العارض شكاًل. أولا:
ــاا: لاازام الجهااة الماادعى عليهااا بماانح الجهااة المدعيااة األجاار الااذي وصاالت إليااه بتاااريخ نفاااذ  ثاني قبولهمااا موضااوعا وا 

 علاااى أسااااسوا عاااادة حسااااب الترفيعاااات والزياااادات العاماااة علاااى األجااار  1122/ لعاااام 01المرساااوم التشاااريعي رقااام /
داد ماا تام وأحقياة المادعي باساتر  2/2/1124ور ومنح الجهة المدعية فروقات األجر اعتبارًا من تااريخ األجر المذك

 اقتطاعه منه من مبالغ.
 تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف. ثالثاا:

 م 71/0/7105هـ الموافق في  1/4/0421قراراا صدر وتلي علناا في 
/ في الطعن 0420الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم / تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحصتم 

 7105 / لعام2254رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

  م 7105لسنة  025/7لقرار رقم / ا

 م 7105لسنة  242/7في القضية ذات الرقم/ 

– 0231/ لعام 2/ة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم قّرر بالزيادة الم مطالبةال –عامل  –محكمة إدارية 
 مناط ذلك.-مطالبةقبول ال

 ورفقاه(.  –)م. أ  الجهة المدعيــــــــــــــــــة:

 إضافة لمنصبه. –السيد وزير الدفاع  الجهة المدعى عليها:

 ضافة لوظيفته. إ –لمؤسسة التأمينات االجتماعية  السيد المدير العام

 تمثله إدارة قضايا الدولة
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 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.  من حيث إن  

بدعواه هذه  تقّدموكيل الجهة المدعية  وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة بأن   من حيث إن  و 
أعلنت وزارة الدفاع )إدارة  29/9/2929شارحًا بأنه بتاريخ  15/5/1124إلى المحكمة اإلدارية بدمشق بتاريخ 

الخدمات الطبية( عن حاجتها لتعيين عدد من العاملين من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة لديها في الخدمات 
المدعين وتم التعاقد معهم  تقّدمات في المعهد المتوسط الفندقي وفعاًل الطبية بعد تأهيلهم لدراسة مدتها ثالثة سنو 

 مشفى تشرين العسكري بعد أن أمضوا دراسة مدتها ثالثة سنوات بالمعهد الفندقي. -لدى الخدمات الطبية

دة وبموجبه تم منح زيا بزيادة الرواتب واألجور / والقاضي0صدر المرسوم التشريعي رقم / 29/2/2981وبتاريخ 
تبعًا للمرسوم المذكور،  في الرواتب واألجور المقطوعة لكافة العاملين المدنيين والعسكريين والمتعاقدين في الدولة

 وزارة الدفاع آنذاك لم تمنح المدعيين الزيادة المنصوص عليها في هذا المرسوم ال أثناء تأديتهم للدورة إال أن  
على إقامة دعوى قضائية لتعديل  –غير المدعين  –ي حدا بثالثة عمال التدريبية وال بعد تخرجهم منها األمر الذ

سالف الذكر وفعاًل حصل العمال الثالثة على أحكام  2981/ لعام  0أجورهم مع الفروقات تنفيذًا للمرسوم رقم / 
عدم تحميل  تقضي بتعديل أجورهم ورواتبهم تبعًا للمرسوم التشريعي المذكور أعاله وعلى إثر ذلك وبغية قضائية  

بقية العمال تكليف مادية الستصدار أحكام قضائية تقضي بتعديل األجور أسوة بهؤالء العمال الثالثة عمدت وزارة 
عاماًل وذلك بالقرار الصادر  05لديها والبالغ عددهم  الدفاع إلى تعديل أجور ورواتب المدعيين وكافة العاملين

 .2981لعام  0ك استنادًا ألحكام المرسوم التشريعي وذل 2989/ 9/  5/ تاريخ  0022عنها رقم / 

أحد العمال بإضبارته لتصفية حقوقه التقاعدية على إثر قبول استقالته من وظيفته فوجئ  تقّدموحين  ومنذ مدة  
بعدم قيام الجهاز المركزي للرقابة المالية بتأشير قرار تعديل الرواتب واألجور وذلك بحجة أن بقية العمال قد 

دون أن يستحقوها كونهم لم يحصلوا على أحكام  2981/ لعام  0ا على زيادة راتب بموجب المرسوم رقم / و لحص
قضائية مثل زمالئهم الثالثة تقضي بمنحهم هذه الزيادة على اعتبار أن لهذه األحكام أثر شخصي ال يشمل جميع 

 العاملين لدى اإلدارة.

ذي وجهت بوجوب حصول كل عامل من أصحاب العالقة وتم عرض الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء ال
 مشابهة بذلك الموضوع. على أحكام قضائية  

وبالفعل أقام ثالثة عمال غير المدعين بدعوى أمام محكمة البداية العمالية بدمشق واستحصلوا على القرار 
وذلك منذ  2981ي لعام ة في المرسوم التشريعقّرر والقاضي بأحقيتهم بالزيادة الم 24/0/1121تاريخ  220رقم

الدرجة القطعية بتصديقه من دائرة فحص الطعون  هذا القرار تاريخ وتعديل أجورهم على هذا األساس وقد اكتسب
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اإلدارة  وبأن   2981/ لعام  0ة بموجب المرسوم رقم/ قّرر ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في تقاضي الزيادة الم
ت بدعواها هذه تلتمس الحكم تقّدمبهذا الموضوع لذلك  لى حكم قضائيأوجبت لما سلف بيانه االستحصال ع

 2981/ لعام  0ى أحكام المرسوم التشريعي رقم / بناًء عل بتثبيت أحقية المدعيين بالزيادة التي يتقاضونها
الزيادة األساس واعتبار هذه  القاضي بزيادة الرواتب واألجور من تاريخ نفاذه وتعديل رواتبهم وأجورهم على هذا

 جزء ال يتجزأ من رواتبهم وأجورهم وحسابها عند تصفية حقوقهم التقاعدية.

بأن هذه الدعوى تستوجب الرفض  بي نت مطالبةاإلدارة المدعى عليها وفي معرض ردها على هذه ال من حيث إن  و 
يومًا من تاريخ صدور ت بتظلم خالل مدة ستين تقّدم أن هاموضوعًا تأسيسًا على أن الجهة المدعية لم تثبت ب

القرار المشكو منه وعلى أن كافة القرارات الصادرة بخصوص العاملين خاضعة لتوجيهات الجهاز المركزي للرقابة 
 المالية.

اإلدارة لم تنفذ قرار المحكمة بتقديم العقود لبعض أفراد الجهة المدعية ولم تنكر وجود عالقة العمل  من حيث إن  و  
 بينهم.المدعى بها بينها و 

ثبت من وثائق الدعوى بأن المدعيين هم من العاملين لدى إدارة الخدمات الطبية التابعة لوزارة  ن هإحيث من و 
ة بموجب قّرر اإلدارة بأن الجهاز المركزي للرقابة المالية امتنع عن تأشير منحهم الزيادة الم بي نتالدفاع والتي 
 حكم قضائي مبرم يقضي بمنحهم هذه الزيادة. إال بعد صدور 2981/ لعام  0المرسوم رقم / 

نيين للعاملين المد 2981/ لعام  0ة بموجب المرسوم التشريعي رقم / قّرر الزيادة المطالب بها م من حيث إن  و 
دارات والمؤسسات العامة وهي واجبة التنفيذ وليس لإلدارة الحق بحجبها مادامت والعسكريين في الوزارات واإل

 متوفرة في المدعين.شروط منحها 

ن صدرت أحكام قضائية قطعية لمجموعة عاملين تماثل أوضاعهم الوظيفية مع المدعين أسبق و  ن هإحيث من و 
 قضت بمنحهم هذه الزيادة.

في أفراد الجهة المدعية األمر الذي يتعين معه قبول  ومحققة   شروط تقاضي هذه الزيادة متوفرة   من حيث إن  و 
ة بموجب أحكام المرسوم التشريعي قّرر حقية المدعين بتقاضي الزيادة المأة موضوعًا وا عالن ى الجهة المدعيدعو 

 ثار ونتائج. آبكل ما يترتب على ذلك من  2981م / لعا 0رقم / 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكالً  أولا:
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/ لعام  0ة بموجب المرسوم التشريعي رقم /قّرر قبولها موضوعًا وأحقية أفراد الجهة المدعية بالزيادة الم ثانياا:
 وتعديل رواتب وأجور أفراد الجهة المدعية على هذا األساس واعتمادها في تصفية حقوقهم التقاعدية. 2981

 أتعاب المحاماة  ( ل. س مقابل2111تضمين الجهة المدعى عليها المصروفات و ) ثالثاا:

 م 7105/ 4/ 02هـ الموافق في 0421/ 74/1قرارا صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 0302تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام4023رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7101( لسنة 000/7القرار رقم )

 م 7101( لسنة 0511/7القضية ذات الرقم )في 

تعد من  7110/ لعام 3بعالوة الترفيع الجزئية وفق أحاكم القانون رقم / مطالبةإن ال –عامل–محكمة إدارية
على  خمس سنوات  إن عالوة الترفيع تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بانقضاء –دعاوى التسوية

 سابقة لتاريخ الدعاء وفق أحكام خمس سنوات  الذي يستوجب منح الفروقات عن تاريخ استحقاقها وهو األمر 
 .مناط ذلك-/ من القانون المدني222المادة /

 )و. س(.الجهـــة المدعية: 

 إضافة لمنصبه  –صالح الزراعي وزيااااااار الزراعة واإل الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة  

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. االّطالعبعد 

جراءاتها الشكلية. من حيث إن  و   الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وا 

وقائع القضية تتلخص حسبما أبداه وكيل المدعية: بأن المدعية تعمل لدى الجهة المدعى عليها حتى  من حيث إن  
/ وفقًا 010إعادة تعيينها بموجب القرار رقم / ة الخامسة حيث تم  بصفة عامل مؤقت من الفئ 12/1/1111تاريخ 

وذلك  1111الجهة المدعى عليها لم تمنحها عالوة الترفيع الدورية عن عام  إال أن   1112/ لعام 8للقانون رقم /
 .4/8/1114/ تاريخ 5954/25خالفًا لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 
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فقد بادرت إلقامة هذه الدعوى  1111في تقاضي بعالوة الترفيع الدورية عن عام  ونظرًا لقناعة المدعية بأحقيتها
وتعديل راتبها بما يتناسب مع هذا التعديل  1111والتي تطلب من خاللها منحها عالوة الترفيع الدورية عن عام 

 وكل ما يترتب على من آثار.

بمذكرة ردت فيها على ما جاء في استدعاء  2/1/1120ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعى عليها  من حيث إن  و 
قانوني  صاحبة العالقة بالعالوة ومحل الدعوى ليس لها مستند   مطالبةرفضها باالستناد إلى أن  طالبةً الدعوى 

 2/2/1111لتاريخ استحقاق العالوة للعاملين الدائمين والواقع في  كانت الحقةً  دائمة   المباشرة بصفة   بحسبان أن  
وفيما إذا كانت تستفيد من  22/1/1112عية لم تبين تاريخ آخر ترفيع لها بصفة مؤقتة سابقة لتاريخ المد وأن  

 أم ال. 4/8/1114/ تاريخ 5954/25تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 

/ 2022فيها أنه بموجب القرار رقم / بي نتبمذكرة  2/1/1120ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعية  من حيث إن  و 
 1111تستحق العالوة بعام  أن ها/ ل.س و 0154تم منحها عالوة الترفيع ليصبح راتبها / 001/4/2998تاريخ 

 %15/ القاضي بزيادة الرواتب با 00صدر المرسوم رقم / 1111/ ل.س وأنه بعام 0540بحيث يصبح راتبها /
د راتبها با وحد 12/1/1111/ تاريخ 010/ ل.س وصدر القرار رقم /4404بحيث يصبح راتب المدعية /

 / ل.س دون منحها العالوة المطالب بها.4404/

 ت فيها على دفوعها.أّكدبمذكرة  2/1/1120ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعية  من حيث إن  و 

يتم التعيين في  نّصت على أن  / لعام والتي 8وبالرجوع للفقرة / د/ من المادة الثانية من القانون رقم / ن هإحيث من 
/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة التي تتناسب مع 5إحدى وظائف الفئات الخمس المذكورة ، في المادة /

الشهادات والمؤهالت المطلوبة لكل فئة من الفئات المذكورة وفي األجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ هذا القانون على أال 
إليه  اً األساسي للعاملين في الدولة مضافمحدد في الجداول المرافقة للقانون يتجاوز هذا األجر بدء التعيين ال

العالوات الدورية التي استحقها العامل خالل خدمته وفقًا ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة وهو ما ال 
 يخالفه التعميم المشار إليه.

 1111إلى  1111برزة لم تمنح العالوة المستحقة عن األعوام من ه باألوراق المبي نتا كانت المدعية وفقًا لما ولم  
هذه العالوة  على أساساألمر الذي يجعل من دعواها الرامية إلعالن أحقيتها بالعالوة المذكورة واحتساب أجرها 

 على مؤيداتها وجديرة تكون قائمةً  1112/لعام 8وبما يترتب على ذلك من آثار موافقة لنصوص القانون رقم /
ه ولما كانت عالوة الترفيع تعتبر من الحقوق الدورية التي تسقط بالتقادم الخمسي األمر إال أن  بالقبول موضوعًا، 
 خمس سنوات  الجهة المدعية بإلزام اإلدارة المدعى عليها بمنحها العالوة مقصورًا على  طالبةالذي يجعل من م

 يجاوز ذلك من طلبات. ورفض ما14/0/1125لتاريخ االدعاء الواقع في  سابقة  

 -لهذه األسباب-
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 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

وبأحقيتها بإعادة  1111منها إعالن أحقية الجهة المدعية بعالوة الترفيع عن عام  في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا:
لزام اإلدارة المدعى عليها بمنحها العالوة  على أساساحتساب أجرها  هذه العالوة وبما يترتب على ذلك من آثار وا 
 ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. 14/0/1125سابقة لتاريخ االدعاء الواقع في  خمس سنوات  المذكورة عن 

 ./ ل.س في مقابل أتعاب المحاماة511تضمين الطرفين المصاريف مناصفة وكل منهما / ثالثاا:

 72/7/7101هـ الموافق  71/5/0422صدر وتلي علناا بجلسة 

 ل يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7104( لعام 1القرار رقم )

 م7104( لعام 272)في القضية ذات الرقم 

بتعويض عن فترة  مطالبةال-صدور قرار بجواز إعادة استخدامه –صرف من الخدمة  –عامل–محكمة إدارية
 .مناط ذلك-استخدامه تعد بمثابة تعيين مجددإعادة  بحسبان أنَّ  مطالبةرفض ال–بقائه خارج الخدمة

 )م. ز(. الجهة المدعية:

 السيد رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه. الجهة المدعى عليها:

 السيد وزير المالية إضافة لمنصبه.                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية  من حيث إن  و 

وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة في ملف الدعوى بأن المدعي عمل  من حيث إن  و 
ومن ثم تم تثبيته  12/5/1111تعيينه بالوكالة في الفئة الثالثة وذلك بتاريخ  لدى مديرية مالية حلب حيث تم  

/ تاريخ 2502بصدور القرار رقم / 10/9/1110ه فوجئ بتاريخ إال أن   0/2/1111/و تاريخ 2801بالقرار رقم /
عن رئاسة مجلس الوزراء والمتضمن صرفه من الخدمة وبعد العديد من طلبات التظلم ولعدم وجود  0/0/1120

 0/0/1120/ تاريخ 2001أسباب لهذا الصرف وبعد عشرات السنوات صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /
األمر الذي كانت معه هذه الدعوى والتي يطلب  ،على جواز إعادة استخدامه لدى وزارة المالية المتضمن الموافقة

فيها المدعي صرف رواتبه ومستحقاته خالل سنوات الصرف جميعها ومنحه الترفيعات كاملة وتعديل وضعه من 
مادي عن  إلى تعويض   إضافةً  1121الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية حيث حصل على الشهادة الثانوية عام 

 السنوات العشر التي قضاها خارج العمل بسبب قرار الصرف.

ة في المؤر خجهة اإلدارة المدعى عليها قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
قرار الصرف هو أحد حاالت  رفض الدعوى إن لم يكن شكاًل فموضوعًا تأسيسًا على أن   طالبةً  9/21/1120

مجرد صدور قرار الصرف يعني انقطاع الرابطة الوظيفية وبالتالي ال يحق للعامل  انتهاء خدمة العامل وأن  
/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة فضاًل على أن لجنة القرار رقم 82بأجوره وذلك سندًا للمادة / طالبةالم
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والمتضمن )) إن العامل المصروف  4/8/1112/ تاريخ 0/1/2522رقم / أصدرت الرأي 2980/ لعام 211/
من الخدمة والذي صدر قرار عن السيد رئيس مجلس الوزراء بجواز إعادة استخدامه وأصدرت السلطة المختصة 

استخدامه يبدأ أحقيته باألجر من تاريخ مباشرته العمل في الوظيفة التي أعيد  إن مابالتعيين قرار بإعادة استخدامه 
 فيها سواء كانت وظيفته السابقة أم غيرها ((.

واستنادًا إلى ذلك ال يترتب للمعاد استخدامه أية حقوق عن مدة صرفه من الخدمة السابقة وال تدخل في عداد 
 خدماته الفعلية لدى الدولة.

ية العليا قد استقر على العديد اجتهاد المحكمة اإلدار  وفي موضوع القضية ال بد من اإلشارة إلى أن   ن هإحيث من و 
/ من 202من القضايا المماثلة على أن القرار الصادر بجواز استخدام العامل المصروف استنادًا ألحكام المادة /

ن ماالقانون األساسي للعاملين في الدولة ال يعتبر إلغاًء لقرار الصرف و  للحظر الموضوع قانونًا  د رفع  هو مجرّ  ا 
موافقة رئيس مجلس الوزراء على إعادة  في القضية الماثلة فإن   يتالوفين من الخدمة وبالعلى استخدام المصر 

تعتبر بمثابة استخدام مجدد ويستحق المدعي  0/0/1120/ تاريخ 2001استخدام المدعي بموجب القرار رقم /
ن مطالبته بصرف رواتبه ومست حقاته خالل سنوات أجوره عن تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار اإلعادة وا 

قانوني سليم ال سيما وأن المدعي لم  على أساس  الصرف إضافة إلى الترفيعات وتعديل وضعه الوظيفي ال تقوم 
 يكن على رأس عمله حين حصوله على الشهادة التي يطلب تعديل وضعه الوظيفي استنادًا إليها.

 -لهـــــــــــــــــــــــــذه األسباب-

 يلي:حكمت المحكمة بما 

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:
 رفضها موضوعًا. ثانياا:
 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.2111تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ / ثالثاا:

 2/7/7104ه الموافق في 2/4/0425صدر وتلي علناا في 
 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7104( لسنة 702القرار رقم )

 م 7104( لسنة 224في القضية ذات الرقم )
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شمول الجرم المنسوب للعامل بالعفو العام قبل صدور حكم جزائي –صرف من الخدمة –عامل–محكمة إدارية
بإلغاء  مطالبةال-مكتسب الدرجة القطعية وصدور قرار من المحكمة اإلدارية العليا بفرض عقوبة خفيفة بحقه

  .مناط ذلك-القانونية الصرف على موجباتهقرار لعدم قيام  مطالبةبول الق-قرار الصرف مع التعويض

 )م. ع(.الجهـــة المدعية:

 رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:

 المدير العام للشركة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته.                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة       

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية، األمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكاًل. من حيث إن  و 

القضية تتحّصل حسبما أبداه المدعي في استدعاء دعواه بأنه من العاملين في فرع  وقائع من حيث إن  و 
/ 2915أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم / 22/2/1120، وبتاريخ 2982بدرعا منذ عام  االتصاالت

ى أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم بناًء علالقاضي بصرفه من الخدمة مع مجموعة من العاملين 
/ 0114/ منه بمحضرها رقم /202/وتعديالته وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقًا ألحكام المادة  1114/ لعام 51/

مما كانت معه الدعوى  1/1120( تاريخ بال/5182/21/0وعلى كتاب محافظ درعا رقم ) 22/0/1120تاريخ 
 الماثلة الهادفة إلى الحكم بعودة العامل /المدعي/ إلى عمله.

بدمشق القرار رقم ه قد صدر عن قاضي التحقيق العسكري الثالث المدعي يؤسس دعواه على أن   من حيث إن  و 
/ 02القاضي بإسقاط دعوى الحّق العام المقامة بحقه لشمول جرمه بمرسوم العفو العام رقم / 1122/ لعام 105/

وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بعد مشاهدته من قبل النيابة العامة العسكرية بدمشق كما أصدرت  1122لعام 
والقاضي بفرض عقوبة  22/9/1121/ تاريخ 5209في الطعن رقم / /291المحكمة اإلدارية العليا قرارها رقم /

 ( لمدة ثالثة أشهر بحّق المحااال /م. ع. ا/.%0الحسم من األجر بنسبة )

/ 2915طالبًا فيه إلغاء القرار المشكو منه رقم / عارض   أمام هذه المحكمة بطلب   تقّدمالمدعي  من حيث إن  و 
ثاره وصرف رواتبه كاملة اعتبارًا من تاريخ توقيفه عن العمل وحتى إعادته بكافة مفاعليه وأ 22/2/1120تاريخ 

 اليه واعتبار المدة التي انقطع فيها عن العمل خدمة فعلية تدخل القدم والترفيعات.

ة في المؤر خجهة اإلدارة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
ضها تأسيسًا على أن المدعي قد أخّل بواجباته الوظيفية لذلك فإن مسألة بقاء العامل على رف طالبةً  21/1/1124
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رأس عمله من عدمه هي مسألة جوازية يعود تقديرها لإلدارة وقد ثبت لإلدارة أن المدعااااي ال يصلح أن يكون من 
 لرئيس مجلس الوزراء. يعود تقديرها غير مقّيدة   مطلقة   العاملين في الدولة وهذه الجوازية سلطة  

المحكمة قد كلفت اإلدارة المدعى عليها بإبراز صورة مصدقة عن محضر اللجنة الثالثية المشكلة  من حيث إن  و 
 ه صرف المدعي من الخدمة.على أساس/ من قانون العاملين األساسي في الدولة والذي تم 202بموجب المادة /

ة في المؤر خجابت على التكليف المذكور بموجب مذكرتها جهة اإلدارة المدعى عليها أ من حيث إن  و 
محاضر اللجنة الوزارية تتمتع بطابع السرية التامة واألصل عدم جواز االطالع عليها كونها  بأن   11/0/1124

القضاء غير معني  تسبق قرار الصرف من الخدمة وأن   تمهيدية   تمثل مداوالت اللجنة واقتراحاتها وهي إجراءات  
 بهذه المداوالت كون محل الطعن هو قرار الصرف فقط بصرف النظر عما ورد في محاضر اللجنة.

على ما  نّصتقد  1114/ لعام 51/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /202المادة / من حيث إن  و 
 يلي:

لتفتيش وأحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية: يجوز )مع االحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابية وا
ى اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون االجتماعية والعمل بناًء علبقرار من رئيس مجلس الوزراء 

ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة 
 للقوانين النافذة...(. وفقاً 

عن  على القرار المذكور تجعله بمنأىً  المشّرع لم يضف  أية حصانة   أن   يتبّينومن خالل استقراء النص المذكور 
قضائي كما كان النص عليه بأحكام القانون  أو مرجع   الطعن باإللغاء أو االنعدام أو المراجعة أمام أي جهة  

ت بها اإلدارة لجهة تقّدماألمر الذي يستوجب هدر الدفوع التي  2985/ لعام 2م /األساسي للعاملين في الدولة رق
بإصدار مثل هذه القرارات دونما  مطلقةً  لجهة اإلدارة سلطةً  أن القرار المشكو منه يتصف بأعمال السيادة وأن  

حالي للجمهورية العربية الدستور ال عليها في هذا الخصوص، وينبغي التذكير بهذا الخصوص أن   أو رقابة   معقب  
وجلّي في مادته الواحدة والخمسين الفقرة الرابعة منها على أنه  واضح   قد نص بشكل   1121السورية الصادر بعام 

إداري من رقابة القضاء وذلك تكريسًا لمبدأ العدالة  أو قرار   ر النص في القوانين على تحصين أي عمل  حظ  ي  
وصونًا لحّق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء األمر الذي يفتح المجال واسعًا أمام 
مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لبسط رقابته على القرارات اإلدارية لبيان مدى صدورها بشكل يتالءم ويتوافق مع 

 دأ المشروعية أم ال.مب

ن  لجهة ما أثارته اإلدارة المدعى عليها بأن   ن هإحيث من و  محاضر اللجنة الوزارية تتمتع بطابع السرية التامة وا 
عن محاضر لجان الصرف  مصدقة   القضاء غير معني بمداوالت اللجنة، وأنه ال إلزام على اإلدارة بإعطاء صورة  

/ السالف ذكرها أن المشّرع لم 202فقهًا و قانونًا فمن الثابت من نص المادة / فإن هذا الدفع ليس له ما يؤيده
يضف  أي نوع من السرية على مداوالت اللجنة الثالثية ولم يمنع القضاء من االطالع في سبيل الوصول إلى 
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ن األسباب الرئيسية تتضم إن ماوالسيما أن محاضر اللجنة المذكورة  ،كلمة الحقيقة بشأن القضايا المنظورة أمامه
والدافعة التي أدت إلى صدور قرار الصرف ويكون من حق القضاء اإلداري في إطار رقابته على أعمال اإلدارة 
أن يطلع على هذه األسباب من خالل إبراز المحاضر أمامه، فالقرار اإلداري يفتقد مشروعيته في حال عدم قيامه 

اإلدارة عن تقديم الوثائق واألوراق التي يكلفها القاضي اإلداري بإبرازها  على أسباب تبرره صدقًا وقانونًا فامتناع
ب من على عدم وجود أسباب حقيقية أدت إلى إصدار القرار اإلداري وهو ما يصيبه بعي ودليالً  ينهض حجةً  إن ما

 إلعالن انعدامه أو إلغائه بحسب القضية المفروضة عليه. عاةً دعيوب الال مشروعية ويكون م

صدر بسبب ما  إن ماأن القرار المشكو منه  يتبّينباستقراء األوراق والوثائق المبرزة بملف الدعوى  ن هإحيث من و 
ت مالحقة المدعي بها أمام القضاء المختص حيث صدر عن قاضي ة وقد تم  نسب للمدعي من أفعال جرمي  

القاضي بإسقاط دعوى الحّق العام لشمول جرمه  1122/ لعام 105التحقيق العسكري الثالث بدمشق القرار رقم /
وقد اكتسب الدرجة القطعية بعد مشاهدته من قبل النيابة العامة  1122/ لعام 02بمرسوم العفو العام رقم /

/ تاريخ 5209/ في الطعن /291كما أصدرت المحكمة اإلدارية العليا قرارها رقم / ؛العسكرية بدمشق
( لمدة ثالثة أشهر بحّق المحال /المدعي/ %0الحسم من األجر بنسبة ) والقاضي بفرض عقوبة 22/9/1121

 من أحكام قضائية وعدم قيام اإلدارة بإبرازها محاضر اللجنة المنّوه عنها يكون قرار الصرف من تقّدمفأمام ما 
إلى درجة االنعدام،  ينحدر به جسيم   بالتالي يكون مشوبًا بعيب  و فاقدًا ألحد أركانه األساسية  الخدمة /المشكو منه/

ن كان االجتهاد القضائي قد استقر على أن العفو ينزل منزلة البراءة  ه ال بّد من إال أن  وهنا ال بّد من التنويه وا 
التمييز في آثار العفو ما بين حالة صدور حكم جزائي مبرم بحّق العامل وعدم صدور حكم جزائي مبرم، ففي 

ئي مبرم بحق العامل فإن هذا العفو يسقط دعوى الحق العام وبالتالي حال صدور العفو قبل صدور حكم جزا
/ البند /آ/ من قانون أصول المحاكمات 400يسقط ويجب العقوبة والصفة الجرمية معًا وذلك سندًا ألحكام المادة /

القطعية فإنه  الجزائية وأما في حال العفو /سواء كان عفوًا عامًا أو خاصًا/ بعد اكتساب الحكم الجزائي الدرجة
يؤدي إلى إسقاط العقوبة الصادر بها حكم مكتسب الدرجة القطعية دون أن يزيل الصفة الجرمية للفعل المسند 
للعامل أي أن العفو في هذه الحالة ال يؤدي إلى اعتبار إن العامل لم يرتكب الجرم المسند اليه بل يبقى ثابتًا 

-251-242عليه المواد / نّصتة العقوبة المحكوم بها سندًا لما ارتكابه لهذا الجرم لكن يعفيه من إتمام مد
 (.1119/ لعام 200/ في الطعن /220/عقوبات عام )حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم /251

ليه فإنه إذ إادته المدعي بصرف رواتبه كاملة من تاريخ توقيفه عن العمل وحتى إع مطالبةلجهة  ن هإحيث من و 
القرار المشكو منه أتى فاقدًا ألركانه القانونية السليمة وجديرًا بإعالن انعدامه لمخالفته مبدأ  ن  أتبين للمحكمة 

 2959/ لعام 55مجلس الدولة بيئة قضاء إداري وفقًا ألحكام قانون مجلس الدولة رقم / المشروعية وباعتبار أن  
بالنظر في طلبات التعويض المتعلق بهذه  يختّص أيضًا إلى جانب النظر في طلبات إلغاء القرارات اإلدارية

المحكمة  فعلي لدى جهة اإلدارة بعد صدور القرار المشكو منه فإن   القرارات وأمام عدم ممارسة المدعي ألي عمل  
/ خمس وعشرون بالمائة من الرواتب والتعويضات التي %15ترى أنه من أحقية المدعي تقاضي تعويض قدره /
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لقيام بالعمل فعاًل وذلك من الفترة الممتدة من تاريخ صدور القرار المشكو منه ولحين إعادته ال يشترط الستحقاقها ا
 لعمله فعاًل واعتبار هذه الفترة خدمة فعلية مؤهلة في حساب المعاش والترفيع.

 -بلهذه األسبا-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الدعوى والطلب العارض شكاًل.أولا 

 22/2/1120/ تاريخ 2915منهما وا عالن انعدام القرار المشكو منه ذي الرقم / في شطر  : قبولهما موضوعًا ثانياا 
لزام اإلدارة  الصادر عن رئيس مجلس الوزراء جزئيًا فيما يتعلق بالمدعي وبما يترتب على ذلك من أثار ونتائج وا 

( خمس وعشرون بالمائة من األجور %15ه )و بأن تدفع للمدعي تعويض مقدار  ،لعمله المدعى عليها بإعادته
والتعويضات التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل وذلك عن الفترة الممتدة من تاريخ صدور القرار 
ْم المؤهل  المشكو ولحين إعادته لعمله فعاًل مع اعتبار هذه الفترة خدمة فعلية داخلة في حساب المعاش والق د 

 جاوز ذلك من طلبات.للترفيع ورفض ما ي

 تضمين الطرفين مناصفة المصاريف. ثالثاا:

 م 03/3/7104هـ الموافق  77/00/0425صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 0501تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام1127رقم /

 

 المحكمة اإلدارية بدير الزور

 )مقرها الحسكة( 

 م7105( لسنة 25القرار رقم )

 م7105( لسنة 21في القضية ذات الرقم )

مناط -مطالبةقبول ال-إلغاء القرار-عدم وجود سبب لصدور القرار–صرف من الخدمة–عامل–محكمة إدارية 
 ذلك.

 )ع. ظ(. الجهــة المدعيــة:

 صبهالسيد رئيس مجلس الوزراء إضافة لمن الجهة المدعى عليهـا:
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 السيد وزير اإلدارة المحلية إضافة لمنصبه                       

 السيد محافظ الحسكة إضافة لمنصبه                       

 السيد مدير التربية بالحسكة إضافة لوظيفته                       

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة 

 -المحكمــــة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكاًل. من حيث إن  و 

بأن المدعي كان يعمل لدى مديرية التربية -كما هو واضح من األوراق-وقائع القضية تتلخص من حيث إن  
م الصادر عن 22/0/1120/ تاريخ 2002/ بالحسكة بصفة /معلم/ وقد فوجئ بصدور القرار المشكو منه رقم

السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمن صرف المدعي من الخدمة ولقناعته بعدم صوابية القرار المشكو منه لكون 
م يطلب فيها إلغاء القرار 0/2/1124بدعواه هذه بتاريخ  تقّدممما دفعه إلى ال المدعي لم يرتكب أي مخالفة  

 وا عادته إلى العمل بكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج. 22/0/1120ريخ / تا2002المشكو منه رقم /

إدارة قضايا الدولة ردت فيها على عريضة الدعوى بمذكرة خطية جوابية مؤرخة في  من حيث إن  و 
/ من قانون العاملين 202وجاء فيها أن القرار المطلوب إلغاءه صدر استنادًا إلى أحكام المادة / 01/21/1124
ن  1114/ لعام/51قم/ر  المدعي ارتكب  اللجنة المذكورة وجدت أن   / وعلى مقترحات اللجنة المشكلة بموجبه وا 

مها القوانين النافذة والتي يعود للسيد رئيس مجلس الوزراء اتخاذًا مثل هذا القرار بموجب الصالحية أعمال تجرّ 
ن   مطلقة   / وهي سلطة  202الممنوحة له بالمادة / بأمن وسيادة الدولة وانتهت إلى  مدعي ارتكب أعمال تمس  ال له وا 

 طلب رفض الدعوى موضوعًا.

تاريخ تبليغ المدعي لقرار  ن أن  تبي   22/0/1125/ص تاريخ 2080بموجب إدارة قضايا الدولة رقم/ حيث أن همن و 
 يعاد القانوني وهي ضمن الم من دعواه مقامة   2/9/1124/ كان في 2002الصرف من الخدمة المشكو منه رقم/

 .0/2/1124خ تقديم الدعوى كان في تاري باعتبار أن   جديرة  بالقبول شكالً 

/ تاريخ 28002في الموضوع فإنه ينبغي التذكير بأنه بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم / ن هإحيث من و 
فقد تم الطلب من الوزارات  28/8/1124/ تاريخ2928المعطوف على كتاب مجلس الدولة رقم/ 11/22/1124

اء قرارات في معرض ردها على الدعاوى المرفوعة بشأن إلغ صريح   ببيان أسباب الصرف من الخدمة بشكل  
نه وفقًا لمذكرة إدارة قضايا ا نه يتضح أن أسباب صدور القرار المشكو منه المتعلق إلدولة فالصرف من الخدمة وا 

 يتعلق باألوضاع الراهنة التي تمر بها البالد. إن مابالمدعي 
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 14/22/1120/ تاريخ 521بموجب كتاب فرع حزب البعث العربي االشتراكي بالحسكة رقم/ ن هإحيث من و 
سلوك المدعي جيد ونشاطه البعثي  الموجه إلى القيادة القطرية والمتعلق بالمدعي فقد جاء في الكتاب المذكور إن  

نه تعرض للغبن في الصرف من الخدمة وبالتالي فإن   ما تضمنه كتاب فرع  ملحوظ وكان له دور في التهدئة وا 
ة بسلوك المدعي ودوره في التهدئة وبنشاطه البعثي وهذه حزب البعث العربي االشتراكي المشار إليه يشكل شهاد
 الشهادة تتعارض مع سبب صرف المدعي من الخدمة.

سبب القرار  ا كان من صالحية القضاء الرقابة على ركن السبب الذي يبنى عليه القرار اإلداري وما دام أن  ولم  
شار إليه يشيد بنشاط المدعي البعثي ودوره في المشكو منه بموجب كتاب فرع حزب البعث العربي االشتراكي الم

 22/0/1124/ تاريخ 2002التهدئة والتزامه في عمله مما يجعل من قرار الصرف من الخدمة المشكو منه رقم /
/ من األجور %15في غير محله وهو جدير باإللغاء تمهيدًا إلعادة المدعي إلى عمله ومنحه تعويض بنسبة /

رط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل وذلك عن فترة بقائه خارج الخدمة لحين إعادته إلى والتعويضات التي ال يشت
 العمل فعاًل واعتبارها في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع والمعاش ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.

خراجه من الدعوى لعدم فيما يخص اختصام السيد وزير اإلدارة المحلية إضافة لمنصبه يتعين إ ن هإحيث من و 
 وجود ما يبرر اختصامه.

 -فلهـــذه األسبـــاب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 إخراج السيد وزير اإلدارة المحلية إضافة لمنصبه من الدعوى الحالية. أولا:

 1قبول الدعوى شكالً  ثانياا:

ــــــاا: لغاااااااء قاااااارار الصاااااارف ماااااان الخدمااااااة المشااااااكو منااااااه رقاااااام/ فااااااي شااااااطر  قبولهااااااا موضااااااوعًا  ثالث / 2002منهااااااا وا 
لاااااازام الجهااااااة الماااااادعى عليهااااااا بااااااان تماااااانح الماااااادعي  22/0/1124تاااااااريخ جزئيااااااًا فقااااااط فيمااااااا يخااااااص الماااااادعي وا 

/ فقاااااااااط خماااااااااس وعشااااااااارون بالمئاااااااااة مااااااااان األجاااااااااور والتعويضاااااااااات التاااااااااي ال يشاااااااااترط %15تعاااااااااويض بنسااااااااابة /
تااااارة التاااااي قضااااااها خاااااارج الوظيفاااااة ولحاااااين إعادتاااااه إلاااااى العمااااال الساااااتحقاقها القياااااام بالعمااااال فعااااااًل وذلاااااك عااااان الف

لزامهااااا باعتبااااار الفتاااارة التااااي قضاااااها خااااارج الخدمااااة فااااي عااااداد الخاااادمات الفعليااااة المحسااااوبة فااااي الترفيااااع  فعاااااًل وا 
   1والمعاش ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات

 المحاماة. / ل. س مقابل أتعاب2111تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما / رابعاا:

 م قابل للطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا04/4/7105في  صدر وتلي علنا"

 ل يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا



333 
 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105لسنة  034/0القرار رقم / 

 م 7105لسنة  711/7في القضية ذات الرقم/ 

مفهوم أعمال -عدم وجود إحالة للقضاء وعدم بيان أسباب الصرف –صرف من الخدمة–عامل –محكمة إدارية 
 .مطالبةقبول ال-بإلغاء القرار مع التعويض مطالبةال-السيادة

 )ط. خ(. الجهة المدعيــــــــــــــــــة:

 رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه  الجهة المدعى عليها:

 محافظ دمشق إضافة لمنصبه                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية  من حيث إن  

وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق بأن الجهة المدعية كانت من العاملين لدى  من حيث إن  و 
 4/22/1120في  المؤر خ/ 1985محافظة دمشق وقد صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء القرار ذي الرقم /

 متضمنًا صرفها من الخدمة.

إلغاء القرار  طالبةً فقد بادرت إلقامة هذه الدعوى ونظرًا لقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار المذكور 
لزام الجهة المدعى عليها بإعادتها إلى عملها مع صرف كافة األجور والتعويضات وذلك عن الفترة  المشكو منه وا 
 الممتدة من تاريخ الصرف من الخدمة ولغاية اإلعادة إلى العمل مع حساب تلك الفترة خدمة مؤهلة للقدم والترفيع.

أو فعل يوجب  مسلكية   ه لم ينسب إليها أية مخالفة  القول بأن  الجهة المدعية تؤسس دعواها على  حيث إن   منو 
ن القرار المشكو منه لم يستند إلى أي سبب   قانوني يستدعي الصرف من  التحقيق معها من أية جهة رقابية وا 

 الخدمة.

ة في المؤر خالجهة المدعى عليها ردت على ما جاء في استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
 تمّس  ة عدم االختصاص كون األفعال التي ارتكبتها الجهة المدعيةعدم قبول الدعوى لعلّ  طالبةً  21/5/1124

مها القوانين الجزائية النافذة للقضاء التدخل فيها وتجرّ  التي ال يجوز عمال السياديةالدولة وتعد من األ أمن وسيادة
خدمة صدر بموجب إجازة القانون على اعتبار أن الصرف من ال ؛رفض الدعوى موضوعاً  طالبةً واستطردت 
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على اعتبار أن  غير مقيدة   مطلقة   / منه وهذه الجوازية هي سلطة  202ساسي للعاملين في الدولة في المادة /األ
الجهة  طالما أن  مها هي مسالة يعود تقديرها للسيد رئيس مجلس الوزراء و مسالة بقاء العامل في الخدمة من عد

بما يفيد خروجها عن األحكام والواجبات التي ينبغي .......المدعية قد ثبت قيامها بأفعال تجرمها القوانين الجزائية 
 الصرف من الخدمة جاء في محله القانوني. أن تتقيد بها في الوظيفة ومن ثم فإن  

المحكمة كانت قد كلفت الجهة المدعى عليها بتقديم محضر اللجنة الثالثية المشكلة وفق أحكام  حيث إن  من و 
/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة وبيان فيما إذا تمت إحالة الجهة المدعية إلى القضاء  202المادة / 

 الجزائي أو المسلكي.

 1125/  0/  11ة في المؤر خى التكليف المذكور بموجب مذكرتها الجهة المدعى عليها ردت عل من حيث إن  و 
مبينة أن محاضر اللجنة الوزارية تتمتع بطابع السرية التامة واألصل عدم جواز االطالع عليها كونها تمثل 

 مداوالت اللجنة واقتراحاتها وهي إجراءات تمهيدية تسبق قرار الصرف من الخدمة.

/ من قانون مجلس  21أعمال السيادة المنصوص عنها في المادة /  يتعين اإلشارة بداية إلى أن   ن هإحيث من و 
قصد بها تلك األعمال أو التصرفات الصادرة عن السلطات العليا في الدولة والتي يرتئي القضاء  إن ماالدولة 

المالءمة أو مصلحة عليا للدولة يراها اإلداري ذاته أنه يجب أن تبقى بمنأى عن الرقابة القضائية بسبب من عدم 
وهذه األعمال بمفهوم الفقه واالجتهاد اإلداري ال تشمل سوى االعمال األساسية الهامة كإعالن الحرب والعالقات 

وعلى ذلك ، القات الحكومة بالسلطة التشريعيةالخارجية وممارسة رئيس الدولة لبعض مهامه الدستورية كبعض ع
 2980/ لعام 112/ في الطعن رقم /  45فحص الطعون رقم /  يراجع قرار دائرة)داري اإل استقر اجتهاد القضاء

 محكمة النقض السورية عدت ن  إفضاًل عن ذلك ف (الجزء األول 2980دارية العليا لعام في سجالت المحكمة اإل
ن هدم بيوتهم أو تخريب من قبيل أعمال السيادة األعمال المترتبة على الحرب والتي تلحق ضررًا بالمواطنين م

واألعمال المتعلقة بعالقة الحكومة بالبرلمان كتقديم مشروعات القوانين وا عالن الحرب وقبول الهدنة  أراضيهم
والتدابير الخاصة باألمن الداخلي والخارجي وقرار إغالق الحدود وبالتالي فإن قرار الصرف من الخدمة وما بني 

/ من قانون مجلس  21إلى أعمال السيادة التي قصدتها المادة /دًا بأرقى استدعت صدوره ال ي عليه من أسباب
 الخصوص هو في غير محله القانوني السليم. الدفع الذي أثارته اإلدارة المدعى عليها في هذا الدولة مما يجعل

ل حكم قرار الصرف من الخدمة وتبعًا لما سلف ليس معصومًا من الطعن أو في منجى من إنزا من حيث إن  و 
 القانون في صدده بل يبقى عرضة للتدقيق ومحاًل للتمحيص حتى يبلغ الحق مداه وتأخذ العدالة مجراها.

 ما دفعت به الجهة المدعى عليها من أن الجهة المدعية قد ثبت ارتكابها ألفعال تمس أمن وسيادة من حيث إن  و 
ي دليل يمكن الركون إليه قانونًا ذلك بأن القضاء الجزائي ه ال يعدو كونه كالمًا مرساًل لم يؤيد بأ، فإن  ....الدولة

ولما كانت  تنسب له األفعال المذكورة هو المرجع الوحيد الذي يملك الكلمة الفصل في إدانة أو براءة أي شخص
هذه المحكمة قد كلفت الجهة المدعى عليها ببيان فيما إذا تمت إحالة الجهة المدعية إلى القضاء الجزائي أو 
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المسلكي فالتزمت الصمت تجاه ذلك التكليف وعلى اعتبار أن السكوت في معرض الحاجة بيان فإن صمتها يعد 
 إقرارًا ضمنيًا منها بعدم إحالة الجهة المدعية إلى أية جهة قضائية.

ي ما دفعت به الجهة المدعى عليها من أن الصرف من الخدمة هو مسالة جوازية وهذه الجوازية ه من حيث إن  و 
فإنه مما ال مراء فيه أن السلطة التقديرية هي ليست  ،سلطة مطلقة غير مقيدة يعود تقديرها لرئيس مجلس الوزراء

ن ماسلطة تحكمية أو تعسفية و  هي سلطة قانونية تخضع لرقابة القضاء الذي يتحقق من مشروعية استخدامها  ا 
 .لطةلها من قبل من منحت له هذه السوعدم إساءة استعما

 : نّصت/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة قد  202المادة /  حيث إن   منو 

 ))مع االحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية.

ووزير الشؤون االجتماعية ى اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل بناًء عليجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء  – 2
والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من 

 الخدمة وفقًا للقوانين النافذة. 

/ من هذه المادة وذلك مهما كانت صفة  2ال يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة / - 1
 خدام إال بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك(. هذا االست

الجهة المدعى عليها ردت على تكليف المحكمة لها بتقديم محضر اللجنة الثالثية المذكورة في  من حيث إن  و 
/ األنف ذكرها بأن محاضر اللجنة الوزارية تتمتع بطابع السرية التامة واألصل عدم جواز االطالع  202المادة / 
 عليها.

ولئن كان قرار الصرف من الخدمة المشكو منه هو محل الطعن أمام هذه المحكمة غير أن  ن هإحيث من و 
محضر اللجنة الثالثية هو الذي يتضمن األسباب التي بني عليها القرار المذكور ومن ثم يكون من حق القضاء 

ذه األسباب من خالل إبراز هذا اإلداري في إطار رقابته على مشروعية القرار المشكو منه أن يطلع على ه
 المحضر أمامه.

 والمذكور نصها آنفًا إن المشرع في الدولة األساسي للعاملين / من القانون  202وباستقراء المادة /  ن هإحيث من و 
لم يسبغ على محاضر اللجنة الثالثية أي طابع سري ولم يمنع القضاء اإلداري من االطالع عليها أثناء نظر 

الرامية إلى إلغاء قرار الصرف من الخدمة وذلك في سبيل الوصول إلى كلمة الحق في هذه القضية، الدعوى 
ينهض حجة  إن ماالجهة المدعى عليها عن تقديم المحضر الذي استند إليه القرار المشكو منه  وعليه فإن امتناع

/ من  202مة ذلك بأن المادة / على عدم وجود أسباب مقبولة قانونًا تستدعي صرف الجهة المدعية من الخد
في الدولة قد اشترطت أن يسبق صدور قرار الصرف من الخدمة اقتراح اللجنة الثالثية  األساسي للعاملين القانون 
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يدل على أن ذلك االقتراح يعد من اإلجراءات الشكلية الجوهرية التي فرضت مراعاة  إن ماوهذا  ؛المشار إليها آنفاً 
 غاء الحيلولة دون أن يكون استقرارهم الوظيفي عرضة للتهديد دون أسباب جدية.لحقوق العاملين ابت

فقهًا واجتهادًا أنه ولئن كانت اإلدارة غير ملزمة بتسبيب بعض قراراتها، بيد أن ذلك ال  مستقرّ من ال ن هإحيث من و 
إصدارها، بل إن القرار الذي  يمنحها حرية إصدار قرارات ال تستند إلى أسباب متوافقة مع الواقع والقانون تسوغ

لى أسباب ال يسوغ قانونًا أن يستند إليها في إصدار ذلك  يستند إلى أسباب مبنية على وقائع لم تثبت صحتها وا 
 القرار يكون مشوبًا بعيب الالمشروعية.

ب غير صحيح وتأسيسًا على ما سلف بيانه فإن القرار المشكو منه ليس له ما يبرره ويقوم على سب ن هإحيث من و 
وسليم من الناحية القانونية ويكون من المتعين إلغاؤه تمهيدًا إللزام الجهة المدعى عليها بإعادة الجهة المدعية إلى 

 عملها بذات وظيفتها وفئتها.

الجهة المدعية بالحصول على كامل األجور والتعويضات فإنه وا عماال لمبدأ األجر  مطالبةلوجهة  ن هإحيث من و 
صرفها من الخدمة فإنه ال  لم تكن قائمة على رأس العمل خالل فترة الجهة المدعية بحسبان أن  لعمل و مقابل ا

غير أن ذلك ال يحول دون منحها تعويضًا عن القرار المشكو منه الصادر عن  ؛مستند قانوني الستحقاقها األجر
ن  أن هاالجهة المدعى عليها والذي ألحق بها ضررًا ماديًا تمثل في حرم من أجرها طيلة فترة بقائها خارج الوظيفة وا 

( من األجر والتعويضات التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل  %15المحكمة تقدر هذا التعويض با ) 
 صواًل.أاية مباشرتها العمل بعد إعادتها عن الفترة الممتدة من تاريخ صرف الجهة المدعية من الخدمة ولغ

الجهة المدعية بأن تحتسب الفترة الممتدة من تاريخ صرفها الخدمة ولغاية مباشرتها  مطالبةولجهة  ن هإحيث من و 
العمل بعد إعادتها في عداد خدماتها الفعلية، فإنه وفي ضوء إعالن إلغاء القرار المشكو منه يكون من ناقله القول 

لقدم المؤهل للترفيع والمعاش التقاعدي شريطة أن تحتسب تلك الفترة في عداد الخدمة الفعلية الداخلة في حساب ا
 أن تؤدي الجهة المدعية المستحقات التأمينية عن تلك الفترة للمرجع التأميني الذي تتبع له.

بإلغاء القرار المشكو منه  مطالبةوتأسيسًا على ما سلف بيانه فإن دعوى الجهة المدعية لجهة ال ن هإحيث من و 
الوظيفة في عداد خدماتها الفعلية، تكون قائمة على مؤيداتها القانونية األمر الذي يمهد واحتساب فترة بقائها خارج 
 منها. في شطر  للحكم بقبولها موضوعًا 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكالً  أولا:
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لغاء القرار المشكو منه ذي الرقم /  في شطر   قبولها موضوعاً  ثانياا: /  22/  4في  المؤر خ/  1985منها وا 
بكل ما يترتب على ذلك من  المدعية الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء جزئيًا فيما يتعلق بالجهة 1120

لزام الجهة تشغلها  التي كانتالمدعى عليها بإعادة الجهة المدعية إلى العمل بذات الوظيفة والفئة  آثار ونتائج، وا 
لزامها أيضًا بان تدفع تعويض للجهة المدعية قدره )  ( من األجر والتعويضات التي ال يشترط الستحقاقها  %15وا 

القيام بالعمل فعاًل وذلك عن الفترة الممتدة من تاريخ صرفها من الخدمة ولغاية مباشرة العمل بعد اإلعادة أصواًل 
دماتها الفعلية الداخلة في حساب القدم المؤهل للترفيع والمعاش التقاعدي، مع احتساب تلك الفترة في عداد خ

شريطة أن تؤدي الجهة المدعية حصتها من المستحقات التأمينية عن الفترة المذكورة للمرجع التأميني الذي 
 تخضع له ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.511/تضمين الطرفين المصاريف مناصفة وكل منهما مبلغ  ثالثاا:

 م 7105/ 4/  02هـ الموافق في 0421/    قرارا صدر وتلي علناا في/

/ في الطعن 7401تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام4200رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

  م 7105لسنة  (0/ 722القرار رقم )

 م 7105( لسنة 0547في القضية ذات الرقم )

انعدام قرار الصرف لنفصام -صدور قرار بصرفه من الخدمة-صدور قرار بقبول استقالته-عامل–محكمة إدارية
 مناط ذلك.-مطالبةقبول ال-وانعدام محل قرار الصرف الرابطة الوظيفية بشكل مسبق

 )س. ل(. الجهة المدعية:

 رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه المدعى عليها:الجهة 

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية األمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكاًل.  من حيث إن  و 
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وقائع الدعوى تتلخص حسبما أبداه وكيل المدعي بأن المدعي موظف مساح من الفئة الثالثة لدى  من حيث إن  و 
اعت بر بحكم وقد  ( ل. س 10811قدره )  مقطوع بأجر  شهريّ مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق و 

، 1120/  0/  5تاريخ وذلك لتغيبه عن العمل من 1120/  2/ 8/ ق (تاريخ  2112بالقرار رقم )  المستقيل
دمشق بوضع نفسه  المدعي بطلب إلى مديرية الخدمات الفنية بمحافظة ريف تقّدم 1124/  1/  29وبتاريخ 

 1124/  1/  14استقالته، وبتاريخ  تحت تصرف اإلدارة وبالموافقة على طي قرار اعتباره بحكم المستقيل وقبول
 1120/  2/  8/ ق تاريخ  2112القرار رقم /  طي/ ق عن محافظ ريف دمشق ب5012صدر القرار رقم /

الفنية في محافظة ريف دمشق بوظيفة مساح من الفئة الثالثة  وقبول استقالة المدعي العامل لدى مديرية الخدمات
 1124/  1/  15، وبتاريخ 1120/  0/  5/ ل. س اعتبارًا من تاريخ  10811واألجر الشهري المقطوع وقدره/ 

صرف مستحقاته  من الخدمة ووقف / عن رئيس مجلس الوزراء القاضي بصرف المدعي 090/  صدر القرار رقم
في ضوء النتيجة القضائية مما كانت معه الدعوى الماثلة التي يطلب فيها وكيل المدعي الحكم بانعدام  التقاعدية

 14ق ( تاريخ  5012قم ) بما يترتب عليه من أثار والعمل بالقرار ر  1124/  1/  15/ تاريخ 090القرار رقم /
بتقاضي جميع حقوقه وفق  وأحقية المدعية 1120/  0/ 5بقبول استقالة المدعي اعتبارًا من تاريخ  1124/  1/ 

 األنظمة والقوانين النافذة.

القرار المشكو منه قد صدر مشوبًا بعيب مخالفة  القول بأن  وكيل المدعي يؤسس دعواه على  من حيث إن  و 
/ ق تاريخ  5012ك النتهاء العالقة الوظيفية بين المدعي واإلدارة المدعى عليها بموجب القرار رقم / القانون وذل

 والصادر قبل قرار الصرف من الخدمة. 1124/  1/  14

رفضها تأسيسًا على أن األفعال التي  طالبةً المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى  اإلدارة من حيث إن  و 
تمس أمن وسيادة الدولة وتعتبر من األعمال السيادية التي ال يجوز للقضاء التدخل فيها سندًا  ارتكبها المدعي

المدعي إلى الخدمة أمر جوازي وليس  إعادة ن  ا  و  2959/ لعام  55/ / من قانون مجلس الدولة رقم  21للمادة / 
جلس الوزراء الحق المطلق بموجب والتي يعود لرئيس م شرط وجوبي وال إلزام على اإلدارة بإعادته إلى عمله

 أحكام القانون وهي سلطة مطلقة غير مقيدة وقد ثبت ارتكاب المدعي ألفعال تجرمها القوانين الجزائية النافذة. 

مجلس  / من قانون  21أعمال السيادة المنصوص عليها في المادة /  إلى أن   تجدر اإلشارة بدايةً  ن هإحيث من و 
والتي يرتئي القضاء اإلداري  األعمال أو التصرفات الصادرة من السلطات العليا في الدولة قصد بها إن ماالدولة 

ذاته أن يجب أن تبقى بمنأى عن الرقابة القضائية بسبب من عدم المالءمة أو لمصلحة عليا للدولة يراها، وهذه 
الهامة كإعالن الحرب والعالقات األعمال بمفهوم من الفقه واالجتهاد اإلداري ال تشمل سوى األعمال األساسية 

الخارجية وممارسة رئيس الدولة لبعض مهامه الدستورية كبعض عالقات الحكومة بالسلطة التشريعية وعلى ذلك 
 القضاء اإلداري وبالتالي فإن قرار الصرف من الخدمة وما بني عليه من أسباب استدعت صدروه استقر اجتهاد

مما يجعل الدفع الذي أثارته  / من قانون مجلس الدولة 21التي قصدتها المادة / مال السيادة أع يرقى أبدًا إلى ال
 اإلدارة المدعى عليها في هذا الخصوص في غير محله القانوني السليم. 
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عليه فقهًا واجتهادًا أن محل القرار اإلداري يجب أن يكون موجودًا فإذا كان محل  مستقرّ من ال ن هإحيث من و 
د )مستحياًل( كان القرار منعدمًا ليس له وجود قانوني الستحالة تنفيذه وبالتالي فإن القرار المعدوم القرار غير موجو 

/ من قانون مجلس الدولة رقم  11ة قانونًا للطعن باإللغاء المنصوص عليها في المادة /قّرر ال يتقيد بالمواعيد الم
 وتعديالته. 2959/ لعام  55/

ي قانونية القرار المشكو منه فإنه يتضح للمحكمة أن القرار المشكو منه قد صدر ث إنه وبالعودة إلى تقصحيومن 
/ق  5012أن المدعي كانت قد قبلت استقالته من عمله بموجب القرار رقم /  في حين 1124/  1/  15بتاريخ 
 النظر عن منه وبغض وبذلك يكون القرار المشكو الصادر عن محافظ ريف دمشق 1124/  1/  14تاريخ 

دارته والتي  لصدوره قد صدر األسباب الباعثة بعد أن انفصمت العالقة الوظيفية التي كانت قائمة بين المدعي وا 
هي األساس والمرتكز لصدور أي قرار عن اإلدارة يمكن تطبيقه بحق العاملين لديها على اعتبار أنه في هذه 

ن صدور القرار العالقة يكون لإلدارة إضافة إلى سلطة الرقابة والتوجيه  فعالية بتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وا 
المشكو منه بعد استقالة المدعي يكون بحكم المعدوم من ناحية تنفيذه، كما أنه يكون فاقدًا لركن أساس وهو ركن 

ول مركزه المستقيل ) الذي قبلت استقالته ( يتح الرابطة الوظيفية بين اإلدارة والعامل لديها كما سبق بيانه فالعامل
لم تعد  القرارات الصادرة بشأنه بصفته عامل من قبل اإلدارة ن  إوبالتالي ف القانوني من عامل إلى مواطن عادي

 الرابطة الوظيفية قد انفصمت بينهما. طالما أن  تصادف محاًل 

مشوبًا  1124/  1/  15/ تاريخ  090وفي ضوء ما سلف بيانه يكون القرار المشكو منه رقم /  ن هإحيث من و 
بعيب قانوني جسيم إلى درجة االنعدام لصدوره على محل غير موجود وذلك فيما يتعلق بالمدعي فقط مما تغدو 

 معه دعواه قائمة على مؤيداتها القانونية السليمة وجديرة بالقبول موضوعًا.

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكالً أولا: 

الصادر عن  1124/  1/  15/ تاريخ  090قبولها موضوعًا وا عالن انعدام القرار المشكو منه ذي الرقم / ثانياا: 
لزام اإلدارة المدعى  رئيس مجلس الوزراء جزئيًا فيما يتعلق بالمدعي بكل ما يترتب على ذلك من أثار ونتائج وا 

/ ق  5012وفقًا ألحكام القرار رقم /  على أساس   عليها بتصفية حقوق المدعي التقاعدية للقوانين واألنظمة النافذة
 الصادر عن محافظ ريف دمشق. 1124/  1/  14تاريخ 

 تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ومبلغ ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة ثالثاا:

 م 7105/    / هـ الموافق في0421/    قرار صدر وتلي علناا في /
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/ في الطعن رقم 3بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار تم 
 7101 / لعام5120/

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق  -

 م 7105لسنة  0/ 200القرار رقم / 

 م 7105/ لسنة 0522في القضية ذات الرقم/ 

إن ميعاد -وقف الميعاد–دعوى إلغاء-الجزائيةاستمرار المحاكمة –صرف من الخدمة –عامل  –محكمة إدارية 
إقامة الدعوى إللغاء قرار الصرف من الخدمة هي ستون يوماا تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الجزائي الدرجة 

استحقاقه ألجوره عن فترة -رد طلب إلغاء قرار الصرف من الخدمة لتقديمه خارج الميعاد القانوني-القطعية
 مناط ذلك.-توقيفه

 )ف. س(. المدعية: الجهة

 رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:

 إضافة لوظيفته. مدرسّيةالمدير العام للمؤسسة العامة للطباعة والكتب ال                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة  -

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  و 

وكيل المدعي أقام هذه الدعوى باستدعاء  وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق في أن   من حيث إن  و 
بأن: المدعي من  قائاًل فيها 20/1/1125من الوثائق سجل لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ  به مجموعة   مرفق  

ية ومنتدب من قبل مديرية تربية دمشق وأحيل إلى القضاء سمدر العاملين لدى المؤسسة العامة للطباعة والكتب ال
 1120( لعام 240ولى بدمشق رقم )عام وصدر قرار محكمة الجنايات األالجزائي التهامه بجرم اختالس المال ال

القرار الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة النقض في والقاضي بإعالن عدم مسؤولية المدعي واكتسب 
21/21/1120. 

والمتضمن كف يد المدعي عن العمل ثم صدر  10/1/1121( تاريخ 105صدرت القرار رقم )أوكانت اإلدارة قد 
 تقّدمعن رئيس مجلس الوزراء والمتضمن صرفه من الخدمة وقد  28/21/1122( تاريخ 24804القرار رقم )
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بطلب من أجل عودته إلى العمل ولم ترد عليه المؤسسة  مدرسّيةالمؤسسة العامة للطباعة والكتب الالمدعي إلى 
لذلك كانت هذه الدعوى الماثلة التي يلتمس فيها وكيل المدعي إلزام اإلدارة المدعى عليها بإعادة المدعي إلى 

لزامها بصرف كافة حقوقه من رواتب وترفيعات والزيادات التي ط رأت على راتبه عن الفترة التي كفت يده العمل وا 
 إلى تاريخ عودته إلى العمل. 18/2/1121عن العمل من تاريخ 

وال يجوز  غير مشروع   ردها تأسيسًا على أن المدعي قد قام بعمل   طالبةً اإلدارة قد دفعت الدعوى  من حيث إن  و 
 لم يكن شاغاًل الوظيفة بصورة فعلية. أن يتقاضى رواتبه وأجوره ما

 إن ماالمدعي بسحب القرار  طالبةً البد من اإلشارة إلى أن التكييف القانوني الصحيح لدعوى م ابتداءً  ن هإحيث من و 
ن لم يذكر وكيل المدعي ذلك صراحة ضمن  يكون باعتبارها تنصب على إلغاء قرار الصرف من الخدمة وا 

 طلباته.

لغاء أن ترفع الدولة فإنه يشترط لقبول دعوى اإل( من قانون مجلس 11وبحسب أحكام المادة ) ن هإحيث من و 
داري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعالن صاحب ين يومًا من تاريخ نشر القرار اإلخالل ست

دارية مصدرة القرار الجهة اإل ذا الميعاد بالتظلم إلىالشأن فيه أو من ثبوت علمه اليقيني به، وينقطع سريان ه
قبل مضي مدة ستين يومًا من تقديمه ويعتبر فوات  المطعون فيه إلى الجهات الرئيسية على أن يبت في التظلم

التظلم بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين  هذه المدة دون إجابة على
 ن يومًا المذكورة.يومًا من تاريخ انقضاء الستي

فإذا ما أخذ بعين  28/21/1122( قد صدر بتاريخ 24804الثابت بأن القرار المشكو منه رقم ) من حيث إن  و 
لت بموجب قرار االعتبار أن الدعوى الجزائية تعتبر قاطعة لميعاد إقامة الدعوى وأن الدعوى الجزائية قد فص

الدرجة القطعية بتصديقه من قبل  والذي اكتسب 25/5/1120 ( تاريخ240ولى بدمشق رقم )محكمة الجنايات األ
بعد  20/1/1125وأن المدعي لم يبادر إلى رفع الدعوى حتى تاريخ  21/21/1120محكمة النقض بتاريخ 

الجزائي الدرجة القطعية، األمر الذي يجعل مطلب إلغاء قرار الصرف من  الحكم مضي زمن طويل على اكتساب
 ميعاد القانوني مما يجعله جدير بعدم القبول.الخدمة مقدم خارج ال

اجتهاد مجلس الدولة قد استقر على أن العامل إذا ما صدر  فيما يتعلق باألجور والتعويضات فإن   ن هإحيث من و 
ه يستحق كامل أجوره عن مدة توقيفه التي تنتهي قرار قضائي بتبرئته أو منع محاكمته أو عدم مسؤوليته فإن  

( من القانون 89ه وهو ما يتفق من حيث النتيجة مآله مع المبدأ الذي اعتمده المشرع في المادة )بإخالء سبيل
 .1114( لعام 51األساسي للعاملين في الدولة رقم )

يجب التفرقة بين مدة التوقيف وبين المدة المنقضية من تاريخ وضع المدعي نفسه تحت تصرف  ن هإحيث من و 
فإن المدعي يستحق -ه قد انقطعت الرابطة الوظيفيةبحسبان أن  -لصرف من الخدمة اإلدارة لحين صدور قرار ا

 ( من أجوره وتعويضاته التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل.%55تعويضًا يعادل )
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 وفي هدى ما سلف بيانه فان دعوى المدعي تكون مقبولة في جزء منها. ن هإحيث من و 

 -بلهذه األسبا-

 المحكمة بما يلي:حكمت 

 28/21/1122( تاريخ 24804عدم قبول طلب إلغاء قرار الصرف من الخدمة الصادر بحق المدعي رقم ) أولا:
 لتقديمه خارج الميعاد القانوني.

 قبول الدعوى شكاًل فيما عدا ذلك. ثانياا:

لزام اإلدارة المدعى عليها بأن تدفع ل في شطر  قبولها موضوعًا  ثالثاا: لمدعي كامل أجوره وتعويضاته التي منها وا 
القيام بالعمل فعاًل مع ترفيعاته والزيادات المستحقة عن الفترة الممتدة من تاريخ توقيفه وحتى  ال يشترط الستحقاقها

( فقط خمسة وخمسون بالمائة من أجوره وتعويضاته التي ال %55إخالء سبيله وبأن تدفع له تعويضًا مقداره )
القيام بالعمل فعاًل عن الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرفها من أجل عودته إلى يشترط الستحقاقها 

 ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. 28/21/1122وحتى تاريخ صرفه من الخدمة في  إخالء سبيله العمل بعد

 ة ( ل.س مقابل أتعاب المحاما511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما مبلغ )رابعاا: 

 م 7105/ 00/ 3هـ الموافق في 0422/   قرار صدر وتلي علناا في / 

 ل يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7101( لعام 0/ 010القرار رقم )

 م 7101( لعام 445/0في القضية ذات الرقم )

قامة الدعوى -دعوى إلغاء–بإلغاء قرار الصرف مطالبةال–الخدمةصرف من –عامل–محكمة إدارية تقديم تظلم وا 
خالل ستين يوماا من اليوم التالي لتاريخ تقديم التظلم يجعل الدعوى مقدمة ضمن الميعاد القانوني المحدد 

جود عدم وجود أسباب لصدور قرار الصرف وعدم و -/ من قانون مجلس الدولة77لدعوى اإللغاء في المادة /
لغاء القرار المشكو منه مطالبةقبول ال-إحالة للقضاء  مناط ذلك.-وا 

 )ح. س(.  الجهـة المدعـية:

 رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبهالجهة المدعى عليها: 
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 وزير التربية إضافة لمنصبه                 

 محافظ السويداء إضافة لمنصبه                

 التربية في محافظة السويداء إضافة لوظيفتهمدير                

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية  من حيث إن  و 

وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق بأن الجهة المدعية كانت من العاملين لدى  من حيث إن  و 
ة لمادة الجغرافيا وقد صدر عن السيد رئيس مدّرسك ، كيداء( في ثانوية الشهيد ز)مديرية تربية محافظة السو 

من الخدمة ونظرًا لقناعة  متضمنا صرفها 20/4/1124في  المؤر خ( 2102مجلس الوزراء القرار ذي الرقم )
إلغاء القرار المشكو منه  طالبةً الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار المذكور فقد بادرت إلقامة هذه الدعوى 

لزام الجهة المدعى عليها بإعادتها إلى عملهما في  المذكور مع كافة آثاره ومفاعيله القانونية بالنسبة لها فقط وا 
درس فيها مع صرف كافة األجور وذلك عن الفترة الممتدة من تاريخ انفكاكها في نفس الثانوية التي كانت ت

 ولغاية اإلعادة إلى العمل ومنحها كافة المكافآت والتعويضات والميزات خالل هذه المدة. 12/5/1124

يتم التحقيق  لم ينسب إليها أية مخالفة مسلكية ولم هاالقول بأن  الجهة المدعية تؤسس دعواها على  من حيث إن  و 
منها من قبل أية جهة من الجهات الرقابية و أن القرار المشكو منه لم يستند إلى أي سبب قانوني يستدعي 

 12/5/1124وانفكت عن عملها بتاريخ  28/5/1124وقد تبلغت هذا القرار بتاريخ  ؛الصرف من الخدمة
ه إلى رئاسة مجلس الوزراء وقد سجل كما تظلمت من 18/5/1124وتظلمت منه إلى محافظ السويداء بتاريخ 

ولكن الجواب لم يأت  ولخشيتها من تفويت ميعاد دعوى اإللغاء فقد 8/2/1124تاريخ 2/ ع/2281لديها بالرقم 
 بادرت إلى إقامة هذه الدعوى.

ة في المؤر خالجهة المدعى عليها ردت على ما جاء في استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
عدم قبول الدعوى كونها خارج الميعاد القانوني وكذلك لعلة عدم االختصاص كون األفعال  طالبةً  11/1/1125

التي ارتكبتها المدعية تمس أمن وسيادة الدولة وتعد من األعمال السيادية التي ال يجوز للقضاء التدخل فيها 
ضوعًا على اعتبار أن الصرف من الخدمة رفض الدعوى مو  طالبةً وتجرمها القوانين الجزائية النافذة، واستطردت 

على  غير مقيدة مطلقة   / منه وهذه الجوازية هي سلطة  202أجازه القانون األساسي للعاملين في الدولة في /
طالما و  ،اعتبار أن مسألة بقاء العامل في الخدمة من عدمه هي مسألة يعود تقديرها للسيد رئيس مجلس الوزراء
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بما يفيد خروجها  ...العاملة المدعية قد ثبت قيامها بأفعال تجرمها القوانين الجزائية وتمس أمن وسيادة الدولة أن  
عن األحكام والواجبات التي ينبغي أن تتقيد بها كعاملة في الدولة ومن ثم فإن الصرف من الخدمة جاء في محله 

 القانوني.

بتقديم محضر اللجنة الثالثية  12/0/1125المدعى عليها بجلسة المحكمة كانت قد كلفت الجهة  من حيث إن  و 
( من القانوني األساسي للعاملين في الدولة وبيان فيما إذا تمت إحالة العاملة 202المشكلة وفق أحكام المادة )

 المدعية إلى القضاء الجزائي أو المسلكي أم ال.

مبينة  11/9/1125ة في المؤر خذكور بموجب مذكرتها الجهة المدعى عليها ردت على التكليف الم من حيث إن  و 
بأن محاضر اللجنة الوزارية تتمتع بطابع السرية التامة واألصل عدم جواز االطالع عليها كونها تمثل مداوالت 

/ أن 202اللجنة واقتراحاتها وهي إجراءات تمهيدية تسبق قرار الصرف من الخدمة وأن فحوى لجنة المادة /
الثابت بأن المدعية  من حيث إن  و ....بت أفعااًل تجرمها القوانين النافذة وأن صرفها تم ألسباب أمنية المدعية ارتك

وتظلمت منه إلى كل من محافظة السويداء ورئاسة مجلس  28/5/1124قد تبلغت القرار المشكو منه بتاريخ 
م تجب على التظلم ضمن المدة القانونية ًا من اإلدارتين المذكورتين لالوزراء ضمن مدة الستين يومًا ولكن أي  

ت بهذه الدعوى التي تقّدمالمحددة بستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تقديم التظلم فما كان من المدعية إال و أن 
أي خالل مدة الستين يومًا التالية للمدة القانونية الممنوحة 22/9/1124سجلت لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 

الدعوى مقامة ضمن الميعاد القانوني المحدد لدعوى اإللغاء المنصوص  وبالتالي فإن   ،جابة على التظلملإلدارة لإل
/ من قانون مجلس الدولة مما يجعل الدفع الذي أثارته الجهة المدعى عليها في هذا 11عليه في المادة /

 الخصوص غير محله القانوني السليم.

( من قانون مجلس 21أعمال السيادة المنصوص عنها في المادة ) إلى أن   يتعين اإلشارة بدايةً  ن هإحيث من و 
قصد بها تلك األعمال أو التصرفات الصادرة عن السلطات العليا في الدولة والتي يرتئي القضاء  إن ماالدولة 

اإلداري ذاته أنه يجب أن تبقى بمنأى عن الرقابة القضائية بسبب من عدم المالءمة أو مصلحة عليا للدولة يراها 
ألساسية الهامة كإعالن الحرب والعالقات وهذه األعمال بمفهوم الفقه واالجتهاد اإلداري ال تشمل سوى األعمال ا

 الخارجية وممارسة رئيس الدولة لبعض مهامه الدستورية كبعض عالقات الحكومة بالسلطة التشريعية.

( 112( في الطعن رقم )45و على ذلك استقر اجتهاد القضاء اإلداري "يراجع قرار دائرة فحص الطعون رقم )
الجزء األول" و إضافة لذلك فإن محكمة النقض  2980ة العليا لعام في سجالت المحكمة اإلداري 2980لعام 

السورية عد ت من قبيل أعمال السيادة األعمال المترتبة على الحرب و التي تلحق ضررا بالمواطنين من هدم 
ن بيوتهم أو تخريب أراضيهم و األعمال المتعلقة بعالقة الحكومة بالبرلمان كتقديم مشروعات القوانين و إعال

الحرب و قبول الهدنة و التدابير الخاصة باألمن الداخلي و الخارجي و قرار إغالق الحدود و بالتالي فإن قرار 
الصرف من الخدمة و ما بني عليه من أسباب استدعت إلى صدوره ال يرقى أبدا إلى أعمال السيادة التي قصدتها 
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أثارته اإلدارة المدعى عليها في هذا الخصوص هو  ( من قانون مجلس الدولة مما يجعل الدفع الذي21المادة )
 في غير محله القانوني السليم.

قرار الصرف من الخدمة تبعًا لما سلف بيانه ليس معصومًا من الطعن أو في منجى من إنزال حكم  من حيث إن  و 
 لة مجراها.القانون في صدده بل يبقى عرضه للتدقيق ومحاًل للتمحيص حتى يبلغ الحق مداه وتأخذ العدا

ما دفعت به الجهة المدعى عليها من أن العاملة المدعية قد ثبت ارتكابها ألفعال تمس أمن و  من حيث إن  و 
فإنه ال يعدو كونه كالمًا مرساًل لم يؤيد بأي دليل يمكن الركون إليه قانونًا ذلك بأن القضاء .....سيادة الدولة 

الفصل في إدانة أو براءة أي شخص تنسب إليه األفعال المذكورة، و الجزائي هو المرجع الوحيد الذي يملك كلمة 
لم ا كانت هذه المحكمة قد كلفت الجهة المدعى عليها ببيان فيما إذا تمت إحالة العاملة المدعية إلى القضاء 

فإن الجزائي أو المسلكية فالتزمت الصمت تجاه ذلك التكليف وعلى اعتبار أن السكوت في معرض الحاجة بيان 
ت في أّكدصمتها يعد إقرارًا ضمنيًا منها بعدم إحالة العاملة المدعية إلى أية جهة قضائية خاصة و إن المدعية قد 

كانت مخلصة بعملها  أن هالم تحل إلى أية جهة قضائية ولم تعتقل و  أن هاب 2/22/1125ة في المؤر خمذكرتها 
 شهادات التقدير لحسن أدائها بعملها.ومارست مهنتها بكل صدق وتفاني ونالت الكثير من 

ما دفعت به الجهة المدعى عليها من أن الصرف من الخدمة هو مسألة جوازية، وهذه الجوازية هي  من حيث إن  و 
سلطة مطلقة غير مقيدة يعود تقديرها لرئيس مجلس الوزراء فإنه مما ال مراء فيه أن السلطة التقديرية هي ليست 

ن ماة و سلطة تحكمية أو تعسفي هي سلطة قانونية تخضع لرقابة القضاء الذي يتحقق من مشروعية استخدامها  ا 
ساءة استعمالها من قبل من م نحت له هذه السلطة.  وا 

 :نّصت/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة قد 202المادة / من حيث إن  و 

 ش وأحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية.))مع االحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتي

ى اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون االجتماعية بناًء عليجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء -2
والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من 

 .للقوانين النافذةالخدمة وفقا 

/من هذه المادة وذلك مهما كانت صفة هذا 2ال يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة/-1
 االستخدام إال بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك((.

ذكورة في الجهة المدعى عليها ردت على تكليف المحكمة لها بتقديم محضر اللجنة الثالثية الم من حيث إن  و 
/ اآلنف ذكرها بأن محاضر اللجنة الوزارية تتمتع بطابع السرية التامة واألصل عدم جواز االطالع 202المادة /
 عليها.
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ولئن كان قرار الصرف من الخدمة هو القرار اإلداري محل الطعن أمام هذه المحكمة غير أن  ن هإحيث من و 
التي بني عليها القرار المذكور ومن ثم يكون من حق القضاء محضر اللجنة الثالثية هو الذي يتضمن األسباب 

اإلداري في إطار رقابته على مشروعية القرار المشكو منه أن يطلع على هذه األسباب التي بني عليها القرار من 
 خالل إبراز هذه المحاضر أمامه للتحقق من مدى قانونية سبب الصرف.

من القانون األساسي للعاملين في الدولة والمذكور نصها آنفًا أن المشرع  /202و باستقراء المادة / ن هإحيث من و 
لم ي سبغ على محاضر اللجنة الثالثية أي طابع سري ولم يمنع القضاء اإلداري من االطالع عليها أثناء نظر 

لقضية، الدعوى الرامية إلى إلغاء قرار الصرف من الخدمة و ذلك في سبيل الوصول إلى كلمة الحق في هذه ا
ينهض حجًة  إن ماامتناع الجهة المدعى عليها عن تقديم المحضر الذي استند إليه القرار المشكو منه  وعليه فإن  

/ من 202قانونًا تستدعي صرف الجهة المدعية من الخدمة، ذلك بأن المادة / على عدم وجود أسباب مقبولة  
سبق صدور قرار الصرف من الخدمة اقتراح اللجنة الثالثية القانون األساسي للعاملين في الدولة قد اشترطت أن ي

د من اإلجراءات الشكلّية الجوهرية التي ف ر ضت مراعاًة  إن ماالمشار إليها آنفًا وهذا  يدل على أن ذلك االقتراح ي ع 
 لحقوق العاملين ابتغاء الحيلولة دون أن يكون استقرارهم الوظيفي عرضًة للتهديد دون أسباب جدية.

فقهًا واجتهادًا أنه ولئن كانت اإلدارة غير ملزمة بتسبيب بعض قراراتها، بيد أن ذلك ال  مستقرّ من ال حيث أن همن و 
يمنحها حرية إصدار قرارات ال تستند إلى أسباب متوافقة مع الواقع والقانون تسّوغ إصدارها، بل إن القرار الذي 

دار ذلك قانونًا أن ي ستند إليها في إصيستند إلى أسباب مبنية على وقائع لم تثبت صحتها أو إلى أسباب ال يسّوغ 
 الالمشروعية. القرار يكون مشوبًا بعيب

وتأسيسًا على ما سلف بيانه فإن القرار المشكو منه ليس له ما يبرره ويقوم على سبب غير صحيح  ن هإحيث من و 
يها بإعادة الجهة المدعية إلى وسليم من الناحية القانونية ويكون من المتعين إلغاؤه تمهيدًا إللزام الجهة المدعى عل

ة التي كانت تدرس فيها ما لم تكن قد بلغت السن القانونية النتهاء الخدمة مدّرسعملها بذات وظيفتها وفئتها وال
 قبل اإلعادة.

ليس سوى  12/2/1124/ تاريخ 0058ة السورية رقم /ي  قرار المؤسسة العامة للخطوط الحديد مع اإلشارة إلى أن  
يذي لقرار الصرف المشكو منه وبالتالي فهو ال يرقى إلى مرتبة القرار اإلداري مما يتعين معه عدم قبول إجراء تنف

 الدعوى بشأنه لعدم قابليته للطعن.

ه و إعمااًل لمبدأ الجهة المدعية بالحصول على كامل األجور والتعويضات، فإن   مطالبةولجهة  ن هإحيث من و 
الجهة المدعية لم تكن قائمة على رأس العمل خالل فترة صرفها من الخدمة  ن أن  بحسبا"األجر مقابل العمل" و 

فإنه ال مستند قانوني الستحقاقها األجر غير أن ذلك ال يحول دون منحها تعويضًا عن القرار المنعدم الصادر 
من أجرها طيلة فترة بقائها خارج الوظيفة  هاناعن الجهة المدعى عليها والذي ألحق بها ضررًا ماديًا تمّثل في حرم

( من األجر و التعويضات التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل %15ر المحكمة هذا التعويض با )وتقد  
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ولغاية مباشرتها العمل بعد  12/5/1124عن الفترة الممتدة من تاريخ انفكاك الجهة المدعية عن عملها في 
 بلوغ السن القانونية النتهاء الخدمة أيهما أسبق. إعادتها أصواًل أو

ثار المترتبة على قرار الصرف من الخدمة فإنه يغدو من دعية إذ تطلب في دعواها إلغاء اآلالم من حيث إن  و 
ولغاية تاريخ عودتها  12/5/1124المتعين أن تحتسب الفترة التي استحقت عنها التعويض والممتدة من تاريخ 

شريطة أن تؤدي  ؛عمل فعاًل خدمة فعلية داخلة في حساب القدم المؤهل للترفيع والمعاش التقاعديومباشرتها ال
 الجهة المدعية حصتها من المستحقات التأمينية عن تلك الفترة للمرجع التأميني الذي تتبع له.

منها في حين  في شطر  ل بالقبو  وتأسيسًا على ما سلف بيانه فإن دعوى الجهة المدعية تكون جديرةً  ن هإحيث من و 
 أن شطرها اآلخر يطاله الرفض.

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

 20/4/1124في  المؤر خ( 2102منها و إلغاء القرار المشكو منه ذي الرقم ) في شطر  قبولها موضوعا  ثانياا:
الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء جزئيًا فيما يتعلق بالجهة المدعية فقط بكل ما يترتب على ذلك من آثار 

ة مدرسة التي كانت تدّرس فيها )مدرسو نتائج و إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة الجهة المدعية إلى العمل في ال
لم تكن قد بلغت السن  كانت تشغلهما قبل صدور قرار الصرف ما الشهيد ز. ك( بذات الوظيفة والفئة التي

لزامها أيضا بأداء تعويض للجهة المدعية قدره ) ،القانونية النتهاء الخدمة قبل اإلعادة ( من األجر و %15وا 
العمل  التعويضات التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل و ذلك عن الفترة الممتدة من تاريخ انفكاكها عن

ولغاية مباشرتها العمل بعد اإلعادة أصواًل، أو بلوغ السن القانونية النتهاء الخدمة أيهما أسبق  12/5/1124في 
مع احتساب تلك الفترة في عداد خدماتها الفعلية الداخلة في حساب القدم المؤهل للترفيع والمعاش التقاعدي، 

ت التأمينية عن الفترة المذكورة للمرجع التأميني الذي شريطة أن تؤدي الجهة المدعية حصتها من المستحقا
 تخضع له، و رفض ما يجاوز ذلك من طلبات.

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.511تضمين الطرفين المصاريف مناصفة وكل منهما / ثالثاا:

 م 73/7/7101هـ الموافق في 0422/   /     حكما صدر وتلي علنا بتاريخ

 القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليال يزال الطعن في هذا 
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 -المحكمة اإلدارية بحلب  -

 م7101/  02القـــرار رقـم / 

 م7101( لسنة 70في القضيـة ذات الرقـم )

صدور قرار -عدم مسؤوليته عن الجرم المنسوب إليه-صرف من الخدمة–جرم تزوير –عامل–محكمة إدارية 
 مناط ذلك.-إلى عمله وصرف مستحقاتهإعادته -بجواز إعادة استخدامه

 )م. ش(. :الجهـة المدعيــة

 محافظ حلب إضافة لوظيفته. :الجهة الُمدعـى عليها

 المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي إضافة لوظيفته.                       

 رئيس مجلس مدينة تلعرن. إضافة لوظيفته.                      

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة.

 -المحكمــة  -

 والمداولة.على األوراق وسماع اإليضاحات  بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية. من حيث إن  

 وقائع القضية تتلخص حسبما يبين من األوراق بأن المدعي كان يعمل لدى مجلس بلدة تلعرن  من حيث إن  و 
تاريخ  21/820/8/4بوظيفة جابي وقد أسند إليه جرم التزوير بموجب تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 

/تاريخ 1924وعلى أثره فقد تم صرفه من الخدمة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / 0/21/2995
الجرم المنسوب إليه وقد انتهت محاكمته  وقد كان قد أحيل إلى المحكمة المسلكية لمحاكمته عن 19/0/2990

والمكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من قبل دائرة فحص الطعون  12/9/2990/تاريخ 442بموجب قرارها رقم /
ثر ذلك صدر قرار رئيس إوعلى  ؛ؤولية المحال عما نسب إليهلدى المحكمة اإلدارية العليا والذي قضى بعدم مس

والمتضمن الموافقة بجواز إعادة استخدام المدعي لدى الجهات  18/1/1111ريخ /تا2120مجلس الوزراء رقم /
ى طلب المدعي فقد صدر قرار عن مجلس بلدة تلعرن بإعادته للعمل بصفة عامل نظافة مؤقت بناًء علو  ،العامة

الذي  ى مجلس المدينة بتلعرن وأحيل الطلب إل 11/5/1121وقد قدم طلب بتاريخ  1115وقد انتهى عقده بعام 
ه إلى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وقد أجاب المدير العام للمياه بأن العامل المدعي كان أحال

ه في حال عودته يعود للجهة التي كان يعمل لديها وهي مجلس بلدة تلعرن وقد يعمل لدى مجلس بلدة تلعرن وأن  
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قد كانت الدعوى الماثلة التي يلتمس فيها المدعي إلزام لذلك ف ،أجاب مجلس بلدة تلعرن بأنه ال يتوفر الشاغر
الجهة المدعى عليها مجلس مدينة تلعرن بإعادة تعيينه مجددًا مع حفظ حقوقه عن المدد السابقة وصرف كافة 

 حقوقه عن المدة التي تم توقيفه فيها عن العمل وتضمينها المصاريف واألتعاب.

ها الثانية المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي قدمت مذكرة جهة اإلدارة المدعى علي من حيث إن  و 
حضر استالم وتسليم العامل المدعي لم يرد اسمه في م جوابية ردًا على عريضة الدعوى قد جاءت بما يفيد بأن  

ه الشرب ه كان يعمل لدى مجلس مدينة تلون وبالتالي يتعين إخراج المؤسسة العامة لمياعرن وبأن  مشروع مياه تل
 لعدم عالقتها بالدعوى الماثلة.

مجلس مدينة تلعرن قدم مذكرة جوابية ردًا على عريضة الدعوى وقد تبين فيها بأن العامل المدعي  من حيث إن  و 
ن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت  2984كان قد عين لديها بموجب مسابقة لعام  على الفئة الثالثة بصفة جابي وا 

وقد تم تعيينه جابي بداًل منه وحيث إن قرار رئيس  ،19/0/2990/ تاريخ 1924برقم / قرار بصرفه من الخدمة
بجواز إعادة استخدام العامل المدعي لدى الجهات العامة مما  18/1/1111تاريخ  2120مجلس الوزراء رقم 

بصفة عامل نظافة قد تم التعاقد معه  1114ه بعام إال أن  يعني بأن الموافقة ليست محصورة بمجلس مدينة تلون 
من الفئة الخامسة وقد أنهي عقده بانتهاء العام المذكور ألن عقده كان لمدة ثالثة أشهر ومدد لنهاية السنة المومأ 

 إليها.

إلى محافظ  5/21/1125/ص تاريخ 2199رئيس مجلس مدينة تلعرن وجه بموجب كتابه رقم / من حيث إن  و 
إليه بشرط استكمال الشروط المطلوبة أصواًل  امن إعادته العامل الموم نة تلعرن حلب بأنه ال مانع لدى مجلس مدي

 .1125علمًا بأن االعتماد والشاغر متوفران بعام 

تاريخ  /2120تبين لهذه المحكمة بأن السيد رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرار رقم / ن هإحيث من و 
ى الجهات العامة وذلك بعد أن كان حصل على والمتضمن الموافقة على جواز استخدام المدعي لد 18/1/1111

اإلذن بإعادة  حكم براءته من الجرم الذي تم االستناد عليه في صرف المدعي من الخدمة، وتبعًا لذلك فإن  
ن مااالستخدام ال يعتبر تعيينًا له و  عن السلطة  يصدر إلعادته بموجب قرار تعيين يعتبر من قبل السماح للعامل ا 

ه باعتبار اإلدارة التي كان يعمل لديها إال أن  المختصة بالتعيين إذا ما رغبت في ذلك في ضوء سلطتها التقديرية 
بموجب كتابها الموجه إلى محافظ حلب بأنه ال مانع لديها من عودته  بي نتالمدعي هي مجلس مدينة تلعرن قد 

مر الذي ترى معه هذه المحكمة في ضوء ظروف القضية األ ،انللعمل باعتبار أن الشاغر واالعتماد متوافر 
ومالبساتها وبراءة العامل المدعي من الجرم الذي أسند اليه وباعتبار أن اإلدارة التي كان يعمل لديها قد عبرت 
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العدالة  ثابة وتطبيقًا لمبدأعن رغبتها وقبولها بعمل المدعي لديها وفي ضوء توفر الشاغر واالعتماد فإنه بهذه الم
 بالقبول جزئيًا وأحقيته بالعودة إلى عمله وا عادة استخدامه مجددًا. دعوى المدعي جديرة   نصاف فإن  واإل

/من القانون 202مشرع بالمادة /باألجور والتعويضات عن فترة بقائه خارج الخدمة فإن ال مطالبةوأما لجهة ال
 خدمة ومن بينها الصرف من الخدمة.ساسي للعاملين في الدولة قد حددت حاالت انتهاء الاأل

الصرف من الخدمة باعتباره انتهاء للخدمة يستتبع حكمًا قطع أجر العامل المصروف من تاريخ  من حيث إن  و 
جر مقابل العمل موضوعًا ألن األ جديرًة بالرفض مطالبةهذه ال انقطاعه وحتى تاريخ إعادته للعمل وتبعًا لذلك فإن  

جر ما األ ىتقاضيإذ ال يجوز للعامل أن  1114/لعام 51/ من قانون العاملين الموحد رقم /29وبحسب المادة /
 قانوني.  كن شاغاًل للوظيفة على وجه  يلم 

 على مستندها القانوني السليم مما يجعلها جديرةً  تأسيسًا على ما سلف بيانه تغدو الدعوى قائمةً  ن هإحيث من و 
 بالقبول مما ال معدى من الحكم للمدعي وفق طلباته ورد دفع اإلدارة لمخالفته القانون.

 -لهذه األسباب-

 حكمـت المحكمـة بما يلـي:

 قبول الدعوى شكاًل.: أولا 

منها وأحقية المدعي بإعادة االستخدام مجددًا لدى الجهة المدعى عليها مجلس  في شطر  قبولها موضوعًا : ثانياا 
 تلعرن ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات. مدينة 

 س بدل أتعاب المحاماة.  ل. /211تضمين الطرفين المصروفات وكل منهما / :ثالثاا 

 قرارًا قاباًل للطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا خالل ستين يومًا من تاريخ صدوره 

 0/2/7101الموافق  هـ77/5/0422صدر وتلي علناا في 
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 -المحكمة اإلدارية بحلب  -

 7107/ 4القـــرار رقـم /

 م7107( لسنة 001في القضية ذات الرقم )

بإلغاء قرار وزير اإلدارة المحلية المتضمن إعالن النتائج جزئياا فيما  مطالبةال-انتخابية دعاوى  –محكمة إدارية 
 مناط ذلك. -مطالبةقبول ال-وجود خطأ في فرز األصوات-يخص المدعي

 )ع. ح(. الجهـة المدعيــة:

 : وزير اإلدارة المحلية إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة.الجهة المدعى عليها

 محافظة حلب إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة.                       

 )ع. ح(                       

 )ج. ب(                       

 -المحكمــة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة. بعد االّطالع

المدعي من المرشحين عان القطااع األول فئاة )  ن من الوثائق المبرزة في أن  تتلخص وقائع القضية حسبما هو مبيّ 
جااراء فاارز األصااوات وا عااداد الجااداول والمحاضاار  أ ( لمجلااس بلاادة تلحاصاال بحلااب وبعااد انتهاااء عمليااة االقتااراع وا 
بأسماء المرشاحين بحساب مجماوع األصاوات الحاصال عليهاا مان قبال لجاان االقتاراع ) الصاندوق ( واللجناة الفرعياة 

اساتنادًا إليهااا متضامنًا إعااالن فاوز المرشااحين  22/2/1121فاي  المااؤر خ/ن 2كو منااه رقام بحلاب صادر القاارار المشا
ولقناعااااة الماااادعي بأحقيتااااه بااااالفوز فااااي تلااااك االنتخابااااات وأن يكااااون ماااان عااااداد  ،دون أن يكاااون للماااادعي اساااامًا فيااااه

كانت هذه الادعوى التاي يلاتمس الحكام فيهاا:  المرشحين الخمسة المقبولين على القطاع األول لمجلس بلدة تلحاصل
جراء الكشف والخبرة على صاناديق االقتاراع الثالثاة لبلادة  تعليق عضوية المطعون ضده )ع( لحين البت بالدعوى وا 
تلحاصل وا عادة جمع أصوات المدعي وأصوات المادعى علياه )ع( الحاائز علاى الترتياب الخاامس فاي ذات القطااع 

حاااالل المااادعي عوضاااًا عناااه واعتبااااره فاااائزًا فاااي والفئاااة والمتناااافس معاااه  صااادار القااارار بإلغااااء عضاااوية الماااذكور وا  وا 
انتخابات مجلس بلدة تلحاصل بحلب وتضمين المدعى عليهم المصااريف والرساوم واألتعااب وقاد أقاام وكيال الجهاة 

قطاااع المرشااح عنااه المدعيااة دعااواه علااى القااول إنااه نتيجااة فاارز األصااوات كااان الماادعي ماان الفااائزين الخمسااة عاان ال
الماادعى  بترتيااب السااادس لكاان   2410الماادعى عليااه علااى  هصااوتًا فااي حااين حصاال منافساا 2404دره بمجمااوع قاا
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ة الجاااالء المحدثاااة قااااموا أثنااااء عملياااة جماااع مدّرساااالعائاااد لمركاااز  00علااايهم رئااايس وأعضااااء لجناااة الصاااندوق رقااام 
ثبات حصاوله الحقيقاة ت   أن  فاي حاين  ؛بجاناب اسامهع إشاارة صافر األصوات وا عاداد التقريار الاالزم بهاذا الشاأن بوضا

مان تصاريح رئايس اللجناة والعضاوين  صاوتًا لام ياتم احتساابها وهاذا األمار مثبات   019في الصاندوق الماذكور علاى 
آنف الذكر األمار الاذي أفضاى  00اآلخرين حسب الوثائق المبرزة، وبحسب جداول الفرز المحفوظة في الصندوق 

المدعي وتأخير ترتيباه عان المراكاز الخمساة المطلوباة للبلدياة مماا يصام القارار المشاكو مناه إلى تفويت النجاح عن 
 قانوني يستوجب إلغاءه العتماده على وثائق مخالفة للواقع والحقيقة. بعيب  

ن   الماادعى  الماادعى عليااه )ع( تبلااغ مااذكرة الاادعوة بالااذات ودون أن يحضاار أو يرساال ماان يمثلااه قانونااًا وكمااا إن   وا 
( حضااروا بالااذات والتزمااوا جانااب الصاامت حيااال 00علاايهم الثالثااة رئاايس وأعضاااء لجنااة االقتااراع )الصااندوق رقاام 

 الدعوى.

ت قاّرر هذه المحكماة وجادت باأن الفصال فاي القضاية يتوقاف علاى إجاراء كشاف وخبارة فنياة حساابية ف من حيث إن  و 
تختاره لبيان وتدقيق النتاائج االنتخابياة بخصاوص المادعي حساب استنادًا لذلك إجراء الكشف والخبرة من قبل خبير 

فئته وذلك في ضوء طلبات الجهة المدعية والمطاعن المثارة منها من خالل االطالع على وثائق القضاية وضابوط 
ن   ؛لجااان االنتخابااات ومااا تاارى لاازوم االطااالع عليااه  بتقرياار خبرتااه بتاااريخ جلسااة المحاكمااة تقااّدمالخبياار المساامى  وا 

والذي انتهى فيه إلى نتيجة تقاوم علاى أحقياة المادعي فاي أن يكاون مان الفاائزين الخمساة  4/1/1121المنعقدة في 
صاوتًا الاذي  2410صوتًا فعليًا بداًل من المرشح )ع( الحائز علاى  2404عن القطاع المرشح عنه لحصوله على 

وعملياااة العااد الجاريااة للصااندوق محاال النااازاع يحاال سادسااًا فااي ترتيااب المرشااحين وذلاااك اسااتنادًا إلااى جااداول الفاارز 
 وتصاريح أعضاء اللجنة المشرفة عليه.

مذكرة جوابية رد فيها على الدعوى ومعقبًا علاى تقريار الخبارة طالباًا هادره ورفاض  تقّدممحامي الدولة  من حيث إن  و 
مقدمااة قباال ماادة األيااام الخمسااة ماان تاااريخ نشاار القاارار  هانالهااا قانونااًا بحسااب قااّررالاادعوى لتقااديمها خااارج الميعاااد الم

المشااكو منااه سااندًا ألحكااام قااانون االنتخابااات النافااذ ولعاادم مخاصاامة الجهااة المدعيااة اللجنااة الفرعيااة لالنتخابااات فااي 
الدعوى أو سلوك سبيل االعتراض أمامها قبل إقامة الدعوى وتكون الخبرة جااءت مخالفاة للقاانون واألصاول النافاذة 

 تقاّدمماع احتفااظ حاق اإلدارة بطلاب إجاراء خبارة ثالثياة وكاذلك األمار  ؛غير مستوفية إلجراءاتها وشروطها الشاكليةو 
تعقيباًا علاى تقريار الخبارة طالباًا تبناي ماا  0/1/1121وكيل الجهة المدعية بمذكرة بجلسة المحكمة المنعقادة بتااريخ 

 جاء فيه ومكررًا مطالبه الواردة في عريضة الدعوى.

لايس لهام صافة  00بأن المدعى عليهم رئيس وأعضاء لجناة صاندوق االنتخااب رقام  من حيث ينبغي البيان ابتداءً و 
ن كااان ثمااة أخطاااء مهنيااة أو مخالفااات  فااي الاادعوى الماثلااة كااون هااذه الاادعوى تقااوم علااى مخاصاامة قاارار إداري وا 
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اع فيكون موضاوع مسااءلتهم عنهاا خاارج عان قانونية قد ارتكبت منهم أثناء توليهم مهمة األشراف على عملية االقتر 
األماار الااذي يسااتوجب إخااراجهم ماان الاادعوى لعاادم صااحة  ؛اختصاااص هااذه المحكمااة وعاان نطاااق الاادعوى القائمااة

 اختصاصهم. 

 ما خال ذلك تكون الدعوى مستوفية إلجراءاتها الشكلية. حيث أن همن و 

الصااندوق أو االنتخاااب والااذي كااان أساسااًا لصااور بحسااب محضاار لجنااة االقتااراع أو مااا تساامى بلجنااة  ن ااهإحيااث ماان 
 وفقًا لآلتي: 2215القرار المشكو منه فإن المدعي حصل على أصوات عددها 

 صوتاً  448 الشمالية ة تلحاصلمدّرسمركز  01في الصندوق رقم -

فااي ساام الماادعي لعاادم ورد ا( ماان األصااوات 1) ة تلحاصاال )الجااالء المحدثااة(مدّرساامركااز  00 فااي الصااندوق رقاام-
 .محضر لجنة االقتراع

 صوتًا  002 الشرقية ة تلحاصلمدّرسمركز  04رقم في الصندوق -

صاااوتًا،  2410لحاصااال علاااى أي أقااال مااان أصاااوات المااادعى علياااه )ع( ا 2215فيكاااون مجماااوع هاااذه األصاااوات 
ر الااذي تاام تثبياات عالمااة الصااف 00مثااار الخااالف والناازاع ينصااب علااى محضاار لجنااة الصااندوق رقاام  ن  أوباعتبااار 

الخبارة وبإشاراف المحكماة عاادت إلاى هااذا الصاندوق وقامات بفتحاه أصاواًل فتباين مان جاداول فاارز  للمادعي فياه فاإن  
صااوتًا ولاايس صاافرًا وحصااول الماادعى  019األصااوات التااي تماات ماان قباال اللجنااة المااذكورة حصااول الماادعي علااى 

معانًا في الرغبة من الت 528عليه )ع( على  من حصول المدعي على تلك األصاوات قامات الخبارة وبإشاراف  أّكدوا 
المحكمااة واطااالع بقيااة األطااراف بعااد األوراق االنتخابيااة فااي هااذا الصااندوق فتبااين حقيقااة مااا تضاامنته جااداول الفاارز 

نااه باحتساااب أصااوات الصااندوق رقاام  ( صااوتًا يبلااغ العاادد الفعلااي ألصااوات الماادعي فااي 019البااالغ عااددها ) 00وا 
بخالف ماا هاو وارد فاي محضار لجناة االقتاراع الاذي تام اعتمااده مان قبال اللجناة الفرعياة  ،2404لثالثة الصناديق ا

زاء هااذه  بحلااب والااذي جاارى فيااه اسااتبعاد اساام الماادعي ماان الناااجحين وصاادر القاارار المشااكو منااه اسااتنادًا لااذلك وا 
الخمساااة عااان قطاعاااه باااداًل مااان  الحقيقاااة يكاااون مااان حاااق المااادعي الفاااوز باالنتخاباااات وأن يكاااون مااان عاااداد الفاااائزين

آنااف  00مالبسااات تاادوين عالمااة الصاافر للماادعي فااي الصااندوق رقاام  الماادعى عليااه )ع( وماان ناحيااة أخاارى فااإن  
 الذكر وبخالف الواقع والحقيقة تجد أسبابها في التصاريح المقدمة من رئيس وأعضاء لجنة الصندوق المذكور.

معهذه المحكمة وبعد اطالعها عل من حيث إن  و  النظر فيما تضمنه تقرير الخبارة مان وقاائع  هاناى وثائق القضية وا 
األمار الاذي يجعلاه  ،مكاين مان الدقاة والموضاوعية واإلحاطاة بموضاوع القضاية علاى أسااس  ونتائج تجد بأنه قد قاام 

 موافقااًا لألصااول والقاااانون ممااا يجااادر اعتماااده وتبناااي مااا انتهااى إلياااه كأساااس للفصااال فااي موضاااوع القضااية وتكاااون 
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لعادم اساتنادها إلاى أساباب موضاوعية مقبولاة ولام تجاد  جاديرًة باالرفضالمطاعن المثارة بشاأنه مان قبال جهاة اإلدارة 
 هذه المحكمة من ثمة حاجة إلعادة الخبرة.

مان  49لهاا بالماادة  قاّررلجهاة مطعان محاامي الدولاة حاول تقاديم الادعوى خاارج الميعااد القاانوني الم ن هإحيث من و 
فإنااه مان المعلااوم باأن نشاار القارار فااي  1122لعاام  212قاانون االنتخاباات النافااذ الصاادر بالمرسااوم التشاريعي رقاام 

الجرياادة الرساامية هااو إحاادى وسااائل تااوفير العلاام بااه ليكااون مناطااًا لباادء سااريان ميعاااد الطعاان فيااه خااالل ماادة معينااة 
لاه  قاّررولتحقياق الطمأنيناة ألصاحابها بتحصان هاذا القارار بفاوات الميعااد الم حفاظًا على المركز القانونية المكتسابة

ن   عان طرياق حصاوله علاى نساخة عان القارار وتعارف ماواطن  توفر العلم لصاحب الشأن كما في الدعوى الماثلة وا 
عرفاة باه دون العيب فيه بما تضمنه من مساس بمركزه القانوني يؤهله إلقامة دعوى للطعن فيه منذ تحقاق واقعاة الم

أن تقف واقعة النشر في الجريدة الرسمية حاائاًل مان مباشارة الادعوى لتحقاق الغاياة المنشاودة والهادف المطلاوب مان 
النشاار وال يكااون العلاام قااام مقااام النشاار فااي هااذه الحالااة، وتكااون الاادعوى المقامااة قباال نشاار القاارار المشااكو منااه فااي 

 نية السليمة مما يجعلها جديرة بالقبول.الجريدة الرسمية مرفوعة ضمن األوضاع القانو 

اااا بحسااااب قااااانون االنتخابااااات النافااااذ فااااإن   ن ااااهإحيااااث ماااان و  ة اللجنااااة الفرعيااااة لالنتخابااااات تنتهااااي بااااإعالن نتااااائج مهم 
االنتخاباااات النهائياااة للمجاااالس المحلياااة بالمحافظاااة وهاااي تتباااع بهاااذا الشاااأن اللجناااة العلياااا لالنتخاباااات ويكاااون طلاااب 

وتمهياادي للقاارار الااذي  ي وى فااي غياار محلااه القااانوني لعاادم تااوفر الصاافة ولكااون عملهااا تحضااير اختصااامها فااي الاادع
 سيصدر عن مرجعه المختص بالصيغة النهائية التنفيذية والذي يصلح أن يكون محاًل للطعن بهذه الحالة عندئذ.

عدم مراجعة المدعي اللجنة المذكورة لعرض ظالمته عليها ابتداًء ال يوصد باب القضاء أمامه كاون  من حيث إن  و 
هذه المراجعاة هاي مان قبيال المراجعاة اإلدارياة التاي يتارخص بمباشارتها، األمار الاذي يجعال الادفوع المثاارة فاي هاذا 

 الشأن مرفوضة الفتقارها إلى األسباب القانونية المقبولة.

فإن اساتناد القارار المشاكو مناه علاى المحضار اإلجماالي للجناة الفرعياة بحلاب  تقّدموتأسيسًا على ما  ن هإحيث من و 
الاذي ثبات للمحكماة مخالفتاه للحقيقاة والواقاع يجعال القارار  00والذي قام على محضر لجنة االنتخاب واالقتراع رقم 

علااى أسااابابها  جعاال الاادعوى التااي تسااتهدفه قائمااةً المااذكور مشااوبًا بعيااب مخالفتااه القااانون فااي التطبيااق والتأوياال وي
 القانونية وجديرة بالقبول.

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي: 

 م. ي( من الدعوى لعدم صحة اختصاصهم. –خ. س  –إخراج المدعى عليهم )ج. ث : أولا 
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 قبول الدعوى شكاًل.: ثانياا 

لغاء القرار المشكو منه رقم : ثالثاا  الصادر عن السيد وزير  22/2/1121في  المؤر خ/ن 2قبولها موضوعًا وا 
اإلدارة المحلية جزئيًا فيما تضمنه من إعالن نجاح المدعى عليه )ع. ح( وأحقية المدعي )ع. ح( بالفوز في 

 انتخابات مجلس بلدة تل حاصل بحلب عن القطاع األول فئة )أ(.

س مقابل 1ل  2111تضمين الجهة المدعى عليها األولى والثانية الرسوم ونفقات الخبرة والمصاريف و: رابعاا 
 أتعاب محاماة مناصفة 

 م3/7/7107الموافق  ه01/2/0422صـدر في 

 

 –المحكمة اإلدارية بحلب  -

 م7107/ لعام 01القرار رقم /

 م7107( لسنة 070في القضية ذات الرقم )

بإلغاء قرار وزير اإلدارة المحلية المتضمن إعالن النتائج جزئياا فيما  مطالبةال-انتخابيةطعون –محكمة إدارية
 مناط ذلك.-مطالبةقبول ال-وجود خطأ في فرز األصوات-يخص المدعي

 )م. أ(.  الجهـة المدعيــة:

 .تمثله إدارة قضايا الدولة: وزير اإلدارة المحلية إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها

 )إ. م( بصفته أحد أعضاء مجلس بلدية وضحة وفق قرار الوزير.                      

 -المحكمــة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

ت باستدعاء تقّدموحيث تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما استبان من األوراق المبرزة بالدعوى أن الجهة المدعية 
قائلة : أنه تم التالعب في نتائج االنتخابات في مجلس بلدية  11/2/1121دعواها أمام هذه المحكمة بتاريخ 

وضحة وذلك بعد إجراء عملية االقتراع وانتهاء عملية الفرز ومعرفة تسلسل عدد األصوات كون الدائرة االنتخابية 
/ صناديق موزعة على القرى التي تتبع بلدية 0ها تحتوي على /معروفة من قبل جميع المرشحين ووكالئهم باعتبار 

صندوق عطشانة  –صندوق وضحة  –صندوق الجالء  –صندوق عين البومانع  –وضحة وهي )صندوق القاهرة 
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ه تم إدراج اسم المدعى إال أن   ،( صوتاً 2020صندوق مالح( وقد حصل موكل الجهة المدعية على ) –جفتلك 
ه الدعوى من ( صوتًا وا غفال اسم المدعي لذلك كانت هذ2115ناجحين رغم حصوله على )عليه بين أسماء ال

جراء الجهة المدعية تلتمس دراج اسم المدعي في أسماء الناجحين وا  : إعطاء القرار بإلغاء اسم المدعى عليه وا 
 ى اعتمادها أصواًل.الخبرة القانونية لمطابقة محاضر الصناديق مع النتائج المعلنة وكشف الحقيقة ليصار إل

اإلدارة المدعى عليها تبلغات عريضاة الادعوى بواساطة إدارة قضاايا الدولاة وأجابات بموجاب ماذكرة مقدماة  وحيث إن  
قاااد جااااء  22/2/1121( ن تااااريخ 8إلاااى هاااذه المحكماااة تطلاااب رد الااادعوى شاااكاًل وموضاااوعًا باعتباااار القااارار رقااام )

( 212ام قااانون اإلدارة المحليااة الصااادر بالمرسااوم التشااريعي رقاام )ى أحكاابناااًء علااموافقااًا لألصااول والقااانون وصاادر 
 0/8/1122( تااريخ 212وعلاى قاانون االنتخاباات العاماة الصاادر بالمرساوم التشاريعي رقام ) 10/8/1122تااريخ 

 وعلى محضر اللجنة الفرعية بالمحافظة.

 وحيث حضر المدعى عليه إحدى جلسات المحاكمة وتغيب فيما بعد.

وسيلة الطعن بقرار تسامية الفاائزين فاي انتخاباات المجاالس المحلياة هاي خمساة أياام مان نشار القارار  إن  من حيث و 
/ 0نشر القرارات المتضمنة: تسامية أعضااء مجاالس المادن األخارى والبلاديات بالعادد رقام / بالجريدة الرسمية وقد تم  

وبالتاالي فاإن الادعوى مقبولاة شاكاًل  11/2/1121وأقامت الجهة المدعية هذه الدعوى بتااريخ  28/2/1121تاريخ 
 نظرًا الستيفائها الشروط الشكلية.

الفصاال فااي هااذه القضااية يتوقااف علااى إجااراء خباارة فنيااة حسااابية لبيااان وتاادقيق  ن لهااذه المحكمااة بااأن  وماان حيااث تبااي  
النتائج االنتخابية وبيان مدى أحقياة الجهاة المدعياة بادعواها وذلاك فاي ضاوء أوراق الادعوى والساجالت والمساتندات 

تارى الخبارة لازوم المحفوظة لدى اإلدارة المدعى عليها وضبوط اللجان االنتخابية ومحاضر اللجنة الفرعية وكال ماا 
 االطالع عليه.

والاذي انتهاى فياه إلاى: ))إن المادعي قاد حصال  25/1/1121فاي  الماؤر خالسايد الخبيار بتقريار خبرتاه  تقاّدموحيث 
( صاوتًا وبالتاالي يعتبار المادعي 2115( صاوتًا بينماا حصال المادعى علياه علاى )2020وفق تدقيق الخبارة علاى )
 ( لمجلس بلدية وضحة التابعة لمنطقة منبج بالترتيب األول. فئة ) أ –ناجحًا في القطاع األول 

 طالباةً ت بمذكرة جوابية معقبة على تقرير الخبارة تقّدماإلدارة المدعى عليها تمثلها إدارة قضايا الدولة قد  وحيث إن   
 هدر الخبرة ورفض الدعوى.

 وحيث إن المدعى عليه قد حضر إحدى جلسات المحاكمة وتغيب فيما بعد.
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من حيث ثبت لهذه المحكمة بما ال يدع مجااًل للشك وجود تطابق تام بين أوراق فرز االنتخابات ومحاضار لجاان و 
ه ال يوجد تطابق بين محضر اللجنة الفرعية لمحافظة حلب ومحاضر اللجان االنتخابية للصاناديق إال أن  الصناديق 

( بشااكل 290يهااا المرشااحون فااي الصااندوق رقاام )المرفوعااة إليهااا وينحصاار هااذا الفاارق فااي النتااائج التااي حصاال عل
 أساسي.

( 2020حيااث حصاال الماادعي وفااق أوراق الفاارز وتاادقيق المسااتندات ومحاضاار اللجااان االنتخابيااة للصااناديق علااى )
( صوتًا له أثنااء نقلهاا علاى محضار اللجناة الفرعياة وتباين أن المادعى علياه قاد حصال 881صوتًا بينما تم وضع )
/ صوتًا وبعاد تادقيق محاضار لجاان الصاناديق وأوراق الفارز االنتخاباات تباين أناه 2090على /وفق اللجنة الفرعية 

 ( صوتًا.2115حصل على )

 وماان حيااث جاااء تقرياار الخباارة األحاديااة مسااتوفيًا ألركانااه وشاارائطه القانونيااة وأحاااط بالقضااية ماان كافااة جوانبهااا فااإن  
هاا والركاون إليهاا كأسااس تي تم التواصل إليهاا مماا يتعاين اعتمادتعقيب اإلدارة المدعى عليها ال تنال من النتيجة ال

 .دعوى للبت بال

فإن استناد القرار المشكو منه على المحضر اإلجماالي للجناة الفرعياة فقاد ثبات  تقّدمتأسيسًا على ما  ن هإحيث من و 
لهذه المحكمة مخالفته للحقيقة والواقع مما يجعل القرار المشكو منه مشوبًا بعيب ومخالفًا للقانون باالتطبيق والتأويال 

 1عًا ويجعل الدعوى التي تستهدفه قائمة على أسبابها القانونية وجديرة بالقبول موضو 

 –لهـذه األسباب  -

 حكمت المحكمة بما يلي: 

 .قبول الدعوى شكالً : أولا 

لغاء القرار المشكو منه ذي الرقم ): ثانياا  الصادر عن السيد وزير  22/2/1121( ن تاريخ 8قبولها موضوعًا وا 
من الفائزين بالقطاع األول اإلدارة المحلية جزئيًا، وفيما يتعلق بالمرشح )إ. م( وأحقية المدعي )م. ا( في أن يكون 

 فئة )أ( في انتخابات مجلس بلدية وضحة التابعة لمنطقة منبج في محافظة حلب. –

( ل. س مقابل أتعاب 2111تضمين الجهة المدعى عليها األولى والثانية المصاريف ونفقات الخبرة ومبلغ ) :ثالثاا 
 المحاماة مناصفة فيما بينهما.

 01/7/7107 الموافق 0424/    / صدر وتلي علناا في 
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7105( لسنة 7/7القرار رقم )
 م  7105( لسنة 023/7في القضية ذات الرقم )

–أفراد الحلقة األولىمضيف طيران خاضع لقانون الموظفين األساسي من -عدم اختصاص–محكمة إدارية 
 .مناط ذلك-مطالبة بتعويض الطيرانال

 )م. ص(.  الــجهــة الــمــدعـية:
 إضافة لمنصبه  –وزير النقل  الجهة المدعى عليها:

 المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية إضافة لوظيفته                        
 تمثلهما إدارة قضايا الدولة          

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

من األوراق بأن العامل المدعي كان من العاملين لدى مؤسسة  يتبّينوقائع الدعوى تتحصل حسبما  من حيث إن  و 
وذلك استنادًا لشهادة الثانوية  1112ولحين تقديم استقالته بعام  2988الطيران بصفة مضيف جوي منذ عام 

تم إعادته للعمل وباشر العمل لدى دائرة  12/2/1120/ تاريخ 512العامة التي يحملها وبموجب القرار رقم /
/ 0122ى طلب العامل المدعي فقد تم نقله بموجب القرار رقم /بناًء علو  28/0/1120الجوية بتاريخ  الضيافة

إلى  2929/ لعام 05من الئحة استخدام المضيفين الجويين الصادر بالمرسوم رقم / 20/8/1120ش. ا/ تاريخ 
اإلجازة في  على أساس   1114/ لعام 51الئحة األجور الملحقة بالقانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /

مل لدى دائرة ا كان العامل المدعي قد أبدى أنه استمر بالعالحقوق التي يحملها والتي تم نقله استنادًا لها، ولم  
ضافة لراتبه إ/ ل. س 520ى تعويض طيران بقيمة /عادته وحتى تاريخ نقله فإنه تقاضإ الضيافة منذ تاريخ 

 / ل.51111ه كان من المتوجب منحه تعويضه طيران وبقيمة /في حين أن  / ل. س، 22299المقطوع البالغ /
العامل المدعي ينعي على الجهة المدعى عليها مخالفتها للقانون بعدم منحه تعويض الطيران  س ولهذا فإن  

لعام / 51خالف القانون رقم / 20/8/1120تاريخ  /ش.أ0122قرار النقل رقم / إلى أن   ألمثاله إضافةً  قّررالم
النقل يتم باألجر الشهري المقطوع الذي وصل إليه بتاريخ انتهاء خدمة العامل  على أن   عندما نّص  1114

بهذه  تقّدمالخاص بالمضيفين الجويين ولهذا فقد  2929/ لعام 05جوي، كما خالف المرسوم رقم / كمضيف  
 28/0/1120اشرته كمضيف جوي بتاريخ الدعوى طالبًا منحه تعويض الطيران مع الراتب المقطوع من تاريخ مب

ضافة إلى كافة الترفيعات المستحقة عن سنوات  2/9/1120وحتى تاريخ انفكاكه لدى دائرة الضيافة بتاريخ  وا 
ووفقًا لالئحة االستخدام المنقول إليها على أن  2929/ لعام 05/ من المرسوم رقم /100الخدمة وفقًا للمادة /

لكافة حقوقه المستحقة والفارق المستحق  سنة في المؤسسة إضافةً  11من له أكثر من يكون راتبه مساويًا لراتب 
 س./ ل.11009قطوع المستحق والبالغ /عن مجموع الراتب المقطوع والراتب المتحول مضافًا للراتب الم
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والتي  2929/ لعام 05/ من المرسوم رقم /100س دعواه باالستناد للمادة /العامل المدعي يؤسّ  من حيث إن  و 
الشهادة التي يتحملها  على أساسحدد األجر الجديد للمنقول وفقًا لالئحة االستخدام المنقول إليها و تنص على أن ي  

 مضافًا إليه كافة الترفيعات المستحقة عن سنوات الخدمة التي أمضاها في المؤسسة. 
التي  1114/ لعام 52في الدولة رقم // من القانون األساسي للعاملين 20كما خالف القرار المذكور المادة /

ه يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق بالتعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة األعلى وبأجره مع نّصت على أن  
 احتفاظه بقدمه المكتسب من أجل الترفيع المقبل .... " 

أن العامل المدعي ال يستحق رفضها باالستناد إلى  طالبةً الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى  من حيث إن  و 
/ اشترطت 221المادة / ألن   2929/ لعام 05/ من المرسوم /222تعويض الطيران المنصوص عليه في المادة /

عتبر تعويض الطيران : ي  نّصت على أن هلمنح التعويض المذكور أن يكون صاحب العالقة يمارس الطيران حيث 
ه وأن   ،ه كليًا أو جزئيًا ألسباب مهنيةحال التوقف عنه كما يجوز إيقافمشروطًا بممارسة الطيران ويوقف صرفه في 
المدعي لم ينجح بالدورات التدريبية  فإن   24/4/1124/ تاريخ 080واستنادًا لكتاب مديرية العمليات الجوية رقم /

لعدم حصوله على إجازة طيران ممنوحة له  إضافةً  للعودة للعمل كمضيف جوي وبالتالي لم يبرمج على أية رحلة  
المدعي  طالبةم وبالتالي فإن   ،جوي  من المؤسسة العامة للطيران وهي أهم الوثائق المطلوبة لعمله كمضيف  

ن   ابتعويض الطيران ال سند قانوني له جوي كانت الستكمال األوراق  حصول المدعي على هوية مضيف   وا 
أرضي  نقله إلى عمل   المدعي لم ينجح بالدورات التأهيلية وتم   جوي لكن   كمضيف   النظامية التي تخوله بالطيران

 ولم يمارس الطيران فعاًل. 
ق بنقل تتعل   إن مافهي  1114/ لعام 51/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /02أما بالنسبة للمادة /

وليس  1114/ لعام 51اسي للعاملين في الدولة رقم /العامل من وظيفته إلى أخرى ضمن أحكام القانون األس
مما  1114/ لعام 51الناظم لعمل أفراد الركب الطائر إلى القانون / 2929/ لعام 05النقل من أحكام المرسوم /

 مؤسسة مطابقة للقوانين واألنظمة.جراءات التي قامت بها اليجعل اإل
على مطالبه الواردة باستدعاء الدعوى وال سيما  أّكدمذكرة ب 21/22/1124وبتاريخ  تقّدمالمدعي  من حيث إن  و 

لجهة استحقاقه أجر الشهادة التي يحملها مضافًا إليها كافة الترفيعات المستحقة عن سنوات الخدمة سندًا للمادة 
إضافة الستحقاقه تعويض الطيران كونه يحمل الصفة الوظيفية / مضيف  2929/ لعام 05/ من المرسوم /105/

 بهوية المضيف الجوي التي يحملها وقسيمة الراتب.  ثابت   / وهو أمر   جوي 
/ لعام 05المدعي من العاملين الخاضعين للمرسوم / بأن   يتبّينوبالرجوع لألوراق المبرزة بالملف  ن هإمن حيث و 

/ 51لدولة رقم /المتعلق بعمل أفراد الركب الطائر وهو من غير الخاضعين للقانون األساسي للعاملين في ا 2929
/ 205العامل المذكور خاضع من الناحية الوظيفية لقانون الموظفين األساسي رقم / بأن   يتبّينكما  1114لعام 
عادته وقرار نقله من المرتبة األولى والدرجة إ بحسبان أن ه ووفقًا لقرار وهو من أفراد الحلقة األولى  2945لعام 

تدخل ضمن محاكم القسم القضائي في مجلس  إن مالقة بأفراد الحلقة األولى الثانية ولما كانت المطالبات المتع
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األمر الذي يجعل من الدعوى الماثلة خارجة عن اختصاص  ؛الدولة من اختصاص محكمة القضاء اإلداري 
 المحكمة اإلدارية. 

 -فلهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 الدعوى الماثلة. في نظر بال عدم اختصاص المحكمة اإلدارية أولا:

 تضمين الجهة المدعية المصاريف.  ثانياا:

 م 71/0/7105هـ الموافق  1/4/0421قرار صدر وتلي علناا في تاريخ

 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-
 م 7105( لعام 72/7القرار رقم )

 م 7105( لسنة 341/7في القضية ذات الرقم )
عدم  –بمستحقات تأمينية )تعويض الدفعة الواحدة( مطالبةال –عامل لدى قطاع خاص –إداريةمحكمة 

 اختصاص.
 )ه. ج(. الـجـهـة المدعية:

 المدير العام لمؤسسة التأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته.  الجهة المدعى عليها:
 تمثله إدارة قضايا الدولة         

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

بادعواه إلاى  تقاّدموقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة بأن وكيال الجهاة المدعياة  من حيث إن  و 
شااااارحًا بااااان المدعيااااة ساااابق وأن عملاااات لاااادى الشااااركة السااااورية  01/0/1124المحكمااااة اإلداريااااة بدمشااااق بتاااااريخ 

وقااد كاناات قااد  2/5/1124ولغايااة  2/2/1119اإلسااالمية للتااأمين المساااهمة المغفلااة خااالل الفتاارة الممتاادة مااا بااين 
 اشتركت لدى مؤسسة التأمينات االجتماعية.

مدعيااة بطلااب إلااى مؤسسااة التأمينااات االجتماعيااة لصاارف مسااتحقاتها التأمينيااة عاان خاادماتها حيااث ت الجهااة التقااّدم
قاماات اإلدارة الماادعى عليهااا بحساااب تعااويض الدفعااة الواحاادة المسااتحق لهااا بشااكل مخااالف للقااانون، ولقناعااة الجهااة 

إلدارة ووفقااًا ألحكااام المااادتين المدعيااة وأحقيتهااا فااي تقاضااي تعااويض الدفعااة الواحاادة خالفااًا لمااا تاام حسااابه ماان قباال ا
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ت بادعواها تقاّدم/ من قانون التأميناات االجتماعياة ماع صارف الفروقاات المساتحقة لهاا جاراء ذلاك لاذلك 01 – 59/
 هذه تلتمس:

إعطااااء القااارار باااإلزام الجهاااة المااادعى عليهاااا مؤسساااة التأميناااات االجتماعياااة بإعاااادة حسااااب مساااتحقات الجهاااة  – 2
/ ماان القااانون وصاارف الفروقااات المسااتحقة 01 – 59عااة الواحاادة وفااق أحكااام المااادتين / المدعيااة ماان تعااويض الدف

 / ل.س.251881والبالغة /
من قيمة عن كل يوم تأخرت فيه بصرف هذه المباالغ وذلاك  %2إعطاء القرار بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع -1

 وتعديالته. 2959/ لعام 91م // من قانون التأمينات االجتماعية رق90تنفيذًا ألحكام المادة /
اإلدارة الماادعى عليهااا لاام تجااب علااى عريضااة الاادعوى بااالرغم ماان إمهالهااا ماارارًا وتكاارارًا األماار الااذي  ماان حيااث إن  و 

 يتعين معه فصل الدعوى على وضعها الراهن.
بادئ ذي بدء وقبل البحث في موضوع الدعوى فإنه يتوجاب البحاث فاي موضاوع االختصااص كوناه  من حيث أن هو 

 من النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم. 
هااذه المحكمااة تخااتص بااالنظر فااي المنازعااات التااي تخااص العاااملين فااي الدولااة والااذين تنطبااق علاايهم  ماان حيااث إن  و 

بمااااا فااااي ذلااااك األجااااور والتعويضااااات وسااااائر  1114/ لعااااام 51القااااانون األساسااااي للعاااااملين بالدولااااة رقاااام/  أحكااااام
 المنازعات المالية التي تنشأ بينهم وبين الجهات العامة التي يعملون لديها. 

األساساي  ن الجهاة المدعياة ليسات مان العااملين فاي الدولاة وال ينطباق عليهاا القاانو  ومن الواضح بأن   ن هإمن حيث و 
 ة.دعوى يخرج عن اختصاص هذه المحكمالبالنظر  عملت لدى القطاع الخاص وبالتالي فإن  للعاملين في الدولة و 

 -لـــهــــذه األســبــاب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 عدم اختصاص المحكمة بالنظر بالقضية الماثلة. أولا:

 ( ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. 2111تضمين الجهة المدعية المصروفات و) ثانياا:

 م2/7/7105هـ الموافق في 71/4/0421 صدر وتلي علناا في
 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 

 

 المحكمة اإلدارية بدمشق

 م7105( لعام 51/7القرار رقم )

 م7105( لعام 147/7في القضية ذات الرقم )

 عدم اختصاص.–معاش شيخوخة –عامل لدى قطاع خاص–إداريةمحكمة 
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 )م. ح(. الجهـة المدعـيـــة:

 المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

وقائع القضية تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعية كانت تعمل من تاريخ  حيث إن  من و 
لدى شركة  5/8/2995ولغاية  2/1/2982ومن تاريخ  ،حلدى مؤسسة م 02/2/2982ولغاية  2/0/2929

صناعة البرادات وأنه ل ....لدى شركة  02/21/1120لغاية و  21/2/1111الحافظ لصناعة البرادات ومن تاريخ 
( إلى فرع التأمينات االجتماعية بريف 91بالطلب رقم ) 5/2/1124ت وبتاريخ تقّدمى الخدمات المذكورة بناًء علو 

( سنة والمشترك عنها أصواًل لدى كل 18دمشق لصرف مستحقاتها التأمينية عن خدماتها والتي بلغ مجموعها )
االجتماعية بريف دمشق بتخصيصها بالمعاش التقاعدي بالقرار رقم  يه قام فرع التأميناتبناًء علصاحب عمل و 

( ل. س في 49411متوسط األجر الشهري في السنة األخيرة ) على أساس  محسوبًا  29/2/1124( تاريخ 212)
( ل. س 01511متوسط األجر الشهري المشترك عنه في السنة األخيرة من خدمة الجهة المدعية هو ) حين أن  

قرار التخصيص بالمعاش الصادر عن التأمينات االجتماعية قد أحيل للجهاز المركزي للرقابة المالية  أن  بحسبان و 
والمؤكد عليه بالكتاب  10/2/1124في  المؤر خوأعاده للمؤسسة بالكتاب  ؛للتأشير فرفض الجهاز التأشير عليه

عنها  غير مشترك   2982ولغاية  2929م الخدمة األولى من عا أن   متضمناً  8/4/1124( تاريخ 2829/2رقم )
ولبيان المستند القانوني لتعديل تاريخ االشتراك للخدمة  11/1/1124نظرًا لورود استمارات االشتراك واالنفكاك في 

 .5/8/2995و لغاية  25/2/2985الثانية الممتدة بين 

وقها في الحصول على المعاش مؤسسة التأمينات االجتماعية قد حجبت عن الجهة المدعية حق بحسبان أن  و 
ت الجهة المدعية بدعواها تقّدم تقّدملما  إلى رأي الجهاز المركزي للرقابة المالية لذلك ووفقاً  التقاعدي مستندةً 

الماثلة التي تطلب من خاللها إلزام الجهة المدعى عليها مؤسسة التأمينات االجتماعية بريف دمشق بتخصيص 
 على أساس( من قانون التأمينات االجتماعية و 58-52وفق أحكام المادتين ) الجهة المدعية بمعاش تقاعدي

( ل. س وصرف كافة المستحقات 01511متوسط األجر الشهري المشترك عنه في السنة األخيرة والبالغ )
اسيم المعاشات وفق القوانين والمر  المتراكمة من المعاشات مضافًا إليها الزيادات القانونية التي طرأت على هذه

لزام الجهة المدعى عليها أيضا  التشريعية الصادرة بهذا الخصوص من تاريخ بدء الصرف ولغاية تنفيذ الحكم وا 
( من قيمة هذه المعاشات المتراكمة وغير المصروفة عن كل يوم تأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك 2بدفع )%

 وتعديالته. 2959( لعام 91قم )( من قانون التأمينات االجتماعية ر 90تنفيذا ألحكام المادة )
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إلى أن  الدعوى استناداً  بمذكرة طلبت فيها ردّ  20/1/1125ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعى عليها  من حيث إن  و 
( من قانون التأمينات االجتماعية رقم 58الفقرة )ب( من المادة ) على أساس  معاش الشيخوخة للمدعي تم حسابه 

ينسحب إلى تسديد االشتراكات  إن ما 1118( لعام 02الجهة المدعية للقرار رقم )وأن استناد  2959( لعام 91)
( طريقة 58المتوجبة على صاحب العمل بتاريخ صدور هذه الزيادة ولم يتطرق إلى نص الفقرة )ب( من المادة )

( تاريخ 452/2) الجهاز المركزي للرقابة المالية أعاد الملف دون تأشير برقم إال أن  حساب المعاش المستحق 
 ك  المدعي غير مشتر   ( تبين أن  2982-2929أنه وبدراسة ملف الخدمة من عام  بحاشية متضمنة   12/2/1124

عنها تعويض الدفعة الواحدة  مقبوض   5/8/2995- 25/2/2985عنها تأمينيًا، وأن الخدمة الثانية من تاريخ 
 معاش الشيخوخة في ضوء خدمات المدعي.أصواًل من الجهاز وأعادت النظر بقرار تخصيص  ومؤشرة  

يطالب  إن ماالمدعي  بأن   يتبّينما ما ورد باستدعاء الدعوى وبالرجوع لألوراق المبرزة بالملف وال سي   ن هإمن حيث و 
لدى القطاع  بحقوقه التقاعدية المترتبة على المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وذلك عن خدماته كعامل  

 الخاص.

القضاء  نّصت على أن  ( من القانون األساسي للعاملين في الدولة والتي 240وبالرجوع للمادة ) ن هإمن حيث و 
بما  1114( لعام 51اإلداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون )

 ئر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي جهة  في ذلك الخالفات الناجمة عن األجور والتعويضات للعاملين وسا
 أخرى.

في عالقته لدى الجهات التي كان يعمل لديها للقانون األساسي للعاملين في  المدعي غير خاضع   ن  إبحسبان و 
عن خدمات  الدولة كونها جهات قطاع خاص وكانت المطالبات الناجمة تجاه مؤسسة التأمينات االجتماعية ناجمة  

الخاص، األمر الذي ي خرج الدعوى الماثلة من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وتكون  لدى القطاع
 من اختصاص القضاء العادي.

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى الماثلة. أولا:

 ( ل. س في مقابل أتعاب المحاماة.2111تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ ) ثانياا:

 م72/7/7105هـ الموافق في0421/    قراراا صدر وتلي علنا بتاريخ /

 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7105( لعام 711/7القرار رقم )

 م7105لعام ( 221/7في القضية ذات الرقم )

المدعي ليس من -ر اإلعفاء من رئاسة مجلس المدينةبإلغاء قرا مطالبةال-عدم اختصاص –محكمة إدارية 
-إعالن عدم اختصاص المحكمة اإلدارية-العاملين الخاضعين ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة

 .مناط ذلك

 )ر. ي(. الجهة المدعية:

 وزير اإلدارة المحلية إضافة لمنصبه. الجهة المدعى عليها:

 محافظ حماة إضافة لمنصبه.                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة           

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

استنادًا ألحكام قانون اإلدارة المحلية وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة بأنه  من حيث إن  
انتخاب وتسمية المدعي رئيسًا لمجلس بلدية  فقد تم   10/8/1122/ تاريخ 212الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

الدليبة في محافظة حماة وقد نمي إليه أن هناك من ينافسه وسيتم اتخاذ إجراءات غير قانونية مما دعا بعض 
وقد فوجئ  ،محافظة إلى تقديم استدعاء يتضمن رفضهم اتخاذ أي إجراء تعسفي بحقهمرؤساء البلديات في ال

وقد  متضمنًا إعفاءه من رئاسة مجلس بلدية الدليبة 25/5/1124/ت بتاريخ 210المدعي بصدور القرار رقم 
ولكنه علم شفهيًا  15/5/1124/ص تاريخ 2201تظلم من القرار فور العلم به للسيد وزير اإلدارة المحلية برقم 

بأنه سيتم حفظ التظلم دون معالجة ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار المشكو منه لذا كانت الدعوى 
 الماثلة.

ى كتاب صادر عن محافظة حماة بناًء عله بأن قرار إعفاءه صدر وكيل الجهة المدعية يؤسس دعوا  من حيث إن  و 
بالرغم من أنه ليس للمحافظ أي صالحية باقتراح إعفاء رئيس مجلس البلدية وأن النظام الداخلي وفق المواد 

اقتراح حجب الثقة ينبغي أن يكون صادر  ن  ا  و  ،( ال يتضمن أحكام اإلعفاء وال صالحية ألحد بذلك40-44-45)
ثرية ثلثي أعضاء المجلس ويخضع لتصديق الوزير وبذلك فإن القرار المشكو منه مخالف للقوانين واألنظمة بأك

 النافذة.
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تضمنت بأن القرار القاضي  11/9/1124ت بمذكرة جوابية بجلسة تقّدمالجهة المدعى عليها  من حيث إن  و 
على إدارة عمله في إدارة المجلس مما نجم بإعفاء رئيس مجلس بلدية الدليبة عن عمله صدر لثبوت عدم قدرته 

/ن المتضمن إعفاء المدعي من عمله متوافق 210وأن قرار وزبر اإلدارة المحلية رقم  ،عنه تعطيل عمل البلدية
/ 0/ منه البند /11وال سيما المادة / 1122لعام  212مع قانون اإلدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

 مست رفض الدعوى لعدم استنادها لمسوغ قانوني.الفقرة /ب/ والت

عدم قبول طلب وقف تنفيذ  11/9/1124/م( بتاريخ 12ت بموجب قرارها رقم )قّرر هذه المحكمة  من حيث إن  و 
القرار المشكو منه وقد اكتسب الدرجة القطعية بعد تصديقه من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا 

 .22/21/1124بتاريخ 

وقبل البحث في موضوع الدعوى ال بد من البحث في موضوع االختصاص كونه من النظام العام  ن هإمن حيث و 
 وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد من الخصوم.

هذه المحكمة تختص بالنظر في القضايا التي تخص العاملين في الدولة والخاضعين ألحكام  من حيث إن  و 
والمتضمن القانون األساسي للعاملين في الدولة وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم  1114/ لعام 51ون رقم /القان

 / من القانون المذكور.240وبين الجهات العامة وذلك حسب ما ورد في المادة /

 يخضع ألحكام يتضح من األوراق المبرزة في الدعوى بأن المدعي ليس من العاملين في الدولة وال ن هإمن حيث و 
 القانون األساسي للعاملين في الدولة ولم يقدم ما يثبت بأنه من العاملين في الدولة.

ذكره وبيانه األمر الذي يجعل من هذه المحكمة غير مختصة بالنظر في  تقّدموتأسيسًا على ما  ن هإمن حيث و 
 مراجعة القضاء المختص. هذه الدعوى الماثلة كون المدعي ليس من العاملين في الدولة وللمدعي

 -لهـــــــــــــــــــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 إعالن عدم اختصاص المحكمة بالنظر في هذه الدعوى الماثلة. أولا:

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.2111تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ / ثانياا:

 م71/4/7105في ه الموافق 0421/  صدر وتلي علناا في / 
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 221/7القرار رقم )
 م  7105( لسنة 0742/7في القضية ذات الرقم )

عدم اختصاص  -مطالبة بتعويض التفرغال–عضو هيئة فنية )قائم باألعمال(-عدم اختصاص–محكمة إدارية 
 . مناط ذلك-المحكمة اإلدارية بالنظر بالدعوى 

 )ص. ف(.الــجهــة الــمــدعـية: 
 ضافة لمنصبه إوزير التعليم العالي  الجهة المدعى عليها:

 رئيس جامعة دمشق إضافة لوظيفته          
 تمثلهما إدارة قضايا الدولة                     

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع
بدعواه هذه بتاريخ  تقّدمالمدعي  وقائع هذه الدعوى تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة بأن   من حيث إن  

إلى المحكمة اإلدارية بدمشق شارحًا: بأنه عضو الهيئة الفنية )قائم باألعمال( في قسم علوم  15/22/1124
ه إال أن   14/1/1120أجر من تاريخ  ة الزراعة في جامعة دمشق وقد حصل على إجازة خاصة بالالبستنة في كلي  

اإلدارة  إال أن  قبل انقضاء فترة إجازته سالفة الذكر  11/5/1120باشر وضع نفسه تحت تصرف اإلدارة بتاريخ 
لم تعتمد قرار قطع اإلجازة واشترطت فيه أال يتقاضى رواتب العطلة الصيفية وقامت اإلدارة بإصدار قرار تفرغ 

باشر  حيث أن هأنه تاريخ مباشرة عمله لدى اإلدارة خالفًا للواقع  على أساس   21/21/1120المدعي اعتبارًا من 
 . 11/5/1120بعد قطع إجازته بتاريخ 

اإلدارة قد حرمته بشكل غير قانوني من رواتبه وأجوره وتعويض التفرغ عن المدة الواقعة بين  ولقناعة المدعي بأن  
بدعواه هذه يلتمس قبول الدعوى  تقّدمر وأساس قانوني يذكر لذلك بدون أي مبر  21/21/1120و  11/5/1120

لزام الجهة المدعى عليها بدفع رواتب وأجور وتعويض التفرغ عن المدة من تاريخ  إلى  11/5/1120موضوعًا وا 
بها في كلية الزراعة واعتبارها من خدماته الفعلية بكل ما يترتب على ذلك من  التي عمل 21/21/1120تاريخ 

 ثار ونتائج. آ
المدعي ال يستحق أي من الطلبات المطالب  بأن   بي نت مطالبةاإلدارة وفي معرض ردها على هذه ال من حيث إن  و 

 بها من قبله وانتهت في جوابها بأن التمست رد الدعوى موضوعًا. 
 . 1114 / لعام51/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /259نص المادة / من حيث إن  و 

 استثنت من تطبيق أحكام هذا القانون: 
 أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية الفنية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات. -1...........-2
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المدعي هو من أعضاء الهيئة الفنية في قسم علوم البستنة في كلية الزراعة في جامعة دمشق  من حيث إن  و 
 وخاضع لقانون تنظيم الجامعات. 

المحكمة، األمر  واألمر كذلك فإن دعوى المدعي يخرج اختصاص النظر فيها عن صالحية هذه ن هإمن حيث و 
 ي هذه الدعوى. عالن عدم اختصاص المحكمة بالنظر فإ الذي يتعين معه 

 -األسباب فلهذه-
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 عدم اختصاص المحكمة بالنظر بالدعوى الماثلة.  أولا:

 تضمين الجهة المدعية المصروفات.  ثانياا:

 م 75/5/7105هـ الموافق  0421/ 3/ 2صدر وتلي علناا في تاريخ 

 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 

 

 -بدمشقالمحكمة اإلدارية -

 م 7105( لسنة 231/7القرار رقم )
 م  7105( لسنة 712/7في القضية ذات الرقم )

عدم اختصاص المحكمة –تغريم بسبب حادث اصطدام –موظف من الحلقة األولى-عقيد–محكمة إدارية
 مناط ذلك.-/ من قانون مجلس الدولة02اختصاص محكمة القضاء اإلداري وفق أحكام المادة /-اإلدارية

 )أ. س(. الــجهــة الــمــدعـية:
 ضافة لمنصبه إوزير الدفاع  الجهة المدعى عليها:
 تمثله إدارة قضايا الدولة          

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

ه وقع حادث صدم القول بأن  بدعواه الماثلة شارحًا فيها ب تقّدموقائع الدعوى تتلخص في أن المدعي  من حيث إن  و 
تها لقيادة / الموضوعة تحت تصرفه والعائدة ملكي000149لسيارة مدنية من قبل السيارة العسكرية ذات اللوحة /

 مداد والتموين وقد صدر عن القضاء المختص قرارًا يقضي بإلزام وزارة الدفاع بدفع مبلغالقوى البحرية فرع اإل
 س لمالك السيارة المدنية.  / ل.245011/
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فرع –واستنادًا إليه صدر عن اإلدارة المالية 2/21/1122/ تاريخ 9588ثم صدر عن وزارة الدفاع القرار رقم /
متضمنًا بأنه تحقق بذمة المدعي مبلغ  20/21/1122/ تاريخ 258518/2025/2الشؤون المالية القرار رقم /

 غ المدفوع من وزارة الدفاع إلى السيد )م. ع(. / ل. س لقاء المبل248099/
القرارين المذكورين غير مستندين على أسس قانونية سليمة األمر الذي كانت معه هذه الدعوى التي  ولقناعته بأن  

/ لعام 258518/025/2/ وقرار اإلدارة المالية رقم /9588جاء يطلب فيها وقف تنفيذ قرار وزارة الدفاع رقم /
 لغاء القرارين المشكو منهما. ، وا  1122

رفضها تأسيسًا على أن وزارة  طالبةً الجهة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى وردت عليها  من حيث إن  و 
الدفاع قد قامت بتأدية التعويض المحكوم به للمتضرر من جراء حادث التصادم ولها العودة على تابعها بسبب 

 ومسؤولة عنه وليست مسؤولة معه.  ضامنة له ن هاالحادث بما دفعته أل
هذه المحكمة وفي معرض البحث بطلب وقف تنفيذ القرارين المشكو منهما قد أصدرت قرارها رقم  من حيث إن  و 
القاضي من حيث النتيجة بعدم البحث في وقف تنفيذ القرار المشكو منه مع حفظ  12/21/1124/ تاريخ 12/

 حكمة المختصة. حق الجهة المدعية في اللجوء إلى الم
بادئ ذي بدء يجدر التنويه بأن االختصاص النوعي من األمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة  ن هإمن حيث و 

ن لم يطلبه الخصوم.  الناظرة بالدعوى أن تثيره من تلقاء في أية مرحلة تكون عليها الدعوى حتى وا 
/ من قانون مجلس الدولة فإن المحكمة اإلدارية ال ينعقد اختصاصها 20وبمقتضى أحكام المادة / ن هإمن حيث و 

 للنظر في الدعاوى المتعلقة بموظفي الحلقة األولى وما فوقها. 
يحمل رتبة عقيد في الجيش العربي السوري وهو بهذه الصفة يندرج في عداد موظفي  إن ماالمدعي  من حيث إن  و 

ولى وبالتالي فإن النظر في الطلبات والقرارات المتعلقة بهم يخرج عن االختصاص النوعي للمحكمة الحلقة األ
 اإلدارية. 

 ما دام األمر كذلك فإنه ال معدى من إعالن عدم اختصاص المحكمة اإلدارية للنظر بهذه الدعوى. ن هإمن حيث و 
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي: 
 المحكمة اإلدارية للنظر في الدعوى الماثلة.  عدم اختصاص أولا:

 س مقابل أتعاب المحاماة.  / ل.2111تضمين الجهة المدعية المصاريف و / ثانياا:

 م 0/1/7105هـ الموافق  0421/ 3/ 04صدر وتلي علناا في تاريخ 
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 412/0القرار رقم )
 م  7105( لسنة 0122/0في القضية ذات الرقم )

عدم  –بالتعويض عن الضرر المعنوي  مطالبةال –عضو هيئة تدريسية موظف من الحلقة األولى–محكمة إدارية
 اختصاص.

 ضافة لمنصبه إوزير التعليم العالي الــجهــة الــمــدعـية: 
 ضافة لوظيفته إرئيس جامعة دمشق                    

 دارة قضايا الدولةإتمثلهما      
 )أ. ص(.  الجهة المدعى عليها:
    المسؤول بالمال الكفيل )ح. م(                      

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

المدعى عليه السيد... أوفد من قبل  وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق بأن   من حيث إن  و 
/ سنوات للحصول 0إلى االتحاد السوفياتي لمدة / 29/4/2989/ تاريخ 905الجهة المدعية بموجب القرار رقم /

 على شهادة الدكتوراه في مواد البناء لصالح جامعة دمشق وكان كفيله المدعى عليه السيد )ح. م(. 
في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق واستمر في  مدّرسوبعد عودة المدعى عليه من اإليفاد تم تعيينه بوظيفة 

قانوني فقد أصدرت الجهة  م ونظرًا الستمرار تغيبه دون مبرر  4/9/1121عمله غير أنه انقطع عن العمل بتاريخ 
 متضمنًا اعتباره بحكم المستقيل.  4/22/1121في  المؤر خ/د ج/ 9089المدعية قرارها ذي الرقم /

ونظرًا لقناعة الجهة المدعية بأن ترك المدعى عليه لعمله دون مبرر قانوني قد ألحق بها ضررًا معنويًا فقد بادرت 
يرة / ل5113111فيها الحكم بإلزامه وكفيله بأداء التعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ / ملتمسةً إلقامة هذه الدعوى 

 فائدة القانونية.سورية مع ال
فيها على ما جاء في  والتي ردّ  20/22/1124ة في المؤر خبمذكرته  تقّدموكيل المدعى عليه قد  من حيث إن  و 

 ملتمسًا رفضها موضوعًا.استدعاء الدعوى 
 المدعى عليه هو من أعضاء الهيئة التدريسية لدى جامعة دمشق. ومن الثابت في ملف الدعوى أن   ن هإمن حيث و 
أعضاء الهيئة التدريسية هم من الفئات المستثناة من الخضوع ألحكام القانون األساسي للعاملين في  من حيث إن  و 

 / منه. 259الدولة بصريح نص المادة /
تختص في قضايا العاملين الخاضعين ألحكام القانون األساسي للعاملين في  إن ماالمحكمة اإلدارية  من حيث إن  و 

 فين غير الخاضعين ألحكامه باستثناء موظفي الحلقة األولى. الدولة والموظ
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ولما كان المدعى عليه عضو الهيئة التدريسية من موظفي الحلقة األولى فإن ذلك يقتضي إعالن عدم اختصاص 
 المحكمة اإلدارية للنظر بالدعوى الماثلة. 

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 عدم اختصاص المحكمة اإلدارية للنظر بالدعوى الماثلة.  أولا:

 تضمين الجهة المدعية المصاريف. ثانياا:

 م 2/1/7105هـ الموافق  0421/    صدر وتلي علناا بـ /
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7102لسنة ( 072القرار رقم )

 م 7102( لسنة 34في القضية ذات الرقم )

تسريحه قبل -خدمة ألقل من عشر سنوات–باإلعفاء من الخدمة اإللزامية مطالبةال –عسكريين–محكمة إدارية 
 مناط ذلك.-مطالبةرد ال-عدم شموله بأحكام المرسوم المذكور-7107/ لعام 0نفاذ المرسوم التشريعي رقم /

 )ع. أ(. الجهـــة المدعية:

 السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبه. الجهة المدعى عليها:

 المدير العام لمديرية التجنيد العامة إضافة لوظيفته.                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكاًل. من حيث إن  

بواسطة وكيله بعريضة  تقّدمالمدعي  وقائع هذه القضية تتحّصل حسبما استبان من األوراق في أن   من حيث إن  و 
 2/4/1110: أنه تطّوع في سلك الشرطة بتاريخ قائاًل فيها 0/0/1121رية بتاريخ دعواه إلى ديوان المحكمة اإلدا
/ق( الذي تضّمن تسريحه من 2208بموجب قرار وزير الداخلية رقم ) 0/9/1121وبقي في الخدمة لغاية تاريخ 

أحكامه على اإلعفاء من أداء الخدمة  نّصتالذي  1121/ لعام 2الخدمة وقد صدر المرسوم التشريعي رقم /
نطبق على وضع المدعي، كما أن متواصلة وهذا ما ي خمس سنوات  اإللزامية لمن يمضي في سلك الشرطة مدة 

 على أساس  االجتهاد القضائي قد استقّر على مبدأ احتساب مدة الخدمة اإللزامية التي يلتزم أمثال المدعي بأدائها 
الالزمة لإلعفاء من الخدمة  خمس سنوات  النسب والتناسب بين المدة التي أمضاها في خدمة الشرطة وبين مدة ال

واه الماثلة طالبًا الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بإعفائه من مدة الخدمة اإللزامية وأبرز المدعي بدع تقّدمولهذا 
المدعي بين وثائق دعواه بيان خدمة صادر عن مدير إدارة الذاتية بوزارة الداخلية يشير إلى أن المدعي تطّوع 

رّ ح  من الخدمة اعتبار  2/4/1110بسلك الشرطة اعتبارًا من تاريخ  لعدم أهليته  0/9/1121ًا من تاريخ ثم س 
للخدمة من الناحية المسلكية والسلوك الرتكابه جرم اختالس قيم رسوم الدخول للفيز للقادمين ورسم المغادرة 

 /ق(.2208للمغادرين عن طريق مطار دمشق الدولي وذلك بموجب قرار وزير الداخلية رقم )
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طلبت فيها رّد الدعوى تأسيسًا  0/21/1121ة جوابية مؤرخة في ت بمذكر تقّدمالجهة المدعى عليها  من حيث إن  و 
قد نص صراحة على اإلعفاء من  1112/ لعام 01على أن قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

الخدمة اإللزامية لمن أتّم عشر سنوات خدمة فعلية في قوى األمن الداخلي وال ت خفض أية مدة من الخدمة لمن لم 
المتضمن خدمة عسكريي قوى  1121/ لعام 2تّم العشر سنوات خدمة فعلية، أما بالنسبة للمرسوم التشريعي رقم /ي

رّ ح  من الخدمة قبل نفاذه.  األمن الداخلي فإن المدعي غير مشمول بأحكام هذا المرسوم كونه س 

/ 01/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /21تجب اإلشارة إلى أن المادة / ن هإحيث من و 
ه يعفى من الخدمة اإللزامية من أتّم عشر سنوات خدمة فعلية في قوى األمن نّصت على أن  قد  1112لعام 

قراء أوراق و وثائق الدعوى الداخلي وال تخفض أية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية، وباست
خدمة المدعي الفعلية في قوى األمن الداخلي قد بلغت السبع سنوات وحوالي خمسة أشهر أي أقّل من  أن   يتبّين

عشر سنوات ولذلك ال يمكن التخفيض أو اإلعفاء من مدة الخدمة اإللزامية المترتبة عليه عماًل بصراحة النص 
اد في مورد النص، أما بشأن ما أثاره المدعي من أن أحكام المرسوم التشريعي رقم المذكور آنفًا وعدم جواز االجته

على اإلعفاء من الخدمة اإللزامية لمن  نّصتالمتعلق بخدمة عسكريي قوى األمن الداخلي والتي  1121/ لعام 2/
 تطّبق على المدعي أحكام هذا المرسوم ال خدمة فعلية كمتطّوع في قوى األمن الداخلي فإن   خمس سنوات  أمضى 
المادة الثانية منه على أنه تسري أحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق على عسكريي قوى األمن  نّصتحيث 

الداخلي الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره ... وبالتالي 
رّ ح  من الخدمة بتاريخ ال يمكن تطبيق أحكام المرسوم المذكو  أي لم يكن  0/9/1121ر على المدعي ألنه س 

وال معدى معه أمام ذلك من اعتبار الدعوى  ،1121/ لعام 2موجودًا بالخدمة بتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /
 الماثلة لجهة طلب الجهة المدعية بإعفائها من الخدمة حرّي بالرفض.

من طلبات عارضة تتمثل في  21/0/1120ة في المؤر خمنته مذكرة الجهة المدعية بالنسبة لما تض ن هإحيث من و 
طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه وهو قرار سوق المدعي للخدمة اإللزامية والحكم بالتعويض العادل للمدعي 

ول شكاًل لعدم تسديد بعد إعفائه من الخدمة جّراء ما أصابه من ضرر فإن هذه الطلبات تعّد أساسًا حرية بعدم القب
تقديمه خالفًا ألحكام قانون  طلب وقف التنفيذ تم   رسم هذا الطلب ولعدم تقديم صورة عن هذا القرار، كما أن  

بهذه الطلبات لكن بشكل مترافق  تقّدموتعديالته الذي ينّص على إمكانية ال 2959/ لعام 55مجلس الدولة رقم /
مع طلب إلغاء القرار المشكو منه في استدعاء الدعوى وفضاًل عن عدم قبول الطلب العارض شكاًل بالنسبة 

المدعي بتأدية مدة الخدمة اإللزامية أتى وكما تبين مما ذكر  مطالبةلطلب التعويض فإن تصّرف جهة اإلدارة في 
ألصول ولم ترتكب اإلدارة بهذا الخصوص أي خطأ يستتبع إلزامها بتأدية أي تعويض سابقًا متوافقًا مع القانون وا

 للمدعي. 

 -لهذه األسباب-
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 حكمت المحكمة بما يلي:

 : عدم قبول الطلب العارض شكاًل.أولا 

 : قبول الدعوى شكاًل بالنسبة للطلب األصلي ورفضها موضوعًا.ثانياا 

 / ل. س مقابل أتعاب المحاماة.2111لمصاريف و /تضمين الجهة المدعية الرسوم وا ثالثاا:

 م21/2/7102هـ الموافق لـ 74/00/0424صدر وتلي علناا في 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7104( لعام 23القرار رقم )

 م 7104( لعام 743في القضية ذات الرقم )

العبرة في -دفع البدل النقدي أساس  على باإلعفاء من الخدمة اإللزامية  مطالبةال-عسكريين–محكمة إدارية 
هي لتاريخ تقديم الطلب وكافة الثبوتيات  7100/ لعام 24األحقية بدفع البدل النقدي في ظل المرسوم رقم /

  مناط ذلك.-مطالبةقبول ال-حق مكتسب-المحققة لشروط المرسوم المذكور وقت نفاذه

 )ف. ع(. الجهة المدعية:

 إضافة لمنصبه. –اع وزير الدف الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية  من حيث إن  و 

وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة أن المدعي أقام دعواه هذه أمام  من حيث إن  و 
بخدمة العلم  والتي جاء في استدعائها القول: بأن المدعي مكلف   19/8/1210المحكمة اإلدارية بدمشق بتاريخ 

إلى شعبة تجنيد السويداء بطلب أداء  تقّدموقد  1119في دولة الكويت منذ الشهر الرابع عام  اإللزامية وهو مقيم  
/ سنوات وعشرون يومًا وكتاب صادر عن 4مرفق بوثيقة إثبات إقامة لمدة / 18/1/1120نقدي مؤرخ في  بدل  

 قدومه ومغادرته. ةفرع الهجرة والجوازات بالسويداء إلى شعبة التجنيد مبينًا فيه حرك
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الجهة  إال أن  السفارة السورية بالكويت بصحة اإلقامة وأرفق الطلب بتصريح منه موثق أمام رئيس البعثة في 
/ سنوات استنادًا ألحكام المرسوم 5لوثيقة تثبت إقامته لمدة / همعليها رفضت ذلك مبينة وجوب تقديالمدعى 

لذلك كانت هذه الدعوى والتي جاء يطلب فيها من حيث النتيجة أحقيته بدفع  1120/ لعام 00التشريعي رقم /
/ دوالر أمريكي وا عفاءه من خدمة العلم اإللزامية سندًا ألحكام المرسوم التشريعي رقم 5111دي البالغ /البدل النق

الشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور متوافرة فيه وليس هناك ما من  باعتبار أن   1122/ لعام 94/
عدم نزول اإلدارة المدعى عليها عند  و أن ينال من سالمتها القانونية مما يجعلأالشروط شأنه أن يجرح هذه 

 تطبيق أحكام المرسوم المذكور غير متوافق مع أحكام القانون.

رفضها تأسيسًا على أن  طالبةً جهة اإلدارة المدعى عليها ردت على ما جاء في استدعاء الدعوى  من حيث إن  و 
لتشريعي رقم انظرًا لصدور المرسوم  1122/ لعام 94المدعي ال تنطبق وحالته أحكام المرسوم التشريعي رقم /

والذي عدل في أحكامه مبلغ البدل وأضافت أن العبرة في منح الموافقة لدفع البدل النقدي هي  1120/ لعام 00/
 لقبول الطلب وليس لتاريخ تقديمه.

 إن مافكرة الحق المكتسب في ظل نظام قانوني معين والذي يمتنع المساس به  م به هو أن  المسل   حيث إن  من و 
يستلزم بالضرورة تكامل عناصر الحق في ظل ذلك النظام القانوني بحيث يكون هناك مركز قانوني منطبقة عليه 

وال يعترض تطبيق  كام المركز القانوني العام،كافة شروط القاعدة القانونية وصدور قرار من اإلدارة بتطبيق أح
إحداث مراكز خاصة يكتسبها كل  أن هاطالق إال عندما تثور فكرة القواعد القانونية التي من شذلك على وجه اإل

من استوفى شروطها دون حاجة إلى تدخل اإلدارة ألن الحق في هذه الحالة يكون مصدره المباشر القانون ويتلقاه 
لنص مباشرة دون حاجة إلى صدور قرار بثبوته له ألنه ناله مباشرة من إرادة المشرع وال سلطان صاحبه من ا

لإلدارة في الترخص بمنحه هذا الحق أو منعه عنه، فالحق الذاتي في هذه الحالة قد اكتسب والمركز القانوني قد 
اس بهذا المركز أو االنتقاص من بصدور القاعدة وانطباقها على من تحققت فيه شروطها وال يجوز المس قّررت

 كاشف   إلدارة في هذا الشأن إال أثر  اال يكون لقرار  ينص على أثره الرجعي ومن ثم   الحق   الحق إال بتشريع  
 ومحققة لآلثار القانونية. موجودة   ثبات حالة  إيقتصر على 

وذلك  1122/ لعام 94التشريعي رقم /دفع البدل وفقًا ألحكام المرسوم  المدعي قد استوفى شروط من حيث إن  و 
ه بالطلب وكافة الثبوتيات في ظل نفاذ المرسوم تقّدم/ سنوات إضافة ل4لتحقيقه شرط اإلقامة الدائمة والبالغة /

ة بمتنه المنّظممصدره المرسوم المذكور وانطبقت عليه القاعدة القانونية  خاص   قانونيّ  المذكور فنشأ له مركز  
ضار المدعي بعد أحكامه كما ال يمكن أن ي   دستفادة من أحكامه وال مناص من النزول عنفأضحى من حقه اال

ذلك من تراخي جهة اإلدارة في إصدار القرار التنفيذي في قبول دفع البدل النقدي الذي تلقاه مباشرة من القانون 
حصول المدعي على أحقية دفع البدل  يحمل طابع القرار الكاشف ألن   إن ما ،قرار اإلدارة في هذا الشأن ذلك أن  
 1122/ لعام 94ة بالمرسوم التشريعي رقم /قّرر قانوني ينشأ في حقه بتأديته لمدة اإلقامة الم هو مركز   إن ماالنقدي 
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وتقديمه للطلب وكافة الثبوتيات في ظل نفاذه، وأما إصدار القرار بعد ذلك في قبول الطلب فال يعدو أن يكون 
 المركز القانوني.كاشفًا لهذا 

هي  1122/ لعام 94العبرة في أحقيته بدفع البدل النقدي في ظل المرسوم رقم / يبنى على ذلك أن   ن هإحيث من و 
/ لعام 00المرسوم التشريعي رقم / ال سّيما أن  لتاريخ تقديمه الطلب وكافة الثبوتيات المحققة لشروطه وقت نفاذه، و 

رجعي بتطبيق أحكامه على وقائع ومراكز تحققت  وقيمة البدل لم يتضمن أي أثر  ل مدة اإلقامة والذي عدّ  1120
 قبل نفاذه.

من األصول والقانون وال  صحيح   على سبب   ما دام األمر كذلك تكون دعوى الجهة المدعية قائمةً  ن هإحيث من و 
عفائه من خدمة العلم / دوالر أمريكي إل5111معدى من إعالن أحقية المدعي بدفع البدل النقدي البالغ /

 اإللزامية.

 -فلهــــــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكالً  أولا:
/ دوالر أمريكاي إلعفائاه مان خدماة 5111قبولها موضوعًا وا عالن أحقياة المادعي بادفع البادل النقادي الباالغ / ثانياا:

 .1122/ لعام 94العلم اإللزامية وفقًا ألحكام المرسوم التشريعي رقم /
 / ل. س مقابل أتعاب المحاماة.2111تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ومبلغ / ثالثاا:

 م2/2/7104ه الموافق 7/5/0425ناا في صدر وتلي عل
 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 15/7القرار رقم )
 م  7105( لسنة 5/7في القضية ذات الرقم )

بإلغاء قرار السوق إلى الخدمة  مطالبةال–حيد لوالدته مجهولة مكان اإلقامةمكلف و -عسكريين –محكمة إدارية 
 .مطالبةقبول ال-اإللزامية

      )ف. غ(.  الــجهــة الــمــدعـية:
 ضافة لمنصبه إوزير الدفاع  الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة          
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 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 جراءاتها الشكلية. ا  دعوى استوفت أوضاعها القانونية و ال من حيث إن  و 
ابن الجهة المدعية من مواليد شبعا  وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية: بأن   من حيث إن  و 

سوقه  وهو ولد ذكر وحيد لوالدته المدعوة )ف. ع( وهو تابع لشعبة تجنيد القنيطرة وقد تم   21/0/2984تاريخ 
 بحسبان أن  ًا بالوحدة /....../ و ة حالي  لزامي  ي الخدمة اإلداء خدمة العلم رغم كونه االبن الوحيد لوالدته وهو يؤدّ أل

وقف  للقانون فقد كانت دعوى الجهة المدعية الحالية التي تطلب من خاللها سوق الجهة المدعية للخدمة مخالف  
 لغاؤه. إلزامية ومن ثم تنفيذ قرار سوقها للخدمة اإل

كو المتضمن بوقف تنفيذ القرار المش 20/2/1121/ تاريخ 21هذه المحكمة قضت بقرارها رقم / من حيث إن  و 
رفض الطعن عليه من بالدعوى وقد صدق القرار المذكور  لزامية مؤقتًا لحين البت بأساسسوق المدعي للخدمة اإل

 قبل دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا. 
بمذكرة طلبت فيها رد الدعوى باالستناد إلى أن  0/21/1121ت وبتاريختقّدمالجهة المدعى عليها  ن حيث إن  مو 

التعليمات التنفيذية النافذة والمعمول بها قضت بأن يعفى المكلف الوحيد لوالديه أو ألحدهما وال يعفى المكلف 
المكلف  ات إضبارة الوحيد تصريح خطي من والديّ بوتي  لوالديه أو أحدهما المجهول مكان اإلقامة كما وتعتبر أحد ث

مسجل أو غير مسجل ويتعهد  سواءً  ذكور   ه ال يوجد لديه أوالد  من قبله يتعهد فيه بأن   المعفو له أو أحدهما موقع  
كور ة المكلف المذآخر له خالل شهرين من تاريخ الوالدة ولما كانت والد بإبالغ شعبة تجنيده عن والدة ولد ذكر  

استنادًا لتصريح المكلف ولضبط تحقيق الشرطة فلم يصدق قرار  1110قامة ومفقودة منذ عام مجهولة مكان اإل
 عفائه النهائي كوحيد لوالدته المجهولة اإلقامة.إ 
وبالرجوع لألوراق المبرزة بالملف وال سيما بياني القيد العائلي لوالد المكلف ووالدته وحتى تاريخ  ن هإحيث من و 

 عدم وجود أخ ذكر للمكلف المدعي من والدته المدعوة )ف. ع(.  يتبّيناستخراجهما 
 وحيد لوالدته.يستند في مطالبته بإلغاء قرار سوقه للخدمة باالستناد إلى كونه  إن ماالمدعي  من حيث إن  و 
حددت الثبوتيات / والتي 51/0/ من التعليمات الدائمة إلعفاء االبن الوحيد /1وبالرجوع للمادة / ن هإحيث من و 

  -----0 -----1 ------2ضبارة إعفاء االبن الوحيد " إالتي تتألف منها 
ذا كان اإل تها عليه ويمنع تكليفها الحضور عفاء للوالدة فيرسل التصريح بواسطة الشرطة ألخذ توقيعها أو بصموا 

 للشعبة لهذا السبب ".
يفترض وجود الوالدة وتصريحها لترتيب األثر المطلوب بإثبات كون  إن ما/ المذكورة 1نص المادة / من حيث إن  و 

 بذلك.  المنّظموفقًا لما صرح به المدعي ووفقًا للضبط  والدة المكلف المدعي مفقودة   بحسبان أن  االبن وحيد لها، و 
عرف حياته أو مماته أو إذا نسان الذي ال ت  ه اإلبأن   المفقود ووفقًا لما بينه قانون األحوال الشخصية من حيث إن  و 

والدة المكلف " وفقًا لما بينه التصريح وضبط الشرطة  بحسبان أن  كانت حياته محققة ولكن ال يعرف له مكان و 
ر الذي يستوجب معه إعمال اآلثار المترتبة فيما يتعلق بكون المدعي األم ،هي غير معروفة بحياتها أو مماتها
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قدت به والدة المكلف وال يمكن أن تؤدي حالة الفقدان للوالدة إلى ترتيب األثر العكسي وحيد ووفقًا للتاريخ الذي ف  
ما كان على ما كان  المنطق يقتضي إبقاء / من التعليمات الدائمة بل إن  1على انعدام تصريحها الوارد بالمادة /

افتراضي ال تبنى عليه  ذكر آخر للوالدة المفقودة وهو أمر   ثبات العكس بوجود ولد  إه لم تقم القرينة على طالما أن  
لزامية عية بإلغاء قرار السوق للخدمة اإلالجهة المد طالبةآثار قانونية بوجود حالة الفقدان األمر الذي يجعل من م

دارة ها اإلبي نتمما ذكر األسباب التي  على سندها الصحيح وال تنال الوحيد لوالدتها المفقودة قائمةً باعتبارها االبن 
عفاء وال سيما ما تبنته من كون والدة المكلف المذكور مجهولة مكان اإلقامة كأحد أسباب عدم اإل ،المدعى عليها

أنه ال يجوز إعفاء المكلف وحيدًا لوالديه أو  بي نتتي / من التعليمات المذكورة أعاله وال24ألنه وبالرجوع للمادة /
عفاء إذا كان / المذكورة لحالة عدم اإل24مادة /ألحدهما المجهول اإلقامة ألن التفسير الصحيح لهذا البند من ال

 الديه أو كالهما مجهول اإلقامة.المكلف هو مجهول اإلقامة ال أحد و 
 -لهذه األسباب-

  حكمت المحكمة بما يلي:
 قبول الدعوى شكاًل.  أولا:

 لغاء قرار اإلدارة المدعى عليها سوق الجهة المدعية للخدمة االلزامية.ا  قبولها موضوعًا و  ثانياا:

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة. 2111تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ / ثالثاا:

 م 2/2/7105 هـ الموافق 0421/    صدر وتلي علناا في تاريخ /

/ في الطعن 0222تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام4425رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7105( لعام 022/7القرار رقم )

 م7105( لعام 240في القضية ذات الرقم )

وجود تقرير من قائد الوحدة يفيد -باعتبار مؤرث الجهة المدعية شهيد مطالبةال-عسكريين-محكمة إدارية
 مناط ذلك.-مطالبةقبول ال-بحدوث الوفاة أثناء الخدمة وبسببها

ضافة لتركة مؤرثه )م. ك(. الجهة المدعية:  )ف. ك( باألصالة عن نفسه وا 

 وزير الدفاع إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:

 المدير العام لمكتب شؤون الشهداء في محافظة دمشق إضافة لوظيفته                      
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 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  و 

مؤرث الجهة المدعية من مرتبات  وقائع الدعوى تتلخص حسبما يشرح وكيل الجهة المدعية بأن   من حيث إن  و 
في منطقة العمليات الحربية في مدينة .... وهو يؤدي واجبه الوطني  29/8/1120/..../... وقد قضى بتاريخ 

ن ماولكن الجهة المدعى عليها لم تعتبره شهيدًا و  عن الخدمة ولم  اعتبرت وفاة مؤرث الجهة المدعية ليست ناجمةً  ا 
ه بين الوثائق تقّدمتعتبر مؤرث الجهة المدعية شهيدًا وامتنعت عن إعطاء الجهة المدعية صورة عن ملف مؤرثها ل

أو اعتبار وفاته الالزمة لثبوت دعواها، ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها بإلزام الجهة المدعية باعتبار مؤرثها شهيدًا 
 عنها لذا كانت هذه الدعوى. حدثت اثناء الخدمة وناجمةً 

وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على تقرير قائد الوحدة، الذي اعتبر أن الوفاة حدثت أثناء  من حيث إن  و 
 .2995لعام  9عنها وفق المرسوم التشريعي رقم  الخدمة وناجم  

مؤرث الجهة  فيها بأن   بي نت 20/21/1124ت بمذكرة خطية بجلسة قّدمتالجهة المدعى عليها  من حيث إن  و 
الصادر عن مشفى  15/9/1210/ بتاريخ 821بموجب صك الوفاة رقم / 29/0/1120المدعية توفي بتاريخ 

قلبية بموجب الكشف عليه في مشفى جمعية النهضة وقد  سبب الوفاة سكتة   الشهيد الطبيب عبد القادر شقفة وأن  
عن الخدمة بموجب  الوفاة غير ناجمة   تنظيم إضبارة وفاة وأحيلت إلى المجلس الطبي العسكري الذي اعتبر أن  تم 

ن كتاب مديري   24/2/1124/ بتاريخ 9المحضر رقم /  بي نت 19/4/1124تاريخ  5582/122ة المعاشات رقم وا 
عن الخدمة وال يستحق الورثة أي  وفاته غير ناجمة   وبالتالي فإن   ،سبب الوفاة كان بسبب إصابته بسكتة قلبية بأن  

/ من قانون المعاشات العسكرية التي استثنت من أحكامها المجندين 88سندًا ألحكام المادة / أو تعويض   معاش  
/ المتعلقة 9/ من المرسوم التشريعي رقم /2المتوفين أو المصابين أثناء الخدمة كما ال تنطبق عليه المادة /

 التمست رفض الدعوى شكاًل وموضوعًا.بالشهيد و 

بيان فيما إذا كانت وفاة مؤرث الجهة  9/0/1125المحكمة كلفت اإلدارة المدعى عليها بجلسة  من حيث إن  و 
المدعية قد حصلت أثناء المواجهات الحربية وتنفيذ المهام الموكلة إليه أم ال، ونسخة عن قرار المجلس الطبي 

دارة التزمت الصمت حيال هذا العسكري الخاص به، وبيان الوفاة الصادر عن المشفى الذي نقل إليه، ولكن اإل
 التكليف ولم تقم بإبراز أي وثائق مقبولة قانونًا.
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ى عل بناءصمت الجهة المدعى عليها عن البيان في معرض الواجب بالبيان يعتبر بيانًا ويمكن ال من حيث إن  و 
الوفاة  بال/، والمتضمن أن  كتاب قائد الوحدة العسكرية التي كان يخدم فيها مؤرث الجهة المدعية رقم /بال/ تاريخ /

 حدثت أثناء الخدمة وبسببها وناجمة عنها.

مما يقضي اعتبار مؤرث الجهة المدعية شهيدًا وأحقية الجهة المدعية بما  تقّدموتأسيسًا على ما  ن هإحيث من و 
 يترتب على ذلك من حقوق.

 -لهـــــــــــــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

لزام الجهة المدعى عليه باعتبار مؤرث الجهة المدعية شهيدًا بما يترتب على ذلك من  ثانياا: قبولها موضوعًا وا 
 نتائج.

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.2111تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ومبلغ / ثالثاا:

 71/4/7105ه الموافق في 0421/     صدر وتلي علناا في/

 ل يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

  م 7105( لسنة 714/7القرار رقم )

 م 7105( لسنة 0143/7في القضية ذات الرقم )

مناط -المستقر ادهالجت-تقصير مدة خدمة العلم اإللزامية–أداء خدمة العلم اإللزامية–متطوع –محكمة إدارية 
 ذلك.

 )م. م(. الجهة المدعيــــــــــــــــــة:

 وزير الدفاع إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:

 المدير العام للتجنيد إضافة لوظيفته                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة
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 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  بعد االّطالع

 بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  

المدعي تطوع في سلك الشرطة  وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة بأن   من حيث إن  و 
عتبارًا من صدر أمر إداري بتسريحه من الخدمة في سلك الشرطة ا  25/0/1110وبتاريخ  12/21/2992بتاريخ 
لزامية ولم تراع خدمته في سلك د بدعوته إلى أداء خدمة العلم اإلوقد قامت مديرية التجني 11/0/1110تاريخ 

 الشرطة.

ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في اإلعفاء من االستمرار في أداء الخدمة اإللزامية كونه أداها من خالل خدمته 
 ى.في سلك الشرطة لذلك كانت هذه الدعو 

وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه بأن المدعي قدم خدمة فعلية في سلك الشرطة من تاريخ  وحيث إن  
/ سنوات مما يوجب أن تحسب له في خدمة العلم اإللزامية 8أي أكثر من / 1/0/1110ولغاية  12/21/2992

ح من الخدمة قبل عام المدعي قد سرّ  ن  أاجتهادات مجلس الدولة مع العلم بكنسبة وتناسب وفق ما استقر عليه 
1112. 

لزامية التي ة مبدأ احتساب مدة خدمة العلم اإلحكامها السابقأت في العديد من هذه المحكمة قد أقر   من حيث إن  و 
من النسبة والتناسب بين المدة التي أمضاها فيسلك الشرطة وبين مدة  على أساس  يلتزم أمثال المدعي بأدائها 

/ من  8نص المادة /  على أن   وذلك تأسيساً  ،ت الالزمة إلعفائه من خدمة العلم اإللزامية نهائياً العشر سنوا
ال يعني الحرمان المطلق من اإلعفاء لمن خدم في سلك الشرطة أقل  2925/ لعام  21المرسوم التشريعي رقم / 

ن   يقه تستوجب أخذ مدة الخدمة في سلك إعمال الغاية من النص والهدف منه والعدالة في تطب من عشر سنوات وا 
 من النسبة والتناسب المقضي بها. على أساس  بعين االعتبار في مجال تأدية خدمة العلم اإللزامية و  الشرطة

 20/4/1125 ت بمذكرة جوابية خالل فترة حجز القضية للحكم بجلسةتقّدمالجهة المدعى عليها  من حيث إن  و 
لها خدمة مفقودة / سنوات وشهران وثالثة وعشرون يومًا تخل  8ي الشرطة بلغت /فيها بأن خدمة المدعي ف بي نت
 / يومًا والتمست رد الدعوى.02مدة /

بموجب األمر اإلداري المتضمن  11/0/1110ي في سلك الشرطة انتهت بتاريخ خدمة المدع من حيث إن  و 
كون  0/5/1112/ الصادر بتاريخ 01قانون خدمة العلم رقم / تسريحه من الخدمة مما ال مجال معه لتطبيق

/ من المرسوم التشريعي  8تسريحه سابق على تاريخ نفاذ القانون الجديد وبالتالي البد من إعمال نص المادة / 
 .2925/ لعام  21رقم / 
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صف فالبد من تطبيق البد من األخذ بعين االعتبار بأن خدمة العلم اإللزامية أصبحت سنة ون حيث أن همن و 
 العملية الحسابية التالية لبيان الخدمة اإللزامية التي تتوجب على المدعي وهي كالتالي: 

 = مدة الخدمة المتبقية للخدمة اإللزاميةمدة الخدمة اإللزامية× الخدمة  عدد أشهر

 عدد األشهر المطلوبة لإلعفاء      

اة من قبل المدعي وبذلك تكون مدة الخدمة الخدمة الفعلية المؤد   البد من إسقاط الخدمة المفقودة من ن هإحيث و 
 / شهرًا. 98الفعلية للمدعي / 

98 ×28/211 =2442  

وتكون مدة الخدمة المتبقية على المدة بالنسبة للخدمة اإللزامية هي ناتج طرح مدة الخدمة اإللزامية من الخدمة 
 من المدعي في سلك الشرطة وبالتالي هي: المؤداة

28 – 2442  =040 

تأسيسًا على ما سلف بيانه تكون الخدمة اإللزامية المتبقية والتي يتعين على المدعي أدائها هي  ن هإحيث من و 
 يغني على البحث بمطلب وقف التنفيذ. إن ماالحكم وفق ما سلف  من حيث إن  ثالثة أشهر وتسعة أيام و 

 -األسبابه لهذ-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكالً  أولا:

لزامية التي يلتزم المدعي بتأديتها ثالثة أشهر منها وتحديد مدة خدمة العلم اإل في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا:
 وتسعة أيام ورفض ما يجاوز ذلك.

 المحاماة س مقابل أتعاب  .( ل2111ثالثًا: تضمين الطرفين مناصفة المصاريف و )

 م 7105/ 4/ 71هـ الموافق في 0421/     قرارا صدر وتلي علناا في /

 ل يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7102( لعام 027القرار رقم )

 م7102( لعام 25في القضية ذات الرقم )

المرسوم التشريعي رقم  نَّ إ-7100/ لعام 17بالتثبيت بموجب المرسوم رقم / مطالبةال–عامل–محكمة إدارية
الذي قضى بتثبيت العاملين المؤقتين وفق الشروط المحددة فيه إنَّما جاء لتحقيق الستقرار  7100/ لعام 17/

الوظيفي للعاملين المؤقتين وتأميناا لراحتهم واستقرارهم النفسي والطمئنان إلى مستقبلهم ومساواتهم بالعاملين 
يتوجب على اإلدارات المعنية اللتزام بالهدف المذكور وضمن الشروط المحددة  الدائمين ومن هذا المنطلق فإنه

في المرسوم دون أن تتخذ من الجوازية التي منحها إياها المرسوم المذكور بالتثبيت أي سلطة تحول دون 
فصلهم نهاء عقودهم المؤقتة للحيلولة دون استفادتهم من شروط الخدمة المستمرة أو إتثبيت المستحقين أو 

-مطالبةقبول ال-من العمل بشكل نهائي حيث تكون بذلك قد تعسفت باستعمال السلطة وأضرت بالعامل وأسرته
 مناط ذلك.

 )ش. ج(. الجهة المدعية:

 المدير العام للمصرف العقاري إضافة لوظيفته. الجهة المدعى عليها:

 ذقية إضافة لوظيفته./ آذار للمصرف العقاري بالال8مدير فرع /                      

 يمثلهما المحامي أ، ر          

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية األمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكاًل. من حيث إن  و 

وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية في استدعاء دعواه المقدم أمام هذه  من حيث إن  و 
لدى بأن المدعية تحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة وكانت تعمل بصفة مؤقتة  4/0/1121المحكمة بتاريخ 

د عمل مؤقتة مختلفة المدد بالالذقية لدى الدائرة القانونية وذلك بموجب عقو  –آذار 8فرع  –المصرف العقاري 
/ش ق. الممتد لمدة سنة عقدية كاملة من تاريخ 452وذلك بشكل متواتر ومتتالي كان آخرها العقد السنوي رقم /

ت المدعية بطلب إلى تقّدم 01/0/1122وبتاريخ  ،9/8/1122وحتى تاريخ  21/8/1121تنظيمه في تاريخ 
مست فيه اإلجابة على طلبها بالتمديد وتجديد عقدها لفترة / الت0111مدير فرعها وسجل بالديوان تحت رقم /

إال المتعلق بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة  1122/ لعام 01عقدية أخرى وذلك استنادًا للمرسوم التشريعي رقم /
ت بطلب خطي جديد مباشرة إلى المدير العام للمصرف العقاري تقّدميه بناًء علطلبها قد رفض و  تفاجأت بأن   أن ها
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ى المرسوم بناًء علفي ديوان المديرية العامة التمست فيه إعادة تعيينها  21/1/1121/ تاريخ 1020سجل برقم /
المدعية طلبها القى الرفض مرة ثانية مما كانت معه هذه الدعوى المائلة الهادفة إلى إعادة تعيين  إال أن   ؛المذكور

ى بناًء عللدى المصرف العقاري في الالذقية بصفة مؤقتة بموجب عقد جديد ومن ثم تثبيتها بصفة عاملة دائمة 
وبالتعويض المادي عما لحق بها من أضرار مادية  1122/ لعام 01التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /

 تمديد.ومعنوية جراء اإلبعاد القسري عن عملها نتيجة عدم ال

وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على أن شروط إعادة التعيين المنصوص عليها في المرسوم  من حيث إن  و 
فضاًل عن أن اإلدارة المدعى  ؛وتعليماته التنفيذية قد توافرت في حالة المدعية 1122/ لعام 01التشريعي رقم /

لذين تتماثل أوضاعهم وظروفهم معها مما يشكل مخالفة عليها قد قامت بإعادة تعيين العديد من زمالء المدعية وا
المتعلق بحقوق العمال  1121/ لعام 22/ من القانون رقم /04/ من المادة /4صريحة لما ورد في الفقرة /

 وواجباتهم.

ة في المؤر خجهة اإلدارة المدعى عليها قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
رد دعوى الجهة المدعية تأسيسًا على أن المدعية لم تلتزم بالشروط المنصوص عليها  طالبةً  5/22/1121

والذي التمست فيه تجديد  01/0/1122طلبها المقدم بتاريخ  وأن   1122/ لعام 01بالمرسوم التشريعي رقم /
التمديد أو رفضه حسب عقدها لم تستند فيه إلى المرسوم المذكور مما يعطي الحق للمدير العام بقبول طلب 

 الحاجة وهي صالحية منوطة به قبل صدور المرسوم.

 28/1/1120/ تاريخ 0المحكمة قد قضت بعدم قبول طلب وقف التنفيذ وذلك بموجب حكمها رقم / من حيث إن  و 
 من وثائق الدعوى فيما إذا تم الطعن فيه أم ال. يتبّينولم 

هذه المحكمة قد كلفت الجهة المدعية إلثبات أقوالها بوثيقة مقبولة وتقديم صورة عن الطلب رقم  من حيث إن  و 
وكذلك كلفت اإلدارة المدعى عليها لتقديم صورة أو شرح عن الطلب المسجل لدى  01/0/1122/ تاريخ 0111/

 .01/0/1122تاريخ  0111برقم  أن هاديو 

 21/0/1120ة في المؤر خالتكليف المطلوب منها بموجب مذكرتها  الجهة المدعية أجابت على من حيث إن  و 
حاولت مرارًا وتكرارًا الحصول على أي صورة ضوئية أو وثيقة تثبت أقوالها ولكنها قوبلت بمختلف طرق  أن هامبدية 

 ت بطلبها.تقّدمالرفض من قبل اإلدارة المدعى عليها من أجل منع حصولها على أي إثبات عن كونها 

قد كلفت اإلدارة المدعى عليها ببيان  10/9/1120في  المؤر خعدادي المحكمة وبموجب قرارها اإل ن حيث إن  مو 
ت إليها بطلب تقّدممن أن الجهة المدعية  4/1/1120ة في المؤر خموقفها مما ورد في مذكرة الجهة المدعية 

ة الشهر السابع من العام المذكور بعد أن أحيلت وبنهاي ،1122/ لعام 01لتثبيتها استنادًا ألحكام المرسوم رقم /
 إلى اللجنة الطبية أي ضمن مدة عقدها األخير وأن جهة اإلدارة لم تمكنها من إبراز هذه الوثيقة.



337 
 

جهة اإلدارة المدعى عليها لم تجب على التكاليف المطلوبة منها من قبل المحكمة بموجب قراراتها  من حيث إن  و 
 من إمهالها مرارًا وتكرارًا. اإلعدادية على الرغم

الذي قضى بتثبيت العاملين المؤقتين  1122/ لعام 01المرسوم التشريعي رقم / ينبغي البيان بأن   ن هإحيث من و 
جاء لتحقيق االستقرار الوظيفي للعاملين المؤقتين وتأمينًا لراحتهم واستقرارهم النفسي  إن ماوفق الشروط المحددة فيه 

ومن هذا المنطلق فإنه يتوجب على اإلدارات المعنية  ،واالطمئنان إلى مستقبلهم ومساواتهم بالعاملين الدائمين
لجوازية التي منحها إياها االلتزام بالهدف المذكور وضمن الشروط المحددة في المرسوم دون أن تتخذ من ا

عقودهم المؤقتة للحيلولة دون  ءهانإالمرسوم المذكور بالتثبيت أي سلطة تحول دون تثبيت المستحقين أو 
استفادتهم من شروط الخدمة المستمرة أو فصلهم من العمل بشكل نهائي حيث تكون بذلك قد تعسفت باستعمال 

جاء المرسوم المذكور لتحقيق االستقرار والطمأنينة للعامل وأسرته  السلطة وأضرت بالعامل وأسرته في الوقت الذي
التي تمنح لإلدارة ال تعني سلطتها المطلقة من كل –الجوازية–أن السلطة التقديرية مع اإلشارة هنا إلى تقّدموفق ما 
ن ماقيد و  طة وأن تمارس أيضًا ولكن دون تعسف في استعمال السل ؛المقصود بها حرية اإلدارة في اتخاذ قراراتها ا 

ال كانت قراراتها عرضة للرقابة من قبل القضاء اإلداري.  هذه السلطة وفقًا للقوانين واألنظمة النافذة وا 

قد أجاز لإلدارات إعادة تعيين العاملين المؤقتين  1122/ لعام 01المرسوم التشريعي رقم / من حيث إن  و 
/ من القانون األساسي للعاملين في 242/ و /240المادتين / المستخدمين لديها بموجب عقود سنوية وفق أحكام

الدولة ووفق الصك النموذجي الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حال كان العامل قد مضى على 
طبيعة دائمة  يعمل ذوعلى  5/0/1122استخدامه سنتين على األقل بصورة مستمرة بتاريخ صدور المرسوم في 

وبذات الجهة العامة وأن تتوافر في العامل الشروط العامة للتعيين الواردة في القانون األساسي للعاملين في 
 الدولة.

اإلدارة المدعى عليها استندت في امتناعها عن تثبيت وا عادة تعيين المدعية إلى أن طلب المدعية  من حيث إن  و 
قد التمست فيه تمديد عقدها ولم تستند في الطلب إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم  01/0/1122المقدم بتاريخ 

لب تستند فيه إلى المرسوم التشريعي ت بطتقّدموأنه عندما حاولت المدعية تدارك هذا الخطأ و  1122/ لعام 01/
 تقّدممما يجعلها تفتقد شرط أساسي نص عليه المرسوم وهو أن ي ؛كان عقدها قد انتهى ولم تكن على رأس عملها

 المرسوم وهو على رأس عمله. على أساس  طالب التمديد بطلبه المستند 

ت بطلب تثبيتها تقّدمدعية أن المدعية قد العودة الستدعاء الدعوى فقد أوضح وكيل الجهة الموب هحيث إن ومن
يه كلفت المحكمة بناًء علاستنادًا ألحكام المرسوم التشريعي المذكور و  01/01/1122/ تاريخ 0111ذي الرقم /

اإلدارة لم تقم بتنفيذ  إال أن  المدعي واإلدارة بإثبات ذلك بوثيقة مقبولة أو تقديم صورة أو شرح عن الطلب المذكور 
 في حين أبدى المدعي أن اإلدارة قد امتنعت عن منحه الوثيقة المطلوبة.التكليف 
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من واجب اإلدارة قانونًا أن تبادر إلى تنفيذ التكليف المطلوب منها لما يشكله االمتناع عن تنفيذ  ن هإحيث من و 
ق بتقديم وثيقة التكليف المذكور قد تعل   ال سّيما أن  و  ،هذا التكليف من إقرار ضمني منها بصحة ما يثيره الخصوم

رسمية موجودة في سجالتها وال يمكن الوصول إليها بدون موافقتها وبالتالي كان من واجبها تزويد المدعي بها أو 
القضاء  بحسبان أن  تقديمها غلى المحكمة لتتمكن من الوصول إلى الحقيقة في ضوء ما تحتويه هذه الوثيقة 

 ي )كتابي( يقوم على الوثائق والمستندات الرسمية الخطية.اإلداري قضاء ورق

حررت وفق الصك النموذجي وباالستناد إلى  ةالعقود المبرمة مع المدعية هي عقود استخدام مؤقت من حيث إن  و 
/ من القانون األساسي في الدولة وقد مضى على استخدام المذكورة بتاريخ صدور المرسوم المذكور 240المادة /
ولدى ذات اإلدارة وبتاريخ صدور  تقّدممن سنتين وعلى عمل ذي طبيعة دائمة وبصورة مستمرة وفق ما  أكثر

 21/8/1121تاريخ  /ش. ق452المرسوم المذكور كانت المدعية على رأس عملها بموجب عقدها السنوي رقم 
لة السنة التي حددها ت بطلب تثبيتها خالل مهتقّدمولما كانت المدعية  21/8/1122والذي ينتهي بتاريخ 

 5/0/1121أي لغاية  5/0/1122المرسوم المذكور إلعادة تعيين العاملين المؤقتين ابتداًء من تاريخ صدوره في 
لذلك ترى المحكمة أحقية الجهة  ،تقّدمحسبما  01/0/1122/ تاريخ 0111حسبما هو ثابت من الكتاب رقم /

اعتبارًا من تاريخ تقديمها لطلب إعادة التعيين  1122/ لعام 01م /المدعية بإعادة تعيينها وفق أحكام المرسوم رق
/ من القانون األساسي للعاملين في 2في حال توافرت لدى المذكورة الشروط العامة للتعيين الواردة في المادة /

عليه  نّصتما ر من هذه النتيجة عدم استمرار المدعية بعملها حتى صدور قرار إعادة تعيينها وفق الدولة، وال يغيّ 
الشروط المطلوبة إلعادة التعيين  بحسبان أن  /من التعليمات التنفيذية للمرسوم المذكور 4/ من الفقرة /0المادة /

اإلدارة لم تصدر قرارها بذلك التاريخ بدون أي مسوغ  إال أن  كانت متوافرة في المدعية بتاريخ تقديمها للطلب 
ن كان لها سلطتها التقديرية قانوني يجيز لها ذلك وبدون أي خطأ م ن قبل المدعية فضاًل عن أن الجهة اإلدارية وا 
جراء التصرفات  هذه القرارات والتصرفات يجب أن تأتي بشكل مطابق ألحكام القانون  إال أن  في اتخاذ القرارات وا 

لتعيد لصاحب الحق حقه وذلك حفاظًا على سيادة القانون  هانافإن لم تفعل فإن الرقابة القضائية تفرض سلط
ال فإن السلطة التقديرية لإلدارة تصبح ستارًا تغطي به أخطاءها.  وا عالء لمبدأ الشرعية وا 

لجهة طلب الجهة المدعية بالتعويض المادي عما فاتها من منافع وأضرار لحقت بها ماديًا ومعنويًا  ن هإحيث من و 
طالما سري عن العمل فإنه استنادًا لقاعدة األجر مقابل العمل فإن المدعية ال تستحق أي تعويض جراء اإلبعاد الق

فضاًل عن أن للتعويض أركانه ومقوماته التي يستند إليها  ،لم تمارس أي عمل خالل الفترة المذكورة أن ها
ن مافالتعويض ال يعطى جزافًا و  ه الجهة المدعية وترى المحكمة إن إعادة لم تثبت استنادًا لتوافر مقوماته وهو ما ا 

 تعيين المدعية هو خير تعويض لها.

منها وهي جديرة بالقبول  في شطر  تغدو الدعوى قائمة على مسوغاتها القانونية  تقّدمتأسيسًا على ما  ن هإحيث من و 
 في الشطر المذكور.
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 -لهـــــــــــــــــــــــــــــــذه األسباب-

 بما يلي:حكمت المحكمة 

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:
ــاا: منهااا وأحقيااة الجهااة المدعيااة بإعااادة تعيينهااا لاادى الجهااة الماادعى عليهااا الثانيااة  فااي شااطر  قبولهااا موضااوعًا  ثاني

 علاى أسااس  اعتبارًا من تاريخ تقديمها لطلاب إعاادة التعياين والمساجل أصاواًل فاي دياوان الجهاة المادعى عليهاا وذلاك 
الاذي تام التعاقاد مؤهلها العلمي ا علاى أن  1122/ لعاام 01ه وذلاك وفاق أحكاام المرساوم التشاريعي رقام /علاى أساس 

 1114/ لعاام 51تتوافر لدى المدعية الشروط العامة للتعيين الواردة في القانون األساسي للعاملين في الدولة رقام /
 ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.511وكل منهما مبلغ /تضمين الطرفين مناصفة المصاريف  ثالثاا:
 2/07/7102ه الموافق في 1/7/0425صدر وتلي علناا في 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7102( لعام 031القرار رقم )

 م7102( لعام 012في القضية ذات الرقم )

قرار لجنة تقييم أداء -خطأ مادي في قرار نقل درجة العالوة–بتعديل عالوة ترفيع مطالبةال–عامل-محكمة إدارية
 مناط ذلك.-مطالبةرد ال-عدم وجود عيب إساءة استعمال السلطة-العاملين

 ) ي. ب(.الجهة المدعية:

 وزير الدولة لشؤون البيئة إضافة لمنصبه. الجهة المدعى عليها:

 والتفتيش إضافة لمنصبه. رئيس الهيئة المركزية للرقابة      

 مدير شؤون البيئة بريف دمشق إضافة لوظيفته.                       

 ه.لين في مديرية شؤون البيئة بريف دمشق إضافة لوظيفترئيس اللجنة الفرعية لتقويم أداء العام                  

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق المبرزة وسماع اإليضاحات، وبعد المداولة. بعد االّطالع
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 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية األمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكاًل. من حيث إن  و 

ت بدعواها تقّدموكيلة الجهة المدعية  وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة بأن   من حيث إن  و 
شارحة فيها بأن المدعية تعمل لدى مديرية البيئة بريف دمشق منذ  18/22/1121ة اإلدارية بتاريخ أمام المحكم

بصفة مهندسة من الفئة األولى وقد ورد في محضر اجتماع اللجنة أن العالوة الواجبة  11/4/1119تاريخ 
قد تضمن  14/2/1121خ / تاري290من األجر في حين أن القرار الصادر بمنح العالوة رقم / %9للمدعية هي 

الجهة المدعى عليها قامت  إال أن  ( %9( وقد تقاضت المدعية الترفيعة بواقع )%5إن استحقاق المدعية هو )
وما تم صرفه لها بموجب محضر لجنة  %5بمطالبتها بإعادة الفرق بين ما هو وارد بقرار السيد الوزير وهو 

/ق/و تاريخ 290الهادفة إلى إلغاء القرار رقم / ؛الدعوى المائلة مما كانت معه %9الترفيع الفرعية والذي يمثل 
/ من األجر والصادر عن وزيرة الدولة لشؤون %5المتضمن منح المدعية عالوة ترفيع قدرها / 14/2/1121

 على أساس  من األجر وتثبيت أحقيتها فيما تقاضته من عالوات  %9البيئة ومنحها العالوات المستحقة البالغة 
9%. 

تتضمن طلبًا عارضًا تلتمس فيه  4/1/1120ت بمذكرة خطية مؤرخة في تقّدمالجهة المدعية قد  من حيث إن  و 
التنازل عن طلب وقف التنفيذ وتصحيح الطلب الوارد بالفقرة الثانية من استدعاء دعواها وتثبيت القرار رقم 

لغاء الصادر عن وزيرة الدولة لشؤون البيئة و  14/2/1121/ق و تاريخ 290 لزام اإلدارة بتنفيذه حسب األصول وا  ا 
في  %9القرار المذكور يتضمن منح المدعية عالوة ترفيع قدرها  وذلك تأسيسًا على أن   ،كل ما يخالف هذا القرار

 .%5حين أن قرار اللجنة الفرعية هو من منح المدعية عالوة ترفيع 

ة في المؤر خالدعوى بموجب مذكرتها الجوابية اإلدارة المدعى عليها أجابت على استدعاء  من حيث إن  و 
فيها رفض الطلب العارض ورفض الدعوى إن لم يكن شكاًل فموضوعًا تأسيسًا على أن  طالبةً  28/1/1120

وجود خطأ مادي في القرار رقم  21/2/1121/د تاريخ 5225/0الجهاز المركزي قد الحظ في الكتاب رقم 
بداًل  %9يره بنقل عالوة الترفيع من محضر تقييم أداء العاملين بنسبة عند تأش 14/2/1121/ق و تاريخ 290/

وهذا الخطأ في القرار ال يترتب عليه أي حق مكتسب للجهة المدعية سوى تصحيح الخطأ المادي فيه  %5من 
/ تاريخ 011الجهاز المركزي للرقابة المالية بالكتاب المذكور، ووفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / مطالبةوفق 
 .24/1/1120/ق و تاريخ 124وفعاًل تم تصحيح الخطأ من قبل اإلدارة بالقرار رقم 12/2/1115

ث بطلب وقف القاضي بعدم البح 4/0/1120/ تاريخ 2هذه المحكمة قد أصدرت قرارها رقم / من حيث إن  و 
 من وثائق الدعوى فيما إذا تم الطعن به أم ال. يتبّينالتنفيذ لتنازل الجهة المدعية عنه ولم 

فيها السماح لها  طالبةً  1/21/1120ت أمام هذه المحكمة بمذكرة جوابية بجلسة تقّدمالمدعية  من حيث إن  و 
وبالتعويض عن  %9باستكمال الدعوى بسبب سوء الفهم بينها وبين المحامية وكيلتها وعلى أحقيتها بعالوة الترفيع 

 .1121الفرق في قيمة األجر من بداية عام 
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عاملين من الثابت من وثائق الدعوى وال سيما من محاضر اللجان الفرعية والمركزية لتقييم أداء ال ن هإحيث من و 
ى تكليف اإلدارة المدعى عليها أن المدعية قد منحت بناًء علفي الجهة المدعى عليها والمبرزة أمام هذه المحكمة 

ى التقييم النهائي لها وفق ما هو ثابت من جدول نتائج تقويم أداء بناًء علمن األجر وذلك  %5عالوة ترفيع بنسبة 
د وقعت في خطأ مادي عند نقل الترفيعة من هذه الجداول إلى متن القرار اإلدارة المدعى عليها ق إال أن  العاملين 

وفقًا للمحاضر المذكورة  %5وليس  %9حيث ورد فيه عالوة الترفيع للمدعية  14/2/1121/ق و تاريخ 290رقم 
 حيث تضمن في 24/1/1120/ق و تاريخ 124اإلدارة قامت باستدراك هذا الخطأ بموجب قرارها رقم / إال أن  

وجاء في مادته الثانية  %9بداًل من  %5مادته األولى تعديل درجة الكفاءة والعالوة واألجر للمدعية لتصبح 
 10/0/1120/ق/و تاريخ 080أصدرت القرار رقم / أن هاكما  ،يسترد من المدعية ما تقاضته زيادة عن أجرها

/ق/و 124تعديل الذي جاء به القرار /وبنفس ال 14/2/1121/ق/و تاريخ 290والمتضمن أيضًا تعديل القرار 
 لجهة المادة األولى منه. 24/1/1120تاريخ 

تقييم أداء العاملين من أجل تقدير نسبة عالوة الترفيع التي يستحقونها  تجدر اإلشارة بداية إلى أن   ن هإحيث من و 
يكون مناطًا باللجنة المركزية على أن الطعن بقرارات لجان تقييم أداء العاملين في الدولة ال يعني أن تحل 

ل وأن دور المحكمة محل لجان التقييم التي يكون لها صالحية تقديرية في تحديد الدرجة التي يستحقها العام
المحكمة يكون فقط الرقابة والتحقق من أن هذا التقدير لم يشبه عيب إساءة استعمال السلطة، ومن الثابت من 
وثائق الدعوى وال سيما محاضر اللجان الفرعية والمركزية المبرزة أمامها أنه ليس ثمة أي عيب من عيوب الال 

من  %5نتهت إليه من تقدير عالوة ترفيع المدعية بنسبة مشروعية قد شاب عمل هذه اللجان وبالتالي فإن ما ا
 قانوني سليم. على أساس  يكون قائمًا  إن مااألجر 

الجهاز المركزي للرقابة المالية بما له من صالحية وفقًا لقانون إحداثه بمراقبة المراسيم والقرارات  من حيث إن  و 
من مطابقتها للقوانين  أّكدفيعات واألجور وما في حكمها والتالخاصة بشؤون العاملين فيما يتعلق بالتعيينات والتر 

يه طالب اإلدارة بناًء علو  14/2/1120/ق/و تاريخ 290واألنظمة النافذة وجد حصول خطأ مادي في القرار رقم 
المدعى عليها بتصحيح هذا الخطأ والتي قامت بدورها باستدراكه من خالل إصدارها للقرارات المذكورة فيما سبق 

 .14/2/1121تاريخ  290وذلك من أجل تصحيح الخطأ المادي في قرار الترفيع رقم 

الحصانة المانعة من اإللغاء أو السحب ال يمكن أن تمتد لتشمل القرارات اإلدارية التي تصدر عن  إن   ومن حيث
ن  ،اإلدارة بسلطتها المقيدة متى كانت هذه القرارات مبنية على خطأ مادي أو غيره مضى على إصدار هذه حتى وا 

( مع اإلشارة إلى 1121لعام  5981في الطعن  2011القرارات مدة من الزمن )حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم 
 أن الخطأ المادي في الكتابة أو النقل ال يدل بذاته على إرادة ملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين.

ه ال يكسب من وقع هذا الخطأ بحسبان أن  زعة فيه مفتوحًا والخطأ المادي أو الحسابي ترك المشرع باب المنا
/ منه األمر الذي يجعل قرارات 080لمصلحته أي مركز أو حق وهو ما كرسه القانون المدني بموجب المادة /
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قائمة على سبب صحيح من  14/2/1121/ق/و تاريخ 290اإلدارة الصادرة بتصحيح الخطأ الوارد في القرار 
 موضوعًا. جديرًة بالرفضعوى المدعية لهذه الناحية مفتقدة ألساسها القانوني السليم و القانون وتكون د

في مادته الثانية لجهة استرداد ما تقاضته  24/1/1120/ق/و تاريخ 124ما تضمنه القرار رقم  من حيث إن  و 
هذا االسترداد ليس في محله القانوني ألنه يتعارض  المدعية زيادة عن أجرها جراء تصحيح الخطأ الحاصل فإن  

ا تم باالستناد إلى القرار ممع فكرة الحق المكتسب ومع أبسط مبادئ العدالة حيث إن ما تقاضته المدعية إن
الصادر عن اإلدارة المدعى عليها وبدون أي خطأ من المدعية فال يسوغ لإلدارة استرداد ما تقاضته المدعية زيادة 

في  1000ها وهو ما استقر عليه اجتهاد القضاء اإلداري بهذا الصدد )حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم عن أجر 
 ( مما يجعل مطلب الجهة المدعية لهذه الناحية جديرًا بالتأييد والقبول.1110لسنة  2402الطعن 

 -لهــــــــــــــــــــــــــــــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى والطلب العارض شكاًل. :أولا 
منها ومنع جهة اإلدارة من استرداد الفروق المالية التي تقاضتها المدعية  في شطر  قبول الدعوى موضوعًا  ثانياا:

لزامها برد  24/1/1120/ق/و تاريخ 124زيادة عن استحقاقها وفقًا لما هو وارد في المادة الثانية من القرار رقم  وا 
 ق إلى المدعية فيما إذا كانت قد اقتطعتها فعاًل من أجورها ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.هذه الفرو 

 /ل. س مقابل أتعاب المحاماة511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما مبلغ/ ثالثاا:
 م01/07/7102ه الموافق في 20/7/0425صدر وتلي علناا في 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7104( لعام 27)القرار رقم 

 م 7104( لعام 03في القضية ذات الرقم )

عدم وجود أسباب -بإلغاء قرار عقوبة الحسم من األجر الصادر من اإلدارة مطالبةال-عامل–محكمة إدارية 
 مناط ذلك.-مطالبةقبول ال-مبررة لفرض العقوبة

 )ض. ح(.الجهة المدعية: 

 المدير العام للشركة السورية للتخزين وتوزيع المواد البترولية إضافة لوظيفته. الجهة المدعى عليها:

 تمثله المحامية ف. ج
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 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية  من حيث إن  و 

وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة أن المدعي أقام دعواه هذه أمام  من حيث إن  و 
/ تاريخ 1815فيها إلغاء القرار المشكو منه رقم / ملتمساً  11/0/1121المحكمة اإلدارية بدمشق بتاريخ 

 واعتباره كأنه لم يكن.بكل ما يترتب عليه من آثار بما فيها إعادة المبالغ المقطوعة من األجر  0/2/1121

صدور القرار المشكو منه المتضمن فرض عقوبة الحسم من األجر  القول بأن  المدعي يشرح دعواه ب من حيث إن  و 
ستة أشهر قد جاء بحسب ما ورد في القرار المذكور بسبب عدم التزام المدعي ورفاقه بتطبيق  %5الشهري بنسبة 

/ص م تاريخ 1420ورقم  5/21/2990تاريخ  0988/1ة والتي تحمل الرقم التعليمات المالية الصادرة عن اإلدار 
 إلى وجود نقص في مادة المازوت والبنزين في المحطات التابعة لفرع دمشق. أّدىاألمر الذي  1/22/2998

القرار المشكو منه قد صدر باالستناد إلى التقرير التفتيشي رقم  المدعي يؤسس دعواه على أن   من حيث إن  و 
موضوع التعليمات  بحسبان أن  وهو يشكل مخالفة ألحكام القوانين واألنظمة  1122/ 14/8/ي ح ع.1/2104

الصادرة عن المدير العام لشركة المحروقات هي عبارة عن آلية  5/21/2990تاريخ  1/م/0988المالية رقم /
ات الشركة وهو أمر فني محض ال عمل لمعالجة النقص أو الزيادة الحاصلة في كمية المشتقات النفطية في محط

عالقة للدائرة المالية به وخاصة أن معالجة هذه المواضيع هي من اختصاص دائرة المحطات وهي دائرة محدثة 
بشكل منفصل عن الدائرة المالية ومهمتها معالجة كافة األمور المتعلقة بالمحطات وبما فيها تطبيق التعليمات 

 ت لم ترسل إلى الدائرة أبدًا.المشار إليها وأن هذه التعليما

 11/4/1120في  المؤر خالجهة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
ونفذ اعتبارا من هذا التاريخ  0/2/1120رد الدعوى تأسيسًا على أن القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر بتاريخ  طالبةً 

/ يومًا تكون 01وبالتالي المدعي على علم يقيني بعقوبة الحسم عندما قبض راتبه أي أن مدة رفع الدعوى هي /
 قد مضت والدعوى مستوجبة الرد شكاًل.

والمتضمن تكليف جهة اإلدارة  20/5/1120في  المؤر خة قد أصدرت قرارها اإلعدادي هذه المحكم من حيث إن  و 
المدعى عليها بإبراز ما يثبت بأن القرار المشكو منه قد نفذ اعتبارًا من تاريخ صدوره من خالل وثائق استيفاء 

فذ التكليف المذكور على الرغم من الجهة المدعى عليها لم تن إال أن   ،المدعي لرواتبه اعتبارًا من التاريخ المذكور
/ 11/ يومًا المحددة في المادة /01سريان مدة / بحسبان أن  إمهالها مرارًا وتكرارًا مما يجعل الدعوى مقبولة شكاًل 

للطعن بالقرار اإلداري تبدأ من تاريخ تبليغ المدعي أو علمه  2959/ لعام 55من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /
 ار وهو ما لم تثبته اإلدارة المدعى عليها.اليقيني بالقر 
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/ع. أ تاريخ 0هذه المحكمة قد كلفت اإلدارة المدعى عليها بإبراز صورة عن التقرير رقم / من حيث إن  و 
/ب ح ع 4/2104/04/4المعتمد بكتاب رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم  01/0/1122
الجهة المدعى عليها لم تنفذ أيضًا  إال أن  علقة به لناحية الجهة المدعية كاماًل وكافة الوثائق المت 14/8/1122

 التكليف على الرغم من إمهالها مرارًا وتكرارًا.

القضاء اإلداري قضاء ورقي كتابي يستند في أحكامه على ما يقدم  إلى أن   تجدر اإلشارة بدايةً  ن هإحيث من و 
تقوم على  إن ماا هو معلوم بأن العالقة بين اإلدارة وموظفيها أمامه من أوراق ومستندات خطية رسمية لم

 المستندات والوثائق الرسمية.

 1/م/0988النزاع يتمحور حول مدى مسؤولية المدعي عن متابعة تنفيذ التعليمات ذات الرقم / من حيث إن  و 
حظات الجهاز المركزي للرقابة ى مالبناًء علالصادرة عن المدير العام للشركة المدعى عليها  5/21/2990تاريخ 

المالية بشأن كيفية محاسبة محطات الشركة والتي نسب للمدعي مع آخرين اإلهمال في متابعة تنفيذها مما 
ى اقتراح من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جراء التحقيقات بناًء علاستدعى إصدار قرار العقوبة المشكو منه 

 تالعب من رؤساء محطات الوقود التابعة لفرع محروقات دمشق بالعدادات.الجارية من قبلها حول وجود 

/ من التعليمات المذكورة على أنه في حال وجود كمية زائدة ينظم بها إشعار قيد 4الفقرة / نّصتقد  ن هإحيث من و 
ظم به مدني يستثمر في بطاقة الحساب الجاري لدى مراقب البيع في نهاية كل شهر وفي حال وجود عجز ين

إشعار دائن يستثمر في بطاقة الحساب الجاري للمحطة لدى مراقب البيع وفي هذه الحالة يجب معرفة سبب هذا 
 العجز وتبريره واعتماده أصواًل.

 يعتمد من قبل مدير الفرع إذا كان العجز مسموح به.-أ
 يعتمد من قبل السيد المدير العام إذا كان العجز غير مسموح به.-ب

قرارات تغريم عن مديرية الشؤون اإلدارية بالمبالغ في نهاية كل شهر وبالتالي فإن النقص الحاصل في وتصدر به 
المحطات يعتمد من قبل مدير الفرع إذا كان العجز مسموح به ومن قبل المدير العام إذا كان العجز غير مسموح 

 –دائرة المالية غير معني باعتماد النقص فإن رئيس ال –ومن ثم تصدر قرارات التغريم، وفي كلتا الحالتين ، به
ن مامن عدمه و  –العجز  هذا فضاًل عن إن اإلدارة لم  ،ترسل إليه قرارات التغريم ويقوم بتنفيذها وليس له رأي بذلك ا 

تثبت عالقة المدعي بتلك التعليمات وا هماله لها وعلى العكس فقد امتنعت عن إبراز التقرير التفتيشي أمام هذه 
 ة على الرغم من إمهالها مرارًا وتكرارًا وفق ما سلف بيانه.المحكم

–العناصر  -للقرار اإلداري مقوماته وأركانه التي ال يقوم بدونها فإذا ما شاب إحدى هذه األركان من حيث إن  و 
جاء  إن ماعيب ما غدا القرار مشوبًا بالال مشروعية وجديرًا باإللغاء، ففرض العقوبة موضوع الدعوى بحق المدعي 

دون سبب يبرره ويستند إليه مما يجعل القرار بفرضها غير قائم على موجباته القانونية وجدير باإللغاء، مما يتعين 
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لغاء القرار المشكو منه لجهة المدعي وبما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك  معه قبول الدعوى موضوعًا وا 
 للقرار. إعادة المبالغ المقتطعة من المدعي تنفيذاً 

 -لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكالً  أولا:
لغاااااء القاااارار المشااااكو منااااه الصااااادر عاااان الجهااااة الماااادعى عليهااااا باااارقم / ثانيــــاا: / تاااااريخ 1518قبولهااااا موضااااوعًا وا 

ن آثاار بماا فاي ذلاك إعاادة المباالغ المقتطعاة وذلك فيماا يخاص المادعي فقاط وبماا يترتاب علاى ذلاك ما 0/2/1121
 من المدعي جراء تنفيذ القرار في حال اقتطاعها.

 تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف. ثالثاا:
 2/2/7104ه الموافق في 7/5/0425صدر وتلي علناا في 

 ل يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 

 -اإلدارية بدمشقالمحكمة -

 م 7104( لسنة 10القرار رقم )

 م 7104( لسنة 30في القضية ذات الرقم )

 مناط ذلك.-مطالبةقبول ال-العتراض على قرار الحجز الحتياطي-عامل–محكمة إدارية 

 :) ن. س(.الجهـــة المدعية

 )المعترضة(

  -لوظيفتهالمدير العام للمصرف التجاري السوري إضافة  الجهة المدعى عليها:

 يمثله المحامي م. خ         )المعترض بمواجهتها(

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

جراءاتها الشكلية. من حيث إن  و   دعوى االعتراض على قرار الحجز استوفت أوضاعها القانونية وا 
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طالبًا الحكم بإلغاء القرار  11/0/1120باستدعاء دعواه بتاريخ  تقّدموكيل الجهة المعترضة  من حيث إن  و 
 المعترض عليه ورفع الحجز االحتياطي عن أموال المعترض المنقولة وغير المنقولة.

وكيل الجهة المعترضة يقول في اعتراضه على قرار الحجز االحتياطي بأن الدليل الوحيد المقدم في  من حيث إن  و 
( 2/2422/22/0ا القرار المعترض عليه هو كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم )القضية التي صدر فيه

المصّدق  1112/ لعام 215رقم / وقد ورد فيه بأنه قد صدر عن محكمة النقض القرار 14/2/1118تاريخ 
قرته الثالثة الصادر عن محكمة الجنايات بالسويداء والذي قضى في ف 1110/ لعام 02/ أساس /41للقرار رقم /

عدم البحث بالحقوق الشخصية لعدم الثبوت ثم جاء في توصية الهيئة دعوة المصرف إلى إقامة الدعوى المدنية 
/ دوالر 2111بحّق المعترض واتخاذ اإلجراءات الالزمة إللقاء الحجز االحتياطي على أمواله ضمانًا لسداد مبلغ /

البداية المدنية في السويداء متضمنة إلقاء  بحّق المعترض أمام محكمة يه تم إقامة الدعوى المدنيةبناًء علأمريكي و 
 4/0/1118/ تاريخ 04الحجز االحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة حيث صدر عنها القرار رقم /

لمبالغ المتضمن إلقاء الحجز االحتياطي على األموال المنقولة وغير المنقولة للجهة المعترضة تأمينًا لتأدية ا
المعترض اعترض على القرار المذكور فأصدرت محكمة البداية المدنية بالسويداء القرار  إال أن   ،المطلوبة منها

الذي قضى برفع الحجز االحتياطي واعتباره كأنه لم يكن وتم تصديقه  25/22/1119/ تاريخ 2551رقم /
 .1121/ لعام 892/ أساس /492استئنافًا بالقرار رقم /

ت أمام هذه المحكمة بطلب إلقاء الحجز االحتياطي على تقّدماإلدارة المعترض بمواجهتها قد  حيث إن  من و 
/ دوالر 2111األموال المنقولة وغير المنقولة للجهة المعترضة تأمينًا لتأدية المبالغ المطلوبة منها لإلدارة والبالغة /

/ دوالر أمريكي قبل ورود 2111معترض بصرف شيك بقيمة /أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية بسبب قيام ال
/ في القضية 28يه أصدرت المحكمة اإلدارية بدمشق قرارها رقم /بناًء علو  ،إشعار بالتغطية من اإلدارة العامة

والمتضمن إلقاء الحجز االحتياطي على أموال الجهة المعترضة المنقولة وغير المنقولة  1120/ لعام 100أساس/
 د مبلغ سبعة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية مما كانت معه دعوى االعتراض الماثلة.في حدو 

وكيل الجهة المدعية يؤسس اعتراضه على أن محكمة الجنايات بالسويداء قد أصدرت قرارها رقم  من حيث إن  و 
نتهي من حيث النتيجة إلى عدم البحث والمكتسب الدرجة القطعية والم 1110/ لعام 02/ في الدعوى أساس/41/

/ تاريخ 2800اإلدارة المعترض بمواجهتها قد أصدرت الكتاب رقم / بالحقوق الشخصية لعدم الثبوت وأن  
والمتضمن بأن المعترض أصبح بريء الذمة تجاه صاحب العمل وال يترتب عليه أية التزامات  24/5/1120

 مالية.

والمكتسب الدرجة القطعية  1110/ لعام 41محكمة الجنايات بالسويداء رقم /من الثابت من حكم  ن هإحيث من و 
المحكمة المذكورة قد قضت بالفقرة الحكمية الثالثة بعدم البحث بالحقوق الشخصية لعدم الثبوت وقد ورد في  أن  

لضرر رغم مرور زمن بما يؤكد وقوع ا تقّدمالمدعية /اإلدارة المعترض بمواجهتها/ لم ت الجهة حيثيات الحكم أن  
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ثبات وقوع الضرر وقد  ،على ذلك مما يستوجب االلتفات عن البحث بالحقوق الشخصية لعدم تحديد قيمتها وا 
/ دوالر أمريكي أو ما 2111اإلدارة للمعترض بمبلغ / مطالبةوردت هذه الحيثيات في معرض دراسة المحكمة ل
 اطي/.يعادلها بالليرات السورية/موضوع قرار الحجز االحتي

 الموما بأن   24/5/1120/ تاريخ 2800بموجب كتابها رقم / بي نتاإلدارة المعترض بمواجهتها قد  من حيث إن  و 
إليه /المعترض/ أصبح بريء الذمة تجاه صاحب العمل وال يترتب عليه أية التزامات مالية وطلبت من المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية رفع الحجز عن راتبه التقاعدي وا عادة كافة المبالغ المحجوزة إليه مما يدّل على عدم 

ألدلة والسيما أنه قد صدر عن اإلدارة بكتاب رسمي بما له وجود أية مبالغ مترتبة بحّق المعترض فاإلقرار سّيد ا
 من قّوة ثبوتية مطلقة.

 ه:نّصت على أن  / من قانون أصول المحاكمات 012/1المادة / من حيث إن  و 

إذا تبين للمحكمة إن الحاجز غير محّق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطالن إجراءاته تقضي المحكمة 
 برفضه.

فإن هذه المحكمة ترى الحكم برفع الحجز االحتياطي عن أموال الجهة  تقّدموتأسيسًا على ما  ن هإحيث من و 
المعترضة المنقولة وغير المنقولة في حدود مبلغ سبعة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية بموجب 

 .12/4/1120/ تاريخ 100/ في الدعوى/28القرار رقم /

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول طلب االعتراض شكاًل.أولا 

: قبوله موضوعًا ورفع الحجز االحتياطي الملقى على أموال الجهة المعترضة المنقولة وغير المنقولة في ثانياا 
ت لثبو  1120/م لسنة 28حدود مبلغ سبعة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية بموجب القرار رقم /

 عدم أحقية اإلدارة بإلقاء الحجز االحتياطي.

 س مقابل أتعاب المحاماة.1/ ل 2111: تضمين الجهة المعترض بمواجهتها المصاريف ومبلغ /ثالثاا 

 م 74/2/7104هـ الموافق  72/5/0425صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 7121العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية تم 
 / لعام5725رقم /
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7104( لعام 210القرار رقم )

 م7104( لعام 310في القضية ذات الرقم )

لئن كانت اإلدارة من حيث األصل تتمتع استقرَّ الجتهاد على أّنه و  –نقل تأديبي مقنع –عامل –محكمة إدارية 
بسلطة تقديرية بنقل العاملين لديها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و متطلبات حسن سير العمل إل أنَّ 
سلطتها بهذا الخصوص منوطة بأل تكون مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة و ذلك بأن يتم نقل العامل إلى 

ان يشغلها إذ أنه يتعين على اإلدارة مراعاة التدرج الوظيفي في السلم اإلداري و وظيفة أدنى من الوظيفة التي ك
طوى قرارها انذلك بأن يتم نقل العامل من وظيفة إلى أخرى مساوية لها في السلم اإلداري أو أعلى منها و إل 
أنَّ القانون قد في هذا الخصوص على جزاء تأديبي مقنع لم يخولها القانون سلطة فرضه و تطبيقه بحسبان 

 مناط ذلك.-قبول المطالبة-إلغاء القرار-أديبي بالمحكمة المسلكية المختصةحصر سلطة فرض عقوبة النقل الت

 )ق. ق(. الجهـة المدعـيـــة:

 وزير االتصاالت إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:

 المدير العام للشركة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته                

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  و 

بدعواه الماثلة  تقّدموقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة في أن المدعي قد  من حيث إن  و 
شارحًا فيها أنه يحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال و إجازة في االقتصاد و متبع لدورة  5/1/1124بتاريخ 

انكليزية لدى هيئة تخطيط الدولة لثالث مستويات "لمدة تسعة أشهر" و كان قد تم تعيينه لدى الجهة المدعى 
اإلجازة الجامعية في  على أساس  هادة الثانوية و تم تجديد تعيينه الش على أساس   2989عليها الثانية في عام 

و  12/4/2990و بتاريخ  1/1/2995( تاريخ 450/5/14االقتصاد بوظيفة رئيس شعبة بموجب القرار رقم )
لدائرة  ( الصادر عن الجهة المدعى عليها تم تسمية المدعي أصالة رئيساً 20092/5/14بموجب القرار رقم )

حيث قامت الجهة  2/2/1124المدعي بهذا العمل حتى تاريخ  استمر  المالي في اإلدارة المركزية و يم التنظ
المتضمن نقل المدعي إلى  2/2/1124( تاريخ 222/24المدعى عليها بإصدار قرارها المشكو منه ذي الرقم )

 فرع اتصاالت دمشق بصفة معاون رئيس شعبة و ذلك لعدة أسباب منها:
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مدعية باالعتراض على بعض األمور المالية في الشركة من مبدأ القيام بالواجب الوظيفي وفق ما قيام الجهة ال
تقتضيه المصلحة العامة إضافة إلى اعتراض الجهة المدعية على نتائج المسابقة التي تمت في الشركة لتعيين 

ين تقّدمت الجهة المدعية أحد المحيث كان 1120مدير لإلدارة المالية للشركة السورية لالتصاالت في نهاية عام 
القرار المشكو منه نجم عنه تخفيض الصفة الوظيفية للمدعي و يشكل  لقناعة الجهة المدعية بأن  و  ،لهذه المسابقة

السيما أنه لم تصدر عن  1114( لعام 51مخالفة ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم )
و خطأ مما كانت معه الدعوى الماثلة التي تلتمس فيها الجهة المدعية إلغاء القرار المدعي أي إهمال أو تقصير أ

و ما يترتب على ذلك  2/2/1124( تاريخ 222/24المشكو منه الصادر عن الجهة المدعى عليها ذي الرقم )
القرار المذكور من أثار و إلزام الجهة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية التعويض عن الضرر الالحق بها جراء 

 و تضمينها الرسوم و المصاريف.

رفض  طالبةً  مطالبةدفعت هذه ال 1/0/1124ة في المؤر خالجهة المدعى عليها و بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
بوظيفة رئيس شعبة لحصوله على إجازة في  2995على أنه قد تم تعيين المدعي في عام  الدعوى تأسيساً 

فإنه يتم  1122( لعام 081الك النافذ في حينه و عمالً بمرسوم المالك الجديد رقم )االقتصاد وفق مرسوم الم
الجهة المدعية لم تتبع اإلجراءات المنصوص  عن أن   فضالً  ،حاليًا بدء عملية التعيين بوظيفة معاون رئيس شعبة

وفق األصول القانونية ( من قانون مجلس الدولة و التي أوجبت على المتضرر رفع تظلم 11عليها في المادة )
( من القانون األساسي للعاملين في الدولة فإن وظائف الفئة الواحدة تؤلف 02ه و بموجب المادة )إضافة إلى أن  

ى مقتضيات المصلحة العامة أو طلب بناًء علو يجوز  و مشتركاً  واحداً  مسلكياً  في جميع الجهات العامة مالكاً 
 وظيفة إلى أخرى في الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى.العامل الخطي نقل العامل من 

ومن الثابت من األوراق المبرزة بين يدي هذه المحكمة أنه قد تم تعيين المدعي تعيينا مجددًا  ن هإحيث من و 
لثانية بوظيفة رئيس شعبة للحصول على اإلجازة في االقتصاد بموجب القرار الصادر عن الجهة المدعى عليها ا

كما أنه قد تم تسمية المدعي بوظيفة رئيس دائرة التنظيم المالي في  1/1/2995( تاريخ 450/5/14ذي الرقم )
( تاريخ 20092/5/14مديرية الشؤون المالية بموجب القرار الصادر عن الجهة المدعى عليها الثانية ذي الرقم )

( تاريخ 222/24ها المشكو منه ذي الرقم )و قد قامت الجهة المدعى عليها و بموجب قرار  12/4/2990
 بنقل المدعي إلى فرع اتصاالت دمشق بصفة معاون رئيس شعبة. 2/2/1124

( الفقرة )ب( من القانون األساسي للعاملين 08المادة ) تجدر اإلشارة في خضم هذا المقام إلى أن   ن هإحيث من و 
وبات المسلكية الشديدة قد عرفت عقوبة النقل التأديبي والتي عددت العق 1114( لعام 51في الدولة ذي الرقم )

 نقل العامل إلى وظيفة أدنى من وظيفته مع احتفاظه بأجره. أن هاب

تفرض العقوبات الشديدة بحكم  نّصت على أن  ( من القانون المذكور قد 21الفقرة )د( من المادة ) من حيث إن  و 
 ذ بصك من الجهة التي تمارس حق التعيين.صادر عن المحكمة المسلكية ذات العالقة وتنف
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و باستقراء النصوص السابقة الذكر البيان فإنه يجدر التنويه إلى أنه و لئن كانت اإلدارة من حيث  ن هإحيث من و 
األصل تتمتع بسلطة تقديرية بنقل العاملين لديها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و متطلبات حسن سير العمل 

ا بهذا الخصوص منوطة بأال تكون مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة و ذلك بأن يتم نقل العامل سلطته إال أن  
ة قّرر إلى وظيفة أدنى من الوظيفة التي كان يشغلها مما يترتب عليه تفويت على العامل االستفادة من المزايا الم

رج الوظيفي في السلم اإلداري و ذلك بأن يتم نقل إذ أنه يتعين على اإلدارة بهذا المقام مراعاة التد ،لوظيفته السابقة
طوى قرارها في هذا الخصوص انإال العامل من وظيفة إلى أخرى مساوية لها في السلم اإلداري أو أعلى منها و 

القانون قد حصر سلطة فرض عقوبة  بحسبان أن  على جزاء تأديبي مقنع لم يخولها القانون سلطة فرضه و تطبيقه 
( من القانون 21النقل التأديبي بالمحكمة المسلكية المختصة دون غيرها سندًا ألحكام الفقرة )د( من المادة )

بمثل هذا االتجاه ذهبت المحكمة اإلدارية العليا في و  ،1114( لعام 51لدولة ذي الرقم )األساسي للعاملين في ا
 ىنأدهذا من جهة أولى و على هذا يعد فعل اإلدارة بنقل العامل إلى وظيفة  2990( لعام 2115حكمها رقم )

 ة في هذا الخصوص.قّرر من وظيفته غصبًا لسلطة القضاء الم

( لعام 081ما دفعت به الجهة المدعى عليها بأنه و عماًل بمرسوم المالك الجديد ذي الرقم ) ومن جهة ثانية فإن  
ذلك ال يسعفها في تبرير تصرفها و ال  عملية التعيين بوظيفة معاون رئيس شعبة فإن   ه يتم حاليا بدءفإن   1122

يقتضي  إن مامبدأ األثر الفوري للقوانين  بحسبان أن  يشكل مرتكنًا قانونيًا يمكن االستناد إليه في قرارها المشكو منه 
ا المرسوم و ال يمكن بأي حال من األحوال إعمال أثر المرسوم الجديد على حاالت التعيين التي تتم بعد نفاذ هذ

تطبيقه على المعينين قبل نفاذ المرسوم المذكور و ذلك ضمانًا لمبدأ دستوري عزيز و هو مبدأ عدم رجعية 
القوانين و مبدأ عدم المساس بالحقوق و المراكز القانونية المكتسبة للعامل في ظل قوانين نافذة منحته هذه الحقوق 

ك كله ما لم ينص القانون الجديد على خالف ذلك و هذا مع اإلشارة إلى أنه ال يجوز لإلدارة و المراكز و ذل
 إغفال القدم الوظيفي للمدعي و تدرجه في السلم اإلداري للوظيفة العامة بحكم هذا القدم.

لنا  يتبّينوفضاًل عن ذلك فإنه وبالعودة إلى مرسوم المالك العددي الجديد للجهة المدعى عليها  ن هإحيث من و 
المرسوم المذكور قد لحظ وظيفة رئيس دائرة ضمن المالك العددي في المادة األولى منه األمر الذي  جليًا أن  

 يدحض مزاعم الجهة المدعى عليها في هذا الشأن.

يكون قرار الجهة المدعى عليها المشكو منه والمتضمن نقل الجهة المدعية إلى  تقّدمما  وفي هدي ن هإحيث من و 
وظيفة معاون رئيس شعبة غير قائم على موجباته ومسبباته القانونية وجديرًا باإللغاء بحسبانه تضمن نقاًل تأديبيًا 

ية تبعا لذلك جديرة بالقبول والتأييد مقنعًا ال تملك الجهة المدعى عليها صالحية فرضه وتكون دعوى الجهة المدع
 لهذه الناحية.

ولجهة مطلب الجهة المدعية بالتعويض عن الضرر الالحق بها جراء صدور القرار المشكو منه  ن هإحيث من و 
فإنه تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى ما استقر عليه اجتهاد القضاء اإلداري وتواتر العمل به حتى غدا سنة 
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و االقتصار في قبول طلب التعويض عن الضرر المادي المحقق الوقوع والمحدد المقدار دون سواه ومنهاجًا وه
 األمر الذي يتعين معه رفض مطلب الجهة المدعية لهذه الناحية.

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 .قبول الدعوى شكالً  أولا:

لغاء القرار المشكو منه الصادر عن الجهة المدعى عليها ذي الرقم  في شطر   قبولها موضوعاً  ثانياا: منها وا 
والمتضمن نقل المدعي إلى فرع اتصاالت دمشق بوظيفة معاون رئيس شعبة بما  2/2/1124( تاريخ 222/24)

 يترتب عليه من أثار ونتائج ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. 

 تضمين الطرفين مناصفة المصاريف. ثالثاا:

 م71/01/7104هـ الموافق في71/07/0425صدر وتلي علناا بتاريخ 

/ في الطعن 0271تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام1471رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7105( لعام 27/0القرار رقم )

 م7105لعام ( 775في القضية ذات الرقم )

عدم اختصاص اإلدارة بإصدار هذا -خدمته استناداا لتقرير تفتيشي هاءإنصدور قرار ب–عامل–محكمة إدارية 
 أساس ذلك.-إلغاء القرار-حالت نهاية الخدمة محددة على سبيل الحصر-القرار

 : )ها. ع(.الجهـة المدعـيـــة

 رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:

 وزير المالية إضافة لمنصبه                      

 المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم إضافة لوظيفته                     

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة
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 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية األمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكاًل. من حيث إن  و 

وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن المدعية عاملة من الفئة الرابعة لدى  من حيث إن  و 
ار رقم تعيينها بموجب القر مديرية التشريع الضريبي باإلدارة المركزية بالهيئة العامة للضرائب والرسوم وقد تم 

 11/0/1120/م. ع( تاريخ 0بنتيجة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم )و  11/1/1121( تاريخ 4282)
الصادر عن المدير العام  15/9/1120/ق.م( تاريخ 941تعيين المدعية و ذلك بموجب القرار رقم ) هاءإنتم 

 إال أن  تظلمت المدعية من القرار المذكور المشكو منه  2/21/1120خ للهيئة العامة للضرائب والرسوم و بتاري
/ق.م( 941اإلدارة المدعى عليها لم تبت بالتظلم مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى إلغاء القرار رقم )

رقم  الصادر عن اإلدارة المدعى عليها وبإعادتها إلى عملها وفق أحكام قرار التعيين 15/9/1120تاريخ 
 تعيينها. هاءإنوالتعويض عن األجور التي لم تتقاضاها اعتبارًا من تاريخ  11/1/1121( تاريخ 4282)

وكيل المدعية يؤسس دعواه على أن ما خلص إليه التقرير التفتيشي مخالف ألحكام القانون وقواعد  من حيث إن  و 
( من 202العدالة لعدم وجود أي إثبات قانوني بوجود تزوير أو رشوة بحق المدعية ومخالف ألحكام المادة )

ل الحصر وغاية المشرع من الخدمة وهي على سبي هاءإنعلى حاالت  نّصتالتي  1114( لعام 51القانون رقم )
 خدمة العاملين. هاءإنذلك عدم توسع اإلدارة في صالحياتها ب

 25/21/1124ة في المؤر خاإلدارة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
المركزية للرقابة والتفتيش وتتصف ى تقرير الهيئة بناًء علتعيين المدعية تم  هاءإنردها تأسيسا على أن  طالبةً 

( من قانون الهيئة المركزية للرقابة 50تقارير الهيئة بالصحة ما لم يثبت العكس ومعتمدة أصواًل سندًا للمادة )
)تعتبر الوقائع الواردة في تقارير التفتيش الصادرة عن الهيئة  8/2/2982( تاريخ 14والتفتيش القانون رقم )

 (.صحيحة حتى ثبوت عكسها

على ما يلي  نّصتقد  1114( لعام 51( من القانون األساسي للعاملين بالدولة رقم )202المادة ) من حيث إن  و 
 تنتهي خدمة العامل ألحد األسباب التالية:

 إتمام العامل الستين من العمل.-2

 االستقالة أو ما في حكمها.-1

 التسريح ألسباب صحية.-0

 رن.ثبوت عدم صالحية العامل المتم-4
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 التسريح بسبب ضعف أداء العامل.-5

 التسريح التأديبي.-0

 الطرد.-2

 الصرف من الخدمة.-8

 الوفاة.-9

و باستقراء النص السالف بيانه فإن المشرع قد حدد و بشكل حصري حاالت انتهاء الخدمة  ن هإمن حيث و 
ية أي حالة جديدة و إال كان في ذلك للعاملين بالدولة و بالتالي ال يجوز لإلدارة أن تضيف لهذه الحاالت الحصر 

فالقرارات اإلدارية يجب أن تصدر عن السلطة المختصة و  ،خروج عن النص القانوني و مخالفته بشكل فاضح
في حدود الصالحيات الممنوحة لها قانونًا فإذا أخطأت اإلدارة خطأ جسيمًا بإصدار قرارات ليس لها صالحية 

فإن قرار اإلدارة يصبح منعدم األثر القانوني وجديرًا بإعالن  ؛ة بموجب القانون إصدارها و تجاوزت سلطتها المقيد
انعدامه لما هو معلوم قانونًا وفقهًا واجتهادًا بأن قواعد االختصاص من النظام العام و ال يجوز مخالفتها و يمكن 

 للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.

القرار المشكو منه قد صدر من قبل المدير العام للهيئة العامة  من الثابت من وثائق الدعوى أن ن هإمن حيث و 
ى تقرير تفتيشي دون أن يكون من اختصاصه إصدار مثل هذا القرار مما يجعل القرار بناًء علللضرائب و الرسوم 

عًا إذ تكون دعوى المدعية لهذه الناحية مقبولة موضو عدم االختصاص وجديرًا باإللغاء و المشكو منه مشوبًا بعيب 
بشأن  اتخاذ ما تراه مناسباً  قّررأن تحيل المدعية إلى المحكمة المسلكية المختصة لت كان من واجب اإلدارة قانوناً 

 بذلك على اختصاص المحكمة المذكورة. المدعية ال أن تبادر مباشرة إلى اتخاذ القرار المشكو منه معتديةً 

القرار المشكو  تبين للمحكمة أن   اتعيينها فإنه إذ هاءإنالمدعية بأجورها اعتبارًا من تاريخ  مطالبةل ن هإمن حيث و 
مجلس الدولة بهيئة  باعتبار أن  لغاء لمخالفته مبدأ المشروعية و منه أتى فاقدًا ألركانه القانونية السليمة وجديرًا باإل

إلى جانب النظر  تعديالته يختص أيضاً و  2959ام ( لع55جلس الدولة رقم )قضاء إداري وفقا ألحكام قانون م
أمام عدم ممارسة المدعية لتعويض المتعلقة بهذه القرارات و في طلبات إلغاء القرارات اإلدارية بالنظر في طلبات ا

المحكمة ترى أنه من أحقية المدعية فقط  فإن   ،ألي عمل فعلي لدى جهة اإلدارة بعد صدور القرار المشكو منه
( من األجور والتعويضات التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل و ذلك %15عويض مقداره )تقاضي ت

 عن الفترة الممتدة من تاريخ صدور القرار المشكو منه و لحين إعادتها إلى عملها فعال.

منها  في شطر  ليمة وفي ضوء ما سلف بيانه تغدو دعوى المدعية قائمة على مؤيداتها القانونية الس ن هإمن حيث و 
 األخر. في شطرهافي حين تنالها أسباب الرفض 
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المحكمة لم تر ما يستوجب اختصام السيد رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه في الدعوى الماثلة  من حيث إن  و 
 لعدم وجود أي عالقة له بالقرار المشكو منه األمر الذي ال معدى معه من إخراجه من الدعوى.

 -بلهذه األسبا-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 إخراج السيد رئيس مجلس الوزراء من الدعوى لعدم صحة اختصامه فيها. أولا:

 قبول الدعوى شكاًل فيما عدا ذلك. ثانياا:

لغاء القرار ذي الرقم ) في شطر  قبولها موضوعًا  ثالثاا: الصادر عن  15/9/1120/ق.م( تاريخ 941منها وا 
المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم وأحقية المدعية بالعودة إلى عملها بذات الفئة والوظيفة التي كانت 

لزام جهة اإلدارة المدعى عليها بمن 11/1/1121( تاريخ 4282عليها وفق قرار التعيين رقم ) ح المدعية وا 
( من أجورها وتعويضاتها التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل وذلك من تاريخ %15تعويضا مقداره )

 صدور القرار المشكو منه وحتى إعادتها إلى عملها فعاًل ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. 

 ( ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما ) رابعاا:

 م05/7/7105هـ الموافق في0421/    /   صدر وتلي علنا بتاريخ

 ل يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 33/7القرار رقم )

 م 7105( لسنة 70/7في القضية ذات الرقم )

عدم وجود أسباب مبررة  –بإلغاء قرار اإلدارة المتضمن عقوبة حجب الترفيع مطالبةال–عامل–محكمة إدارية
 مناط ذلك.-إلغاء القرار-لفرض العقوبة

 )م. م(. الجهة المدعيــــــــــــــــــة:

 والعمل إضافة لمنصبه وزير الشؤون االجتماعية الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-
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 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  بعد االّطالع

 بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  

بدعواه  تقّدمبأن وكيل الجهة المدعية  هذه الدعوى تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة وقائع من حيث إن  و 
 شارحًا : بأن المدعي يعمل لدى الجهة المدعى عليها 1120/  0/  2بتاريخ  هذه إلى المحكمة اإلدارية بدمشق

 40وملحقه رقم  02وأعمال العقد رقم  1110لعام  50وقد تم تسميته عضوًا في لجنة استالم أعمال العقد رقم 
جرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحقيقاتها التي أ 50مال العقد في أع ء تنفيذوبسبب وجود سو  1110لعام 

يه أصدر بناًء علانتهت فيها إلى اقتراح فرض عقوبة حجب الترفيع بحق عدد من األشخاص من بينهم المدعي و 
فرض عقوبة  المتضمن 1122/  2/  24/ تاريخ 2192والعمل قراره رقم /  السيد وزير الشؤون االجتماعية

والمتضمن  1121/  2/  25تاريخ  141ثم ما لبث السيد الوزير أن اصدر قراره رقم الترفيع بحق المدعي حجب
 وقف العمل بالقرار األنف الذكر لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى.

استمرار و  141المتضمن طي القرار رقم  1121/  21/  12تاريخ  1011ثم أصدر السيد الوزير قراره رقم 
وتأخير  1011والمتضمن طي القرار رقم  1592ومن ثم أصدر السيد الوزير قراره رقم  2192العمل بالقرار 

ولقناعة الجهة المدعية بعدم قانونية فرض عقوبة حجب  1124عقوبة حجب ترفيع المدعي للترفيع القادم لعام 
 عقوبة عليه لذلك جاء بدعواه هذه يلتمس: الترفيع بحقه لعدم ارتكابه أية أفعال تستوجب فرض مثل هذه ال

لغاء عقوبة حجب الترفيع  1121/  2/  25تاريخ  141تثبيت القرار رقم  الصادر عن الجهة المدعى عليها وا 
 تحت أي ذريعة لعدم وجود فعل مادي يشكل خطأ فادحًا.

 جديرًة بالرفضأن دعوى المدعي ب بي نت مطالبةاإلدارة المدعى عليها وفي معرض ردها على هذه ال من حيث إن  و 
 لصحة وقانونية قرارها المفروض بحقه الرتكابه مخالفات مسلكية ثابتة بموجب التقرير التفتيشي الصادر بحقه.

وباستقراء األوراق المبرزة والسيما تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر بحق المدعي  ن هإحيث من و 
في إصدارها لقرار حجب الترفيع بحق المدعي نجد بأنه لم يبين التقصير واألخطاء  والذي ارتكزت إليه اإلدارة
في اللجنة ليس له  من العناصر اإلدارية السيما وأن هذا التقرير بين بأن المدعي هو ،المرتكبة من قبل المدعي

لمجرد أنه عضو في لجنة  بحق المدعي وبالتالي واستنادًا لذلك فإنه ال يجوز فرض عقوبة حجب الترفيع خبرة فنية
االستالم نظرًا ألنه ثبت بأنه من العناصر اإلدارية في اللجنة وليس من أصحاب الخبرات الفنية التي تمكنه من 

ذ في العقد ويكون فرض العقوبة بحقه في هذه الحالة من قبيل التصرف الجزافي الصادر عن كشف سوء التنفي
اإلدارة بهدف معاقبة أعضاء لجنة االستالم بشكل عام دون تحديد مسؤولية كل شخص عن األفعال المرتكبة من 

اإلدارة بفرض  وبحسب دوره ومهامه الموكلة إليه حسب اختصاصه األمر الذي يجعل قرار ،قبله بشكل خاص
 عقوبة الحجب من الترفيع غير مرتكز على أسانيده القانونية التي تستدعي صدوره وبالتالي جدير باإللغاء.
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ولكل ما سلف بيانه فإن دعوى المدعي تغدو في هذه الحالة جديرة بالقبول موضوعًا تمهيدًا إللغاء  ن هإحيث من و 
 ار ونتائج.القرار المشكو منه بكل ما يترتب عليه من أث

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكالً أولا: 

لغاء القرار رقم  ثانياا: لغاء  1122/  2/  24تاريخ  2192قبولها موضوعًا وا  الصادر عن الجهة المدعى عليها وا 
عقوبة حجب الترفيع المفروضة بحق المدعي موضوع هذا القرار بكل ما يترتب على ذلك من أثار ونتائج بما فيها 

  1القرارات الالحقة المرتبطة فيه 

 س مقابل أتعاب المحاماة 1( ل 2111ليها المصاريف و )تضمين الجهة المدعى ع ثالثاا:

 م 7105/ 2/ 01هـ الموافق في 0421/ 71/5قرارا صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 0224تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام4431رقم /

 

 رالمحكمة اإلدارية بدير الزو 

 )مقرها الحسكة( 

 م7105( لسنة 72القرار رقم )

 م7105( لسنة 24في القضية ذات الرقم )

رد -دعوى إلغاء–بإلغاء قرار النقل وباألجور عن فترة كف اليد مطالبةال–كف يد-نقل–عامل –محكمة إدارية
 أسس ذلك. -منحه أجوره عن فترة كف اليد-طلب إلغاء قرار النقل لتقديمه خارج الميعاد القانوني

 )م. خ(.الجهــة المدعيــة: 

 المدير العام للشركة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته الجهة المدعى عليهـا:

 مدير فرع الشركة السورية لالتصاالت بالحسكة إضافة لوظيفته                        

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة 
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 -المحكمــــة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

مة اإلدارية بدعواه إلى المحك تقّدمبأن المدعي  -كما هو واضح من األوراق-وقائع القضية تتلخص من حيث إن  
/ وتم تكليفه بتاريخ 1111وجاء فيها بأنه يعمل لدى فرع اتصاالت الحسكة منذ عام / 8/2/1124بتاريخ
فوجئ بصدور القرار المشكو  0/1/1112بوظيفة معاون مدير الشؤون اإلدارية والمالية وبتاريخ  28/4/1114

ه برئاسة ديوان المركز ومتابعة أعمال قضايا / متضمنًا نقله إلى مركز هاتف الحسكة األول وتكليف10منه رقم/
بدعواه هذه يطلب فيها إلغاء  تقّدمالدولة ولقناعته بأن القرار المشكو منه جاء تعسفًا وخالفًا للقانون واألصول 

كما  ،وا عادته إلى عمله السابق كرئيس لدائرة الشؤون اإلدارية 0/1/1112/ تاريخ 10القرار المشكو منه رقم/
ام بوضع نفسه وق 10/1/1119تم توقيفه قضائيًا وأخلي سبيله في  8/1/1119ه بتاريخ القول بأن  ى استطرد إل

يفه للمرة الثانية لنفس كما تم توق 21/5/1119وباشر العمل فعليًا في  5/0/1119دارة في تحت تصرف اإل
وقام  5/2/1121سبيله في وأخلي  5/21/1119ول المتعلق بلجان قسائم الدعم الحكومي وبتاريخ السبب األ

،ولقناعة المدعي بأحقيته  4/2/1122لى العمل في إوأعيد  0/2/1121دارة في بوضع نفسه تحت تصرف اإل
بأن يتقاضى أجوره وترفيعاته خالل الفترات المذكورة التي كان فيها موقوف ومكفوف اليد واعتبارها في عداد 

 بهذه الدعوى. تقّدمدفعه لل الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع والمعاش مما

وجاء فيها بأنه فيما يخص إلغاء  14/1/1125ت بمذكرة جوابية مؤرخة في تقّدمإدارة قضايا الدولة  من حيث إن  و 
لبت ردها شكاًل / يوم وط01فإن الدعوى مقامة خارج الميعاد القانوني وهو/ 0/1/1112/ تاريخ 10القرار رقم/

جور كونه لم يكن على رأس أوكف اليد فهو ال يستحق عنها أي  ة التوقيفجور خالل فتر وفيما يخص طلب األ
/ من قانون 29جر مقابل العمل عماًل بأحكام المادة/شاغل الوظيفة بشكل قانوني وأن األالعمل وأنه لم يكن 

 العاملين وبالتالي طلبت رفض الدعوى موضوعًا.

ن أفمن الواضح  0/1/1112/ تاريخ 10/شكو منه رقملغاء القرار المإفيما يخص طلب المدعي  حيث أن همن و 
تقيد إقامتها بالميعاد القانوني تلغاء التي ارات هي من قبيل دعوى اإللغاء هذا النوع من القر إالدعوى حول 

ن القرار المذكور صدر في 11المنصوص عليه بالمادة /  تقّدمولم ي 0/1/1112/ من قانون مجلس الدولة وا 
/ يوم وبالتالي يكون طلب 01مما يجعل الدعوى مقامة خارج الميعاد القانوني وهو / 8/2/1124بدعواه إال بتاريخ 

 / غير جدير بالقبول شكاًل لتقديمه خارج الميعاد القانوني.10المدعي حول إلغاء القرار /

بأحكام المادة  باألجور والتعويضات خالل فترة كف اليد وفترة التوقيف فإنه عمالً  مطالبةلجهة ال ن هإحيث من و 
 :1114/ لعام 51/ من قانون العاملين رقم/89/

إذا أعياااااااااد العامااااااااال المكفاااااااااوف الياااااااااد إلاااااااااى وظيفتاااااااااه فإناااااااااه يتقاضاااااااااى اعتباااااااااارًا مااااااااان تااااااااااريخ وقاااااااااف أجاااااااااره -)ب
كامااااااااااال أجاااااااااااوره الموقوفاااااااااااة فاااااااااااي حاااااااااااال براءتاااااااااااه أو عااااااااااادم مساااااااااااؤوليته أو مناااااااااااع محاكمتاااااااااااه مااااااااااان الوجهاااااااااااة 
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الجزائيااااااااااااااة وتقرياااااااااااااار براءتااااااااااااااه مساااااااااااااالكيًا أو معاقبتااااااااااااااه بإحاااااااااااااادى العقوبااااااااااااااات الخفيفااااااااااااااة أو بعقوبااااااااااااااة النقاااااااااااااال 
 التأديبي(. 

من الوجهة الجزائية إعالن براءته بموجب قرار  قّررن أن المدعي تفي الحالة المعروضة فقد تبي   ن هإحيث من و 
 لقطعية.والمكتسب الدرجة ا 1124/ لعام 119محكمة الجنايات بالحسكة رقم /

نه من الناحية المسلكية فإن البراءة الجزائية ال تحتاج إلى إحالة إلى المحكمة المسلكية عماًل بأحكام المادة  وا 
ه: )باستثناء حالة القرار بالبراءة يجوز نّصت على أن  والتي  2991/ لعام 2/ من قانون المحاكم المسلكية رقم/10/

( وما دام أن اإلدارة لم 111لخفيفة أو إحالة العامل إلى المحكمة المسلكيةلإلدارة فرض إحدى العقوبات المسلكية ا
/ المشار إليها تكون متوفرة في 89تحله إلى المحكمة المسلكية فإن الشروط المنصوص عليها في المادة /

 المدعي.

التوقيف  وكذلك فترة 10/1/1119ولغاية  8/1/1119فيما يخص فترات التوقيف الممتدة من  حيث أن همن و 
فإنه يستحق عنها كامل األجور والتعويضات التي ال يشترط الستحقاقها 5/2/1121ولغاية  5/21/1119من

القيام بالعمل فعاًل، أما الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف اإلدارة بعد إخالء السبيل األول من 
ولغاية إعادته  0/2/1121لك الفترة الممتدة من وكذ 21/5/1119ولغاية إعادته إلى العمل فعاًل في  5/0/1119

/ فقط خمس وستون %05فإنه يستحق عنها تعويض تقدره هذه المحكمة بنسبة / 4/2/1122إلى العمل فعاًل في 
بالمئة من األجور والتعويضات التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل وكذلك إلزام اإلدارة المدعى عليها 

تبار الفترات التي استحق عنها كامل األجور )أي فترة التوقيف( الفترات التي استحق عنها التعويض بأن تقوم باع
 في عداد الخدمات الفعلية المحسوبة في مجال التقاعد والترفيع.

 -فلهـــذه األسبـــاب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

لتقديم الدعوى  0/1/1112/ تاريخ 10رقم/عدم قبول الدعوى شكاًل فيما يخص إلغاء القرار المشكو منه  أولا:
 خارج الميعاد القانوني.

 قبول الدعوى شكاًل فيما عدا ذلك. ثانياا:

لزام جهة اإلدارة المدعى عليها بأن تقوم بمنح المدعي كامل األجور  في شطر  قبولها موضوعًا  ثالثاا: منها وا 
 8/1/1119والتعويضات التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل وذلك عن فترات التوقيف الممتدة من 

  5/2/1121ولغاية  5/21/1119وكذلك من  10/1/1119ولغاية 
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/ فقط خمس وستون بالمئة عن %05بأن تقوم بمنح المدعي تعويض بنسبة / إلزام اإلدارة المدعى عليها رابعاا:
ولغاية إعادته إلى  5/0/1119الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف اإلدارة بعد إخالء سبيله في 

لزام اإلدارة المدعى عليها باعتبار  4/2/1122ولغاية  0/2/1121وكذلك من  21/5/1119العمل فعاًل في  وا 
لفترتين التي استحق عنها كامل األجور والتي استحق عنها التعويض في عداد الخدمات الفعلية ورفض باقي ا

 الطلبات.

 / ل. س مقابل أتعاب المحاماة.2111: تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما /خامساا 

 م قابالا للطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا74/2/7105صدر وتلي علناا في 

 7101 / لعام0140/ في الطعن رقم /72حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم / الطعن في هذا القرار وصدرتم 

 وقد انتهت المحكمة اإلدارية العليا إلى ما يلي:

 عدم البحث في الطعن الماثل في ضوء تنازل الجهة الطاعنة عن طعنها.أولا: 
 تضمين الجهة الطاعنة المصاريف. ثانياا:

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

  م 7105( لسنة 7/ 237القرار رقم )

 م 7105( لسنة 7/ 575في القضية ذات الرقم )

-7112/ لعام 20صدور القانون رقم /-بتعديل الفئة مطالبةال-ة التمريضمدّرسخريجو –عامل–محكمة إدارية
 أساس ذلك.-مطالبةرد ال

 إ. ق(. –غ. ي  –م. ك  –إ. ش  –ع. د  –أ. إ  –)ر.ع  الجهة المدعيــــــة:

 المدير العام للهيئة العامة لمشفى األطفال بدمشق إضافة لوظيفته. الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة 

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية األمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكاًل. من حيث إن  و 
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باستدعاء  تقّدموكيل الجهة المدعية  استبان من األوراق المبرزة بأن   تتحصل حسبما القضية وقائع من حيث إن  و 
ام القانون رقم تطبيق أحكالناشئة عن  دعواه أمام المحكمة اإلدارية صاحبة االختصاص بالنظر في المنازعات

أن  تشرين –دمشق  بجامعة تي التمريضمدّرسوتعديالته، شارحًا فيها بأنه سبق إلدارتي  1114/ لعام  51/
ات من حملة تقّدمأعلنتا عن قبولهما دفعة من الطالبات للدراسة لديها كممرضات ومن جملة الشروط أن تكون الم

تين المذكورتين وبعد أن مضت فترة الدراسة لمدة مدّرسفي ال د الجهة المدعيةقبول كافة أفرا الشهادة الثانوية وتم  
طفال بدمشق بالفئة الثالثة لمشفى األ العامة تين وتم فرزهن وتعيينهن لدى الهيئةمدّرسثالث سنوات تخرجن من ال

الهادفة إلى إلزام الجهة  الثانية رغم أنهن يحملن الشهادة الثانوية مما كانت معه الدعوى الماثلة بداًل من الفئة
بداًل من الثالثة  الفئة الثانية على أساس  المدعى عليها بتسوية وضع المدعيات وتسوية قرارات تعيينهن لتصبح 

/ 2/ق الجداول الملحقة بالقانون رقموبكل ما يترتب عليه من آثار ونتائج وحقوق وتعديل أجورهن بتاريخ التعيين وف
أجر بدء  على أساس  للمدعيات  اء القرار بإعادة احتساب العالوات الدورية المستحقةوتعديالته وا عط 2985لعام 

التعيين المستحق للفئة الثانية بتاريخ تعيينهن ولغاية تاريخ تنفيذ الحكم وصرف جميع الفروقات المستحقة 
  111والممنوحة بموجب قوانين ومراسيم تشريعية 

/ من القانون األساسي للعاملين في  5وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على أحكام المادة /  من حيث إن  و 
ن االجتهاد  على أن أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة هي  مستقرّ الدولة والسيما الفقرة / ج / منها وا 
 الواجبة التطبيق على كل تعيين يتم في ظل نفاذه.

/  21/  20ة فااي المؤر خالمدعى عليها قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها دارة اإل من حيث إن  و 
رفضها تأسيسًا على أنه قد ورد في استدعاء الدعوى أنه ) تم فرزهن وتعيينهن لدى الهيئة العامة  طالبةً  1124

الشهادة الثانوية كما هو ثابت من طفال بدمشق بالفئة الثالثة بداًل من الفئة الثانية رغم أنهن يحملن لمستشفى األ
ليها في استدعاء الدعوى لم تتضمن أنهن قد إلتعيين العائدة لهن والمشار قرارات تعيينهن المبرزة مع أن قرارات ا

القانون  1119/  21/  2ن أنه قد صدر فيعفضاًل  ،حصلن على الشهادة الثانوية بل على الشهادة اإلعدادية
ادة أن ينقل خريجو مدارس التمريض والمحددة مدة دراستهم بثالث سنوات بعد الشه / والذي نص على 02رقم / 

عدادية أو الثانوية من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية من جداول األجور والفئات الملحقة بالقانون األساسي اإل
جورهم على أالحق في تعديل ة أي لم يمنح لهم وبنفس أجورهم الحالي 1114/ لعام  51للعاملين في الدولة رقم / 

 الفئة الجديدة أو بالحصول على فروقات الرواتب.

ت فيها على دفوعها الواردة باستدعاء أّكدبمذكرة  1125/  0/  1ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعية  من حيث إن  و 
 دعواها. 
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/  02فيها أن القانون رقم /  بي نتبمذكرة  1125/  0/  1ت وبتاريخ تقّدماإلدارة المدعى عليها  من حيث إن  و 
 1121/  2/  12/ تاريخ 81شمل جميع أفراد الجهة المدعية وقد صدر عن اإلدارة القرار رقم / 1119لعام 

 مترجمًا لذلك.

فيها أن اإلدارة المدعى عليها لم  بي نتبمذكرة  1125/  4/  0ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعية  من حيث إن  و 
دارس التمريض على قدم المساواة ففي الوقت الذي اعتبرت بعض خريجات المدارس تعامل جميع خريجات م

اعتبرت أفراد الجهة  1112/  1/  2/ تاريخ  01المذكورة فئة ثانية ومنها المدعوة )ب. ع( بموجب القرار رقم /
 المدعية فئة ثالثة رغم تماثل األوضاع.

ت فيها على أن تعيين أفراد أّكدبمذكرة  1125/  4/  11خ ت وبتاريتقّدماإلدارة المدعى عليها  من حيث إن  و 
 .ثانويةتحمل الشهادة ال أن هاه الجهة المدعية ببي نتتم سندًا للشهادة اإلعدادية بخالف ما  إن ماالجهة المدعية 

ن الذي بي  و  1121/  2/  12/ تاريخ  81وبالرجوع لألوراق المبرزة بالملف والسيما القرار رقم /  ن هإحيث من و 
الثة إلى الفئة الثانية تطبيقًا اإلدارة المدعى عليها كانت قد قامت بتعديل فئة أفراد الجهة المدعية من الفئة الث بأن  
األمر الذي يجعل وفي ضوء ذلك من مطلب الجهة المدعية فاقدًا لسنده  1119/ لعام  02حكم القانون رقم / ل

 القانوني وجديرًا بالرفض موضوعًا.

أجر الفئة الثانية من  على أساس  الجهة المدعية لجهة احتساب العالوات الدورية المستحقة  مطالبةما بالنسبة لأ
تاريخ تعيينها وحتى تاريخ تنفيذ الحكم وا عادة احتساب الزيادات الطارئة على أجرها سندًا للفئة الثانية من تاريخ 

ة التمريض كان سندًا للنظام الداخلي مدّرساإلعالن الصادر عن  بحسبان أن  فإنه و  ،التعيين وحتى تنفيذ الحكم
لم تنازع به الجهة المدعية وكانت العالوات الدورية والزيادات  النافذ لديها والمشمولة به بالفئة الثانية وهو ما

كفئة ثالثة األمر الطارئة التي تقاضتها سندًا ألجر الفئة الثالثة وكان األجر المذكور مقابل للعمل المسند إليها 
 موضوعًا. جديرًة بالرفض الذي يجعل من مطالبتها

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

 رفضها موضوعًا.ثانياا: 

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.2111تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ / ثالثاا:

 م 7105/ 1/ 0هـ الموافق في 0421/ 04/3قرار صدر وتلي علناا في 

 ل يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا
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 المحكمة اإلدارية بدمشق

  م 7105( لسنة 7/ 731القرار رقم )

 م 7105( لسنة 7/ 702في القضية ذات الرقم )

–بإلغاء القرار وتعديل درجة الكفاءة ةمطالبال–تحديد الكفاءة بدرجة وسط–عالوة ترفيع –عامل–محكمة إدارية
 مناط ذلك.-لتقديمها خارج الميعاد القانوني عدم قبول الدعوى -دعوى إلغاء

 ع. ش(. –ض. س  –: )ع. ح الجهة المدعيــــــــــــــــة

 رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  بعد االّطالع

بدعواه  تقّدموقائع هذه الدعوى تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة بأن وكيل الجهة المدعية  من حيث إن  و 
القرار رقم صدر  19/2/1121شارحًا فيها: بأنه بتاريخ  21/2/1124هذه إلى المحكمة اإلدارية بدمشق بتاريخ 

/ من الجهة المدعى عليها المتضمن منح العاملين )فرع طرطوس( ومن بينهم المدعين من الفئة األولى 201/
عالوات ترفيع وقد تم تقدير كفاءة المدعيين بدرجة وسط بشكل مخالف للقوانين واألنظمة بسبب خالفات شخصية 

/ تاريخ 011م تقييمها استنادًا لنص المرسوم رقم /مع رئيس الفرع، ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها بأن يت
 لم تقم به الجهة المدعى عليها. وهو ما 12/2/1115

لزام الهيئة المركزية للرقابة تقّدملذلك  ت بدعواها هذه تلتمس: إلغاء القرار المشكو منه لمخالفته القوانين واألنظمة وا 
 .19/2/1121كافة مستحقاتهم من تاريخ والتفتيش بتعديل كفاءة المدعيين إلى درجة جيد وصرف 

اإلدارة المدعى عليها لم تجب على عريضة الدعوى بالرغم من إمهالها مرارًا وتكرارًا األمر الذي  من حيث إن  و 
 يتعين معه الفصل بالدعوى في ضوء األوراق المبرزة.

 19/2/1121/ تاريخ201الجهة المدعية تستهدف من دعواها إلغاء القرار رقم / ن  أمن الثابت ب ن هإحيث من و 
تقييم درجة كفاءتهم بوسط وتطلب الجهة المدعية تبعًا لذلك  المتضمن منح المدعين عالوات الترفيع بعد أن تم  

 بتعديل درجة كفاءتهم إلى جيد ومنحهم مستحقاتهم من تاريخ صدور القرار.

وقد ثبت علم الجهة المدعية اليقيني به من  19/2/1121ار المطلوب إلغاؤه قد صدر بتاريخ القر  من حيث إن  و 
األمر الذي  21/2/1124لم تبادر إلى رفع دعواها إال بتاريخ  أن هاإال تاريخ أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره 
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قانون مجلس الدولة الواجب من  11يجعل هذه الدعوى مقدمة خارج الميعاد القانوني المنصوص عليه المادة 
 مراعاته في دفع دعاوى اإللغاء.

ولما سلف بيانه فإن دعوى الجهة المدعية تغدو في هذه الحالة جديرة بعدم القبول لتقديمها خارج  ن هإحيث من و 
 الميعاد القانوني.

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 الميعاد القانوني.عدم قبول الدعوى لتقديمها خارج أولا: 

 / ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة  2111تضمين الجهة المدعية المصروفات و / ثانياا: 

 م 7105/ 5/ 00هـ الموافق في 0421/      /    قرار صدر وتلي علناا في
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 المحكمة اإلدارية بدير الزور

 )مقرها الحسكة(

 م7102/أ( لسنة 72القرار رقم )

 م7102( لسنة 21في القضية ذات الرقم )
/ مـن القـانون 32تـوافر الشـروط المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة /ب/ مـن المـادة /–كـف يـد–عامل–محكمة إدارية

 مناط ذلك.-مطالبةقبول ال –األساسي للعاملين في الدولة لستحقاق األجور
 : )خ. ح(.الجهــة المدعيــة

 دير الصحة بالحسكة إضافة لوظيفته م :الجهة المدعى عليهـا

 مدير مشفى الوطني بالحسكة إضافة لوظيفته                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة 

 -المحكمــــة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  اتها الشكلية الدعوى استوفت إجراء من حيث إن  

بدعواه إلى المحكمة اإلدارية  تقّدمالمدعي  بأن   -كما هو واضح من األوراق -وقائع القضية تتلخص من حيث إن  
ه من عداد العاملين لدى جهة اإلدارة المدعى عليها بصفة /كاتب/ م وجاء فيها بأن  24/8/1120بالحسكة بتاريخ 

 المؤر خعلى النحو الثابت بموجب البيان  12/1/1122خلي سبيله بتاريخ وأ   4/22/1121توقيفه بتاريخ  وقد تم  
ولم تعده إلى  ،والصادر عن قاضي اإلحالة بالحسكة واستمرت اإلدارة المدعى عليها بكف يده 20/5/1120في 

م على 12/1/1122بتاريخ  على الرغم من قيامه بوضع نفسه تحت تصرفها 22/0/1121العمل إال بتاريخ 
 النحو الثابت بالطلب المبرز في الملف.

ته بان يتقاضى كامل أجوره وتعويضاته وترفيعاته خالل الفترة المذكورة التي كان فيها ولقناعة المدعي بأحقي  
معاش موقوف والتي كان فيها مكفوف اليد واعتبارها في عداد الخدمات الفعلية المحسوبة في مجال الترفيع وال

ه بعد أن أحيل إلى القضاء الجزائي فقد القول بأن  دعواه على  المد عي  دوالتقاعد فقد كانت هذه الدعوى، وقد شي  
والمكتسب الدرجة  14/4/1120/ تاريخ 280منع محاكمته جزائيًا بموجب قرار قاضي اإلحالة رقم / قّررت

ن   ،القطعية / تاريخ 0200ة التنبيه بموجب كتاب صحة الحسكة رقم /فرض عقوب ة تم  ه من الناحية المسلكي  وا 
24/5/1120. 
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ه ال يجوز ت بمذكرة جوابية ردت فيها على عريضة الدعوى وجاء فيها أن  تقّدمإدارة قضايا الدولة  من حيث إن  و 
وبالتالي فهو ال  ؛للعامل أن يتقاضى أجوره ما لم يكن شاغاًل الوظيفة بشكل قانوني وأن األجر مقابل العمل

أية أجور أو تعويضات وال يمكن اعتبارها في عداد الخدمات الفعلية وانتهت إلى طلب  مطالبةيستحق عن فترة ال
 رفض الدعوى.

 :1114/ لعام 51/ من قانون العاملين رقم/89ووفقًا ألحكام المادة / ن هإحيث من و 

قاضى اعتبارًا من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة في إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته فإنه يت-)ب
وتقرير براءته مسلكيًا أو معاقبته بإحدى  ،حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية

 العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي(.

من الوجهة الجزائية منع محاكمته بموجب قرار  قّررتالمدعي  ن أن  في الحالة المعروضة فقد تبي   ن هإحيث من و 
 م وقد اكتسب الدرجة القطعية.11/4/1120/ تاريخ 280قاضي اإلحالة رقم /

/ تاريخ 0200فرض عقوبة التنبيه بموجب كتاب مديرية صحة الحسكة رقم / ة فقد تم  ومن الناحية المسلكي  
/ 1114/ لعام/51/ من قانون العاملين رقم /89مادة /وبذلك فإن الشروط المنصوص عليها في ال 24/5/1120

 متوفرة في المدعي.

ه يستحق عنها كامل فإن   12/1/1122ولغاية  4/22/1121فيما يخص فترة التوقيف الممتدة من  ن هإحيث من و 
 أجوره وتعويضاته التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل.

ه وفقًا لالجتهاد فيما يخص الفترة الممتدة من تاريخ إخالء سبيله لغاية إعادته للعمل فعاًل فإن   ن هإحيث من و 
يستحق عنها تعويض يعود  إن ماالمدعي ال يستحق عنها كامل أجوره  لدى المحكمة اإلدارية العليا فإن   مستقرّ ال

ولغاية  12/1/1122رف اإلدارة في من تاريخ وضع نفسه تحت تص %51تقديره للمحكمة ويكون ذلك بنسبة 
وتكون تلك النسبة من األجور والتعويضات التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل  ،إعادته إلى العمل فعالً 

كما لو كان على رأس العمل في تلك الفترة واعتبار الفترة التي تقاضى عنها التعويض في عداد الخدمات الفعلية 
 التقاعد والترفيع والمعاش. المحسوبة في مجال

 -لهـــذه األسبـــاب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

لزام جهة اإلدارة المدعى عليها بأن تقوم بمنح المدعي كامل أجوره  في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا: منها وا 
عن الفترة الممتدة من تاريخ توقيفه في وتعويضاته التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل وذلك 
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لزامها بمنحه تعويض بنسبة  12/1/1122ولغاية إخالء سبيله في  24/22/1121 فقط خمسون بالمئة  %51وا 
من األجور والتعويضات التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل عن الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه 

على أن يستبعد منها ما كان قد تقاضاه من  ،ولحين إعادته إلى العمل فعالً  12/1/1122تحت تصرف اإلدارة في
لزامها باعتبار الفترتين التي استحق عنها كامل األجور والتعويضات والفترة التي استحق عنها  أجور وتعويضات وا 

 التعويض في عداد الخدمات الفعلية المحسوبة في مجال التقاعد والترفيع ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.

 / ل. س مقابل أتعاب المحاماة. 511ين مناصفة المصاريف وكل منهما مبلغ /تضمين الطرف ثالثاا:

 م4/00/7102 الموافق 0425/      /   صدر وتلي علنا في
 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7102( لسنة 012القرار رقم )

 م 7102( لسنة 700في القضية ذات الرقم )

كيفية احتساب أجوره وتعويضاته عن -اصة بال أجرحصوله على إجازة خ-–كف يد–عامل –محكمة إدارية 
 شروط ذلك.-فترة كف اليد

 )ت. ع(. الجهـــة المدعية:

 : وزير الموارد المائية إضافة لمنصبه.الجهة المدعى عليها

 المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق إضافة لوظيفته.

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة 

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  

عي كان يعمل موظفًا لدى المؤسسة العامة د  لما وقائعها تتلخص حسبما استبان من األوراق في أن   من حيث إن  و 
وقد أقيمت ضده دعوى أمام محكمة الجنايات  2995لصرف الصحي في محافظة دمشق منذ عام لمياه الشرب وا

ساس أفي الدعوى  19/9/1122/ تاريخ 840بريف دمشق من إدارته وبعد المحاكمات صدر عنها القرار رقم /
النقض  ليه وصدق من محكمةإإعالن براءته من الجرم المنسوب  والمتضمن بفقرته الثامنة 1122/ لعام 8/

نتيجة لذلك  ،وأصبح الحكم قطعياً  1121/ لعام 205بالدعوى رقم أساس/ 11/4/1121/ تاريخ 210بالقرار رقم /
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لغاء كّف يده دون منحه كامل مستحقاته  21/1/1120/ بتاريخ 022صدر القرار رقم / المتضمن إعادته للعمل وا 
إلزام الجهة المدعى عليها بصرف كافة مستحقاته من أجور وعالوات ترفيع  ملتمساً فبادر إلى إقامة هذه الدعوى 

ولغاية تاريخ إعادته لعمله في  20/5/1121وأي مبالغ أخرى مستحقة اعتبارًا من تاريخ كّف يده عن العمل في 
21/1/1120. 

 21/0/1120ة في خالمؤر  اإلدارة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
 قد قامت بجميع اإلجراءات ضمن األصول والقانون. أن هارفضها تأسيسًا على  طالبةً 

 طالبًا فيها ما يلي: 21/0/1120بمذكرة جوابية بتاريخ  تقّدمالمدعي  من حيث إن  و 

تبارًا من إلزام الجهة المدعى عليها بصرف كافة مستحقاته من رواتب وأجور وعالوات وتعويضات وذلك اع-2
وحساب كامل هذه المدة ضمن  22/1/1120ولغاية تاريخ مباشرته لعمله في  20/5/1121تاريخ كّف يده في 

 الخدمات المؤهلة للترفيع والمحسوبة في المعاش التقاعدي.
إلزام الجهة المدعى عليها بصرف كافة مستحقاته من رواتب وأجور وتعويضات وذلك اعتبارًا من تاريخ -1

وحساب هذه المدة ضمن الخدمات المؤهلة للترفيع  20/5/1121ولغاية تاريخ كّف يده بتاريخ  22/1/1121
والمحسوبة في المعاش التقاعدي وتعويضه عن األضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء توقيفه في 

 السجن دون وجه حّق.
ضمن الخدمات المؤهلة  20/5/1121ولغاية  1/0/1110إلزام الجهة المدعى عليها باعتبار المدة من تاريخ -0

 للترفيع والمحسوبة في المعاش التقاعدي.
إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض بمبلغ ال يقّل عن مليوني ليرة سورية تعويضًا عن األضرار المادية -4

 من عشر سنوات. والمعنوية واالجتماعية التي لحقت به بسبب الدعوى التي أقيمت ضده والتي استمرت أكثر
والذي تضمن أن  29/1/1120/ص تاريخ 51ت أمام هذه المحكمة بالكتاب رقم /تقّدمدارة جهة اإل من حيث إن  و 

 .22/1/1120المدعي قد باشر عمله لديها في وحدة مياه النبك من تاريخ 

 على ما يلي: نّصتقد  1114/ لعام 51/ من القانون رقم /89الفقرة /ب/ من المادة / من حيث إن  و 

)إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته فإنه يتقاضى اعتبارًا من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة في 
حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسلكيا ومعاقبته بإحدى 

 العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي(.

قد قضت بأنه  2991/ لعام 2/ من قانون المحاكم المسلكية ذي الرقم /1/ البند/10المادة / من حيث إن  و 
نه  باستثناء حالة البراءة يجوز لإلدارة فرض إحدى العقوبات الخفيفة أو إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية وا 

لى المحكمة إالعامل في حال البراءة ال يحال  قضائي فإن  تطبيقًا للمادة المذكورة آنفًا ولما استقر عليه االجتهاد ال
 المسلكية.
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إن  0/1/1120/ تاريخ 022من الثابت من الوثائق المبرزة بملف الدعوى وال سيما من القرار رقم / ن هإحيث من و 
قم واستمر مكفوف اليد حتى صدور القرار ر  20/5/1121/ تاريخ 2090المدعي قد صدر قرار بكف يده برقم /

لى عمله بوظيفة مهندس من الفئة إ/ وأعاد المدعي 2090مل بالقرار /الذي أنهى الع 0/1/1120/ تاريخ 022/
 .22/1/1120األولى حيث باشر المدعي عمله بشكل فعلي اعتبارًا من تاريخ 

المكفوف  / السالف ذكرها بأن المشّرع علق استحقاق العامل89من الواضح من استقراء المادة / ن هإحيث من و 
 اليد ألجوره الموقوفة خالل فترة كف يده على تحقق الشروط التالية:

 لى العمل.إاإلعادة -2
 البراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة من الوجهة الجزائية.-1
 البراءة المسلكية أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو عقوبة النقل التأديبي.-0
متى تحققت الشروط السالف ذكرها فإن العامل المكفوف اليد يستحق أجوره الموقوفة خالل فترة  ن هإحيث من و 

 كف يده.

المدعي كان قد حصل على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية  من الثابت من وثائق الدعوى أن   ن هإحيث من و 
/ 840ات األولى بريف دمشق برقم /بإعالن براءته من الجرم المنسوب إليه وذلك بموجب قرار محكمة الجناي

ولم تتم إحالته إلى  11/4/1121/ تاريخ 210والمصد ق بموجب قرار محكمة النقض رقم / 19/9/1122تاريخ 
/ من قانون 10/ من المادة /1براءته من الوجهة الجزائية عماًل بالبند / قّرره قد تبحسبان أن  المحكمة المسلكية 

ا يجعل الشروط مم   ،0/1/1120/ تاريخ 022ت إعادته لعمله بموجب القرار رقم /المحاكم المسلكية وقد تم  
/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة متوافرة مما يعطيه الحق بتقاضي 89المنصوص عليها في المادة /

خ صدور القرار بكف كامل أجوره وتعويضاته التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل وذلك اعتبارًا من تاري
 .22/1/1120ولغاية مباشرته لعمله بتاريخ  20/5/1121يده في 

 أن   28/21/1122/ تاريخ 29988من الثابت من وثائق الدعوى والسيما من الكتاب ذي الرقم / ن هإحيث من و 
فهو بهذه  18/0/1121وذلك حتى إخالء سبيله بتاريخ  22/1/1121المدعي قد أوقف في سجن عدرا بتاريخ 

وحتى تاريخ إخالء سبيله في  22/1/1121المثابة يستحق كامل أجوره الموقوفة من تاريخ توقيفه في 
ن القانون األساسي / الفقرة /ب/ م89طالما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة / 18/0/1121

وذلك قبل  20/5/1121اليد قد صدر بتاريخ  قرار كف طالما أن  و  ،للعاملين في الدولة وفق ما تم إيضاحه آنفاً 
ة ما يمنع من تقرير أحقيته برواتبه وتعويضاته التي ال يشترط ه ليس ثم  فإن   18/0/1121إخالء سبيله بتاريخ 

ولغاية مباشرته لعمله فعاًل بتاريخ  22/1/1121اعتبارًا من تاريخ توقيفه في  الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل وذلك
 وذلك التحاد الغاية والموضوع واألساس القانوني عن كامل هذه الفترة فال فائدة من تجزئتها. 22/1/1120
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رفيع وفي حساب المعاش تدخل في حساب القدم المؤهل للت إن ماة المذكورة المد   غني عن البيان بأن   ن هإحيث من و 
التقاعدي ألن فكرة تقاضي الرواتب وحساب المدة عنها في القدم المؤهل للترفيع فكرتان متالزمتان ال فكاك لواحدة 

يعتبر بريئًا في نظر القانون حتى تثبت إدانته بحكم قضائي  إن مامكفوف اليد  ال سّيما أن  عن األخرى منهما و 
 مكتسب الدرجة القطعية.

ولغاية  1/0/1110لجهة مطلب المدعي بإلزام الجهة المدعى عليها باعتبار المدة من تاريخ  ن هإحيث من و 
الفقرة /ب/  ضمن الخدمات المؤهلة للترفيع والمحسوبة في المعاش التقاعدي وتعويض التسريح فإن   20/5/1121

 على ما يلي: نّصتقد  1114/ لعام 51/ من القانون األساسي للعاملين بالدولة رقم /52من المادة /

/ من هذا القانون التي ال تتجاوز مدتها طوال 50تدخل اإلجازة الخاصة بال أجر الممنوحة للعامل وفق المادة /
مدة خدمته منفردة أو مجتمعة ثالثة أشهر في حساب الخدمة الفعلية وفي قدم العامل المؤهل للترفيع وفي حساب 

االشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معًا المعاش شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات التقاعدية أو 
جازة بال أجر منفردة أو مجتمعة ثالثة أشهر فيدخل ما زاد منها على ثالثة أشهر في تجاوزت مدة اإلأما إذا 

حساب المعاش فقط شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو االشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة 
 معًا.

بدون  28/21/1122/ تاريخ 29988من الثابت من وثائق الدعوى والسيما من الكتاب رقم / ن هإحيث ن مو 
 20/4/1121ولغاية  1/2/1110المدعي قد حصل على إجازة بال راتب من تاريخ  معارضة من المدعي أن  

الذكر فال يكون من حق المدعي  وبالتالي فإن مدة اإلجازة قد تجاوزت الثالثة أشهر المحددة بموجب المادة السالفة
من ضمن خدماته في حساب المعاش فقط شريطة أن  20/4/1121ولغاية  1/4/1110سوى احتساب المدة من 

ه ال يمكن إجابته على على أن   ،يؤدي عنها االشتراكات أو العائدات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً 
حسبانه قد حدد مطلبه اعتبارًا من هذا التاريخ وال يجوز الحكم للمدعي ب 1/0/1110طلبه إال اعتبارًا من تاريخ 

ولغاية  1/2/1110بأكثر مما طلبه، أما فيما يتعلق في الثالثة أشهر األولى من اإلجازة أي من تاريخ 
فال مجال إلجابة المدعي على طلبه استنادًا لقاعدة ال يجوز الحكم للخصوم بأكثر مما طلبوه  1/4/1110
 وما بعدها. 1/0/1110مدعي حصر طلباته بالمدة الواقعة من وال

ه في ضوء منح لجهة مطلب المدعي بالتعويض عليه بمبلغ ال يقل عن مليوني ليرة سورية فإن   ن هإحيث من و 
ن يكون قد استوفى حقه كاماًل وفقًا ألحكام القانو  إن ماالمدعي كافة أجوره وتعويضاته خالل فترة توقيفه وكف يده 

النافذ ولم يعد ثمة مجال للخروج عن أحكام القانون بإعطاء تعويضات لم ينص عليها فال اجتهاد في مورد النص 
فضاًل عن أن للتعويض أركانه ومقوماته التي يستند عليها وال مجال لمنحه جزافًا مما يجعل مطلبه لهذه الناحية 

 جدير بالرفض.
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منها في حين  في شطر  ن دعوى المدعي جديرة بالقبول موضوعا وفي ضوء ما سلف بيانه تكو  ن هإحيث من و 
 اآلخر.  في شطرهاتنالها أسباب الرفض 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الدعوى والطلب العارض شكاًل.أولا 

لزام اإلدارة المدعى عليها بأن تمنح المدعي كامل أجوره وتعويضاته  في شطر  قبولهما موضوعًا ثانياا:  منهما وا 
وحتى تاريخ  22/1/1121التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل والموقوفة من تاريخ توقيفه الواقع في 

الفعلية الداخلة في  وأحقيته باحتساب المدة المذكورة في عداد خدماته 22/1/1120مباشرته لعمله فعاًل بتاريخ 
 1/0/1110حساب القدم المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش التقاعدي وأحقيته باحتساب المدة الواقعة من تاريخ 

من ضمن خدماته الداخلة في حساب المعاش التقاعدي على أن يؤدي العائدات أو  20/4/1121ولغاية تاريخ 
 معًا وذلك عن الفترة المذكورة ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. االشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة

 تضمين الطرفين مناصفة المصاريف. ثالثا:

 م7/07/7102هـ الموافق لـ 73/0/0425صدر وتلي علناا في 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7104/ لسنة  411القرار رقم / 

 م 7104/ لسنة 0031في القضية ذات الرقم/ 

توافر شروط استحقاق األجور عن فترة كف –صدور قرار بصرفه من الخدمة–يدال وفكفمعامل –محكمة إدارية 
 منحه ألجوره-/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة32اليد المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /

 مناط ذلك. -حتى تاريخ صرفه من الخدمة عن فترة كف اليد

 )أ. ت(.المدعيــــــــــــــــــة:الجهة 

 رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه.  الجهة المدعى عليها:

 إضافة لوظيفته.  مدرسّيةالمدير العام للمؤسسة العامة للطباعة والكتب ال

 إدارة قضايا الدولة ماتمثله
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 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 جراءاتها الشكلية، األمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكاًل.إالدعوى قد استوفت  إن   من حيثو 

يعمل بصفة أمين مستودع  المدعي وقائع القضية حسبما صورها وكيل الجهة المدعية تتحصل بأن   من حيث إن  و 
دعي بموجب القرار رقم / كف يد الم تم   1121/  2/  18لدى اإلدارة المدعى عليها وبتاريخ  مدرسّيةللكتب ال
صدر عن رئيس مجلس الوزراء  1122/  21/  28الصادر عن اإلدارة المدعى عليها وبتاريخ 1/  940/  105

/  5/  25/ القاضي بصرف المدعي من الخدمة مع مجموعة من العاملين وبتاريخ  24804القرار رقم / 
المكتسب الدرجة القطعية  208في القضية  240ولى بدمشق قرارها رقم محكمة الجنايات األ أصدرت1120

دارة المدعى عليها اإل إال أن   ،والمنتهي من حيث النتيجة إلى إعالن عدم مسؤولية المدعي عن الجرم المسند إليه
 22/  2ولغاية  1121/  2/  18لم تصرف للمدعي أجوره وتعويضاته عن الفترة الواقعة من تاريخ كف يده في 

دارة المدعى عليها لزام اإلإلى الحكم بإالهادفة  ا كانت معه الدعوى الماثلةإحالته للتقاعد( مم  ) تاريخ  1122/ 
من تاريخ كف يده في  حقوق المدعي من رواتبه وترفيعاته والزيادات الطارئة وكافة حقوقه عن الفترة بصرف كافة

 .1122/  22/  2ولغاية  1121/  2/  18

 عليها لم تجب على استدعاء الدعوى. اإلدارة المدعى من حيث إن  و 

على ما يلي: )إذا  نّصتقد  1114/ لعام  51/ من القانون رقم /  89الفقرة / ب / من المادة /  من حيث إن  و 
ل أجوره الموقوفة في حال أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته فإنه يتقاضى اعتبارًا من تاريخ وقف أجره كام

و معاقبته بإحدى العقوبات أالجزائية وتقرير براءته مسلكيًا و منع محاكمته من الوجهة أته و عدم مسؤوليأبراءته 
 الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي(.

المشرع علق استحقاق العامل  / السالف ذكرها بأن   89من الواضح من استقراء نص المادة /  ن هإحيث من و 
 كف يده على تحقق الشروط التالية:المكفوف اليد ألجوره الموقوفة خالل فترة 

البراءة المسلكية  –0ة الجزائية البراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة من الوجه – 1اإلعادة إلى العمل  – 2
 و معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو عقوبة النقل التأديبي.أ

متى تحققت الشروط السالف ذكرها، فإن العامل المكفوف اليد يستحق أجوره الموقوفة خالل فترة  ن هإحيث من و 
 كف يده.

من الثابت من وثائق الدعوى أن المدعي كان قد حصل على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية  ن هإحيث من و 
حكمة الجنايات األولى بدمشق رقم / بإعالن عدم مسؤولية المدعي من الجرم المنسوب إليه وذلك بموجب قرار م
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ولم تتم إحالته إلى المحكمة المسلكية ولم تتم  ،المكتسب الدرجة القطعية 1120/ لعام  208/ أساس /  240
عدم إعادته لعمله  وبالتالي فإن   1122/  21/  28إعادته إلى عمله بسبب صدور قرار صرفه من الخدمة في 

/ من  89رار الصرف( مما يجعل الشروط المنصوص عليها في المادة / كانت لسبب ال يد له فيه )صدور ق
متوافرة مما يعطيه الحق بتقاضي كامل أجوره وتعويضاته التي ال يشترط  1114/ لعام  51القانون رقم / 

 بان أن  بحسالستحقاقها القيام بالعمل فعاًل، وذلك اعتبارًا من تاريخ توقيفه ولغاية صدور القرار بصرفه من الخدمة، 
تدخل  إن ماالفترة المذكورة  صدور قرار صرفه، وغني عن البيان بأن   تكون قد انفصلت بتاريخ إن ماعالقته الوظيفية 

فكرة تقاضي الرواتب وحساب المدة عنها في  في حساب القدم المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش التقاعدي، ألن  
يعد بريئًا  إن مامكفوف اليد  خرى منهما، والسيما أن  ال فكاك الواحدة عن األ متالزمتانالقدم المؤهل للترفيع فكرتان 

 في نظر القانون حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

منها في حين تنالها  في شطر  وفي ضوء ما سلف بيانه، تغدو الدعوى جديرة بالقبول موضوعًا  ن هإحيث من و 
 اآلخر. شطرهافي أسباب الرفض 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 .قبول الدعوى شكالً أولا: 

لزام اإلدارة المدعى عليها بمنح المدعي كامل أجوره وتعويضاته التي ال  في شطر  قبولها موضوعًا ثانياا:  منها، وا 
وحتى تاريخ صدور القرار  18/2/1121يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل وذلك من تاريخ توقيفه الواقع في 

علية الداخلة في وأحقيته باحتساب المدة المذكورة في عداد خدماته الف 28/21/1122بصرفه من الخدمة في 
ن يؤدي عنها العائدات أو االشتراكات التأمينية أحساب القدم المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش التقاعدي على 

 حكام المرجع التأميني الذي يخضع له، ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.أبة عليه عن الفترة المذكورة وفق المترت

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة  511وكل منهما / تضمين الطرفين المصاريف مناصفة  ثالثاا:

 م 7104/ 07/ 72هـ الموافق في 0421/ 2/2صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن رقم 201تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام0420/
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7105( لسنة 70/0القرار رقم )
 م 7105( لسنة 511في القضية ذات الرقم )

في حال توافر الشروط المنصوص  هاد في مجلس الدولة على أنَّ هاستقرَّ الجت–كف يد –عامل–محكمة إدارية
/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة فإن العامل يتقاضى كامل 32عليها في الفقرة /ب/ من المادة /

أما الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف اإلدارة بعد إخالء سبيله وحتى  توقيفهترة أجوره عن ف
 .مناط ذلك-يض يعود تقديره للمحكمةتاريخ إعادته إلى عمله فإنه يتقاضى عنها تعو

 )ع. م(. الجهة المدعية:

 محافظ ريف دمشق إضافة لمنصبه.-2: الجهة المدعى عليها

 العامة لكهرباء ريف دمشق إضافة لوظيفته. المدير العام للشركة-1

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة 

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية األمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكاًل. من حيث إن  و 

بدعوى  تقّدمل حسبما استبان من األوراق المبرزة في أن وكيل المدعي وقائع هذه الدعوى تتحص من حيث إن  و 
 1118المدعي كان يعمل لدى الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق و ببداية عام  أمام هذه المحكمة قائاًل فيها أن  

قطيفة بجرم بالتوقيفه قضائيًا من قبل قاضي التحقيق  تم   29/9/1121تولى رئاسة مجلس مدينة القطيفة و بتاريخ 
ساءة االئتمان على المال العام وبتاريخ الرشوة و  حقيق بالقطيفة أخلي سبيله و صدر عن قاضي الت 22/2/1122ا 

القاضي بمنع محاكمة المدعي من جرم الرشوة و إساءة و  29/4/1121( تاريخ 022ساس )أ( 220القرار رقم )
االئتمان على المال العام لعدم كفاية الدليل القانوني بحقه و قد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية بمشاهدته 

قام المدعي بوضع نفسه تحت تصرف إدارته إلعادته  01/2/1122من قبل النيابة العامة بالقطيفة، و بتاريخ 
ه بالعديد من الكتب لإلدارة المدعى عليها طالبًا بموجبها إعادته لعمله تقّدمولكن دون جدوى وقد تبع ذلك  لعمله

( تاريخ 114حيث أصدرت اإلدارة المدعى عليها القرار رقم ) 8/2/1121ولكن دون فائدة حتى تاريخ 
ركة العامة لكهرباء محافظة ريف والمتضمن في مادته األولى السماح للمدعي بمباشرة عمله لدى الش 8/2/1121

دمشق اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار كما تضمن القرار في مادته الثالثة ما يلي: تعتبر الفترة الواقعة بين 
مكفوف اليد حكمًا وال  22/2/1122وتاريخ إخالء سبيله الواقع في  29/9/1121تاريخ إيقافه بالسجن في 

ين ظهور النتيجة النهائية عن القضاء المختص و تضمنت المادة الرابعة منه ما يتقاضى عنها رواتبه وأجوره لح
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ولغاية مباشرته لعمله إجازة خاصة بال  22/2/1122يلي: تعتبر الفترة الواقعة من تاريخ إخالء سبيله الفعلية في 
م الجهة المدعى عليها لى إلزاإانت معه الدعوى الماثلة الهادفة مما ك ؛أجر ال تدخل في حساب الخدمة الفعلية

بأن تدفع للمدعي كافة مستحقاته وأجوره وتعويضاته وبدل إجازاته واألعياد والرواتب وذلك اعتبارًا من تاريخ توقيفه 
واعتبار هذه المدة من الخدمات الفعلية التي  9/2/1121و حتى تاريخ مباشرته للعمل بتاريخ  29/9/1121في 

 للترفيع.تحسب في المعاش و القدم المؤهل 

قد اعتبرت أنه في  1114( لعام 51( من القانون )89وكيل المدعي يؤسس دعواه على أن المادة ) من حيث إن  و 
حال براءة العامل أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسلكيا أو معاقبته بإحدى 

موقوفة وقد كانت المحكمة المسلكية للعاملين بالدولة بدمشق قد ه يستحق كامل أجوره الفإن   ،العقوبات الخفيفة
و القاضي بفرض  20/2/1121( تاريخ 122( أساس )228أصدرت قرارها المكتسب الدرجة القطعية برقم )

( من األجر الشهري لمدة ستة أشهر بحق المحال المدعي باإلضافة إلى أن للمدعي %5عقوبة الحسم بنسبة )
 دارة المدعى عليها لم يقبضها تتوزع على الشكل التالي:مستحقات على اإل

وحتى  2/2/1121المستحقات على مجلس مدينة القطيفة )أ( جلسات مجلس المدنية من بداية عام -2
 ( ل.س.111( جلسات كل جلسة مبلغ )9عدد الجلسات ) 29/9/1121

 ( ل.س.111سة وكل جلسة )كل أسبوع جل 29/9/1121وحتى  21/2/1121جلسات المكتب التنفيذي من -ب

 ( ل.س.2111تعويض رئيس مجلس كل شهر )-ج

 .29/9/1121وحتى  1118اإلجازات التي لم يحصل عليها المدعي عن مدة عامين ونصف من بداية عام -د

اإلدارة المدعى عليها لم تجب على استدعاء الدعوى رغم إمهالها مرارًا وتكرارًا األمر الذي وجدت  من حيث إن  و 
 المحكمة ضرورة البت في طلبات المدعي على ضوء الوثائق المبرزة بالملف. معه

دارية العليا على أن العامل الذي يوقف من قبل السلطة ثم يخلى اإلاستقر اجتهاد المحكمة  قد ن هإحيث من و 
القانونية سبيله دون أن يدان بشيء أو يحال إلى القضاء يعاد إلى عمله ما لم يكن صرف منه أو تجاوز السن 

ويتقاضى كامل أجوره عن مدة توقيفه التي انتهت بإخالء سبيله وذلك مهما طالت مدة توقيفه تأسيسا على أنه ال 
بهذه األجور خالل مدة التوقيف وهو ما يتفق مع  مطالبةمحل لسريان التقادم لوجود مانع قانوني مستمر من ال

 .1114( لعام 51( من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم )89المبدأ الذي اعتمده المشرع في المادة )

المدعي قد صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي  والثابت من وثائق الدعوى أن   ن هإحيث من و 
( لعام 228ليه وأصدرت المحكمة المسلكية للعاملين بدمشق قرارها رقم )إن الجرائم المنسوبة نع محاكمته مبم

المكتسب الدرجة القطعية والمنتهي إلى فرض عقوبة خفيفة بحق المدعي وبالتالي يكون من حقه تقاضي  1121
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 29/9/1121ريخ توقيفه في كامل أجوره وتعويضاته التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل وذلك من تا
 .22/2/1122وحتى إخالء سبيله في 

تجب التفرقة كذلك بين مدة التوقيف وبين المدة المنقضية من تاريخ وضع المدعي نفسه تحت  ن هإحيث من و 
 المدة التي امتنعت فيها اإلدارة عن إذ أن   ،تصرف اإلدارة بعد إخالء سبيله وحتى تاريخ إعادته فعاًل إلى العمل

إعادة المدعي إلى عمله بعد وضع نفسه تحت تصرفها ال تعتبر بحكم مدة التوقيف وال يستحق عنها أجرًا استنادًا 
ن ماالمدعي لم يقم بأي عمل فعلي لدى اإلدارة خالل المدة المذكورة و  بحسبان أن   ،لقاعدة األجر مقابل العمل  ا 

 حية التقدير وفقًا ألحكام القانون.يستحق تعويضًا يعود تقديره للمحكمة بما لها من صال

هذه المحكمة ترى تحديد التعويض المستحق للمدعي عن المدة الواقعة من تاريخ وضع نفسه تحت  من حيث إن  و 
من أجوره وتعويضاته التي ال  %15و حتى إعادته فعاًل إلى عمله بما يساوي  01/2/1122تصرف اإلدارة في 

تدخل في حساب المعاش  إن ماالفترات المذكورة  وغني عن البيان بأن   ،فعالً  يشترط الستحقاقها القيام بالعمل
التقاعدي و القدم المؤهل للترفيع ألن فكرة تقاضي األجور والتعويضات وحساب المدة عنها في القدم المؤهل 

يعتبر  إن مالموقوف سيما أن مكفوف اليد ا ؛للترفيع والمعاش فكرتان متالزمتان ال فكاك لواحدة عن األخرى منهما
 بريئًا في نظر القانون حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

فيما يتعلق بمطالب المدعي األخرى المثارة في دعواه وهي مستحقاته عن جلسات مجلس المدينة  ن هإحيث من و 
وعن جلسات المكتب التنفيذي وتعويض رئيس مجلس واإلجازات فإن هذه المطالب لم تؤيد بأية وثيقة وبقيت أقواله 

المحكمة ليس من مهامها  يان بأن  وغني عن الب ،في هذا الخصوص أقوااًل مجردة من الدليل التي يدعمها ويقويها
ن ماتكليف المدعي بتقديم الوثائق التي تؤيد طلباته و  هذا الواجب يقع على عاتق المدعي وعليه وفي ضوء خلو  ا 

 ه ال معدى من رفضها.الملف مما يؤيد طلباته تلك فإن  

منها  في شطر  داتها القانونية السليمة فإن الدعوى الماثلة تكون قائمة على مؤي تقّدمى ما بناًء علو  ن هإحيث من و 
 في حين أن شطرها األخر يطاله الرفض.

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي: 

 . قبول الدعوى شكالً  أولا:

دارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي كامل أجوره و تعويضاته منها و إلزام اإل في شطر   قبولها موضوعاً  ثانياا:
و حتى  29/9/121التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل وذلك عن المدة الممتدة من تاريخ توقيفه في 

/ فقط خمسة وعشرون بالمئة من %15و بأن تدفع له تعويضًا مقداره / 22/2/1122تاريخ إخالء سبيله في 
والتعويضات التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل، وذلك عن الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه األجور 
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و لغاية إعادته لعمله فعاًل واعتبار المدة التي استحق عنها المدعي األجر والمدة  01/2/1122تحت تصرفها في 
وفي القدم المؤهل للترفيع على أن يؤدي عنها التي استحق عنها التعويض خدمة فعلية داخلة في حساب التقاعد 

المدعي ما يصيبه من االشتراكات التأمينية التي تترتب عليها وفق أحكام المرجع التأميني الذي يخضع له و 
 تسوية وضعه الوظيفي على هذا األساس ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.

 س مقابل أتعاب المحاماة.  ل. (511تضمين الطرفين مناصفة المصروفات وكل منهما ) ثالثاا:

 م3/7/7105هـ الموافق 0421/  صدر وتلي علنا في / 

/ في الطعن 0211تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام4003رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105لسنة  22/0القرار رقم / 

 م 7105لسنة  732/7في القضية ذات الرقم/ 

خدمته لعدم  ءهاإنصدور قرار ب-توافر شروط استحقاق األجر-إخالء سبيله –كف يد –عامل –محكمة إدارية 
/ من القانون األساسي التي حددت على سبيل الحصر حالت 020إلغاء القرار استناداا ألحكام المادة /-الحاجة

 .ةمطالبقبول ال-نهاية الخدمة

 )م. م(. الجهة المدعيــــــــــــــــــة:

 إضافة لمنصبه –محافظ دمشق  الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية القانونية. من حيث إن  و 

بدعواه الماثلة مسجاًل إياها لدى  تقّدمالمدعي  وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من األوراق بأن   من حيث إن  و 
شارحًا فيها أنه يعمل لدى محافظة دمشق بصفة عامل دائم من  10/2/1124ديوان المحكمة اإلدارية بتاريخ 

 تم   2/2/1120لجهات المختصة وبتاريخ توقيفه من قبل ا تم   10/9/1121لخامسة )شعبة األذنة( وبتاريخ الفئة ا
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( عن محافظ دمشق المتضمن كف يده اعتبارًا من 8494صدر القرار رقم ) 0/22/1121إخالء سبيله وبتاريخ 
ولذلك  ،ه لم يتم الموافقة على الطلبإال أن  بطلب للعودة إلى العمل  تقّدموبعد إخالء سبيله  10/9/1121تاريخ 

لزام اإلدارة المدعى عليها بإعادته إلى عمله وصرف كافة كانت هذه الدعوى التي يل تمس فيها قبول الدعوى وا 
لغاء القرار رقم ) بكافة أثاره  0/22/1121( تاريخ 8494مستحقاته المالية من رواتب وأجور وتعويضات وا 

 ومفاعيله.

عرض طلب المدعي المقدم  ه تم  ردها تأسيسًا على أن   طالبةً اإلدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى  من حيث إن  و 
طلبه اقترن بعدم موافقة محافظة دمشق نظرًا لعدم  إال أن  إلى المحافظة المدعى عليها من أجل عودته إلى العمل 

 الحاجة إلى خدماته.

بأن  25/21/1124ة في المؤر خاإلدارة بموجب مذكرتها  بي نتى تكليف المحكمة فقد بناًء علو  ن هإحيث من و 
 مدعي لم يحال إلى القضاء الجزائي أو المسلكي.ال

فإن العامل يعتبر  2991( لعام 2( من قانون المحاكم المسلكية رقم )0وبموجب أحكام المادة ) ن هإحيث من و 
السلطة التي  قّررلم ت مكفوف اليد حكمًا خالل فترة توقيفه ويعتبر كف يده ملغى حكمًا عند إطالق سراحه ما

 ين استمرار كف اليد إذا كان التوقيف ناجمًا عن جرم جزائي أرتكب أثناء تأدية العمل أو بسببه.تمارس حق التعي

ن ماالمدعي لم يحال إلى أية جهة قضائية ولم يسند إليه أي جرم جزائي و  من حيث إن  و  تمت تسوية وضعه في  ا 
أن تعمل على استصدار قرار بإلغاء قرار  دارةه كان يتوجب على اإلالجهة المختصة التي أوقف لديها وبالتالي فإن  

دارة المدعى عليها ردت على طلب المدعي بإعالن عدم الحاجة إلى اإل إال أن   ،كف يد المدعى وا عادته إلى عمله
 خدماته.

 1115( لعام 51( من قانون العاملين األساسي في الدولة رقم )202وبالعودة إلى أحكام المادة ) ن هإحيث من و 
االستقالة أو ما -1حددت حاالت انتهاء الخدمة على سبيل الحصر وهي إتمام العامل الستين من العمر  هاأن  نجد 

داء أالتسريح بسبب ضعف  – 5ل المتمرن ثبوت عدم صالحية العام-4التسريح ألسباب صحية - 0في حكمها 
 الوفاة. – 9الصرف من الخدمة  – 8الطرد  – 2التسريح التأديبي -0العامل 

إعالن اإلدارة عدم الحاجة إلى خدمات المدعي وهو العامل الدائم لديها تكون بذلك قد أحدثت حالة  ن حيث إن  مو 
جديدة إلى حاالت انتهاء الخدمة غير موجودة في التشريع وبذلك يكون عملها يهوي إلى مرامي االنعدام ويتسم 

بإعادة المدعي إلى عمله غير قائم على سند من بالخطأ الجسيم وبالتالي يغدو امتناع اإلدارة المدعي عليها 
 القانون ويتعين معه إلغاء قرار كف اليد المشكو منه بكل ما ترتب عليه من آثار ونتائج.

التفريق في هذا  بالنسبة لمطلب المدعي المتعلق باألجور والتعويضات التي يستحقها فإنه يتوجب ن هإحيث من و 
يحق للمدعي تقاضي كامل أجوره عنها وبين الفترة الالحقة وهي المنقضية من الخصوص بين فترة التوقيف والتي 
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إذ أن االجتهاد قد استقر على أن المدعي  ،تاريخ وضع نفسه تحت تصرف اإلدارة ولغاية إعادته إلى عمله فعالً 
ن ماال يستحق أجوره عن الفترة الالحقة و  حكمة ترى في يتقاضى تعويضًا يعود تقديره للمحكمة وأن هذه الم ا 

( من أجوره وتعويضاته التي ال  %51خصوصية هذه الدعوى االكتفاء بتقرير الحق للمدعي بتعويض يعادل ) 
ي عمل بعد أمقابل العمل وأن المدعي لم يقم بيشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل آخذا بعين االعتبار األجر 

 خالء سبيله.إ

منها في حين أن شطرها  في شطر  فان الدعوى تكون جديرة بالقبول موضوعًا  تقّدمى ما بناًء علو  ن هإحيث من و 
 االخر يطاله الرفض.

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل.أولا: 

لغاء ثانياا: لزام 0/22/1121( تاريخ  8494رقم )  القرار الصادر عن الجهة المدعى عليها قبولها موضوعًا وا   وا 
اإلدارة المدعى عليها بإعادة المدعي إلى عمله بنفس فئته بوظيفته وبان تدفع له كامل أجوره الموقوفة مع 

 10/9/1121تعويضاته التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل عن الفترة الممتدة من تاريخ توقيفه في 
( فقط خمسون بالمائة من أجوره  % 51)  مقداره وبأن تدفع له تعويضاً  2/2/1120ولغاية إخالء سبيله في

الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل عن الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف  وتعويضاته التي ال يشترط
 ومباشرته للعمل فعاًل ورفض ما متجاوز ذلك من طلبات. اإلدارة ولغاية إعادته

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.511مبلغ / تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما ثالثاا:

 م 7105/ 2/ 05هـ الموافق في 0421/ 74/5قراراا صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 7124تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام4523رقم /

 
 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 501/0)القرار رقم 
 م  7105( لسنة 44/0في القضية ذات الرقم )
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-صدور قرار بجواز إعادة استخدامه-صدور قرار بصرفه من الخدمة –كف يد-توقيف-عامل–محكمة إدارية 
التمييز بين الفترة الممتدة من تاريخ توقيف العامل وحتى تاريخ صرفه من الخدمة والفترة الممتدة من تاريخ 

 مناط ذلك. -قواعد منحه ألجوره-الخدمة وحتى صدور قرار بجواز إعادة استخدامه )تعيين مجدد( صرفه من

 )ح. س(. الــجهــة الــمــدعـية: 
 وزير االقتصاد إضافة لمنصبه  الجهة المدعى عليها:

    المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إضافة لوظيفته             
 دارة قضايا الدولة إتمثلهما     

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة. بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية القانونية.  من حيث إن  و 
وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة في أن وكيل المدعي قد أودع ديوان هذه  من حيث إن  و 

المدعي هو عامل دائم لدى المؤسسة العامة  شارحًا فيها بأن   5/0/1120المحكمة عريضة الدعوى بتاريخ 
جتماعية بريف دمشق بتاريخ ومن ثم تم ندبه إلى فرع التأمينات اال 29/21/1110للمناطق الحرة وذلك من تاريخ 

تبعًا لتوقيفه من قبل  29/8/1119كف يده بتاريخ  وقد تم   15/21/1119الندب بتاريخ  ءهاإنوتم  14/9/1112
 25/5/1120وبقي منقطعًا عن العمل لمدة ثالث سنوات وعشرة أشهر أي لغاية  21/2/1119القضاء بتاريخ 

المدعي لم يتقاضى رواتبه خالل فترة  وبما أن   ،وهو تاريخ إعادة مباشرته للعمل في المؤسسة العامة للمناطق الحرة
األمر الذي حدا به إلى بسط دعواه الماثلة  ،لعمل ولم يتم ترفيعه خالل فترة كف يده عن العملكف يده عن ا

والتي يلتمس فيها إلزام الجهة المدعى عليها بدفع كافة مستحقاته من رواتب وتعويضات وترفيعات وذلك من تاريخ 
 .25/5/1120حتى تاريخ إعادة مباشرته العمل في  29/8/1119كف يده في 

 بأن المحال كان قد صرف من الخدمة. بي نتردها و  طالبةً اإلدارة المدعى عليها دفعت الدعوى  حيث إن   منو 
/ 055الثابت من الوثائق المبرزة بالملف أن المدعي كان قد صرف من الخدمة بموجب القرار رقم / من حيث إن  و 

/ تاريخ 119قرار ذي الرقم /إعادته إلى عمله األصلي بموجب ال قّررومن ثم ت 10/2/1121تاريخ 
/ تاريخ 40بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على جواز إعادة استخدامه بموجب القرار رقم / 10/4/1120
الذي صدق قرار قاضي  12/5/1121/ تاريخ 1259وبعد صدور قرار محكمة النقض ذي الرقم / 2/2/1120

ذي صادق على قرار قاضي التحقيق األول وال 22/2/1122/ تاريخ 2894/410اإلحالة بريف دمشق رقم /
المتضمن منع محاكمة المدعي من جرم تقاضي منافع  18/21/1119( تاريخ 2290/015بريف دمشق برقم )

 مادية بقصد اإلضرار بالمصالح العامة.
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نون المتضمن قا 1114/ لعام 51/ من القانون ذي الرقم /202من الجلي البين من أحكام المادة / ن هإحيث من و 
لخدماته ورابطته الوظيفية بحيث يفقد حقه  ءهاإنالعاملين األساسي في الدولة أن صرف العامل من الخدمة هو 

 باالستخدام مجددًا ما لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.
الخدمة إذا / المذكورة قد لحظت جواز استخدام العامل المصروف من 202/ من المادة /1الفقرة / من حيث إن  و 

صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يتيح ذلك وهذا االستخدام هو استخدام مجدد بحيث يبدأ مباشرته من تاريخ 
المباشرة بعد اإلعادة للخدمة دون أن ينيطه أي حق في تقاضي األجور والترفيعات أو التعويضات عن المدة التي 

هذه المدة يسري عليها قرار صرفه من الخدمة  بحسبان أن   ؛عليةبقي فيها خارج الوظيفة أو اعتبارها من خدماته الف
آثاره بالعودة للخدمة بعد صدور القرار بجواز إعادة استخدامه، وعليه فإن  ءهاإنالذي يبقى قائمًا نافذًا حتى تاريخ 

ة من تاريخ مطالب المدعي باألجور والترفيعات والتعويضات وسواها من المزايا والمستحقات عن الفترة الممتد
 نة الرفض.صرفه من الخدمة ولحين إعادته إليها تكون غير قائمة على أسس قانونية ومتعيّ 

بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ كف اليد ولحين صدور قرار الصرف من الخدمة وهي الفترة  ن هإحيث من و 
المدعي لم يضع نفسه تحت تصرف  ه يتعين اإلشارة إلى أن  فإن   10/2/1121ولغاية  29/8/1119الممتدة من 

المدعي  وبالتالي فإن   ،أي بعد صدور قرار الصرف من الخدمة 02/0/1120اإلدارة بعد إخالء سبيله إال بتاريخ 
يستحق فقط ألجوره وتعويضاته التي ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل عن الفترة من تاريخ كف يده 

اريخ إخالء سبيله وذلك تأسيسًا على أن استحقاق العامل ألجوره عن فترة كف ولغاية ت 29/8/1119الصادر في 
/ من قانون العاملين األساسي وباعتبار أن 89يده رهين بتحقق الشروط المنصوص عليها في نص المادة /

/ آنفة 89ة /أحكام الماد منع محاكمته من الوجهة الجزائية ولم يحال إلى المحكمة المسلكية فإن   قّررالمدعي قد ت
 الذكر تنطبق عليه مع األخذ بعين االعتبار أن هذه الفترة تدخل في القدم المؤهل للترفيع.

منها وأسباب الرفض تطال  في شطر  فإن دعوى الجهة المدعية تكون مقبولة  تقّدموفي ضوء ما  ن هإحيث من و 
 الشطر اآلخر.

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل.  أولا:

لزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي كامل أجوره وتعويضاته التي  في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا: منها وا 
ولغاية إخالء  29/8/1119ال يشترط الستحقاقها القيام بالعمل فعاًل عن الفترة الممتدة من تاريخ كف يده في 

 علية داخلة في القدم المؤهل للترفيع ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.سبيله واعتبار هذه الفترة خدمة ف

 تضمين الطرفين مناصفة المصروفات وكل منهما مبلغ خمسمائة ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. ثالثاا:

 م 21/3/7105هـ الموافق  0421/    /  حكماا صدر وتلي علناا في تاريخ 
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 المحكمة اإلدارية

 م7101( لعام 505/0القرار رقم )

 م7101( لعام 7332/0في القضية ذات الرقم )

اب الحكم صدور قانون العفو العام قبل اكتس استقر اجتهاد مجلس الدولة على أنَّ -عامل-محكمة إدارية
الدرجة القطعية ينزل منزلة البراءة، أما في حال صدور قانون العفو العام بعد صدور الجزائي بإدانة العامل 

بإدانة العامل فإن ذلك من شأنه أن ُيفقد العامل شروط استحقاق األجر  مكتسب الدرجة القطعية حكم جزائي
مناط -رفض الدعوى -من القانون األساسي للعاملين في الدولة 32المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 

 ذلك.
 م ر.: الجهــــة المدعيــــــة

 ( إضافة لوظيفتهلتوزيع المنتجات النسيجية )سندسالمدير العام للمؤسسة العامة  :المدعى عليها الجهة

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة -

 .المداولة بعدو  ع على األوراق وسماع اإليضاحاتبعد االطال
وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من األوراق بأن المدعي قد أقام دعواه الماثلة أمام هذه  ن  إومن حيث 

ه من العاملين لدى المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية شارحًا فيها بأن   19/0/1120المحكمة بتاريخ 
حالته إلى القضاء قامت جهة اإلدارة المدعى عليها بكف يده عن العمل بسبب  15/4/1119وبتاريخ  توقيفه وا 

فوضع  21/8/1119بجرم إلحاق الضرر بالمال العام وقد أخلي سبيله من قبل قاضي التحقيق بدمشق بتاريخ 
تحت تصرف اإلدارة المدعى عليها وبعد انتهاء محاكمته جزائيًا حيث صدر قرار  22/8/1119نفسه بتاريخ 

والمتضمن حبس المدعي لمدة ستة أشهر  29/0/1124في  / المؤرخ20محكمة الجنايات الثانية بدمشق رقم /
/ ل.س بجرم إلحاق الضرر بالمال العام ولألسباب المخففة التقديرية االكتفاء بمدة التوقيف 28241والغرامة /

/ تاريخ 25واكتسب القرار الدرجة القطعية وتقرر مسلكيًا بحكم صادر عن المحكمة المسلكية بدمشق بقرارها رقم /
فرض عقوبة النقل التأديبي واكتسب القرار الدرجة القطعية فأصدت اإلدارة المدعى عليها القرار رقم  0/1/1125
 20/8/1125والمتضمن إنهاء كف اليد وا عادته إلى عمله وباشر العمل بتاريخ  20/8/1125/ تاريخ 004/

الجنايات الثانية بدمشق القرار أصدرت محكمة  1124/ لعام 11ونظرًا لشمول الجرم بأحكام العفو العام برقم /
، لذلك  1124/ لعام 11المتضمن تشميل الجرم بأحكام العفو العام رقم / 2/1/1120/ تاريخ 05المتفرقة رقم /

كانت هذه الدعوى الماثلة التي يلتمس فيها المدعي بقبول دعواه والحكم بأحقيته بجميع الرواتب واألجور والزيادات 
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ومباشرته للعمل بتاريخ ولغاية إنهاء كف يده  10/4/1119يفه األمني بتاريخ والترفيعات من فترة توق
21/8/1125. 

جهة اإلدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة رفضها تأسيسًا على أن المدعي لم يحقق  إن   ومن حيث
ه وبالتالي فإن / من قانون العاملين األساسي وذلك بسبب صدور حكم بحق89الشرطين الواردين في المادة /

 .الموقوفة في غير محله القانونيمطالبته بأجوره 
/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم 89أحكام المادة / من اإلشارة إلى أن   ه ابتداًء ال بد  ن  إومن حيث 

ى وظيفته فإنه : " إذا أعيد العامل المكفوف اليد إليلي في الفقرة / ب / منها نصت على ما 1114/ لعام 51/
يتقاضى اعتبارًا من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من 

 .فيفة أو بعقوبة النقل التأديبي"الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسلكيًا أو معاقبته بإحدى العقوبات الخ
لمدعي قد صدر بحقه حكم قضائي صادر عن محكمة الجنايات ا نه يتبين من وقائع الدعوى بأن  إومن حيث 

والقاضي بحبسه لمدة ستة أشهر وتغريمه بمبلغ مالي واكتسب  29/0/1124/ تاريخ 20الثانية بدمشق رقم /
وبعد ذلك  10/2/1124/ تاريخ 251( برقم /لقطعية بتصديقه من محكمة النقض )الغرفة الجنائيةالحكم الدرجة ا
والمتضمن تشميل الجرم  2/1/1120/ تاريخ 05تفرقة عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق رقم /صدر القرار الم

 .1124 / لعام11بأحكام العفو العام رقم /
ومن حيث أنه قد استقر االجتهاد القضائي لدى مجلس الدولة على أن العامل الذي صدر بحقه حكم جزائي 

هذه المرحلة تقتصر فقط على إسقاط العقوبة دون  في إن آثار العفونون العفو العام فقطعي باإلدانة قبل صدور قا
أن تزيل عنه الصفة الجرمية إذ يبقى العامل في هذه الحالة محكومًا من الوجهة الجزائية وبالتالي ال يستحق 
دة تقاضي األجور والتعويضات عن فترة كف يده لفقدانه إحدى الشرطين المنصوص عنهما بالفقرة / ب / من الما

 .ة الجزائية قبل صدور العفو العام/ من قانون العاملين األساسي المشار إليهما أعاله بسبب اإلدان89/
 . يداتها القانونية ومستوجبة الرفضدعوى المدعي تكون مفتقدة لمؤ  وبهذه المثابة فإن  

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل.  أولا:
 .موضوعاً  رفضها ثانياا:
 . تضمين المدعي المصروفات ثالثاا:

 م 01/01/7101هـ الموافق في 05/0/0423قراراا صدر وتلي علنا بتاريخ   
 ل يزال الطعن بالحكم قيد النظر أمام المحكمة اإلدارية العليا
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 -بدمشقالمحكمة اإلدارية -

 م 7102( لسنة 52القرار رقم )

 م 7102( لسنة 5في القضية ذات الرقم )

استقّر الجتهاد على أن قيمة األضرار الناتجة عن  –تغريم بقيمة السيارة المتدهورة –عامل–محكمة إدارية
 مناط ذلك.-ن لدى الجهات العامة وهذه الجهاتالحوادث توزع مناصفة بين العاملي

 )م. ز(.  المدعية:الجهـــة 

 السيد رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه.  الجهة المدعى عليها:

 السيد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إضافة لوظيفته.                      

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

جراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكاًل. إن  من حيث   الدعوى قّدمت مستوفية أوضاعها القانونية وا 

بواسطة وكيله بعريضة  تقّدموقائع هذه القضية تتحّصل حسبما استبان من األوراق في أن المدعي  من حيث إن  و 
هو موظف لدى الجهة المدعى قائاًل فيها : أنه مهندس و  0/21/1122دعواه إلى ديوان المحكمة اإلدارية بتاريخ 
/ وذلك 829592( رقم /BMWتخصيصه بسيارة نوع ) تم   2/0/1112عليها الثانية بصفته مديرًا للزراعة وبتاريخ 

وبينما كان  5/0/1118/ وتاريخ 111الستخدامها داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي وذلك بموجب القرار رقم /
حمص وقبل محطة الصالح  –في منطقة دير عطية وعلى طريق دمشق  المدعي متجهًا من عمله إلى مقّر سكنه

/ م قبل وصوله إلى مدينة النبك وبرفقة عائلته تعّرض لحادث سير حيث قامت سيارة قاطرة ونصف 111بحوالي /
مقطورة أثناء تجاوزه باالنعطاف نحوه فجأة على الطريق العام وحاول المدعي كما يقول االبتعاد عنها تفاديًا 

لتدهور السيارة التي كان يقودها على  أّدىمما  ،ةالصطدام بها فانحرفت السيارة التي يقودها على التسوية اليميني  ل
 182ذلك بموجب ضبط شرطة النبك رقم  أّكدكم سا، وقد ت 81يمين الطريق علمًا أن سرعته لم تكن تتجاوز 

من قبل السيد رئيس هيئة تخطيط الدولة بموجب  تشكيل لجنة فنية تم   0/21/1119، وبتاريخ 5/0/1118تاريخ 
ي تاريخ  –/ ل 4/ للتحقيق في فقدان المواد وتلفها وقد خلصت اللجنة في تقريرها رقم /2449القرار رقم /

من المسؤولية عن أسباب تدهور السيارة وتنسيقها  %05إلى االقتراح بتحميل المدعي نسبة  10/0/1121
الجهة المدعى عليها قامت بتغريم المدعي بكامل قيمة السيارة  إال أن  / ل. س 229511وبالتالي تضمينه مبلغ /

الصادر عن  14/8/1122/و تاريخ 401/ل.س وذلك بموجب قرارها رقم /042411موضوع الدعوى والبالغة /
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ألحق ضررًا رئيس هيئة تخطيط الدولة، ولّما كان المدعي يرى أن القرار المذكور صدر مخالفًا لألصول والقانون و 
 كبيرًا به تأسيسًا على عدم مراعاته للنواحي التالية:

وتم إجراء فحص  1112المدعي استلم السيارة مستعملة سابقًا حيث تم شراؤها من السوق الحّرة بعام  إن  -2
 المدعي بعّدة   هوقد توج   طويلة   زمنية   وبحالة فنية سيئة بسبب الوقوف بالشمس لفترة   للسيارة وكانت إطاراتها مخشبةً 

 ه لم يتم االستجابة لهذه الطلبات علمًا أن  إال أن  إلى مرآب الهيئة قبل وقوع الحادث لتبديل هذه اإلطارات  طلبات  
اإلطارات هي من أحد األسباب التي أّدت إلى عدم تمكن المدعي من التحكم بالسيارة أثناء الجنوح عن الطريق 

ي من قبل اللجنة المشكلة للكشف على السيارة بعد وقوع الحادث والذي يشير ذلك من خالل الكشف الفن أّكدوقد ت
 إلى وجود ثالثة إطارات غير صالحة لالستعمال.

إن الجهة المدعى عليها قامت بتنسيق السيارة وتحويلها إلى معمل صهر الحديد بحماة بداًل من بيعها في -1
تقرير المجلس األعلى  أن   علماً  18/2/1112/ تاريخ 124م /رق السوق كقطع استنادًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء

 كما أن   ،األضرار المحددة والمشار إليها بالتقارير ال تبرر تنسيق السيارة للرقابة المالية قد تضمن ما يفيد بأن  
تنسيق السيارة  حاشية السيد رئيس مجلس الوزراء كانت الموافقة على بيع السيارة وليس تنسيقها وكّل ذلك يؤكد أن  

 كان نتيجة ألخطاء الجهة المدعى عليها كما أنه تم تنسيق السيارة دون أخذ رأي المدعي.
الحادث الذي تسبب باألضرار التي لحقت بالسيارة هو من الحوادث المفاجئة الخارجة عن إرادة المدعي  إن  -0

ن السيارة كان من الممكن إصالحها أو وبالتالي ال يستوجب إلزام المدعي بتضمينه كامل قيمة السيارة خاص ة وا 
ن الجهة المدعية تتحفظ على قرار الجهة المدعى عليها  ،بيعها كقطع غيار في السوق المحلية بداًل من تنسيقها وا 

ن كشوف اإلصالح والمحفوظة لدى  لجهة عدم وجود جدوى اقتصادية من إصالحها أو بيعها كقطع خاصة وا 
ن  281111/اإلدارة لم تتجاوز قيمتها  رفع قيمة األضرار كان للتغطية على السرقات التي وقعت على  /ل. س وا 
 السيارة في مرآب الهيئة.
لغاء القرار الصادر عن  طالبةً ت الجهة المدعية بدعواها الماثلة تقّدمولألسباب المذكورة آنفًا  الحكم بوقف تنفيذ وا 

 م.14/8/1122/ تاريخ 401الجهة المدعى عليها الثانية برقم /

طلبت فيها رّد الدعوى  10/2/1121ت بمذكرة جوابية مؤرخة في تقّدمجهة اإلدارة المدعى عليها  من حيث إن  و 
/ تاريخ 2/ الصادر عن المجلس األعلى للرقابة المالية في جلسته رقم /08القرار رقم / تأسيسًا على أن  

المجلس  قّررأسباب الحادث غير مبررة وغير مقبولة وال تنفي المسؤولية عن السائق و  قد بّين أن   21/2/1122
/ ل. س وبالنسبة لتنسيق السيارة موضوع الدعوى فقد بّين 042411تضمين المدعي بقيمة السيارة كاملة والبالغة /

ن قرار رئاسة مجلس اللجنة المشكلة تنفيذًا لمضمو  أن   22/5/1122( تاريخ 1498/1/1الكتاب ذي الرقم )
في محافظة دمشق قد خلصت إلى ضرورة تنسيق السيارة لعدم وجود  18/2/1122/ تاريخ 124الوزراء رقم /

 تنسيق السيارة تم وفقًا للقوانين واألنظمة النافذة. جدوى اقتصادية من إصالحها وعليه فإن  
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قيمة األضرار الحقيقية الالحقة بالسيارة موضوع ت االستعانة بالخبرة الفنية لبيان قّرر المحكمة  من حيث إن  و 
الخبير بتقريره الذي خلص فيه إلى اقتراح بتغريم المدعي بقيمة السيارة بعد حسم  تقّدمى ذلك بناًء علالدعوى و 

 النسب التالية.

وتاريخ الحادث في  2/0/1112( سنويًا وبما أن استالم السيارة كان في %21نسبة اهتالك للسيارة )-2
 (.%2135هتالك تبلغ )نسبة اال فإن   5/0/1118
 المسجلة(. –( من قيمة السيارة اإلجمالي لقاء قيمة النواقص )مسكة يّد علبة السرعة %5نسبة )-1
( من قيمة السيارة وتتأتى هذه النسبة من أن السيارة موضوع الدعوى من %21نسبة استهالك إضافية تبلغ )-0

تساوي إصالحها تقريبًا حسب القيمة التقديرية ولم يتم إعالم المدعي بتنسيق السيارة بدل النوع القديم نسبيًا وقيمتها 
 بيعها.

وبالتالي بلغت قيمة األضرار الفعلية التي ارتأى الخبير تحميلها للمدعي بعد حسم النسب السابقة مبلغ 
 ( من قيمة السيارة.%2235/ ل. س أّي بما يعادل )104585/

بوقف تنفيذ القرار المشكو منه جزئيًا  10/0/1121/م تاريخ 1مة قضت بموجب قرارها رقم /المحك من حيث إن  و 
/ ل. س وهو يمثل نصف القيمة الفعلية للسيارة بعد حسم النسب المذكورة سابقًا وفقًا 201191فيما يجاوز مبلغ /

ديقه بموجب قرار دائرة فحص لتقرير الخبرة الجارية بالدعوى واكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية بعد تص
 .0/0/1121تاريخ  1/ط 109الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم 

المحكمة وبعد التمّعن والتبّصر في وقائع هذه الدعوى وحيثياتها وجدت بأن الخبرة الفنية الجارية  من حيث إن  و 
لدعوى بتاريخ وقوع الحادث البالغة بالدعوى فيما انتهت إليه من تحديد القيمة الفعلية للسيارة موضوع ا

/ ل. س قد نهضت على أسس قانونية وعلمية سليمة وصحيحة وجاءت النتيجة التي انتهت إليها 104585/
بتحديد هذه القيمة مستخلصة استخالصًا سائغًا من وثائق هذه الدعوى وحيثياتها ولم تنل منها مالحظات طرفي 

اإلداري قد استقّر على أن قيمة األضرار الناتجة عن الحوادث توزع  وفي ضوء أن االجتهاد القضائي ،الدعوى 
مناصفة بين العاملين لدى الجهات العامة وهذه الجهات فإنه ال مناص من إلزام جهة اإلدارة بمنع معارضة الجهة 

ان وتسعون / ل. س مائة واثنان وثالثون ألفًا ومائتان و اثن201191المدعية أو مطالبتها فيما يزيد عن مبلغ /
 ليرة سورية لقاء قيمة األضرار الحاصلة بالسيارة موضوع الدعوى. 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الدعوى شكاًل.أولا 
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الجهة المدعية فيما يزيد عن مبلغ  مطالبةمنها ومنع جهة اإلدارة من  في شطر  : قبولها موضوعًا ثانياا 
/ ل.س مائة واثنان وثالثون ألفًا ومائتان واثنان وتسعون ليرة سورية لقاء قيمة األضرار الحاصلة 201191/

 بالسيارة موضوع الدعوى وبما ترتب على ذلك من آثار ونتائج.

 س مقابل أتعاب المحاماة./ ل. 51تضمين الطرفين المصاريف مناصفة فيما بينهما وكّل منهما / ثالثاا:

 م75/2/7102هـ الموافق لـ 02/5/0424صدر وتلي علناا في 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7102( لسنة 012القرار رقم )

 م 7102( لسنة 071في القضية ذات الرقم )

خطأ من قبل  إلغاء قرار التغريم لعدم ثبوت وجود –الفنية تغريم بسبب خطأ في الدراسة –عامل–محكمة إدارية 
 .مطالبةقبول ال-الجهة المدعية في إعداد هذه الدراسة

 ع. ح(.  –م. م  –و. خ  –)م. م  الجهـــة المدعية:

 السيد وزير الثقافة إضافة لمنصبه.  الجهة المدعى عليها:

 المدير العام لآلثار والمتاحف إضافة لوظيفته.                      

 السيد وزير المالية إضافة لمنصبه.                      

 مدير مالية دمشق إضافة لوظيفته.                      

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة 

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 فهي مقبولة شكاًل.الدعوى ولجهة طلبيها األصلي والعارض قد استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  

وقائع هذه القضية تتحّصل حسبما استبان من األوراق في أن الجهة المدعية /م. ح/ كانت قد  من حيث إن  و 
قائلة فيها أنه: بموجب القرار رقم  19/2/1118ت بدعواها إلى ديوان محكمة القضاء اإلداري بتاريخ تقّدم
تغريم المدعين إضافة للمدعو /ا. ق/ بمبلغ  الثقافة تم  الصادر عن السيد وزير  22/21/1112/آ( تاريخ 004)
/ ألف ل. س بالتكافل والتضامن فيما بينهم لقاء مسؤوليتهم في تقديم معطيات خاطئة ورسم خاطئ للموقع 151/
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/ لعام 01األثري لمشروع تغطية فسيفساء المدينة /حماة/ إضافة إلى كافة المبالغ التي تنتج عن فسخ العقد رقم /
ولّما كانت الجهة المدعية ترى أن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي اقترح هذه العقوبة لم يلحظ  1114

ة عن المعطيات المنسوبة إليها ولم يلحظ أيضًا تقصير الجهة الدارسة الجهة المدعية ال تتحمل أية مسؤولي   بأن  
الحكم  طالبةً ت بدعواها تقّدملم تضع المخططات الالزمة رغم كل المالحظات عليها، فقد  أن هاوالمتعاقد معها وب

 بوقف تحصيل المبالغ موضوع القرار المذكور ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية بها.

رّد الدعوى  طلبت فيها 18/21/1118ت بمذكرة جوابية مؤرخة في تقّدمالجهة المدعى عليها  من حيث إن  و 
/ ل. س لقاء مسؤوليتهم عن تقديم معطيات خاطئة 151111تغريم الجهة المدعية بمبلغ / ه تم  تأسيسًا على أن  

 ورسم خاطئ للموقع األثري لمشروع تغطية فسيفساء المدينة بحماة وفقًا لتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

قضت برفض  15/22/1118/م( تاريخ 2041/2موجب قرارها رقم )محكمة القضاء اإلداري وب من حيث إن  و 
وقف تنفيذ القرار المشكو منه واكتسب القرار الدرجة القطعية بتصديقه من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة 

 .29/8/1119تاريخ  1/ط2911اإلدارية العليا بموجب قرارها رقم /

( تاريخ 1042/5ء اإلداري قرارها ذي الرقم )بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة القضا ن هإحيث من و 
متضمنًا عدم اختصاص محكمة القضاء اإلداري للنظر بالدعوى األصلية وطلب التدخل المقدم  19/22/1122

من قبل أفراد الجهة المدعية والمتدخلة باعتبارهم من العاملين في وزارة الثقافة ويخضعون في عالقتهم مع جهة 
وقرار التغريم المشكو منه جاء في  1114/ لسنة 51ن األساسي للعاملين في الدولة رقم /اإلدارة ألحكام القانو 

 معرض ممارستهم لعملهم.

ت الجهة المدعية بالدعوى الماثلة باستدعاء دعواها إلى ديوان المحكمة تقّدم 2/8/1121بتاريخ  ن هإحيث من و 
الموجود لدى ديوان محكمة القضاء اإلداري  1122( لعام 1042/5ضّم ملف القضية رقم ) طالبةً اإلدارية 

الصادر عن  2/0/1121/ص( تاريخ 1002/0وا عطاء القرار بوقف تحصيل المبلغ موضوع الكتاب ذي الرقم )
( ل. س بالتكافل 284281السيد وزير الثقافة والمتضمن مخاطبة وزارة المالية من أجل تحصيل مبلغ وقدره )

عوى الماثلة إضافة إلى المدعو /ا. ق/ وهو المبلغ الذي ترتب للمتعهد /ي. إ/ والتضامن من الجهة المدعية بالد
الصادر عن المحكمة اإلدارية العليا نتيجة  10/5/1121/ع( تاريخ 252/1بموجب القرار القضائي ذي الرقم)

 1114عام / ل01بفسخ العقد المبرم معه ذي الرقم / -المديرية العامة لآلثار والمتاحف -قيام جهة اإلدارة 
والمتعلقة  –الوحدة الهندسية لتصميم المنشآت المعدنية  –المتضمن تنفيذ الدراسة الفنية المعدة من جامعة تشرين 

بتغطية فسيفساء المدينة بحماة بغطاء معدني وذلك الستحالة التنفيذ لوجود خطأ في الدراسة الفنية حيث تم 
 25/4/1120ت الجهة المدعية بمذكرة مؤرخة في تقّدمثم  بعض القواعد تقع على جدران أثرية، مالحظة أن  

 22/21/1112/آ( تاريخ 004تضمنت طلبًا عارضًا بإلغاء ما يخّص الجهة المدعية من القرار اإلداري رقم )
لغاء القرار بالكتاب رقم 151الصادر عن السيد وزير الثقافة لجهة مبلغ الغرامة البالغ / /ألف ل. س وا 
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لغاء كافة القرارات والكتب الصادرة بمواجهة المدعين استنادًا  2/0/1121 /ص( تاريخ1002/0) المذكور آنفًا وا 
الصادر عن وزير الثقافة والحكم على الجهة المدعى عليها األولى  22/21/1112/آ( تاريخ 004للقرار رقم )

 ار المشكو منه.والثانية بالتعويض على الجهة المدعية بما يتناسب مع الضرر الذي أصابها من القر 

بوقف تنفيذ القرار بالكتاب المشكو منه  2/4/1120/م/ تاريخ 22وقد قضت المحكمة اإلدارية بموجب قرارها رقم /
 .22/21/1112/آ( تاريخ 004/ ألف ليرة سورية موضوع قرار وزارة الثقافة رقم )151فيما يزيد عن مبلغ /

بعد التمّعن والتبّصر في وقائع هذه الدعوى وحيثياتها وبعد استقراء األوراق والوثائق المبرزة بملف  ن هإحيث من و 
س(  22/211/10/4صدر كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم ) 1/9/1112ه بتاريخ ن أن  القصية تبي  

ي حي المدينة /حماة/ وتبين من خالل متضمنًا نتائج التحقيق في مشروع تغطية فسيفساء في الموقع األثري ف
مراسلة وحدة التصميم للمنشآت المعدنية في كلية الهندسة بجامعة تشرين للقيام بدراسة فنية لتغطية  ه تم  الكتاب بأن  

/ ألف ل. س وبعد إعداد الدراسة تم إجراء مناقصة لتنفيذ الدراسة وتغطية الموقع وتم 151الموقع المذكور بكلفة /
س وحين مباشرة المتعهد العمل 1/ ل22992211مع المتعهد /ي. إ/ بقيمة / 1114/ لعام 01لعقد رقم /إبرام ا

المتعهد بكتاب إلى المديرية العامة لآلثار والمتاحف بتاريخ  تقّدمظهر أن بعض القواعد تقع على جدران أثرية، ف
جراء السبور واستشارة خبير يعلمها بالواقع وبعد تشكيل لجنة فنية من قبل المديرية ا 20/9/1114 لمذكورة وا 

لوجود  1114/ لعام 01باآلثار واستشارة مستشار قانوني تم الخلوص إلى نتيجة بوقف تنفيذ أعمال العقد رقم /
/ تاريخ 010رسم خاطئ للموقع وتم بموجب القرار رقم / على أساس  خطأ في الدراسة الفنية العتمادها 

 رًا الستحالة تنفيذه.فسخ العقد المذكور نظ 29/9/1115

. ق/ كلفة الدراسة الفنية المدفوعة إلى وحدة تصميم ألجهة المدعية بالدعوى الماثلة / ونتيجة لذلك تم تحميل ا
/ ألف ل.س بسبب إقامة الدراسة الفنية 151المنشآت المعدنية في كلية الهندسة المدنية بجامعة تشرين والبالغة /

/ لعام 01تحميل المذكورين كافة المبالغ التي تنتج عن فسخ العقد رقم /عن رسم خاطئ للموقع إضافة إلى 
/ص/ تاريخ 1002/0مع المتعهد /ي. إ/ وهو ما تم فعاًل بموجب القرار بالكتاب المشكو منه ذي الرقم / 1114

 .1121/ع( لعام 252/1بعد صدور قرار المحكمة اإلدارية العليا رقم ) 2/0/1121

ال تتحمل أية مسؤولية عن أية  أن هات فيها على أّكدت بعدة مذكرات جوابية تقّدممدعية الجهة ال من حيث إن  و 
ن مامعطيات أو مخططات أو رسوم و  تكمن المسؤولية كاملة على عاتق الجهة الدارسة وحدة تصميم المنشآت  ا 

مديرية العامة لآلثار والمتاحف المعدنية ممثلة بالدكتور )د. س( لمخالفته الواضحة شروط العقد المبرم بينه وبين ال
الفقرتان األولى  نّصتالعتماده على مخططات البعثة األثرية وعدم قيامه بإعداد مخططات خاصة به حيث 

والخامسة من المادة الثانية من العقد المذكور على أن مهمة اللجنة الدارسة هي رفع مخطط الموقع وتأكيده مع 
حماة و وضع مخططات نظامية تبين أبعاد ومواقع لوحات الفسيفساء وما  المخططات المتوفرة لدى دائرة آثار

المكتب الدارس يكون مسؤواًل عن صحة دراسته وا عطاء أي  وبأن   ،يحيط بها من آثار وأماكن توضيع األساسات
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أعمال التنفيذ، لكن الذي حصل أن الجهة الدارسة اعتمدت الدراسة األولية المؤقتة  تعديل على المخططات تتطلبه
المحّولة من قبل دائرة آثار حماة رغم وجود تباين واضح في الغاية الرئيسية بين الدراستين فالدراسة المقدمة من 

رة ويمكن تثبيت أعمدتها على دائرة آثار حماة هي دراسة لتغطية مؤقتة وهي تغطية خفيفة ال تحتاج إلى حفر كبي
بينما الدراسة المقدمة من المكتب الدارس الممثل بالدكتور )د. س( فهي  ،األرضيات األثرية دون المساس بها

لتوقف  أّدىدراسة لتغطية دائمة للموقع /كمتحف/ وبالتالي تحتاج إلى أساسات كبيرة ليست سطحية، األمر الذي 
لدارس قد خالف شروط العقد المبرم معه بشكل جوهري ويتوّجب قانونًا ووفقًا المشروع وبالتالي يكون المكتب ا

من  أّكدلمبادئ الحق والعدالة إلزامه بالتعويض لعدم قيامه برسم مخططات نظامية دقيقة للموقع مع محتوياته للت
ال لماذا قامت ال مديرية العامة لآلثار عدم تضارب أو تعارض أي قاعدة من قواعد األعمدة مع ألواح الفسيفساء، وا 

والمتاحف بدفع مبالغ على تنفيذ دراسة جديدة والتي أ ريد منها تنفيذ متحف وتغطية دائمة لموقع فسيفساء المدينة 
 بحماة.

االستعانة بالخبرة الفنية لبيان فيما  10/22/1121ت بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ قّرر المحكمة  من حيث إن  و 
وا بمعلومات خاطئة ورسم خاطئ للموقع األثري لمشروع فسيفساء تقّدمة المدعية كانوا قد إذا كان أفراد الجه

المدينة بحماة وذلك في ضوء األوراق والوثائق المبرزة بملف الدعوى وأقوال طرفيها ودفوعهما وما ترى الخبرة لزوم 
وقد خلص فيه إلى  0/0/1120في  ر خالمؤ / بتقريره ، نالخبير المهندس /ن تقّدمى ذلك بناًء علاالطالع عليه، و 

بمعطيات خاطئة للموقع األثري لمشروع تغطية فسيفساء المدينة بحماة وذلك في ضوء  تقّدمأن الجهة المدعية لم ت
األوراق والوثائق المبرزة بالملف وأقوال ودفوع الطرفين إضافة إلى قناعة السيد وزير الثقافة بعدم ترتب أي 

 موضوع المذكور وكون أفراد الجهة المدعية من العاملين المتميزين والمتابعين لعملهم.مسؤوليات عليها في ال

المحكمة وبعد التمّعن والتبّصر في وقائع وحيثيات هذه الدعوى واستقراء األوراق والوثائق المبرزة  من حيث إن  و 
رم بين المديرية العامة لآلثار المب 8/21/1110/ تاريخ 210فيها بشكل دقيق والسيما ألحكام العقد ذي الرقم /

والمتاحف وبين رئيس الوحدة الهندسية لتصميم المنشآت المعدنية بجامعة تشرين والمتضمن أن الوحدة المذكورة 
عليها رفع مخطط الموقع األثري وتأكيده مع المخططات المتوفرة لدى دائرة آثار حماة ووضع مخططات نظامية 

تقرير الخبرة  ن  أار وأماكن توضيع األساسات وجدت بفساء وما يحيط بها من آثتبين أبعاد ومواقع لوحات الفسي
الفنية الجارية بالدعوى وفيما انتهى إليه من نتيجة قد جاء محمواًل على أسس قانونية وعلمية سليمة وصحيحة 

وثائق هذه الدعوى، األمر الذي يجعله جديرًا باالعتماد لصة استخالصًا سائغًا من وقائع و وأتت نتيجته مستخ
والركون إليه وال تنال من هذه الخبرة تعقيب اإلدارة المدعى عليها بموجب مذكرتها المقدمة خالل فترة الترخيص 

منهما  في شطر  وال معدى معه أمام ذلك من اعتبار الدعوى الماثلة والطلب العارض حريين بالقبول موضوعًا 
لم تر  المحكمة أي موجب للحكم بالتعويض للجهة المدعية فضاًل عن إلغاء القرارات المشكو منها يعتبر  وحيث

 خير تعويض للجهة المدعية.

 -لهذه األسباب-
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 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الدعوى والطلب العارض شكاًل.أولا 

لغاء كّل من القرار  في شطر  : قبولهما موضوعًا ثانياا  والقرار  22/21/1112/آ( تاريخ 004ذي الرقم )منهما وا 
-المديرية العامة لآلثار والمتاحف-الصادرين عن وزارة الثقافة  2/0/1121/ص( تاريخ 1002/0بالكتاب رقم )

 وذلك فيما يخّص الجهة المدعية وبكل وما يترتب على ذلك من آثار ونتائج ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.

/ ل. س مقابل أتعاب المحاماة وتضمين 511المصاريف مناصفة فيما بينهما وكّل منهما /: تضمين الطرفين ثالثاا 
 الطرفين مناصفة نفقات الخبرة.

 م02/1/7102هـ الموافق لـ 3/3/0424صدر وتلي علناا في 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7102( لسنة 000القرار رقم )

 م 7102( لسنة 714في القضية ذات الرقم )

تحصيل المبلغ من العاملين يتعين  –التغريم بمبلغ ضريبة بدل مقيمين أثناء تنفيذ عقد –عامل–محكمة إدارية 
المكلفين باقتطاعه لوجود تقصير في واجبهم الوظيفي الذي يملي عليهم ضرورة اقتطاعه من الشركة المتعاقدة 

  مناط ذلك.-مطالبةرد ال-أثناء تنفيذ العقد

 )أ. م(. الجهـــة المدعية:

 إضافة لوظيفته.-المدير العام للشركة السورية لنقل النفط  الجهة المدعى عليها:

 وكيله المحامي األستاذ س. د

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية.  من حيث إن  و 

حسبما استبان من الوثائق المبرزة بملف الدعوى أن الشركة السورية لنقل وحيث إن وقائع هذه الدعوى تتحّصل 
وقد قامت الشركة  2995/ لعام 00النفط كانت قد تعاقدت مع شركة /........./ الهولندية بموجب العقد /

 المذكورة بتنفيذ العقد أصواًل.
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مخاطبة الشركة المذكورة لتسديد هذه الضريبة وقد ترتب عليها لقاء تنفيذها لهذا العقد ضريبة غير المقيمين وقد تم 
الشركة الهولندية بهذه الضريبة عن  طالبةً امتنعت عن ذلك مما حدا بالشركة السورية لنقل النفط على م أن هاإال 

والذي خلص إلى إلزام الشركة  22/0/1110في  المؤر خ طريق دعوى تحكيمية حيث صدر القرار التحكيمي
/ ل. س وهو ما يعادل مبلغ ضريبة غير 2098021الهولندية بأن تدفع للشركة السورية لنقل النفط مبلغ /

 مطالبةالمقيمين على اعتبار أن الشركة السورية لنقل النفط قامت بتسديد هذا المبلغ من مالها الخاص نتيجة 
 سديد هذا المبلغ.الدوائر المالية لها بت

ولدى عرض الموضوع على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فقد انتهت في تقريرها حول هذا الموضوع ضرورة 
تحميل هذا المبلغ إلى كاًل من مدير الشؤون المالية المدعو /ج. إ/ والمدعي /أ. م/ وذلك بسبب تقصيرهما 

ندية وتنفيذًا لتوصيات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتحصيل مبلغ الضريبة من استحقاقات الشركة الهول
والقاضي بتحصيل  24/1/1122تاريخ  251أصدرت الشركة السورية لنقل النفط قرارها المشكو منه ذي الرقم 

 س من المدعي ومستحقات المرحوم )ج. إ( وذلك بالتكافل والتضامن. ( ل.232123084مبلغ )

بالدعوى المذكورة أمام محكمة القضاء اإلداري طالبًا وقف  تقّدمالقرار المذكور فقد  ولقناعة المدعي بعدم مشروعية
لغاء العقوبات المالية والمسلكية الصادرة عنه تأسيسًا أنه ال يوجد أي  تنفيذ القرار المذكور وبالنتيجة إلغاؤه وا 

قد من أجل تقديم براءة ذمة من الدوائر مخاطبة الشركة الهولندية عند تصفية الع تقصير منه على اعتبار أن ه تم  
لكن هذه التأمينات لم تغطّ  كامل مبلغ الضريبة كما  ،المالية وحين امتنعت عن ذلك تم مصادرة تأميناتها النهائية

أوضح وكيل المدعي أنه لم يكن باإلمكان اقتطاع مبالغ الضريبة من استحقاقات الشركة الهولندية كون العقد 
ين الشركة السورية للنفط سيتم تسديد قيمته من قبل شركة /شل/ وشركة /الف/ باعتبار أن نفقات المبرم بينها وب

هذا العقد قد تبّرعت الشركتين المذكورتين بتسديدها وبالتالي كان يتم تسديد استحقاقات الشركة الهولندية مباشرة 
 من قبل الشركتين المذكورتين وبالتالي ال يوجد أي تقصير من المدعي.

قانوني سليم  على أساس  اإلدارة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى وطلبت رّدها لعدم قيامها  من حيث إن  و 
تأسيسًا على أنه ثبت بموجب تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقصير كل من المدعي والمدعو ج. إ عن 

/من 11-22فين بذلك أحكام المواد / تحصيل مبلغ ضريبة غير المقيمين من الشركة الهولندية مخال
التي تنص على وجوب اقتطاع ضريبة غير المقيمين مباشرة من المبالغ المدفوعة  2958/ لعام 221القانون/

 لهم.

القاضي بعدم  1/21/1122/ تاريخ 1918محكمة القضاء اإلداري أصدرت أواًل قرارها ذي الرقم / من حيث إن  و 
/ لعام 4108أساس/ 9/21/1121/ تاريخ 2928يجة أصدرت قرارها ذي الرقم /قبول طلب وقف التنفيذ وبالنت

حالتها بوضعها الراهن إلى المحكمة  1121 القاضي بعدم اختصاص محكمة القضاء اإلداري للنظر بالدعوى وا 
 اإلدارية بدمشق.



333 
 

إلى عدم  أّدىالبّت بالدعوى يتطلب البحث فيما إذا كان هناك أي تقصير من جانب المدعي  من حيث إن  و 
 استيفاء الضريبة المترتبة على الشركة الهولندية.

 يتم اقتطاعها مباشرة من استحقاقات المكلف بهذه الضريبة. إن ماضريبة غير المقيمين  من حيث إن  و 

عدم صرف التأمينات النهائية للشركة الهولندية  من الوثائق المبرزة بملف الدعوى أنه تم   يتبّين حيث أن همن و 
 بسبب عدم تقديمها لبراءة ذمة من الدوائر المالية وتم مصادرة هذه التأمينات مقابل تلك الضريبة.

من الوثائق المبرزة بملف الدعوى أن تحرير االعتماد المستندي لصالح الشركة الهولندية ال يتم إال  يتبّينه إال أن  
نك باريس الوطني من قبل الشركة السورية لنقل النفط القبول بتحرير الدفعات على اعتبار أن االعتماد بعد تبليغ ب

المستندي المفتوح من قبل شركة /شل/ لصالح الشركة الهولندية ورد فيه صراحة أن االعتماد سيتم تسديده على 
 ل النفط/ موقع ومقبول من إدارة سكوت.ثالث دفعات مقابل تقديم تقرير من المستفيد /أي الشركة السورية لنق

ى كتب صادرة عن الشركة السورية للنفط وهي الكتاب رقم بناًء علتسديد االعتماد المستندي تم  من حيث إن  و 
 والذي بموجبه تم قبول تحرير الدفعة األولى. 12/4/2990( تاريخ 81/2295/801)

 بموجبه تم تحرير الدفعة الثانية.والذي  10/2/2990( تاريخ 81/2295/2599والكتاب رقم )

نه كان يتوّجب  1/21/2990( تاريخ 81/2295/1129والكتاب رقم ) والذي تم بموجبه تم تحرير الدفعة الثالثة وا 
( 81/2295/1129عدم الموافقة على تحرير الدفعة الثالثة وبالتالي عدم إصدار الكتاب الثالث األخير ذي الرقم )

أن يطلب من الشركة الهولندية تقديم براءة ذمة من المالية وهناك يظهر الخطأ الذي  إال بعد 1/21/2990تاريخ 
ارتكبه المدعي حيث كان يتوّجب عليه واستنادًا لطبيعة عمله عدم تسطير كتاب الموافقة على تحرير الدفعة الثالثة 

 إال بعد استيفاء الضريبة المتوّجبة على الشركة الهولندية.

ما ذهب إليه التقرير التفتيشي إلى الطلب من الشركة السورية لنقل النفط لتحصيل باقي مبلغ  وبهذه المثابة فإن  
بناًء الضريبة المترتب على الشركة الهولندية من العاملين الذين توجب عليهم طبيعة عملهم استيفاء الضريبة، و 

هناك تقصير واضح من هؤالء  ن أن  بحسباى ذلك يكون القرار المشكو منه قائمًا على مستند قانوني سليم و عل
العاملين ومنهم المدعي في القيام بواجبات عملهم والسيما أن الجهة المدعية لم تضع بين يدّي المحكمة ما يثبت 

هذا النوع من  أن   على تأسيساً  ،الشركة الهولندية بالضريبة المتوّجبة عليها في معرض تنفيذها للعقد مطالبةقيامها ب
الضريبة المترتبة على الشركة الهولندية /ضريبة غير المقيمين/ يوجب القانون أن يتم اقتطاعها مباشرة من 

 مستحقاتها ويتم هذا التحصيل عن طريق صاحب العمل الذي يتم العمل لصالحه.

 . بالرفض جديرةً وبهذه المثابة تغدو دعوى الجهة المدعية مفتقدة لألساس القانوني السليم و 

 -لهذه األسباب-
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 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الدعوى شكاًل.أولا 

 : رفضها موضوعًا.ثانياا 

 / ل. س مقابل أتعاب المحاماة.2111: تضمين الجهة المدعية المصاريف و /ثالثاا 

 م02/1/7102هـ الموافق لـ 3/3/0424صدر وتلي علناا في 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7102( لسنة 012) القرار رقم

 م 7102( لسنة 31في القضية ذات الرقم )

دم جواز على ع في مجلس الدولة استقر الجتهاد –استرداد مبالغ لوجود خطأ في الراتب–عامل–محكمة إدارية
   مناط ذلك.-حق مكتسب-دارةنتيجة خطأ اإل المترتبة في ذمة العاملاسترداد الفروقات 

 )و. م(.  الجهـــة المدعية:

 المدير العام لمؤسسة اإلسكان العسكرية إضافة لوظيفته. الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة 

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

بدعواه  تقّدموقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة في أن وكيل الجهة المدعية  من حيث إن  و 
/ والمشطوبة بالقرار رقم 2/1118طالبًا فيها تجديد الدعوى رقم أساس/ 2/0/1121أمام هذه المحكمة بتاريخ 

من حيث والشروع بالمحاكمة  02/8/1118/ الصادر عن محكمة البداية المدنية /العمالية/ بدمشق تاريخ 022/
 تهت.ان

أمام محكمة  01/0/2990باستدعاء دعواه/المشطوبة/ بتاريخ  تقّدموكيل الجهة المدعية كان قد  من حيث إن  و 
وبتاريخ  5/5/2984البداية العمالية بدمشق شارحًا فيها بأن المدعية تعمل لدى الجهة المدعى عليها منذ تاريخ 

تعيينها بوظيفة دائمة من الفئة الثانية وفق أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة بموجب  تم   8/0/2988
أصدرت الجهة المدعى عليها القرار رقم  ثم   ؛/ ل. س2249/ وبأجر حدد بمبلغ /1181القرار رقم /
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الشهري / ل. س تصحيحًا لألجر 2500المتضمن تخفيض أجرها إلى مبلغ /  19/0/2990/تاريخ 4145/
مما كانت معه دعواها الهادفة إلى إعطاء القرار بوقف تنفيذ  2/2/2988واسترداد كافة الفروقات اعتبارًا من 

والمتضمن تعديل راتب المدعية  19/0/2990/ تاريخ  4145القرار الصادر عن الجهة المدعى عليها رقم / 
/ تاريخ 4145دعوى والحكم بإلغاء القرار /وذلك لحين البت بموضوع ال 2/2/2988ودفع الفروقات من تاريخ 

 .2988/ لعام 1181وتثبيت تسوية وضع المدعية القانوني وفق ما ورد بالقرار رقم / 19/0/2990

المحكمة المذكورة وفي معرض نظرها بطلب وقف التنفيذ المثار أمامها فقد قضت بوقف تنفيذ  من حيث إن  و 
الصادر عن الجهة المدعى عليها لحين البت بالدعوى وذلك  19/0/2990/ تاريخ 4145مفعول القرار رقم /
والمكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من قبل  18/2/2990في  المؤر خ/ 885/ أساس /814بموجب حكمها رقم /

 دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا.

قد اكتسب  8/0/2988/ تاريخ 1181القرار رقم / وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على أن   من حيث إن  و 
اقتراح الجهاز المركزي للرقابة  فضاًل عن أن   ،الحصانة المانعة من السحب واإللغاء وهذا يلغي كل قرار يخالفه

/ وتحديد المركز 1181المالية وطلبه إعادة النظر بأساس راتب المدعية ليس في محله ويجرح حصانة القرار /
 دعية.القانوني للم

 10/9/2990ة في المؤر خالجهة المدعى عليها قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
رفضها تأسيسًا على أن القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر استنادا إلى أحكام القانون األساسي للعاملين في  طالبةً 

 المركزي للرقابة المالية. ى توجيهات الجهازبناًء علو  2985/ لعام 2الدولة رقم /

 2/0/1121وكيل الجهة المدعية قد بادر إلى تجديد الدعوى أمام المحكمة اإلدارية بدمشق بتاريخ  من حيث إن  و 
 طالبًا السير بها من النقطة التي وصلت إليها.

فيما تضمنه من  19/0/2990/ تاريخ 4145هو طعن بالقرار رقم / إن ماالتكييف القانوني للدعوى  من حيث إن  و 
تكون  أن هاوالتي تقاضتها زيادة عن استحقاقاتها ف 2/2/2998تعديل راتب المدعية واسترداد الفروقات من تاريخ 

/ يومًا من تاريخ تبليغ 01/ منه إلقامتها مدة /11من دعاوى اإللغاء التي حدد قانون مجلس الدولة في المادة /
 قيني به.القرار المطعون فيه أو ثبوت العلم الي

 أن هاالمدعية لم تتبلغ القرار المذكور ولم تعلم به علمًا يقينيًا قبل إقامة هذه الدعوى ف وعلى فرض أن   ن هإحيث من و 
 .01/0/2990قد علمت به علمًا يقينيًا على أبعد حّد بتاريخ إقامة هذه الدعوى في 

ولّما كان شطب الدعوى هو إبطال الستدعائها  02/8/1118الدعوى قد شطبت بتاريخ  ومن حيث من الثابت أن  
وكأن الدعوى أقيمت ألول مرة وبالتالي  2/0/1121األمر الذي يجعل الدعوى المجددة من قبل المدعية بتاريخ 
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بإلغاء  مطالبةلجهة ال تكون مقامة بعد انقضاء الميعاد القانوني للطعن بالقرار المذكور ويتعين عدم قبولها شكالً 
 القرار المشكو منه.

قد تحّصن من اإللغاء في مادته األولى لجهة  19/0/2990/ تاريخ 4145إذا كان القرار رقم / حيث أن همن و 
ما تضمنه في مادته الثانية من استرداد كافة الفروقات التي استحقتها زيادة عن أجرها  إال أن  تعديل أجر المدعية 

وهو الذي يتعارض مع فكرة الحق المكتسب ومع أبسط  ،ليس في محله القانوني 2/2/2988ًا من وذلك اعتبار 
تم باالستناد إلى القرارات الصادرة عن اإلدارة وعليها  إن مامبادئ العدالة حيث إن ما تقاضته المدعية من رواتب 

 ن استحقاقها.أن تتحمل خطأها فال يسّوغ لإلدارة استرداد ما تقاضته المدعية زيادة ع

من الحكم  منها وال معدى في شطر  تكون دعوى الجهة المدعية جديرة بالقبول  تقّدمفي هدي ما  ن هإحيث من و 
بمنع جهة اإلدارة من استرداد الفروق المالية التي تقاضتها الجهة المدعية زيادة عن استحقاقها وفقا لما هو وارد 

لزامها برّد هذه الفروق إلى الجهة المدعية فيما إذا  19/0/2990/ تاريخ 4145بالمادة الثانية من القرار رقم / وا 
 يجاوز ذلك من طلبات.كانت قد اقتطعتها من أجورها ورفض ما 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 .19/0/2990/ تاريخ 4145بإلغاء القرار المشكو منه رقم / مطالبة: عدم قبول الدعوى شكاًل لجهة الأولا 

 منها لجهة استرداد الفروقات. في شطر  قبولها شكاًل ثانياا: 

إلدارة من استرداد الفروقات المالية التي تقاضتها المدعية زيادة منها ومنع جهة ا في شطر  قبولها موضوعًا  ثالثاا:
لزامها برّد هذه  19/0/2990/ تاريخ 4145عن استحقاقها وفقًا لما هو وارد في المادة الثانية من القرار / وا 

فعول قرار م ءأن هاالفروقات إلى المدعية فيما إذا كانت قد اقتطعتها من أجورها ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات و 
 وقف التنفيذ الصادر بهذه القضية 

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكّل منهما / رابعاا:

 م75/00/7102هـ الموافق لـ 70/0/0425صدر وتلي علناا في 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7104( لسنة 15القرار رقم )

 م 7104لسنة ( 715في القضية ذات الرقم )
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-قرار الحجز الحتياطي ل يعد قراراا إدارياا نهائياا -بإلغاء قرار الحجز الحتياطي مطالبةال-عامل–محكمة إدارية
 مناط ذلك.-عدم قبول الدعوى -وجود طلبات أخرى عدم 

 )ب. ح(. الجهـــة المدعية:

 : وزير المالية إضافة لمنصبهالجهة المدعى عليها

     مدير العام للمؤسسة العامة للمواصالت الطرقية إضافة لوظيفتهال                  
 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 تقّدموقائع القضية تتحّصل حسبما استبان من األوراق المبرزة في أن وكيل الجهة المدعية  من حيث إن  و 
شارحًا فيها بأن المدعي يعمل لدى  10/0/1120اإلدارية بدمشق بتاريخ  باستدعاء دعواه هذه أمام المحكمة

قامت المؤسسة  4/5/1118الجهة المدعى عليها بصفة معاون مدير في مديرية هندسة المرور بدمشق، وبتاريخ 
ديرية هندسة المرور انتهى إلى وجود نقص العامة للمواصالت الطرقية بإجراء جرد لمستودع المواد األولية لدى م

إحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش  في مادة صفائح األلمنيوم غير المصنعة من المستودع، فتم  
المالية  والذي خلصت فيه إلى دعوة وزير 28/21/1118( تاريخ 2/214/51التي قّدمت تقريرها النهائي برقم )

حتياطي على األموال المنقولة وغير المنقولة على المدعي ومجموعة من العاملين وزوجاتهم إليقاع الحجز اال
ى طلب الجهة المدعى عليها أصدر وزير المالية القرار رقم بناًء عل/ ل. س و 522022ضمانًا لسداد مبلغ وقدره /

وغير المنقولة العائدة للمدعى المتضمن إلقاء الحجز االحتياطي على األموال المنقولة  0/1/1119/ تاريخ 909/
عليهم بالقضية، وقد تم إحالة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى النيابة العامة بدمشق التي حّركت الدعوى 

ليهم وبنتيجة المحاكمة أصدر قاضي اإلحالة األول بدمشق قراره رقم إالمدعي ورفاقه بالجرائم المسندة بحّق  العامة
المنتهي من حيث النتيجة إلى تصديق الفقرة الرابعة من قرار  22/22/1119/ تاريخ 2248// أساس 012/

قاضي التحقيق الثالث بدمشق المتضمنة منع محاكمة المدعى عليهم )المدعي ورفاقه( وقد اكتسب القرار المذكور 
الملقى على األموال المنقولة الدرجة القطعية، مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى رفع الحجز االحتياطي 

وما  0/1/1119/و( تاريخ 009وغير المنقولة العائدة للمدعي وزوجته الصادر عن السيد وزير المالية برقم )
يترتب عليه من آثار ومطالب وغرامات مالية بموجب التحقيقات الجارية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 

 النتفاء مسؤولية المدعي.

ة في المؤر خجهة اإلدارة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  حيث إن   منو 
/ من المرسوم 1-2قرار الحجز قد صدر استنادًا ألحكام المواد / رفضها تأسيسًا على أن   طالبةً  28/22/1120
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من قانون الهيئة المركزية للرقابة / 20وعلى أحكام الفقرة /ط/ من المادة / 5/2/2951/ تاريخ 21التشريعي رقم /
 .2982/ لعام 14والتفتيش رقم /

هذه المحكمة قد كلفت الجهة المدعية بيان فيما إذا تّمت مطالبتها بأية مبالغ أو حسم من األجور  من حيث إن  و 
 ه.على أساس  نتيجة تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي صدر قرار الحجز االحتياطي 

الجهة المدعية أبرزت أمام هذه المحكمة براءة ذمة صادرة عن الجهة المدعى عليها ولم تبرز أية  ن حيث إن  مو 
 بمبالغ أو حسم من األجور سوى قرار الحجز االحتياطي. مطالبةقرارات تتعلق بال

قرارها المطعون فيه ليها جهة اإلدارة في إصدارها إى النصوص القانونية التي استندت بالرجوع إل ن هإحيث من و 
قد أعطى لوزير المالية سلطة الحجز االحتياطي بقرار منه  2951/ لعام 21يتضح بأن المرسوم التشريعي رقم /

المرسوم التشريعي ذو الرقم  2909على األموال العائدة للموظفين والمحاسبين وزوجاتهم ثم صدر في عام 
/ سالف البيان على األفراد من غير الموظفين الذين 21/ وقضى بتطبيق المرسوم التشريعي ذي الرقم/222/

لحاق الضرر بها.  ينسب إليهم بموجب تحقيقات رسمية اختالس األموال العامة وا 

إجراءات الحجز االحتياطي كما نظمتها القوانين واألنظمة المالية ال تعدو أن تكون نظامًا خاصًا  من حيث إن  و 
دى األفراد وهو يختلف عن نظام التحصيل والتنفيذ المنصوص عليه في وضع لتسهيل تحصيل مستحقات الدولة ل

قانون أصول المحاكمات وهذه اإلجراءات ما هي إال إجراءات تحفظّية وقتّية الغاية منها حفظ حقوق الخزانة 
يئة قضاء العامة تجاه مدينها فال ترقى إلى مرتبة القرار اإلداري النهائي الذي يقبل الطعن أمام مجلس الدولة به

الجهة المدعية لم تتبع طلبها بإلغاء قرار الحجز بأية مطالب موضوعية تتعلق بالنزاع  إداري، هذا فضاًل عن أن  
القائم بين الطرفين مع حفظ حّق الجهة المدعية بمراجعة القضاء المختص بهذا الشأن، األمر الذي يتعين معه 

 عدم قبول الدعوى.

 -لهذه األسباب-

 بما يلي: حكمت المحكمة

 : عدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري نهائي قابل للطعن به.أولا 

 / ل. س مقابل أتعاب المحاماة.2111: تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ /ثانياا 

 م 74/2/7104هـ الموافق  72/5/0425صدر وتلي علناا في 

 7104/ لعام 5731/ في الطعن رقم /371رقم /تم فسخ هذه القرار بموجب قرار المحكمة اإلدارية العليا 

 وقد انتهت المحكمة اإلدارية العليا إلى ما يلي:
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 قبول الطعن شكال.أول: 

لغاء الحكم الطعين.ثانيا  : قبوله موضوعًا وا 

 : قبول الدعوى شكاًل.ثالثاا 

لغاء الفقرة /رابعاا  / تاريخ 009وزير المالية رقم / / من القرار الصادر عن2/ من المادة رقم /2: قبولها موضوعًا وا 
 بما يترتب على ذلك من آثار ونتائج. 0/1/1119

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.211: تضمين الجهة المطعون ضدها المصاريف و/خامساا 

 :وقد أقامت المحكمة قضاءها على أساس أن

قرار  إداري نهائي بكل ما في الكلمة مجرد كون قرار الحجز االحتياطي إجراًء تحفظيًا مؤقتًا ال ينفي عنه صفته ك
يد المخاطب  ه يغلّ أن   بحسبانأنه يكون منتجًا آلثاره القانونية وينطبق عليه تعريف القرار اإلداري،  ذلك ،من معنى

به عن التصرف في األموال العائدة له موضوع قرار الحجز االحتياطي، وبالتالي فهو يدخل في دائرة اختصاص 
، وهو يندرج في فئة القرارات المعلقة لدولة/ وما بعدها من قانون مجلس ا8ألحكام المادة / القضاء اإلداري سنداً 

ن ه ، و مترتبة في ذمة المخاطب به من عدمهاعلى شرط فاسخ، وذلك في ضوء ثبوت وجود مبالغ  ما دام قد صدر ا 
قد حصل على براءة ذمة المدعي ، وكان عما ن سب إليه قرار عن قاضي التحقيق قضى بمنع محاكمة المدعي

 صادرة عن اإلدارة المدعى عليها فإن ه يكون لزامًا إعالن بطالن قرار الحجز المطلوب إلغاؤه.

 
 ر الزورالمحكمة اإلدارية بدي

 )مقرها الحسكة( 

 م7104( لسنة 22القرار رقم )

 م7104( لسنة 014في القضية ذات الرقم )
 أسس ذلك.-نسب التسامح-تغريم لوجود نقص-أمين مستودع حبوب–عامل–محكمة إدارية

  : المدير العام لمؤسسة األعالف إضافة لوظيفتهالجهـة المدعيــة

 تمثله إدارة قضايا الدولة                                                         ))المدعى عليها تقابالا(( 

 )ص. ها(.: الجهة المدعى عليها

 ))المدعية تقابالا((
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 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  

ت تقااااّدمالجهااااة المدعيااااة )ص. ه(  بااااأن  -كمااااا هااااو واضااااح ماااان األوراق-وقااااائع القضااااية تااااتلخص ماااان حيااااث إن  
المااااادعي كاااااان يعمااااال  وجااااااء فيهاااااا باااااأن   20/0/1122بااااادعواها إلاااااى محكماااااة البداياااااة العمالياااااة بالحساااااكة بتااااااريخ 

لحساااااكة/ ونتيجاااااة ألعماااااال الجااااارد لااااادى اإلدارة المااااادعى عليهاااااا بصااااافة أماااااين مساااااتودع األعاااااالف فاااااي مركاااااز /ا
لماااااادة األعاااااالف، وتبعاااااًا لاااااذلك أصااااادرت  ودراساااااة محاضااااار التساااااوية فاااااي المركاااااز الماااااذكور تباااااين وجاااااود نقاااااص  

 ألعالف( قرارات التغريم التالية:جهة اإلدارة )مؤسسة ا

-ل. س لقاء النقص في مادة جاهز 214105متضمنًا تغريمه بمبلغ  19/21/1121تاريخ  2415القرار -2
 اءعر 

-قمح-ل. س لقاء النقص في مادة أرضيات 14115متضمنًا تغريمه بمبلغ  9/2/1122تاريخ  12القرار -1
 عراء

-ل. س لقاء النقص في مادة نخالة 000125متضمنًا تغريمه بمبلغ  19/21/1121تاريخ  2414القرار -0
  -عراء

-قاء النقص في مادة اوفال قمحل. س ل 0181متضمنًا تغريمه بمبلغ  19/21/1121تاريخ  2410القرار -4
  -عراء

ل. س لقاء النقص في مادة كسبه  0411متضمنًا تغريمه بمبلغ  19/21/1121تاريخ  2411القرار -5
 مستودع -مقشورة

 مستودع -ل. س لقاء النقص في مادة نخالة 402متضمنًا تغريمه بمبلغ  19/21/1121تاريخ  2421القرار -0

 عراء -ل. س لقاء النقص في مادة قمح 411090متضمنًا تغريمه بمبلغ  14/2/1122تاريخ  212القرار -2

/ ل.س ولعدم 925222قدره / اً إجمالي اً ليصبح مجموع المبالغ المترتبة بذمته بموجب قرارات التغريم المذكور مبلغ
عوى التي تطلب فيها قيام المدعى عليه بتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب القرارات المشار إليها كانت هذه الد

الجهة المدعية/مؤسسة األعالف/بإلزام )المدعى عليه( بأن يدفع لها المبلغ المذكور والبالغ مجموعه 
لقاء الحجز االحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة وتثبيت حجره 925222/ /ل. س مع الفائدة القانونية وا 

 تعاب المحاماة.تنفيذيًا وتضمينه الرسوم والمصاريف ومقابل أ
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عن ذلك النقص على الرغم من قيام  أمين المستودع المدعى عليه مسؤول   دت جهة اإلدارة دعواها على أن  وقد شيّ 
نّ 2980/ لعام/420جهة اإلدارة بمنحه نسب السماح المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم/ أنظمة التخزين  / وا 

ن إهمال  ن النقص المترتب في ذمة المدعى عليه ال يمكن تغطيته وا  لدى جهة اإلدارة ثابتة وال يمكن تغيرها وا 
 المدعى عليه وتقصيره ساهم في حدوث النقص المذكور.

ت بماااااذكرة جوابياااااة أماااااام المحكماااااة العمالياااااة بالحساااااكة وجااااااء فيهاااااا تقاااااّدمالجهاااااة المااااادعى عليهاااااا  مااااان حياااااث إن  و 
عتااااارف باااااالنقص وال يوجاااااد عالقاااااة ساااااببية ه ال ي  نساااااب الهااااادر المساااااموح بهاااااا وأن ااااا جهاااااة اإلدارة المدعياااااة لااااام تاااااراع  

بااااااين المنسااااااوب للماااااادعى عليااااااه الضاااااارر وال يوجااااااد إهمااااااال ماااااان جانبااااااه ولاااااام تقاااااام بتااااااامين مسااااااتودعات التخاااااازين 
ن   ،المناساااابة ة تعاااارض خاللهااااا للظااااروف تخزينهااااا فااااي العااااراء لماااادة طويلاااا المااااواد التااااي كاناااات فااااي عهدتااااه تاااام   وا 

ة قااااااّرر الجويااااااة ماااااان حاااااارارة ورطوبااااااة وقسااااااوة الطقااااااس ولاااااام تقاااااام جهااااااة اإلدارة بمنحااااااه نسااااااب السااااااماح الحقيقيااااااة الم
ن ملااااااف الاااااادعوى يخلااااااو ماااااان أي دلياااااال يثباااااات مسااااااؤولية الماااااادعى  وانتهااااااى إلااااااى طلااااااب رفااااااض دعااااااوى اإلدارة وا 

ع وتسااااليمها للمتعاااااملين والااااى أمناااااء عليااااه ومهمتااااه تنحصاااار فااااي اسااااتالم المااااواد العلفيااااة وتخزينهااااا فااااي المسااااتود
 المستودعات اآلخرين في أنحاء المحافظة.

بااااااالتخلي عااااااان النظاااااار عااااااان متابعاااااااة  10/2/1120محكمااااااة البداياااااااة العماليااااااة قامااااااات بجلساااااااة  ماااااان حياااااااث إن  و 
حالتها إلى المحكمة اإلدارية )المنقول مقرها من دير الزور إلى الحسكة(.  الدعوى وا 

ة اإلدارية حرصًا منها على عدم إطالة مدة التقاضي وحرصًا على عدم تشتيت طرفي هذه المحكم من حيث إن  و 
النزاع بين المحكمة العمالية والمحكمة اإلدارية وكذلك حرصًا منها على توحيد النهج المتبع في مثل هذا النوع من 

كام متعارضة بالدعاوى الدعاوى قامت بتقييد الدعاوى لديها ومتابعة النظر فيها وذلك من أجل عدم صدور أح
 المتماثلة بين ما يصدره القضاء العادي وما تصدره المحاكم اإلدارية.

بادعاء بالتقابل يطلب فيه إلزام الجهة المدعى عليها  18/21/1120بتاريخ  تقّدمالمدعى عليه  من حيث إن  و 
لغاء قرارات التغريم.  بإعادة المبالغ المقتطعة من أجوره وا 

هذه المحكمة اإلدارية وأثناء متابعة النظر في هذه الدعوى ومن أجل وضع األمور في نصابها  من حيث إن  و 
السليم فلجأت إلى إجراء الخبرة بمعرفة أحد الخبراء في األمور الزراعية وذلك لبيان مدى مسؤولية المدعى عليه 

مراعاة نسب السماح  عن النقص الحاصل موضوع قرارات التغريم الواردة في عريضة الدعوى من خالل
/ وطول فترة التخزين والظروف والعوامل الجوية التي 2980/ لعام/420المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم/

 رافقت عملية التخزين ومن ثم تحديد النقص ومن ثم تحديد قيمته بالليرات السورية إن وجد.

وجاء فيه  21/0/1124في  المؤر ختقرير خبرته ب تقّدمالسيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة  من حيث إن  و 
اوفال قمح -كسبة مقشورة عراء-مستودع -نخالة -بالنسبة للنقص الحاصل في المواد العلفية )أرضيات قمح

-2421-2411-2410-2414و2415جاهز جريش عراء( موضوع قرارات التغريم رقم /-نخالة عراء-عراء
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/ وأخذين بعين 2980/ لعام/420اًل( نسب السماح وفق القرار رقم// وبعد منح المدعى عليه )المدعي تقاب12
نسب  االعتبار طول فترة التخزين وظروف التخزين فان أمين المستودع غير مسؤول عن النقص باعتبار أن  

 / أكبر من النقص الفعلي لديه.2980/ لعام/420السماح التي يستحقها بموجب القرار الوزاري رقم/

المتعلقة بمادة )القمح/عراء( فإن الكمية الواجب تغريمه بها  1122/ لعام 212أما فيما يخص قرار التغريم رقم/
 ل.س  110259س= 1ل20111×/ طن223440بعد منح نسب السماح هي /

فإن المبالغ  12/21/1120/ تاريخ 0111بموجب كتاب فرع مؤسسة األعالف بالحسكة رقم/ ن هإحيث من و 
  10/21/1120/ ل.س لغاية 99210من المدعى عليه )المدعي تقاباًل( هي / المقتطعة

السيد الخبير قام  هذه المحكمة بعد دراستها لتقرير الخبرة الفنية الجارية أمام هذه المحكمة وجدت أن   من حيث إن  و 
مراعاة ظروف بدراسة النقص ومعالجته بشكل علمي سليم وأنه جاء مستخلصًا استخالصًا سائغًا من خالل 

التخزين وطول مدة التخزين والعوامل األخرى التي رافقت عملية التخزين ونسب السماح المنصوص عليها في 
ت إلى النتيجة التي توصلت إليها الخبرة ووق ار  في ن  أ/ فإن هذه المحكمة اطم2980لعام/ /420القرار الوزاري رقم/

لحسم النزاع المعروض  إليها التقرير المذكور واعتمادها كأساس   نفس المحكمة أن تركن إلى النتيجة التي انتهى
/ ل. س لقاء النقص الحاصل في 110259وأحقية اإلدارة المدعية )المدعى عليه تقاباًل( بمبلغ وقدره /
على أن يستبعد من المبلغ المذكور ما كان قد تم  ،مستودعات المدعي عن المواد العلفية التي كانت في عهدته

 عه من أجوره جراء قرارات التغريم الواردة في عريضة الدعوى ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.اقتطا

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبول االدعاء األصلي واالدعاء بالتقابل شكاًل. أولا:

ـــــاا: منهماااااا إلااااازام المااااادعى علياااااه )المااااادعي تقااااااباًل( باااااأن يااااادفع لجهاااااة اإلدارة  فاااااي شاااااطر  قبولهماااااا موضاااااوعًا  ثاني
/ فقاااااط مئتاااااان وسااااات وعشااااارون ألفاااااًا وسااااابعمائة وتساااااع وخمساااااون ليااااارة ساااااورية 110259المدعياااااة مبلغاااااًا وقااااادره /

ال غيااااار علاااااى أن يساااااتبعد مااااان المبلاااااغ الماااااذكور ماااااا تااااام اقتطاعاااااه مااااان أجاااااور المااااادعي مااااان قبااااال اإلدارة جاااااراء 
 الواردة في عريضة الدعوى ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.قرارات التغريم 

 / ل. س مقابل أتعاب المحاماة.511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما/ ثالثاا:

 م72/4/7104صدر وتلي علناا في 
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7105( لعام 0/م/70القرار رقم )

 حجز احتياطي. –محكمة إدارية 

 وزير الكهرباء إضافة لمنصبه.دعية: الجهة الم

 المدير العام للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء إضافة لوظيفته.

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 )ب. م(. الجهة المدعى عليها:

ى الطلب المقدم من الجهة المدعية وعلى الطلب المستعجل في الدعوى بإلقاء الحجز االحتياطي على بناًء عل
المنقولة وغير المنقولة للمدعى عليه )تأمينًا لتأدية المبالغ المطلوبة منه( لإلدارة المدعية والبالغة األموال 

 / ل.س موزعة على النحو التالي:111000/

 / ل.س لقاء أجور شهرية وتعويضات تقاضاها المدعى عليه دون وجه حق12291مبلغ /

لحقت بالمؤسسة نتيجة ترك المدعى عليه عمله بدون مبرر  مباشرة   ( ل.س لقاء أضرار مادية  200251مبلغ )
 قانوني

 معنوي  ( ل.س لقاء تعويض  12291مبلغ )

/ ل. س فقط، 12291في ذمة الجهة المدعى عليها في حدود مبلغ / ح وجود دين  المحكمة ترجّ  من حيث إن  و 
 وكانت الجهة المدعية إدارة رسمية معفاة من تقديم الكفالة القانونية.

 -هــــــــــــــــــــذه األسبابل-

 / من قانون أصول المحاكمات.201وعمالا بنص المادة /

 ما يلي: قّررت

/ 12291إلقاء الحجز االحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة في حدود مبلغ / أولا:
لنزاع وفي ضوء النتيجة ورفض الحجز فيما ل. س تأمينًا لمطلوب اإلدارة المدعية وذلك لحين البت بأساس ا

 يجاوز ذلك.

 تبليغ هذا القرار من يلزم تنفيذه أصواًل. ثانياا:

 71/4/7105قرار صدر في غرفة المذاكرة يوم الثنين الواقع في 
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 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 

 

 م 7105لسنة  10/7القرار رقم / 

 م 7105لسنة  023/7في القضية ذات الرقم/ 

اعتبار الدعوى مستأخرة لحين -وجود دعوى جزائية مرتبطة بموضوع التغريم –تغريم –عامل  –محكمة إدارية 
 مناط ذلك.-وى المنظورة أمام القضاء الجزائيالبت بالدع

 : )ع. ر(.الجهة المدعيــــــــــــــــــة

 افة لوظيفتهإض –: المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية الجهة المدعى عليها

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  بعد االّطالع

المؤسسة  المدعي كان رئيسًا لمجلس إدارة وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من األوراق بأن   من حيث إن  و 
لتوضع في  2992لشراء خمسين حاوية شحن بعام  برام عقد  إثناء أربية السورية ومديرًا عامًا لها العامة للطيران الع

/ جنيه استرليني وأنه ونتيجة لتحقيقات الهيئة المركزية  210111الطائرات بعد تعديلها فنيًا وذلك بقيمة اجمالية / 
من الجهة  طالبة  لتوجيه م أّدىمؤسسة من الحاويات المذكورة مما ن عدم إمكانية استفادة الللرقابة والتفتيش تبي  

/ جنيه استرليني 210111مع موظفين آخرين بتسديد مبلغ / مطالبةالمدعى عليها للمدعي سندًا لتحقيقات الهيئة ب
بالحجز االحتياطي على أمواله وأموال زوجته مع  0/21/1110/ تاريخ 1041كما صدر قرار وزير المالية رقم /

اإلدارة المدعى عليها وقرار الحجز مخالفتهما للقانون  طالبةالمدعي ينعي على م بحسبان أن  و  ،الموظفين اآلخرين
فقد كانت هذه الدعوى التي يطلب من خاللها منع معارضة الجهة المدعى عليها للمدعي بأي مبلغ بشأن 

لغاء قرار الحجز االحتياطي الصادر عن وزير المالية بهذا الشأن.  الحاويات المذكورة وا 

دعواه إلى أن الطائرات التي كان من المفترض استخدام الحاويات بها كانت تسافر المدعي يستند ب من حيث إن  و 
بنسب ركاب ال تتجاوز الثلث فكان القرار باستخدام الحاويات للشحن بالجزء الفارغ وأنه كان هناك دراسة فنية من 

تزال  وأن الحاويات السلوب هناك شركات عالمية تستخدم هذا األقبل لجنة البرامج لالستعادة من الفراغ وأن 
 موجودة بالمستودعات وهي صالحة لالستعمال.
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ذ ردها باالستناد إلى أن عملية الشراء تمت دون أخ طالبةً اإلدارة المدعى عليها ردت على الدعوى  من حيث إن  و 
ورة وا عداد وبإمكانية تحويلها لطائرة شحن ولم يتم سؤال الشركة المذك 242نغ يو رأي اللجنة الصانعة لطائرة الب

الدراسة بذلك إال بعد أن تم الشراء وأن المدعي كان أمر صرف المؤسسة مما حمله المسؤولية عن صرف مبالغ 
 لشراء مواد ثبت عدم قابليتها لالستعمال.

وقد أصدرت  1114أمام محكمة البداية العمالية بعام  المدعي كأن قد أقام هذه الدعوى ابتداءً  من حيث إن  و 
 .0/0/1120/ بشطب الدعوى لعدم حضور الطرفين بتاريخ 20مذكورة قرارها رقم /المحكمة ال

 بطلب أمام هذه المحكمة لتجديدها والحكم وفق طلباته. 4/21/1120وبتاريخ  تقّدمالمدعي  من حيث إن  و 

هناك دعوى أمام القضاء الجزائي )قاضي  ن فيها أن  بي   بمذكرة   8/21/1124وبتاريخ  تقّدمالمدعي  من حيث إن  و 
انتظارًا لصدور  التحقيق الثاني بدمشق( بذات الموضوع وبذات األطراف وطلب بالمذكرة اعتبار الدعوى مستأخرةً 

 قرار نهائي بالدعوى الجزائية.

منظورة  1124/ لعام 2120بالرجوع للبيان المرفق بمذكرة المدعي تبين وجود ملف الدعوى رقم / ن هإحيث من و 
أمام محكمة االستئناف بين الجهة المستأنفة المدير العام للمؤسسة الطيران السورية المدعى عليه المستأنف 

للمستأنف عليهم وذلك حول القرار المستأنف الصادر عن محكمة البداية الجزاء الخامسة بدمشق رقم  إضافةً 
 واحتراز   المناسبة للتعاقد الناجم عن قلة إهمال   بجرم التغيير في تحقيق الشروط 14/22/1120/ تاريخ 222/

 .28/22/1110تاريخ  20/2111/12/4بموجب تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 اعتبار الدعوى الماثلة مستأخرة لحين البت بالدعوى المنظورة أمام القضاء الجزائي أولا: 

 التريث بشأن المصروفات لحين البت بالدعوى. ثانياا:

 م 7105/ 2/ 7هـ الموافق في 0421/ 07/5قرارا صدر وتلي علناا في 

 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 
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 م 7105( لسنة 22/0القرار رقم )
 م  7105( لسنة 742في القضية ذات الرقم )

بمبالغ مترتبة في ذمة العامل زيادة عن استحقاقه مع الفائدة القانونية  مطالبةال –ترك عمل –محكمة إدارية
استقر الجتهاد على أنه من غير الجائز الحكم بالفائدة -الحكم بالمبالغ–والضرر المعنوي نتيجة ترك العمل

امل لعمله ل استقر الجتهاد على أن مجّرد ترك الع-القانونية في إطار العالقة الوظيفية بين العامل واإلدارة
 مناط ذلك.-يلحق ضرراا معنوياا باإلدارة التي كان يعمل لديها

 ضافة لوظيفته إللهيئة العامة لمستشفى ابن سينا المدير العام الــجهــة الــمــدعـية: 
 تمثله إدارة قضايا الدولة 

         )ب. ح(  الجهة المدعى عليها:
 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع
وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق بأن الجهة المدعى عليها كان من العاملين  من حيث إن  و 

و نظرًا الستمرار تغّيبه عن العمل لمدة تجاوزت  1/1120/ 22لدى الجهة المدعية وقد انقطع عن العمل بتاريخ
متضمنًا اعتباره  9/4/1120في  المؤر خ/ق/ 229ًا فقد أصدرت الجهة المدعية قرارها ذي الرقم الخمسة عشر يوم

/ 49808بحكم المستقيل اعتبارًا من تاريخ انقطاعه عن العمل، وقد ترتب بذمة الجهة المدعى عليها مبلغًا قدره /
الفترة التالية لتاريخ انقطاعه عن قبضها زيادة عن استحقاقه عن  ليرة سورية وهو عبارة عن أجور وتعويضات  

 العمل.
ونظرًا لقناعة الجهة المدعية بأحقّيتها في استرداد المبلغ المستحق لها في ذمة الجهة المدعى عليها مع الفائدة 

 القانونية باإلضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي فقد بادرت إلى إقامة هذه الدعوى.
غت موعد جلسة المحاكمة بواسطة الصحف ولم تجب على عريضة قد تبلّ  الجهة المدعى عليها من حيث إن  و 

 الدعوى ولم تحضر أّيًا من جلسات المحاكمة.
 / فقرة /ب/:80القانون األساسي للعاملين في الدولة قد نّص في المادة / من حيث إن  و 

ل أو من اليوم الذي كان يتوجب ))ي قطع أجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتبارًا من تاريخ انقطاعه عن العم
/ منه: ))ال يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن 29عليه أن يباشر فيه عمله((، كذلك نّص في المادة /

شاغاًل للوظيفة على وجه قانوني وقائمًا بها بصورة فعلّية أو موجودًا في أحد األوضاع التي تقضي باستحقاق 
 هذا القانون أو في أي قانون آخر((. األجر خاللها والمنصوص عليها في

وتطبيقًا ألحكام النصوص القانونية آنفة الذكر فإنه يكون من المتعّين على العامل الذي ينقطع عن  ن هإحيث من و 
عمله وي عتبر بحكم المستقيل أن يرد األجور التي تقاضاها عن الفترة التي تلت تاريخ انقطاعه عن العمل دون 

 وجه حق.
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األجور والتعويضات التي  ه يتعين إلزام الجهة المدعى عليها بردّ وتأسيسًا على ما سلف بيانه فإن   ن هإحيث من و 
 / ليرة سورية إلى الجهة المدعية.49808تقاضتها زيادة عن استحقاقها والبالغة /

كم بالفائدة في إطار العالقة ه من غير الجائز الحالجهة المدعية بالفائدة القانونية فإن   مطالبةولجهة  ن هإحيث من و 
 الوظيفية بين العامل واإلدارة وفق ما استقر عليه اجتهاد المحكمة اإلدارية العليا بهذا الصدد.

الجهة المدعية بالتعويض عن الضرر المعنوي فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على  مطالبةولجهة  ن هإحيث من و 
 معنويًا باإلدارة التي كان يعمل لديها. أن مجّرد ترك العامل لعمله ال يلحق ضرراً 

برد األجور والتعويضات  طالبةوتأسيسًا على ما سلف بيانه فإن دعوى الجهة المدعية لجهة الم ن هإ حيثمن و 
/ ليرة سورية تكون قائمًة على 49808التي تقاضتها الجهة المدعى عليها زيادًة عن استحقاقها والمحددة بمبلغ /

 منها. في شطر  مؤيداتها القانونية، األمر الذي يمّهد للحكم بقبولها موضوعًا 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 الً قبول الدعوى شك أولا:

لزام الجهة المدعى عليها بأداء مبلغ قدره/  في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا: تسعة وأربعون  /فقط49808منها وا 
 ئة وثمان وستون ليرة سورية، إلى الجهة المدعية ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. امانألفًا وثم

 .تضمين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها المصاريف مناصفةً  ثالثاا:

 م 05/2/7105هـ الموافق  0421/   صدر وتلي علناا بـ /

/ في الطعن رقم 11تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7101 / لعام0125/

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

  م 7105لسنة  775/0القرار رقم /

 م 7105لسنة  0470/0في القضية ذات الرقم/ 

عدم متابعة -من قبل العامل تسديد المبالغ-بمبالغ مع الفائدة القانونية مطالبةال–ترك عمل–محكمة إدارية
 مناط ذلك.-بالدعوى كونها غدت غير ذات موضوعالبحث 
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 إضافة لوظيفته  –محافظ دمشق  الجهة المدعيــــــــــــــــــة:

 إدارة قضايا الدولةتمثله 

 : )ش. ر(.الجهة المدعى عليها

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  بعد االّطالع

قد استوفت إجراءاتها الشكلية الدعوى  من حيث إن    

المدعى عليه كان من العاملين لدى  وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق بأن   من حيث إن  و 
ونظرًا الستمرار تغيبه عن العمل لمدة تجاوزت الخمسة  2/0/1124الجهة المدعية وقد انقطع عن العمل بتاريخ 

متضمنًا اعتباره  11/2/1124فاااااااااااي  المؤر خ/ 4805عشر يومًا فقد أصدرت الجهة المدعية قرارها ذي الرقم /
/ ليرة 10020ارًا من تاريخ انقطاعه عن العمل، وقد ترتب بذمة المدعى عليه مبلغًا وقدره /بحكم المستقيل اعتب

 سورية، وهو عبارة عن أجور وتعويضات قبضها زيادة عن استحقاقاته.

ونظرًا لقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في استرداد المبلغ المستحق لها في ذمة المدعى عليه مع الفائدة القانونية 
 ضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي فقد بادرت إلى إقامة هذه الدعوى.باإل

المدعى عليه  ن  أوالتي أفادت فيها  19/0/1125في  ةالمؤر خت بمذكرتها تقّدمالجهة المدعية قد  من حيث إن  و 
 عوى.قد سدد المبلغ المترتب بذمته وأصبح بريء الذمة تجاه اإلدارة والتمست عدم متابعة البحث بالد

تأسيسًا على ما سلف بيانه فإن الدعوى الماثلة تكون قد غدت غير ذات موضوع ومن ثم يكون من  ن هإحيث من و 
 المتعين عدم متابعة البحث فيها.

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 .لماثلة كونها غدت غير ذات موضوععدم البحث بالدعوى اأولا: 

 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.2111تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ / ثانياا:

 م 7105/ 4/ 71هـ الموافق في 0421/     قرارا صدر وتلي علناا في /

 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 312/0القرار رقم )
 م  7105( لسنة 212/0في القضية ذات الرقم )

-عقد قرض–ومبالغ عبارة عن أجور وتعويضات بأقساط مصرف التسليف مطالبةال–ترك عمل–محكمة إدارية
-بالفائدة والضرر المعنوي  مطالبةعدم قبول ال-بالمبالغ مطالبةقبول ال-فيما يخص األقساط عدم اختصاص

 مناط ذلك.

 ضافة لمنصبه إوزير التعليم العالي  :الــجهــة الــمــدعـية
 ضافة لوظيفته إالعام لمستشفى المواساة الجامعي المدير                    

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة      
 )ع. ح(. :الجهة المدعى عليها

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 . بالقبول شكالً  فهي جديرة  جراءاتها وشروطها الشكلية إالدعوى قد استوفت  من حيث إن  و 
كانت من العاملين  عليهاالجهة المدعى  وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق بأن   من حيث إن  و 

الستمرار تغّيبها  لدى الجهة المدعية )مشفى المواساة الجامعي( وقد انقطعت عن العمل دون مبرر قانوني ونظراً 
فقد أصدرت الجهة  20/4/1120عن العمل لمدة تجاوزت الخمسة عشر يومًا بصورة متصلة اعتبارًا من تاريخ 

متضمنًا اعتبارها بحكم المستقيل، و قد ترتب بذمة  1120/ 5/0في  المؤر خ/ 290المدعية قرارها ذي الرقم / 
عن أجور وتعويضات قبضتها زيادة عن  سورية وهو عبارة   / ليرة89201الجهة المدعى عليها مبلغًا قدره /

 سورية لقاء باقي أقساط تسليف شعبي. / ليرة  51841/ ليرة سورية ومبلغ /083911استحقاقها بقيمة /
ونظرًا لقناعة الجهة المدعية بأحقّيتها في استرداد المبلغ المذكور من الجهة المدعى عليها مع الفائدة القانونية 

 إلى التعويض عن الضرر المعنوي فقد كانت هذه الدعوى. باإلضافة
ولعدم وجود الجهة المدعى عليها في منزلها أثناء التبليغ فقد تم تبليغها موعد جلسة المحاكمة لصقًا  ن هإحيث من و 

فساح المجال أمام الجهة  على باب منزلها بحضور مختار المحلة ورغم حصول التبليغ وفق األصول القانونية وا 
لم تحضر أيًا من جلسات المحاكمة ولم يرسل من يمثلها قانونًا األمر الذي وجدت  أن هاإال المدعى عليها مطواًل 

 معه المحكمة ضرورة البت بطلبات الجهة المدعية على ضوء األوراق المبرزة بالملف.
/ ليرة سورية لقاء باقي 51841الجهة المدعية بإلزام الجهة المدعى عليها بمبلغ / مطالبةولجهة  ن هإحيث من و 

أقساط التسليف الشعبي فإنه يخرج عن نطاق اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في هذا المطلب 
 عقد القرض من العقود المدنية التي ال تتعلق بالوظيفة. بحسبان أن  
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/ منه: ))ال يجوز للعامل أن يتقاضى 29القانون األساسي للعاملين في الدولة قد نّص في المادة / من حيث إن  و 
أجره ما لم يكن شاغاًل للوظيفة على وجه قانوني وقائمًا بها بصورة فعلّية أو موجودًا في أحد األوضاع التي 

 قانون آخر((. تقضي باستحقاق األجر خاللها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي
وتطبيقًا ألحكام المادة القانونية آنفة الذكر فإنه يكون من المتعّين على العامل الذي ينقطع عن  ن هإحيث من و 

 عمله وي عتبر بحكم المستقيل أن يرد األجور التي تقاضاها زيادة عن استحقاقه.
األجور والتعويضات التي تقاضتها  عليها بردّ وتأسيسًا على ما سلف بيانه فإنه يتعين إلزام المدعى  ن هإحيث من و 

 / ليرة سورية إلى الجهة المدعية. 08911زيادة عن استحقاقها والبالغة /
الجهة المدعية بالفائدة القانونية فإنه من غير الجائز الحكم بالفائدة في إطار العالقة  مطالبةولجهة  ن هإحيث من و 

 ستقر عليه اجتهاد المحكمة اإلدارية العليا بهذا الصدد.الوظيفية بين العامل واإلدارة وفق ما ا
الجهة المدعية بالتعويض عن الضرر المعنوي فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على  مطالبةولجهة  ن هإحيث من و 

 أن مجّرد ترك العامل لعمله ال يلحق ضررًا معنويًا باإلدارة التي كان يعمل لديها. 
األجور والتعويضات  بردّ  طالبةدعوى الجهة المدعية لجهة الم وتأسيسًا على ما سلف بيانه فإن   ن هإحيث من و 

التي تقاضتها الجهة المدعى عليها زيادًة عن استحقاقها تكون قائمًة على مؤيداتها القانونية، األمر الذي يمّهد 
 منها. في شطر  للحكم بقبولها موضوعًا 

 -لهذه األسباب-

 المحكمة بما يلي:حكمت 

المتعلقة بإلزام الجهة المدعى عليها بأداء  مطالبةداري للنظر بالإصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء عدم اخت أولا:
 / ليرة سورية لقاء أقساط مصرف التسليف الشعبي. 51841مبلغ /

 قبول الدعوى فيما عدا ذلك شكاًل.  ثانياا:

لزام الجهة المدعى عليها بأداء مبلغ قدره / في شطر  قبولها موضوعًا  ثالثاا: / ل.س ثمانية وثالثون 083911منها وا 
ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ليرة سورية إلى الجهة المدعية لقاء ما تقاضته من أجور دون وجه حق ورفض ما 

 يجاوز ذلك من طلبات 

 ل أتعاب المحاماة./ ل.س مقاب2111تضمين الطرفين المصاريف مناصفًة ومبلغ / ثالثاا:

 م 71/07/7105هـ الموافق  0422/     حكماا صدر وتلي علناا بـ /

 ل يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7102( لسنة 22القرار رقم )

 م 7102( لسنة 053في القضية ذات الرقم )

إن بدل الغتراب يعتبر بمثابة تعويض –بضريبة دخل على بدل الغتراب طالبةإلغاء الم–عامل–محكمة إدارية 
 مناط ذلك.-مطالبةقبول ال-انتقال وبذلك فهو ل يخضع لضريبة الدخل مادام ل يدخل في مفهوم األجر

 (.)غ. ف الجهـــة المدعية:

 إضافة لمنصبه. -وزير التربية  الجهة المدعى عليها:

 إضافة لمنصبه.-وزير المالية          

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 وحيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية.
بتاريخ  تقّدموقائع هذه الدعوى تتحّصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن المدعي  من حيث إن  و 

ه من العاملين لدى وزارة التربية وكان موضوعًا تحت بدعوى أمام هذه المحكمة قائاًل فيها: أن   10/22/1121
المحكمة اإلدارية العليا ذي تصّرف اتحاد الجمهوريات العربية ومقّره ليبيا وكان قد استحصل على قرار صادر عن 

متضمنًا إلزام وزارة التربية بدفع رواتبه وتعويضاته وبدل اغترابه الموقوفة من  22/1/2999( تاريخ 00/1الرقم )
وتنفيذًا لهذا الحكم قامت وزارة التربية بتصفية استحقاقات المدعي حيث سددت له مبلغ  2/5/2982تاريخ 

/ 892288ه تم حسم مبلغ /إال أن   8/1/1110/ تاريخ 158ة ذي الرقم /س بموجب أمر التصفي. / ل511219/
ل.س من استحقاقات المدعي لقاء ضريبة الدخل عن مبلغ تعويض بدل االغتراب وذلك بدون وجه قانوني 

 0/1/1110بدعوى أمام محكمة القضاء اإلداري بتاريخ  تقّدمفقد  ،ولقناعة المدعي بعدم مشروعية هذا االقتطاع
ًا إلغاء تكليفه بضريبة بدل االغتراب حيث حسمت هذه الدعوى بموجب القرار الصادر عن المحكمة اإلدارية طالب

/ تاريخ 0224العليا بعدم اختصاص محكمة القضاء اإلداري للنظر بالدعوى الماثلة )القرار ذي الرقم /
 مطالبةلماثلة أمام هذه المحكمة للبالدعوى ا تقّدما حدا بالمدعي لل( مم  1119/ لعام 0224أساس / 20/5/1119

طع منه من ضريبة دخل على بدل االغتراب مع الفائدة بإلغاء تكليفه بضريبة بدل االغتراب واسترداد ما اقت  
تعويض بدل االغتراب يعتبر  تأسيسًا على أن   ،القانونية على المبلغ المقتطع منذ تاريخ االقتطاع وحتى الوفاء التام

/ تاريخ 5قال ال يخضع للضريبة وهذا ثابت بالرأي الصادر عن قسم الفتوى والتشريع ذي الرقم /بمثابة تعويض انت
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 19/21/2990/ تاريخ 000وقد تأّيد هذا الرأي بالرأي الصادر عن الجمعية العمومية ذي الرقم / 25/2/2990
 عنها بذات الموضوع. وبمثل ذلك كانت المحكمة اإلدارية العليا قد قضت في العديد من األحكام الصادرة

بدل االغتراب من  رفضها تأسيسًا على أن   الجهة المدعى عليها رّدت على الدعوى مرتئيةً  من حيث إن  و 
عليها الفقرة /آ/  نّصتالتعويضات المعّرفة في القانون األساسي للعاملين في الدولة وهو ي عّد من التعويضات التي 

ي تعتبر جزء من الدخل الخاضع للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب / من قانون الدخل والت21من المادة /
 واألجور.

عتبر بمثابة تعويض انتقال لذلك فهو ال يخضع لضريبة الدخل مادام ال يدخل في بدل االغتراب ي   من حيث إن  و 
والمؤّيد برأي  2990/ لعام 5مفهوم األجر وهذا ما جّسده رأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع ذي الرقم /

وما استقّر عليه االجتهاد في هذا الخصوص، وبهذه  19/21/2990/ تاريخ 000الجمعية العمومية ذي الرقم /
نه من المتعّين إلزام الجهة المدعى  قانوني سليم   المثابة تكون دعوى الجهة المدعية وبشطر منها قائمة على سند   وا 

وفقًا لالجتهاد القضائي  حيث أن هعليها برّد ما اقتطعته من مبالغ لقاء ضريبة الدخل على بدل االغتراب فقط، 
ه ال مجال للبحث الجهة المدعية بمنحها الفائدة القانونية على المبالغ المقتطعة فإن   مطالبةوبالنسبة ل مستقرّ ال

 في إطار العالقة القائمة بين الجهات العامة وبين العاملين في الدولة.بالفائدة 
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:
 : قبول الدعوى شكاًل.أولا 
لغاء تكليف الجهة المدعية بضريبة الرواتب واألجور على بدل االغتراب  في شطر  : قبولها موضوعًا ثانياا  منها وا 

لزام الجهة المدعى عليها الثانية برّد ما اقتطعته  الذي تقاضاه خالل فترة عمله لدى اتحاد الجمهوريات العربية وا 
 من مبالغ لقاء ضريبة الدخل على بدل االغتراب فقط.

 س مقابل أتعاب المحاماة.1/ ل 2111يها المصاريف و /تضمين الجهة المدعى عل ثالثاا:
 م75/7/7102هـ الموافق لـ 04/4/0424صدر وتلي علناا في 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7102( لسنة 052القرار رقم )

 م 7102( لسنة 02في القضية ذات الرقم )

استقر -لجنة تقدير األعمار للمكتومينتقرير  الخدمة استناداا إلى ءهاإنتصحيح تاريخ -عامل-محكمة إدارية
خدمة العاملين في الدولة وتستثنى الدعوى  ءهاإنالجتهاد على عدم العتداد بتصحيحات السن في مجال 
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ى طلب رئيس شعبة التجنيد بالستناد إلى قرار لجنة بناءا علالقضائية إذا تم تحريكها من قبل النيابة العامة 
 .مطالبةرد ال-دعوة المكلف إلى أداء خدمة العلم تقدير األعمار وذلك في معرض

 )ن. ه(.الجهـــة المدعية: 

 السيد المدير العام للشركة السورية للنفط إضافة لوظيفته. الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة 

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية، فهي حرّية بالقبول شكاًل. من حيث إن  و 

وكيل الجهة المدعية سبق وأن  وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة بأن   من حيث إن  و 
لشركة موكله عامل لدى ا قائاًل فيها: أن   11/9/1121بدعواه هذه إلى محكمة القضاء اإلداري بتاريخ  تقّدم

/ تاريخ 912خدمته بموجب القرار رقم / ءهاإنالسورية للنفط بموجب عقد اشتراك نظامي وأصولي وقد جرى 
وذلك بخالف تولده  2/2/2951لبلوغه السن القانونية على اعتبار أنه مسجل ألول مرة بتاريخ  18/2/1121

ن  ولقناعة الجهة المدعية بأن القرار المذكو  ،2950الحقيقي الواقع في  خدمته يجب أن تنتهي في  ر سابقًا ألوانه وا 
 فقد كانت هذه الدعوى الماثلة بين أيدينا. 1121بداًل من عام  1120عام 

المتضمن من  1122/ لسنة 5989/ أساس /1052محكمة القضاء اإلداري أصدرت قرارها رقم / من حيث إن  و 
حالة الدعوى بوضعها الراهن إلى المحكمة حيث النتيجة عدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في هذه الدعو  ى وا 

/ لنفس القضية المتضمن عدم 84اإلدارية بدمشق لمتابعة السير بإجراءات التقاضي كما أصدرت قرارها رقم /
 من ملف القضية فيما إذا تم الطعن بالقرار المذكور. يتبّينقبول طلب وقف التنفيذ ولم 

 18/21/1121/ تاريخ 912ا إعطاء قرار بوقف تنفيذ القرار رقم /دعوى الجهة المدعية تتغي   من حيث إن  و 
لزام الشركة المذكورة بتصحيح تاريخ  خدمة الموكل وجعله في عام  ءهاإنالصادر عن الشركة السورية للنفط وا 

 .1121بداًل من  1120

فض طلب وقف التنفيذ ر  طالبةً  2/22/1121ت بمذكرة جوابية بتاريخ تقّدمالجهة المدعى عليها  من حيث إن  و 
خدمة العاملين في الدولة لبلوغهم السن القانونية تكون باالستناد  ءهاإن ورفض الدعوى لعدم أحقيتها استنادًا إلى أن  

إلى التاريخ المسجل ألول مرة في قيود األحوال المدنية وعدم قبول التصحيحات الجارية على هذا التاريخ إال إذا 
لنيابة العامة استنادًا لطلب لجنة تقدير األعمار في معرض دعوة المكلف إلى أداء خدمة تمت حصرًا بمبادرة من ا

 .25/9/2999/ تاريخ 1/8489/ رقم /211العلم اإللزامية وذلك وفقًا لما جاء في رأي لجنة القرار /
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للحقيقة  ر  مغاي 2/2/2951اعتماد تاريخ التسجيل في  الجهة المدعية تؤسس دعواها على أن   من حيث إن  و 
ى قرار لجنة تقدير األعمار ذي الرقم بناًء علفقد تم تصحيح هذا التاريخ  مستقرّ ولالجتهاد القضائي ال

وبالتالي يجب اعتبار هذا التصحيح الذي اعتبر التولد الحقيقي عام  5/0/1110في  المؤر خ/ 9109/28/2/
2950. 

دير األعمار ذي الرقم وبالتدقيق باألوراق والوثائق المبرزة في القضية والسيما قرار لجنة تق ن هإحيث من و 
بوضوح أن محضر لجنة تقدير األعمار لألشخاص المكتومين  يتبّين 5/0/1110في  المؤر خ9109/28/2/

تصحيح تاريخ التولد قد قامت ب 2/2/2955/ تاريخ 22/ من المرسوم التشريعي رقم /15المؤلفة بموجب المادة /
/ منه كان قد 24وتعديالته في المادة / 2902/ لعام 229/ المرسوم التشريعي ذي الرقم من حيث إن  و للمدعي، 

خدمة العاملين في الدولة تاريخ الوالدة المثبت في أول تسجيل لدى دوائر  ءهاإنأرسى قاعدة تقتضي بأن يعتمد في 
نه ال عبرة ألي تعديل    يطرأ عليه. األحوال المدنية وا 

المتضمن تعديل قانون التأمينات االجتماعية رقم  1112/ لعام 28/ من القانون رقم /25المادة / من حيث إن  و 
 على: نّصتمنه و / 02قد عّدلت المادة / 2959/ لعام 91/

لدى دوائر  أو في أول تسجيل   2911)يحسب في تطبيق أحكام هذا القانون تاريخ الوالدة المثبت في إحصاء سنة 
 (.2911األحوال المدنية إذا كان بعد سنة 

)مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على رأس العمل بموجب النصوص القانونية النافذة سابقًا وال عبرة 
 للتعديالت الطارئة بعد التاريخين المذكورين في الفقرة /آ/ السابقة(.

 / منها على:25في المادة / نّصتقد  1112/ لعام 28التعليمات التنفيذية للقانون رقم / من حيث إن  و 

 )ال عبرة للتعديالت الطارئة على تاريخ الوالدة حتى ولو كانت بموجب أحكام قضائية مبرمة ...أما األحكام
 ى تحريك دعوى من النيابة العامة فيعتّد بها(.بناًء علالقضائية المبرمة 

 جاء فيه: 25/9/2999/ تاريخ 1/8489/رقم /211رأي لجنة القرار/ من حيث إن  و 

)إن المبدأ العام بعدم االعتداد بتصحيحات السن بالنسبة للعاملين في الدولة ال يطبق في الحالة الخاصة التي 
صحيح قد تم حصرًا بمبادرة من النيابة العامة استنادًا لطلب لجنة تقدير األعمار في معرض دعوة يكون فيها الت

 المكلف إلى أداء خدمة العلم اإللزامية ويبقى التصحيح في هذه الحالة منتجًا لجميع أثاره القانونية(.

اجتهاد مجلس الدولة بقسميه القضائي واالستشاري كان قد استقّر على عدم االعتداد بتصحيحات  من حيث إن  و 
ّركت من خدمة العاملين في الدولة واستثنى من ذلك التصحيح الناتج عن دعوى قضائية ح   ءهاإنالسن في مجال 

نة تقدير األعمار وذلك في معرض ى طلب رئيس شعبة التجنيد باالستناد إلى قرار لجبناًء علقبل النيابة العامة 
 دعوة المكلف إلى أداء خدمة العلم.
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ونظرًا لكون الجهة المدعية تستند في دعواها إلى تقرير لجنة تقدير األعمار للمكتومين  تقّدموتأسيسًا على ما 
إلى األساس  خدمتها في الدولة األمر الذي يجعل دعواها هذه مفتقرةً  ءهاإنالعتبار تصحيح السن منتجًا في مجال 

 موضوعًا. جديرًة بالرفضالقانوني السليم و 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الدعوى شكالً أولا 

 رفضها موضوعًا.ثانياا: 

 س مقابل أتعاب المحاماة.1/ ل 2111: تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ /ثالثاا 

 م03/00/7102هـ الموافق لـ 04/0/0425صدر وتلي علناا في 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7104( لسنة 02القرار رقم )

 م 7104( لسنة 001في القضية ذات الرقم )

استقر الجتهاد على أن التعيين بالوكالة يتصف بصفة التأقيت ويجوز -تثبيت–عامل وكيل –محكمة إدارية 
 مناط ذلك.-مطالبةرد ال-خدمة الوكيل بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين في أي وقت ءهاإن

 :)ن. ع(.الجهـــة المدعية

 السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:

 السيد مدير الخدمات الطبية إضافة لوظيفته                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة         

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

ت تقّدمالجهة المدعية  وقائع القضية تتحّصل حسبما استبان من األوراق المبرزة في القضية أن   من حيث إن  و 
ع ينت مستخدمة مدنية بالوكالة لدى إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع بموجب القرار  أن هابدعواها هذه شارحة: 

/ عن 5084حيث صدر القرار رقم / 02/5/1119بالفئة الخامسة حتى تاريخ  02/0/1114/ تاريخ 1242رقم /
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، األمر الذي دفعها الوكالة ولقناعة الجهة المدعية أن ذلك القرار صدر دون وجه حقّ  ءهاإنالسيد وزير الدفاع ب
وطّي القرار المذكور وا عادتها  01/5/1119/ تاريخ 5084إلى إقامة هذه الدعوى الهادفة إلى وقف تنفيذ القرار /

لزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية من  إلى رأس عملها وا 
 قة خالل هذه الفترة.وصرف كافة رواتبها المستح جّراء ذلك

 01/21/1120ة في المؤر خاإلدارة المدعى عليها رّدت على استدعاء القضية بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
المدعية تم تعيينها بالوكالة في مشفى الشهيد يوسف  من حيث النتيجة رفض الدعوى تأسيسًا على أن   طالبةً 

بموجب األمر اإلداري  ، أشفى الشهيد الطبيب خفي م اهخدمت هتالعظمة ومن ثم تم نقلها عدة مرات إلى أن انت
وخالل ذلك تم الموافقة على تثبيتها بالمالك الدائم بموجب الكتاب رقم  20/5/1118/ تاريخ 28520رقم /

رفع نظرًا لوضعها النفسي، األمر أوراقها لم ت   إال أن  الصادر عن شعبة ......  14/2/1112/ تاريخ 100/11/
مديرية شؤون العاملين والمتضمن لألمر  12/22/1112في  المؤر خ/ 42821ه كتاب وزارة الدفاع رقم /أّكدالذي 

الصادر عن اللجنة الطبية الدائمة للمنطقة الجنوبية المتضمن نتيجة  0/22/1112/ تاريخ 1095اإلداري رقم /
( فضاًل عن سبق دخول %81نسبة عجز ) عرض العاملة صاحبة الوكالة /المدعية/ أمام اللجنة المذكورة ومنحها

مصابة باضطراب  أن هاوتبّين  –شعبة األمراض النفسية  –مشفى تشرين العسكري  11/21/1112خ المدعية بتاري
وكالتها ألسباب صحية وتمت الموافقة عليه من  ءهانت المدعية بطلب خطي إلتقّدم 20/0/1118زوري وبتاريخ 

مديرية شؤون  –لوزارة الدفاع  بمذكرة عرض   29/4/1118ت بتاريخ تقّدممدعية ال إال أن   ،قبل مدير اإلدارة
الوكالة  ءهاإنفتم إعادة طلب  ،ليس بتوقيعها الوكالة ليس بخط يدها وبتوقيع   ءهاإنتذكر فيها أن طلب  –العاملين 

ارة الخدمات وكتاب إد 9/5/1119/ تاريخ 2449رقم / ، أكتاب مشفى الشهيد خ دون إجراء، وتأسيسًا على
 صاحبة العالقة /الجهة المدعية/ تقوم بتصّرفات   والمتضمنان بأن   24/5/1119/ تاريخ 28451الطبية رقم /
وكالتها  ءهاإنضمن المشفى والمعسكرات المحيطة بها وال تقوم بأي عمل يمكن االستفادة منه، تم  غير الئقة  

مديرية شؤون  -اإلدارة العامة -الصادر عن وزارة الدفاع  01/5/1119/ تاريخ 5084بموجب القرار رقم /
 العاملين.

بوضوح أن الجهة المدعية معّينة بالوكالة بموجب القرار  يتبّينبالتدقيق باألوراق المبرزة في القضية  ن هإحيث من و 
بموجب قرار وزارة الدفاع  اوكالته ءهاإنعلى هذا الوضع حتى تاريخ واستمرت  02/0/1114/ تاريخ 1242رقم /

 .01/5/1119/ تاريخ 5084رقم / –مديرية شؤون العاملين  –

عليه كال  نّصتاجتهاد المحكمة اإلدارية العليا قد استقّر في العديد من القضايا المماثلة ووفقًا لما  من حيث إن  و 
صف بصفة التأقيت ن األساسي للعاملين في الدولة أن التعيين بالوكالة يتّ / من القانو 25 -20من المواد رقم /

تثبيت  فضاًل عن أن   ،كان ي وقت  أخدمة الوكيل بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين في  ءهاإنويجوز 
هة أخرى فإن الوكيل هو أمر جوازي متروك تقديره لإلدارة المختصة وال إلزام عليها فيه هذا من جهة، ومن ج

خدمة العامل بالوكالة تعتبر من دعاوى اإللغاء التي  ءهاإنلغاء األمر اإلداري الصادر بإالدعوى التي تستهدف 
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وبهذه المثابة تكون  2959/ لعام 55تخضع لميعاد الستين يوم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة رقم /
 .ًة بالرفضجدير دعوى الجهة المدعية مفتقرة لألساس القانوني و 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الدعوى شكاًل.أولا 

 : رفضها موضوعًا.ثانياا 

 تضمين الجهة المدعية المصاريف. ثالثاا:

 م 02/7/7104هـ الموافق  02/4/0425صدر وتلي علناا في 

 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7104لسنة  (22القرار رقم )

 م 7104( لسنة 422في القضية ذات الرقم )

عدم تعيينه لعدم حصوله وثيقة اجتياز الختبار الوطني للغة –تعيين بموجب مسابقة–عامل–محكمة إدارية
تعد شهادة الختصاص باللغة اإلنكليزية ترجمة فورية الحاصل عليها العامل معادلة لوثيقة الختبار –األجنبية
 شروط ذلك. -مطالبةقبول ال-للغاتالوطني 

 :) ش. أ(.الجهـــة المدعية

 وزير األشغال العامة إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة         

  -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية األمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكاًل. من حيث إن  و 
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المدعية أقامت دعواها هذه أمام  ن  أوقائع القضية تتلخص حسبما استبان من األوراق المبرزة في  من حيث إن  و 
المعلن عنها من قبل وزارة للمسابقة  تتقّدمقد  أن هاشارحة فيها ب 4/22/1120المحكمة اإلدارية بدمشق بتاريخ 

لحملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة  28/2/1121/ تاريخ 1اإلسكان والتعمير /سابقًا/ باإلعالن رقم /
الثبوتية المطلوبة،  عن فئة المعهد الهندسي اختصاص إنشاء مباني وقد تم قبول طلبها المتضمن كافة األوراق

ان الكتابي ومن ثم االختبار الشفوي وبعد حساب الدرجات التي يستحقها كّل ت لالمتحتقّدم 21/0/1121وبتاريخ 
( بالمرتبة األولى عن فئة المعهد 8235متسابق، فقد حصلت المدعية على مجموع عالمات نهائي مقداره )

خالل الجهة المدعى عليها بعد صدور النتائج النهائية واستكمال جميع اإلجراءات المطلوبة  إال أن  الهندسي 
المسابقة استبعدت الجهة المدعية وامتنعت عن تعيينها بسبب عدم تقديمها وثيقة اجتياز االختبار الوطني للغة 
لزام  األجنبية قبل صدور قرار الناجحين مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى قبول الدعوى شكاًل وموضوعًا وا 

الثانية اختصاص معهد هندسي ومنحها كافة الرواتب والتعويضات  من الفئة الجهة المدعى عليها بتعيينها كعاملة  
 والمستحقات من تاريخ تعيين زمالئها لدى اإلدارة.

/ Eت بصورة مصدقة عن شهادة الترجمة الفورية /تقّدمقد  أن هاالجهة المدعية تؤسس دعواها على  من حيث إن  و 
للغة األجنبية وأن شهادة اإلجازة بالترجمة الفورية  ار الوطنيبعن وثيقة اجتياز االخت والتي تعتبر كبديل  

 /اختصاص لغة إنكليزية/ تفوق شهادة وثيقة االختبار المطلوب من قبل اإلدارة.

 21/1/1124ة في المؤر خالجهة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
بوثيقة اجتياز االختبار الوطني للغات األجنبية الذي يتم  تقّدمالمدعية لم ت رفضها موضوعًا تأسيسًا على أن   طالبةً 

 شهادة الترجمة هي من غير الشهادات المطلوبة بالمسابقة وبالتالي فإن   تنظيمه من قبل وزارة التعليم العالي وأن  
 المدعية لم تستكمل كافة الوثائق المطلوبة قبل إعالن نتائج المسابقة.

جراءات  10/22/1122/ تاريخ 20409قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم / ن  من حيث إو  المتضمن أصول وا 
التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة قد اشترط من الوثائق المطلوبة لالشتراك بالمسابقة وثيقة اجتياز االختبار 

ين للمسابقات من غير المختصين باللغة متقدّ جاء خاصًا بالم إن ماالقرار المذكور  إال أن  الوطني للغات األجنبية، 
األجنبية وهو ما يؤكده قرار مجلس التعليم العالي المتضمن في حيثياته )... يعفى من االختبار خريجو أقسام 

 اللغة اإلنكليزية والفرنسية في الجامعات السورية الحكومية والخاصة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي...(.

المدعية حاصلة على شهادة اإلجازة في اآلداب /برنامج الترجمة  من الثابت من وثائق الدعوى أن   ن هإحيث من و 
هذه الشهادة تحّل محّل وثيقة اجتياز  التعليم المفتوح/ وبالتالي فإن  -ية/ بمرتبة جّيد من جامعة البعثلغة إنكليز  –

تحقق الغاية المطلوبة التي من أجلها اشترط حصول  أن هاطالما االختبار الوطني للغات األجنبية وتقوم مقامها 
ت بموجب كتابها أّكدعمادة المعهد العالي للغات قد  والسيما أن   ،المتسابق على الوثيقة وهي إلمامه باللغة األجنبية

المدعية معفاة من االختبار الوطني للغات األجنبية الخاص  أن   14/22/1120/ص م( تاريخ 212رقم )
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في الجهات الحكومية و دوائر الدولة وذلك كونها من الشرائح المعفاة من االختبار المذكور )خريجة بالتوظيف 
 تعليم مفتوح ترجمة فورية لغة إنكليزية(.

الناجح في مسابقة التعيين في وظائف إحدى اإلدارات أو المؤسسات العامة الذي أغفل اسمه في  من حيث إن  و 
ضافة  مطالبة يد له فيه يكون له الحّق في الال إعالن أسماء الناجحين لسبب   بتصحيح إعالن أسماء الناجحين وا 

اسمه على أال يمّس ذلك بالمراكز القانونية التي حصل عليها من صدرت قرارات بتعيينهم كما ورد في رأي مجلس 
 .2901/ لعام 05الدولة رقم /

عيينها وفق تسلسل النجاح في المسابقة /موضوع أن المدعية بالدعوى الماثلة لم يتم ت يتبّين حيث أن همن و 
 ها بوثيقة اجتياز االختبار الوطني للغات األجنبية، األمر الذي فّوت عليها فرصة التعيين أسوةً تقّدمالدعوى/ لعدم 

 بزمالئها الناجحين بالمسابقة المذكورة.

ت بشهادة اإلجازة في تقّدم أن هاطالما ن عدم تقديمها للوثيقة المذكورة ال يحرمها من حقها بالتعيي من حيث إن  و 
تعادل الوثيقة المذكورة ومعترف بها من قبل اإلدارة  إن مااللغة اإلنكليزية /ترجمة/ وهذه الشهادة حسبما سبق بيانه 

المدعى عليها مما يقتضي معه تعيينها وفقًا لتسلسل نجاحها وحسب اختصاصها ومنحها األجر المستحق وفق 
جداول األجور الملحقة بالقانون األساسي للعاملين في الدولة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار بتعيينها وليس من 

األجر ال يكون إال مقابل العمل وعدم صدور قرار بالتعيين ال يعطي الحّق بتقاضي أّي  ألن   ،يين زمالئهاتاريخ تع
أجور أو تعويضات عن الفترة السابقة لصدور قرار التعيين وبمثل ذلك قضت المحكمة اإلدارية العليا بموجب 

 .1121/ لعام 0099أساس / 21/22/1121/ تاريخ 2025قرارها ذي الرقم /

منها  في شطر  وفي ضوء ما سلف بيانه تغدو دعوى الجهة المدعية قائمة على مؤيداتها القانونية  ن هإحيث من و 
 اآلخر. في شطرهافي حين تنالها أسباب الرفض 

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الدعوى شكاًل.أولا 

لزام جهة اإلدارة المدعى عليها بتعيين المدعية وفقًا لتسلسل نجاحها  في شطر  : قبولها موضوعًا ثانياا  منها وا 
وحسب اختصاصها ومنحها األجر المستحق لها وفق جداول األجور الملحقة بالقانون األساسي للعاملين في 

 ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. 1114/ لعام 51الدولة رقم /

 ف.: تضمين الطرفين مناصفة المصاريثالثاا 

 م 20/2/7104هـ الموافق  21/5/0425صدر وتلي علناا في 
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/ في الطعن 0333تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7104 / لعام5212رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 7104( لعام 23القرار رقم )

 7104( لعام 707في القضية ذات الرقم )

لزام اإلدارة بمنحه براءة ذمة طالبةالم-عامل مستقيل-محكمة إدارية ل -باإلعادة للعمل بعد قبول الستقالة وا 
إلزام اإلدارة بمنح العامل براءة -إلزام على اإلدارة بإعادة العامل المستقيل إلى عمله وهو أمر منوط بسلطتها

 مناط ذلك.-7102لعام  /24ذمة وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /

 )ع. م(. الجهة المدعية:

 محافظ دمشق إضافة لمنصبه. الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية  من حيث إن  و 

المدعي كان يعمل لدى محافظة دمشق  وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من األوراق أن   من حيث إن  و 
/ تاريخ 088يه تم قبول استقالته بموجب القرار رقم /بناًء علو  24/2/1120بطلب استقالته بتاريخ  تقّدموقد 
وقد امتنعت  14/21/1120بارًا من تاريخ القرار المذكور نص على قبول االستقالة اعت غير أن   0/1/1120

 اإلدارة المدعى عليها عن منحه براءة ذمة وتصفية حقوقه التقاعدية.

ه قد لحق به الضرر جراء ذلك فقد أقام هذه الدعوى طالبًا فيها إعادته إلى العمل وصرف ونظرًا لقناعة المدعي بأن  
سقاط المواد المستلمة من أجوره من تاريخ االستقالة وحتى تاريخ إقامة الدعوى  باإلضافة إلى منحه براءة ذمة وا 

 قبله عن عهدته.

عدم منح  رفضها تأسيسًا على أن   طالبةً الجهة المدعى عليها ردت على ما جاء باستدعاء الدعوى  من حيث إن  و 
دم ومركز صيانتها العامل المدعي براءة ذمة جاء نتيجة كون المواد المسلمة له موجودة في مبنى دائرة خدمات الق



333 
 

وهي من المناطق التي ال يمكن الوصول إليها حاليًا أما بالنسبة إلعادته إلى العمل فقد تم عرض الطلب على 
 المحافظ وقد اقترن بعدم الموافقة.

/ من قانون 209المادة / نّصتالمدعي بإعادته إلى العمل بعد قبول استقالته فقد  مطالبةولجهة  ن هإحيث من و 
ى اقتراح من الوزير المختص بناًء عليجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء -العاملين األساسي في الدولة على: )أ

 إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها(.

هو أمر  إن مانوني سالف الذكر أن  إعادة العامل المستقيل إلى العمل يتضح من استقراء النص القا ن هإحيث من و 
 فإن مطلب المدعي بإلزام اإلدارة بإعادته إلى العمل حري بالرفض. جوازي وال إلزام على اإلدارة في ذلك ومن ثم  

صفى بأن ت   الصادر عن مجلس الوزراء قد قضى 8/21/1120في  المؤر خ/م. و 24القرار رقم / من حيث إن  و 
المستحقات التأمينية للعاملين الذين بعهدتهم سيارات أو مستودعات أو لوازم تعرضت ألعمال إرهابية من )خطف 

 احتراق( خالل األوضاع الراهنة وفق اإلجراءات المحددة في القرار المذكور. –سرقة  –

به قرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا فإن وا عمااًل لقواعد العدالة واإلنصاف ونزواًل عند ما قضى  ن هإحيث من و 
امتناع الجهة المدعى عليها عن تصفية المستحقات التأمينية للعامل المدعي بذريعة عدم إمكانية الوصول للمواد 
المسلمة له يكون في غير محله القانوني، ومن ثم يكون من المتعين إلزامها بتصفية المستحقات التأمينية للعامل 

 م. 8/21/1120/م. و تاريخ 24إلجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم /المدعي وفق ا

 -لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:
لاازام الجهااة الماادعى عليهااا بتصاافية المسااتحقات التأمينيااة للعاماال الماادعي  فااي شااطر  قبولهااا موضااوعًا  ثانيــاا: منهااا وا 

ورفاض ماا يجاااوز  8/21/1120فاي  الماؤر خ/م. و 24وفاق اإلجاراءات المحاددة فاي قارار مجلاس الااوزراء ذي الارقم /
 ذلك من طلبات.

 تضمين كل من الطرفين مناصفة المصاريف. ثالثاا:
 73/4/7104الموافق في  ه73/1/0425صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن رقم 432تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام7041/
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 –المحكمة اإلدارية بطرطوس  -

 م7104( لعام 00القرار رقم )

 م7104( لعام 0في القضية ذات الرقم )

عدم -7111/ لعام 241اإلحالة إلى المعاش وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / –عامل-محكمة إدارية
 –وما فوق من المهن الشاقة  %25استفادة العاملين الذين منحوا معاش عجز إصابة جزئي مستديم بدرجة 

 مناط ذلك.-مطالبةرفض ال

 ع. م(. –م. خ  –ا. ع  –)ح. ع  الجهة المدعية:

 العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته.: المدير الجهة المدعى عليها

 تمثله إدارة قضايا الدولة.                            

 : المدير العام للشركة العامة لمرفأ طرطوس إضافة لوظيفته.الجهة المدخلة

 تمثله إدارة قضايا الدولة.                                                   

 –المحكمة-

 على األوراق، وسماع اإليضاحات، وبعد المداولة. بعد االّطالع

ت بهذه الدعوى تقّدموكيلة الجهة المدعية  وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق بأن   من حيث إن  
منذ أكثر  –سة تناول بضائع فئة خام -قائلة فيها: بأن المدعين يعملون لدى الشركة العامة لمرفأ طرطوس عمال 

مرفقة  1110/ لعام040للمرسوم ذي الرقم /وا بطلبات إحالة إلى المعاش سندًا تقّدممن خمسة عشر عامًا وقد 
 الجهة المدعى عليها رفضت طلباتهم بحجة أنهم يتقاضون معاش إصابة عمل وبأن   إال أن   ،بالوثائق المطلوبة

الصادر عن وزير الشؤون  22/22/1121/ تاريخ 21584التعليمات الصادرة وخاصة التعميم ذو الرقم /
االجتماعية والعمل قد استثنى هؤالء من شمول المرسوم المذكور وحرمهم من التقاعد المبكر ولقناعة الجهة 

 قانونًا أسوةً  قّرروبمنحها المعاش الم عنه همعاش وفقًا ألحكام المرسوم المنو  المدعية بأحقيتها بإحالتها إلى ال
 بزمالئهم، فقد كانت الدعوى الماثلة التي تهدف إلى الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بذلك.

ما  فئةً  المرسوم المنوه عنه والذي تستند إليه في دعواها لم يستثن   الجهة المدعية أسست دعواها بأن   من حيث إن  و 
نه ليس للسلطات اإلدارية أن تصدر تعليمات وتعاميم تخالف مضمونه وعلى ذلك فإن  من العمال من شموله وا 

يخالف صراحة نص المادة  إن مااالستثناء الوارد في التعميم الصادر عن وزير الشؤون االجتماعية المنوه عنه 
ذين أحيلوا إلى مما يتعين تطبيق حكم األخير على المدعين أسوة بزمالئهم ال ،السادسة من المرسوم المذكور
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الفارق الوحيد بين هؤالء  إال أن  التقاعد المبكر والذين كانوا يعملون بنفس الظروف وبعدد مماثل لساعات العمل، 
 والمدعين بأنهم يقومون باألعمال الشاقة رغم إصابتهم.

الحكم بردها شكاًل لعدم االختصاص ومن ثم  طالبةً جهة اإلدارة المدعى عليها ردت على الدعوى  من حيث إن  و 
الذي تضمن عدم استفادة العاملين  22/22/1121/ تاريخ 21584موضوعًا مستندة إلى التعميم الوزاري رقم /

( وما فوق من المهن الشاقة مع ضرورة تقيد الجهات %05الذين منحوا معاش إصابة عجز جزئي مستديم بنسبة )
صصوا المدعين كانوا قد خ   ين الذين منحوا هذه النسبة باألعمال المذكورة، وبأن  المعنية بعدم تشغيل العامل

 ما قامت به الجهة المدعى عليها يعتبر تطبيقًا سليمًا ألحكام القانون. بمعاشات عجز إصابة عمل وبالتالي فإن  

ص موضوع الدعوى من قبل هذه المحكمة وفي سبيل استجالء الحقيقة وتقديم الدفوع الالزمة بخصو  من حيث إن  و 
ت إدخال المدير العام للشركة العامة لمرفأ طرطوس إضافة لوظيفته وتكليفه بالرد على قّرر رب العمل مباشرة فقد 

 الدعوى وتقديم ما لديه من دفوع.

 قالجهة المدخلة دفعت بأن أمر تقدير توفر الشروط الخاصة باألعمال الشاقة وظروفها فيما يتعلّ  من حيث إن  و 
بالمدعين يعود للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن طريق اللجان المشكلة لهذا الخصوص وليس للشركة 

 العامة لمرفأ طرطوس أي عالقة بالدعوى وموضوعها، وقد التمست وفقًا لذلك إخراجها من الدعوى.

إلدارية في المحافظات بمرسوم تحدث المحاكم ا 8/5/1122/ تاريخ 20بموجب القانون ذي الرقم / ن هإحيث من و 
نه استناداً بناًء عل إلى ذلك فقد استحدثت المحكمة اإلدارية في حمص بموجب  ى اقتراح رئيس مجلس الدولة وا 

ضت المادة الثالثة منه السيد رئيس مجلس الدولة بتحديد والذي فو   9/0/1122/ تاريخ 129المرسوم رقم /
نه  /ر تاريخ 82وفقًا لذلك فقد أصدر السيد رئيس مجلس الدولة القرار رقم االختصاص المكاني لهذه المحكمة وا 

 والمتضمن تحديد االختصاص المكاني للمحكمة اإلدارية بحمص ليشمل محافظة طرطوس أيضًا. 2/0/1120

بعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بالدعوى الماثلة يكون غير  الدفع المبدى ترتيبًا على ذلك فإن   ن هإحيث من و 
قائم على موجبات قانونية سليمة وال معدى في ضوء ذلك من رد الدفع المذكور وا عالن اختصاص هذه المحكمة 

 للنظر بالدعوى الماثلة.

جراءاتها الشكلية مما يتعين الدعوى الماثلة قد قدمت وفقًا لألوضاع القانونية المعتادة وقد استوفت إ من حيث إن  و 
 الحكم بقبولها شكاًل.

هو تقدير حجم  1110/ لعام 040اة من إصدار المرسوم ذي الرقم/الغاية المتوخ   في الموضوع فإن   ن هإحيث من و 
األعمال الشاقة والخطرة التي قام بها العامل خالل فترة خمسة عشر عامًا بشكل متواصل وبحسبان أيضًا أن من 

يساوي عمله المذكور عمل أقرانه من  إن مابعمل مضني وشاق أو خطر بشكل فعلي طيلة المدة المذكورة يقوم 
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ذات فئة العمال الذين يقومون بأعمال طبيعية ليست من األعمال الشاقة أو الخطيرة حتى بلوغهم السن القانونية 
 الطبيعية لإلحالة إلى معاش الشيخوخة.

أو  يف وفقًا للمرسوم المذكور تتجلى بمكافأة وتقدير العامل الذي يقوم بأعمال مجهدة  علة هذا التصن من حيث إن  و 
 لما يبذله من جهد مضاعف أو لما يتعرض له من مخاطر إضافية إلنجاز عمله. خطيرة  

ينبني على التصنيف المذكور أن يكون من يقوم بتلك األعمال مؤهاًل لذلك من الناحية الصحية  ن هإحيث من و 
التعليمات التنفيذية للمرسوم المذكور والصادرة استنادًا ألحكام المادتين الخامسة  نّصتلبدنية وعلى ذلك فقد وا

وما فوق  %05والسادسة منه على عدم استفادة العاملين الذين منحوا معاش عجز إصابة جزئي مستديم بدرجة 
 من المهن الشاقة.

جزئي ناشئ عن إصابة  صص بمعاش عجز  من المدعين كان قد خ   كالً  الواضح من األوراق بأن   من حيث إن  و 
عمل قبل مضي خمسة عشر عامًا من بدء تعيينه وقد تغيب بعضهم عن العمل المكلف به لفترات متقطعة بسبب 

أو خطر  شاقّ  عضليّ  إصابته وعليه فإنه ال يستقيم مع المنطق القانوني السليم أن يقوم كل من هؤالء فعليًا بعمل  
 وضعه الصحي وما ألم به من عجز وظيفي دائم بالمقدار المؤهل للمعاش ال يمكنه من ذلك. بحسبان أن  

ة كعمال تناول بضائع لإلحالة على المعاش قّرر عدم بلوغ كل من أفراد الجهة المدعية السنوات الم من حيث إن  و 
وما فوق من كامل وظائف  %05بة بنس اً مستديم اً فت لديهم عجز قبل تاريخ حصولهم على إصابات عمل خلّ 

يجعل دعواهم الماثلة غير قائمة على أسانيد قانونية صحيحة وال معدى في ضوء ذلك من الحكم  إن ماالجسم 
 برفضها موضوعًا.

 –لهذه األسباب  - 

 حكمت المحكمة بما يلي:

 رد الدفع المتعلق بعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بالدعوى الماثلة. أولا:

 قبول الدعوى شكاًل.ثانياا: 

 رفضها موضوعًا. ثالثاا:

 تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ مئتي ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة رابعاا:

 م74/2/7104هـ الموافق في 72/00/0425حكماا صدر وتلي علناا في 
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7104/ لسنة  275القرار رقم / 

 م7104/ لسنة 722ذات الرقم/  في القضية

قبول –بتعديل وضعه لحصوله على شهادة أعلى مطالبةال-عامل لدى مديرية الجمارك العامة–محكمة إدارية
 مناط ذلك.-0222/  2/  03تاريخ  120وفق أحكام المرسوم التشريعي  مطالبةال

 )م. ز(.الجهة المدعية: 

 ة لمنصبه.السيد وزير المالية إضاف الجهة المدعى عليها:

 المدير العام لمديرية الجمارك العامة إضافة لوظيفته.                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة 

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  بعد االّطالع

وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة في القضية أن المدعي من العاملين  من حيث إن  و 
ه استحصل إال أن  وحاليًا يشغل وظيفة فني كمبيوتر من الفئة الثانية  1114في مدرية الجمارك العامة منذ عام 

اضية السورية فبادر إلى تقديم صادرة عن الجامعة االفتر  1118على إجازة في تكنولوجيا المعلومات لعام 
صدر عن السيد  22/2/1121لى الفئة األولى بوظيفة مراقب وبتاريخ إعروض لتعديل وضعه الوظيفي لنقله م

الجهاز المركزي للرقابة  إال أن  ( المتضمن نقل المدعي وفقًا لطلبه 11121.ج/141وزير المالية القرار رقم )
جازة في تكنولوجيا المعلومات ليست من الشهادات الملحوظة في ون اإلرفض التأشير على القرار لك المالية

حيث اشترط المؤهل  21/21/1111( تاريخ 400المالك العددي لوظيفة المراقب وفقًا لما نص عليه المرسوم )
عرض الموضوع  ومن ثم تم   ،ةالعلمي للوظيفة أن تكون شهادة جامعية في الحقوق أو التجارة أو العلوم االقتصادي  

المتضمن تأييد رأي  19/2/1120/ تاريخ 2على المجلس األعلى للرقابة المالية فأصدر قراره في الجلسة رقم /
( الصادر عن السيد وزير المالية فبادرت 112/ج/ 141مدير إدارة التأشير في رفض التأشير على القرار رقم )

رار المجلس األعلى للرقابة المالية السالف ذكره وا عطاء القرار إلغاء ق ملتمسةً الجهة المدعية إلقامة هذه الدعوى 
ولى بصفة مراقب وفقًا لما نص عليه القرار الصادر عن السيد وزير المالية رقم ا من الفئة الثانية إلى الفئة األبنقله
 (.1121/ج/141)

استنادًا إلى أن قانون الجهاز  رفض الدعوى  طالبةً الجهة المدعى عليها ردت على استدعاء القضية  من حيث إن  و 
حدد اختصاصات الجهاز  19/9/1110( تاريخ 04التشريعي رقم ) المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم



333 
 

وتعويضات التسريح... وللمراسيم والقرارات الخاصة بشؤون  وهي الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات
التعيينات والعالوات والنقل.... الخ وتأسيسًا على ذلك فهو يقوم بعمله  بصحة العاملين بالجهات العامة فيما يتعلق

داري بعدم جواز مخاصمته في معرض مباشرته لعمله فضاًل عن اجتهاد محكمة القضاء اإل ،تنفيذًا ألحكام القانون 
 في التأشير على الصكوك ألنه جهاز رقابي وليس جهاز تنفيذي.

تؤسس دعواها استنادًا إلى حقها في النقل إلى الفئة األولى إلى النظام الداخلي إلدارة  الجهة المدعية من حيث إن  و 
سناد الوظائف والنقل(( يشترط الخامس الفصل األ / الباب 01الجمارك الذي نص في المادة /  ول ))التعيين وا 

 –ات التالية )حقوق إلشغال وظائف إدارة الجمارك ما يلي: حيازة إحدى الشهادات الجامعية في االختصاص
قبل الشهادات الجامعية األخرى إذا كان لحاملها خدمة فعلية في إحدى اللغتين الفرنسية أو االنكليزية( وت   -اقتصاد

وهذا  28/0/2929( تاريخ 092عماًل بنص المرسوم التشريعي رقم ) خمس سنوات  إدارة الجمارك مدة ال تقل عن 
فضاًل عن حصول الجهة المدعية على  4/0/1121/ م. ب تاريخ 214/ه كتاب مديرية الجمارك رقم أّكدما 

 وأخيرًا فإن   ؛/ من النظام الداخلي إلدارة الجمارك0من رئاسة مجلس الوزراء من الفقرة / ب/ من المادة / استثناء  
كيدها حول / على ذلك بتأ2في المادة / نّصت 01/21/1114/ تاريخ 8105التعليمات التنفيذية الواردة بالقرار /

شروط النقل )أن تكون من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها 
 الداخلي.

تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية أو عدم تأشيره على الصكوك  إلى أن   البد من التنويه ابتداءً  ن هإحيث من و 
ال مجال الختصام  اريًا نهائيًا قاباًل للعرض على القضاء اإلداري وعليه فإن  الخاضعة لتأشيره ال يعتبر قرارًا إد

الجهاز المركزي في الدعاوى التي يقيمها العاملون في الدولة المتعلقة بهذا الصدد وعلى هذا استقر االجتهاد لدى 
 ن الدعوى.المحكمة اإلدارية العليا، مما يتعين معه إخراج الجهاز المركزي للرقابة المالية م

/ من الباب الخامس /الفصل األول/ من النظام الداخلي للعاملين في إدارة الجمارك قد 01المادة / من حيث إن  و 
لشروط التعيين الواردة في المادتين الخامسة والسابعة من القانون يشترط إلشغال  على ما يلي: إضافةً  نّصت

 وظائف إدارة الجمارك ما يلي:

إحدى  –اقتصاد  –حيازة إحدى الشهادات الجامعية في االختصاصات التالية: )حقوق  –ى: أ وظائف الفئة األول
قبل الشهادات الجامعية األخرى إذا كان لحاملها خدمة فعلية في إدارة الجمارك اللغتين الفرنسية أو االنكليزية( وت  

 م.2929/  0/  28تاريخ  092عماًل بنص المرسوم التشريعي  خمس سنوات  مدة ال تقل عن 

 1121/م. ب/211بموجب كتابها رقم  بي نتدارة المدعى عليها )مديرية الجمارك العامة( قد اإل من حيث إن  و 
ه في حالة تعديل الوضع بعد التعيين فتقبل الشهادات الجامعية األخرى إذا كان لحاملها بأن   21/4/1121تاريخ 

 –باإلضافة إلى الشهادات المذكورة ) الحقوق  خمس سنوات  دمة فعلية في إدارة الجمارك مدة ال تقل عن خ
العامل المدعي يعتبر من  / وأن   092االقتصاد إحدى اللغتين الفرنسية أو االنكليزية ( سندًا للمرسوم التشريعي / 
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/  00حسب ما ورد في قرار تعيينه رقم /  خمس سنوات  موظفي إدارة الجمارك وقد مضى عل تعيينه أكثر من 
 .19/1/1114ص تاريخ 

د المؤهل المتضمن المالك العددي إلدارة الجمارك العامة قد حدّ  1111/ لعام 40المرسوم رقم / من حيث إن  و 
ة ميه كلفت المحكبناًء علالعلوم االقتصادية(، و  -التجارة -العلمي لوظيفة مراقب بالشهادات التالية: )الحقوق 

جازة في تكنولوجيا المعلومات الحاصل عليها من الجامعة االفتراضية السورية من المدعي ببيان فيما إذا كانت اإل
م ى التكليف المذكور فقد أبرز المدعي قائمة بأسماء المواد التي قابناًء علضمن العلوم االقتصادية أم ال، و 
ضمن العلوم االقتصادية، مما يجعل شهادته )بتكنولوجيا غلب هذه المواد من أ بدراستها في الجامعية، حيث أن 

وبالتالي يتحقق فيه المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظيفة مراقب  ،تعتبر من العلوم االقتصادية إن ماالمعلومات( 
 وفي ضوء ما سلف بيانه، فإن   ن هإحيث من السالف ذكره، و  1111/ لعام  40رقم /  حسبما هو وارد في المرسوم

ولى، وذلك في ضوء الشهادة التي للنقل لوظيفة مراقب من الفئة األ كون قد تحققت فيه الشروط المطلوبةيالمدعي 
المدة الزمنية التي قضاها في العمل في مديرية الجمارك العامة هذا فضاًل عن القرارات التي أبرزها و يحملها، 

عن اإلدارة المدعى عليها حيث أشرت هذه القرارات من  ين والمماثلة لحالته الصادرةلالمدعي لمجموعة من العام
 الجهاز المركزي للرقابة المالية.

على مستنداتها القانونية السليمة وجديرة  فتغدو دعوى الجهة المدعية قائمةً  تقّدموفي ضوء ما  ن هإحيث من و 
 بالقبول موضوعًا.

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 الجهاز المركزي للرقابة المالية من الدعوى لعدم صحة اختصامه.إخراج أولا: 

 قبول الدعوى شكاًل. ثانياا:

لزام اإلقب ثالثاا: لى الفئة األولى بوظيفة مراقب وبكل ما يترتب إدارة المدعى عليها بنقل المدعي ولها موضوعًا وا 
 على ذلك من آثار ونتائج.

 تعاب المحاماةأس مقابل 1/ ل  2111وفات ومبلغ / تضمين الجهة المدعى عليها المصر  رابعاا:

 م 7104/ 00/ 02هـ الموافق في 0421/ 00/0صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 0527تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام2017رقم /
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 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7104/ لسنة  225/  القرار رقم

 م 7104/ لسنة 125في القضية ذات الرقم/ 

 مناط ذلك.– مطالبةقبول ال–بتشميله بنظام الرعاية الصحية ونظام الطبابة مطالبةال–عامل–محكمة إدارية 

 :)ع. ح(. بصفته رئيس نقابة عمال النفط والثروة المعدنية بحماه الجهة المدعية

 النفط والثروة المعدنية إضافة لمنصبه.وزير  :الجهة المدعى عليها

 المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية إضافة لوظيفته.                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة 

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

 . بالقبول شكالً  فهي جديرة  إجراءاتها الشكلية القانونية الدعوى قد استوفت  من حيث إن  و 

بعريضة  تقّدموكيل الجهة المدعية  وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة في أن   من حيث إن  و 
شارحًا فيها بأن المدعين من العاملين لدى الجهة المدعى  21/1/1124دعواه إلى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 

وفق القرارات المرفقة وقد امتنعت الجهة  –فرع حماه  –عليها وهي المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية 
 للنظام الداخلي للمؤسسة خاصةً  فادة من نظام الطبابة وفقاً المدعى عليها من تشميلهم بالرعاية الصحية واالست

المؤسسة غير متعاقد مع أي  أنهم لم يستفيدوا من الفحوص واالستشارات الطبية أو يتداووا لدى اإلدارة، وفرع
 – 1121 – 1122 – 1121طبيب ولم يستحصلوا على أي إجازة مرضية خالل السنوات األربع الماضية /

/ ص تاريخ 525والكتاب رقم / 14/21/1120/ ص تاريخ  524لكتاب المرفق رقم / / وفقًا ل1120
فقد انتهوا في  20/1/2922/ تاريخ 141لذلك وعماًل بقرار وزير النفط والثروة المعدنية رقم / 1/21/1120

من نظام  استدعاء دعواهم إلى طلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بتشميلهم بالرعاية الصحية واالستفادة
الطبابة وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة واعتبار تشميل المدعين بنظام الطبابة له صفة الديمومة وليس محصورًا 

/ تاريخ 141بالسنوات المطالب بالتعويض عنها، وفي حال عدم التشميل بنظام الطبابة فالعمل بالقرار رقم /
لزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمد 20/1/2922  عين راتب شهر مكافأة سنوية لكل عامل تعادل راتبه أووا 

/ مع حفظ حق المدعين بالفروقات 1120 – 1121 – 1122 – 1121أجره الشهري المقطوع وذلك عن أعوام /
لزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مكافأة سنوية لكل عامل تعادل نصف راتبه أو أجره  الالحقة، وا 
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/ 1120 – 1121 – 1122 – 1121مرضية خالل أعوام / عامل لم يحصل على إجازة   الشهري المقطوع لكل
 مع حفظ حق المدعين بالفروقات الالحقة.

عمال اإلدارة العامة بدمشق وكذلك كافة العاملين في  وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على أن   من حيث إن  و 
شركة  –شركة نقل النفط الخام السوري  –لشركة السورية للنفط الشركات التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية )ا

/ 141شركة مصفاة بانياس( يستفيدون من نظام الطبابة وكذلك يشملهم القرار الوزاري رقم / –مصفاة حمص 
يستوجب منح المدعين كافة المزايا والحقوق التي نص عليها  المساواة وبالتالي وعماًل بمبدأ 20/1/2922تاريخ 
الصادر عن وزير الشؤون  1121/ لعام 28ار الوزاري المذكور، وأن المدعين غير مشمولين بالقرار رقم /القر 

االجتماعية والعمل بشأن العناية الطبية بالعمال، وقد كان عمال المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بحماه 
الصادر عن المحكمة اإلدارية  01/2/1120ريخ / تا1200/ في الطعن رقم /21قد استحصلوا على القرار رقم /

العليا والمنتهي من حيث النتيجة إلى إلزام الجهة المدعى عليها بتشميل أفراد الجهة المدعية والجهة المتدخلة 
المدعى عليها  إلزام الجهة – 1لنظام الداخلي للمؤسسة ا باالستفادة من نظام الطبابة وفق بنظام الرعاية الصحية

 الخ. 111فأة مقدارها راتب شهر لكل واحد بدفع مكا

 11/9/1124ة في المؤر خالجهة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها  من حيث إن  و 
/ وتحديدًا 141الجهة المدعية باالستفادة من القرار الوزاري رقم / طالبةم رفضها موضوعًا تأسيسًا على أن   طالبةً 

طبق على عاملي المؤسسة وفروعها هذا القرار ال ي   قانوني سليم ذلك أن   المادة التاسعة منه ال تستند إلى أساس  
لى أنه قد نص ع 21/8/2922/ تاريخ 2219المعدنية رقم / قرار وزير النفط والثروة بالمحافظات، حيث أن  
المتضمن نظام الطبابة للعالمين في الشركة السورية للنفط على  20/1/2922تاريخ  141تطبق أحكام القرار رقم 

بانياس،  وفي شركة مصفاة 2924/ لعام  9رقم /  كافة العاملين في الشركات المحدثة بموجب المرسوم التشريعي
شركة  – 1الشركة السورية للنفط  – 2ة بموجبه وهي: وعليه فقد أشار المرسوم التشريعي إلى الشركات المحدث

الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية وبالتالي  – 4شركة مصفاة حمص  – 0النفط الخام السوري  نقل
وفق صراحة النص، وأنه  141عليها أحكام القرار رقم  طبقالمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ال ي   فإن  
الطبابة بأكثر مما نص عليه القانون، ولما لم يكن لدى المؤسسة نظامًا  يس للجهة المدعية أن تطالب بشأنل

من قانون العمل رقم  05خاصًا بالطبابة فإنه يطبق على الجهة المدعية نظام الطبابة المنصوص عليه بالمادة 
الحجم العددي  على أساس 1121عام ل 22من قانون العمل رقم  94والتي يقابلها المادة  2959لعام  92

عدد عمال فرع المؤسسة بحماه ال يتجاوز المائة عامل حاليًا في مكان الفرع  بحسبان أن  المرتبط بالمكان، 
إال فيما بين الخصوم  المذكور، وأن قرار المحكمة اإلدارية العليا الذي استندت إليه جهة االدعاء ال يكتسب حجةً 

 .وبما صدر فيه من أحكام

 اً طلب متضمنةً  24/21/1124أمام هذه المحكمة بمذكرة مؤرخة في  تقّدموكيل الجهة المدعية  من حيث إن  و 
 إلى األعوام موضوع الدعوى. 1124إلضافة عام  اً عارض
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يتضح من الوثائق المبرزة بملف الدعوى أن أفراد الجهة المدعية من العاملين لدى المؤسسة العامة  ن هإحيث من و 
 للجيولوجيا والثروة المعدنية فرع حماه.

تاريخ  /ص524رقم –فرع حماه  –يتضح من كتاب المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية  ن هإحيث من و 
المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في حماه ال يستفيدون من نظام أن العاملين في فرع  1/21/1120

الصادر عن  21/2/1121/ تاريخ 28الرعاية الصحية والطبابة، كما أنهم ال يستفيدون من أحكام القرار رقم /
/ لعام 22// ب من قانون العمل رقم  94ى أحكام المادة / بناًء علوزير الشؤون االجتماعية والعمل الصادر 

نظام الطبابة للعاملين  المتضمن 20/1/2922/ تارياااااااااااااخ 141مما يبقيهم خاضعين ألحكام القرار رقم / 1121
 21/8/2922/تاريخ 2119في الشركة السورية للنفط، والمطبق على أفراد الجهة المدعية وفقًا ألحكام القرار رقم /

لعام  1200/ في الطعن 21رقم / دارية العليا)حكم المحكمة اإل والثروة المعدنية الصادر عن وزير النفط
1120.) 

 تنص على ما يلي:  20/1/2922/ تاريخ 141/ من القرار رقم /9المادة / من حيث إن  و 

)كل من ال يراجع طبيب الشركة أو أطباءها األخصائيين المعتمدين خالل عام ميالدي يستحق مكافأة سنوية 
أو أجره الشهري المقطوع، كما يمنح مكافأة سنوية تعادل نصف راتبه أو أجره الشهري  تعادل راتبه المقطوع

 طباء خاللها(.م ميالدي ولو اضطر إلى مراجعة األالمقطوع لكل من ال يحصل على إجازة مرضية خالل عا

فراد ألجيولوجيا بحماه الذي يعمل لديه فرع المؤسسة العامة ل وفي ضوء أن   تقّدمواستنادًا للنص الم ن هإحيث من و 
خصائيين سواء داخل مدينة حماه أو خارجها أب معتمد وليس متعاقدًا مع أطباء الجهة المدعية ليس لديه طبي

دارية في موضوع مماثل )حكم المحكمة اإل وانطالقًا من مبدأ المعاملة بالمثل مع من حصلوا على حكم قضائي
و أتعادل راتب  سنوية   أفراد الجهة المدعية يستحقون مكافأة   فإن   1120/ لعام 1200// في الطعن 21العليا رقم /

 (.1124- 1120 – 1121 – 1122 – 1121جر الشهري المقطوع وذلك عن سنوات )األ

 فقط فإنه يستحق مكافأةً  1120وذلك في عام  مرضية   المدعي /و. ص/ قد حصل على إجازة   من حيث إن  و 
 / في حين أن   1124 – 1121 - 1122 - 1121ه أو أجره الشهري المقطوع عن أعوام تعادل نصف راتب

باقي أفراد الجهة المدعية يكون لهم الحق بالحصول على المكافأة السنوية المعادلة لنصف راتب أو األجر الشهري 
جازة ( وذلك لعدم حصولهم على أي إ1124 – 1120 – 1121 – 1122 – 1121المقطوع عن السنوات )

 مرضية خالل السنوات السابقة.

منها، في  في شطر  وفي ضوء ما سلف بيانه تغدو دعوى الجهة المدعية جديرة بالقبول موضوعًا  هإنّ حيث من و 
 خر.اآل في شطرهاحين تنالها أسباب الرفض 

 -لهذه األسباب-
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 حكمت المحكمة بما يلي:

 .لدعوى شكالً قبول اأولا: 

لزام اإل في شطر  قبولها موضوعًا ثانياا:  دارة المدعى عليها بتشميل أفراد الجهة المدعية بنظام الرعاية منها، وا 
لزام اإلدارة المدعى عليها بدفع مكافأة  الصحية وباالستفادة من نظام الطبابة وفق النظام الداخلي للمؤسسة، وا 

عن كل سنة من السنوات التالية مقدارها راتب شهر لكل واحد من أفراد الجهة المدعية تعادل الراتب المقطوع 
لزام اإلدارة المدعى عليها بدفع مكافأة سنوية1124 – 1120 – 1121 – 1122 – 1121) تعادل نصف  ( وا 
( لكل واحد  1124 – 1120 – 1121 -1122 – 1121جر المقطوع عن كل سنة من السنوات التالي )األ

ة خالل هذه السنوات باستثناء المدعي / و. ص/ فإنه من أفراد الجهة المدعية لعدم حصولهم على إجازات مرضي
 ( ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.1124 – 1121 – 1122 – 1121يستحق هذه المكافأة عن السنوات )

 تعاب المحاماة. أس مقابل  ./ ل 511ف وكل منهما / تضمين الطرفين مناصفة المصاري ثالثاا:

 م 7104/ 00/ 2في  هـ الموافق0421/ 00/0صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن رقم 731تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام2052/

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 7/ 2القرار رقم )
 م 7105( لسنة 521/7في القضية ذات الرقم )

إن تأخر ورود الموافقة األمنية ل يحرم الناجح من -تأخر ورود الموافقة األمنية–مسابقة–عامل–محكمة إدارية 
حقه في التعيين ومنحه األجر المستحق وفق جداول األجور الملحقة بالقانون األساسي للعاملين في الدولة 

 ك.مناط ذل-اعتباراا من تاريخ صدور القرار بتعيينه وليس من تاريخ تعيين زمالئه

 : )غ. ج(.الجهة المدعية

 وزير التربية إضافة لمنصبه  الجهة المدعى عليها:

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  بعد االّطالع
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جراءاتها الشكلية.  من حيث إن  و   الدعوى قد استوفت أوضاعها القانونية وا 
أعلنت وزارة  2/22/1121وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية: بأنه وبتاريخ  من حيث إن  و 

، وقد 0/4/1122ات من حملة اإلجازة الجامعية وجرت المسابقة بتاريخ مدّرسين و مدّرسالتربية عن مسابقة النتقاء 
( كما 01458في اللغة العربية بمعدل )  تحمل إجازةً  هاانت للمسابقة المذكورة بحسبتقّدمكانت الجهة المدعية قد 

للمسابقة ونجحت بالمسابقة المذكورة  تقّدمبذلك شروط ال ( محققةً 21481تحمل شهادة دبلوم تأهيل تربوي بمعدل )
الجهة المدعى عليها قامت بتعيين جميع الناجحين بالمسابقة المذكورة ولم تحصل الجهة المدعية على  إال أن  

ا لم تقم بإدراج اسم الجهة المدعية في جداول الناجحين بحجة عدم ورود الموافقة األمنية للجهة حقها بالتعيين كم
، وبالرغم أنه من المفترض أن تقوم الجهة المدعى عليها 10/8/1121المدعية والتي حصلت عليها بتاريخ 

 أن هاإال ي المسابقات السابقة كما مضت ف بتنظيم مالحق نجاح للمتسابقين الذين وصلت موافقتهم األمنية متأخرةً 
ن إمكانية والذي بيّ  12/21/2998/ تاريخ 0512لوزارة التربية رقم / لم تفعل رغم ورود كتاب الجهاز المركزي 

وقد استندت الجهة المدعى عليها إلى كتاب  ،تنظيم مالحق بأسماء الناجحين ممن تأخرت موافقاتهم األمنية
يه تنعي الجهة المدعية على الجهة المدعى عليها مخالفتها للقانون ناًء علبو  012/1119الجهاز المركزي رقم 

ولهذا فقد كانت دعواها الماثلة التي تطلب من خاللها  2909/ لعام 491والرأي الصادر عن مجلس الدولة رقم /
بزمالئها  إلزام اإلدارة المدعى عليها بإعطاء الجهة المدعية حقها في التعيين وذلك حسب اختصاصها وأسوةً 

أصحاب األرقام المتسلسلة التي جاءت أرقامهم بعد وقبل رقمها واعتبار قرار التعيين للجهة المدعية منتجًا ألثاره 
 القانونية من تاريخ تعيين زمالئها في المسابقة نفسها.

د الدعوى طلبت فيها ر  25/21/1124ت بمذكرة جوابية بتاريخ تقّدمجهة اإلدارة المدعى عليها  من حيث إن  و 
 –درجة 41تأسيسًا على أن الجهة المدعية صاحبة العالمة حصلت على العالمات التالية )االمتحان الكتابي 

المحصلة النهائية  –درجة  12درجة تثقيل المعدل  81/21معدل دبلوم التربية  –درجات  9االمتحان الشفوي 
لعدم ورود موافقة أمنية على  28/9/1121خ تاري 0022/940درجة( ولم يرد اسمها في قرار النجاح رقم  21

وقد وردت لها موافقة أمنية رقم  10/8/1121/ س د تاريخ 229891س/ 2924218تعيينها بالكتاب رقم 
رئاسة مجلس  بعد صدور قرار النجاح وأن   متأخرةً  28/0/1122/ س تاريخ 0/229891س د  21221/8

بعد  بعدم األخذ بأي نتيجة   1/5/1122/ تاريخ 5882الوزراء قد أفادت الجهة المدعى عليها بالكتاب رقم /
 سماء الناجحين بالمسابقة.أاإلعالن عن 

تبين بأن الجهة المدعية بالدعوى الماثلة لم يتم تعيينها وفق تسلسل النجاح في المسابقة موضوع  ن هإحيث من و 
بزمالئها  ين أسوةً يت عليها فرصة التعتأخر وصول الموافقة األمنية المتعلقة بتعيينها األمر الذي فوّ الدعوى ل

 الناجحين بالمسابقة المذكورة.
من حقها في التعيين بعد نجاحها في  هاانتأخر ورود الموافقة األمنية ال يجوز تحميله للمدعية وحرم من حيث إن  و 

معه تعيينها وفق لتسلسل نجاحها وحسب اختصاصها ومنحها األجر المستحق وفق  المسابقة المذكورة مما يقتضي
ساسي للعاملين في الدولة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار بتعيينها وليس من داول األجور الملحقة بالقانون األج



333 
 

يعطي الحق بتقاضي أية ألن األجر ال يكون إال مقابل العمل وعدم صدور قرار بالتعيين ال  ،تاريخ تعيين زمالئها
 عن الفترة السابقة لصدور قرار التعيين. أجور أو تعويضات  

أساس  21/22/1121/ تاريخ 2025وبمثل ذلك قضت المحكمة اإلدارية العليا بموجب قرارها ذي الرقم /
 .1121/ لعام 0099/

 -لهذه األسباب-
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:
لزام جهة اإلدارة المدعى عليها بتعيين المدعية وفقًا لتسلسل نجاحها  في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا: منها وا 

وحسب اختصاصها ومنحها األجر المستحق لها وفق جداول األجور الملحقة بالقانون األساسي للعاملين في 
 ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. 1114/ لعام 51الدولة رقم /

 / ل.س في مقابل أتعاب المحاماة.511الطرفين مناصفة فيما بينهما المصاريف وكل منهما مبلغ / تضمين ثالثاا:
 71/0/7105هـ الموافق في 1/4/0421قراراا صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن 0211تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7105 / لعام2251رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م7105( لعام 1/7القرار رقم )

 م7105( لعام 7/ 025في القضية ذات الرقم )

أمر جوازي لإلدارة ل إلزام عليها -بتعديل الوضع للحصول على شهادة أعلى مطالبةال –عامل–محكمة إدارية
 مناط ذلك.-مطالبةرد ال-فيه

 )ج. د(. الجهـة المدعـيـــة:

 للمخابر اآللية إضافة لوظيفته المدير العام للشركة العامة المدعى عليها:الجهة 

 تمثله إدارة قضايا الدولة  

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع
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ينت بالوكالة لدى وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من األوراق بأن الجهة المدعية كانت قد ع   من حيث إن  و 
الشهادة الثانوية العامة ومن ثم  على أساس 22/1/2984/ تاريخ 002الجهة المدعى عليها بموجب القرار رقم /

/ 2رقم / ساسي للعاملين في الدولةاستنادًا للقانون األ 18/0/2989خ / تاري209تم تثبيتها بموجب القرار رقم /
على التعيين ولما كانت الجهة المدعية قد  خمس سنوات  هذا التثبيت جاء بعد مرور  بحسبان أن  و  2985لعام 

 2989ت سندًا لذلك بعام تقّدمو  2980-2985باآلداب من قسم اللغة العربية بدورة عام  حصلت على إجازة  
 فإن   2995إال بعام  الموافقة على التعديل لم تتم إال أن  بطلب لتعديل وضعها وفقًا للشهادة الجامعية المذكورة 

الجهة المدعية تنعي على اإلدارة تأخرها في تثبيتها وتعديل وضعها مما سبب لها خسارة مادية عن فترة التأخير 
ت الجهة المدعية بدعواها الماثلة تقّدملذلك فقد  ؛المذكورة بالتثبيت وتعديل الوضع وبما يعادل عشرة آالف شهرياً 

ضعها من تاريخ حصولها على الشهادة الجامعية وتعديل أجرها من تاريخ التي تطلب من خاللها تعديل و 
لزام اإلدارة المختصة بدفع فروقات الرواتب  حصولها على الشهادة الجامعية أسوةً  بغيرها من العاملين في الدولة، وا 

 من تاريخ التعديل حتى اكتساب القرار الدرجة القطعية.
بمذكرة ردت فيها على الدعوى وطلبت ردها  15/8/1124ت وبجلسة ّدمتقالجهة المدعى عليها  من حيث إن  و 

/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم 22استنادًا إلى تثبيت العامل الوكيل وفقًا للفقرة /ها/ من المادة /
وفقًا جوازي وليس إلزامي كما أن تعديل وضع العامل الذي حصل على شهادة أعلى  هو أمر   2985/ لعام 2/

 جوازي لإلدارة وال إلزام عليها فيه. / من القانون األساسي للعاملين في الدولة هو أمر  20للمادة /
ت فيها على دفوعها األساسية الواردة أّكدبمذكرة  20/21/1124ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعية  من حيث إن  و 

 باستدعاء دعواها.
 طالبةبمذكرة طلبت فيها رد الدعوى لسقوط م 8/21/1124وبتاريخ ت تقّدمالجهة المدعى عليها  من حيث إن  و 

 تثبيت العامل الوكيل وتعديل على أن   من القانون المدني ومؤكدةً  020/2الجهة المدعية بالتقادم سندًا للمادة 
 ة لإلدارة التي ال إلزام عليها. يوضع العامل هو من األمور الجواز 

بالمادة  مطالبتها غير مشمولة   فيها أن   بي نت بمذكرة   25/21/1124ت وبتاريخ متقدّ الجهة المدعية  من حيث إن  و 
ن ما/ من القانون المدني كونها ال تتعلق بأجر و 020/  هي فروق باألجر الشهري نتيجة التأخير في تثبيتها. ا 
من تاريخ حصولها تتمحور حول طلب تعديل وضعها  إن ماالجهة المدعية بهذه الدعوى  طالبةم من حيث إن  و 

لزام اإلدارة بدفع  على اإلجازة الجامعية وتعديل أجرها من تاريخ حصولها على الشهادة الجامعية المذكورة وا 
 فروقات الرواتب من تاريخ التعديل وحتى اكتساب القرار الدرجة القطعية.

/ لعام 2/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /22وبالرجوع لنص الفقرة /ه/ من المادة / ن هإحيث من و 
ه يجوز بقرار من الوزير المختص تثبيت العامل الوكيل من الفئات الثانية والثالثة نّصت على أن  والتي  2985

 ن.والرابعة والخامسة إذا مضى على تعيينه بالوكالة مدة ال تقل عن سنتي
ه إذا حصل أحد نّصت على أن  / من القانون األساسي للعاملين في الدولة والتي 20ه وبالرجوع لنص المادة /ن  أكما 

العاملين القائمين على رأس العمل من شاغلي إحدى وظائف الفئات األولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من 
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يتجاوز أجر بدء التعيين للشهادة األعلى التي حصل عليها في ها وكان أجره يبلغ أو على أساس  الشهادة المعين 
جداول األجور الملحقة بهذا القانون فيجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى أحد وظائف الفئة 

 األعلى بنفس أجره. 
 ة المذكور أعاله أن  / من القانون األساسي للعاملين في الدول20-22يستفاد من نص المادتين / ن هإحيث من و 
يخضع للسلطة التقديرية لإلدارة وال إلزام على اإلدارة بتثبيت العامل الوكيل وأن مرور  إن مات العامل الوكيل يتثب

مدة سنتين هي شرط الكتمال حق اإلدارة العامة بممارسة سلطتها بالتثبيت إذا ارتأت ذلك دون إلزام عليها حتى 
يخضع أيضا لسلطة اإلدارة  إن ماعديل وضع العامل الذي حصل على شهادة أعلى مع مرور السنتين، كما أن ت

 التقديرية وال إلزام على اإلدارة بتعديل وضع العامل بنقله إلى فئة أعلى تمارس اإلدارة هذه السلطة دون التقيد بمدة  
الجهة  طالبةم يه فإن  بناًء علذلك، و صالحية التعديل من األمور الجوازية المنصوص عنها قانونًا ل طالما أن   زمنية  

لزام اإلدارة بفروقات ال راتب من تاريخ التعديل المدعية بتعديل وضعها منذ تاريخ حصولها على اإلجازة الجامعية وا 
 جديرًة بالرفض تقّدملسندها القانوني، األمر الذي يجعل من دعوى الجهة المدعية ووفقًا لما  فاقدة   ة  لباطهي م إن ما

الجهة المدعية بمعاملتها أسوة بالعاملين ممن تم تعديل وضعهم دون تأخير من  مطالبةموضوعًا فضاًل على أن 
/ عامًا على 25فاقدة لسندها القانوني باالستناد لما تم ذكره فضاًل عن مرور أكثر من / مطالبةاإلدارة هي 

 مطالبتها مما يجعلها ساقطة بالتقادم.
 -لهذه األسباب-

 المحكمة بما يلي:حكمت 

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

 .رفضها موضوعاً  ثانياا:

 ل. س مقابل أتعاب المحاماة. 2111تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ  ثالثاا:

 م 7/7/7105هـ الموافق 0/0421دمشق في / 

/ في الطعن 0302رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا تم 
 7105 / لعام4023رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105لسنة  42/7القرار رقم / 

 م 7105لسنة  521/7في القضية ذات الرقم/ 
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استقر  –تاريخ تسجيله في مكتب التشغيل على أساسبمنحه عالمة التثقيل  مطالبةال–مسابقة–محكمة إدارية 
إذا باشرت  أنَّهاإل الجتهاد على أن اإلدارة ليست ملزمة بتعيين الناجحين بالمسابقة أو الختبار الذي تجريه 
مناط -مطالبةرد ال-عملية التعيين فإنه من المتعين عليها اللتزام بتعيين الناجحين وفق تسلسل درجات النجاح

 ذلك.

 )م. ح(. مدعيــــــــــــــــــة:الجهة ال

 وزير التربية إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها:

 مدير تربية ريف دمشق إضافة لوظيفته                      

 تمثله إدارة قضايا الدولة

 -لمحكمةا-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  بعد االّطالع

جراءاتها الشكلية  من حيث إن    الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وا 

ى اإلعالن عن اختبار في مديرية بناًء عله و ن من األوراق بأن  وقائع القضية تتحصل حسبما تبي   من حيث إن  و 
 المدعي بأوراقه الثبوتية ومن ثم تم إعالن اسم تقّدمتربية ريف دمشق لتعيين عدد من العاملين بصفة مستخدمين 

 بحسبان أن  و  /81/ من أصل /20/ وحصل على عالقة قدرها /121المدعي من بين الناجحين باالختبار برقم/
دمه في التسجيل كان من المفترض أن يعطيه وأن ق   5/2/1121في مكتب التشغيل منذ تاريخ  المدعي مسجل  

/ 28من المفترض أن تصبح عالمته /تثقيل في الدرجة التي أخذها باالختبار بمقدار درجتين أو ثالث بحيث كان 
نه ولهذا كانت هذه الدعوى الماثلة لم تعيّ  أن هاإال بأوراقه الثبوتية لإلدارة لتعيينه  تقّدمكان المدعي قد  / ولما29أو /

صدار القرار الالزم لذلك  التي طلب المدعي من خاللها إلزام اإلدارة المدعى عليها بتعيينه بصفة مستخدم وا 
 باشرته للعمل بعد إصدار القرار الالزم من تاريخ مباشرة من تم تعيينهم في هذا االختبار.واعتبار م

اإلدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بمذكرة طلبت فيها رد الدعوى باالستناد إلى أن المدعي  من حيث إن  و 
/ وقد 24مدعي على عالمة /اشترك باالختبار المعلن عنه وقد تم تشكيل لجنة الختبار العاملين وقد حصل ال

/ ومن ثم أصبح ترتيبه في قرار النجاح رقم 20استفاد من عملية التثقيل بمعدل عالمتين وأصبح مجموع عالمته /
/ ولم تأخذ دائرة 111/ إلى /2/ وأنه تم تعيين الناجحين من الرقم /101با / 12/21/1120/ن تاريخ 22005/

 / حتى تاريخه.111ناجحين بعد رقم /الشؤون اإلدارية في المديرية أي من ال

المدعي  ن أن  المرفق بمذكرة اإلدارة تبيّ  12/21/1120/ تاريخ 22005وبالرجوع للقرار رقم / ن هإحيث من و 
/ ومن ثم استفاد من عالمتين عن قدمه في التسجيل 24استفاد من عملية التثقيل درجتين حيث كانت عالمته /



333 
 

مما ينفي ما أبداه في عريضة دعواه أنه لم يستفد من عملية  20مته النهائية بمكتب التشغيل ومن ثم صارت عال
 التثقيل.

ه يعين الناجحون نّصت على أن  عاملين في الدولة والتي / من القانون األساسي ل22بالرجوع للمادة / ن هإحيث من و 
الدرجة بين من  حال التساوي في و االختبار في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم وفيأفي المسابقة 

على معداًل وعند التساوي في المعدل يعين األقدم الشهادة يعين األ على أساس  و االختبار أنجح في المسابقة 
 تخرجًا.

بذلك  ( ناجح ملتزمةً 111نت أول )يّ اإلدارة كانت قد ع   وفي ضوء ما تبين من األوراق لجهة أن   ن هإحيث من و 
دون آخر أو عدم االلتزام بتسلسل  منها للنص القانوني بتعيين متسابق   جحين ودون مخالفة  تسلسل درجات النا

 النجاح.

بتعيين الناجحين بالمسابقة  ة في اجتهاد القضاء اإلداري أن اإلدارة ليست ملزمةً مستقرّ من المبادئ ال ن هإحيث من و 
إذا باشرت عملية التعيين فإنه من المتعين عليها االلتزام بتعيين الناجحين وفق  أن هاإال أو االختبار الذي تجريه 

اإلدارة المدعى عليها لم تسلك هذا  بحسبان أن  تسلسل درجات النجاح المحددة ووفقًا لما هو متوجب قانونًا و 
 جديرًة بالرفضن معه لسندها القانوني السليم وتكو  الطريق األمر الذي يجعل من دعوى الجهة المدعية فاقدةً 

 موضوعًا.

 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

 رفضها موضوعًا.  ثانياا:

 / ل. س مقابل أتعاب المحاماة.2111تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ / ثالثاا:

 م 7105/ 7/ 01هـ الموافق في 0421/ 72/4قرارا صدر وتلي علناا في 

 

 المحكمة اإلدارية بدير الزور

 )مقرها الحسكة( 

 م7105( لسنة 7القرار رقم )

 م7105( لسنة 42في القضية ذات الرقم )
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يتعين على اإلدارة -بتنفيذ قرار لجنة التسريح الطبية وبالمستحقات التأمينية مطالبةال –عامل–محكمة إدارية
بموجب أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة تنفيذ قرارات لجنة التسريح الطبية بمجرد اكتسابها الدرجة 

 مناط ذلك.-صرف المستحقات–القطعية
 )م. ت(. الجهــة المدعيــة:

 لسيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه ا الجهة المدعى عليهـا:

 السيد قائد الشرطة محافظة الحسكة إضافة لوظيفته                        

 المدير العام لمؤسسة التأمينات االجتماعية إضافة لوظيفته                        

 وظيفته مدير فرع مؤسسة التأمينات االجتماعية بالحسكة إضافة ل                       

 تمثلهم إدارة قضايا الدولة 

 -المحكمــــة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 .بالقبول شكالً  فهي جديرة  الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية  من حيث إن  و 

بدعواه إلى المحكمة اإلدارية  تقّدمبأن المدعي  -كما هو واضح من األوراق -وقائع القضية تتلخص من حيث إن  
)قيادة  المدعي يعمل لدى قيادة قوى األمن الداخلي بالحسكة م وجاء فيها بأن  11/21/1124بالحسكة بتاريخ 

لقسم األشغال وبسبب سوء حالته الصحية تم إحالته إلى لجنة  ورئيس   حافظة الحسكة( بصفة مهندس  شرطة م
ت لجنة التسريح قّرر وبعد عرض المدعي على اللجنة الطبية  ،تسريح العاملين الطبية الفرعية في محافظة الحسكة

 ه لم يتم تصفية حقوقهتسريح المدعي صحيًا وألن   21/8/1124/ تاريخ 4082الطبية الفرعية بموجب قرارها رقم/
مما كانت معه الدعوى الماثلة التي  21/8/1124التقاعدية اعتبارًا من تاريخ قرار اللجنة الطبية الفرعية في 

تلتمس فيها الجهة المدعية إلزام الجهة المدعى عليها بتنفيذ قرار لجنة التسريح الطبية الفرعية بالحسكة 
 ى ذلك والتعويض عن التأخير.ومنحها كافة حقوقها المترتبة عل 21/8/1124/ تاريخ 4082رقم/

ت بمذكرة جوابية تتضمن ردًا على عريضة الدعوى وجاء فيها بأنه لم يتم تقّدمإدارة قضايا الدولة  من حيث إن  و 
صاحب العمل )قيادة  ورود الوثائق المشعرة بتسريح المدعي صحيًا إلى المؤسسة لكي يتم تصفية حقوقه ألن  

ل الوثائق التي تفيد تسريح المدعي صحيًا وانتهت إلى طلب رفض الدعوى شرطة المحافظة بالحسكة( لم ترس
 موضوعًا.

ن أنه تم فرز المدعي تبيّ  1/9/2991/ تاريخ 291في البداية من الثابت من قرار التعيين رقم/ ن هإحيث من و 
دعى عليها وفقًا بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء مع مجموعة من المهندسين وتم تعيين المدعي لدى الجهة الم
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هذه المحكمة هي المختصة في النظر في النزاع  ن  إ/ وبالتالي ف1114/ لعام/51ن رقم/ألحكام قانون العاملي
 المعروض.

لبيان فيما إذا كان  20/21/1124هذه المحكمة كانت كلفت جهة اإلدارة المدعى عليها بجلسة  من حيث إن  و 
ت إدارة قضايا الدولة تقّدمسكة المتعلق بالمدعي أصبح قطعيًا أم ال؟ فقرار لجنة التسريح الطبية الفرعية بالح

 قرار لجنة التسريح الطبية قطعي. ن  أوجاء فيها ب 20/1/1124/ تاريخ 1248بمذكرتها رقم /

فإنه )تنفذ  1114/ لعام 51/ من قانون العاملين رقم/51بموجب أحكام الفقرة )د( من المادة / حيث أن همن و 
قرارات اللجنة المتضمنة التسريح بصكوك من الجهة التي تمارس حق التعيين اعتبارًا من تاريخ اكتساب تلك 

 ذلك(.القرارات الدرجة القطعية وتصفى حقوق العامل وفق األحكام القانونية الناظمة ل

قد أصبح  21/8/1124/ تاريخ 4082ما دام أن قرار لجنة التسريح الطبية الفرعية بالحسكة رقم/ ن هإحيث من و 
فإنه يتعين إلزام الجهة المدعى  20/21/1124ة في المؤر خقطعيًا على النحو الثابت بمذكرة إدارة قضايا الدولة 
قائد شرطة محافظة الحسكة إضافة لوظيفته( بتنفيذ قرار لجنة عليها )السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه والسيد 

التسريح الطبية الفرعية اعتبارًا من التاريخ الذي أصبح فيه قرار اللجنة الفرعية بالحسكة قطعيًا وبكل ما يترتب 
لزام الجهة المدعى عليها مدير عام مؤسسة التأمينات االجتماعية ومدير فرع مؤسسة  على ذلك من آثار ونتائج وا 

التأمينات االجتماعية بالحسكة إضافة لوظيفتهم بتصفية استحقاقات المدعي التأمينية بعد ورود المستندات إليها 
 من صاحب العمل.

الغرامة  ن  إ/ ف90فإنه عماًل بأحكام المادة/ بغرامة التأخير )تعويض التأخير( مطالبةلجهة ال ن هإحيث من و 
ل التأخير بعد استيفاء المستندات المطلوبة ولكونه لم يتم استيفاء المستندات مما المذكورة ال تستحق إال بعد حصو 

 لجهة غرامة التأخير. هاانسابقة ألو  طالبةيجعل الم

 -لهـــذه األسبـــاب-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الدعوى شكاًل. أولا:

لزام الجهة المدعى عليها السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه والسيد قائد  في شطر  قبولها موضوعًا  ثانياا: منها وا 
/ تاريخ 4082شرطة المحافظة بالحسكة إضافة لمنصبه بتنفيذ قرار لجنة التسريح الطبية الفرعية بالحسكة رقم/

ا يترتب على ذلك المتعلق بالمدعي وذلك اعتبارًا من تاريخ حصوله على الدرجة القطعية وبكل م 21/8/1124
 من آثار ونتائج.
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إلزام الجهة المدعى عليها مدير عام مؤسسة التأمينات االجتماعية ومدير فرع التأمينات االجتماعية  ثالثاا:
بالحسكة إضافة لوظيفتهم بتصفية استحقاقات المدعي التأمينية بعد قيام الجهة المدعى عليها )صاحب العمل( 

 الفرعية.بتنفيذ قرار اللجنة الطبية 

 .هاانبغرامات التأخير سابقة ألو  مطالبةاعتبار ال رابعاا:

 /ل. س مقابل أتعاب المحاماة.511تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما مبلغ/ خامساا:

 م 02/7/7105 الموافق 0422/    /   صدر وتلي علناا في

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق  -

 م7105( لعام 213/7القرار رقم )

 م7105( لعام 200/7في القضية ذات الرقم )

الفئات المشمولة بالقرار الصادر عن وزارة  –ورسم سيارة النقل مدرسّيةعفاء من األقساط الاإل-محكمة إدارية
 مناط ذلك.-مطالبةقبول ال–01/5/0225( تاريخ 3( 4)0072/542التربية ذي الرقم )

 –ه. م  –ف. ح  –ب. ف  –ج. ج  –ر. ب  –ر.س  –.ت ر –ه.د  –ها. أ  –: )ر. ح الجهـة المدعـيـــة
 ر. ن(. –ر. غ 

 : وزير التربية إضافة لمنصبه.الجهة المدعى عليها

 مدير تربية دمشق إضافة لوظيفته.        

 مدير معهد الحرية إضافة لوظيفته.        

 .تمثلهم إدارة قضايا الدولة

 ورفقاه(. –: )م. م الجهة المتدخلة

 -المحكمة  -

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.  بعد االّطالع

جراءاتها الشكلية. من حيث إن  و   الدعوى وطلب التدخل قد استوفيا أوضاعهما القانونية وا 
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وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن وزارة التربية كانت قد أصدرت القرار  من حيث إن  و 
 والقاضي با: 21/5/2925( تاريخ 8( 4)2210/540رقم )

 إعفاء أبناء الشهداء الذين استشهدوا في العمليات الحربية إعفاء تامًا.-2

 إعفاء أوالد المعلمين العاملين في المدارس المستولى عليها ومعهد الحرية إعفاء تامًا.-1

 المشمولين بأحكام الفقرة السابقة إعفاءً إعفاء أوالد العاملين في المدارس المستولى عليها ومعهد الحرية وغير -0
 تامًا.

 مدرسّيةأفراد الجهة المدعية هم من المعلمين في معهد الحرية فإن أوالدهم معفيون من األقساط ال بحسبان أن  و 
( عن وزارة التربية موجه لمديرية تربية 2084صدر القرار رقم ) 4/0/1121ه وبتاريخ إال أن  ورسم سيارة النقل 

بخصوص المدارس المستولى عليها متضمنًا عدم إعفاء أي من أبناء العاملين في المدارس الخاصة دمشق 
ورسم السيارة  مدرسّيةوسندًا لذلك فقد طالبت إدارة معهد الحرية الجهة المدعية لتسديد األقساط ال ،المستولى عليها

ي مدّرسفيها الحكم لها بإعفاء أوالدها من الرسم ال عن أوالدهم ولهذا فقد كانت دعوى الجهة المدعية التي تتغيا
 وأجور السيارة.

من القرار رقم  قانوني مستمدّ  أصبحت في مركز   أن هاالجهة المدعية تستند بدعواها الماثلة إلى  من حيث إن  و 
( تاريخ 2084/540القرار رقم ) يجعل لها حقًا مكتسبًا ال يمكن المساس به وأن   2925( لعام 2210/540/4/8)
نص على عدم إعفاء العاملين وال يشمل أفراد الجهة المدعية باعتبارهم من المعلمين العاملين  4/0/1121

 .2925المشمولين بالقرار الصادر بعام 

القرار  ردها باالستناد إلى أن   طالبةً  10/2/1125اإلدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بتاريخ  من حيث إن  و 
 20/5/1121( تاريخ 488/20/0ى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم )بناًء علصدر  إن ماالمشكو منه 

 2925( تاريخ 2210/540/4/8يقع ضمن صالحيات وزارة التربية، وأن القرار الوزاري رقم ) إن ماأن ذلك  خاصةً 
 إن ما 1121( لعام 2084/540جاء في الفقرة الثانية منه على المعلمين العاملين من فئة العاملين وأن القرار رقم )

لفظ العاملين الوارد  لشهداء وعليه فإن  إال أبناء ا ستثنى أحد  جاء شاماًل بحيث يشمل المعلمين والعاملين ولم ي  
 يشمل المعلمين والعاملين. 1121( لعام 2484بالقرار رقم )

ت الجهة المتدخلة بطلب تدخل تضمن الحكم لها وفقا للطلبات الواردة تقّدم 22/1/1125وبتاريخ  ن هإحيث من و 
 باستدعاء الدعوى باعتبارها من المعلمين في معهد الحرية.
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ت على دفوعها المتضمنة عدم إعفاء أّكدبمذكرة  1/0/1125ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعى عليها  ن  من حيث إو 
 .مدرسّيةالجهة المدعية والمتدخلة من األقساط ال

طلبت بموجبه وقف تنفيذ القرار رقم  عارض   بطلب   1/0/1125ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعية  من حيث إن  و 
المترتبة على تسجيل  مدرسّيةوالمتضمن إلزام جميع العاملين بدفع األقساط ال 1/1/1125( تاريخ 559/5/40)

حالة العامل الذي ال يسدّ   د للرقابة الداخلية.أوالدهم في المعهد المذكور وا 

بوقف تنفيذ القرار  20/0/1125( تاريخ 21/1هذه المحكمة كانت قد قضت بموجب قرارها رقم ) من حيث إن  و 
 .1/1/1125( تاريخ 559/5/40رقم )

 مدرسّيةوالمتضمن اإلعفاء من األقساط ال 2925( تاريخ 2210/540/4/8و بالرجوع للقرار رقم ) ن هإحيث من و 
لصالحيات الوزارة المذكورة في  اً تنظيمي وفق وزارة التربية بشكل  كان قد صدر عن  إن مانجد أن القرار المذكور 

إطار تنظيمها لقطاع التربية وعليه فقد شكل القاعدة القانونية العامة التي أكسبت أفراد الجهة المدعية حقًا لم يعد 
اللوائح  داري أن  عليه في فقه القانون العام واجتهاد القضاء اإل مستقرّ ال ن  ا  و  ،من الحكمة المساس به خاصةً 

( 2084والقرارات التنظيمية تشكل أحد المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية إضافة إلى أنه وبالرجوع للقرار رقم )
فئة العاملين  والمتضمن عدم إعفاء العاملين في المدارس المستولى عليها ومعهد الحرية نجد أن   1121لعام 

والذي فصل في الفئات المستثناة وهي  2925( لعام 2210/540/4/8رقم ) المذكورة هي الفئة الثالثة من القرار
( على 0أبناء الشهداء وأوالد المعلمين العاملين في المدارس المستولى عليها ومعهد الحرية ثم نص في الفقرة )

 أوالد العاملين.

 طالبةمدعية وتكون معه مغير شاماًل بحكمه ألوالد أفراد الجهة ال 1121( لعام 2084مما يجعل من القرار )
ال تجد لها سندًا في القانون  مطالبةهي  مدرسّيةالجهة المدعى عليها ألفراد الجهة المدعية بتسديد األقساط ال

ويكون من أحقية أفراد الجهة المدعية والمتدخلة التشميل باإلعفاء المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 
 وتكون معه الدعوى وطلب التدخل جديرين بالقبول موضوعا. 2925( تاريخ 2210/540/4/8)

 -لهذه األسباب  -

 حكمت المحكمة بما يلي:

 عوى وطلب التدخل شكاًل.قبول الدأولا: 

ي وأجور السيارة عماًل مدّرسقبولهما موضوعًا وا عالن أحقية الجهة المدعية بإعفاء أوالدها من تسديد الرسم الثانياا: 
 .21/5/2925( تاريخ 2210/540/4/8بأحكام القرار الوزاري رقم )
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 ( ل. س مقابل أتعاب المحاماة. 2111تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ومبلغ )ثالثاا: 

 م75/5/7105هـ الموافق في2/3/0421قرارا صدر وتلي علناا بتاريخ 

/ في الطعن 7112تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7101 / لعام0154رقم /

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-

 م 7105( لسنة 405/7القرار رقم )
 م  7105( لسنة 0104/7في القضية ذات الرقم )

 تثبيت التنازل. –تنازل عن الدعوى وعن الحق المدعى به–عامل–محكمة إدارية

       )ز. ب(.الــجهــة الــمــدعـية: 
 ضافة لمنصبه إوزير النفط  الجهة المدعى عليها:

 المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية )محروقات( إضافة لوظيفته                        
 تمثلهما إدارة قضايا الدولة          

 -المحكمة-
 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة. بعد االّطالع

 الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية القانونية. من حيث إن  و 
بدعواه أمام  تقّدمالمدعي ممثاًل بوكيله  وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من األوراق في أن   من حيث إن  و 

والتي جاء فيها بأنه يعمل لدى الشركة السورية لتخزين وتوزيع  29/1/1125المحكمة اإلدارية بدمشق بتاريخ 
تم تعيينه أمينًا للشعبة االقتصادية بفرع حزب البعث  1122/ لعام 424رولية وبموجب القرار رقم /المواد البت

إلى الشركة المذكورة طالبًا الموافقة على منحه المكافأة الطبية لكونه لم  تقّدمالعربي االشتراكي بدمشق، وقد 
امتنعت على منحه ذلك،  أن هاإال  1122ولم يراجع الطبيب المعتمد خالل عام  مرضية   يحصل على أية إجازة  

نتاجية وبدل اإلجازات وتعويض فحم الكوك والحوافز اإل %15حرمته من تعويض الجهد اإلضافي بنسبة  أن هاكما 
األمر الذي كانت معه هذه الدعوى التي جاء يطلب  21/8/1122السنوية وتعويض طبيعة العمل من تاريخ 

 فيها: 
 وحتى تاريخه. 1122ليها بمنحه مكافأة سنوية تعادل راتب الشهري المقطوع عنها إلزام الجهة المدعى ع-2
 حتى اآلن. 1122إلزامها بمنحه مكافأة سنوية تعادل نصف راتبه الشهري المقطوع من عام -1
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بدل  –تعويض طبيعة عمل  –نتاجية إحوافز  –فحم الكوك  –)جهد إضافي إلزامها بمنحه كافة التعويضات -0
 وحتى اآلن مع الفوائد القانونية. 21/8/1122سنوية( من تاريخ إجازات 

 2922/ لعام 141ويؤسس المدعي دعواه استنادًا إلى أحكام القرار الوزاري الخاص بالنظام الطبي للعاملين رقم /
راتبه تعادل  سنويةً  مكافأةً  ميالدية   والذي قضى بمنح العامل الذي ال يراجع طبيب الشركة المعتمد خالل سنة  

 الشهري أو أجره المقطوع.
 الجهة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى ولم تجب عليها. من حيث إن  و 
بتنازله عن الدعوى  قد أقر   28/5/1125وكيل الجهة المدعية وبجلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ  من حيث إن  و 

 والحق المدعى به.
/ منه قد أجاز للمدعي أن يتنازل عن الحق 209قانون أصول المحاكمات المدنية وفي المادة / من حيث إن  و 

 عي به أو الدعوى التي أقامها.الذي يدّ 
في الدعوى الماثلة رغم تبلغها  أو دفع   وفي ضوء عدم إبداء الجهة المدعى عليها ألي طلب   ن هإحيث من و 

 لعريضتها أصواًل وحضورها لجلساتها.
/ من القانون المذكور أعاله االستجابة 221/ -/ 209ر الذي يستلزم والحالة هذه وعماًل بأحكام المواد /األم

 لطلب الجهة المدعية وتثبيت تنازلها عن الدعوى والحق المدعى به.
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة بما يلي: 
 تثبيت تنازل الجهة المدعية عن الدعوى والحق المدعى به.  أولا:

 / ل. س مقابل أتعاب المحاماة. 511تضمين الجهة المدعية المصاريف و / ثانياا:

 م 3/1/7105هـ الموافق  0421/ 3/ 70صدر وتلي علناا في تاريخ 

 طعن على هذا القرار ُيسّجللم 

 

 -المحكمة اإلدارية بدمشق-
  م 7105( لسنة 7/ 403القرار رقم )

 م 7105( لسنة 7/ 0124في القضية ذات الرقم )

 مناط ذلك.-عدم قبول دعوى النعدام–بانعدام حكم مطالبةال–عامل–محكمة إدارية

 : )س. ع(.الجهة المدعية
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 : وزير الزراعة إضافة لمنصبه الجهة المدعى عليها

 لوظيفتهالمدير العامة للهيئة العامة للبحوث الزراعية إضافة                       

 تمثلهما إدارة قضايا الدولة 

 -المحكمة-

 على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة  بعد االّطالع

تتحصل حسبما استبان من األوراق المبرزة بأن الجهة المدعية بأن الجهة المدعية  الدعوى  وقائع من حيث إن  و 
البحوث الزراعية عليها لم تقم  هيئة الزراعية وبما أن  تعمل بصفة مهندس زراعي لدى الهيئة العامة للبحوث 
فقد أقامت الجهة  1112/ لعام 41/ من القانون رقم /12بصرف التعويضات المستحقة لها وفقًا ألحكام المادة /

ة لهم كباحثين بأحقيتهما بتعويض التعويضات المستحق طالبةالمدعية دعوى أمام محكمة البداية العمالية لم
الدعوى وصدق القرار  بردّ  1122/ لعام 211ة خلصت بقرارها رقم /محكمة البداية العمالي   إال أن   %111وبمعدل 

والذي  1122لعام  1/ط/1222فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا بموجب القرار رقم  المذكور عن دائرة
تتغيا منها إعالن انعدام قرار محكمة قضى برفض الطعن وعليه فقد كانت دعوى الجهة المدعية الماثلة التي 

 المحكمة اإلدارية العليا والمصدق من قبل دائرة فحص الطعون لدى 1122/ لعام 211البداية العمالية رقم /
لزام الجهة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية تعويض التفرع في ضوء  1122لعام  1/ط/1222بالقرار رقم  وا 

وتعديالته ووفق النسب التي تتالءم مع طبيعة العمل الذي يقوم  1112/ لعام 41/ من القانون رقم /1المادة /
 سابقة لتاريخ االدعاء. خمس سنوات  الجهة المدعية وبأثر رجعي عن 

وأنه أخطأ في  الجهة المدعية تستند بدعواها إلى انعدام الحكم الصادر عن محكمة البداية العمالية من حيث إن  و 
لدى المحكمة اإلدارية العليا في العديد من أحكامها  مستقرّ مهني جسيم لمخالفته االجتهاد التأويله وأصابه خطأ 

/ من القانون 12والقاضي بمنح تعويض التفرغ والمنصوص عليه بالمادة / 1124/ لعام 100/1ومنها القرار رقم 
التشريعي  في ظل المرسوم األجر الشهري النافذ على أساسحسب هذا التعويض على أن ي   1112/ لعام 41رقم /
سابقة على تاريخ االدعاء واالستمرار في منحه في ضوء تقييم اللجنة  خمس سنوات  ول 2985/ لعام 0رقم /

 شكل لجنة تقييمهذا التعويض يتم بعد أن ت   السيما وأن   1111/ لعام  28القانون رقم /  المنصوص عليها
ال يتحمله العامل مما يجعل  ير اإلدارة المدعى عليها وهو تقصير  عن تقص للعاملين وأن عدم تشكيل اللجنة ناتج  

 قانوني سليم. على أساس  من حجب التعويض ال يقوم 

بمذكرة ردت فيها على الدعوى طلبت بموجبها رد الدعوى باالستناد إلى  تقّدمالجهة المدعى عليها  من حيث إن  و 
 اشترط توفر شروط لمنح تعويض التفرغ وتقيم كل الشروط من قبل لجنة   1111/ لعام  28القانون رقم /  أن  
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علمي لتقييمه مما يجعل عدم منح التعويض  بأي بحث   تقّدمصاحب العالمة لم ي لهذا الغرض وأن   مشكلة   علمية  
 قانونية.موافقًا للقانون ويكون القرار المطلوب انعدام جامعًا لموجباته ال

 ت فيها على دفوعها.أّكدبمذكرة  28/5/1125ت وبتاريخ تقّدمالجهة المدعية  من حيث إن  و 

الصادر عن محكمة البداية العمالية والمصدق من دائرة  1122/ لعام 211وبالرجوع للقرار رقم / ن هإحيث من و 
من  شروطه وخاليًا من أية حالة   نجد أنه جاء مستجمعًا كافة 1122لعام  1222/1فحص الطعون بالقرار رقم 

حاالت التي تنحدر به إلى درجة االنعدام إذ أنه صدر باسم الشعب العربي في سورية وكان األطراف ممثلين فيه ال
مما ينحدر بالقرار المذكور إلى درجة االنعدام  عدّ العيب الذي تنسبه الجهة المدعية ال ي   على قدم المساواة بل إن  

يجعل من دعوى االنعدام  ن سبب عدم أحقية الجهة المدعية بالتعويض المطالب به مماذكور قد بيّ كون القرار الم
 بعدم القبول. لسندها القانوني الصحيح وجديرةً  فاقدةً  تقّدمفي ضوء ما الماثلة 

 -سبابلهذه األ-

 حكمت المحكمة بما يلي:

 عدم قبول دعوى االنعدام الماثلة. أولا: 

 / ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.  2111تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ /  ثانياا:

 م 7105/ 1/ 3هـ الموافق في 0421 /70/3قرار صدر وتلي علناا في 

/ في الطعن رقم 707تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 7101 / لعام7157/
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 المحكمة المسلكية بدمشق
 م3112/ لعام 111الدعوى أساس /

 م3112/ لعام 23قرار /
ة نظرًا ة المسلكي  العفو العام ال يشمل المسؤولي   ن  استقر االجتهاد على أ –صدور عفو عام–محكمة مسلكية 

فرض عقوبة -المحال استقالة-ة من حيث الطبيعة واألركانالجرمي  ة واألفعال الختالفها عن العقوبات الجزائي  
 الحرمان من العمل لدى الجهات العامة.

 م.11/19/9119/ المؤرخ في 12491وزير الدفاع بالقرار رقم / :حالةالجهة طالبة اإل
 إدارة المهندسين في وزارة الدفاع. الجهة المعنية:
 )م.ص(. العامل المحال:

 م.91/5/9111إن المحكمة المسلكية للعاملين في دمشق وفي جلستها السرية المنعقدة بتاريخ 
/ تاريخ 12491المقدم من وزير الدفاع بالقرار رقم / حالةبمقرها بدمشق وبعد اطالعها على قرار اإل

 المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة في دمشق. إلىالعامل )م.ص(  إحالةم والمتضمن 11/19/9119
م والمتضمن فرض عقوبة 99/4/9111وعلى تقرير المقرر في المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة المؤرخ في 

 الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة سنة واحدة.
 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال.

 افة الوثائق المبرزة في الدعوى وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:وعلى ك
 –الوقائع-

المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة موظف مدني في إدارة المهندسين في وزارة  أن   إلىتشير أوراق القضية 
، وقد أحيل بسبب عامة ..... ند إليه جرم تحقير موظف وتحقير إدارةسم باستقالته وقبلت، وقد أ  الدفاع وحاليًا تقد  

م 92/11/9119المؤرخ في / 152قاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق الذي أصدر قراره رقم / إلىذلك 
 9119/ لعام 11در بالمرسوم رقم /سقاط الدعوى العامة عن المحال لشمول الجرم بالعفو العام الصاوالمتضمن إ

 املين في دمشق.المحكمة المسلكية للع إلىومن ثم تمت إحالته 
 وقد تأيدت الوقائع السابقة باألدلة التالية:

 الصادر عن وزير الدفاع. حالةقرار اإل -
 قرار قاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق. -
 محضر استجواب المحال أمام مقرر المحكمة. -
 كافة أوراق القضية. -

 في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم:
سقاط إ، وقد حضر المحال أمام هيئة المحكمة وأفاد بأنه تم .....يتضح من أوراق الدعوى بأنه نسب للمحال جرم 

الدعوى العامة بحقة من قبل قاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق لشموله بمرسوم العفو العام الصادر بالمرسوم 



176 

 

لرحمة وتقدم بصورة عن قرار استقالته وانفكاكه عن والتمس إعالن عدم مسؤوليته والشفقة وا 9119/ لعام 11/رقم 
 م.1/5/9111العمل اعتبارًا من 

 محامي قضايا الدولة حضر جلسات المحاكمة وقد التمس فرض عقوبة شديدة بحق المحال. ومن حيث إن  
بمرسوم العفو سقاط الدعوى العامة عنه لشمول الجرم إ ، وقد تم  جرم ....المحال من  إلىما نسب  ومن حيث إن  

 م.9119/ لعام 11رقم /
مفاعيل قوانين العفو منحصر أثرها في العقوبة الجزائية  ه قد استقر اجتهاد مجلس الدولة على أن  ومن حيث إن  

 ؤولية المسلكية نظرًا الختالف كل منالمس إلىواألفعال الجرمية التي تقوم عليها دون أن يكمن هذا األثر 
 ركان والطبيعة.المسؤوليتين من حيث األ

م. حسب كتاب إدارة المهندسين رقم 15/4/9111العامل قد استقال من العمل وانفك اعتبارًا من  ومن حيث إن  
 م وتعديالته:1221/ لعام 1قانون المحاكم المسلكية رقم / إلىم واستنادًا 15/4/9111/ تاريخ 121/

 فقد حكمت المحكمة باالتفاق ووفقًا للمطالبة بما يلي:
فرض عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة سنة واحدة بحق المحال كونها تتناسب مع ما أواًل: 

 نسب إليه من أفعال في هذه القضية.
 ار من يلزم لتنفيذه.ر إبالغ هذا القثانيًا: 
 ال مجال للرسم.ثالثًا: 

 م31/5/3112هجري الموافق في 11/1/1121حكمًا صدر وافهم علنًا بتاريخ 
 
 

 –المحكمة المسلكية بدمشق  -
 م3112/ لعام 23الدعوى أساس /

 م3112/ لعام 51قرار /
 فرض عقوبة التسريح التأديبي.-جرم شائن–محكمة مسلكية
 : محافظ ريف دمشق تمثله إدارة قضايا الدولة.حالةالجهة طالبة اإل
 مديرية تربية ريف دمشق. الجهة المعنية:
 : )ه.ع(.العامل المحال

م بمقرها 92/11/9111المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة في دمشق وفي جلستها السرية المنعقدة بتاريخ  إن  
تاريخ  1419/12يته رقم المقدم من: محافظ ريف دمشق بحاش حالةبدمشق وبعد اطالعها على قرار اإل

 دولة بدمشق.المحكمة المسلكية للعاملين في ال إلىالمحال  إحالة والمتضمنة 19/4/9119
م والمتضمن ترقين قيد القضية من سجالت 11/2/9111وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 

 المحكمة لحين صدور قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.



176 

 

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال.
 القرار التالي:وعلى كافة الوثائق المبرزة في هذه الدعوى وبعد المداولة اتخذ 

 –الوقائع  -
سند إليه بصفة مستخدم في مدرسة عرطوز وقد أالمحال كان يعمل بتاريخ الحادثة  أن   إلىتشير أوراق القضية 

سه لمدة ثالثة أشهر مع التغريم بداية الجزاء بقطنا والتي قضت بحبمحكمة  إلى، وقد أحيل بسبب ذلك جرم.....
ة للعاملين في الدولة بدمشق حيث حضر المحال أمام المحكمة المسلكي   إلىإخالء سبيله تمت إحالته  وبعد أن تم  

 ة للعاملين في الدولة في دمشق.مقرر المحكمة المسلكي  
 دت الوقائع السابقة باألدلة التالية:وقد تأي  

 .حالةكتاب اإل -
 محضر استجواب المحال أمام المقرر. -
 القضية.كافة أوراق  -
 م.11/11/9119صورة حكم صادرة عن محكمة بداية الجزاء في قطنا بتاريخ  -

 في المناقشة ولتطبيق القانوني والحكم:
ة تربية ريف دمشق بصفة ه حضر المحال أمام المقرر وأفاد بأنه يعمل بصفة مستخدم لدى مديري  من حيث إن  

ن  إليه جرم....... ن حلقة ثانية، وقد اسندمستخدم في مدرسة عرطوز بني محكمة بداية الجزاء في  إلىه أحيل ، وا 
 الجرم المذكور ولألسباب المخففة بالحبس عليه ثالثة أشهر والغرامة خمسمائة ليرة سورية الرتكابه قطنا وقضي
من جرم  ة بحقة وبراءتهاعتبار العقوبة منفذ  و م 4/4/9119م ولغاية 11/9/9119ة توقيفه اعتبارًا من االكتفاء بمد  

 الحض على الفجور لعدم كفاية األدلة والتمس إعالن عدم مسؤوليته وطلب الشفقة والرحمة.
محامي قضايا الدولة قد حضر جلسات المحاكمة وطلب فرض أشد العقوبات المسلكية بحق  ومن حيث إن  

 المحال.
/ قرار 1112طنا أساس /في ق المحال أحضر صورة طبق األصل عن حكم محكمة بداية الجزاء ومن حيث إن  

 م.11/11/9119/ تاريخ 1911/
نف من قبل النيابة العامة لجهة المدعى عليه )م.ج( بالدعوى الحكم الصادر بحق المحال قد استؤ  ومن حيث إن  

 م.9111/ لعام 9292/121رقم 
العامل بالدولة يجب أن يتحلى  وبما أن   ،ًا بالنسبة إليهالحكم الصادر بحق المحال أصبح قطعي   ومن حيث إن  

 باألخالق الحميدة والسمعة الحسنة.
ة ة بالثقة العام  وهو من األفعال الشائنة المخل   ارتكاب المحال جرم .... الثابت من الحكم الجزائي ومن حيث إن  

واستنادًا ألحكام  مة،اة إضافة لمخالفة ذلك سمعة الوظيفة العوالتي تستوجب اإلقصاء والعزل من الوظائف العام  
 / وتعديالته ولألسباب المبينة أعاله وخالفًا للمطالبة.1221/ لعام /1قانون المحاكم المسلكية ذي الرقم /

 فقد حكمت المحكمة باالتفاق بما يلي:
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فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق العامل المحال كونها تتناسب مع األفعال المرتكبة من قبله في هذه  أواًل:
 ية.القض
 هذا الحكم من يلزم لتنفيذه. غإبال ثانيًا:
 مجال للرسم. ال ثالثًا:

 م32/11/3112هـــــــ الموافق في 33/1/1125حكمًا صدر وافهم علنًا بدمشق في 
 
 

 –المحكمة المسلكية بدمشق -
 م3112/ لعام 111الدعوى أساس /

 م3112/ لعام 21قرار /
استقالل –ل العقوبة الجزائية بقانون العفو العامشمو –ة الوظيفي  جرم اإلخالل بالواجبات –محكمة مسلكية 

قل التأديبي فرض عقوبة الن-تي ال يشملها العفو إال بنص خاصعن المساءلة المسلكية والالمساءلة الجزائية 
لغاء قرار كف اليد  مناط ذلك.-وا 

 : المدير العام لمستشفى األسد الجامعي بدمشق.حالةالجهة طالبة اإل
 مستشفى األسد الجامعي تمثلها إدارة قضايا الدولة. –جامعة دمشق  الجهة المعنية:
 )ن.غ(.العامل المحال: 

هـــ في 99/9/1415ة للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها السرية المنعقدة بتاريخ المحكمة المسلكي   إن  
مقدم من: المدير العام لمستشفى األسد ال حالةها بدمشق بعد اطالعها على قرار اإلم بمقر   11/19/9111

 م.99/11/9111/و تاريخ 111الجامعي بدمشق برقم /
م المتضمن المطالبة بفرض عقوبة النقل 11/19/9111وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 

 التأديبي.
 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال.

 دعوى وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:وعلى كافة الوثائق المبرزة في ال
 -الوقائع  -

 المحالة كانت تعمل بتاريخ الحادثة لدى مستشفى األسد الجامعي قسم العناية  تتلخص وقائع القضية في أن  
/ عقوبات 122سند إليها جرم اإلخالل بواجبات الوظيفة وفق المادة /وحاليًا مكفوفة اليد وقد أ –بصفة ممرضة  –

/ وحدة 911ها بإعطاء العامل الفني )ي.م( /أدوية دوميد/ مقابل أخذها منه بطاقة يا هال /من خالل قيامعام 
وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة استئناف الجنح الرابعة بدمشق  ،القضاء الجزائي إلىوقد أحيلت بسبب ذلك 

لة مدة شهر واحد وتغريمها م بحبس المحا9111/ 1911م أساس /11/11/9111/و تاريخ 1222قرارها رقم /



177 

 

 إحالةمئة ليرة سورية ال غير، وقد صدق القرار المذكور نقضًا بعد رفض الطعن المقدم به وبناء عليه تمت 
 هذه المحكمة لمحاكمتها مسلكيًا في ضوء الحكم القضائي الصادر بحقها. إلىالمحالة 
 دت الوقائع السابقة باألدلة التالية:وقد تأي  

 .لةحاقرار اإل -
 م المصدق نقضًا.11/11/9111/و تاريخ 1222قرار محكمة االستئناف الرابعة بدمشق رقم / -
 محضر استجواب المحالة. -
 ي الملف.ف تقرير المقرر وكافة األوراق المبرزة -

 في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم:
سند المقرر والتي أنكرت فيها صحة ما أرت أقوالها الواردة أمام ر  المحالة حضرت أمام المحكمة وك إن   من حيث

محكمة حكم ه لم يتم حبسها استنادًا لإليها ملتمسة إعالن عدم مسؤوليتها ومنحها الشفقة والرحمة وأضافت بأن  
 االستئناف كون العقوبة قد شملت بمرسوم العفو األخير.

 لمحاكمة والتمس فرض عقوبة شديدة بحق المحالة.محامي قضايا الدولة حضر جلسات ا ومن حيث إن  
المحالة كانت قد لوحقت أمام القضاء الجزائي بجرم اإلخالل بواجبات  الثابت من أوراق القضية بأن   ومن حيث إن  

ة من قبل محكمة النقض وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعي   ،الوظيفة وقد تقرر حبسها لمدة شهر واحد
ه لم يتم حبس المحالة لشمول العقوبة  أن  / إال  1111أساس / –م 11/2/9111/ تاريخ 1921رقم /بالقرار 

 بمرسوم العفو األخير.
ر االمحالة من جرم اإلخالل بواجبات الوظيفة قد غدا أمرًا ثابتًا بحقها وذلك بموجب قر  إلىما نسب  ومن حيث إن  

يخالف  والذي يعتبر عنوانا للحقيقة وبالتالي ال يجوز قبول أي قول ،ةمحكمة االستئناف المكتسب الدرجة القطعي  
ا يجعل أقوال المحالة في محضر استجوابها بإنكارها للجرم المسند إليها في غير محله ومخالفًا لما ما جاء فيه مم  

 ورد في القرار القضائي األمر الذي يتعين معه دحضه.
مجمل األوراق ومالبسات الدعوى ترى االكتفاء بفرض عقوبة النقل  المحكمة وبعد اطالعها على ومن حيث إن  

التأديبي بحق المحالة كونها تتناسب مع ما صدر عنها من أفعال، وال يغير من هذه النتيجة ما دفعت به المحالة 
المساءلة  العقوبة الجزائية قد سقطت لشمولها بمرسوم العفو العام وذلك الستقالل المساءلة الجزائية عن من أن  

 المسلكية والتي ال يشملها العفو إال بنص خاص.
/ من قانون 19للمحكمة وفي كل أدوار المحاكمة أن تقرر إلغاء قرار كف اليد استنادًا للمادة / ومن حيث إن  

 م.1221/ لعام 1المحاكم المسلكية رقم /
 البة بما يلي:لذلك كله ولألسباب الواردة أعاله حكمت المحكمة باالتفاق ووفقًا للمط

 .فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحالة كونها تتناسب وما صدر عنها من أفعال في هذه القضية أواًل:
 العمل. إلىإلغاء قرار كف اليد الصادر بحقها وا عادتها  ثانيًا:
 ال مجال لرسم.ثالثًا: 
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 إبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. ربعًا:
 م21/13/3112هـــ الموافق في 31/3/1125بتاريخ فهم علنًا حكمًا صدر وأ

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق -

 م3111/ لعام 131الدعوى أساس /
 م3111/ لعام 122قرار رقم /

 مناط ذلك.-القضاء الجزائي إلى إحالة–جناية تزوير أوراق رسمية –محكمة مسلكية 
 : المحامي العام في السويداء.حالةالجهة طالبة اإل

 فرع شهبا في محافظة السويداء. –مصرف التسليف الشعبي  المعنية:الجهة 
 : )ن.ع(.العامل المحال

هـــ الموافق في 95/1/1412المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
لعام في محافظة السويداء المقدم من: المحامي ا حالةم بمقرها بدمشق وبعد اطالعها على قرار اإل19/11/9114

 م.11/11/9111/ذ تاريخ 1952برقم /
 إلىالمحال  إحالةم والمتضمن المطالبة ب1/5/9114ة المؤرخ في وعلى تقرير المقرر في المحكمة المسلكي  

 القضاء الجزائي.
 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة.

 قرار التالي:وعلى كافة الوثائق المبرزة في الدعوى وبعد المداولة اتخذ ال
 –الوقائع -

لدى مصرف التسليف الشعبي في  المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة وقائع الدعوى تتحصل في أن   من حيث إن  
جناية  –سند إليه من خالل التحقيقات األمنية والقضائية الجارية عاون مدير وحاليًا أمين سر، وقد أشهبا بصفة م

 إلىقدامه على بيع عشرة دفاتر ادخار فارغة مقابل مبلغ مقداره عشرة آالف ليرة سورية من خالل إ–التزوير
المدعو )م.ن( كان المحال قد أخذها من المستودع وقام  إلىالمدعو )ج.ح( كما قام ببيع دفتري ادخار مماثلة 

سة آالف ليرة سورية من بوضع خاتم أمين الصندوق عليها المتعلق بكليشة الدفع والقبض وقام باستالم مبلغ خم
ختام الخاصة بالمصرف تزوير البيانات الواردة فيها واألوقد استخدمت هذه الدفاتر ل ،المدعو )م.ن( لقاء ذلك

ر من أجل تسفير باستخدام جهاز الكمبيوتر والسكانوثائق أخرى قام بتزويرها المدعو )ج.ح( أختام وزارة العدل و و 
القضاء الجزائي حيث أصدر  إلىالمحال  إحالةمت وعربية أخرى، وبناء عليه ت   لمانيا ودول أجنبيةأ إلىمواطنين 
م باتهام المحال بجناية التزوير بأوراق 1/1/9112تاريخ  /9/ أساس /92في السويداء قراره رقم / حالةقاضي اإل

أصدرت محكمة الجنايات في السويداء قرارها رقم  / عقوبات عام، ومن ثم  445رسمية المعاقب عليه في المادة /
حالةو  9111/ 49ة رقم /م بترقين قيد الدعوى الجنائي  99/9/9111/ تاريخ 49/ أساس /92/ النيابة  إلىالملف  ا 
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وذلك بالنسبة للجرائم المنسوبة للمحال وهو األمر الذي كانت معه  ،ةالمحكمة المسلكي   إلىالعامة تمهيدًا إلحالته 
 المائلة. حالةاإل

 في األدلة وقد تأيدت الوقائع السابقة باألدلة التالية:
قرار محكمة جنايات السويداء والملف الجزائي للمحال والمتضمن ملف التحقيقات وادعاء النيابة العامة وكافة  -

 الوثائق المسطرة بقائمة مفردات الملف.
 .حالةقرار المحامي العام باإل -
 ال.محضر استجواب المح -
 تقرير المقرر وكافة الوثائق المبرزة في الملف. -

 في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم:
 سند إليه وأن  تي أنكر فيها صحة ما أالواردة أمام المقرر وال حال حضر أمام المحكمة وكرر أقوالهالم من حيث إن  
ة فتح يقوم بعض المواطنين بسؤاله عن كيفي  ه أثناء عمله في قسم الحسابات في المصرف كان الواقع هو أن  

ة للدفتر، فيقوم أحيانًا بإعطائهم دفاتر التوفير لوجود كافة الشروحات على الصفحة الخلفي   ؛حساب في المصرف
ه ليس له عالقة بالدفتر الممسوك لدى المدعو )ج.ح( والتمس من حيث النتيجة إعالن عدم مسؤوليته ومنحه وأن  

 ة.الشفقة والرحم
 القضاء الجزائي المختص. إلىالمحال  إحالةمحامي الدولة قد حضر جلسات المحاكمة والتمس  ن  ومن حيث إ
 ه لم يحضر أحد عن مصرف التسليف الشعبي فرع شهبا رغم تبليغ المصرف أصواًل.ومن حيث إن  
مهامها على التحقق من مدى توفر  المحكمة المسلكية إنما تقتصر أن   إلىه ال بد من اإلشارة ابتداًء ومن حيث إن  
فإذا ما تحققت  ؛القضاء الجزائي من عدمها لما نسب للمحال من أفعال معاقب عليها جزائياً  إلى حالةموجبات اإل

القضاء الجزائي الذي يعود له االستقصاء عن األركان  إلىالمحال  إحالةن على المحكمة ه يتعي  تلك الموجبات فإن  
 للجرم المسند للمحال. المادية والمعنوية
ة التي ساقتها وقائع القضية والتحقيقات الجارية فيها المحال ثابتًا بحقه من خالل األدل   إلىسند أما  ومن حيث إن  

عن كونه مخالفة لواجبات  المبرزين في الملف، وكان ما أقدم عليه المحال فضالً  حالةوقراري قاضي التحقيق واإل
/ عاملين فهو ينطوي أيضًا على جرم جزائي يستوجب مساءلته 24-21الوظيفة المنصوص عليها في المادتين /

القضاء الجزائي الستئناف محاكمته عن األفعال المسندة  إلىمما ترى معه المحكمة وجوب إحالته  ؛عنه جزائياً 
 / عقوبات عام.445/ إليه في هذه القضية وفقًا ألحكام المادة

 وذلك كله ولألسباب الواردة أعاله
 حكمت المحكمة باالتفاق ووفقًا للمطالبة بما يلي:

القضاء الجزائي المختص لمحاكمته عن األفعال المسندة إليه في هذه القضية وفقًا ألحكام  إلىالمحال  إحالةأواًل: 
 / عقوبات عام وما بعد.445المادة /
 سم.ال مجال للر ثانيًا: 
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 إبالغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.ثالثًا: 
 إيداع الملف ديوان السيد المحامي العام في السويداء إليداعه المرجع المختص أصواًل.رابعًا: 

 م11/11/3111هــ الموافق في 35/1/1122فهم علنًا بتاريخ حكمًا صدر وأ
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق -

 م3111/ لعام 331الدعوى أساس /
 م3111/ لعام 112قرار رقم /

-الجزائية ال يحول دون المساءلة المسلكية منع المحاكمة إن  –منع محاكمته جزائياً  –جرم–محكمة مسلكية
 مناط ذلك.-فرض عقوبة الحسم من األجر

 : وزير الدفاع تمثله إدارة قضايا الدولة.حالةالجهة طالبة اإل
 : قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي.المعنيةالجهة 

 )م.ع(. العامل الحال:
م بمقرها بدمشق 95/11/9114المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  

م المتضمن 11/2/9114/ تاريخ 11191المقدم من: وزير الدفاع بالقرار رقم / حالةوبعد اطالعها على قرار اإل
ة للعاملين بدمشق للبت بوضعه المسلكي في ضوء الحكم الجزائي الصادر المحكمة المسلكي   إلىالمحال  إحالة
 بحقه.

ية خفيفة م والمتضمن فرض عقوبة مسلك19/11/9114وعلى تقرير المقرر في المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 بحق المحال.

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال.
 وعلى كافة الوثائق المبرزة في الدعوى وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:

 –الوقائع -
سند بذات المكان وقد أ مل بتاريخ الحادثة سائق في ........ وحالياً المحال كان يع أن   إلىتشير وقائع القضية 

القضاء العسكري حيث قرر قاضي التحقيق العسكري الرابع بدمشق  إلى، وقد أحيل بسبب ذلك جرم...... إليه
م والمتضمن منع محاكمة المحال مما نسب إليه لعدم قيام دليل 1/9/9114/ المؤرخ في 4-1-11بقراره رقم /

شق للبت بوضعه المسلكي في ضوء ة بدمالمحكمة المسلكي   إلىوبعدها أحيل  ؛ةواكتسب القرار الدرجة القطعي  
 الحكم الجزائي الصادر بحقه.

 دت الوقائع السابقة باألدلة التالية:وقد تأي  
 الصادر عن وزير الدفاع. حالةقرار اإل -
 أمر منع المحاكمة الصادر عن مدير إدارة القضاء العسكري. -
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 محضر استجواب المحال أمام المقرر. -
 كافة أوراق القضية. -

 مناقشة والتطبيق القانوني والحكم:في ال
أعمل  ر أقواله التي أدلى بها أمام المقرر وأفاد أنني كنتلمحال حضر أمام هيئة المحكمة وكر  ا من حيث إن  

 ىسند إلوال صحة لما أ جرم...... ي  سند إلأًا بذات المكان، وقد وحالي   بصفة مستخدم مدني سائق في.........
 إلىوأحلت بسبب ذلك  دعائي من قبل إحدى الجهات المختصةاست وتم   ،ذلك كان نتيجة تقرير كيدي والواقع أن  

القضاء العسكري حيث قرر قاضي التحقيق العسكري الرابع بدمشق منع محاكمتي لعدم قيام دليل والتمس إعالن 
 عدم مسؤوليته وطلب الشفقة والرحمة.

ر جلسات المحكمة وطلب فرض أشد العقوبات المسلكية بحق محامي قضايا الدولة قد حض ومن حيث إن  
 المحال.

 .جرم سرقة.....المحال  إلىنسب  هومن حيث إن  
م منع 1/9/9114/ تاريخ 4-11-11قاضي التحقيق العسكري الرابع بدمشق قد قرر بقراره رقم / ن  إ ثومن حي

 محاكمة المحال لعدم قيام دليل وعدم كفاية األدلة.
 م.11/9/9114/ تاريخ 11542إدارة القضاء العسكري أصدرت أمر منع المحاكمة تحت رقم / ن  إومن حيث 

منع المحاكمة ال يحول دون المساءلة المسلكية باعتبار أن المحال وضع نفسه موضع شك في  ومن حيث إن  
حكام القانون األساسي م وتعديالته وأل1221/ لعام 1واستنادًا ألحكام قانون المحاكم المسلكية رقم / ؛تصرفاته

 م. ولألسباب المذكورة أعاله ووفقًا لمطالبة المقرر.9114/ لعام 51للعاملين في الدولة رقم /
 حكمت المحكمة باالتفاق بما يلي:

من األجر الشهري لمدة شهر بحق المحال كونها تتناسب مع ما نسب إليه من  %9فرض عقوبة حسم  أواًل:
 أفعال في هذه القضية.

 إبالغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. ثانيًا:
 ال مجال للرسم. ثالثًا:

 م35/11/3111هــ الموافق في 3/13/1122حكما صدر وافهم علنًا في 
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق -

 م3111/ لعام 321الدعوى أساس /
 م3111/ لعام 111/ قرار رقم

 مناط ذلك.-راءة المحالإعالن ب–براءة جزائية–محكمة مسلكية
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 : مدير صحة دمشق إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة.حالةالجهة طالبة اإل
 مديرية صحة دمشق. الجهة المعنية:
 )خ.ج(. العامل المحال:

م بقرها بدمشق 95/11/9114المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
م. 1/9/9114/ق تاريخ 11542المقدم من: مدير صحة دمشق بالكتاب رقم  حالةوبعد اطالعها على قرار اإل

 الحكم الجزائي الصادر بحقه.ة للبت بوضعه المسلكة في ضوء المحكمة المسلكي   إلىالمحال  إحالةالمتضمن 
م والمتضمن عدم مسؤولية المحال مسلكيًا 19/11/9114تقرير المقرر في المحكمة المسلكية المؤرخ في  ىوعل

 مما نسب إليه.
 قوال إدارة قضايا الدولة والمحال.وعلى أ

 وعلى كافة الوثائق المبرزة في الدعوى وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 –الوقائع  -

ًا بذات زيائي وحالي  المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة في مشفى ابن النفيس بصفة معالج في تشير وقائع القضية بأن  
القضاء الجزائي حيث قرر قاضي صلح الجزاء بدرعا  إلىوأحيل بسبب ذلك  سند إليه جرم.....المكان، وقد أ

 ؛ةم براءة المحال مما نسب إليه في هذه القضية واكتسب القرار الدرجة القطعي  91/1/9114بقراره المؤرخ في 
 المحكمة المسلكية بدمشق للنظر بوضعه الوظيفي في ضوء الحكم الجزائي الصادر بحقه. إلىومن ثم أحيل 

 ئع السابقة باألدلة التالية:دت الوقاوقد تأي  
 الصادر عن مدير صحة دمشق. حالةكتاب اإل -
 قرار قاضي الصلح الجزائي بدرعا. -
 محضر استجواب المحال أمام المقرر. -
 كافة أوراق القضية. -

 مناقشة والتطبيق القانوني والحكم:في ال
المحال حضر أمام هيئة المحكمة وكرر أقواله التي أدلى بها أمام المقرر وأضاف إني كنت أعمل  من حيث إن  

وال صحة لما نسب لي وقد  ي  جرم......سند إلالنفيس وحاليًا بذات الصفة وقد أ معالج فيزيائي في مشفى ابن
القضاء الجزائي حيث قرر قاضي الصلح الجزائي في درعا إعالن براءتي من الجرم المسند  إلىأحلت بسبب ذلك 

 إلي واكتسب الحكم الدرجة القطعية والتمس إعالن عدم مسؤوليته وطلب الشفقة والرحمة.
 محامي الدولة قد حضر جلسات المحكمة وقد التمس فرض عقوبة مسلكية مناسبة بحق المحال. ومن حيث إن  

 .لمحال هو جرم..........الجرم الذي نسب ل حيث إن  ومن 
 ًا براءة المحال مما نسب إليه واكتسب القرار الدرجة القطعية.ر جزائي  ه تقر  ومن حيث إن  

م 1221/ لعام 1البراءة الجزائية عنوان الحقيقة واستنادًا ألحكام قانون المحاكم المسلكية رقم / ومن حيث إن  
 م ولألسباب المبينة أعاله ووفقًا لمطالبة المقرر. 9114/ لعام 51قانون العاملين األساسي رقم / وتعديالته وألحكام
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 حكمت المحكمة باالتفاق بما يلي:
 إعالن براءة العامل المحال مسلكيًا مما نسب إليه في هذه القضية تبعًا لبراءته جزائيًا.أواًل: 
 إبالغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.ثانيًا: 
 ال مجال للرسم.ثالثًا: 

 م35/11/3111هــ الموافق في 3/13/1122حكمًا صدر وافهم علنًا بتاريخ 
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق -

 م3111/ لعام 121الدعوى أساس /
 م3111/ لعام 151قرار رقم /

القضاء الجزائي  إلىالمحال  إحالة–الماديةت الوظيفة مقابل المنفعة جرم اإلخالل بواجبا–محكمة مسلكية
 المختص.

 : رئيس النيابة العامة بدرعا.حالةالجهة طالبة اإل
 : مديرية تربية درعا تمثلها إدارة قضايا الدولة.الجهة المعنية
 ر(. : )م.العامل المحال

م بمقرها بدمشق 91/19/9114المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
م 91/1/9114/ تاريخ 191المقدم من: رئيس النيابة العامة في درعا بالكتاب / حالةوبعد االطالع على قرار اإل

 المحكمة المسلكية بدمشق. إلىالمحال  إحالةوالمتضمن 
القضاء  إلىالمحال  إحالةم والمتضمن 4/19/9114المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في وعلى تقرير 

 الجزائي المختص.
 أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال. ىوعل

 وعلى كافة الوثائق المبرزة في الدعوى وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 –الوقائع-

المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة أمين سر المركز االمتحاني /ميسلون/ حلقة ثانية  أن   إلىتشير وقائع القضية 
في درعا وقد نسب إليه جرم القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة من خالل إقدامه على حل ورقة أسئلة االمتحانات 

يمها لبعض الطالب مقابل ة بشكل يومي بالتعاون مع ذوي الطالب مجتمعين خارج المركز وتقدعدادي  للشهادة اإل
التحقيق معه من قبل فرع األمن الجنائي بدرعا ثم  وقد عرف من الطالب الطالب )م.م( وقد تم   ،ةالمنفعة المادي  

المحكمة المسلكية ولم يحضر  إلىم 91/1/9114/ص تاريخ 191النيابة العامة بدرعا بالكتاب رقم / إلىأحيل 
 أمام المقرر.

 السابقة باألدلة التالية: دت الوقائعوقد تأي  
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 .حالةكتاب النيابة العامة بدرعا المتضمن اإل -
 الضبط المنظم من قبل األمن الجنائي بدرعا. -
 كافة أوراق الملف. -

 في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم:
بكتاب مدير التربية بدرعا لم يحضر المحال أمام المقرر وال أمام هيئة المحكمة رغم تبليغه أصواًل وقد تأيد ذلك 

التحقيق مع المحال من قبل فرع األمن الجنائي بدرعا والذي أنكر  م وقد تم  1/1/9114/ تاريخ 4ح-112رقم /
وأثناء امتحان شهادة الدراسة  1221ة التربية بدرعا بصفة مدرس منذ عام ه موظف في مديري  فيه المحال وأفاد بأن  

ت بوظيفة أمين سر مركز ميسلون حلقة ثانية والكائن بدرعا مقابل مساكن الضباط لهذا ة كلفة واالعدادي  الثانوي  
عملي كأمين سر أقوم بتفقد الطالب والمراقبين  ولم أقدم على حل أسئلة االمتحانات كما ورد في الكتاب وأن   ،العام

التحقيق معي من  ه تم  وأن   ؛الب المذكوروتوزيع األوراق وال أقوم بالمراقبة كما إنه ال تربطني عالقة أو معرفة بالط
الطالب من الراسبين  ن أن  صدار النتائج تبي  ة التربية بنفس الموضوع وحين إيري  ة بمدقبل مديرية الرقابة الداخلي  

رئيس النيابة العامة بدرعا  إلىالضبط  إحالةبرزت لكم ما يشعر بذلك وهو اإلشعار من مديرية تربية درعا وتم أو 
 المحكمة المسلكية. إلى ثم

المحال لم يحضر أمام المقرر وال أمام هيئة المحكمة رغم تبليغه أصواًل، فقد شرعت المحكمة  ومن حيث إن  
 باإلجراءات القانونية أصواًل.

القضاء الجزائي  إلىالمحال  إحالةة والتمس ممحامي إدارة قضايا الدولة حضر جلسات المحاك ومن حيث إن  
 لمقاضاته أصواًل.

حالةه تبين من واقع ضبط األمن الجنائي و ومن حيث إن   السيد محافظ درعا إن المحال نسب إليه القيام بأفعال  ا 
 تنافي واجبات الوظيفة مقابل المنفعة المادية.

ب مساءلة المحال ما نسب للمحال يشكل جرم جزائي معاقب عليه في قانون العقوبات ويستوج ومن حيث إن  
حالة إل م وتعديالته 1221/ لعام 1أحكام قانون المحاكم المسلكية رقم / إلىالقضاء الجزائي واستنادًا  ىوا 

 ولألسباب المبينة أعاله ووفقًا لمطالبة المقرر.
 حكمت المحكمة باالتفاق بما يلي:

األفعال المرتكبة بجرم اإلخالل بواجبات القضاء الجزائي المختص لمقاضاته عن  إلىالعامل المحال  إحالةأواًل: 
 الوظيفة من قبله في هذه القضية.

 إبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. ثانيًا:
 ال مجال للرسم.ثالثًا: 

 م32/13/3111هـــ الموافق في 1122حكمًا صدر وأفهم علنًا في / /
للم   طعن على هذا القرار يسج 
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 -المحكمة المسلكية بدمشق -
 م3111/ لعام 331أساس / الدعوى 

 م3111/ لعام 121قرار رقم /
ن مفاعيل قوانين العفو الجتهاد على أااستقر –العام منع محاكمة وشمول الجرم بمرسوم العفو–محكمة مسلكية

نظرًا  إال بنص مسؤولية المسلكيةينحصر أثرها في العقوبات الجزائية واألحكام التي تبنى عليها وال تشمل ال
 مناط ذلك.-فرض عقوبة النقل التأديبي-ركان وطبيعة كل منهماالختالف أ

 : الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق.حالةالجهة طالبة اإل
 العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق. ة: الشركالمعنيةالجهة 

 : )ع.م(.العامل المحال
م بمقرها بدمشق 91/19/9114المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  

/ تاريخ 9521/1/9المقدم من: المدير العام لكهرباء محافظة ريف دمشق رقم / حالةوبعد اطالعها على قرار اإل
 م.19/11/9114

م والمتضمن المطالبة بفرض عقوبة النقل 15/19/9114وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 التأديبي بحق المحال.

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال.
 وعلى كافة الوثائق المبرزة في الدعوى وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:

 –الوقائع  -
المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى شركة كهرباء محافظة ريف  أن   إلىوقائع القضية تشير  من حيث إن  

ة وجرم مكفوف اليد وقد نسب إليه جرم الرشوة الجنائي   ادات بمديرية المشتركين وحالياً دمشق بصفة عامل تبديل عد  
منه  ةالي  حد المواطنين وقبض رشوة مأ إلىكهرباء إساءة استعمال السلطة وذلك من خالل قيامه بإعادة عداد ال

ونتيجة التحقيق أصدر قاضي التحقيق بجرمانا القرار رقم  ؛القضاء الجزائي المختص إلىونتيجة ذلك أحيل 
الرشوة لعدم كفاية األدلة بحقه م المتضمن منع محاكمة المدعى عليه من جرم 99/2/9114/ تاريخ 411/
ستعمال السلطة لشمول الجرم بمرسوم العفو رقم سقاط دعوى الحق العام المقامة بحق المدعى عليه بجرم إساءة اوا  
الثالث بريف دمشق واكتسب الدرجة  حالةتصديق القرار السابق من قبل قاضي اإل م وتم  9114/ لعام 99/

المحكمة المسلكية بدمشق للنظر بوضعه المسلكي في ضوء الحكم  إلىالقطعية بالنسبة للمحال وبعدها أحيل 
 الجزائي الصادر بحقه.

 تأيدت الوقائع السابقة باألدلة التالية:وقد 
 الصادر عن مدير كهرباء محافظة ريف دمشق. حالةكتاب اإل -
 قرار كف اليد الصادر بحق المحال. -
 الثالث بريف دمشق. حالةقرار قاضي اإل -
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 محضر استجواب المحال. -
 تقرير المقرر. -
 كافة أوراق القضية. -

 الحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني و 
سند ى بها أمام المقرر وأنكر صحة ما أالمحال قد حضر أمام هيئة المحكمة وكرر أقواله التي أدل من حيث إن  

 إليه وطلب من حيث النتيجة منحه الشفقة والرحمة.
 شد العقوبات المسلكية بحق المحال.قد حضر جلسات المحاكمة وطلب فرض أمحامي الدولة  ومن حيث إن  
سقاط منع محاكمته من جرم الرشوة وا   تم   هه ومن الثابت من الحكم الجزائي الصادر بحق المحال بأن  ومن حيث إن  

 م.9114/ لعام 99دعوى الحق العام بجرم إساءة استعمال السلطة لشمول الجرم بمرسوم العفو رقم /
ما ينحصر أثرها في العقوبة الجزائية مفاعيل قوانين العفو إن   على أن   اجتهاد مجلس الدولة قد استقر   ومن حيث إن  

ة نظرًا الختالف كال المسؤولتين من حيث ة المسلكي  المسؤولي   إلىهذا األثر  واألحكام التي تقوم عليها دون أن يمتد  
 األركان والطبيعة.

تين سند للمحال ينطوي على مخالفة صريحة لواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادما أ ومن حيث إن  
وهو األمر الذي ترى معه المحكمة  9114/ لعام 51/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /21-24/

 فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحال كونها تتناسب مع ما صدر منه من أفعال.
م لها 1221لعام  /1/ من قانون المحاكم المسلكية رقم /19هذه المحكمة وبموجب أحكام المادة / ومن حيث إن  

 أن تقرر الغاء قرار كف اليد الصادر بحق المحال.
 لغاء قرار كف اليد لذلك:د أن هناك مانع قانوني يحول دون إالمحكمة لم تج ومن حيث إن  

 حكمت المحكمة باالتفاق ووفقًا للمطالبة بما يلي:
 منه من أفعال في هذه القضية الماثلة. فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحال كونها تتناسب مع ما صدرأواًل: 
 العمل. إلىالغاء قرار كف اليد الصادر بحقه وا عادته ثانيًا: 
 ال مجال للرسم.ثالثًا: 
 إبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.رابعًا: 

 م32/13/3111هــ الموافق في 31/2/1122حكمًا صدر وافهم علنا في 
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 –المحكمة المسلكية بدمشق-

 م3111/ لعام 321الدعوى أساس /
 م3111/ لعام 121القرار رقم /
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فرض عقوبة –لقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفةجناية الحصول على منافع مادية لقاء ا–محكمة مسلكية
 التسريح التأديبي.
 : مديرية الزراعة بريف دمشق.حالةالجهة طالبة اإل
 )م.ن(.: العامل المحال

م بمقرها بدمشق 91/19/9114المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
/ تاريخ 1121المقدم من: مديرية زراعة ريف دمشق بالكتاب رقم / حالةوبعد اطالعها على قرار اإل

 م.91/2/9114
م المتضمن فرض عقوبة الحرمان من التعاقد 9/1/9114وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 مع الجهات العامة ولمدة ثالث سنوات بحق المحال.

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال.
 وعلى كافة الوثائق المبرزة في الدعوى وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:

 –الوقائع-
المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة مهندس زراعي لدى مديرية  أن   إلىوقائع الدعوى تشير  من حيث إن  

سند إليه جناية طة التل وحاليًا مكفوف اليد وقد أاتحاد فالحي ريف دمشق راب إلىالزراعة بريف دمشق ومعار 
 / من95/ة وفق المادة ة لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة لقاء المنفعة المادي  الحصول على منافع مادي  

قانون العقوبات االقتصادي ونتيجة حصوله على خاتم الجمعية الفالحية في الحرفة واستخدامه في منح شهادات 
محكمة األمن االقتصادي  إلىالجمعية المذكورة ونتيجة لذلك أحيل  إلىة ألشخاص ال ينتسبون تثبت ملكية زراعي  

م المتضمن معاقبة المدعى عليه باألشغال الشاقة 99/9/9111/ تاريخ 124بدمشق والتي أصدرت قرارها رقم /
وضعه في  إلىولشمول العقوبة بالعفو تم تخفيض عقوبته  / ل. س94111سنوات وتغريمه بمبلغ /لمدة ثالث 
 ؛واكتسب القرار الدرجة القطعية / ل. س11221أشهر وتغريمه مبلغ / شغال الشاقة لمدة سنة وأربعةسجن األ

 إلىم وتم شطب الحكم من سجله العدلي ومن ثم تمت إحالته 1/5/9119اعتباره بتاريخ إعادة  وبعد ذلك تم  
 المحكمة المسلكية للنظر بوضعه المسلكي.

 الوقائع السابقة باألدلة التالية: دتوقد تأي  
 .حالةكتاب اإل -
 قرار كف اليد الصادر بحق المحال. -
 م.99/9/9111تاريخ / 124قرار محكمة األمن االقتصادي بدمشق رقم / -
 م.1/5/9119قرار إعادة اعتبار المحال المؤرخ في  -
 محضر استجواب المحال. -
 تقرير المقرر. -
 كافة أوراق القضية. -
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 في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم:
ما اسند  المحال قد حضر أمام هيئة المحكمة وكرر أقواله التي أدلى فيها أمام المقرر وأنكر صحة من حيث إن  

 إليه والتمس إعالن عدم مسؤوليته ومنحه الشفقة والرحمة.
 ة بحق المحال.العقوبات المسلكي   محامي الدولة قد حضر جلسات المحكمة والتمس فرض أشد   ومن حيث إن  
بجناية لمبرزة بأن المحال قد لوحق أمام محكمة األمن االقتصادي بدمشق اه ومن الثابت من األوراق ومن حيث إن  

الحصول على منافع مادية لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة ونتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة األمن 
 االقتصادي والمتضمن وضع المحال في سجن االشغال الشاقة لمدة سنة وأربعة أشهر مع الغرامة.

 م.1/5/9119ه تبين إعادة االعتبار للمحال بتاريخ ومن حيث إن  
م. وصدر قرار كف اليد بحقه بتاريخ 1212تعيينه لدى وزارة الزراعة منذ عام  المحال تم   ن أن  ه تبي  إن   ومن حيث

 اآلن. إلىاليد  وفكفمم وما زال 95/4/1224
 المنصوص عليها في المادتين  المحال ينطوي على مخالفة صريحة لواجبات الوظيفة إلىسند ما أ ومن حيث إن  

مما يتعين معه العزل واالقصاء عن الوظيفة وبحسان أن  م،9114/ لعام 51العاملين رقم /ون / من قان21-24/
ما نسب للمحال من أفعال يعتبر من األفعال المانعة من تولي الوظيف العامة، األمر الذي يستوجب معه فرض 

 عقوبة التسريح التأديبي بحق المحال.
 م.1221/ لعام 1نون المحاكم المسلكية رقم /لذلك ولألسباب المبينة أعاله وسندًا ألحكام قا

 حكمت المحكمة باالتفاق وخالفًا للمطالبة بما يلي:
 فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق المحال كونها تتناسب مع ما نسب إليه من أفعال في هذه القضية.أواًل: 
 ال مجال للرسم.ثانيًا: 
 إبالغ هذا الرأي من يلزم لتنفيذه.ثالثًا: 

 م32/13/3111هــ الموافق في 3/2/1122صدر وتلي علنًا في حكمًا 
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 
 –المحكمة المسلكية بدمشق  -

 52/3115الدعوى أساس/
 5105/ لعام 5قرار رقم /

 مناط ذلك.-بالتقادم الثالثي المسلكي ة سقوط الدعوى -جرم االختالس واستثمار الوظيفة –محكمة مسلكية 
 : النيابة العامة بدمشق  الجهة طالبة اإلحالة

 مستشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق   ة:الجهة المعني  
 : )ب.ش(.    العامل المحال
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الموافق  هـ1412المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ   /   /  إن  
91/1/9115 

( تاريخ 451/1بمقرها بدمشق وبعد اطالعها على كتاب اإلحالة المقدم من النيابة العامة بدمشق برقم )
11/9/9114  

  4/11/9114وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة.

 وعلى كافة الوثائق المبرزة في الدعوى.
 المداولة اتخذ القرار التالي:وبعد 

 -الوقائـــــــــع-
المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق بصفة  تشير أوراق القضية إلى أن  

إنهاء وكالته في المشفى، وقد أسند إليه جرم االختالس واستثمار الوظيفة من خالل  ة وتم  معقم أدوات جراحي  
إقدامه على اختالس مواد طبية كانت باستالمه وهي بعض المواد المعدنية الطبية المستخدمة في العمليات 

اية الجزاء الثامنة رت محكمة بدة وبعض المواد األخرى وقد أحيل بسبب ذلك الى القضاء الجزائي، وقر  الجراحي  
حبس المحال لمدة سنة وتغريمه بمبلغ مليون ليرة سورية إال  94/1/9115( المؤرخ في 191بدمشق بقرارها رقم ) 

إسقاط الدعوى  11/1/9119( المؤرخ في 229محكمة استئناف الجنح الرابعة بدمشق قررت بقرارها رقم ) أن  
( 522ق القرار االستئنافي من قبل محكمة النقض بقرارها رقم ) العامة عن المحال بالتقادم الثالثي وتم تصدي

إحالة الملف الى المحكمة المسلكية ليصار الى البت بالوضع المسلكي  م  توبعدها  ،19/1/9111المؤرخ في 
 للمحال، ولم يحضر المحال أمام المحكمة والمقرر.  

 في األدلــــــــة، وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة التاليـة: 
 كتاب النيابة العامة بدمشق  -
 قرار محكمة بداية الجزاء الثامنة بدمشق.  -
 قرار محكمة استئناف الجنح الرابعة بدمشق.   -
 ة. الغرفة الجنحي   –قرار محكمة النقض  -
 ية. تقرير مقرر المحكمة المسلك -
 كافة أوراق الدعوى.  -

 في المناقشة والتطبيق والحكم:
 تبليغه أصواًل على لوحة إعالنات المحكمة  المحال لم يحضر جلسات المحاكمة وتم   من حيث إن  
 محامي الدولة حضر جلسات المحكمة والتمس فرض أشد العقوبات المسلكية بحق المحال.  ومن حيث إن  
ر بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لمحال جرم االختالس واستثمار الوظيفة وتقر  ه قد نسب لومن حيث إن  

 إسقاط الدعوى العامة عن المحال بالتقادم الثالثي. 
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 الحكم القضائي أصبح بما تضمنه عنوان الحقيقة  ومن حيث إن   
سلكية بالتقادم الثالثي أيضًا سندًا اسقاط الدعوى العامة بالتقادم الثالثي يستتبع إسقاط الدعوى الم ومن حيث إن  

التي تنص على سقوط الدعوى المسلكية  1221( لعام 1( من قانون المحاكم المسلكية رقم )99ألحكام المادة )
 بانقضاء ثالث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب المالحقة المسلكية.  

 لهذه األســـباب
 يلي: حكمت المحكمة باألكثرية ووفقًا للمطالبة بما 

 سقوط الدعوى المسلكية المقامة بحق المحال بالتقادم الثالثي. أواًل: 
 ال مجال للبحث بالرسم.ثانيًا: 

 م31/1/3115هـ الموافق 1122/  1/  1حكمًا صدر وتلي علنًا في 
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 11/3115الدعوى أساس/
 3115/ لعام  13قرار / 

من العاملين في محافظة الرقة وبموجب قواعد االختصاص  المحال-مكاني عدم اختصاص–كيةمحكمة مسل
إلى  إحالة القضية بوضعها الراهن-لمسلكية في دير الزورالمكاني فإن المحكمة المختصة هي المحكمة ا

 .المحكمة المختصة
 : النيابة العامة بدمشق         حالةالجهة طالبة اإل
 : مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي بالرقة                                    الجهة المعنية
 : )خ.ع(.العامل المحال

 ه1412/ 9/ 1المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
 م  95/5/9115الموافقـ

تاريخ 9954/9النيابة العامة بدمشق رقم  المقدم من: حالةعلى قرار اإل اطالعهابدمشــــــــــق بعد  بمقرها
 م 91/5/9114

 إلىالملف  إحالةم المتضمن المطالبة ب14/1/9115وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 بالحسكة بحسب االختصاص المكاني. المحكمة المسلكية

 إدارة قضايا الدولة والمحال. أقواللى وع
 الوثائق المبرزة في الدعوى.  كافةوعلى 
 اتخذ القرار التالي: المداولةوبعد 

 -الوقائـــــــــع-
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ة الزراعة واإلصالح الزراعي بالرقة بصفة مراقب زراعي المحال يعمل لدى مديري   ن  أفي تتلخص وقائع الدعوى 
إنهاء كف يده  وتم   15/4/9114وأخلي سبيله بتاريخ 11/4/9114المختصة بتاريخ وقد أوقف من قبل الجهات 

المحكمة المسلكية من قبل  إلىإحالته  تعادته لعمله ومن ثم تم  ا  و  5/5/9114/ تاريخ 1911جب القرار بمو 
 الماثلة.  حالةالنيابة العامة بدمشق وهو األمر الذي كانت معه اإل

 :الســــابقة باألدلة التاليةــع ت الوقائـيدوقد تأ
 الصادر عن وزير الزراعة واالصالح الزراعي  5/5/9114تاريخ  1911القرار رقم 

 . حالةقرار النيابة العامة بدمشق باإل
 مذكرة تبليغ المحال 

 األوراق المبرزة في الملف.  المقرر وكافةتقرير 
 في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم:

 المحال لم يحضر جلسات المحاكمة كما لم يحضر أمام المقرر رغم تبلغه أصواًل.   من حيث إن  
 القضاء الجزائي.    إلىالمحال  إحالةمحامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس  ومن حيث إن  

ا الرقة ولم  بة الزراعة واالصالح الزراعي المحال من العاملين لدى مديري   ن  أالثابت من األوراق  ث إن  ومن حي
ة للعاملين في الدولة بدير الزور وفقًا ألحكام قرار رئيس مجلس ًا للمحكمة المسلكي  تتبع مكاني   كانت محافظة الرقة

 .14/4/9111تاريخ  1211الوزراء رقم 
الحسكة  إلىه ونظرًا لألحداث التي تمر بها البالد فقد تم نقل مقر المحكمة المسلكية من دير الزور ومن حيث إن  

قتضي معه إعالن عدم ي ثارته من تلقاء نفسها مماإمحكمة االختصاص المكاني من النظام العام ويجوز لل وبما أن  
اختصاص المحكمة المسلكية بدمشق في محاكمة المحال مسلكيًا عن األفعال المسندة إليه في هذه القضية وترقين 

حالتها بوضعها الر  المحكمة المسلكية بدير الزور ومقرها الحالي في  إلىاهن قيد هذه الدعوى من سجالتها وا 
 الحسكة.  

 ك كله ولألسباب الواردة أعاله.لذل
 قررت المحكمة باالتفاق ووفقًا للمطالبة:

عدم اختصاص هذه المحكمة في محاكمة المحال مسلكيًا عن األفعال المسندة إليه في هذه القضية وترقين  أواًل:
حالتها بوضعها الراهن  المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدير الزور  إلىقيد الدعوى من سجالت المحكمة وا 

 مذكورة وفقًا لقواعد االختصاص المكاني. محاكمة المحال أمام المحكمة ال إلىومقرها الحالي الحسكة ليصار 
 ال مجال للرسم. ثانيًا:
 لتنفيذه. إبالغ هذا القرار لمن يلزم  ثالثًا:
 إيداع األوراق ديوان المحكمة المسلكية بدير الزور ومقرها الحالي الحسكة.   رابعًا:

 م35/5/3115هـ الموافق 1/1/1122قرارًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين الواقع في 
للم   طعن على هذا القرار يسج 
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 -المحكمة المسلكية بدمشق -
 52/3115الدعوى أساس/

 3115لعام  / 111/ قرار 
كف التتبعات –جديد بحق المحال إحالةعدم وجود جرم أو قرار -سبق الفصل في الموضوع–محكمة مسلكية

 مناط ذلك.-المسلكية
 مديرية التربية بدمشق             :حالةاإلالجهة طالبة 

 مديرية تربية دمشق :المعنيةالجهة 
 )غ.ع(.  :المحالالعامل 

الموافق  هـ1412/ 9بتاريخ /المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة  إن  
 م  9/2/9115

 الملف:على األوراق المبرزة في  اطالعهابمقرها بدمشــــــــــق بعد 
م المتضمن الطلب بترقين قيد الدعوى من 1/5/9115وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 

   91/2/9114/ الصادر بتاريخ 99سجالت المحكمة لسبق الفصل في موضوعها بموجب القرار رقم /
 .في الدعوى المبرزة وعلى كافة الوثائق 

 وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

  .المحال لم يحضر أمام هذه المحكمة رغم تبلغه أصوالً  ن  إمن حيث 
 المحاكمة.محامي الدولة حضر جلسات  ن  إوحيث 

مدرسة شيما السعدية في  –ن يعمل لدى مديرية التربية بدمشقالمحال كا أن   إلىاألوراق تشير  ن  إومن حيث 
 حالةهذه المحكمة بموجب قرار اإل إلى وتمت إحالتهالزاهرة وكان قد نسب إليه جرم االخالل بواجبات الوظيفة 

/ 99حيث أصدرت المحكمة القرار ذي الرقم /12/9/9114تاريخ  19/11المقدم من مدير التربية بدمشق برقم 
عمله بعد  إلى( ولمدة شهرين بحقه وا عادته %9ألجر بنسبة )القاضي بفرض عقوبة الحسم من ا 9114لعام 

 القطعية.اكتساب الحكم الدرجة 
وليس  آنفًا،دًا أمام هذه المحكمة بنفس الموضوع المذكور إدراج الدعوى الماثلة مجد   ه تم  الثابت بأن   ن  إومن حيث 

وهو األمر الذي ترى معه المحكمة تقرير كف التتبعات المسلكية بحق  المحال،جديد بحق  إحالةة جرم أو قرار ثم  
 بموضوعها.المحال بموجب الدعوى الماثلة لسبق الفصل 

 -لهذه األسباب-
 :قررت المحكمة باالتفاق ما يلي

 .ة بحق المحال بموجب هذه الدعوى لسبق الفصل بموضوعهاعات المسلكي  كف التتب   أواًل:
 للرسم.ال مجال  ثانيًا:
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 م1/2/3115 هـ الموافق31/1/1122في صدر وتلي علنًا 
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 111/3115الدعوى أساس/
 3115لعام  / 111/ قرار 

 ذلك.مناط -القضاء الجزائي المختص ىإحالة إل –جرم رشوة  –محكمة مسلكية 
 

 .دمشق العامة فيالنيابة  :حالةاإلالجهة طالبة 
 .محافظة دمشق :المعنيةالجهة 

 ر.ع(.  –ف.ح  –ش.س  –)ب.ع  :العاملين المحالين
 م 9/2/9115بتاريخ المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة  إن  

/ المؤرخ في 951المقدم من النيابة العامة بدمشق برقم / حالةطالعها على كتاب اإلابعد  بدمشــــــــــقبمقرها 
 ىإل ر.ع( –ف.ح  –ش.س  –)ب.ع الملف التحقيقي المتعلق بالعاملين  إحالةم والمتضمن 14/4/9115

 المسلكية.المحكمة 
القضاء  إلىالمحالين  إحالة المتضمن:م 1/5/9115المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في  تقريروعلى 
 .الجزائي

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحالين.
 .في الدعوى المبرزة وعلى كافة الوثائق 

 اتخذ القرار التالي: المداولةوبعد 
 -الوقائـــــــــع-

( كان يعمل بتاريخ الحادثة في محافظة دمشق  ب.عالمحال األول )  وقائع القضية تتحصل في أن   ن  إمن حيث 
بصفة رئيس ديوان مالية األمانة العامة ومدقق في لجنة تعويض األضرار وحاليًا مكفوف اليد والمحال الثاني 

ة ومدقق وثائق في لجنة تعويض األضرار ة المالي  ( كان يعمل بتاريخ الحادثة في محافظة دمشق بمديري  ش.س)
( في محافظة دمشق بمديرية المالية ومدقق وثائق في لجنة ف.حيد ويعمل المحال الثالث ) وحاليًا مكفوف ال

( كان يعمل بتاريخ الحادثة في محافظة دمشق في  ر.ع، والمحال الرابع ) عويض األضرار وحاليًا مكفوف اليدت
من خالل شكوى مقدمة للسيد محافظ  وقد أسند إليهم جرم الرشوة الجنائية بة الداخلية وحاليًا مكفوف اليدديوان الرقا

نوا دمشق من قبل مجموعة من المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم لألضرار نتيجة األعمال اإلرهابية والذين بي  
المحالين كانوا يقومون بمساومتهم من أجل إتمام األضابير وكتابة الشيك الخاص بالتعويض من قبل  بأن  

ه في حال عدم قيامهم بالدفع ن  ا  و  من المراجعين لتسهيل معامالتهم شاوي ماليةحيث كانوا يتقاضون ر  ،المحافظ
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إلقاء القبض عليهم من قبل عناصر األمن الجنائي وبعد تنظيم الضبط الالزم  يعرقلون لهم المعامالت، وقد تم  
 11/1/9115/ المؤرخ في 122ر قاضي التحقيق السابع بدمشق بقراره رقم /القضاء الجزائي حيث قر   إلىأحيلوا 

حالتهم  هذه المحكمة عن طريق النيابة العامة كونهم من العاملين  إلىوقف المالحقة القضائية بحق المحالين وا 
مسند إليهم الجرم ال كما أن   ؛عن الوظيفة وال يوجد جرم مشهود أو ادعاء شخصي بحقهم ناشئفي الدولة والجرم 

، ب القرار المذكور الدرجة القطعيةمن ليس من الجرائم التي ينطبق عليها قانون العقوبات االقتصادي وقد اكتس
 .حالةوهو األمر الذي كانت معه هذه اإل

 :التالية دت الوقائـــع الســــابقة باألدلةيوقد تأ
 .حالةاإلكتاب  -
/ لعام 221قبل قسم البحث التابع لفرع األمن الجنائي رقم /ضبط فرع األمن الجنائي بدمشق المنظم من  -

9115 
 قرار قاضي التحقيق السابع بدمشق  -
 المقرر.محضر استجواب المحالين أمام  -
 الملف.وكافة األوراق المبرزة في  المقررتقرير  -
 والحكم:القانوني  المناقشة والتطبيقفي  -

روا أقوالهم الواردة أمام مقرر المحكمة وأنكروا صحة ما أسند المحالين حضروا جلسات المحاكمة وكر   ن  إمن حيث 
ة منذ ه يعمل في الرقابة الداخلي  / أمام هيئة المحكمة بأن   ر.عإليهم من أفعال في هذه القضية كما أفاد المحال / 

كان قد طلب منه بين و صدقائه المقر  أأحد  أوضح بأن  و  األضرار،ه ليس له عالقة بلجنة تعويض عشر سنوات وبأن  
/ ه كان قد طلب من المحالمساعدته لتحصيل التعويض لقاء الضرر الذي لحق بمنزله في منطقة التضامن وأن  

 مالي.بدون أي مقابل و / مساعدته في ذلك  ش.س
هي عالقة  )ر.ع(معرفته بالمحال  ( حيث أفاد بأن  )م.عرت سماع شهادة المحكمة كانت قد قر   ن  إومن حيث 

المحال يعمل لدى محافظة دمشق فقد طلب مساعدته كون بيته تضرر باألحداث الجارية  صداقة ولمعرفته بأن  
حالته للمحال  إلىرشاده إحيث قام المحال بمساعدته بواسطة في منطقة التضامن  ماهية األوراق المطلوبة وا 

 مادي.( وذلك بدون أي مقابل )ش.س
القضاء الجزائي  إلى حالةهو التقصي عن مدى توفر مقومات اإلدور المحكمة المسلكية ومهامها  ن  إمن حيث و 
مدى توفر الركن المادي للجريمة ويبقى للقضاء الجزائي صاحب االختصاص العام بالتقصي عن الركن المعنوي و 

 للجرم.
ه من الثابت من األوراق المبرزة في القضية والتحقيقات األولية والقضائية الجارية من قبل فرع األمن ن  إومن حيث 

/ بتقاضي مبالغ مالية من المواطنين  ف.ح –ش.س  –ب.ع قيام المحالين الثالثة /  إلىالجنائي بدمشق تشير 
 بإنجازهاالذين تعرضت ممتلكاتهم لألضرار وذلك لقاء تسيير معامالتهم وابتزازهم عبر تأخير معامالتهم ووعدهم 

 األضرار.خالل فترة قصيرة مقابل مبالغ مالية وذلك كونهم يعملون مدققين لألضابير الخاصة بالتعويض عن 
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من  اوما بعده/ 149مسندة للمحالين تؤلف جرم الرشوة المعاقب عليه وفق أحكام المادة /األفعال ال ن  إومن حيث 
 .القضاء الجزائي لمحاكمتهم عن األفعال المسندة إليهم إلىقانون العقوبات العام وبالتالي يتوجب إحالتهم 

ما يقع ضمن األخطاء الفعل المنسوب للمحال إن   المحكمة ترى بأن   ن  إ/ فر.عه لجهة المحال الرابع /ن  إومن حيث 
ت وجود سوء نية أو ه لم يثبن  أوخاصة  ،ةكي  الشائعة التي يقع بها العاملون بالدولة وتعرضهم للمؤاخذة المسل

ا يجعل فعله مخالفًا مم   راألضرافًا بأي عمل يخص أضابير تعويض المحال ليس مكل   ن  أ، كما ةاستفادة مادي  
قًا في عمله وحذرًا والتي توجب عليه أن يكون دقي 9114/ لعام 51/ من القانون رقم /24-21ألحكام المادتين /

وهو األمر الذي ترى معه المحكمة  ،ًا باألوامر والقوانين واألنظمة المرعية النافذةدًا تام  ن يتقيد تقي  أفي تصرفاته و 
 .در عنه من أفعال في هذه القضيةما ص فرض عقوبة خفيفة بحق المحال كونها تتناسب مع

دوار المحاكمة إلغاء كف اليد الصادر بحق العامل المحال وفقًا ألحكام أللمحكمة أن تقرر في كل  ن  إومن حيث 
 مسلكية./ من قانون محاكم 19المادة /

هذه المحكمة وبما لها من صالحية التقدير بحكم القانون وفي ضوء ما تقدم بيانه ال تجد ثمة ما  ن  إومن حيث 
 لعمله./ وا عادته  ر.عيحول دون إلغاء قرار كف اليد الصادر بحق المحال / 

 المسلكية./ من قانون المحاكم 11ألحكام المادة / أعاله وسنداً لذلك كله ولألسباب الواردة 
 يلي:جانب منها وخالفًا في الجانب األخر بما  للمطالبة فيباالتفاق ووفقًا حكمت المحكمة 

القضاء الجزائي المختص لمحاكمتهم عن األفعال  ىف.ح( إل –ش.س  –)ب.عكل من المحالين  إحالةأواًل: 
 بعدها./ عقوبات عام وما 149المسندة إليهم في هذه القضية وفقًا ألحكام المادة /

تتناسب وما  اكونه ()ر.عبحق المحال من األجر الشهري ولمدة شهرين  %9فرض عقوبة الحسم بنسبة ثانيًا: 
 القضية.صدر عنه من أفعال في هذه 

 لعمله.( وا عادته ر.عإلغاء قرار كف اليد الصادر بحق المحال )ثالثًا: 
 للرسم.مجال  الرابعًا: 

 لتنفيذه.إبالغ هذا القرار من يلزمخامسًا: 
ديوان السيد المحامي العام بدمشق إليداعها  ف.ح( –ش.س  –)ب.ع المتعلقة بالمحالين  إيداع األوراقسادسًا: 

 أصواًل.المرجع المختص 
 م1/2/3115 هـ الموافق31/1/1122حكمًا صدر وتلي علنًا في 

 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا
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-المسلكية بدمشق  المحكمة -  
 31/3115الدعوى أساس/

 3115لعام  / 111/ قرار 
سابقة إحالة -استمرار المحاكمة الجزائية وعدم صدور حكم قطعي-حيازة سالح بدون ترخيص–محكمة مسلكية

 مناط ذلك.-وقف التتبعات المسلكية–ألوانها
 .مدير التربية بريف دمشق :حالةاإلالجهة طالبة 

 .مديرية تربية ريف دمشق المعنية:الجهة 
 )ط.م(. :العامل المحال

الموافق هـ 11/1412/ 11المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
 م91/1/9115

تاريخ  9219/12مدير التربية في ريف دمشق برقم  من:المقدم  حالةعلى قرار اإل اطالعهابدمشــــــــــق بعد  بمقرها
 م 92/1/9119

المطالبة بفرض عقوبة مسلكية  م المتضمن:4/19/9114المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في  تقريروعلى 
 المحال.خفيفة بحق 

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال.
 الدعوى. المبرزة في الوثائقوعلى كافة 
 اولة اتخذ القرار التالي:وبعد المد

 -الوقائـــــــــع-
المحال كان يعمل مدرسًا لدى تربية ريف دمشق وقد أسند إليه جرم حيازة بندقية  ن  أتتلخص وقائع القضية في 

القضاء العسكري حيث  إلىإحالته  ة ومن ثم تم  صيد بدون ترخيص وأوقف من أجل ذلك من قبل الجهات األمني  
ن من كتاب إدارة القضاء تزال قيد الدراسة حسب ما هو مبي   الدعوى ال ن  ا  و  5/1/9119أخلي سبيله بتاريخ 

هذه المحكمة  إلىالمحال  إحالةت وبناء عليه تم   2/1/9119تاريخ  1945العسكري النيابة العامة العسكرية رقم 
 الماثلة.إليه وهو األمر الذي كانت معه القضية لمحاكمته مسلكيًا عن األفعال المسندة 

 :ةباألدلة التاليدت الوقائـــع الســــابقة يوقد تأ
 .حالةقرار اإل
 .2/1/9119تاريخ  1945النيابة العامة العسكرية رقم  كتاب

 .تبليغ المحال مذكرات
 .15/9/9115تاريخ  12124كتاب النيابة العامة العسكرية رقم  –تقرير المقرر 

 الملف.كافة األوراق المبرزة في 
 والحكم:القانوني  المناقشة والتطبيقفي 
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أي من جلسات المحاكمة رغم تبلغه اصواًل مما ترى معه المحكمة االكتفاء  لم يحضرالمحال  من حيث إن  
 .بالتحقيقات الجارية والسير بإجراءات الدعوى أصوالً 

 .القضاء الجزائي إلىالمحال  إحالةمحامي قضايا الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس  ومن حيث إن  
ضبارة المتعلقة اإل بأن   95/9/9115تاريخ  12124ن من كتاب النيابة العامة العسكرية رقم بي   ال ومن حيث إن  

ى محكمة قضايا اإلرهاب بموجب النيابة العامة المختصة لد إلىأحيلت من قبل النيابة العامة العسكرية  بالمحال
 .11/11/9119تاريخ  12124الكتاب رقم 

إذا كان قد صدر حكم  المذكورة وما ةاإلضبار المحكمة كانت قد كلفت اإلدارة المعنية بيان مصير  ومن حيث إن  
المحكمة رغم ن اإلدارة لم تنفذ تكليف أإال  المذكور،م ال وفي حال اإليجاب تقديم صورة عن الحكم أقضائي فيها 
   .إمهالها لذلك
ورة حاليًا أمام فصل الدعوى الجزائية المقامة بحق المحال المنظ ه تم  ه لم يتبين للمحكمة بعد بأن  ومن حيث إن  

ا يجعل الدعوى المسلكية الماثلة سابقة ألوانها ويتعين بالتالي مم   ؛نه صدر حكم قطعي فيهاأمحكمة اإلرهاب و 
 إليه.ية الجارية بحق المحال لحين صدور قرار قطعي عن القضاء الجزائي باألفعال المسندة وقف التتبعات المسلك

 أعاله:لذلك كله ولألسباب المبينة 
 يلي:حكمت المحكمة باالتفاق وخالفًا للمطالبة بما 

األفعال المسندة إليه في هذه القضية باعتبارها سابقة  المحال بصددوقف التتبعات المسلكية الجارية بحق أواًل: 
 ألوانها وذلك لحين صدور قرار قطعي بحقه عن القضاء الجزائي المختص. 

 للرسم.ال مجال ثانيًا: 
 لتنفيذه.إبالغ هذا القرار لمن يلزمثالثًا: 

 م31/1/3115 هـ الموافق11/1122/ 11في حكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين الواقع 
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق- 

 51/3115الدعوى أساس/
 3115لعام  / 111/ قرار 

 مسلكية. عدم مسؤولية-عدم وجود دليل أو قرينة–اإلخالل بواجبات الوظيفة–محكمة مسلكية
 : مدير التربية بدرعا                                            حالةالجهة طالبة اإل
 مديرية تربية درعا :الجهة المعنية

 م.ن(. –)ع.م : العامالن المحاالن
الموافق هـ 11/1412/ 11المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
 م91/1/9115
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/ و تاريخ 149: النيابة العامة بالصنمين برقم المقدم من حالةاإل على قرار اطالعهابمقرها بدمشــــــــــق بعد 
 م  12/9/9114

 المحالين.المطالبة بعدم مسؤولية  المتضمن:م 2/4/9115وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 والمحالين.وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة 

 الدعوى. المبرزة فيوعلى كافة الوثائق 
 وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:

 -عالوقائـــــــــ-
ة التربية بدرعا بصفة حارسين يعمالن لدى مديري   المحالين كل من ن  أوقائع القضية تتحصل في  حيث إن  من 
التحقيقات الجارية جرم اإلخالل بواجبات الوظيفة سند إليهما من خالل أين في مدرسة بنات الصنمين وقد ي  ليل

تنظيم ضبط بالحادث من قبل شرطة  وتم   ؛والسرقة من جراء فقدان حاسوبين من داخل قاعة في المدرسة المذكورة
القضاء الجزائي كونهما من العاملين في الدولة  إلىوأحيال من أجل ذلك  11/9/9114وتاريخ  91الصنمين برقم 
 الدعوى.لذي كانت معه هذه وهو األمر ا

 .ةباألدلة التاليوقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة 
 . حالةباإلبالصنمين  العامةقرار النيابة 

 بالحادثة. الصنمينضبط شرطة 
 الملف.تقرير المقرر وكافة األوراق المبرزة في ين و المحال استجواب محضر

 والحكم:القانوني  المناقشة والتطبيقفي 
كل من المحالين حضرا جلسات المحاكمة وكررا أقوالهما الواردة أمام المقرر والتي أنكرا فيها صحة  حيث إن  من 

الحاسب  مفاتيح الغرفة تكون لدى أمين سر ن  أغير مسؤولين عن غرفة الحواسيب و  هماما أسند إليهما وأفادا بأن  
 الشفقة والرحمة.ليتهما ومنحهما عالن عدم مسؤو إ والتمسا من حيث النتيجة 

 .القضاء الجزائي إلىالمحالين  إحالةمحامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس  حيث إن  ومن 
تكليف محامي الدولة بتقديم كتاب يبين فيه  2/4/9115في جلستها المنعقدة بتاريخ  قررت المحكمة حيث إن  ومن 

كان المحالين بعهدتهما مفاتيح الغرفة  إذامسؤولية الحارسين عن غرف المدرسة بما فيها غرفة الحاسب وفيما 
دم ورود جواب إليه من لعمهاله غير مرة إلم ينفذ تكليف المحكمة رغم  الدولةمحامي  ال أن  إ ،المذكورة أم ال

 .اإلدارة
دير أوراق الدعوى وال سيما ما ورد في ضبط الشرطة المنظم بالحادث في إفادة م منالمبين  حيث إن  من و 

. جودة لدى األنسة لمفاتيح القاعة مو  ن  أو خلع و أر ثار كسآباب القاعة ال يوجد عليه  ن  أمن  . صالمدرسة م
ه يوجد قفل ن  أر بعد استالم المذكورة له و يتغي   القفل الموجود على الباب نفسه ولم ن  أالمدرسة و أمينة السر في  ف

 االفادة.خارجي أيضًا للباب وضعته المذكورة التي أيدت بدورها هذه 
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مسوغات ومؤشرات  إلىن تستند أالقضاء الجزائي يجب  إلى حالةاإل ن  أ إلىشارة اإل من ه البد  حيث إن  ومن 
 .القضاء الجزائي إلى حالةات الوظيفة الذي يستوجب اإلخالل بواجبجزائيًا من اإل عليهيعاقب  الرتكاب فعل

فادة كل من مدير المدرسة وأمينة السر الواردة اد اطالعها على األوراق وال سيما هذه المحكمة وبع حيث إن  ومن 
المسند اليهما لم تجد ما يسبغ القناعة  نكار المحالين للفعلإوالتي سبق بيانها آنفًا وفي ضوء في ضبط الشرطة 

دتهما مفاتيح باب غرفة الحاسوب هالمحالين ليس بع ن  أوخاصة  ؛ن لألفعال المسندة إليهمالديها الرتكاب المحالي
نه لم أه طالما حيث إن  ، ومن عن المحالين ةلذي ينفي الشبهالسرقة قد وقعت دون كسر أو خلع وهو األمر ا ن  ا  و 

ا ترى معه المحكمة مم   ،قة الحاسوبالمحالين هما من قاما بسر  ن  أيل أو قرينة في الدعوى يدلل على ينهض دل
المحكمة لم تجد في الدعوى ما يشير  حيث إن  ، ومن القضاء الجزائي ليست قائمة إلىن المحالي إحالةمقومات  ن  أ

ر الذي يتعين معه تقرير عدم مساءلتهما مسلكيًا لة مسلكية تستوجب مساءلتهما عنها األمز ارتكاب المحالين ل إلى
 لعدم وجود ما يوجب تلك المساءلة . 

 لذلك كله ولألسباب الواردة أعاله 
 يلي:حكمت المحكمة باالتفاق ووفقًا للمطالبة بما 

مسلكيًا عن األفعال المسندة إليهما في هذه القضية لعدم وجود ما يوجب تلك  المحالينعدم مسؤولية أواًل: 
 المساءلة.

 .للرسمال مجال ثانيًا: 
 لتنفيذه.إبالغ هذا القرار لمن يلزمثالثًا: 

 م31/1/3115 هـ الموافق11/1122/ 11في حكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين الواقع 
 النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا ال يزال الطعن في هذا القرار قيد

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 111/3115الدعوى أساس/
 3115لعام  / 132/ قرار 

 -مسؤولية تقصيرية-عدم مساءلة مسلكية لعدم وجود أسباب تستدعي المساءلة–فقدان جهاز–محكمة مسلكية
 مناط ذلك.-فرض عقوبة الحسم من األجر

 النيابة العامة في دمشق                                                  :حالةاإلالجهة طالبة 
 مثلها إدارة قضايا الدولة                                                ت-محافظة دمشق :المعنيةالجهة 

 ن(. ر. –م.ت -ع  م. –م  )س.: العاملون المحالون 
الموافق هـ 11/1412/ 11المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
 م 91/1/9115
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تاريخ  1519/9العامة بدمشق برقم  ةالنياب من:المقدم  حالةعلى قرار اإل اطالعهابمقرها بدمشــــــــــق بعد 
 م                                                 2/1/9115

 المطالبة بعدم مسؤولية المحالين  المتضمن 11/5/9115وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 .مسلكياً  م.ت( –س.م  –)ر.ع 

 .نيالمحالوعلى أقوال إدارة قضايا الدولة و 
 .في الدعوى المبرزة وعلى كافة الوثائق 

 :بعد المداولة اتخذ القرار التاليو 
 -الوقائـــــــــع-

كانت تعمل بتاريخ الحادثة في مركز خدمة المواطن ( . م)سالمحالة  ن  أفي وقائع القضية تتلخص  حيث إن  من 
بتاريخ الحادثة بمركز خدمة المواطن في المركز  (. ع)م بدمشق القديمة وحاليًا بنفس المكان، ويعمل المحال

بتاريخ الحادثة بصفة رئيس مركز خدمة  (. ت)مالرئيسي بصفة مستخدم وحاليًا بنفس المكان وتعمل المحالة 
بتاريخ الحادثة في مديرية مراكز خدمة المواطن بمدينة دمشق  (. ن)رالمواطن بدمشق القديمة وتعمل المحالة 

 وقد أسند للمحالين التسبب بفقدان جهازي كمبيوتر الب توب وتم   ،ة األبنيةوحاليًا في وزارة الصحة في مديري  
لعامة النيابة ا إلىحالته إومن ثم 12/9/9115تاريخ  511تنظيم ضبط بالحادثة من قبل فرع األمن الجنائي برقم 

 .ي كانت معه القضية الماثلةالمحكمة المسلكية وهو األمر الذ إلىبدمشق التي بدورها إحالته 
 التالية. وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة

 .حالةقرار النيابة باإل
 بالحادثة.ضبط فرع األمن الجنائي المنظم 

 والشهود.محاضر استجواب المحالين والشهادات 
 الملف.وكافة األوراق المبرزة في تقرير المقرر 

 والحكم:القانوني  المناقشة والتطبيقفي 
حضرت أمام المحكمة وكررت أقوالها الواردة أمام المقرر والتي أفادت فيها أنه لدى  )س( المحالة حيث إن  من 

 )م(تجهيز مركز خدمة المواطن في دمشق القديمة استلمت جهاز الب توب نوع سوني وقامت بتسليمه للمحالة 
 والرحمة.وأصبح على عهدتها والتمست إعالن عدم مسؤوليتها ومنحها الشفقة 

مام المقرر وأفاد بأنه عند استحداث مركز خدمة أأمام المحكمة وكرر أقواله الواردة  )م( كما حضر المحال
 )ر.ع(المحالة  إلىه قام بتسليم جهاز الب توب وأن   ؛جميع المواد واألجهزة الموجودة بعهدته تكان المواطن

ة لم تسلم الخدمات الفني   إلىنقلها من مركز خدمة المواطن  ه عندما تم  وأن   المواطن،خدمة  بصفتها رئيسة مركز
أمين  )ص.ه(كان بإشراف  (ر)تسليم الجهاز للمحالة  ن  أ إلىمشيرًا  اتوب وبقي على عهدته جهاز الالب

 والرحمة.المستودع والتمس من حيث النتيجة إعالن عدم مسؤوليته ومنحه الشفقة 
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الجهاز موجود في غرفة  مام المقرر وأفادت بأن  أالمحكمة وكررت أقوالها الواردة  أمام )ر( كما حضرت المحالة
IT  ه لدى تركها العمل في مركز خدمة المواطن بقي الجهاز في المركز ن  ا  ما بعهدة المستخدم و ن  ا  وليس بعهدتها و
ن    والرحمة.منحها الشفقة  بعد مضي أكثر من سنة والتمست إعالن عدم مسؤوليتها و ل عنه إال  ألم تس هاوا 

 )س(جهاز الالب توب كان بحوزتها وهو على عهدة المحالة  مام المحكمة وأفادت بأن  أ )م(كما حضرت المحالة 
أي فعل يستوجب  دال يوجه ن  ا  ًا في عهدتها و ه أصواًل وهو حالي  نقل عهدت ه تم  استالم الجهاز أصواًل وأن   ه تم  ن  ا  و 

 والرحمة.عالن عدم مسؤوليتها ومنحها الشفقة إ مساءلتها والتمست 
 الجزائي.القضاء  إلىالجميع  إحالةمحامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس  حيث إن  ومن 
جهاز  أن  م ب4/5/9115تاريخ  2/ ص1214المبين من األوراق وال سيما كتاب المحافظة رقم  حيث إن  ومن 

 ن  إوبالتالي ف ،صوالً أليها إعهدته  م  ه تن  ا  و  )م(تسليمه للمحالة  للمحالتين قد تم   حالةالب توب نوع سوني سبب اإل
ارتكاب المحالتين  إلىمنتفيًا ولم تجد المحكمة في أوراق الدعوى ووقائعها ما يشير  افعل فقدان الجهاز قد غد

ًا عن األفعال عدم مساءلتهما مسلكي  ا ترى معه مم   ،المذكورين ألي فعل يوجب مساءلتهما مسلكيًا أو جزائياً 
كل من  إحالةهاز الثاني سبب ا لجهة الجأم   المساءلة،ة لعدم وجود ما يوجب تلك المسندة إليهما في هذه القضي  

المحكمة وبعد اطالعها على مجمل وقائع الدعوى وبعد االستماع لشهادة الشهود لم  فإن   م.ع( –)ر.ع  لمحالينا
بسرقة جهاز الالب توب أو  المذكورينالقناعة بثبوت قيام أي من المحالين  إلسباغينهض لديها الدليل الكافي 

أمين المستودع الشاهد  كان قد استلم الجهاز من )م( المحال حيث إن  قيام أي منهما بإخفائه أو اختالسه عمدًا 
المحال كان يقوم  ن  أالمبين  ن  أكما  ،للمحالة هبعد تنظيم عهدة شخصية قام بتسليمو  )ر(بناء على طلب المحالة 

عدة أجهزة وأدوات على عهدته من المستودع ويقوم بتسليمها للموظفين للعمل عليها وهذا عمل اعتيادي  باستالم
 حالةة فقدان الجهاز سبب اإلمسؤولي   )م(ه من غير الممكن تحميل المحال وعليه فإن   ؛لدى الدائرة التي يعمل فيها

 ن  أما ك ؛لعدم وجود أي مؤشر في وقائع الدعوى يشير أو يدلل على مسؤولية المحال عن فقدان الجهاز المذكور
المحكمة ترى مسؤوليتها  فإن  ا لجهة المحالة وأم   ،لته عنهالة مسلكية تستوجب مساءز المحال لم يأت بأي فعل أو 

ن عليها أة قائمة كونها وبحسب طبيعة عملها كمديرة ة وظيفي  ة مسؤولي  عن فقدان الجهاز هي مسؤولية تقصيري  
ن تقوم بمغادرة مكان عملها بعد أ، ال األصول الشخص المسؤول عنه حسب إلىتقوم بتسليم أشياء المكتب 

ن أي مباالة بموجودات المكتب ومحتوياته وهي بعملها هذا تكون قد خالفت أحكام المادتين صدور قرار نقلها دو 
 .كمة وجوب فرض عقوبة مسلكية بحقهاقانون عاملين مما ترى معه المح 24و 21

 أعاله:لذلك كله ولألسباب الواردة 
 يلي:حكمت المحكمة باالتفاق ووفقًا للمطالبة في جانب منها وخالفًا لها في الجانب األخر بما 

مسلكيًا عما نسب إليهما من أفعال في هذه القضية لعدم م.ت(  –)س.م عدم مسؤولية كل من المحالتين أواًل: 
 المساءلة.وجود ما يوجب تلك 

 .المسندة اليه في هذه القضية لعدم الثبوت عن األفعال )م.ع(عدم مسؤولية المحال ثانيًا: 
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 )ر.ن( / ستة أشهر بحق المحالة2خمسة بالمئة من األجر الشهري ولمدة / %5فرض عقوبة الحسم بنسبة ثالثًا: 
 القضية.كونها تتناسب وما صدر عنها من أفعال في هذه 

  للرسم.ال مجال رابعًا: 
  لتنفيذه.إبالغ هذا القرار لمن يلزمخامسًا: 

 م31/1/3115 هـ الموافق11/1122/  11حكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين الواقع في 
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 111/3115الدعوى أساس/
 3115لعام  /135/قرار 

مسلكية إال إذا نص صراحة على العام ال يشمل المساءلة الإن العفو –عفو عام–جرم جزائي–محكمة مسلكية
 مناط ذلك.-فرض عقوبة النقل التأديبي-ذلك

 المدير العام للمؤسسة العامة للنقل الداخلي بدمشق                                                :حالةاإلالجهة طالبة 
 المؤسسة العامة للنقل الداخلي                                                :المعنيةالجهة 

 )ن.ن(. العامل المحال:
الموافق هـ 11/1412/ 11المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
 م91/1/9115

المدير العام للمؤسسة العامة للنقل الداخلي بدمشق  من:المقدم  ةحالعلى قرار اإل اطالعهابمقرها بدمشــــــــــق بعد 
 15/1/9115تاريخ  9/ص492برقم 

عدم مسؤولية  بإعالنالمطالبة  المتضمن: 92/5/9115وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 المحال.

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال.
 .في الدعوى المبرزة وعلى كافة الوثائق 

 وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة سائق لدى النقل الداخلي  ن  أوقائع القضية تتحصل في  حيث إن  من 
في المكان التي دة أشخاص بدمشق وحاليًا بنفس المكان وقد أسند إليه جرم الشروع بالقتل من خالل تواجده مع ع

القضاء الجزائي وبنتيجة المحاكمة  إلىأحيل بسبب ذلك و  طفلة،طالق النار من مسدس فأصيبت فيه إفيه  تم  
م بمنع محاكمته من الجرم 94/2/9119تاريخ  922أساس  542أصدر قاضي التحقيق الثاني بدمشق قراره رقم 

 وير واستعمال مزور وتم  ه كان أسند للمحال جرم التز ن  أ ن من األوراقكما تبي   ،ليه لعدم قيام الدليلإالمسند 
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م 9114لعام  99تشميل الجرم المذكور بالعفو العام رقم  جله أمام محكمة بداية الجزاء بإزرع وقد تم  محاكمته أل
اليه من هذه المحكمة لمحاكمته مسلكيًا عما أسند  إلىت إحالته عليه تم   وبناءً  ،عمله إلىوقد تم إعادة المحال 

 .وء الحكم القضائي الصادر بحقهأفعال في ض
 :التالية وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة

 .حالةقرار اإل
 م 9119لعام  524قرار قاضي التحقيق الثاني بدمشق رقم 

م حول تشميل جرم التزوير واستعمال 12/2/9114البيان الصادر عن محكمة استئناف الجنح بدرعا بتاريخ 
 العفو.المزور بمرسوم 

 المحال.محضر استجواب 
 الملف.وكافة األوراق المبرزة في تقرير المقرر 

 والحكم:القانوني  المناقشة والتطبيقفي 
منحه  إليه والتمسمام هذه المحكمة وكرر أقواله الواردة أمام المقرر وأنكر ما أسند أحضر المحال  حيث إن  من 

 مسؤوليته.الشفقة والرحمة وا عالن عدم 
 شد العقوبات المسلكية بحقه. أحضر جلسات المحاكمة والتمس فرض  محامي الدولة حيث إن  ومن 
ليه من جرم الشروع بالقتل فقد تقرر إيجة لما نسب المحال ونت بأن   الملف،من أوراق  من الثابته حيث إن  ومن 

/ لعام 542وذلك على النحو المبين من القرار رقم / بحقه،منع محاكمته من الجرم المسند اليه لعدم قيام الدليل 
 القطعية.عن قاضي التحقيق الثاني بدمشق والمكتسب الدرجة  922الصادر بالدعوى اساس  9119
المحال  م بأن  12/2/9114خ أيضًا من البيان الصادر عن محكمة استئناف الجنح بدرعا بتاريه من الثابت ن  أكما 

 425/221الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء رقم  )موضوعليه جرم التزوير واستعمال المزور إقد نسب 
 م.9114لعام  99وقد شمل الجرم المذكور بمرسوم العفو العام رقم  (11/19/9112تاريخ 

لمسلكية إذا من المساءلة ا يال يعفن شمول الجرم بالعفو العام أه استقر االجتهاد القضائي على حيث إن  من و 
المحال كان قد وضع نفسه موضع الشك والشبهة التي تتنافى مع واجبات ومتطلبات  ن  أتحققت أسبابها وبما 

األمر الذي ترى معه  ،9114/لعام 51العمل المنصوص عليها في القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /
اسب مع المحكمة وفي ضوء وقائع القضية وأوراق الملف فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحال كونها تتن

 ال المنسوبة إليه في هذه القضية األفع
 -لهذه األسباب-

 يلي:حكمت المحكمة باالتفاق وخالفًا للمطالبة بما  
 فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحال كونها تتناسب مع األفعال المنسوبة إليه في هذه القضية. أواًل: 
 للرسم.ال مجال ثانيًا: 
  لتنفيذه.يلزمإبالغ هذا القرار من ثالثًا: 
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 م31/1/3115 هـ الموافق11/1122/ 11في حكمًا صدر وتلي علنًا 
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 –المحكمة المسلكية بدمشق  -

 13/3115 الدعوى أساس/
 3115/ لعام 121قرار /

التتبعات وقف –المحاكمة الجزائية ال تزال جارية-التعرض لآلداب العامة واالبتزاز جرم-محكمة مسلكية
 .اء الجزائيوانها لعدم صدور حكم قطعي من القضسابقة أل  اإلحالة-المسلكية

 رئيس جامعة دمشق                                                    :حالةاإلالجهة طالبة 
 كليات السويداء     –جامعة دمشق  المعنية:الجهة 

 )أ.ج(.:العامل المحال
الموافق هـ 11/1412/ 11المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
 م 94/9/9115

ح وتاريخ و./ 11924جامعة دمشق برقم  سرئي من:المقدم  حالةعلى قرار اإل اطالعهابمقرها بدمشــــــــــق بعد 
 م 11/11/9111

اعتبار الدعوى مستأخرة لحين  المتضمن 5/1/9115المسلكية المؤرخ في وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة 
 القطعية.صدور قرار قضائي جزائي مكتسب الدرجة 

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال.
 الدعوى. المبرزة فيوعلى كافة الوثائق 

 وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى كليات السويداء في جامعة دمشق بصفة  ن  أتتلخص وقائع الدعوى في 
عقوبات  212و 511سائق وحاليًا مكفوف اليد وقد أسند إليه جرم التعرض لآلداب العامة واالبتزاز وفق المواد 

ظيم الضبط الالزم بحقه من قبل فرع األمن الجنائي القضاء الجزائي بعد تن إلىت إحالته وبناء عليه تم  .......عام 
 .  مسلكيًا عن األفعال المسندة إليههذه المحكمة لمحاكمته  إلىالمحال  إحالةتمت  ومن ثم  

 .ةباألدلة التاليوقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة 
 .  حالةقرار اإل

 1/2/9111تاريخ  515ضبط األمن الجنائي رقم 
 .1/11/9111تاريخ  11515قرار كف اليد رقم  –بداية الجزاء في شهبا قرار محكمة 

 .2/1/9115/ص تاريخ 4151كتاب اإلدارة رقم 
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 الملف.في  األوراق المبرزةوكافة تقرير المقرر 
 والحكم:القانوني  المناقشة والتطبيقفي 
كما لم يحضر أمام المحكمة رغم تبلغه الموعد أصواًل مما ترى معه  أمام المقررالمحال لم يحضر  حيث إن  ومن 

 أصواًل.المحكمة االكتفاء بالتحقيقات الجارية والسير بإجراءات المحاكمة 
 القضاء الجزائي.  إلىالمحال  إحالةمحامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس  حيث إن  ومن 
/ص وتاريخ 4151بها رقم اإلدارة المعنية وبناء على تكليف المحكمة بينت بموجب كتا حيث إن  ومن 

الدعوى الجزائية المقامة بحق المحال الزالت منظورة أمام القضاء الجزائي وكان قد صدر فيها  ن  أ 2/1/9115
ن قبل جهة اإلدارة ف منؤ است ن القرار المذكور قدأالجزاء في شهبا و عن محكمة بداية  25أساس  92القرار رقم 

 الجزاء.الدعوى ال تزال أمام محكمة استئناف  ن  أوالحق العام و 
ن محاكمته التزال جارية أمام القضاء أخه قرار قضائي قطعي بحق المحال و ه لم يصدر حتى تاريحيث إن  ومن 

وهو األمر الذي يتعين معه تقرير وقف المالحقة المسلكية  ،الجزائي مما يجعل محاكمته مسلكيًا سابقة ألوانها
 بحقه.ين صدور قرار قضائي قطعي بحق المحال لح

 أعاله.لذلك كله ولألسباب الواردة 
 يلي:حكمت المحكمة باالتفاق ووفقًا للمطالبة بما 

وقف التتبعات المسلكية الجارية بحق المحال بموجب هذه الدعوى وترقين قيدها من سجالت المحكمة لحين  أواًل:
 المختص.صدور حكم قطعي بحق المحال من القضاء الجزائي 

  للرسم.ال مجال  ثانيًا:
 .إبالغ هذا القرار لمن يلزمثالثًا: 

 م31/1/3115 هـ الموافق11/1122/  11 حكمًا صدر وتلي علنًا بتاريخ
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 112/3115الدعوى أساس/
 3115/ لعام  111قرار /

استقالل المسؤولية -عفو عام–3111/ لعام 51جرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي /-محكمة مسلكية
 فرض عقوبة النقل التأديبي.-الجزائية عن المسؤولية المسلكية

 الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش                                                       :حالةاإلالجهة طالبة 
 مجلس مدينة قدسيا الجديدة                                                       المعنية:الجهة 

 د(. ح. –د  )ر.:العامل المحال
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الموافق هـ 11/1412/ 11المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
 م 94/9/9115

رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذي الرقم  من:المقدم  حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشــــــــــق بعد 
 99/1/9115تاريخ  11/952

الطلب بإعالن عدم مسؤولية  المتضمن 92/5/9115دى المحكمة المسلكية المؤرخ في وعلى تقرير المقرر ل
 مسلكيًا.المحالين 

 .وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال
 الدعوى. المبرزة فيوعلى كافة الوثائق 

 وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

( كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة رئيس مكتب ر.دالمحال األول ) ن  أوقائع القضية تتحصل في  حيث إنمن 
مجلس بلدة زملكا، والمحال الثاني  إلىمفرز  فني في مجلس مدينة قدسيا الجديدة ) ضاحية قدسيا ( ومن ثم  

 ، وقد أسند إليهما من خاللية لدى مجلس مدينة قدسيا الجديدة( كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة شرطي بلدح.د)
م من خالل وجود العديد من 9119/ لعام 52التحقيقات التفتيشية الجارية جرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي /

مقابل جامع  F4المخالفات والتجاوزات المرتكبة ضمن نطاق عمل المحالين والتي تمثلت ببناء إضافي في الجزيرة 
كساء الخارجي في الجزيرة وجود طابق رابع قيد اإل –الهاتف  مقابل  F4بناء طابق إضافي في الجزيرة –الفرقان 

F1  من الجزيرة  52مقابل سوق المعتصم وجود مخالفة بروزات في القبو في البناء المرخص على المقسمF3- 
وجود محلين تجاريين ضمن وجيبة –ضمن الوجيبة  E1جزيرة  9/4على الكتلة  9م91وجود محل تجاري بمساحة

 -D1جزيرة  9/5وجود فتحة في التصوينة الخارجية للبناء القائم على الكتلة  –F1جزيرة  1/9البناء على الكتلة 
 2-1ضمن الوجيبة على الكتلة  9م51وجود مخالفة بمساحة –وهو مخالفة عبارة عن غرفة قرميدية في الوجيبة 

مخالفة وجود  F1جزيرة  9-1وجود مخالفة عبارة عن تراس على الكتلة  –تستعمل كمحل تجاري  D1ج جزيرة 
مخالفة زيادة مساحة في الطابق  –F1جزيرة  9-9عن ثقالة حديدية في حديقة المنزل على الكتلة رقم  ةعبار 

 . E1جزيرة  4/1األرضي بالبناء 
هذه المحكمة لتقرير وضعهما مسلكيًا ومعاقبتهما  إلىالمحالين  إحالةونتيجة لوجود المخالفات المذكورة فقد تمت 

 إليهما.المنسوبة عن األفعال 
 :ةباألدلة التاليوقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة 

 .  حالةقرار اإل
 . 99/1/9115تاريخ  11/92التقرير التفتيشي رقم 

 المقرر.وتقرير  )ر.د(محضر استجواب المحال 
 الملف.في  األوراق المبرزةكافة 
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 والحكم:القانوني  المناقشة والتطبيقفي 
معظم المخالفات  ر أقواله الواردة أمام المقرر وأفاد بأن  وكر   أمام المحكمة ر.د( حضر)المحال  حيث إن  من 

ا ما تبقى من تنفيذها قبل مباشرته العمل في مجلس مدينة ضاحية قدسيا وأم   الواردة ذكرها في التقرير التفتيشي تم  
حالتها  مخالفات فجميعها تم   رئيس مجلس المدينة إلصدار قرارات الهدم واإلزالة  لىإتنظيم الضبوط الالزمة بها وا 
القضاء المختص والتمس بالنتيجة منحه الشفقة والرحمة وا عالن  إلىالضبوط المذكورة  إحالةالالزمة وأنه تمت 

 مسؤوليته.عدم 
 المحاكمة.( قد تبلغ أصواًل ولم يحضر أيا من جلسات ح.دمحال الثاني )ال حيث إن  ومن 
 القضاء الجزائي.  إلىالمحالين  إحالةمحامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس  حيث إن  ومن 
المخالفات الواردة في التقرير التفتيشي قد تمت  ه من الثابت من أوراق الملف والتقرير التفتيشي بأن  حيث إن  ومن 

س مدينة قدسيا الواقعة في ( لعمله في المكتب الفني في مجلر.د)ضها أو ضبطها قبل مباشرة المحالتسوية بع
ن تم   إال أن   9/11/9111 حالةضبطها أصواًل و  باقي المخالفات وا  الثابت بأن   أن  إال   ؛النيابة العامة إلىالضبوط  ا 

بعضها ما زالت أعمال االكساء قائمة بها وبعضها يجهز لالستثمار، وهنا يكمن  تلك المخالفات مازالت قائمة وأن  
نذار المخالف باإلزالة بل يتعين  تقصير المحالين في واجباتهما الموكولة إليهما إذ أنه ال يكفي ضبط المخالفة وا 

ا نصت عليه أحكام قانون على المحالين القيام بواجباتهما الكفيلة بمنع المخالف من االستمرار بمخالفته وفق م
و األدوات أتي تتم بها المخالفة وختم المحل وتعليماته الصادر بهذا الصدر والتي تتمثل بمصادرة األدوات ال

 .9119لعام  52وهو ما يثبت معه تقصير المحالين ومخالفتهما ألحكام المرسوم التشريعي  ،بالشمع األحمر
ة وآخرها المرسوم التشريعي رقم ضحت مشمولة بمراسيم العفو الصادر مساءلة المحالين جزائيًا أ حيث إن  ومن 

ذلك ال يحول دون المساءلة المسلكية وذلك الستقالل المساءلة الجزائية عن المساءلة   أن  إال   ،9114/ لعام 99/
واعد القانون ، فالمسؤولية الجزائية مستمدة من انتهاك المحال لقالعفو إال بنص خاص اال يشملهالتي المسلكية و 

وكل تقصير  العام،الجزائي في حين أن المسؤولية المسلكية تقوم على خرق القواعد الخاصة التي تحكم الموظف 
 المساءلة.أو فعل يمس الوظيفة سلبًا يمكن أن يعتبر خطأ مسلكيًا يوجب 

أن المحالين كانا قد قصرا فيما هو موكول لهما  –وكما سلف بيانه  –مجمل وقائع القضية تشير  حيث إنومن 
األمر الذي ترى معه المحكمة فرض عقوبة النقل  قدسيا،عدد من المخالفات في ضاحية  إلىمن مهام مما أدى 

 إليهما.التأديبي بحقهما كونها تتناسب مع األفعال المنسوبة 
 لهذه األسباب

 يلي:ت المحكمة باالتفاق وخالفًا للمطالبة بما حكم
 إليهما.مع األفعال المنسوبة  كونها تتناسبفرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحالين  أواًل:

  للرسم.ال مجال ثانيًا: 
 لتنفيذه.  إبالغ هذا القرار من يلزمثالثًا: 

 م31/1/3115 هـ الموافق11/1122/ 11حكمًا صدر وتلي علنًا بتاريخ 
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 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا
 

 -المحكمة المسلكية بدمشق  -
 111/3115الدعوى أساس/

 3115/ لعام 113قرار /
فرض عقوبة -مخالفة مسلكية-القضاء الجزائي المختص إلى إحالة–رم اختالس وتزويرج–محكمة مسلكية
 النقل التأديبي.
 الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش  :حالةاإلالجهة طالبة 

 اتصاالت ريف دمشق   مديرية المعنية:الجهة 
  م.م(. –س.أ  –)أ.م :العاملون المحالون 

الموافق هـ 11/1412/ 11إن المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريــــــــــــــــــــــخ 
 .م 94/9/9115

 111الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش برقم  سرئي من:المقدم  حالةطالعها على قرار اإلاشــــــــــق بعد بمقرها بدم
 م.1/4/9115تاريخ 

المطالبة بفرض عقوبة النقل  المتضمن 1/2/9115وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 المحالين. التأديبي بحق

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحالين
 الدعوى. المبرزة فيوعلى كافة الوثائق 

 وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 *** الوقائـــــــــع ***

كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى مديرية اتصاالت )أ.ج(  ن المحال األولأمن حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في 
ريف دمشق بصفة أمين صندوق وقد أسند إليه جرمي االختالس والتزوير من خالل التحقيقات التفتيشية من 

وقيامه  1221/ لعام 41س قيمة إرسالية مركز هاتف ببيال رقم / ل./ 412111خالل قيامه بقبض مبلغ /
س وبعد اكتشاف األمر قام  ل./ 112111/ إلىنة الخاصة بصندوقه بالنسخة المكر المبلغ المذكور على بتحريف 

وكذلك  12/9/9114تاريخ  1941س بموجب اإليصال رقم  ل./ 111.111بتسديد النقص الحاصل والبالغ /
ركز هاتف قطنا وبقيمة الصادرة عن أمين صندوق م 95/1/1229تاريخ  91قيامه بقيد اإلرسالية رقم 

ق مركز . س على حساب المصرف وهي عبارة عن أوامر صرف تم دفعها من قبل أمين صندو ل/ 155111/
نها مسددة من قبله وتم قطع إشعار قبض بها وعند اكتشاف األمر من قبل أمين أقطنا اعتبرها المحال على 

 .2/2/1222ريخ تا 144111الصندوق الجديد واللجنة المكلفة بالجرد قام المحال بتسديد المبلغ باإلشعار رقم 
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بتاريخ الحادثة لدى مديرية اتصاالت ريف دمشق بصفة أمين صندوق مركز هاتف  )س.ع( ويعمل المحال الثاني
أيضًا جرمي االختالس والتزوير وذلك من خالل  أسند إليهضاحية قدسيا وحاليًا في ذات المركز قسم التجربة وقد 

س  ل./ 51919وهي بقيمة / 4/1/9111يومية  -( 1وفق اآلتي  1/1/9111-4قيامه بالتالعب في يوميتي 
س يومية يدوية لم  ل./ 41191س وهي يومية مقيدة على الحاسب و/ ل./ 19191مبلغين / إلىقسمها المحال 

 :وهي بقيمة 1/1/9111يومية  -( 9-11/19/9111يمتها بتاريخ يقم بتسديدها إال بعد مطالبته بق
 س وهي يومية مقيدة على الحاسب  ل./ 2229مبلغين / إلىس قسمها المحال أيضًا  ل./ 41594/
محتفظًا بذلك لنفسه  4/19/9111س يومية يدوية لم يقم بتسديدها إال بعد مطالبته بها بتاريخ  ل./ 14592/

 أشهر.كثر من خمسة س أل ل./ 15121بمبلغ /
 بتاريخ الحادثة لدى مديرية اتصاالت ريف دمشق بصفة موظفة في الصندوق وحاليًا في مركز)م(  وتعمل المحالة

 91/5/1221تاريخ  22هاتف منين وقد أسند إليها جرم االختالس من خالل قيامها بإدخال قيمة اإلرسالية رقم 
قيود الصندوق  إلىس  ل./ 21911والتي وقعت على استالمها من أمين صندوق مركز هاتف ببيال بمبلغ /

 األمر.وذلك بعد اكتشاف  11/5/9114المركزي إال أنها لم تقم بتسديده حتى تاريخ 
هذه المحكمة لمحاكمتهم مسلكيًا عن األفعال المسندة إليهم في هذه القضية  إلىالمحالين  إحالةوبناء عليه تمت 
 الجزائي.القضاء  إلىتمهيدًا إلحالتهم 

 :التالية وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة
 .حالةقرار اإل

 بالحادثة.التقارير التفتيشية الجارية 
 المحالين.محاضر استجواب 
 الملف.في  األوراق المبرزةتقرير المقرر وكافة 

 والحكم:القانوني  المناقشة والتطبيقفي 
وكرروا أقوالهم الواردة أمام المقرر والتمسوا من حيث النتيجة إعالن  أمام المحكمةن المحالين حضروا أمن حيث 

 عدم مسؤوليتهم ومنحهم الشفقة والرحمة. 
أن دور المحكمة المسلكية ومهامها إنما يقتصر على التحقق من مدى  إلى ابتداءومن حيث أنه البد من اإلشارة 

القضاء الجزائي من عدمها لما نسب للمحال من أفعال معاقب عليها جزائيًا فإذا تحققت  إلى حالةتوفر موجبات اإل
القضاء الجزائي الذي  إلىالمحال  إحالةلى المحكمة تلك الموجبات وهي توفر الركن المادي للجرم فإنه يتعين ع

 للجرم.يعود له االستقصاء عن األركان المعنوية 
قد ارتكبا جرم التزوير وذلك من خالل قيام األول  س.ع( –)أ.ج  ن كل من المحالينأن حيث أن الثابت وم

س واحتفاظه بالفرق  ل./ 112111/ إلى س وهو قيمة إرسالية مركز هاتف ببيالل. 412111بتحريف مبلغ 
الصادر عن أمين صندوق هاتف  95/1/1229تاريخ  91لحين اكتشاف األمر وكذلك قيامه بقيد اإلرسالية رقم 

ن قبل أمين صندوق مركز س على حساب المصرف ) أوامر صرف ( تم دفعها م ل./ 155111قطنا بقيمة /
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، وأيضًا قيام األمر قام المحال بتسديد المبلغ شافنها مسددة من قبله وتم قطع إشعار بها وبعد اكتأقطنا على 
وعدم تسديد القيد يدويًا منهما إال حين اكتشاف األمر وعليه  1/1/9111-4المحال الثاني بالتالعب في يوميتي 

عقوبات عام  451-151-142فإن ما أسند للمحالين من أفعال تزوير واختالس إنما تنطوي تحت أحكام المواد 
 .القضاء الجزائي لمحاكمتهم عنها إلىالمحكمة وجوب إحالتهم مما ترى معه 

الجارية في التقارير  فإن المحكمة وبعد اطالعها على وقائع الدعوى وعلى التحقيقات)م.ع(  لجهة المحالة أما
ن ما أسند إليها من أفعال إنما يتوجب محاسبتها عليها مسلكيًا فقط كون ما أقدمت عليه إنما يعتبر إالتفتيشية 

ن هذه أتبار القضاء الجزائي على اع إلىمستوى الجرم الجزائي الموجبة إحالتها  إلىمخالفة مسلكية ال تنحدر 
وعليه فإن المحكمة ترى  الخطأ،تيجة هذا وقامت المحالة بتسديد النقص الحاصل ن قيديةأخطاء  المخالفة ال تعدو

 أفعال.كونها تتناسب وما صدر عنها من  )م.ع(وفي ضوء وقائع الدعوى فرض عقوبة بحق المحالة 
 أعاله:لذلك كله ولألسباب الواردة 
 يلي:بما  خرب منها وخالفًا لها في الجانب اآلفي جان ووفقًا للمطالبةحكمت المحكمة باالتفاق 

القضاء الجزائي المختص لمحاكمتهما عن األفعال المسندة إليهما  إلى س.ع( –)أ.ج كل من المحالين  إحالة :أوالً 
 عام.عقوبات  451-151-142في هذه القضية وفقًا ألحكام المواد 

 .في هذه القضية كونها تتناسب وما صدر عنها من أفعال( م.ع)التأديبي بحق المحالة  عقوبة النقلفرض ثانيًا: 
 للرسم.ال مجال  ثالثًا:
 لتنفيذه.إبالغ هذا القرار من يلزم :رابعاً 

إيداع األوراق المتعلقة بالمحالين أحمد جاسم بن محمد وسائر عباس بن أحمد ديوان المحامي العام بريف  :خامساً 
 أصواًل.دمشق إليداعها المرجع المختص 
 م31/1/3115 هـ الموافق11/1122/ 11الواقع االثنين  في يومحكمًا صدر وتلي علنًا 

/ في الطعن رقم 113تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 
 3112 / لعام5111/

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 315/3115الدعوى أساس/
 3115/ لعام  112قرار /

 عدم مسؤولية.-جرمعدم وجود –إخالء سبيله-توقيف–محكمة مسلكية
 مديرية التربية بريف دمشق                                                         :حالةاإلالجهة طالبة 

 مديرية التربية بريف دمشق                                                         :المعنيةالجهة 
 )ر.ع(.:العامل المحال



766 

 

الموافق هـ 11/1412/ 11إن المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 
 م94/9/9115

 9442/19مديرية تربية ريف دمشق ذي الرقم  من:المقدم  حالةعلى كتاب اإل اطالعهابمقرها بدمشــــــــــق بعد 
 م.11/5/9115المؤرخ في 

المطالبة بإعالن عدم مسؤولية  المتضمن 19/2/9115المحكمة المسلكية المؤرخ في وعلى تقرير المقرر لدى 
 مسلكيًا.المحال 

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال
 الدعوى. المبرزة فيوعلى كافة الوثائق 

 وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع  -

ن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة مدرس في ريف دمشق وحاليًا بنفس أالوقائع تتحصل في  حيث إنمن 
وتمت  2/11/9114وأخلي سبيله بتاريخ  مختصةتم توقيفه من إحدى الجهات ال 99/2/9114الصفة وبتاريخ 

لته من ، ونتيجة لذلك فقد تمت إحاتركه وحفظ األوراق لعدم وجود جرمالنيابة العامة بدمشق حيث تقرر  إلىإحالته 
 .  ناحية المسلكية وكانت هذه الدعوى هذه المحكمة للنظر بوضعه من ال إلى حالةقبل اإلدارة طالبة اإل

 :التالية وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة
 .  حالةكتاب اإل

  2/11/9114/م( تاريخ 15911)البيان الصادر عن النيابة العامة بدمشق برقم 
 المقرر.تقرير و محضر استجواب المحال 

 الملف.في  األوراق المبرزةكافة 
 والحكم:القانوني  المناقشة والتطبيقفي 
قة والرحمة المقرر والتمس منحه الشف الواردة أمامالمحكمة وكرر أقواله  أمام هذهالمحال حضر  حيث إنمن 

 .وا عالن عدم مسؤوليته
 المحال.محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس فرض أشد العقوبات المسلكية بحق  حيث إنمن و 

اعتبارًا من تاريخ  مختصةتم توقيفه من إحدى الجهات الالثابت من أوراق الملف بأن المحال قد  حيث إنومن 
ت تركه وحفظ النيابة العامة بدمشق التي قرر  إلىم ومن ثم تمت إحالته 2/11/9114م ولغاية 99/2/9114

م الصادر 2/11/9114تاريخ  م(/15911)وذلك على النحو المبين بالكتاب ذي الرقــــم  جرم،األوراق لعدم وجود 
 بدمشق.عن النيابة العامة 

ه وفي ضوء ما تقدم وال سيما عدم وجود جرم مرتكب من قبل المحال وعدم ثبوت ارتكاب المحال حيث إنومن 
من إعالن عدم مسؤوليته من الناحية المسلكية لعدم وجود ما  معدىالوظيفية فإنه ال  ألي زلة أو إخالل بواجباته

 المساءلة.يستوجب تلك 



766 

 

  يلي:حكمت المحكمة باالتفاق ووفقًا للمطالبة بما 
 .وجود ما يستوجب تلك المساءلة إعالن عدم مسؤولية المحال من الناحية المسلكية لعدمأواًل: 
  للرسم.ال مجال ثانيًا: 
 . إبالغ هذا القرار لمن يلزمثالثًا: 

 م31/1/3115 هـ الموافق11/1122/ 11حكمًا صدر وتلي علنًا في 
/ في الطعن رقم 113تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3112 / لعام5111/
 

 -المحكمة المسلكية بدمشق  -
 152/3115/ الدعوى أساس

 3115/ لعام 111قرار /
ن التجريد المدني يوجب حكمًا إ-تجريد مدني–حكم جزائي قطعي بجناية سرقة المال العام–محكمة مسلكية
 تأديبي.التسريح فرض عقوبة ال-عن جميع الوظائف والخدمات العامة العزل واإلقصاء
 .سمنت ومواد البناءشركة عدرا لصناعة اإل – لإلسمنتالمؤسسة العامة  :حالةاإلالجهة طالبة 

 .شركة عدرا لصناعة االسمنت ومواد البناء – لإلسمنتالمؤسسة العامة  المعنية:الجهة 
 م.خ(. –: )أ.ك العامل المحال

الموافق  هـ11/1412/ 11إن المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريــــــــــــــــــــــخ 
 .بمقرها بدمشــــــــــقم  94/9/9115
/د المؤرخ 499شركة عدرا لصناعة االسمنت ومواد البناء ذي الرقم  من:المقدم  حالةعلى قرار اإل اطالعهابعد 
 م                                                            99/1/9115في 

المطالبة بفرض عقوبة التسريح  المتضمن 11/5/9115المسلكية المؤرخ في وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة 
 المحالين. التأديبي بحق

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال
 .في الدعوى المبرزة وعلى كافة الوثائق 

 وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 ****** الوقائـــــــــع

ك( كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة رئيس ورشة الزيوت لدى أ.أن المحال األول ) إلىمن حيث إن الوقائع تشير 
ل بصفة سائق ( يعم.خ، وأن المحال الثاني ) ممواد البناء وحاليًا بنفس المكانشركة عدرا لصناعة االسمنت و 

( بتجهيز الزيوت المراد  أ.ك، وقد أسند إليهما جرم سرقة المال العام من خالل قيام المحال ) لدى الشركة المذكورة
( والعامل  م.خسرقتها مسبقًا بعبوات بالستيكية مختلفة األحجام من مادة الزيت المعدني وتسليمها للمحال ) 
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اللذين يعمالن سائقين لدى الشركة على ميكرو باص مخصص لنقل العاملين في الشركة وقيام األخيرين  م.ج()
القضاء  إلىالمذكورين  إحالة، حيث تمت اعئية وبالط فوالذ مختلفة األنو بسرقة موجودات الشركة من كابالت كهربا

تجريم المتهمين  91/19/9111( تاريخ 299الجزائي وقررت محكمة الجنايات األولى بريف دمشق بقرارها رقم )
م /ب عقوبات اقتصادية ومعاقبته11بجناية سرقة المال العام المعاقب عليه بالمادة  أ.ك( –م.ج  –م.خ ) 

( تخفيض  أ.ك –م.خ باألشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات ولألسباب المخففة المستمدة من طلب المتهمين ) 
المذكور الدرجة  ، وقد اكتسب القراروكذلك حجرهم وتجريدهم مدنياً  عقوبة كل منهما لتصبح سنتين ونصف السنة

في  12/1/9114تاريخ  42ذي الرقم  بعد رفض الطعن المقدم به وذلك بموجب قرار محكمة النقض القطعية
 المحالين  إحالة، ونتيجة لذلك تمت 9114لعام  45الدعوى أساس 

 .هذه المحكمة لتقرير وضعهما مسلكيًا في ضوء الحكم الجزائي الصادر بحقهما إلى( أ.ك –م.خ )
 :ةباألدلة التاليوقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة 

 .حالةقرار اإل
 وتجريمهما.األحكام القضائية الصادرة بحق المحالين 

 المقرر.وتقرير  )ا.ك(محضر استجواب المحال 
 الملف.كافة األوراق المبرزة في 

 والحكم:القانوني  المناقشة والتطبيقفي 
المنسوبة إليه  وأنكر األفعالوكرر أقواله الواردة أمام المقرر  أمام المحكمةحضر  )أ.ك(من حيث إن المحال 

في حين أن المحال الثاني تبلغ موعد جلسات المحاكمة  مسؤوليته،والتمس منحه الشفقة والرحمة وا عالن عدم 
 منها.أصواًل ولم يحضر أي ا 

 المحاكمة.حضر جلسات  حالةومن حيث إن المحامي وكيل الشركة طالبة اإل
نسب إليهما جرم سرقة األموال العامة من خالل  ومن حيث إنه من الثابت من أوراق الملف بأن المحالين قد

القضاء الجزائي  إلىالتي يعملون لديها وقد تمت إحالتهما بسبب ذلك  حالةسرقتهما موجودات الشركة طالبة اإل
حيث قررت محكمة الجنايات األولى بريف دمشق تجريمهما بجناية سرقة األموال العامة المعاقب عليها بالمادة 

ونصف، وحجرهما العقوبات االقتصادية ومعاقبتهما باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين  /ب من قانون 11
( تاريخ 299، وذلك على النحو المبين من القرار الصادر عن المحكمة المذكورة برقم ) وتجريدهما مدنياً 

تاريخ  42رها رقم م به من محكمة النقض بقراوالمكتسب الدرجة القطعية بعد رفض الطعن المقد   91/19/9111
 .م12/1/9114

عن جميع الوظائف والخدمات العامة وفقًا ألحكام  التجريد المدني يوجب حكمًا العزل واإلقصاء إن   ومن حيث
ن معه فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق المحالين األمر الذي يتعي   العامة،/ من قانون العقوبات 42المادة /

جزائي الصادر بحقهما من تجريدهما مدنيًا وبعد أن أضحى الحكم المذكور عنوان تجسيدًا لما قضى به الحكم ال
 الحقيقة.
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 -لهذه األسباب-
 :يليبما  ووفقًا للمطالبةحكمت المحكمة باالتفاق 

 .التأديبي بحق المحالين عقوبة التسريحفرض أواًل: 
     للرسم.ال مجال  ثانيًا:
 لتنفيذه.إبالغ هذا القرار من يلزمثالثًا: 

 م31/1/3115 هـ الموافق11/1122/ 11حكمًا صدر وتلي علنًا في
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 12/3115الدعوى أساس/
 3115/ لعام 152قـــــــرار /

فرض -زلة مسلكية-القضاء الجزائي إلى إحالة-وجود جرم جزائي–مخالفة الواجبات الوظيفية–محكمة مسلكية
 عقوبة الحسم من األجر.

 بدمشق.النيابة العامة  :حالةاإلالجهة طالبة 
 دمشق.الشركة العامة لكهرباء  :المعنيةالجهة 
 ي.ت(. –ج.ث  –م.ك  –)ع.س  :المحالالعامل 

الموافق  هـ1412/ 11/ 12المنعقدة بتاريخ  وفي جلستها مسلكية للعاملين في الدولة بدمشقإن المحكمة ال
 م. 11/9/9115

م وبرقم 12/2/9114: النيابة العامة بدمشق بتاريخ المقدم من حالةبمقرها بدمشق بعد اطالعها على قرار اإل
911/2/9 

 إلىالمحالين  إحالةم. المتضمن الطلب ب12/9/9115في وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ 
 الجزائي.القضاء 
 والمحالين.وال إدارة قضايا الدولة وعلى أق

 وعلى كافة الوثائق في الدعوى وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

( كان يعمل بتاريخ  ع.سالمحال األول )  ن  أفي  –حصل حسبما تبين من األوراقوقائع القضية  تت من حيث إن  
امة لكهرباء دمشق وحاليًا في منطقة المهاجرين بدمشق لدى الشركة الع الطوارئ بصفة رئيس مكتب  الحادثة
الجدارية في منطقة  ( كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة عامل ورشات الكابالت م.ك، والمحال الثاني ) متقاعد

( كان يعمل بصفة رئيس دائرة التفتيش لدى الشركة العامة للكهرباء ج.ث، والمحال الثالث ) العفيف بدمشق
( كان يعمل بصفة مدير التشغيل لدى الشركة العامة ي.ت، والمحال الرابع ) مديرية الكهرباءبدمشق وحاليًا في 
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ز لكهرباء دمشق وحاليًا مكفوف اليد ونتيجة قيام ورشات كهرباء دمشق بالكشف الدوري لفحص واختبار مراك
ك . ف المغذية للمنشآت الخاصة فقد نسب للمحالين التالعب في محوالت التيار المغذية للعداد  91/4التحويل 

االستجرار  إلىوالتي تؤدي  المالكي،بمنطقة  (......)لى منشأة عاشر للوحة توزيع التوتر المنخفض والوصل المب
الجهة  إلىالداخلية إجراء التحقيق الالزم للوصول وبناء عليه طلبت وزارة الكهرباء من وزارة  المشروع،غير 

من قبل النيابة  حالةوتمت اإل بدمشق،من قبل فرع األمن الجنائي  25/9111تنظيم الضبط رقم  حيث تم   الفاعلة،
 القضية.هذه المحكمة األمر الذي كانت معه هذه  إلىالعامة بدمشق 

 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 
 حالةقرار اإل -
 25/9111ألمن الجنائي بدمشق رقم ضبط ا -
 وتقرير المقرر.محاضر استجواب المحالين  -
 الملف.كافة األوراق المبرزة في  -
 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني  -

وقد ب ين المحال  والرحمة، الشفقةمنحهم وأنكروا ما أسند إليهم والتمسوا  أمام المقررالمحالين حضروا  من حيث إن  
 –له بموضوع المركز التابع لمنشأة  ةال عالقوأنه  المهاجرين، طوارئ بأنه كان يعمل في مركز  )ع.س(األول 

 طالقًا.إولم يدخله  –ماسة مول 
نما القاط المركز،ال عالقة له بالموضوع وال توجد سرقة كهرباء في  بأن   )م.ك(وبي ن المحال الثاني  ع منقول من وا 

تالعبًا قد  بأنه من خالل الكشف من قبله على المنشأة وجد بأن   )ج.ث(في حين أفاد المحال الثالث  موقعه،
وزارة الداخلية بغية  إلىعداد كتاب عن طريق الوزارة إ  غذي لها فأخبر المدير العام وتم  حصل في المركز الم

 أخذ رأيه عندما تم   وقد تم   تشغيل،ه كان يعمل كمدير فأفاد بأن   )ي.ت(ا المحال الرابع أم   بالموضوع،التحقيق 
القاطع لم يعمل مع الورشة فأشار عليهم بوضعه في مكان آخر ضمن  وبين بأن   للمركز،تركيب محول أكبر 

 اللوحة.
 الجزائي.القضاء  إلى حالةاإلمحامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس  من حيث إن  و 
ال المحـــــــ بأن   25/9111السيما ضبط فرع األمن الجنائي بدمشق رقم –الثابت من أوراق الملف إن  من حيث و 
وذلك أثناء  –ماسة مول  –علم إدارته عن وجود مالحظات في مركز التحويل المغذي لمنشأة أ ( هو من ج.ث)

المنشاة التابعة لكبار شية على بعض ة من عناصر الضابطة العدلية التابعين للشركة بجولة تفتيقيامه مع دوري  
ن  ن له قطع السلك المغذي لمحولة الشدة وبالتالي عدم تسجيل الطاقة المست، حيث تبي  المشتركين هذا  هلكة، وا 

يتحكم ن له عدم وجود قاطع المنخفض الذي يقوم بوصل وفصل التيار الكهربائي و ، كما تبي  القطع تكرر مرتين
المحال المذكور  ، وبذلك فإن  جود القفل الخارجي لمركز التحويل، وكذلك عدم و تقديمهاباالستطاعة الواجب 

خروقات الموجودة صواًل ، وقام بإعالم إدارته عن الأوبصفته رئيسًا لدائرة التفتيش كان قد قام بواجبه الموكول إليه 
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ود في هذه القضية لعدم وج مسلكيا  ، وهو األمر الذي ترى معه المحكمة إعالن عدم مسؤوليته في مركز التحويل
 .ما يستوجب تلك المساءلة

ولم يثبت من أوراق –محل المخالفة–مطلقًا بالمركز( ال عالقة له )ع.سالمحال  ه من الثابت أيضًا بأن  ن  أكما 
وهو ما ترى معه المحكمة إعالن عدم مسؤوليته  آنفًا،اء المخالفات المذكورة ة مسؤولية تقع عليه جر  الملف أي  

 القضية.مسلكيًا عن األفعال الواردة في هذه 
وبحكم عمله كاستشاري لدى منشأة ه ، بأن  بموجب التحقيقات األولية الجارية( أق ر  ي.تالمحال )  من حيث إن  و 
وجود القاطع الرئيس بالقرب  سبب، وصعوبة التركيب وبركيب المنشأة لمحولة جديدة كبيرةوبسبب ت –ماسة مول–

، يسي المخصص له، فقد قام ودون إعالم الشركة العامة لكهرباء دمشق بنقل القاطع الرئيسي من مكانه الرئمنها
قاطع  إلى، وقام بتحويل قاطع رئيسي مسؤول عن كهرباء المول بالكامل ووضعه مع القواطع الفرعية األخرى 

نه ال علم له بأي أ، كما معداتمسؤول عن بعض التجهيزات والفرعي  ن قيامه بهذا الفعل تم بدون سوء نية وا 
 . ر غير المشروع للطاقة الكهربائيةستجراث أو تالعب بمحوالت الشدة أو باالعب

بعد  –ماسة مول  –ه يعمل لدى منشأة ووفقًا لما أق ر به بالتحقيقات األولية الجارية فإن   م.خ()المحال كما أن 
نه كا الكهربائية،انتهاء دوامه الرسمي حيث يقوم بإصالح األعطال  قد علم بنقل القاطع الرئيسي ووضعه بين  نوا 

 الفرعية.القواطع 
ن   فرعي،قاطع  إلىهو من قام بنقل القاطع الرئيسي وتحويله )ي( المحال  ومن حيث يتضح مما سبق بأن   ذلك  وا 

مسؤواًل عن تلك العملية وتبعاتها  هما يجعلوهو  إليها،تم دون علم الشركة العامة لكهرباء دمشق أو الرجوع 
ه من المفترض علمه أيضًا بالتعديات فإن   –المول–له كاستشاري كهربائي لدى المنشأةه وبحكم عمكما أن   المترتبة،

ه علمه بنقل القاطع فإن   )م.خ(وكذلك األمر بالنسبة للمحال  التحويل،الواقعة على األسالك الموجودة في مركز 
 ذلك.الرئيسي من مكانه وسكوته وعدم إعالم الشركة إنما يوجب تحميله المسؤولية عن 

، وفضاًل عن كونه مخالفًا )ي( الفعل المرتكب من المحال المحكمة وفي ضوء ما تقدم ترى بأن   من حيث إن  و 
القضاء الجزائي لمحاكمته  إلىوهو ما يستتبع إحالته  عليه،ه ينطوي على جرم جزائي معاقب لواجباته الوظيفية فإن  

ه وفي ضوء الزلة المسلكية فإن   )م.خ(ا المحال أم   العام،من قانون العقوبات 151-151ًا وفقًا ألحكام المواد جزائي
 عنه.نها تتناسب مع ما صدر لمدة شهر كو  (%9المذكورة يفرض بحقه عقوبة الحسم من األجر بنسبة )

 -لهذه األسباب-
 يلي:للمطالبة بما  حكمت المحكمة باالتفاق وخالفا"

 .عدم وجود ما يوجب تلك المساءلةمسلكيًا ل (ع.س – )ج.ثعدم مساءلة المحالين أواًل: 
 العام.من قانون العقوبات  151القضاء الجزائي لمحاكمته وفقًا ألحكام المادة  إلى( )د.تالمحال  إحالةثانيًا: 
 )م.ك(فقط اثنان بالمائة لمدة شهر بحق المحال  (%9فرض عقوبة الحسم من األجر الشهري بنسبة )ثالثًا: 

 أفعال.عنه من  مصادركونها تتناسب مع 
 للرسم.ال مجال رابعًا: 
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 لتنفيذه.يلزم إبالغ هذه القرار من خامسًا: 
 اصواًل.إيداع األوراق ديوان المحامي العام األول بدمشق إليداعها مرجعها المختص سادسًا: 

 م.21/1/3115 هـ الموافق1122/  11/ 12في حكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين الواقع 
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق -

 125/3115أساس/الدعوى 
 3115/ لعام 121قــــرار /

 .مسلكية عدم مسؤولية-عدم وجود جرم منسوب للمحال–صرف من الخدمة–محكمة مسلكية
 بدمشق. مدير التربية -محافظ دمشق :حالةاإلالجهة طالبة 

 .بدمشق مديرية التربية :المعنيةالجهة 
 )س.ج(.  :العاملة المحالة

 هـ الموافق15/19/1412في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريــــــــــــــــــــــخ إن المحكمة المسلكية للعاملين 
 م 99/2/9115

( وبناًء على 11/1)295مدير التربية بدمشق برقم  من:المقدمة  حالةقرار اإلعلى  اطالعهابمقرها بدمشــــــــــق بعد 
 شق الصادر عن محافظ دم 11/1/9115تاريخ  194القرار رقم 

 المحالة.م.المتضمن المطالبة بعدم مسؤولية 11/5/9115وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال. 

 الدعوى. المبرزة فيوعلى كافة الوثائق 
 وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:

 -ـــــــــــــــــــــــــــــعالوقائ-
أن المحالة كانت تعمل لدى تربية دمشق بصفة أمينة سر في مدرسة عباس بن فرناس  فيتتلخص وقائع القضية 

بناء 11/11/9111تاريخ  1119بركن الدين وحاليًا مصروفة من الخدمة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 19124ومحضرها رقم 9114/ لعام 51/ / من القانون رقم111على اقتراح اللجنة المشكلة وفقًا ألحكام المادة /

هذه المحكمة لمحاكمتها مسلكيًا في ضوء قرار الصرف  إلىالمحالة  إحالةوبناء عليه تمت  99/11/9111تاريخ 
 الماثلة.الصادر بحقها وهو األمر الذي كانت معه القضية 

 التالية:دلة الوقائع السابقة باأل تأيدتوقد 
 . حالةباإل ةمدير التربيقرار  -
 .حالةباإلقرار محافظ دمشق  -
 الوزراء.قرار الصرف من الخدمة الصادر عن رئيس مجلس  -
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 للمحالة.البطاقة الذاتية  -
 الملف.المبرزة في  األوراق والوثائقمحضر استجواب المحالة وكافة  -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
فيها بأنها لم  والتي أفادتالمحالة حضرت أمام هيئة المحكمة وكررت أقوالها الواردة أمام المقرر  حيث إن  من 

كانت تقوم بعملها حين صدور قرار الصرف وقد فوجئت بهذا  وأنهاترتكب أي فعل يستوجب صرفها من الخدمة 
  .ةمسؤوليتها ومنحها الشفقة والرحم إعالن عدمالقرار والتمست من حيث النتيجة 

 الجزائي.القضاء  إلى المحالة إحالةمحامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس  حيث إن  ومن 
أصدرت قرارها بتكليف جهة اإلدارة المعنية ببيان  11/5/9115المحكمة وبجلستها المنعقدة بتاريخ  حيث إن  ومن 
تكليفها بتقديم صورة عن محضر اللجنة المشكلة ة األفعال المسندة للمحالة والتي كانت سببًا للصرف وكذلك ماهي  

ة لم تنفذ اإلدارة المعني   إال أن   ،99/11/9111وتاريخ  19124/ عاملين ذي الرقم 111وفقًا ألحكام المادة /
مرة ولم تلتزم بتقديم الدفوع والوثائق التي تؤيد قرار الصرف من  أكثر من ليف المحكمة رغم إمهالها لذلكتك

تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء توجب على اإلدارات الرد على الدعاوى المرفوعة وتقديم  أن   الخدمة علماً 
 م 91/11/9114وتاريخ . 1912/1ما تضمنه كتاب الرئاسة رقم ة بما فيها ســـبب الصرف صراحة الدفوع المنتج

ّ  حيث إن  ومن   ّ مأمن لجهة  إلىلها أن تركن  ه ال يمكنه طالما لم يتضح للمحكمة أسباب صرف المحالة فإن 
نه لم يتبين أمجهولة بالنسبة للمحكمة وطالما  هذه األسباب بعد أن حجبتها اإلدارة عنها وبقيت هذه األسباب

القضاء الجزائي أو أنه  إلىأن المحالة قد تمت إحالتها  إلىأسباب الصرف ولم يقدم بين يدي المحكمة ما يشير 
صدر قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية بحقها فإنه ال يمكن مساءلتها ومالحقتها مسلكيًا لعدم توفر موجبات 

ض تقو  ال  ه يجب أه ورغم ما تمر به البالد من أحداث مؤلمة فإن  ن  أ إلىمع اإلشارة  ،ومسوغات تلك المساءلة
 ، فضاًل على أن  حاسبته عليها جزائيًا أو مسلكياً ة أعمال توجب ممن ثبت تورطه بأي   تطال أنيابها إال أل  أالعدالة و 

م في مادته األولى قد ربط تسريح أي عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون 9119/ لعام 91القانون رقم /
 .م قضائي مكتسب الدرجة القطعيةالخاضع له بثبوت إدانته بحك

  لواردة أعاله: لذلك كله ولألسباب ا
 لي:بما يحكمت المحكمة باالتفاق ووفقًا" للمطالبة 

الصادر عن السيد رئيس مجلس  1119عدم مسؤولية المحالة مسلكيًا عن قرار صرفها من الخدمة ذي الرقم أواًل: 
 م. 11/11/9111الوزراء بتاريخ 

 للرسم. لال مجاثانيًا: 
 إبالغ هذا القرار لمن يلزم. ثالثًا: 

 م. 31/1/3115 فيهجري الموافق  15/13/1122حكما" صدر وتلي علنا" يوم االثنين الواقع في 
/ في الطعن 3111تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3115 / لعام2131رقم /
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 -المحكمة المسلكية بدمشق  -
 311/3115الدعوى أساس/

 3115/ لعام 111/قرار 
عدم مسؤولية –المطالبة بصرف األجور والتعويضات خالل فترة كف اليد–عدم مسؤولية جزائية–محكمة مسلكية

 مناط ذلك.-المسلكية بصرف األجور والتعويضاتمة عدم اختصاص المحك-مسلكية
 .النيابة العامة بالسويداء :حالةاإلالجهة طالبة 

 .العامة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية الشركة المعنية:الجهة 
 ش(. ف.: )المحالالعامل 

الموافق  هـ1411 / 2/1المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
12/11/9115 

 5/5/9114النيابة العامة بالسويداء والمؤرخ في  من:المقدمــة  حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 
 إلىمن محكمة استئناف الجنح بالسويداء المتعلق بالمحال  9191/9114الملف الجزائي رقم  إحالةوالمتضمن 

 المحكمة.هذه 
م والمتضمن الطلب بعدم مسؤولية المحال 12/2/9115ة المؤرخ في وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكي  

 إليه.يًا عما نسب مسلك
  والمحال.وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 -عالوقائـــــــــ-

، السويداءالمحال يعمل بتاريخ الحادثة بصفة مناوب فني لدى فرع محروقات  ن  أ إلىالوقائع تشير  حيث إن  من 
-142ه بالمواد ) ، وقد أسند إليه جرم اختالس المال العام واالشتراك فيه المعاقب عليوحاليًا في مصفاة حمص

من قبل فرع األمن الجنائي  99/1/9111( تاريخ 495، وذلك على أثر تنظيم الضبط رقم )( عقوبات عام919
ـــويداء بإعالم فرع األمن الجنائي بأن بالسويداء نتيجة قيام بعض العاملين المناوبين لدى فرع محروقات الس

فرع على الشروع بسرقة مادة المازوت أثناء تفريغ أحد الصهاريج القادمة ل 91/1/9111المحــال أقدم بتاريخ 
القضاء الجزائي حيث قررت محكمة بداية الجزاء  إلى، وأحيل بسبب ذلك السويداء من المستودعات بحمص

، وذلك بموجب قرارها ليه لعدم توافر أركان الجرم بحقهمسؤوليته من الجرم المسند إالثانية بالسويداء إعالن عدم 
حالته إ، ونتيجة لذلك فقد تمت عية بعد تصديقه استئنافًا ونقضاً والمكتسب الدرجة القط 9114لعام  421ذي الرقم 

 .األمر الذي كانت معه هذه القضية ة وهوهذه المحكمة للنظر بوضعه من الناحية المسلكي   إلى
 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 

 . حالةقرار اإل -
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والمكتسب الدرجة  9114لعام  421القرار القضائي الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثانية بالسويداء رقم  -
 .القطعية

 المقرر.محضر استجواب المحال وتقرير  -
 الملف.في  األوراق المبرزةكافة   -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
حضر أمام المحكمة وأنكر ما أسند إليه وكرر أقواله الواردة أمام المقرر والتمس منحه  المحال إن  حيث ومن 

المحال لم تصرف له  م وكيله بمذكرة خطية يشرح فيها بأن  كما تقد   ًا،مسلكي  الشفقة والرحمة وا عالن عدم مسؤوليته 
، وبالنتيجة دم مسؤوليته من الناحية الجزائيةرغم ثبوت ع 92/1/9115ولغاية  1/9/9111أجوره منذ تاريخ 

 وتعويضاته.يلتمس تقرير براءته مسلكيًا وا عطاء القرار بصرف كامل أجوره 
 المحال.سلكية بحق العقوبات الم المحاكمة والتمس فرض أشد   تحضر جلسامحامي الدولة  حيث إن  ومن 
الصادر عن محكمة بداية الجزاء  9114لعام  421والسيما القرار رقم  –الثابت من أوراق الدعوى  حيث إن  ومن 

ًا عدم مسؤولية المحال عن الجرم المسند إليه في هذه القضية لعدم توفر أركان ه تقرر جزائي  الثانية بالسويداء بأن  
 القطعية.المذكور الدرجة  وقد اكتسب القرار بحقه،الجرم 
ارتكاب المحال  إلىة ما يشير ه ليس ثم  ه يتضح من مجمل الوثائق واألوراق المبرزة في الملف بأن  حيث إن  ومن 

وفي ضوء ثبوت عدم مسؤوليته مة، المحكاألمر الذي ترى معه هذه  المساءلة،ألية زلة أو خلل يستوجب 
ة عما نسب إليه من أفعال لعدم وجود ما يستوجب تلك إعالن عدم مسؤوليته من الناحية المسلكي   الجزائية،
 المساءلة.

أن ما تقدم به وكيل المحال من طلبات أمام هذه المحكمة لناحية صرف  إلىه ال بد من اإلشارة حيث إن  ومن 
معه من  ىال معدوهو األمر الذي  مة،المحكإنما يخرج أمر النظر بها عن اختصاص هذه  وتعويضاته،أجوره 

 الناحية.إعالن عدم اختصاص المحكمة لهذه 
 -األسباب هلهذ-

 يلي: بما خرللمطالبة في جانب منها وخالفًا لها من الجانب اآل باالتفاق ووفقاً حكمت المحكمة 
 وتعويضاته.عدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بطلبات المحال حول صرف أجوره أواًل: 

عدم مسؤولية المحال مسلكيًا عما نسب إليه من أفعال في هذه القضية لعدم وجود ما يستوجب تلك ثانيًا: 
 المساءلة.

  للرسم.ال مجال ثالثًا: 
 إبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.  رابعًا: 

 م11/11/3115 هـ الموافق1121/ 2/1   الواقع فيحكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين 
 يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العلياال 
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 -المحكمة المسلكية بدمشق  -
 331/3115الدعوى أساس/

 3115/ لعام  311/ قرار 
المتثال ألوامر عدم ا-جرم استيفاء رسوم زيادة عن المقرر قانونًا ومخالفة الواجبات الوظيفية–محكمة مسلكية

  فرض عقوبة النقل التأديبي.-عامعفو –الرؤساء في العمل
 العدل.وزارة  :حالةاإلالجهة طالبة 

 .العدل : وزارةالمعنيةالجهة 
 (.ـر. ه –ح)م. :المحالالعامل 

الموافق  هـ1411 / 11/1المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
92/11/9115 

 94/5/9115تاريخ  ل(/1112وزير العدل برقم ) من:المقدم  حالةعلى قرار اإل اطالعهابمقرها بدمشق بعد 
 إلىالمحالين  إحالةم. المتضمن الطلب ب4/11/9115وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 

 الجزائي.القضاء 
  وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة. 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  المداولة اتخذ القرار التالي:وبعد 
 -الوقائـــــــــع-

( كان يعمل بتاريخ الحادثة مساعدًا عدليًا بصفة م.حالمحال األول )  ن  أ إلىوقائع القضية تشير  حيث إن  من 
، أما المحال الثاني ) القرطاسية بعدلية دمشق رئيس ديوان محكمة صلح الجزاء الخامسة بالمزة وحاليًا في مستودع

، وحاليًا في نفس المكان ئرة الكاتب بالعدل الثالث بالمزة(كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة محاسب رسوم دار.هـ
( قيامه باستيفاء الرسوم على  ر.هـونتيجة للتحقيقات الجارية من إدارة التفتيش القضائي فقد نسب للمحال ) 

وكذلك مخالفته بالتدخين في مكان عمله في حين ، الشخصيةالوكاالت أكثر مما هو يستوجب قانونًا ولمصلحته 
( إهماله في واجباته الوظيفية وارتكابه للعديد من التجاوزات والمخالفات القانونية أثناء قيامه  م.حنسب للمحال ) 

، أو لجهة تأخير تأسيس بعض الضبوط أو إرسالها أو تسجيلها وتجاوزه سواء لجهة تسيير العمل بالديوان بعمله
ألمر هذه المحكمة للنظر بوضعهما مسلكيًا ا إلى، ونتيجة لذلك تمت إحالتهما االحترام مع السادة القضاة قواعدل

 .الذي كانت معه هذه القضية
 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 

 .حالةاإلقرار  -
 .9115/م/11تقرير التفتيش القضائي ذي الرقم  -
 المحالين.محضر استجواب  -
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 الملف.تقرير المقرر وكافة األوراق المبرزة في  -
 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 

حضرا أمام هذه المحكمة وأنكرا ما أسند إليهما والتمسا منحهما الشفقة والرحمة وا عالن عدم  المحالين إن  حيث من 
ه يتقاضى بمذكرته التي جاء فيها بأن   (. هـ)رم المحال حيث تقد   دفاعية،م كل منهما بمذكرة وتقد   مسؤوليتهما،

ه ال يتقاضى أية زيادة عن هذا المبلغ وهو يعمل لدى دائرته منذ سنوات ولم وأن   ل. س( 111رسوم الوكالة بواقع )
 شكوى.تسجل بحقه أي 

ه فيما يخص بعض األوراق وأن   ..وتفان  ة جاء فيها أنه يقوم بعمله بإخالص فتقدم بمذكرة دفاعي   )م.ح(ا المحال أم  
، وأنه بالنسبة وجودة في المكان بسبب ضيق المكانتلك األوراق م الحظها المفتش القضائي أثناء تفتيشه، فإن  

، وقد شملت بالعديد من 9111ها تعود لعام ء السابقين ألن  لألوراق الغير مضمومة فهي تراكم أعمال بعض الزمال
ه بسبب وجود مقر المحكمة والديوان في المزة ا تأخر إرسال المعامالت فإن  على تنفيذها، وأم  قوانين العفو وال تأثير 

عمل المحكمة يشمل  ه وبسبب أن  ، وبالنسبة لعدم تقيده بتعليمات الرؤساء فإن  القصر العدلي إلىوالمراسالت تتم 
ع الدوام الرسمي أو العطلة القضائية أكثر من جهة وبسبب عدم تواجد السادة القضاة في بعض األوقات في مطل

العمل من سرعة عند  وبصفته رئيس ديوان فكان يقوم بإجابة الطلبات المطلوبة أثناء غيابهم وحسب ما يتطلبه
 .وجود موقوف

 الجزائي.القضاء  إلىمحامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس إحالتهما  حيث إن  ومن 
بصدد األفعال المنسوبة  السيما التقرير التفتيشي القضائي الصادر لملف،االثابت من أوراق  حيث إن  ومن 

ه يقوم باستيفاء رسوم الوكاالت بمبالغ وبصفته محاسبًا لدائرة الكاتب بالعدل فإن   (ر. هـبأن المحال ) –للمحالين
 عمله.هذا فضاًل عن قيامه بالتدخين في مكان  قانونًا،أكثر من المتوجبة 

ما إهماله في تأسيس ( لواجباته الوظيفية، ال سي   م.حيضًا من خالل التحقيقات، إهمال المحال ) أكما ثبت 
، وكذلك الضبوط المتعلقة بدعاوى الكهرباء والتأمينات وكذلك عدم تسجيله المحكمة إلىة الواردة الضبوط األمني  

جراء المعامالت للمراجعين عن طريق الهاتف، الضبوط الواردة أو الصادرة وأرشفتها في السجالت أصواًل وقيامه بإ
، وتحريضه المراجعين لدى استدعائه ألمر من أمور العملمكتب السيد القاضي  إلىورفضه االمتثال بالحضور 

، وتأخير معامالت المواطنين استغالله الظروف األمنية السائدةبتقديم شكاوى بحق السادة القضاة فضاًل عن 
 .لبحث واستغاللهم حاجتهم لهاقة كف اوثي إلىالذين يحتاجون 

 ما تشكل مخالفة في الواجبات الوظيفية الملقاة، إن  يانه من أفعال صادرة عن المحالينما سلف ب حيث إن  ومن 
ه صورة الوظيفة كل ما يشو    على عاتقهما بموجب أحكام القانون والتي يجب القيام بها على أكمل وجه بعيدًا عن

، ويفترض تسهيل معامالت المراجعين وتسيير أمورهم المتثال ألوامر الرؤساء في العملالمفترض ا، إذ من العامة
وهو األمر الذي  ،القضاء الجزائي إلىنها مشمولة بالعفو وهو األمر الذي تنتفي معه إحالته أعلى أفضل وجه إال 

ن كونها تتناسب مع ما صدر عنهما ال معدى معه في ضوء ما تقدم من فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحالي
 من أفعال في هذه القضية . 
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 -لهذه األسباب-  
 :  ليبما يحكمت المحكمة باالتفاق وخالفًا" للمطالبة 

 القضية.فرض عقــوبة النقل التأديبي بحق المحاليـــن كونها تتناسب مع ما صدر عنهما من أفعال في هذه  أواًل:
  للرسم.ال مجال  ثانيًا:
 .إبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذثالثًا: 

 م32/11/3115 هـ الموافق1121/ 12/1 الواقع فيحكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين 
/ في الطعن رقم 151تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3112 / لعام3113/
 

 -بدمشق المحكمة المسلكية  -
 352/3115الدعوى أساس/

 3115/ لعام  312/ قرار 
المحكمة  عدم اختصاص–المحال يخضع لمرجع تأديبي خاص به–جرم الرشوة الجنائية-شرطي–محكمة مسلكية

 .المسلكية
 النيابة العامة بريف دمشق                   :حالةاإلالجهة طالبة 

 .وزارة الداخلية :المعنيةالجهة 
 أ.أ(.: )المحالالعامل 

الموافق  هـ1411 / 11/1المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
92/11/9115 

/تاريخ 1192النيابة العامة بريف دمشق رقم / من:المقدمــة  حالةطالعها على كتاب اإلابمقرها بدمشق بعد 
 ة.المسلكي  المحكمة  إلىالملف المتعلق بالمحال  إحالةوالمتضمن  9/2/9115

م. المتضمن إعالن عدم اختصاص المحكمة 4/11/9115ة المؤرخ في وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكي  
يداع األوراق المرجع   المختص.المسلكية للنظر بالدعوى الماثلة وا 

  والمحال.وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة 
 الدعوى.وثائق المبرزة في وعلى كافة ال

 خذ القرار التالي:عد المداولة ات  وب
 -الوقائـــــــــع-

ن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى وزارة الداخلية بصفة شرطي في أوقائع الدعوى تتحصل في  حيث إن  من 
جرم الرشوة الجنائية من خالل مخفر شرطة بلودان وحاليًا في فرع المركبات والرحبات بريف دمشق وقد أسند إليه 

بدفع مبالغ مالية  (ز ع.حول قيام المدعو ) 15/9/9115ريخ / تا52تنظيم إدارة األمن الجنائي ضبط برقم /
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القضاء  إلىوأحيل من أجل ذلك  ،عات البحث بحقها ذا  ات و حضار صور عن الطلبي  ا  و عالمه إ للمحال مقابل 
/ وقف 112أساس / 19/5/9115/ تاريخ 24الجزائي حيث قرر قاضي التحقيق في الزبداني بموجب قراره رقم /

 .  الماثلة حالةالمالحقة بحق المحال لحين ورود قرار المحكمة المسلكية الشرطية األمر الذي كانت معه اإل
 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 

 .حالةاإلكتاب  -
  19/5/9115/ تاريخ 24قرار قاضي التحقيق في الزبداني رقم / -
 المقرر.محضر استجواب المحال أمام  -
 الملف.تقرير المقرر وكافة الوراق المبرزة في  -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
الذي ترى معه المحكمة االكتفاء  " األمرأصوالً  رغم تبلغهلم يحضر أمام المحكمة  المحال حيث إن  من 

 الملف.بالتحقيقات الجارية أمام المقرر والسير في إجراءات المحاكمة في ضوء األوراق المبرزة في 
 للمحكمة.المحاكمة وترك األمر  تالدولة حضر جلسامحامي قضايا  حيث إن  ومن 
/ من قانون المحاكم 4أحكام المادة / ة للعاملين في الدولة بموجباختصاص المحكمة المسلكي   حيث إن  ومن 

عاملين محدد حصرًا بمحاكمة العاملين الخاضعين  9114/ لعام 51/ من القانون رقم /19المسلكية والمادة /
 تأديبي.ألحكام هذا القانون األخير وغيرهم من الموظفين العاملين ممن ليس لهم مرجع 

لداخلية / سلك الشرطة / وهو يخضع لمرجع تأديبي خاص المحال هو من العاملين لدى وزارة ا حيث إن  ومن 
 القضية.فإن هذه المحكمة تغدو غير مختصة في محاكمته عما أسند إليه في هذه  ؛لدى وزارة الداخلية

 لذلك كله ولألسباب الواردة أعاله. 
 يلي: حكمت المحكمة باالتفاق ووفقًا للمطالبة بما

ة في محاكمة المحال الشرطي عن األفعال المسندة إليه في هذه القضية عدم اختصاص المحكمة المسلكي  أواًل: 
حالةو   أصواًل.مرجعها المختص  إليداعهاوزارة الداخلية  إلىأوراق الدعوى  ا 

 ال مجال للرسم ثانيًا: 
 أصواًل.إبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذ ثالثًا: 

 م32/11/3115 هـ الموافق1121/ 12/1   الواقع فيحكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين 
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 321/3115الدعوى أساس/
 3115/ لعام  312/ قرار 
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فرض عقوبة -باإلدانةحكم جزائي –جرم تحقيق منافع مادية لقاء فعل ينافي واجبات الوظيفة–محكمة مسلكية
إلغاء قرار كف اليد. –عقوبة النقل التأديبي إلىلعقوبة التسريح التأديبي ولألسباب المخففة التقديرية تخفيض ا

  
 .المدير العام للمؤسسة العامة للبريد :حالةاإلالجهة طالبة 

 .يمثلها إدارة قضايا الدولةالعامة للبريد  : المؤسسةالمعنيةالجهة 
 ع.ع(.: )المحالالعامل 

الموافق  هـ1411 / 91/1ة للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ المحكمة المسلكي   إن  
2/11/9115 

 9/د/122المدير العام للمؤسسة العامة للبريد برقم  من:المقدم  حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 
 م 95/2/9115تاريخ 

عقوبة  المطالبة بفرضالمتضمن  ،م19/11/9115المسلكية المؤرخ في  المقرر لدى المحكمةوعلى تقرير 
 التأديبي.التسريح 

  والمحال.وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

البريد العامة للبريد/ المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى المؤسسة ن  أوقائع القضية تتحصل في  حيث إن  من 
ة وحاليًا مكفوف اليد وقد أسند إليه / بدمشق بصفة رئيس قسم الفتح واإلغالق في شعبة الطرود البريدي  المركزي 

ة بصورة قيامه بتسليم عددًا من الطرود البريدي   ة لقاء فعل ينافي واجبات الوظيفة من خاللجرم تحقيق منافع مادي  
ى لفوات إيرادات على خزينة الدولة حيث كان يقوم ا أد  أمانة الجمارك مم   إلىخضاعها إة للقانون وذلك بعدم مخالف

 ن  أفي حين  ؛بوضعها في كوة المحافظات س.ج( –)ع.ح بتسليم طرود بريدية بالتعامل مع كل من المدعوين 
ن مجموع المبالغ التي حصل عليها ا  طالع عناصر الجمارك على الطرود و العنوان هو دمشق وذلك بقصد عدم إ

وبعد تنظيم  الجهات المختصة، رية وقد أوقف من أجل ذلك من قبلمن المذكورين تبلغ حوالي ثالثون ألف ليرة سو 
كمة أصدرت محكمة الجنايات الثانية قرارها القضاء الجزائي وبنتيجة المحا إلىالضبط الالزم بحقه تحت إحالته 

المحال( لمدة سنة القاضي من حيث النتيجة بحبس ) 444/9111أساس  91/11/9111وتاريخ  512رقم 
وشهر ونصف الشهر وتغريمه مبلغ ثالثون ألف ليرة سورية بعد منحه األسباب المخففة التقديرية المستمدة من 

، وقد اكتسب القرار 9111لعام  21ام مرسوم العفو رقم ربع العقوبة بأحكوبعد تشميل  ؛طلبه بالشفقة والرحمة
هذه المحكمة لمحاكمته عن األفعال المسندة إليه في  إلىالمحال  إحالةوبناء عليه تمت  ،ةالمذكور الدرجة القطعي  

 .وء الحكم القضائي الصادر بحقههذه القضية في ض
 التاليـة:قد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة و 
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 .حالةاإلقرار  -
 الثانية.قرار محكمة الجنايات  -
 للمحال.البطاقة الذاتية  -
 الملف.محضر استجواب المحال وتقرير المقرر وكافة األوراق المبرزة في  -
 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني  -

فيها صحة ما أسند إليه  ر أقواله الواردة أمام المقرر والتي أنكرالمحال حضر أمام المحكمة وكر    حيث إن  من 
ن إعنوانها  إلىه كان يستلم الطرود البريدية من مطار دمشق ويقوم بتوزيعها ن فيها أن  بي  ية كما تقدم بمذكرة دفاعي  

دخال نظام األتمتة وأصبح يتم إدخال الطرود إ رة تم  ه بعد فتوأن   ؛محافظة دمشق إلىالمحافظات أو  إلىكانت 
بعض هذه الطرود لم تصل عن طريق الكمبيوتر بسبب خلل في  ن  أالمحافظات على الكمبيوتر و  إلىالمرسلة 

أصحابها وال  إلىالمحافظات جميعها مرسلة ومسلمة  إلىالطرود المرسلة  ن  أعلمًا  ،الشبكة أو من نظام األتمتة
 . م مسؤوليته ومنحه الشفقة والرحمةيوجد أي شكوى عن فقدان الطرود والتمس من حيث النتيجة منحه إعالن عد

 المحال.جلسات المحاكمة والتمس فرض عقوبة الطرد بحق  الدولة حضرمحامي  حيث إن  ومن 
اء الجزائي بجرم تحقيق منافع مادية لقاء المحال كان قد لوحق أمام القض الثابت من األوراق بأن   حيث إن  ومن 

حبسه من أجل ذلك لمدة سنة وشهر ونصف الشهر وتغريمه مبلغ ثالثون ألف  فعل ينافي واجبات الوظيفة وقد تم  
 العقوبة.ليرة سورية بعد منحه األسباب المخففة التقديرية وشمول ربع 

لفة لواجبات الوظيفة التي توجب على العامل أداء ما أدين به المحال في هذه القضية يمثل مخا حيث إن  ومن 
خالص بما يوافق األنظمة والقوانين النافذة مما ترى معه المحكمة  ،مهمته الموكل إليها بحكم الوظيفة بأمانة وا 

المحكمة ترى وفي  فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق المحال في ضوء ما أسند إليه بالحكم القضائي إال أن  
ضوء األسباب المستمدة من واقع القضية والتماس المحال الشفقة والرحمة وشمول جزء من العقوبة بمرسوم العفو 

 التأديبي.عقوبة النقل  إلىتخفيض العقوبة 
 أعاله.لذلك كله ولألسباب الواردة 

 لي:بما يحكمت المحكمة باالتفاق وخالفًا للمطالبة من حيث النتيجة 
فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق المحال ولألسباب المخففة التقديرية المستمدة من وقائع الدعوى والتماس أواًل: 

 عقوبة النقل التأديبي.  إلىالمحال الشفقة والرحمة وشمول جزء من العقوبة بالعفو العام تخفيض العقوبة 
 لعمله.إلغاء قرار كف اليد الصادر بحق المحال وا عادته ثانيًا: 
 للرسم.ال مجال ثالثًا: 
  لتنفيذه.إبالغ هذا القرار لمن يلزم رابعًا: 

 م1/11/3115 هـ الموافق1121/ 31/1   الواقع فيحكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين 
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا
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 -المحكمة المسلكية بدمشق  -
 251/3115أساس/الدعوى 
 3115/ لعام  325قرار /   

المدعى  إحالةعدم ورود كتاب من الجهة المعنية ب–جرم الغش في العقود والرشوة الجنائية–محكمة مسلكية
 المحكمة المسلكية. إلى حالةوقف التتبعات المسلكية لحين صدور قرار باإل–المحكمة المسلكية إلىعليهم 
 الدولة.المواساة الجامعي / تمثلها إدارة قضايا  : مستشفىالمعنيةالجهة 

 (. أح. –م.ت  –: )غ.ش العاملون المحالون 
الموافق  هـ1411/  1 / 1المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
14/19/9115 

وتاريخ  1414العام لمستشفى المواساة برقم  من: المديرالمقدم  طالعها على الكتابابعد  بمقرها بدمشق
 م 11/11/9115

المتضمن المطالبة بفرض عقوبة النقل  ،م95/11/9115المسلكية المؤرخ في  وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة
 المحالين.التأديبي بحق 

  والمحال.وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  لمداولة اتخذ القرار التالي:وبعد ا
 -الوقائـــــــــع-

المحالين كانوا يعملون بتاريخ الحادثة لدى مشفى المواساة وحاليًا  ن  أوقائع القضية تتحصل في  حيث إن  من 
في لجنة الشراء  )م(ة شراء ويعمل المحال نبصفة سائق وعضو لج )غ(مكفوفي اليد حيث كان يعمل المحال 
ة الشراء وقد أسند إليهم من خالل نفي مكتب القبول ومكلف في لج )ح(للمواد غير الطبية ويعمل المحال 

م 9111/ لعام 1التحقيقات الجارية جرم الغش في العقود التي تجريها الدولة والرشوة الجنائية وفقًا أحكام القانون /
ل الموردين للمواد الغذائية واللحوم لقاء قبول هذه المواد بأسعار وذلك من خالل تقاضيهم رشاوى مالية من قب

مرتفعة عن السعر المحدد من قبل مديرية التجارية الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وأنهم كانوا يقومون بغض 
والمال العام األمر الذي ألحق ضررا  بالمصلحة العامة  وهو ،ة وجودة هذه المواددين بنوعي  النظر عن تالعب المور 

وتاريخ  122وقد أحيلوا من أجل ذلك للقضاء الجزائي ونتيجة المحاكمة أصدر قاضي التحقيق األول قراره رقم 
من الجرم المسند إليهم لعدم كفاية الدليل بحقهم وقد  )المحالين(بمنع محاكمة  9115/ 292أساس  12/4/9115

/ ش وتاريخ  1414صدرت اإلدارة المعنية كتابها رقم أ وبناء عليه ،اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية
هذه المحكمة لبيان ما إذا كان المذكورين قد تم عرضهم على المجلس التأديبي أو ورود  إلى 11/11/9115

تحقيقات مسلكية بحقهم من المحكمة المسلكية وذلك ليتسنى إجراءات إعادتهم للعمل لدى المستشفى مما كانت 
 الماثلة.معه هذه الدعوى 
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 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 
   11/11/9115س وتاريخ /  1414كتاب مستشفى المواساة رقم  -
   292/9115ساس أ 12/4/9115تاريخ  122األول رقم  قرار قاضي التحقيق -
 الملف.المقرر وكافة األوراق المبرزة في  المحالين تقريرمحضر استجواب  -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
المحالين حضروا جلسات المحاكمة وكرروا أقوالهم الواردة أمام المقرر والتي أنكروا فيها صحة ما  حيث إن  من 

 ؤوليتهم ومنحهم الشفقة والرحمة.أسند إليهم والتمسوا من حيث النتيجة إعالن عدم مس
 المحالين.عقوبة شديدة بحق  والتمس فرضمحاكمة محامي الدولة حضر جلسات ال حيث إن  ومن 
 :يما يلة قد نصت على مسلكي  المحاكم ال / من قانون 92/من المادة  /ب الفقرة/ / من9/ بندال حيث إن  ومن 

المحكمة  إلىالعامل  إحالةباستثناء حالة القرار بالبراءة يجوز لإلدارة فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو )
 (.لفعل المقترف ناشئًا عن العملرأت وجوب فرض عقوبة مسلكية شديدة وكان ا إذاالمسلكية 

هذه المحكمة لم  إلىمعنية الموجه من اإلدارة ال 11/11/9115/ س و تاريخ 1414الكتاب رقم  حيث إن  ومن 
نما تضمن البيان من المحكمة ما إذا كانت قد جرت أي  إلىالمحالين  إحالةي قرار بأيتضمن  هذه المحكمة وا 

عملهم مما يتعين معه  إلىوذلك ليتسنى لها استكمال إجراءات إعادة المحالين  ؛تحقيقات مسلكية بحق المحالين
هذه  إلىوقف المالحقة المسلكية الجارية بحق المحالين بموجب هذه الدعوى وذلك لحين صدور قرار بإحالتهم 

 مسلكية.المحاكم /من قانون ال92 /من المادة /ب الفقرة/ / من9عمااًل ألحكام الفقرة /إ المحكمة 
 أعاله:لذلك كله ولألسباب الواردة 

 يلي: قررت المحكمة باالتفاق وخالفًا للمطالبة بما
 إلىالتتبعات المسلكية الجارية بحق المحالين بموجب هذه الدعوى وذلك لحين صدور قرار بإحالتهم  فوق أواًل:

/ لعام 1من قانون المحاكم المسلكية ذي الرقم / 92/ من /ب/ من المادة 9هذه المحكمة وفقًا ألحكام الفقرة /
1221. 
  للرسم.ال مجال  :ثانياً 
  إبالغ هذا القرار لمن يلزم. :ثالثاً 

 م11/13/3115 هـ الموافق1121/ 2/2في قرارًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين الواقع 
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 11/3115الدعوى أساس/
 3115/ لعام  321قرار /
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ساءة ائتمان–مة مسلكيةمحك المحكمة  عدم اختصاص-غير عامل لدى الدولة المحال–جرم اختالس وا 
 .المسلكية

 الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش      :حالةاإلالجهة طالبة 
 الشؤون االجتماعية بالسويداء      : مديريةالمعنيةالجهة 
 )م.ع(. :المحالالعامل 

الموافق  هـ1411/ 1/ 11بتاريخ المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة  إن  
91/19/9115 

/ 912الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم / من: رئيسالمقدم  حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 
  1/11/9111تاريخ 

والمتضمن المطالبة إعالن عدم اختصاص  12/9/9115وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 القضية.ن بالدولة للنظر بهذه المحكمة المسلكية للعاملي

  وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة.  
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

كان يعمل بتاريخ الحادثة كرئيس مجلس إدارة جمعية  )م.ع(المحال  ن  أل في ضية تتحص  وقائع الق حيث إن  من 
ة الجارية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جرم المسنين بالسويداء وقد نسب إليه نتيجة التحقيقات التفتيشي  

ساءة االئتمان على المال العام من خالل مالحظة البعثة التفتيشية وجود نقص في صندوق الجمعية  اختالس وا 
يصال أخر إوفقدان  )ع.ع(س مسلمة للسيد  ل./ 95111س وفقدان إيصال بمبلغ / ل./ 925911بمبلغ وقدره /

بأعمال يكلفها بها مجلس اإلدارة مقابل  )د.ي(( وقيام األنسة  ر.مس مســـلمة للســـــــــيد )  ل./ 5111بمبلغ /
 هذه المحكمة للبت بوضعه مسلكيًا .   إلىإحالته  ( بشكل مخالف وقد تم  5111مكافأة شهرية مقدارها )

 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 
 .حالةاإلقرار  -
 التفتيشية.التحقيقات  -
 الملف.تقرير المقرر وكافة األوراق المبرزة في  -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
معية يعمل سابقًا لدى ج إنه كانما أسند إليه قائاًل  ةالمحال حضر أمام هيئة المحكمة وأنكر صح   حيث إن  ومن 

ه من غير العاملين في الدولة والتمس ذين أسسوا هذه الجمعية لمساعدة الناس وأن  المسنين وأنه من األشخاص ال
ثيقة تفيد بأنه غير عامل في الدولة صادرة من حيث النتيجة إعالن عدم مسؤوليته ومنحه الشفقة والرحمة وأبرز و 

 م 9115/ لعام 911491عن السجل العام للعاملين في الدولة برقم /
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محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة واستمهل لتقديم بيان وضع المحال وللتأكد فيما إذا كان له  حيث إن  ومن 
 ال.مرجع تأديبي أم 
المحال كان يعمل لدى جمعية المسنين بالسويداء وهو ليس من ه من المبين من األوراق بأن ومن حيث إن

مما يجعل  9114/ لعام 51العاملين في الدولة وغير مشمول بأحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /
األمر الذي يتعين معه إعالن عدم  ،مساءلته مسلكيًا عما نسب إليه خارج عن اختصاص المحكمة المسلكية

المرجع التأديبي  لمحكمة المسلكية لمحاكمة المحال دون المساس في حق اإلدارة بمالحقة المحال أماماختصاص ا
 لها.ن وجد وفقًا للقوانين واألنظمة التي يخضع إالمختص 

  ما سبق:لذلك كله تأسيسًا على 
 يلي: حكمت المحكمة باالتفاق ووفقًا للمطالبة بما

للعاملين بالدولة بمحاكمة المحال وذلك دون المساس في حق اإلدارة في  عدم اختصاص المحكمة المسلكيةأواًل: 
 لها.ن وجد وفقًا للقوانين واألنظمة التي يخضع إال أمام المرجع التأديبي المختص مالحقة المح

 للرسم.ال مجال ثانيًا: 
   إبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.ثالثًا: 

 م31/13/3115 هـ الموافق1121/ 11/2في حكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين الواقع 
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 251/3115الدعوى أساس/
 3115/ لعام  311قرار /

منع محاكمته جزائيًا –وتقليد خاتم إدارة عامة واستعماله جرم الرشوة الجنائية والتزوير الجنائي–محكمة مسلكية
  فرض عقوبة النقل التأديبي.-ال يحول دون محاكمته مسلكياً 

 الدفاع.وزارة  :حالةاإلالجهة طالبة 
 الشمالية.منطقة التجنيد والتعبئة  –التجنيد العامة  : مديريةالمعنيةالجهة 
 ح.س(. ): المحالالعامل 

الموافق  هـ1411المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ / /  إن  
 م. 99/19/9115

 فيتاريخ / 91419وزير الدفاع رقم / من:المقدم  حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 
 العامل )ح.س(. إحالةم. والمتضمن 19/11/9115

المتضمن المطالبة بفرض عقوبة النقل  2/19/9115وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 المحال.التأديبي بحق 
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  والمحال.وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  خذ القرار التالي:وبعد المداولة ات  
 -الوقائـــــــــع-

المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة في شعبة تجنيد كفر زيتا وحاليا" في  ن  أوقائع القضية تتحصل في  حيث إن  من 
سند إليه جرم الرشوة الجنائية والتزوير الجنائي وتقليد أمنطقة التجنيد والتعبئة الشمالية بصفة مستخدم مدني وقد 

/ ع. عام وأحيل 499/ ع. عام و/445ع. عام و// 149خاتم إدارة عامة واستعماله المنصوص عنه في المواد /
الدليل وذلك وفق ما هو ثابت من  القضاء العسكري الذي قضى بمنع محاكمة المحال لعدم قيام إلىبسبب ذلك 

م. الصادر عن مدير إدارة القضاء العسكري ومن ثم 12/9/9115ا –/ تاريخ 21112مر منع المحاكمة رقم /أ
 بوضعه من الناحية المسلكية في ضوء الحكم القضائي الصادر بحقه هذه المحكمة للبت  إلىأحيل 

 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 
 .حالةاإلقرار  -
 م. 12/9/9115ا –/ تاريخ 21112أمر منع المحاكمة رقم / -
 محضر استجواب المحال  -
 الملف.تقرير المقرر وكافة األوراق المبرزة في  -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
المحكمة وأفاد بأنه ال  نه كان قد حضر أمام مقررألم يحضر أمام هيئة المحكمة في حين  المحال إن  حيث من 

 والرحمة.سند إليه والتمس من حيث النتيجة إعالن عدم مسؤوليته ومنحه الشفقة أصحة لما 
 .فرض عقوبة شديدة بحق المحال والتمسمحامي الدولة حضر جلسات المحاكمة  حيث إن  ومن 
ه كان قد نسب للمحال جرم الرشوة الجنائية والتزوير الجنائي وتقليد خاتم إدارة عامة واستعماله وقد حيث إن  ومن 

ال يحول دون محاكمته مسلكيًا  اً منع محاكمة المحال جزائي    أن  إال   ،تقرر قضائيًا منع محاكمته لعدم كفاية األدلة
 والغايات.وذلك الستقالل المساءلة الجزائية عن المساءلة المسلكية واختالفهما بالطبيعة واألهداف 

 21ما نسب للمحال يشكل مخالفة ألحكام الواجبات والمحظورات الوظيفية الواردة في المادتين / حيث إن  ومن 
األمر الذي ترى معه المحكمة فرض  9114/ لعام 51/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /24و

 ضية.القعقوبة النقل التأديبي بحق المحال كونها تتناسب وما صدر عنه من أفعال في هذه 
 أعاله.لذلك كله ولألسباب الواردة 

 يلي: حكمت المحكمة باالتفاق ووفقًا" للمطالبة بما
 القضية.فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحال كونها تتناسب وما صدر عنه من أفعال في هذه أواًل: 
 للرسم. لال مجاثانيًا: 
 لتنفيذه.بالغ هذا القرار من يلزم إثالثًا: 
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 م31/13/3115 هـ الموافق1121/ 11/2   الواقع فيحكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين 
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 1/3112الدعوى أساس/
 3112/ لعام 1قرار /

 كف التتبعات-سبق الفصل بالموضوع-اختصاص عدم-مساعد أول–جرم اختالس وسرقة–محكمة مسلكية
  .المسلكية وقف التتبعات-المحاكمة الجزائية ال تزال جارية-المسلكية

 الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش                 :حالةاإلالجهة طالبة 
 السورية لالتصاالت المساهمة المغفلة          : الشركةالمعنيةالجهة 

 ن.ع(. –م.ع  –ع.خ  –م.ع  –ف.ا  –ف.م  –)ف.ع  :العامل المحال
الموافق  هـ1411 / 15/4المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
95/1/9112 

رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذي الرقم  من:المقدمــة  حالةعلى قرار اإل اطالعهابمقرها بدمشق بعد 
 م 9/19/9119/ المؤرخ في 912/

 إلىالمحالين  إحالةوالمتضمن المطالبة ب 91/1/9115وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 الجزائي.القضاء 

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة. 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

(  كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى المؤسسة العامة  ف.عالمحال األول )  ن  أتتحصل وقائع هذه القضية في 
فرع اتصاالت ريف دمشق بمركز ببيال في قسم المشتركين وحاليًا في فرع اتصاالت الالذقية  –لالتصاالت 

( كان يعمل بتاريخ الحادثة في مركز اتصاالت هاتف ببيال بصفة رئيس قسم المشتركين ف.موالمحال الثاني ) 
( كان يعمل بتاريخ الحادثة في مركز هاتف ببيال في قسم المشتركين  .أ، والمحال الثالث ) فدوحاليًا مكفوف الي
( كان يعمل بتاريخ الحادثة في مركز اتصاالت ببيال بريف دمشق في  .ع، والمحال الرابع ) ميدوحاليًا مكفوف ال

( كان يعمل بتاريخ الحادثة في  .خ، والمحال الخامس ) عمركز خان الشيخ إلىقسم المشتركين وحاليًا مفرز 
(  .عوالمحال السادس ) م، وحاليًا في مركز اتصاالت جرمانا مركز هاتف ببيال بريف دمشق في قسم المشتركين

( كان يعمل بتاريخ .عحال السابع )ن، والمفرع اتصاالت دمشق وحاليًا متقاعدكان يعمل بتاريخ الحادثة في 
وقد أسند للمحالين نتيجة التحقيقات  ؛ل وهو حاليًا متقاعدو  أفة مساعد / بص995نصر لدى الفرع /الحادثة ع
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التفتيشية الجارية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قيامهم بارتكاب مخالفات وتجاوزات في مركز اتصاالت 
ضها بشكل وافقات الالزمة لبعمين المأببيال وذلك أثناء تنفيذهم لعدد من االشتراكات الهاتفية الثابتة والالسلكية وت

( مخالفتهم ألحكام والثالث والرابع والخامس والسابعاألول والثاني مخالف لقاء منافع مادية، حيث نسب للمحالين )
/ عقوبات 142/عقوبات عام ، في حين نسب للمحال السادس مخالفة ألحكام المادة /414-149-141المواد /

 .حالةالس األمر الذي كانت معه هذه اإلعام الرتكابه جرم تقاضي رشوة واخت
 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 

 والتفتيش.الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة  9/19/9119/ تاريخ 912رقم / حالةقرار اإل -
 .9111/ لعام 911بريف دمشق رقم / حالةقرار قاضي اإل -
 القطعية.المكتسب الدرجة  9111/ لعام 125قرار المحكمة المسلكية بدمشق رقم / -
 أمام المحكمة  (م.ع– .خع – )ف.عاستجواب المحالين محضر  -
 تقرير المقرر  -
 القضية.كافة األوراق المبرزة في ملف  -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
روا صحة ما أسند إليهم كانوا قد حضروا أمام مقرر المحكمة وأنك (م.ع– .خع – )ف.عين المحال حيث إن  من 

 .عالن عدم مسؤوليتهم في حين لم يحضر باقي المحالينإ والتمسوا 
ن باقي المحالين لم أكانوا قد حضروا أمام هيئة المحكمة في حين  (ع.خ – )ف.عالمحالين  حيث إن  ومن 

أمام المقرر وأنكروا صحة ما  م أصواًل وكرروا أقوالهم الواردةيحضروا أي من جلسات المحاكمة بالرغم من تبلغه
بعد انتهاء  ....ه وأثناء عمله لدى شركة بأن   ()ف.عالمحال وقد أفاد  ،أسند إليهم والتمسوا منحهم الشفقة والرحمة

في ريف أن يساعده في تركيب خطين هاتفيين للشركة  ()م.ير شركة النور المدعو دوامه كان قد طلب منه مدي
باعتباره رئيس قسم  ()ف.ممساعدة من المحالين دمشق كونه عامل في مؤسسة االتصاالت وعليه قام بطلب ال

االشتراكات الذي طلب منه مبلغ عشرة آالف ليرة سورية ليقوم باستحصاله على الموافقة وقد طلب من حاجب 
المحال  ن  أركة في حين اه صاحب الشعطاه إي  ( ألف ليرة سورية وقد قام بدفع المبلغ بعد أن أ 95الشركة مبلغ )

 .مسلكي بحقه يتعلق بذات الموضوعه سبق وأن صدر حكم ( أفاد بأن  .خ)ع
 الجزائي.القضاء  إلىالمحالين  إحالةمحامي الدولة قد حضر جلسات المحاكمة والتمس  حيث إن  ومن 
ن جرت محاكمتهم أمام المحكمة أ( سبق و  .عم–.خ ) عالمحالين  ه من الثابت من أوراق الملف بأن  حيث إن  ومن 

/ لعام 125المسلكية بدمشق عن ذات الفعل المنسوب إليهم في هذه القضية التي كانت قد انتهت بقرارها رقم /
ثالثة بالمائة من األجر الشهري ولمدة ثالثة  %1فرض عقوبة الحسم بنسبة  إلىالمكتسب الدرجة القطعية  9111

مالحقتهم مسلكيًا عن نفس الفعل  إلىمعه العودة  زال يجو ( األمر الذي  .عم–.خ المحالين ) عأشهر بحق 
ويستوجب كف التتبعات المسلكية بحق المحالين المذكورين في هذه القضية لسبق الفصل بموضوعها وذلك وفقًا 

 .م1221/ لعام 1/ من قانون المحاكم المسلكية رقم /92ألحكام الفقرة /ج/ من المادة /
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 إحالةت ن تم  أه سبق و ه من المبين من أوراق الدعوى أن  ن  إ( فف.ا –.م للمحالين ) ف ه بالنسبةحيث إن  ومن 
بريف  حالةقاضي اإل تهىانحيث  حالةالقضاء الجزائي لمحاكمتهم عن ذات األفعال موضوع اإل إلىالمذكورين 

( والرشوة  ف.ماتهام المحالين بجناية صرف نفوذ بالنسبة للمحال )  إلى 9111/ لعام 911دمشق بقراره رقم /
أمام محكمة الجنايات / عقوبات اقتصادية ومحاكمتهم ألجل ذلك 95و 99( وفق المواد /.ابالنسبة للمحال ) ف

ال إ 9111/ لعام 9192الطعن به أمام محكمة النقض بالملف رقم / القرار المذكور كان قد تم   ن  ا  و  ،بريف دمشق
، األمر الذي ترى معه هذه المحكمة وفق التتبعات المسلكية يجة الطعن ومصير الدعوى الجزائيةنه لم يتبين نتأ

 .جزائي بحكم مكتسب الدرجة القطعيةيبت بوضعهما من القضاء ال ( ريثما.اف–)ف.م محالين المذكورين بحق ال
هيئة المركزية للرقابة المبين من التحقيقات الجارية أمام ال ه منن  إ( فف.ا- )ز.هـه بالنسبة للمحالين حيث إن  ومن 

بمركز كان قد قام باختالس وسرقة الدارة الالسلكية الثنائية من مستودع التركيبات  )ز.ع(ن المحال أوالتفتيش 
الذي قام بدوره بشراء الدارة المذكورة مع كامل ملحقاتها مقابل  )ف.ع(المحــــــال  إلىقام ببيعها  دمر ومن ثم   فهات

( مدير شركة )م.يقد أقر أمام هذه المحكمة بتقاضيه مبالغ مالية من المدعو  )ف.ع(جهاز خليوي وكان المحال 
مر التي يعمل لديها بعد انتهاء دوامه وذلك لمساعدته في تركيب خطين هاتفيين للشركة في ريف دمشق األ ....

الفعل المسند للمحالين فضال  عن كونه يشكل مخالفة لواجبات الوظيفة المنصوص  الذي ترى معه المحكمة بأن  
/ عاملين فهو ينطوي أيضًا على جرم جزائي يستوجب مساءلتهما عنه جزائيًا مما 24و21عليها في المادتين /
اء عن األركان المعنوية والمادية للجرم المسند القضاء الجزائي الذي يعود له االستقص إلىيتعين معه إحالتهما 
 للمحالين المذكورين 

 وما بعدها / عقوبات عام  142-149-141( وذلك وفقًا ألحكام المواد /ف.ع-)ز.ع
نه من المبين من التحقيقات الجارية أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إف )ن.ع(ه بالنسبة للمحال حيث إن  ومن 

 / بقبض مبالغ مالية من المواطنين بمشاركة المحالين /...ل عمله بصفة مساعد في الفرع قيامه من خالأسند إليه 
 ن  أه من المبين من أوراق الدعوى  أن  ، إال  ب خطوط هاتفية( من أجل تنفيذ موافقات تركيف.ع –ف.ا  -ف.م ) 

متقاعد وهو ليس من عداد العاملين الخاضعين / وهو حاليًا .....ر يعمل بصفة مساعد لدى الفرع /المحال المذكو 
األمر الذي يجعل مساءلته مسلكيًا عما نسب  9114/ لعام 51ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /

إليه في هذه القضية خارج عن اختصاص هذه المحكمة التي ينعقد اختصاصها بالمحاكمة المسلكية للعاملين 
ا يتعين معه إعالن عدم اختصاص مم  ، 9114/ لعام 51ساسي للعاملين في الدولة رقم /الخاضعين للقانون األ

( وذلك دون المساس بحق جهة اإلدارة بمالحقة المحال أمام المرجع التأديبي ن.عهذه المحكمة بمحاكمة المحال )
 .قًا للقوانين واألنظمة النافذةأو القضاء المختص وف
 أعاله.المبينة لذلك كله ولألسباب 

 يلي: للمطالبة في جزء منها وخالفًا لها في الجزء األخر بما باالتفاق ووفقاً حكمت المحكمة  
دون المساس بحق جهة اإلدارة في مالحقة المحال  )ن.ع(عدم اختصاص هذه المحكمة بمحاكمة المحال أواًل: 

 النافذة.أمام المرجع التأديبي المختص أو القضاء المختص وفقًا للقوانين واألنظمة 
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( لسبق مالحقتهما عن نفس الفعل وصدور حكم مبرم م.ع- )ع.خكف التتبعات المسلكية بحق المحالين ثانيًا: 
 م 9111/ لعام 125بذلك عن المحكمة المسلكية بدمشق برقم /

وذلك لحين البت بوضعهما من قبل القضاء الجزائي  (ف.ا-)ف.موقف التتبعات المسلكية بحق المحالين ثالثًا: 
 المذكور.ي ضوء الحكم النظر بوضعهما مسلكيًا ف إلىبحكم مكتسب الدرجة القطعية ليصار 

القضاء الجزائي المختص تمهيدًا لمحاكمتهما عن األفعال المسندة إليهما  إلى( ف.ع- )ز.عالمحالين  إحالةرابعًا: 
 عام./ وما بعدها عقوبات 142-149-141في هذه القضية وفقًا ألحكام المواد /

 أصواًل.اعه المرجع المختص إيداع الملف ديوان السيد المحامي العام بريف دمشق إليدخامسًا: 
  للرسم. لال مجاسادسًا: 
 أصواًل.إبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه سابعًا: 

 م35/1/3112 هـ الموافق1121/ 15/1   الواقع فيحكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين 
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 
 -المسلكية بدمشق المحكمة  -

 1/3112الدعوى أساس/
 3112/ لعام 3قرار /

 مناط ذلك.-القضاء الجزائي إلى إحالة–االشتراك بالتزوير واستعمال مزورجرم –محكمة مسلكية
 جامعة دمشق                  :حالةاإلالجهة طالبة 

 دمشق   : جامعةالمعنيةالجهة 
 )ي.ح(.: العامل المحال

الموافق  هـ1411 / 15/4المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
95/1/9112 

/ د. ح المؤرخ في   5422رئيس جامعة دمشق برقم / من:المقدمــة  حالةطالعها على كتاب اإلابمقرها بدمشق بعد 
 م 4/9114/

القضاء  إلى المحال إحالةوالمتضمن  12/9/9115رخ في وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤ 
 .الجزائي

 والمحال.وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-
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المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى مطبعة جامعة دمشق بصفة  ن  أوقائع القضية تتحصل في  حيث إن  من 
ليه من خالل التحقيقات التفتيشية إنت ومواد البناء بحماه وقد أسند طباع وحاليًا لدى الشركة السورية لصنع االسم

ة حرفية جرم االشتراك بالتزوير واستعمال المزور وهو عالم بالتزوير وجرم الرشوة وذلك من خالل تقديمه شهاد
هذه المحكمة  إلىوقد أحيل بسبب ذلك  دمشق،جامعة  إلىمكتب التشغيل حيث تم ترشيحه  إلىم بها مزورة تقد  

 المسلكية.للبت بوضعه من الناحية 
 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 

 . حالةقرار اإل -
 المحال.محضر استجواب  -
 المحكمة.تقرير مقرر  -
 القضية.كافة األوراق المبرزة في  -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
المحال كان قد حضر أمام هيئة المحكمة وكرر أقواله الواردة أمام المقرر وأفاد بأنه ال يعلم أي  حيث إن  من 

نما كان قد حصل عليها من مركز يجهل اسمه حاليًا وهو مركز  إذا اعم  شيء  كانت الشهادة الحرفية مزورة وا 
لدورة فني تجليد وطباعة وأنه لدى طلب وزارة الشؤون ن خضع أود في الالذقية وذلك بعد وهو موج .ص

س إعالن عدم مسؤوليته هذه الوظيفة مصطحبًا معه هذه الشهادة والتم إلىين تقدم ياالجتماعية والعمل لعمال مهن
 والرحمة.ومنحه الشفقة 

 الجزائي.القضاء  إلىالمحال  إحالةمحامي الدولة كان قد حضر جلسات المحاكمة والتمس  حيث إن  ومن 
الفعل المسند للمحال في حال ثبوته فضاًل عن كونه يشكل مخالفة لواجبات الوظيفة المنصوص  حيث إن  ومن 

هو و  ،/ عاملين فهو ينطوي أيضًا على جرم جزائي يستوجب مساءلته عنه جزائياً 24و21عليها في المادتين /
قصاء عن األركان المعنوية القضاء الجزائي الذي يعود له االست إلىالمحال  إحالةاألمر الذي ترى معه المحكمة 

 عام./ وما بعدها عقوبات 441والمادية للجرم المسند للمحال وفقًا ألحكام المادة /
 أعاله.لذلك كله ولألسباب المبينة 

 يلي: للمطالبة بما باالتفاق ووفقاً حكمت المحكمة 
ليه في هذه القضية وفقًا ألحكام المادة إئي لمحاكمته عن األفعال المسندة القضاء الجزا إلى المحال إحالةأواًل: 

 عام./ وما بعدها عقوبات 441/
  للرسم. لال مجاثانيًا: 
 أصواًل.إبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ثالثًا: 

 م35/1/3112 هـ الموافق1121/ 15/1   الواقع فيحكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين 
/ في الطعن 1511فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة تم 

 3112 / لعام2213رقم /
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 -المحكمة المسلكية بدمشق  -
 12/3112الدعوى أساس/

 3112/ لعام 1قرار /
فرض -انتفاء أسباب اإلحالة إلى القضاء الجزائي–خالل بالواجبات الوظيفية جرم التزوير واإل–محكمة مسلكية 

 عقوبة النقل التأديبي. 
 الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش                     :حالةاإلالجهة طالبة 

 المديرية العامة للمصالح العقارية                     :المعنيةالجهة 
 ف.ج(. –)ع.ب :العاملون المحالون 

الموافق  هـ1411 / 15/4المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
95/1/9112 

/ 522رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش برقم / من:المقدمــة  حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 
 م 14/2/9115تاريخ 

القضاء  إلى حالةوالمتضمن طلبه اإل 92/11/9115المسلكية المؤرخ في وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة 
 .الجزائي

 )ع.ب(وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 
 اآلتي:وبعد المداولة اتخذت القرار 

 -الوقائـــــــــع-
 المحال األول كان يعمل بتاريخ الحادثة في مديرية المصالح العقارية بدمشق ن  أفي  الوقائع تتحصل حيث إن  من 

، والمحال الثاني كان يعمل بتاريخ يرية المصالح العقارية بالقنيطرةف بالعمل في مدًا مكل  ، وحالي  بصفة مخرج قيد
ليهما من خالل أسند إ وقد-التصرفالممنوعين من  شعبة- ي مديرية المصالح العقارية بدمشقالحادثة ف

خراج قيد ، وذلك من خالل قيام المحال األول باستواجبات الوظيفيةالتحقيقات التفتيشية جرم التزوير واإلخالل بال
دون أن يتم تدوين كافة اإلشارات الموجودة  94/4/9111( منطقة قابون العقارية بتاريخ ).....عقاري للعقار رقم 

بيع حصة سهمية من المرفق بمعاملة العقد المتعلق ب ....يامه بمطابقة سند التمليك رقم ، وقة العقارعلى صحيف
م تم توثيق 2/5/9111ه وبتاريخ ، حيث ثبت أن  ذلك العمل ليس من اختصاصه أن   ، بالرغم منالعقار المذكور

( وكياًل عن  م.كدعو ) ( المذكور من البائع الم......سهمًا من العقار رقم ) 44.291عقد بيع حصة مقدارها 
( الوكيل بدوره عن المالكة على  ب.ف( وكياًل عن ) و.عالشاري )  إلى(  ر.ا، المدعوة ) المالكة لهذه الحصة
ه ، واستيفائكافة وثائقه القانونية توثيق العقد المذكور أصواًل لجهة استكماله ، وقد تم  (هـ.جالصحيفة العقارية ) 
( وجود م.ز، تبين للعاملة ) يله على الصحيفة العقارية أصوالً ، وعند وروده لتسجتسجيلهر الرسوم القانونية وتقر  

، إضافة لوجود صك العقد وأن الشاري ال يعلم بهاأربع إشارات دعاوى على صحيفة العقار لم تكن مدونة في 
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رئيس مكتب التوثيق العقاري  إلىعادته إ ، حيث تمت الح مالية دمشق تمنع تسجيل العقدشارة تأمين جبري لصإ
خالفًا لألصول  ، كان قد استخرجه المحالعقاري الخاص بالعقار موضوع العقدالقيد ال ن بأن  الرابع بدمشق ليتبي  

ي بسبب قيامه بشرح العقد رقم وكذلك األمر فقد نسب للمحال الثاني جرم التزوير واإلهمال الوظيف ،وفقًا ما سلف
بالرغم من  )ر.ا(م وبما يفيد عدم وجود منع تصرف على المالكة بالصحيفة العقارية 2/5/9111( تاريخ ....)

بوضع إشارة تأمين جبري على ملكية  91/1/9111تاريخ  1492/15وجود تعميم من مديرية مالية دمشق برقم 
 حقيقية.المذكورة النشغال ذمتها لصالح مالية دمشق بضريبة أرباح 

هذه المحكمة للنظر بوضعهما من الناحية المسلكية ومحاكمتهما وهو  إلىالمحالين  إحالةت ونتيجة لذلك فقد تم  
 القضية.األمر الذي كانت معه هذه 

 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 
 . حالةقرار اإل -
 م.14/2/9114.س ش تاريخ م 91/542/92/4قم ر  التفتيشيالتقرير  -
 . ()ع.بمحضر استجواب المحال  -
 المقرر.تقرير  -
 الملف.وكافة األوراق المبرزة في  (،)ع.بدفاعية من المحال  مذكرة -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
المحال  صواًل ومن حيث إن  أموعد من جلسات المحاكمة رغم تبليغه ال اً لم يحضر أي   ()ف.جالمحال  حيث إن  من 

عالن عدم ا  رر والتمس منحه الشفقة والرحمة و حضر أمام هذه المحكمة وكرر أقواله الواردة أمام المق (ع.ب)
ن  العقار،إشارة منع التصرف لم تكن مدونة على صحيفة  م بمذكرة دفاعية شرح فيها بأن  كما تقد   مسؤوليته، وا 

وال يوجد من  )ر.ا(،وبعد استخراج القيد العقاري تم إضافة اسم المالكة  )ب.ط(إشارة التأمين كانت على حصة 
 شارة.اإلقبله أي سوء نية أو مصلحة بعدم كتابة وتدوين 

ه حيث إنالقضاء الجزائي ومن  إلىالمحالين  إحالةمحامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس  حيث إن  ومن 
تمام عملية إبصدد المخالفات الحاصلة في معرض تفتيشية الجارية من الثابت من أوراق الملف والتحقيقات ال

( بأن القيد )ر.ا( منطقة قابون العقارية والجارية بملكية ).....توثيق عقد البيع للحصة السهمية من العقار رقم 
 :ى حيث كانت تلك اإلشارات كالتالين فيه كافة إشارات الدعو لم يدو   باإلضبارةالعقاري المرفق 

 .1294/ لعام ....م /إشارة دعوى بالعقد رق -
 1221/ لعام .....إشارة دعوى بالعقد رقم/ -
 9115/لعام ....إشارة دعوى بالعقد رقم/ -
 9111/ لعام ......إشارة دعوى بالعقد رقم/ -
 دمشق.لصالح مالية  9119/ لعام .....إشارة تأمين جبري بالعقد رقم/-
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تاريخ  1492/15منع التصرف المقرر على المالكة بموجب التعميم رقم  إلىه لم تتم اإلشارة كما أن  
 بحقها.م الصادر عن مالية دمشق 91/1/9111

كانت قد  –محل البحث –مالكة الحصة السهمية من العقار ه من الثابت من التقرير التفتيشي بأن  حيث إن  ومن 
، تصرف المدونة على حصتها المذكورةالسبب في إشارات منع ال، والتي كانت ة المترتبة عليهاة المالي  الذم   تدد  س

، وفي ضوء وهو األمر الذي ترى معه المحكمة م ،12/19/9114تاريخ  921491وذلك بموجب اإليصال رقم 
 إلىالقضاء الجزائي بجرم التزوير أضحت مفتقرة  إلى، بـأن إحالتهما فعال المحالينعدم حدوث ضرر عن أ

خالاًل منهما بواجباتهما األفعال المنسوبة لهما إن   ه تجدر اإلشارة بأن   أن  إال  أسبابها السليمة،  ما تشكل إهمااًل وا 
، مما ترى معه المحكمة لينمن القانون األساسي للعام24-21الوظيفة المنوطة بهما وفق أحكام المادتين 

عنهما من أفعال في  تتناسب مع ما صدرمساءلتهما مسلكيًا وفرض عقوبة النقل التأديبي بحق كل منهما كونها 
 هذه القضية.

 -لهذه األسباب-  
 يلي: للمطالبة بما باالتفاق خالفاً حكمت المحكمة  

تتناسب مع ما صدر عنهما من  ( كونهاف.ج – )ع.بفرض عقوبة النقل التأديبي بحق كل من المحالين أواًل: 
 القضية.أفعال في هذه 

  للرسم. لال مجاثانيًا: 
 لتنفيذه.إبالغ هذا القرار من يلزم  ثالثًا:

 م35/1/3112 هـ الموافق1121/ 15/1 الواقع فيحكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين 
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 21/3112الدعوى أساس/
 3112/ لعام 15قرار /

صرف من –عقوبات عام 152جرم التدخل بتسليم مصدقة مزورة المنصوص عليه بالمادة -محكمة مسلكية
 .العمل لدى الجهات العامة لمدة سنة فرض عقوبة الحرمان من –الخدمة

 المدير العام لمؤسسة اإلسكان العسكرية                     :حالةاإلالجهة طالبة 
 مؤسسة اإلسكان العسكرية   تمثلها إدارة قضايا الدولة                     :المعنيةالجهة 

 : )م.ف(العامل المحال
الموافق  هـ1411 / 99/4المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
1/9/9112 
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سكان العسكرية بالتفويض المدير العام لمؤسسة اإل من:م المقد حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 
  2/9/9115تاريخ  11499مدير الشؤون اإلدارية برقم 

والمتضمن المطالبة بفرض عقوبة الحرمان  91/19/9115وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 المحال.من العمل لدى الجهات العامة ولمدة ثالث سنوات بحق 

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة. 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

الفرع  المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى مؤسسة اإلسكان العسكري  ن  أوقائع الدعوى تتحصل في  حيث إنمن 
الخدمة وقد أسند إليه جرم التدخل بتسليم مصدقة مزورة المنصوص عليه / بصفة محاسب وحاليًا مصروف من 1/

تاريخ  441عقوبات عام ونتيجة المحاكمة أصدر قاضي الفرع العسكري بدرعا قراره رقم  451بالمادة 
القاضي من حيث النتيجة بحبس ) المحال ( مدة سنة واحدة ولشمول نصف  451/9114أساس  12/11/9114

تصبح العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر ولألسباب المخففة  99/9114مرسوم العفو العام رقم العقوبة بأحكام 
التقديرية تخفض العقوبة للحبس لمدة أربعة أشهر وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية بتصديقه من قبل 

 إلىالمحال  إحالةت عليه تم   وبناءً  ،92/19/9114وتاريخ  421/9114أساس  421محكمة النقض بالقرار رقم 
 .وء الحكم المسلكي الصادر بحقههذه المحكمة لمحاكمته مسلكيًا في ض

 وهو األمر الذي كانت معه القضية  المحكمة،هذه  إلىالمحال  إحالةونتيجة لما تقدم فقد تمت 
 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 

 . حالةقرار اإل -
 .19/9/9111تاريخ  9994الخدمة رقم قرار الصرف من  -
 بدرعا.مذكرة حكم الصادرة عن القاضي الفرد العسكري  -
 للمحال.البطاقة الذاتية  -
 الملف.تقرير المقرر وكافة األوراق المبرزة في  -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
المحال لم يحضر جلسات المحاكمة وعادت مذكرة تبليغه بدون أي إجراء كون المحال تم صرفه من  حيث إن  من 

عنوانه المحفوظ لدى اإلدارة هو درعا شيخ مسكين الحي الغربي ولتعذر التبليغ قررت المحكمة تبليغه  ن  ا  الخدمة و 
 أصواًل.لصقًا على لوحة إعالنات المحاكمة والسير بإجراءات المحاكمة 

 المحال.محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس فرض عقوبة شديدة بحق  حيث إن  ومن 
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مزورة  ةالثابت من الحكم القضائي الصادر بحق المحال قيام المذكور بجرم التدخل بتسليم مصدق حيث إن  ومن 
لمدة أربعة عشر بعد  عقوبات عام وقد تم الحكم عليه من حيث النتيجة بالحبس 451المنصوص عليه في المادة 

 التقديرية.ومنحه األسباب المخففة  99/9119تشميل نصف العقوبة بمرسوم العفو م رقم 
ه طالما قد ثبت قيام المحال للجرم المسند إليه وصدور حكم قضائي مبرم بحقه وكان الجرم المسند حيث إن  ومن 
 بحقه.ة عن العمل مما يتوجب معه فرض عقوبة مسلكي   ناشئإليه 
 19/9/9111وتاريخ  9994المحال كان قد صرف من الخدمة بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم  حيث إن  ومن 

 مسلكية./ محاكم 11األمر الذي يقتضي معه فرض عقوبة الحرمان بحقه استنادًا ألحكام المادة /
 ن  أوفي ضوء  99/9114سوم العفو رقم المحكمة ترى وفي ضوء شمول عقوبة المحال جزائيًا بمر  حيث إن  ومن 

الحكم الجزائي كان قد منحه األسباب المخففة التقديرية فرض عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة 
 القضية.سنة واحدة بحق المحال كونها تتناسب وما صدر عنه من أفعال في هذه 

 أعاله:لذلك كله ولألسباب الواردة 
 يلي: بما للمطالبة في جانب منها وخالفًا لها في الجانب األخرحكمت المحكمة باالتفاق ووفقًا 

فرض عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة ولمدة ســـــنة واحدة بحــق المحــــــــــال تبدأ من تاريخ أواًل: 
 القضية.اكتساب الحكم الدرجة القطعية كونها تتناسب وما صدر عنه من أفعال في هذه 

  للرسم. لمجا الثانيًا: 
 لتنفيذه.إبالغ هذا القرار لمن يلزم ثالثًا: 

 م 1/3/3112 هـ الموافق1121/ 33/1   الواقع فيحكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين 
/ في الطعن 1211تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3112 / لعام2521رقم /
 

 -المحكمة المسلكية بدمشق  -
 111/3112الدعوى أساس/

 3112/ لعام 12قرار /
 فرض عقوبة الحسم من األجر.-مخالفة واجبات الوظيفة–براءة جزائياً –جرم االحتيال–محكمة مسلكية
 .وزارة العدل :حالةاإلالجهة طالبة 

 .وزارة العدل :المعنيةالجهة 
 )أ.س(.: العامل المحال

 9/9/9112الموافق  هـ1411 بتاريخ / /المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة  إن  
  1/11/9115/ل المؤرخ في 4929وزير العدل برقم  م من:المقد   حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 
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المتضمن طلبه بإعالن عدم مسؤولية  11/1/9112ة المؤرخ في وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكي  
 إليه.المحال مسلكيًا عما نسب 

 والمحال.وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

ديوان المحامي العام  -المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى وزارة العدل ن  أ إلىوقائع الدعوى تشير  حيث إن  من 
، وذلك من خالل قيام المحال بالتعرف على جرم االحتيال ، وقد أسند إليهحاليًا في ديوان البداية المدنيةبدمشق و 

زوج المدعوة )  لىإ( وقبضه منها مبلغ خمسة وعشرون ألف ليرة سورية إليصاله م.ع( والمدعو ) م.ددعوة ) مال
الحق العام ، وقد حركت بحقه دعوى لمبلغ واعدًا إياها بإخالء سبيله( التي ادعت على المحال بعد ذلك بأخذه ام.د

، وذلك بموجب قرار مسند إليه لعدم قيام أركان الجرمر إعالن براءته من الجرم ال، وبالنتيجة تقر  بجرم االحتيال
، ونتيجة لما تقدم فقد تمت المكتسب الدرجة القطعية 9115عام ل 291لرقم محكمة استئناف الجنح بدمشق ذي ا

 .األمر الذي كانت معه هذه القضية ،للنظر بوضعه من الناحية المسلكيةهذه المحكمة  إلىالمحال  إحالة
 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 

 . حالةقرار اإل -
 بدمشق.قرار محكمة استئناف الجنح  -
 المقرر.محضر استجواب المحال وتقرير  -
 الملف.كافة األوراق المبرزة في  -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
مام المقرر والتمس منحه الشفقة والرحمة أ ر أقواله الواردةالمحال حضر أمام هذه المحكمة وكر   حيث إن  من 

 مسؤوليته.وا عالن عدم 
 المحال.محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس فرض عقوبة مسلكية مناسبة بحق  حيث إن  ومن 
الصادر عن محكمة استئناف  9115لعام  291، السيما القرار رقم أوراق الملفمن  من الثابته حيث إن  ومن 
ائيًا من جرم االحتيال المسند إليه لعدم قيام ، بأنه تقرر براءة المحال جز ح بدمشق والمكتسب الدرجة القطعيةالجن
 كان الجرمأر 

ه من الثابت أيضًا بالقرار المذكور بأن المحال كان قد قبض من زوجة أحد الموقوفين مبلغ خمسة وعشرين إال أن  
 زوجها. إلىألف ليرة سورية بهدف إيصاله 

االحتيال وفق ما ذهب إليه القرار القضائي المنوه ن كان ال يشكل جرم ا  المحال وبفعله المذكور و  حيث إن  ومن 
من القانون األساسي  24-21أنه يكون قد أخل بواجباته الوظيفية المنوطة به وفقًا ألحكام المادتين  عنه آنفًا إال

، وهو ما بنفسه عنها في معرض قيامه بعمله ، ووضع نفسه موضوع الشك والشبهة والتي يجب أن ينأىللعاملين



766 

 

فقط من أجره الشهري ولمدة شهرين كونها  %9المحكمة فرض عقوبة الحسم من األجر بحقه بنسبة  ترى معه
 القضية.تتناسب وما صدر عنه من أفعال في هذه 

 -لهذه األسباب-
 يلي: حكمت المحكمة باالتفاق وخالفًا للمطالبة بما

بالمائة من األجر الشهري ولمدة شهرين  فقط اثنان %9بنسبة  المحال،فرض عقوبة الحسم من األجر بحق أواًل: 
 القضية.كونها تتناسب مع ما صدر عنه من أفعال في هذه 

  للرسم. لال مجاثانيًا: 
 لتنفيذه.إبالغ هذا القرار من يلزم ثالثًا: 

 م1/3/3112 هـ الموافق1121/ /    الواقع فيحكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين 
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 121/3112الدعوى أساس/
 3112/ لعام 11قرار /

  .إلغاء قرار كف اليد-تبعًا للبراءة الجزائية براءة مسلكية–براءة جزائية لعدم قيام الدليل–محكمة مسلكية
 .محافظ ريف دمشق :حالةاإلالجهة طالبة 

 .مديرية التربية بريف دمشق المعنية:الجهة 
 )م.ن(.: العامل المحال

 9/9/9112الموافق  هـ1411 بتاريخ / /المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة  إن  
/ ق تاريخ 11215محافظ ريف دمشق بالكتاب رقم /: من المقدم حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 

9/19/9115 
المتضمن طلبه بإعالن عدم مسؤولية  11/1/9112وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 

 إليها.المحالة مسلكيًا مما نسب 
 والمحالة.وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

سة لدى مديرية التربية بتاريخ الحادثة بصفة مدر  كانت تعملالمحالة  ن  أ إلىوقائع القضية تشير  حيث إن  من 
 إلى، وقد تمت إحالتها بسبب ذلك .....جرم 2/1/9115بتاريخ ، وقد أسند إليها بريف دمشق، وحاليًا مكفوفة اليد

، وذلك بموجب قرار القاضي الفرد لعدم قيام الدليل االقضاء العسكري حيث تقرر براءتها من الجرم المسند إليه



766 

 

، ة بعد مشاهدته من النيابة العامةم والمكتسب الدرجة القطعي9115لعام  111العسكري الثاني بدمشق رقم 
 .ن الناحية المسلكيةهذه المحكمة للنظر بوضعها م إلىونتيجة لما تقدم فقد تمت إحالتها 

 التاليـة:قد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة و 
 . حالةقرار اإل -
 بدمشق.قرار القاضي الفرد العسكري الثاني  -
 المقرر.محضر استجواب المحالة وتقرير  -
 الملف.كافة األوراق المبرزة في  -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
المحالة حضرت أمام هذه المحكمة وكررت أقوالها الواردة أمام المقرر وأنكرت ما أسند إليها والتمست  حيث إن  من 

 مسؤوليتها.منحها الشفقة والرحمة وا عالن عدم 
 المحالة.محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس فرض عقوبة مسلكية مناسبة بحق  حيث إن  ومن 
القضاء  إلىوتمت إحالتها بسبب ذلك  ......ه أسند للمحالة جرمأن  الثابت من أوراق الملف ب حيث إن  ومن 

، وذلك على النحو المبين من قرار القاضي الفرد العسكري الثاني ث تقرر براءتها لعدم قيام الدليلالعسكري حي
 . والمكتسب الدرجة القطعية 9115ام لع 111بدمشق ذي الرقم 

فإن حالة القرار  1221/ لعام 1من قانون المحاكم المسلكية رقم / 9/ب /92وفقًا ألحكام المادة ه حيث إن  ومن 
، وبذلك وفي ضوء ما سلف بيانه من براءة المحالة جزائيًا مما المحكمة المسلكية إلى حالةتستوجب اإل بالبراءة ال
مسلكية تستوجب زلة  ألي خطأ أو ارتكاب المحالة إلى، وفي ضوء خلو الملف مما يشير من جرم نسب إليها
 جزائيًا. لبراءتهامسلكيًا تبعًا  براءتهامن إعالن  معدىالمحكمة ترى أنه ال  ، فإن  المساءلة

ر في كافة أدوار المحاكمة إلغاء قرار كف اليد الصادر بحق العامل سندًا ألحكام ه للمحكمة أن تقر  حيث إن  ومن 
 المسلكية.من قانون المحاكم  19المادة 

 -لهذه األسباب-
 يلي: حكمت المحكمة باالتفاق وفقًا للمطالبة بما

 .جزائياً  لبراءتهابراءة المحالة مسلكيًا مما نسب إليها في هذه القضية تبعًا أواًل: 
 عملها. إلىإلغاء قرار كف اليد الصادر بحقها وا عادتها ثانيًا: 
 للرسم. لال مجاثالثًا: 
 لتنفيذه.إبالغ هذا القرار من يلزم رابعًا: 

 م1/3/3112 هـ الموافق1121/ /    الواقع فيحكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين 
/ في الطعن 1325تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3112 / لعام2111رقم /
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 -المحكمة المسلكية بدمشق  -
 21/3112الدعوى أساس/

 3112/ لعام 11قرار /
صدور قانون -وتجريده مدنيًا بحكم جزائي مبرم وحجره تجريمه–جناية اختالس المال العام–محكمة مسلكية

لألسباب المخففة -بة الطردفرض عقو-قصاء من الوظائف العامةلعزل واإلوجب االتجريد المدني ي–عفو عام
  عقوبة التسريح التأديبي. إلىتخفيض العقوبة 

 .وزارة الدفاع :حالةاإلالجهة طالبة 
 .إدارة التعيينات بوزارة الدفاع :المعنيةالجهة 

 )أ.ح(.: العامل المحال
الموافق  هـ1411 بتاريخ / /المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة  إن  
15/9/9112 

 19/4/9115/ تاريخ 1121السيد وزير الدفاع برقم / من:المقدمة  حالةعلى قرار اإل طالعهاابمقرها بدمشق بعد 
 9112/    / ة المؤرخ في وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكي  

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة. 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة في إدارة  ن  أوقائع القضية  تتحصل حسبما يبين من األوراق في  حيث إن  من 
التعيينات بوزارة الدفاع بصفة مستخدم مدني وحاليًا مكفوف اليد وقد أسند إليه جناية اختالس المال العام 

القضاء العسكري حيث قررت المحكمة  إلى/ عقوبات اقتصادي وأحيل بسبب ذلك 9المنصوص عنها بالمادة /
ريم المحال بجناية اختالس المال العام ووضعه في السجن لمدة سنة وستة أشهر بعد العسكرية الثالثة بدمشق تج

منح المحال األسباب المخففة التقديرية وتشميل أجزاء من العقوبة بمراسيم العفو العام وحجره وتجريده مدنيًا ومن 
 .  لبت بوضعه من الناحية المسلكيةهذه المحكمة ل إلىثم أحيل 

 التاليـة:ائـــع الســــابقة باألدلة وقد تأيـــدت الوق
 . حالةقرار اإل -
 مذكرة الحكم الصادر عن القضاء العسكري   -
 المقرر.تقرير  -
 الملف.كافة األوراق المبرزة في  -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
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المحال لم يحضر أمام هيئة المحكمة كما لم يحضر أمام المقرر رغم تبليغه أصواًل مما ترى معه  حيث إن  من 
 أصواًل.المحكمة االكتفاء بالتحقيقات الجارية والسير بإجراءات المحاكمة 

 الجزائي.القضاء  إلىالمحال  إحالةمحامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس  حيث إن  ومن 
ت إحالته المحال قد نسب إليه جناية اختالس المال العام حيث تم   من الثابت من أوراق الملف بأن  ه حيث إن  ومن 
ر تجريمه بجناية اختالس المال العام وحبسه لمدة سنة وستة أشهر بعد منحه القضاء العسكري الذي قر   إلى

ام وحجره وتجريده مدنيًا وذلك على النحو األسباب المخففة التقديرية وتشميل أجزاء من العقوبة بمراسيم العفو الع
 9/9/9115المبين في مذكرة الحكم الصادرة عن مدير إدارة القضاء العسكري بتاريخ 

التجريد المدني يستوجب العزل واإلقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة وفقًا ألحكام المادة  حيث إن  ومن 
ه المحكمة فرض عقوبة شديدة بحق المحال وهي الطرد كونها األمر الذي ترى مع ،/ قانون عقوبات عام42/

هذه المحكمة وبعد اطالعها على وقائع القضية وفي ضوء أن محكمة   أن  تتناسب وما صدر عنه من أفعال إال  
الجزاء كانت قد منحت المحال األسباب المخففة التقديرية التي استمدتها من واقع القضية وفي ضوء أن الجرم 

 التأديبي.عقوبة التسريح  إلىللمحال قد جرى تشميله جزائيًا بمراسيم العفو العام ترى تخفيض عقوبة الطرد  المسند
 -فلهذه األسباب-

 يلي: حكمت المحكمة باالتفاق وخالفًا للمطالبة بما
فرض عقوبة الطرد بحق المحال ونظرًا لشمول الجرم المسند إليه جزائيًا بمرسوم العفو العام تخفيض العقوبة أواًل: 
 التأديبي.عقوبة التسريح  إلى

  للرسم. لال مجاثانيًا: 
 لتنفيذه.إبالغ هذا القرار من يلزم ثالثًا: 

 م15/3/3112 الموافقهـ 1121/ 5/ 2الواقع فيحكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين 
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 15/3112الدعوى أساس/
 3112/ لعام 25قرار /

إن المحكوم -صدور قانون عفو عام–تجريمه جزائيًا بالجرم-جرم التزوير واستعمال مزور–محكمة مسلكية
ولألسباب  فرض عقوبة الطرد-تولي الوظائف العامة لمثابرة علىبجناية أو جنحة شائنة تنحدر عنه أهلية ا

  عقوبة التسريح التأديبي. إلىالمخففة تخفيض العقوبة 
 .المركزي لجنة إدارة مصرف سورية  :حالةاإلالجهة طالبة 

 .إدارة قضايا الدولة مثلهت-مصرف سورية المركزي  :المعنيةالجهة 
 )ر.ق(.: العامل المحال
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الموافق  هـ1411/  5/  91المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
1/1/9112 

لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بالتفويض مدير  من:المقدمة  حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 
 القانونية.مديرية الشؤون 

المتضمن المطالبة بفرض عقوبة مسلكية  11/1/9112المسلكية المؤرخ في وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة 
 المحال.شديدة بحق 

 الدولة.وعلى أقوال إدارة قضايا 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

يعمل بتاريخ الحادثة لدى مصرف سورية المركزي بدمشق وحاليًا كان المحال  ن  أتتلخص وقائع الدعوى في 
ع عام واستعمال مزور جنائي  449ليه جرم التزوير الجنائي المنصوص عنها بالمادة إمكفوف اليد وقد أسند 

 إلىإحالته  تم   ومن ثم  ......ع عام وذلك من خالل قيامه  449بداللة المادة  444المنصوص عنها بالمادة 
أساس  591/9114أصدرت المحكمة العسكرية األولى بدمشق قرارها المحاكمة اء العسكري نتيجة القض
القاضي من حيث النتيجة بتجريم ) المحال ( بجناية التزوير المنصوص عنها  9/19/9114تاريخ  521/9114

أيضًا بجناية استعمال ع عام وسجنه من أجل ذلك لمدة ثالث سنوات أشغال شاقة وتجريمه  449بأحكام المادة 
عام وسجنه من أجل ذلك لمدة ثالث سنوات أشغال شاقة وبدغم  444مزور جنائي المنصوص عنها بالمادة 

العقوبتين تصبح المدة المحكوم فيها ثالث سنوات أشغال شاقة ولألسباب المخففة التقديرية وطلبه الشفقة والرحمة 
جرى تخفيض عقوبته  9114لعام  99جزائيًا بمرسوم العفو رقم ولشمول الجرم  ،تم تخفيض عقوبته لمدة سنتين

هذه  إلىالمحال  إحالةلتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقه هي سنة وأربعة أشهر وبناء عليه تمت  ثبمقدار الثل
 .ادر بحقهالمحكمة لمحاكمته عن األفعال المسندة إليه في هذه القضية في ضوء الحكم القضائي الص

 التاليـة:ت الوقائـــع الســــابقة باألدلة وقد تأيـــد
 .حالةاإلقرار  -
 األولى.قرار المحكمة العسكرية  -
 المحال.قرار كف اليد الصادر بحق  -
 المحال.كتاب مصرف سورية المركزي بتعذر تبليغ  -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
المحال لم يحضر جلسات المحاكمة وعادت مذكرة تبليغه تفيد بتعذر تبليغه األمر الذي تقرر معه  حيث إن  من 

 أصواًل.تبليغ المحال لصقًا على لوحة إعالنات المحكمة والسير بإجراءات المحاكمة 
 محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة  حيث إن  ومن  
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 النظر في فرض عقوبة الطرد بحق المحال  حالةاإلاإلدارة كانت قد التمست في قرار  حيث إن  ومن 
ن أالمحكمة العسكرية األولى بدمشق  ما الحكم القضائي الصادر عنالثابت من األوراق وال سي   حيث إن  ومن 

المحال كان قد ارتكب جرم التزوير الجنائي واستعمال مزور وقد حكم من أجل ذلك بالسجن لمدة سنة وأربعة 
 .9114لعام  99سباب المخففة التقديرية وشمول جرمه جزئيًا بمرسوم العفو العام رقم أشهر بعد منحه األ

العامل الذي  ن  ا  يعتبر من الجرائم جنائية الوصف و الجرم الذي حوكم به المحال في هذه القضية  حيث إن  ومن 
ر عنه أهلية المثابرة على تولي الوظائف العامة لفقدانه شرطًا من شروط ديحكم بجناية أو جنحة شائنة تنح

الخدمة وألنه ما ال يجوز ما هو أساس البتداء الخدمة يعتبر أساسًا لالستمرار في هذه  إلىالتوظيف وذلك بالنظر 
ة العاملين في ال يجوز انتهاء مما يقتضي معه فرض عقوبة الطرد بحقه كونه ال يصلح ألن يكون من فئ ابتداءً 
 الدولة.
ن محكمة الجزاء كانت قد منحت إهذه المحكمة وبعد اطالعها على وقائع القضية وفي ضوء  حيث إن  ومن 

جرى  ن الجرم المسند للمحال قدإستمدتها من واقع القضية وفي ضوء المحال األسباب المخففة التقديرية التي ا
 التأديبي.ترى تخفيض عقوبة الطرد لعقوبة التسريح 9114لعام  99تشميله جزئيًا بمرسوم العفو رقم 

 أعاله:لذلك كله ولألسباب الواردة 
 يلي: باالتفاق ووفقًا للمطالبة بما حكمت المحكمة

لعام  99فرض عقوبة الطرد بحق المحال ونظرًا لشمول الجرم المسند إليه جزئيًا بمرسوم العفو العام رقم أواًل: 
 التأديبي.عقوبة التسريح  إلىعقوبة الطرد  تخفيض 9114
 للرسم.ال مجال ثانيًا: 
 إبالغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. ثالثًا: 

 م1/2/3112 هـ الموافق1121/ 5/ 31 الواقع فيحكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين 
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 
 -المسلكية بدمشق المحكمة  -

 15/3112الدعوى أساس/
 3112/ لعام 21قرار /

الدعوى الجزائية بحق المحال ال تزال منظورة –ثناء تأدية وظيفتهداء على موظف أجرم االعت–محكمة مسلكية
حكمة لحين البت بالدعوى وقف التتبعات المسلكية وترقين قيد الدعوى من سجالت الم-يأمام القضاء الجزائ

ليصار بعدها إلى استئناف محاكمته مسلكيًا في ضوء الحكم القضائي القطعي  ي من الناحية الجزائيةبحكم قطع
 بحقه.الصادر 

 .مديرية تربية دمشق :حالةاإلالجهة طالبة 
 .مديرية تربية دمشق :المعنيةالجهة 
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 )س.ز(.: العامل المحال
الموافق  هـ1411/  5/  91المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
1/1/9112 

/ تاريخ 991مديرية تربية دمشق برقم / من:المقدم  حالةطالعها على كتاب اإلابمقرها بدمشق بعد 
 م                                12/19/9114

فرض عقوبة النقل التأديبي بحق  المتضمن: 1/11/9115وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 المحال.

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة. 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة في مديرية  ن  أبين من األوراق في تتتحصل حسبما يوقائع القضية  حيث إن  من 
 ئهرم االعتداء على موظف أثناء أداتربية دمشق بصفة مدرس وحاليًا في مديرية تربية حماه وقد أسند إليه ج

ضرب وتهديدها بالقتل حيث لة االعتداء على المراقبة الداخلية بالحاو ك لدى قيامه بالتهجم اللفظي وملوظيفته وذل
وتم إحالته  11/2/9111/ تاريخ 9119قامت المراقبة الداخلية بتنظيم ضبط لدى قسم شرطة العباسيين برقم /

 المسلكية.هذه المحكمة للبت بوضعه من الناحية  إلىالنيابة العامة ومن ثم أحيل المحال  إلى
 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 

 دمشق.الصادر عن مديرية تربية  حالةكتاب اإل -
 بدمشق.البيان الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثالثة  -
 الملف.في  األوراق المبرزةتقرير المقرر وكافة  -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
المحال لم يحضر جلسات المحاكمة كما لم يحضر أمام المقرر وقد عادت مذكرة تبليغه برد من  حيث إن  من 

، وعليه قررت عمله محدد في مديرية تربية حماه المحال قد تعذر تبليغه كون مركز اإلدارة المعنية يفيد بأن  
جارية بحقه واالكتفاء بالتحقيقات المحكمة تبليغه لصقًا على لوحة إعالنات المحكمة واعتبار إجراءات المحاكمة 

 بالدعوى.الجارية 
 .القضاء الجزائي إلىالمحال  إحالةوالتمس محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة  حيث إن  ومن 
ما البيان الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثالثة ه من الثابت من األوراق المبرزة في الملف وال سي  حيث إن  ومن 

بحق المحال بجرم التهديد بالقتل مشافهة  12/2/9111/ تاريخ 5911تحريك ادعاء برقم / قد تم  بدمشق بأنه كان 
لحاق ضرر قصدًا بأشياء الغير بموجب ادعاء المدعية  / تاريخ 9119طة رقم /موضوع ضبط الشر )س.خ( وا 
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ن إدارة قضايا الدولة تقدمت أو 92/1/9112الدعوى قيد النظر وموعد جلستها القادمة في  ن  أو  11/2/9111
 المحال.بادعاء شخصي بحق 

الدعوى الجزائية بحق المحال ال زالت منظورة أمام القضاء الجزائي وفق البيان الصادر  ه طالما أن  حيث إن  ومن 
األمر الذي ترى معه المحكمة وقف التتبعات  2/9/9112عن محكمة بداية الجزاء الثالثة بدمشق بتاريخ 

الجارية بحق المحال بموجب هذه الدعوى لحين صدور قرار قضائي قطعي بحقه من القضاء الجزائي  المسلكية
 ذلك.استئناف محاكمته مسلكيًا في ضوء  إلىالمختص ليصار بعدها 

 وتعديالته:م 1111/ لعام 1ولألسباب المبينة أعاله استنادًا ألحكام قانون المحاكم المسلكية رقم /
 يلي: اق وخالفًا للمطالبة بماباالتف حكمت المحكمة

وقف التتبعات المسلكية الجارية بحق المحال بموجب هذه الدعوى وترقين قيد الدعوى من سجالت المحكمة أواًل: 
استئناف محاكمته  إلىحكم قضائي قطعي بحقه من القضاء الجزائي المختص ليصار بعدها  لحين صدوروذلك 

 بحقه.مسلكيًا في ضوء الحكم القضائي القطعي الصادر 
 للرسم.ال مجال ثانيًا: 
 أصواًل.إبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ثالثًا: 

 م1/2/3112 هـ الموافق1121/ 5/ 31 الواقع فيصدر وتلي علنًا في يوم االثنين  حكماً 
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 -المسلكية بدمشق المحكمة  -

 15/3112الدعوى أساس/
 3112/ لعام 12قرار /

فرض عقوبة النقل التأديبي بداًل من عقوبة -صدور قانون عفو عام–جرم اإلهمال الوظيفي–محكمة مسلكية
 اإلنذار المفروضة بحقه من قبل اإلدارة وترقين عقوبة اإلنذار من سجله الوظيفي.

 .وزير العدل :حالةاإلالجهة طالبة 
 .قضايا الدولة إدارة مثلهادمشق تعدلية ريف  –وزارة العدل  :المعنيةالجهة 

 )ز.ط(.: العامل المحال
الموافق  هـ1411/  5/2المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
14/1/9112 

 م  1/2/9115/ ب وتاريخ 4151وزير العدل برقم / من:المقدم  حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 
المتضمن المطالبة بفرض عقوبة النقل  14/9/9112وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 

 المحال.التأديبي بحق 
  الدولة والمحال.وعلى أقوال إدارة قضايا 
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 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 
 قرار التالي:عد المداولة اتخذ الوب

 -الوقائـــــــــع-
كاتب بالعدل في حادثة لدى عدلية ريف دمشق بصفة المحال كان يعمل بتاريخ ال ن  أالقضية في تتلخص وقائع 

منطقة عين الفيجة وحاليًا في محكمة صلح جزاء دوما وقد أسند إليه من خالل التحقيقات الجارية جرم اإلهمال 
( العائد للكاتب بالعدل في عين الفيجة ولم يقم بالتبليغ 42الحفاظ على سجل رقم )الوظيفي من خالل إهماله في 

وأثناء عملية االستالم والتسليم وبناء عليه تمت  ؛عن فقدانه حيث لم يتم اكتشاف األمر إال حين نقل المحال
 القضية.هذه المحكمة لمحاكمته مسلكيًا عن األفعال المسندة إليه في هذه  إلىإحالته 

 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 
 .حالةاإلقرار  -
 العدل.وزير  إلىكتاب رئيس إدارة التفتيش القضائي الموجه  -
 في الملف.تقرير المقرر وكافة األوراق المبرزة -محضر استجواب المحال -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
جلسات المحاكمة وكرر أقواله الواردة أمام المقرر والتي أنكر فيها صحة ما أسند إليه المحال حضر  حيث إن  من 

قد تم فقدانه من المحكمة وأنه كان  حالةن السجل سبب اإلا  وأفاد بأن التحقيق جرى معه قبل صدور قرار نقله و 
م يقم بإخفائه وليس له يداوم في غرفة واحدة مع رئيس الديوان وأنه ال يعلم كيف ومتى اختفى السجل وأنه ل

 والرحمة.مصلحة بذلك والتمس من حيث النتيجة إعالن عدم مسؤوليته ومنحه الشفقة 
 الجزائي.القضاء  إلىالمحال  إحالةمحامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس  حيث إن  ومن 
عين الفيجة خالل ممارسة العائد للكاتب بالعدل في  42الثابت من األوراق  فقدان السجل رقم  حيث إن  ومن 

وهو أمر لم ينكره  1/11/9111و 1/2/9111المحال لمهامه بصفة كاتبًا بالعدل في تلك المنطقة ما بين تاريخ 
الفعل المسند للمحال  حيث إنن يكون هو من أخفى السجل ومن أنافيًا  ان،كنه أنكر عالقته بهذا الفقدالمحال ول

شمول  ن  أ، إال ع عام 121في المادة  اإلهمال الوظيفي المنصوص عليهإنما ينطوي على جرم جزائي وهو جرم 
 إلىالمحال  إحالةيحول دون  9114لعام  99الجرم المذكور بمراسيم العفو المتالحقة وآخرها مرسوم العفو رقم 

بالعفو العام ال ه ومع ذلك فإن شمول الجرم المسند للمحال  أن  ، إال  الجزائي وفرض عقوبة جزائية بحقه القضاء
يحول دون مساءلته مسلكيًا وذلك الختالف المساءلة الجزائية عن المساءلة المسلكية والتي ال يشملها العفو إال 

 .اصبنص خ
المحكمة ترى وفي ضوء وقائع الدعوى ولجسامة الضرر الذي قد يلحق الغير من فقدان السجل  حيث إن  ومن 

بي بحق المحال كونها تتناسب وما صدر عنه من أفعال في هذه القضية فرض عقوبة النقل التأدي حالةسبب اإل
وال يغير من هذه النتيجة قيام جهة اإلدارة المعنية بفرض عقوبة اإلنذار بحق المحال اذ أن ذلك ال يقيد سلطة 

يتعين المحكمة في فرض العقوبة المسلكية األشد بحق المحال إذا وجدت بأن الفعل يستوجب مثل هذه العقوبة و 
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على الجهة المعنية في هذه الحالة فرض العقوبة األشد بداًل من العقوبة المفروضة من قبلها بهذا الصدد على 
 .ثر من عقوبة واحدة على ذات الفعلاعتبار أنه ال يجوز فرض أك

 . ذلك كله ولألسباب الواردة أعالهل
 يلي: باالتفاق ووفقًا للمطالبة بما حكمت المحكمة

فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحال كونها تتناسب وما صدر عنه من أفعال في هذه القضية بداًل من أواًل: 
 ي.اإلنذار المذكورة من سجله الوظيفعقوبة اإلنذار المفروضة بحقه من قبل اإلدارة وترقين عقوبة 

 للرسم. لال مجاثانيُا: 
 إبالغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.  ثالثًا: 

 م11/2/3112 هـ الموافق1121/ 5/2 الواقع فيصدر وتلي علنًا في يوم االثنين  حكماً 
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 121/3112الدعوى أساس/
 3112/ لعام 12قرار /

  اإلنذار كونها تناسب مع الفعل المنسوب للمحال.فرض عقوبة –مخالفة واجبات الوظيفة–محكمة مسلكية
 .رئيس جامعة دمشق :حالةاإلالجهة طالبة 

 .يمثلها إدارة قضايا الدولة ()درعاجامعة دمشق فرع  :المعنيةالجهة 
 )م.ع(.: العامل المحال

الموافق  هـ1411/  5/2المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
14/1/9112 

 رئيس جامعة دمشق   من:المقدم  حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 
 المحالة.المتضمن المطالبة بعدم مسؤولية  95/9/9112وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 

  الدولة والمحالة.وعلى أقوال إدارة قضايا 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

في أن المحالة كانت تعمل بتاريخ الحادثة رئيسة قسم االمتحانات في كلية  القضية تتحصلوقائع  حيث إن  من 
اآلداب بدرعا وحاليًا رئيسة قسم االمتحانات في كلية العلوم بدرعا وقد أسند إليها مخالفة واجبات الوظيفة 

ى المقدمة من المنصوص عنها في قانون العاملين وذلك من خالل عدم احترامها للتسلسل اإلداري في تقديم الشكو 
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رئيس فرع جامعة دمشق بدرعا دون  إلى مباشر   ، حيث قامت بتقديمها بشكل  قبلها بحق نائب عميد كلية اآلداب
 إليها.هذه المحكمة لمساءلتها مسلكيًا عما أسند  إلىتقديمها لعميد الكلية وبناء عليه أحيلت 
 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 

 .حالةاإلقرار  -
 العميد.الشكوى المقدمة بحق نائب  -
 الملف.تقرير المقرر وكافة األوراق المبرزة في -محضر استجواب المحالة -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
: وأنكرت صحة ما أسند إليها قائلة أمام المحكمة وكررت أقوالها الواردة أمام المقررالمحالة حضرت  حيث إن  من 
الدكتور نائب عميد كلية اآلداب بدرعا يطلب االطالع على أسئلة االمتحانات التي توضع من قبل أعضاء  إن  

سية وخاصة السنة الثانية وهو أمر مخالف للقانون وأنها قامت بإعالم عميد الكلية إال أنه لم يحرك يالهيئة التدر 
ميد زوجة نائب الع ، علمًا أن  ه كتاب إليه بهذا الصددرعا وتوجيساكن فقامت بإبالغ رئيس فرع جامعة دمشق في د

من حيث النتيجة إعالن  لتمستنه كان يطلب منها بشكل واضح أسئلة االمتحانات واا  طالبة لغة عربية سنة ثانية و 
 .ؤوليتها ومنحها الشفقة والرحمةعدم مس
 .ية مناسبة بحقهافرض عقوبة مسلكمحامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس  حيث إن  ومن 

ن أا ) على فرض صحة ما تدعيه ( و ه مما ال جدال فيه بأن المحالة قد تجاوزت حدود مهامهـــن  إومن حيث 
 ،عميد الكلية وا عالمه باألمر بشكل رسمي وقانوني إلىالواجب عليها تقديم كتاب فيما يتعلق بنائب عميد الكلية 

ن يتصرف وفقًا لموقعه الوظيفي بما يراه مناسبًا وبذلك أبما يمليه عليه واجبه الوظيفي و  ولهذا األخير أن يقوم
تكون المحالة قد أخلت مسؤوليتها الوظيفية عن المخالفة التي تدعيها والتي كان يقوم بها نائب عميد الكلية وعليه 

بدرعا يعتبر زلة مسلكية جامعة دمشق رئيس فرع  إلىما قامت به من تجاوز لعميد الكلية وتقديم كتابها  فإن  
أنها  يتوجب مساءلتها عنها وفرض عقوبة مسلكية مناسبة بحقها وال يغير من هذا القول ما أفادت به المحالة من

 .أعلمت عميد الكلية شفوياً 
ءة ما قامت به المحالة لم يكن بقصد اإلسا ن  أوفي ضوء وقائع الدعوى وفي ضوء المحكمة ترى  حيث إن  ومن 
نما كان اعتقادًا منها بأن   إلى ما قامت به هو لمصلحة العمل وهو من واجبها الوظيفي االكتفاء  مرؤوسيها وا 

بفرض عقوبة اإلنذار بحقها كونها تتناسب مع ما صدر عنها من أفعال في هذه القضية تحت طائلة فرض 
 التكرار.العقوبة األشد في حال 

    أعاله:لذلك كله ولألسباب الواردة المبينة 
 يلي: باالتفاق وخالفًا للمطالبة بما حكمت المحكمة

 القضية.عنها من أفعال في هذه  وما صدرفرض عقوبة اإلنذار بحق المحالة كونها تتناسب أواًل: 
 للرسم. لال مجاثانيًا: 
 لتنفيذه.إبالغ هذا القرار لمن يلزم ثالثًا: 
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 م11/2/3112 هـ الموافق1121/ 5/2 الواقع فيصدر وتلي علنًا في يوم االثنين  حكماً 
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 113/3112الدعوى أساس/
 3112/ لعام 51قرار /

ظورة أمام المحكمة المسلكية الدعوى منتعديل قرار اإلحالة لتصبح –جرم النصب واالحتيال–كيةمحكمة مسل
كف التتبعات المسلكية الجارية بحق المحال وترقين قيد -تستند إليه إحالةلكل دعوى مسلكية قرار –بحمص

تتعلق بذات السبب  أمام محكمة حمص المحال مسلكية بحق الدعوى من سجالت المحكمة لوجود دعوى 
  ذلك.مناط -والموضوع

 .وزير العدل :حالةاإلالجهة طالبة 
 .إدارة قضايا الدولة حمص يمثلهاعدلية  :المعنيةالجهة 

 )ن.ي(. :العامل المحال
الموافق  هـ1411/  12/2المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
99/1/9112 

 2/2/9115ل تاريخ  4111وزير العدل برقم  من:المقدم  حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 
المتضمن المطالبة بترقين قيد الدعوى  95/9/9112وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 

 المحكمة.الماثلة من سجالت 
 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة.  
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  المداولة اتخذت القرار التالي:وبعد 
 -الوقائـــــــــع-

يعمل لدى عدلية حمص بصفة مساعد عدلي في محكمة المحال  وقائع الدعوى تتحصل في أن   حيث إن  من 
وقد أسند إليه من خالل التحقيقات التي أجرتها دائرة التفتيش القضائي جرم النصب واالحتيال  ،االستئناف المدنية

هذه المحكمة لمحاكمته  إلىالمحال  إحالةوبناء عليه تمت  )ع(بناء على شكوى مقدمة بحقه من قبل المدعو 
 القضية.مسلكيًا عن األفعال المسندة إليه في هذه 
 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 

 حالةقرار اإل -
 دمشق.محكمة حمص بداًل من محكمة  إلىالمحال  إحالةكتاب اإلدارة بتعديل  –تقرير التفتيش القضائي  -
 الملف.في  األوراق المبرزةتقرير المقرر وكافة -
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 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
 الجزائي.القضاء  إلىالمحال  إحالةمحامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس  حيث إن  من 

المحال لم يحضر جلسات المحاكمة وعادت مذكرة تبليغه مرفقة بكتاب وزارة العدل رقم  حيث إن  ومن 
حيث صدر 2/2/9115ل وتاريخ  4111رقم  حالةالذي يفيد بأنه تعديل قرار اإل 11/11/9115تاريخ 94919

محكمة حمص بداًل من المحكمة المسلكية  إلىالمحال  إحالةب 11/11/9115/ل تاريخ 5192لقرار رقم ا
 بدمشق.
 إليه.تستند  إحالةه لكل حق دعوى واحدة تحميه ولكل دعوى مسلكية قرار حيث إن  ومن 
ه يمتنع على هذه المحكمة المحكمة المسلكية المختصة فإن إلىإحالته  المحال قد تم   ن  أه طالما ثبت حيث إن  ومن 

ن معه كف المالحقة المسلكية الجارية بحقه الجارية بموجب هذه السير بالدعوى المسلكية الماثلة وهو ما يتعي  
 والموضوع.الدعوى لوجود دعوى مسلكية بحقه غدت منظورة أمام محكمة حمص وهي تتعلق بذات السبب 

  أعاله:لذلك كله ولألسباب الواردة 
 يلي: باالتفاق ووفقًا للمطالبة بما المحكمةحكمت 
كف التتبعات المسلكية الجارية بحق المحال بموجب الدعوى الماثلة وترقين قيد الدعوى من سجالت أواًل: 

 المحكمة.
 للرسم.ال مجال ثانيًا: 
 إبالغ هذا القرار لمن يلزم. ثالثًا 

 م31/2/3112 هـ الموافق1121 /11/2في قرارًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين الواقع 
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 3112لعام  /21الدعوى أساس/
 3112/ لعام 51قرار / 

ه من االختصاص المكاني من النظام العام ويجوز للمحكمة أن تثير  إن  –جرم التزوير الجنائي-محكمة مسلكية
حالتها -العاملين في الحسكةالمحال من تلقاء نفسها و  عدم اختصاص المحكمة للنظر بالدعوى الماثلة وا 
  ة بدير الزور.يالمحكمة المسلك إلىبوضعها الراهن 
 .وزارة الدفاع :حالةاإلالجهة طالبة 

 .شعبة تجنيد الحسكة :المعنيةالجهة 
 )م.ح(. :العامل المحال

الموافق  هـ1411/  92/5المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
4/4/9112 
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 2/1/9115تاريخ  11211وزير الدفاع برقم  من:المقدم  حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 
والمتضمن عدم اختصاص المحكمة  11/1/9112وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 

 بالدعوى.المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق للنظر 
 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة.  
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:
 -ــعالوقائـــــــ-

المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى شعبة تجنيد الحسكة وقد أسند إليه جرم  ن  أ إلىالوقائع تشير  حيث إن  من 
القضاء العسكري حيث أصدر قاضي  إلى( عقوبات عام وتمت إحالته 445التزوير الجنائي وفق أحكام المادة )

القاضي بمنع محاكمة المدعى عليه المستخدم  9115لعام  54/1التحقيق العسكري األول بحلب قراره ذي الرقم 
، ونتيجة لما تقدم ب القرار المذكور الدرجة القطعية، وقد اكتسم كفاية الدليلالمدني من جرم التزوير الجنائي لعد

 .مر الذي كانت معه هذه القضيةالمحكمة لمحاكمته مسلكيًا عن األفعال المذكورة ، األهذه  إلىفقد تمت إحالته 
 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 

 حالةقرار اإل -
   9115لعام  54/1قرار قاضي التحقيق العسكري األول بحلب رقم  -
 الملف.في  األوراق المبرزةتقرير المقرر وكافة  -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
هذه  إلىت إحالته ، وقد تم  محال يعمل لدى شعبة تجنيد الحسكةال الثابت من أوراق الملف بأن   حيث إن  من 

المحكمة لمحاكمته مسلكيًا عن جرم التزوير الجنائي المسند إليه والصادر فيه قرار قاضي التحقيق العسكري األول 
 م 9115لعام  54/1بحلب رقم 

، وبما أن المحال يعمل للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسهااالختصاص المكاني من النظام العام و  حيث إن  ومن 
وهو األمر الذي ال معدى  ،مما يجعل االختصاص منعقدًا للمحكمة المسلكية بدير الزور لدى شعبة تجنيد الحسكة

حالتها بوضعها الراهن  المحكمة المسلكية بدير  إلىمعه من إعالن عدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بالقضية وا 
 الزور.

 -لهذه األسباب-
 يلي: باالتفاق ووفقًا للمطالبة بما حكمت المحكمة

حالتها بوضعها الراهن أواًل:  المحكمة المسلكية بدير  إلىعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بالدعوى الماثلة وا 
 الحسكة.الزور حسب األصول التي مقرها الحالي في مدينة 

 لتنفيذه.إبالغ هذا القرار من يلزم ثانيًا: 
 م1/1/3112 هـ الموافق1121/ 32/5في حكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين الواقع 
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للم   طعن على هذا القرار يسج 
 

 -المحكمة المسلكية بدمشق  -
 111/3112الدعوى أساس/

 3112/ لعام 51قرار / 
ال ليس من العاملين في المح –3113/ لعام 11جرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم /-محكمة مسلكية

  عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى الماثلة.-الدولة 
 محافظة ريف دمشق                                     :حالةاإلالجهة طالبة 

 محافظة ريف دمشق                                     :المعنيةالجهة 
 )أ.ع(. :العامل المحال

الموافق  هـ1411/  92/5المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
4/4/9112 

/ق تاريخ 11191محافظ ريف دمشق برقم  من:المقدم  حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 
 م  92/11/9115

المتضمن عدم اختصاص المحكمة  11/1/9112وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 الماثلة.المسلكية للعاملين في الدولة للنظر بالدعوى 
 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة والمحال.   

 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 
  وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:

 -الوقائـــــــــع-
المحال يعمل رئيس بلدة الطيبة بريف دمشق وحاليًا بنفس المكان وقد  ن  أوقائع القضية تتحصل في  حيث إنمن 

وذلك بسبب شكوى تقدم بها أحد المواطنين  9119/ لعام 41أسند إليه جرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم /
لشاكي مخالفة عبارة عن هنكار معدني تم إشادته بين بيت ا قام بارتكاب ).....( فرن تتضمن بأن المستثمر ل

والفرن وذلك في الوجيبة الفاصلة بينهما فطلبت المحافظة من البلدية معالجة المخالفة إال أن المحال تأخر في 
 .حالةاإل، األمر الذي كانت معه هذه الفة وقد قام بإزالتها على مراحلإزالة المخ

 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 
 حالةقرار اإل -
 دمشق.صورة تقرير الرقابة الداخلية في محافظة ريف  -
 المقرر.محضر استجواب المحال أمام  -
 الملف.في  األوراق المبرزةتقرير المقرر وكافة  -
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 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
المحال حضر أمام المحكمة وكرر أقواله الواردة أمام المقرر وأنكر صحة ما أسند إليه وأوضح بأنه  حيث إن  من 

يعمل رئيس بلدية الطيبة وحاليًا بنفس المكان وأنه منتخب انتخاب وهو ليس من العاملين في الدولة وأبرز وثيقة 
بأنه غير عامل بالدولة والتمس إعالن  تفيد 1/1/9112صادرة عن السجل العام للعاملين في الدولة مؤرخة في 

 عدم اختصاص المحكمة كونه من غير العاملين في الدولة 
اختصاص المحكمة المسلكية ينعقد فقط للعاملين الخاضعين ألحكام القانون األساسي للعاملين في  حيث إن  ومن 

 المسلكية.ي من الناحية م وغيرهم من الموظفين ممن ليس لهم مرجع تأديب 9114/ لعام 51الدولة رقم /
المحال ليس من العاملين في الدولة وال يخضع ألحكام القانون  ن  أالمبين من أوراق الدعوى  حيث إن  ومن 

 القضية.ن معه إعالن عدم اختصاص المحكمة المسلكية للنظر في هذه األساسي للعاملين في الدولة مما يتعي  
 أعاله:لذلك كله ولألسباب المبينة 

  يلي: باالتفاق ووفقًا للمطالبة بما المحكمة حكمت
عدم اختصاص المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة للنظر بالدعوى الماثلة دون المساس بحق اإلدارة في أواًل: 

 المختص.مالحقة المحال أمام المرجع القضائي 
 للرسم.ال مجال ثانيًا: 
 .أصوالً إبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ثالثًا: 

 م1/1/3112 هـ الموافق1121/ 32/5في حكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين الواقع 
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 31/3112الدعوى أساس/
 3112/ لعام 21قرار / 

 .هوكف التتبعات المسلكية الجارية بحق قاط الدعوى المسلكيةسإ–وفاة المحال–محكمة مسلكية
 محافظة ريف دمشق       :حالةاإلالجهة طالبة 

 مديرية التربية بريف دمشق       :المعنيةالجهة 
 )م.ظ(. :العامل المحال

الموافق  هـ1411/  11/1المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
19/4/9112 

/ ق المؤرخ في 4151محافظ ريف دمشق برقم  من:المقدم  حالةطالعها على قرار اإلابمقرها بدمشق بعد 
 م 4/5/9115
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القضاء  إلىالمحال  إحالةم المتضمن طلبه ب91/9/9112وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 المختص.الجزائي 

 وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة. 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

بوظيفة  كان يعمل بتاريخ الحادثةن المحال أحسبما تبين من األوراق في  –وقائع القضية تتحصل  حيث إن  من 
، وحاليًا مصروف من الخدمة بموجب القرار ية لدى مديرية التربية بريف دمشقمدرس مساعد لمادة التربية الرياض

 ذي الرقم 
، ونتيجة لصرفه من الخدمة فقد تمت إحالته 94/19/9114مجلس الوزراء بتاريخ  الصادر عن رئاسة (1441)

، وهو تي كانت السبب في صرفه من الخدمةهذه المحكمة لمحاكمته مسلكيًا عن األفعال المسندة إليه وال إلى
 .معه هذه القضيةألمر الذي كانت ا

 التاليـة:وقد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة 
 .حالةاإلقرار  -
 الخدمة.قرار الصرف من  -
 م  94/1/9115تاريخ  4921/1كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم  -
 للمحال.البطاقة الذاتية  -
 الملف.في  األوراق المبرزةالمقرر وكافة  تقرير -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
 ه تم تبليغ المحال عن طريق لوحة إعالنات المحكمة إال أنه لم يحضر أي ًا من جلسات المحاكمة    حيث إن  من 
 الجزائي.القضاء  إلىمحامي الدولة التمس إحالته  حيث إن  ومن 
 المحال كان قد صرف من الخدمة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء الثابت من أوراق الملف بأن   حيث إن  ومن 

، بأفعال تجر مها القوانين النافذة، وأن صرفه من الخدمة كان بسبب قيامه 94/19/9114تاريخ  1441ذي الرقم 
والموجه في  94/1/9115تاريخ  4921/1وذلك على النحو المبي ن من كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم  ،و....
 التربية.وزارة  إلىه حين

وفاة المحال قد ثبتت بموجب بيان الوفاة الصادر عن أمانة السجل المدني في الكسوة بتاريخ  حيث إن  ومن 
إسقاط الدعوى المسلكية الماثلة وكف التتبعات المسلكية الجارية بحق  إلىوهو األمر الذي يقضي  99/2/9115

 الدعوى.المحال بموجب هذه 
 -لهذه األسباب-

  يلي: باالتفاق وخالفًا للمطالبة بما حكمت المحكمة
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 وفاته.المحال بسبب  الماثلة بحقإسقاط الدعوى المسلكية أواًل: 
  للرسم.ال مجال ثانيًا: 
 إبالغ هذا القرار من يلزم. ثالثًا: 

 م11/1/3112 هـ الموافق1121/ 11/1في حكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين الواقع 
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 -المحكمة المسلكية بدمشق  -

 122/3112الدعوى أساس/
 3112/ لعام 12قرار / 

فرض عقوبة الحرمان من العمل لدى -صدور قانون عفو عام–الوفاة إلىجرم اإلهمال المؤدي –محكمة مسلكية
 الجهات العامة لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

  .وزير الصحة ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش :حالةاإلالجهة طالبة 
 .مشفى حرستا الوطني–وزارة الصحة :المعنيةالجهة 

 ه.س(. –ي.س  –)ح.ح  :المحالون العاملون 
الموافق  هـ1411/  19/1المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
95/4/9112 

وزير الصحة ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش  من:المقدم  حالةطالعها على قـرار اإلابمقرها بدمشـــق بعد 
  1/19/9115تاريخ  1414و 11/1/9112تاريخ  1152/2/1برقم 

فرض عقوبة الحرمان المطالبة ب والمتضمن 1/4/9119وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 سنة.من التعاقد لدى الجهات العامة بحق المحالين لمدة 

  المحالة.وعلى أقوال إدارة قضايا الدولة وأقوال 
 الدعوى.وعلى كافة الوثائق المبرزة في 

  وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:
 -الوقائـــــــــع-

كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى مشفى حرستا الوطني  )ح(المحال  وقائع الدعوى تتحصل في أن   حيث إن  من 
كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة  )ي(والمحال  14/1/9111بصفة طبيب وحاليًا بحكم المستقيل منذ تاريخ 

كانت تعمل بتاريخ الحادثة  )ه(والمحالة  11/11/9114إنهاء عقده منذ تاريخ  مساعد فني في ذات المشفى وتم  
 إلىاليًا بحكم المستقيل وقد أسند إليهم بموجب التحقيقات التفتيشية الجارية جرم اإلهمال المؤدي فنية تخدير وح

مشفى حرستا الوطني بتاريخ  )س.م(ع عام حيث ثبت دخول المريضة  551و 192الوفاة سندًا ألحكام المادتين 
ثناء عملية التخدير حدث وأ ؛إلجراء عملية استئصال كيسة معصمية مع كيسة على عنق القدم 12/9/9111



716 

 

توقف لقلب المريضة وبعد إجراء إنعاش قلبي رئوي لها عاد بعدها النبض وأحيلت المريضة للعناية المشددة 
/ مع فتح عيني عقوي وارتكاس 2/5ووضعت على جهاز التهوية اآللي وكان فحصها العصبي يبدي غالسكو 

وقد عزي سبب الوفاة لحدوث نقص  95/19/9111اريخ ضعيف لأللم حيث بقيت بالعناية حتى تاريخ وفاتها بت
في حين كان السبب المباشر للوفاة هو  ،كسجة دماغية شملت الفصوص الجبهية ومعظم الفصوص الجداريةأ

توقف القلب أثناء التخدير لمدة تزيد عن خمسة دقائق دون أن ينتبه لذلك وقد تأكد ذلك بصور الطبقي المحوري 
 ،حيث ال يحدث غوت الدماغ إال بعد مرور أكثر من خمس دقائق على نقص التروية عادةواالستشارات العصبية 

هذه المحكمة لمحاكمتهم مسلكيًا عن األفعال المسندة إليهم في هذه القضية  إلىالمحالين  إحالةت وبناء عليه تم  
 في ضوء ما سبق بيانه 

  التاليـة:قد تأيـــدت الوقائـــع الســــابقة باألدلة و 
 .حالةباإلقرار رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وكتاب وزير الصحة  -
 بالدعوى.التفتيشية الجارية  التقارير -
 .  حالةتقارير الخبرات الطبية الجارية بالحادثة سبب اإل -
حول  2/4/9112تاريخ  4945/1/1كتاب مديرية صحة ريف دمشق رقم  –محاضر استجواب المحالين  -

 للمحالين.الوضع الوظيفي الحالي 
 الملف.في  األوراق المبرزةوكافة  )ه(المقرر وأقوال المحالة  تقرير -

 والحكم:في المناقشة والتطبيق القانوني 
حضرت مع وكيلها جلسات المحاكمة وكررت أقوالها الواردة أمام المقرر والتي أنكرت  )ه(المحالة  حيث إن  من 

ن دوامها قد انتهى وغادرت المشفى أفيها صحة ما أسند إليها وأفادت أنها ال عالقة لها بالمريضة على اإلطالق و 
ن بعد مغادرتها حيث تم الخطأ الحاصل للمريضة كا ن  أمهمتها التي طلبت منها و  قبل حدوث الخطأ بعد إتمام

نما أالمشفى حيث وجدت  إلىاالتصال بها وعادت  ن المريضة هي بحالة جيدة وال يوجد خطر على المريضة وا 
تخدير عام  إلىه تم الطلب منها تخدير المريضة لكنها رفضت ألنها ال تحتاج ن  أما حدث هو اختالط بالدم و 

 . ومنحها الشفقة والرحمة مسؤوليتهامن حيث النتيجة إعالن عدم  والتمست
لم يحضرا جلسات المحاكمة وعادت مذكرة تبليغهما بعدم التبليغ  ي( –)ح كل من المحالين  حيث إن  ومن 

لسير بإجراءات النفصالهما عن العمل مما تقرر معه تبليغهما لصقًا على لوحة إعالنات المحكمة لجهالة العنوان وا
 المحاكمة أصوالً 

ن قاموا على تخدير هم الكادر الفني الذي ةالمحالين الثالث ن  أالثابت من خالل أوراق الدعوى  حيث إن  ومن 
وهم المكلفين بهذا التخدير واإلشراف عليه ومراقبته وقد أكدت الخبرة الطبية الخماسية الجارية بإشراف المريضة 

ف القلب أثناء التخدير لمدة تزيد عن خمس ن السبب المباشر للوفاة هو توقأهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ال
دقائق دون أن ينتبه لذلك كادر التخدير وهو ما يعتبر معه إهمااًل وقلة احتراز وعدم مراعاة أصول العمل الطبي 

ن كافة عناصر الكادر الفني الذي أشرف على عملية التخدير أا يعتبر معه ، مم  موت المريضة إلىأدى نتيجته 
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ه من الواجب عليهم الكشف عن توقف القلب باكرًا وفور حدوثه حيث إن، بإهمالهم وتقصيرهم عن الوفاةلون و مسؤ 
)  -)ه( ، كما أنه يثبت من خالل أقوال المحالة حتراز وعدم مراقبة لحالة المريضةمما يدل على إهمال وقلة ا

رت من أقوالها أمام التفتيش بأنها غادرت ( حيث ذكاتها أمام التفتيش وأمام المحكمةالتي جاءت متناقضة بين إفاد
نها أفادت أمام المحكمة أنها غادرت المشفى ومن ثم أريضة لقضاء حاجة ثم عادت في حين غرفة تخدير الم

ي عليها لزوم المريضة حتى المريضة في الوقت الذي كان ينبغ عادت إليها فور االتصال بها بسبب حرج حالة
، ير وعدم تشكيل أي خطر على حياتهامن حالة المريضة الصحية ونجاح عملية التخد انتهاء عملها تمامًا والتأكد

 .في عملها وعليه فإن تصرف المحالة قد انطوى على إهمال ورعونة وال مباالة
وهو األمر  9114لعام  99تشميلها بمرسوم العفو رقم  ن كان ما أسند للمحالين من أفعال قد تم  ئه ولحيث إن  ومن 

ذلك ال يحول دون مساءلتهم مسلكيًا وذلك الستقالل   أن  إال   ؛القضاء الجزائي إلىول معه دون إحالتهم الذي يح
 خاص.المساءلة الجزائية عن المساءلة المسلكية والتي ال يشملها العفو إال بنص 

مما يتعين معه  المعنية،المحالين وبحسب ما تبين من األوراق قد انقطعت رابطتهم الوظيفية باإلدارة  حيث إن  ومن 
فرض عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة بحدها ألقصى وهي ثالث سنوات بحقهم كونها تتناسب وما 

 مسلكية./ محاكم 11صدر عنهم من أفعال في هذه القضية سندًا للمادة /
 أعاله:لذلك كله ولألسباب الواردة 

 يلي: بما جانب منها وخالفًا لها في الجانب اآلخرباالتفاق ووفقًا المطالبة في  حكمت المحكمة
بحق كل من المحالين تبدأ من  ت العامة ولمدة ثالث سنواتفرض عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهاأواًل: 

 القطعية.تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة 
 للرسم  لال مجاثانيًا: 
 لتنفيذه.إبالغ هذا القرار لمن يلزم ثالثًا: 

 م35/1/3112 هـ الموافق1121/ 11/1في حكمًا صدر وتلي علنًا في يوم االثنين الواقع 
 ال يزال الطعن في هذا القرار قيد النظر لدى المحكمة اإلدارية العليا

 
 -مة المسلكية بدير الزورالمحك -

 (الحسكة) مقرها
 م3115/لعام 11أساس/
 م3115/لعام  1قــــرار/ 

فرض –العام العفوب دعوى الجزائيةسقوط ال–االخالل بواجبات الوظيفة وتقاضي رشوة جرم –محكمة مسلكية
 عقوبة حجب الترفيع.

 : المحامي العام بدير الزور   حالةالجهــة طالبة اإل
 : عدلية دير الزور        الجهـــة المعنيـــة



716 

 

 : )ح.ح(.  العامل المحال
 م19/9/9115الحسكة وفي جلستها المنعقدة بتاريخ المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة ب إن  

ـــــــرار اإل ـــــــى ق ـــــــةبمقرهـــــــا بالحســـــــكة بعـــــــد اطالعهـــــــا عل ـــــــزور  حال ـــــــدير ال ـــــــدم مـــــــن: الســـــــيد المحـــــــامي العـــــــام ب المق
    94/5/9119/ص/ تاريخ 9991رقم/

  11/9/9114وعلى تقرير المقرر لدى المحكمة المسلكية المؤرخ في 
 وعلى أقوال كال" من إدارة قضايا الدولة والمحال: 

 وعلى كافة الوثائق المبرزة في الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:
 -الوقائع  -

ـــــــــث إن   ـــــــــأن   مـــــــــن حي ـــــــــتلخص كمـــــــــا هـــــــــو واضـــــــــح مـــــــــن األوراق  ب ـــــــــائع القضـــــــــية ت المحـــــــــال يعمـــــــــل لـــــــــدى  وق
لــــــــدى محكمــــــــة البدايــــــــة المدنيــــــــة بــــــــدير عدليــــــــة ديــــــــر الــــــــزور بصــــــــفة مســــــــاعد عــــــــدلي ويعمــــــــل بصــــــــفة كاتــــــــب 

ــــــــد  ــــــــزور وق ــــــــب أال ــــــــة وتقاضــــــــي رشــــــــوة مــــــــن خــــــــالل عــــــــدم تعقي ــــــــات الوظيف ــــــــه جــــــــرم اإلخــــــــالل بواجب ســــــــند إلي
ليـــــــــــــــرة  / ل. س )مئتـــــــــــــــا911لصــــــــــــــادرة فيهـــــــــــــــا وتقاضـــــــــــــــيه مبلــــــــــــــغ /اأوراق الــــــــــــــدعوى ومـــــــــــــــذكرات التبليـــــــــــــــغ 

مـــــــــــذكور وبعـــــــــــد أن أحيـــــــــــل ال ،/9119/ لعـــــــــــام/115جـــــــــــل مـــــــــــذكرة تبليـــــــــــغ بالـــــــــــدعوى رقـــــــــــم/ســـــــــــورية( مـــــــــــن أ
القضــــــــــاء الجزائــــــــــي تقــــــــــرر إســــــــــقاط الــــــــــدعوى العامــــــــــة عــــــــــن األفعــــــــــال المســــــــــندة إليــــــــــه بــــــــــالعفو العــــــــــام  إلــــــــــى

/ المكتســــــــــب الدرجــــــــــة 9119/ لعــــــــــام/521بموجــــــــــب قــــــــــرار محكمــــــــــة قاضــــــــــي التحقيــــــــــق بــــــــــدير الــــــــــزور رقــــــــــم/
 رئيس النيابة العامة بدير الزور.القطعية بمشاهدته من 

 الماثلة: حالةة فقد كانت اإلي  وبغية تقرير وضع المذكور من الناحية المسلك
 وقد تأيدت الوقائع المسرودة آنفًا باألدلة التاليــــة:

 الصادر عن المحامي العام بدير الزور  94/5/9119/ تاريخ 9991رقم / حالةكتاب اإل -
  1/ المكتسب الدرجة ال قطعية9119/ لعام/521قرار قاضي التحقيق بدير الزور رقم/ -
 كافة الوثائق المبرزة في الملف.  -
 تقرير مقرر المحكمة  -
 اقشة والتطبيق القانوني والحـكـم:المن -

ــــــــ المحــــــــال جــــــــرم الرشــــــــوة وجــــــــرم اإلخــــــــالل بواجبــــــــات الوظيفــــــــة وذلــــــــك مــــــــن  إلــــــــىســــــــند أ قــــــــد همــــــــن حيــــــــث إن 
/ 115جـــــــــل مـــــــــذكرة تبليـــــــــغ فـــــــــي الـــــــــدعوى رقـــــــــم/ل. س مـــــــــن أ/911خـــــــــالل إقدامـــــــــه علـــــــــى تقاضـــــــــي مبلـــــــــغ /

ـــــــــدعوى 9119لعـــــــــام/ ـــــــــات العمـــــــــل وعـــــــــدم تعقيـــــــــب أوراق ال ومـــــــــذكرات التبليـــــــــغ / وكـــــــــذلك عـــــــــدم قيامـــــــــه بواجب
 الصادرة فيها.
  1المحال لم يحضر جلسة المحاكمة على الرغم من تبلغه الموعد اصوالً  ومن حيث إن  
 الدولة طلب فرض عقوبة مسلكية شديدة بحق المحال.  يمحام ومن حيث إن  
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القضــــــــاء الجزائــــــــي فصــــــــدر بحقــــــــه قــــــــرار قاضــــــــي التحقيــــــــق  إلــــــــىالمحــــــــال كــــــــان قــــــــد أحيــــــــل  ومــــــــن حيــــــــث إن  
/ متضـــــــــمنًا إســـــــــقاط الـــــــــدعوى بـــــــــالعفو العـــــــــام وتـــــــــم مشـــــــــاهدة القـــــــــرار 9119/ لعـــــــــام/521بـــــــــدير الـــــــــزور رقـــــــــم/

 من النيابة العامة.
الجزائية وبالتالي  المساءلة المسلكية مستقلة عن المساءلة ه من المستقر لدى قضاء هذه المحكمة أن  ومن حيث إن  

المحال بالعفو العام جزائيًا ال يحول دون المساءلة المسلكية لكون العفو العام ال  إلىفان شمول األفعال المسندة 
 سلكية ما لم يرد نص صريح في ذلك.الناحية الم إلىيمتد 

ـــــــث إن   ـــــــه ارتباطـــــــًا وثي إلـــــــىمـــــــا نســـــــب  ومـــــــن حي قـــــــًا المحـــــــال هـــــــو ناشـــــــئ عـــــــن العمـــــــل وهـــــــو مـــــــرتبط بوظيفت
ممـــــــا تـــــــرى معـــــــه هـــــــذه المحكمـــــــة فـــــــرض عقوبـــــــة حجـــــــب الترفيـــــــع بحـــــــق المحـــــــال كونهـــــــا تتناســـــــب مـــــــع مـــــــا 

 نسب إليه من أفعال في هذه القضية.                                                                    
 -لهذه األسباب-

 حكمت المحكمة باإلجماع بما يلي:
 بحق المحال كونها تتناسب مع ما نسب إليه من أفعال في هذه القضية.فرض عقوبة حجب الترفيع أواًل: 
 ال مجال للبحث في الرسم.ثانيًا: 
 إبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.ثالثًا: 

 م 11/3/3115صدر وتلي علنًا في 
للم   طعن على هذا القرار يسج 

 
 –المحكمة المسلكية بدير الزور-

 ومقرها )الحسكة(
 م3115 /لعام51أساس /
 م3115/لعام  125قــــــرار/ 

وتم  عتباره إليه من الناحية الجزائيةإن طالب إعادة االعتبار تم إعادة ا–طلب إعادة اعتبار–محكمة مسلكية
 قبول طلب إعادة االعتبار.  -ومضى على تنفيذها أكثر من سنتينتنفيذ العقوبة المسلكية الشديدة بحقه 

 : )ز.ع(.                عادة االعتبارالجهــة طالبة إ
 : مدير فرع مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب بالقامشلي    عادة االعتبار بمواجهتهاالجهـــة المطلوب إ

 م9115/ 19/9المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدير الزور وفي جلستها المنعقدة بتاريخ  إن  
مــــــــــن العامــــــــــل )ز.ع( المتضــــــــــمن طلــــــــــب بمقرهــــــــــا فــــــــــي الحســــــــــكة بعــــــــــد اطالعهــــــــــا علــــــــــى: الطلــــــــــب المقــــــــــدم 

 إعادة اعتبار من الناحية المسلكية.
 وعلى أقوال كال" من إدارة قضايا الدولة وطالب إعادة االعتبار  

 وعلى كافة الوثائق المبرزة في الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:
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 -الوقائع  -
ــــــــب إعــــــــادة بــــــــأ –ئع القضــــــــية تــــــــتلخصوقــــــــا مــــــــن حيــــــــث إن   االعتبــــــــار كــــــــان يعمــــــــل ســــــــابقًا لــــــــدى فــــــــرع ن طال

ـــــــــــــوب بالقامشـــــــــــــلي بالحســـــــــــــكة بصـــــــــــــفة ـــــــــــــي مركـــــــــــــز  المؤسســـــــــــــة العامـــــــــــــة لتجـــــــــــــارة وتصـــــــــــــنيع الحب /وزان/ ف
ــــــــم تجريمــــــــه باإلهمــــــــال المــــــــؤدي  ــــــــداخلي وت ــــــــىالتســــــــويق ال ــــــــالحبس  إل ــــــــه ب ضــــــــياع المــــــــال العــــــــام والحكــــــــم علي

بموجـــــــب قـــــــرار المحكمـــــــة  تبعـــــــًا لـــــــذلك فـــــــرض عقوبـــــــة التســـــــريح التـــــــأديبي وتـــــــم   ،ثالثـــــــة أشـــــــهر مـــــــع الغرامـــــــة
ــــــــم/ ــــــــب رق ــــــــم  9112/ لعــــــــام/111المســــــــلكية بحل ــــــــه ت ــــــــة  / وبعــــــــد الطعــــــــن ب ــــــــىتعــــــــديل العقوب ــــــــل  إل ــــــــة النق عقوب

ـــــــــــم/ ـــــــــــا رق ـــــــــــة العلي ـــــــــــدى المحكمـــــــــــة اإلداري ـــــــــــأديبي ل ـــــــــــاريخ 1211/1الت ـــــــــــر  99/19/9112/ط ت ولمضـــــــــــي أكث
 دة اعتباره من الناحية المسلكية.من سنتين على العقوبة المسلكية تقدم بطلب إعا

 وقد تأيدت الوقائع المسرودة آنفًا باألدلة التاليــــة:
 الطلب المقدم من طالب إعادة االعتبار  -
   2/4/9112/ تاريخ 111قرار المحكمة المسلكية بحلب رقم/ -
  99/19/9112/ تاريخ 1211/1قرار المحكمة اإلدارية العليا رقم/ -
 المتضمن إعادة اعتبار المذكور  99/4/9111قرار محكمة الجنايات بالحسكة المؤرخ في  -
 المتضمن تنفيذ عقوبة النقل التأديبي  11/1/9111/ تاريخ 22قرار رقم/ -
 اقشة والتطبيق القانوني والحـكـم:المن - 

يــــــــــة العليــــــــــا ن صــــــــــدر بحــــــــــق طالـــــــــب إعــــــــــادة االعتبــــــــــار قــــــــــرار المحكمــــــــــة اإلدار ه ســــــــــبق وأومـــــــــن حيــــــــــث إن ــــــــــ
 متضمنًا فرض عقوبة النقل التأديبي. 99/19/9112/ تاريخ 1211/1رقم/

إعــــــــادة اعتبـــــــــار مـــــــــن الناحيـــــــــة الجزائيــــــــة بموجـــــــــب قـــــــــرار محكمـــــــــة الجنايـــــــــات  المـــــــــذكور تـــــــــم   ومــــــــن حيـــــــــث إن  
   99/4/9111/ تاريخ 92بالحسكة رقم/

ــــــــــــــ ــــــــــــــث إن  ــــــــــــــانون المحــــــــــــــا92حكــــــــــــــام المــــــــــــــادة /ه بموجــــــــــــــب أومــــــــــــــن حي ــــــــــــــم/كم المســــــــــــــلكية / مــــــــــــــن ق / 1رق
 نه:/ فإ1221لعام/

تخضـــــــــــع إعـــــــــــادة االعتبـــــــــــار فـــــــــــي المخالفـــــــــــات المســـــــــــلكية المقترنـــــــــــة بأحكـــــــــــام جزائيـــــــــــة للقواعـــــــــــد العامـــــــــــة -أ
 المنصوص عليها في القوانين المرعية. 

وفــــــــــي المخالفــــــــــات المســــــــــلكية التــــــــــي لــــــــــم تقتــــــــــرن بحكــــــــــم جزائــــــــــي يعــــــــــاد االعتبــــــــــار للمخــــــــــالف بانقضــــــــــاء -ب
 .....سنتين على تنفيذ العقوبة الشديدة

ن طالـــــــب إعـــــــادة االعتبـــــــار صـــــــدر بحقـــــــه حكـــــــم جنـــــــائي أه فـــــــي الحالـــــــة المعروضـــــــة تبـــــــين ومـــــــن حيـــــــث إن ـــــــ
/ 92لحســـــــــكة رقـــــــــم/إعـــــــــادة اعتبـــــــــاره مـــــــــن الناحيـــــــــة الجزائيـــــــــة بموجـــــــــب قـــــــــرار محكمـــــــــة الجنايـــــــــات با وقـــــــــد تـــــــــم  
العقوبــــــــــة المســــــــــلكية المفروضــــــــــة بحقــــــــــه هــــــــــي عقوبــــــــــة النقــــــــــل التــــــــــأديبي وهــــــــــي  ن  وا   ،99/4/9111تــــــــــاريخ 

 ين على تنفيذها.عداد العقوبات الشديدة والتي يعاد االعتبار فيها بعد انقضاء سنتمن 



711 

 

ـــــــــ ـــــــــث إن  ـــــــــرار رقـــــــــم/ومـــــــــن حي ـــــــــاريخ 22ه بموجـــــــــب الق ـــــــــأديبي  11/1/9111/ ت ـــــــــل الت ـــــــــة النق ـــــــــذ عقوب ـــــــــم تنفي ت
ـــــــــــاريخ  ـــــــــــك بـــــــــــدءًا مـــــــــــن ت ـــــــــــار وكـــــــــــان ذل ـــــــــــب إعـــــــــــادة االعتب وبـــــــــــذلك  11/1/9111لمفروضـــــــــــة بحـــــــــــق )طال

 لى تنفيذ عقوبة النقل التأديبي(.ع يكون قد مضى أكثر من سنتين
ـــــــ ـــــــث إن  ـــــــة المســـــــلكية المفروضـــــــة ومـــــــن حي ـــــــذ العقوب ـــــــى تنفي ـــــــر مـــــــن ســـــــنتين عل ـــــــد مضـــــــى أكث ـــــــه ق ه مـــــــا دام إن

نـــــــه تــــــــم إعـــــــادة اعتبــــــــاره وال ســــــــيما وأ ه يتعــــــــين قبـــــــول طلــــــــب إعـــــــادة االعتبــــــــار المقـــــــدم مـــــــن )ز.ع(بحقـــــــه فإن ـــــــ
 من الناحية الجزائية.

 -فلهذه األسباب-
 ما يلي:حكمت المحكمة ب

 قبول طلب إعادة االعتبار المقدم من )ز.ع( من الناحية المسلكية.أواًل: 
 ال مجال للبحث في الرسم.ثانيًا: 

 هـ31/1/1122م الموافق لـ 11/3/3115صدر في 
/ في الطعن 1125تصديق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة اإلدارية العليا رقم /تم 

 3112 لعام/ 3521رقم /
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وفي النهاية نوّد اإلشارة إلى أنَّه قد صدر عن الجمعية العمومية للقسم االستشاري في مجلس الدولة الرأي رقم 
والذي يدور حول مدى إلزامية اآلراء الصادرة عن القسم االستشاري  0670/ لعام 0776/ في القضية رقم /076/

 المذكور فقد آثرنا إلقاء الضوء عليه في نهاية هذا المجلد.في مجلس الدولة للجهات العامة، ونظرًا ألهمية الرأي 

 

 الجمهورية العربية السورية

 مجلس الدولة 

 القسم االستشاري للفتوى والتشريع

 /076الرأي رقم /

 0670لعام /  0776القضية رقم / في 

 أقرَّت ما يلي: 11/11/6112إنَّ الجمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع وبجلستها المنعقدة بتاريخ 

المعطوفة على كتاب  11/8/6112يد رئيس مجلس الدولة ذي الرقم /بال/ تاريخ سإحالة البعد االطالع على 
 تبين ما يلي: المكتب اإلداري في مجلس الدولة،

 -القضية-

يان الرأي بخصوص ب يبدي المكتب اإلداري في مجلس الدولة أنه قد كثرت في اآلونة األخيرة التساؤالت التي ترد
تشاري في مجلس الدولة بالنسبة للجهات العامة في الدولة، سالقانوني في مدى إلزامية اآلراء الصادرة عن القسم اال

سواء فيما يتعلق باآلراء الصادرة عن الجمعية العمومية في مجلس الدولة بصدد الفصل في المنازعات الناشئة بين 
باآلراء االستشارية الصادرة عن الجمعية العمومية أو اللجنة المختصة للقسم الجهات العامة، أو فيما يتعلق 

االستشاري للفتوى والتشريع في معرض اإلجابة عن التساؤالت القانونية التي ترد إلى مجلس الدولة من الجهات 
 العامة في الدولة بصدد ممارستها لمهامها واختصاصها.

ستفتية إصدار رأي قانوني عام بصدد التساؤل المعروض يكون قواًل فصاًل وفي ضوء ما سبق بيانه تطلب الجهة الم
 في مدى إلزامية اآلراء الصادرة عن القسم االستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة.

 -الرأي-

 حول التساؤلين اآلتيين:من حيث إن جوهر االستفتاء في القضية الماثلة إنما يدور 
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ويتعلق بمدى إلزامية اآلراء الصادرة عن الجمعية العمومية للقسم االستشاري في مجلس الدولة  التساؤل األول:
 بصدد الفصل في المنازعات الناشئة بين الجهات العامة؟

ويتعلق بمدى إلزامية اآلراء االستشارية الصادرة عن الجمعية العمومية أو اللجنة المختصة للقسم  التساؤل الثاني:
فتوى والتشريع في مجلس الدولة في معرض اإلجابة عن التساؤالت القانونية التي ترد إلى مجلس الدولة االستشاري لل

 من الجهات العامة في الدولة؟

القانونية تورية و الدس ومن حيث إنه يتعين وقبل إبداء الرأي القانوني في األسئلة المطروحة آنفًا استعراض النصوص
 التي تحكم األسئلة المعروضة.

 س/ من قانون مجل74من حيث إنه وفيما يتعلق بالتساؤل األول فإنه تجدر اإلشارة إلى أن الفقرة /ج/ من المادة /و 
 الدولة قد نصت على ما يلي: تختص الجمعية العمومية للقسم االستشاري بإبداء الرأي مسببًا:.......

قليمية أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات اإل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة -ج
 أو البلدية أو بين هذه الهيئات.

رع وبموجب شفإنه يتضح بصورة جلية ال تحتمل التأويل أن الم ومن حيث إنه وباستقراء النص السالف الذكر والبيان
هات العامة ئة بين الجشعات الناالنص المذكور قد أرسى حكمًا قانونيًا مفاده إسناد االختصاص بالفصل في المناز 

لة دون سواها ريع في مجلس الدو شاري للفتوى والتشوفق حكم الفقرة /ج/ المذكورة إلى الجمعية العمومية للقسم االست
ن القول بعدم إلزامية اآلراء الصادرة عن الجمعية  وجعلها بذلك مرجعًا قضائيًا وحيدًا للفصل في هذه المنازعات، وا 

القواعد الدستورية وترفضها  اه إلى نتيجة خطيرة تأباهامؤدَّ  1عرض قيامها بالفصل في هذه المنازعاتالعمومية في م
مقتضيات العدالة والمنطق السليم، وتتمثل هذه النتيجة بوجود منازعات ودعاوى دون أن تكون خاضعة لمرجع 

ريعي شقضائي مختص للفصل فيها، وهذا ما يؤدي بالنتيجة إلى حالة من إنكار العدالة وظهور نوع من الفراغ الت
ء الصادرة من الجمعية العمومية في هذا الصدد آراء جوفاء ال تجد محاًل للتطبيق والتنظيم القانوني، ويجعل من اآلرا
                                                            

المنازعات التي تنشأ بين وتعديالته على أن آراء الجمعية العمومية بالفصل في  1746/ لعام 74/ من قانون مجلس الدولة المصري رقم /22نصت المادة / 1
رأي ملزم  ضها البعض، هوالوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبع

/ 114/ من  قانون اإلدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /114شارة لما نص عليه نص الفقرة األولى من المادة /للجانبين، كما أنه من نافلة القول اإل
إذا تعارضت -1في المنازعات المحددة في المادة المشار إليها)والتي نصت على إلزامية آراء الجمعية العمومية للقسم االستشاري في مجلس الدولة  6111لعام 

/ أو أي قرارات أخرى مع قوانين الدولة وخططها وأنظمتها فإن للوزير أو الوزير المختص بالنسبة لقرارات مجلس المحافظة 111القرارات المنوه عنها في المادة / 
ارات المجالس األخرى طلب إلغائها أو تعديلها من قبل المجلس الذي أصدره خالل مدة خمسة عشر ومجالس مدن مراكز المحافظات والمحافظ بالنسبة لبقية قر 

ة فيما يخص وليومًا وفي حال أصر المجلس على قراره في أول جلسة له بعد االعتراض جاز رفع األمر إلى الجمعية العمومية القسم االستشاري في مجلس الد
مراكز المحافظات ضمن مدة خمسة عشر يومًا ويكون قراره نهائيًا وملزمًا أما القرارات التي تخص المجالس األخرى فترفع قرارات مجلس المحافظة ومجالس مدن 
 .إلى الوزير ويكون قراره نهائيًا وملزماً 
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امة ال تجد لها نهاية أو حل وهو أمر غير ئة بين الجهات العامة في دوَّ شأو التنفيذ، كما أنه يدخل المنازعات النا
ولة ة السلطة القضائية في دمقبول من الناحية الدستورية أو القانونية على حد سواء، ويتعارض مع مهمة ووظيف

 العدالة والقانون.  

ومن حيث إنه وفي هدي ما تقدم ذكره وبيانه تكون اآلراء الصادرة عن الجمعية العمومية في مجلس الدولة بصدد 
ئة بين الجهات العامة ملزمة وواجبة التنفيذ ويترتب على مخالفتها ما يترتب على مخالفة شالفصل في المنازعات النا

 6كام القضائية من آثار ونتائج، وقد أكدت على إلزامية هذه اآلراء عدة بالغات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراءاألح
وذلك تجنبًا لحدوث أي إرباك في العالقة بين الجهات العامة في الدولة ووصواًل إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون 

 بين هذه الجهات.  

أنواع تختلف  ارية تقسم إلى عدةشارة إلى أن اآلراء االستشل الثاني فإنه تجدر اإلومن حيث إنه وفيما يتعلق بالتساؤ 
 في مدى إلزاميتها أو في مدى وجوب اللجوء إليها وذلك على النحو والتفصيل اآلتي:

حيث  يرة( غير ملزمة منشفي هذا النوع من اآلراء تكون اإلدارة )الجهة المست اري أو االختياري:شالرأي االستأواًل: 
األصل بطلبه واالستعانة به وغير ملزمة بمضمونه ونتيجته في حال قيامها بطلبه، وكمثال على ذلك لجوء اإلدارة 

روط فنية قبل اإلعالن عن مناقصة ما، فهنا تكون اإلدارة غير شإلى أحد المراكز الفنية المتخصصة لوضع دراسة و 
 ملزمة بنتيجته. ملزمة قانونًا بطلب هذا الرأي من حيث األصل وغير 

في هذا النوع من اآلراء تكون اإلدارة )الجهة المستشيرة( ملزمة بطلب الرأي ثانيًا: الرأي الملزم أو اإلجباري: 
/ 4االستشاري من جهة معينة غير أنها ال تكون ملزمة بمضمونه ونتيجته، وكمثال على ذلك ما نصت عليه المادة/

ة المستملكة عند قيامها بإجراءات هوالتي أوجبت على الج 1781ام / لع61من قانون االستمالك ذي الرقم /
رأي الجهة اإلدارية التي يقع االستمالك ضمن حدودها اإلدارية أو رأي المكتب التنفيذي للمحافظة االستمالك طلب 

ن كانت ذات العالقة خارج الحدود المذكورة ة غير ملزم، ففي هذه الحالة تكون اإلدارة ملزمة بطلب هذا الرأي وا 
  .1بنتيجته من حيث األصل

                                                            
 والذي تضمن ما يلي:  67/2/6116تاريخ  7477/11/ب/61ومنها على سبيل المثال البالغ رقم  6

ادرة وفقًا ألحكام الفقرة/ج/ من المادة/ )ولمَّا كانت اآلراء / من قانون مجلس الدولة 74التي تصدر عن الجمعيَّة العموميَّة للقسم االستشاري في مجلس الدولة الصَّ
ى عليها إنَّما رى مدَّعوتعديالته باعتبارها المرجع القضائي الوحيد للفصل في الخالفات بين جهتين عامتين إحداهما مدعيَّة واألخ 1717/ لعام 11ذي الرقم /

لذلك نؤكد على جميع الوزارات   11/2/1741/ب الصادر بتاريخ 41تتمتَّع بما لألحكام القطعيَّة من حجيَّة قانونيَّة ملزمة على نحو ما أوضحه بالغنا الرقم 
ادرة عن الجمعيَّة العموميَّة للقسوالهيئات العامة والمؤسسات والشركات العامة ووحدات اإلدارة المحليَّة وجوب المبادرة إلى تنفي م ذ هذه اآلراء المشار إليها والصَّ

 أ سيادة القانون(.دًا بمبداالستشاري في مجلس الدولة دون تعليق ذلك على أية موافقات إداريَّة من السلطات الوصائيَّة أو الرقابيَّة أو رئاسة مجلس الوزراء تقي  
، مجموعة المبادئ القانونيَّة التي أقرَّتها المحكمة 1772/ لعام 421/ في الطعن ذي الرقم /1قرارها رقم /يراجع حكم المحكمة اإلدارية العليا بهذا الصدد،  1

 .67، ص1772اإلداريَّة العليا لعام 
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وهذا النوع من اآلراء تكون اإلدارة ملزمة بطلبه من جهة معينة وملزمة بمضمونه ثالثًا: الرأي المقيد أو المطابق: 
/ 11/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /77وبنتيجته، وكمثال على هذا النوع من اآلراء ما نصت عليه المادة /

جازتها للعقود التي تجريها الجهات العامة وفق الحدود واإلجراءات من وج 1717لعام  وب استفتاء اللجنة المختصة وا 
يرة( ملزمة شتكون الجهة اإلدارية )الجهة المست ففي المثال السابق، والقواعد المحددة في القوانين واألنظمة النافذة
 .مون هذا الرأية أيضًا بنتيجة ومضبطلب الرأي من الجهات المعنية وتكون ملزم

ومن حيث إنه يمكن إضافة نوع رابع إلى أنواع اآلراء االستشارية السابق ذكرها أفرزته مقتضيات نصوص القانون 
 الرأي الموّجه أو المفصح: وهذا النوع من ومتطلبات واقع العمل اإلداري والقانوني، ويتمثل هذا النوع بما يسمَّى

امها ( تكون غير ملزمة قانونًا بطلبه، إال أنها في حال قياآلراء يختلف عن سابقيه في أن اإلدارة )الجهة المستشيرة
بطلبه من الجهة المعنية تكون ملزمة بنتيجته، فهو موجه لإلدارة بضرورة العمل به ومفصح عن الصائب والصحيح 

لقانون، ويمكن القول أن اآلراء الصادرة عن القسم االستشاري في مجلس الدولة بصدد الوقائع والتساؤالت من حكم ا
طار هذا النوع من اآلراء االستشارية، حيث تكون  القانونية التي ترد إليه من الجهات العامة إنما تدخل في مظلة وا 

إال أنها في حال قيامها بطلب هذا الرأي تكون  اإلدارة غير ملزمة من حيث األصل في طلب الرأي االستشاري،
 ملزمة بمضمونه ونتيجته، وتتحمل عواقب مخالفته وذلك لألسباب واألسانيد اآلتية:

يئة هيتولى مجلس الدولة القضاء اإلداري وهو  / من الدستور السوري قد نصت على ما يلي:117إن المادة /-1
، عزلهمختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم و ، ويبين القانون اقضائية واستشارية مستقلة

على اختصاصات  1717/ لعام 11( من قانون مجلس الدولة السوري ذي الرقم /74حتى  71كما نصت المواد )
س أو تفسير النصوص القانونية التي شابها لب وبشكل مجملالقسم االستشاري في مجلس الدولة والتي من بينها 

و اعتراها تناقض أو تعارض في منطوقها، فتقوم اللجنة المختصة أو الجمعية العمومية في القسم االستشاري غموض أ
حسب الحال بتحري إرادة وغاية المشرع من إنفاذ هذه النصوص من خالل تطبيق قواعد التفسير القانونية المعمول 

 لمقصودة من هذه النصوص.بها في هذا الصدد، وذلك إلماطة اللثام عن الغاية الحقيقية وا

ومن حيث إنه وباستقراء ما سبق ذكره نجد بأن المشرع الدستوري لم يغفل عن الدور االستشاري لمجلس الدولة 
في مجال  همنه بالتخصص الموجود لدى قضات بوصفه هيئة قضائية واستشارية مستقلة وأوكل إليه هذا الدور يقيناً 

صهم وعملهم بحكم تخص لى استخالص إرادة المشرع من إنفاذ النصوص القانونيةع المتميزة القانون اإلداري وقدرتهم
( من 74حتى  71، فضاًل عن أن المشرع وبموجب قانون مجلس الدولة وفي المواد )في ميدان القضاء اإلداري 

وقائع لالقانون المذكور قد أوكل للقسم االستشاري في مجلس الدولة مهمة تفسير النصوص القانونية ومعالجة ا
يره من دون غ-إضافة لالختصاصات األخرى المحددة قانوناً –القانونية المعروضة من قبل الجهات العامة في الدولة
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الجهات  شوكذلك الجهة التي تتربَّع على عر  ، وبذلك جعله الجهة المختصة المخولة بالقيام بهذه المهمة7الجهات
و رقابية على أ وتطبيق هذه اآلراء على موافقة أية جهات وصائية تنفيذ ، ولم يعلق المشرعارية في الدولةشاالست

 ، كما أنه لم يشترط للعمل بها أية شروط أو قيود أخرى.الجهة المستفتية

تكون قرارات اللجنة  / من قانون مجلس الدولة السوري الملمع إليه آنفًا على ما يلي:).....71نصت المادة/-6

 ...(.لين أمام ديوان المحاسباتؤون المسالمختصة مبررة لتصرفات الموظفي

ومن حيث إنه وباستقراء النص السالف الذكر فإنه يتضح أن المشرع وبموجب النص المذكور قد أرسى وكرًّس 
حكمًا قانونيًا هامًا مفاده أنه في حال قيام اإلدارة والموظفين المختصين بالعمل بمضمون اآلراء الصادرة عن القسم 

أو وصائية كانت، ويرجع السبب الرئيسي  1لس الدولة تكون تصرفاتهم مبررة أمام أية جهة رقابيةاالستشاري في مج
ميزة تبرير التصرف أمام أية جهة رقابية في حال -في منح المشرع هذه الميزة الهامة لإلدارة أو الموظف المختص

ي قرينة الصحة ف المشرع راضإلى افت-العمل بمضمون الرأي الصادر عن القسم االستشاري في مجلس الدولة
مضمون هذه اآلراء، إذ لوال قناعة المشرع المطلقة بقرينة الصحة المفترضة بهذه اآلراء لما أضفى صفة التبرير 
لتصرف اإلدارة في حال العمل بمضمون هذه اآلراء، بحسبان أنه من القواعد الفقهية المقررة أن ال يجوز أن تنسب 

ن افتراض المشرع قرينة الصحة بمضمون هذه اآلرا صفة العبث للمشرع في األلفاظ في معرض ء قيامه بالتشريع، وا 
 وجوب التزام اإلدارة بمضمون هذه اآلراء في حال قيامها باللجوء لطلب الرأي.إنما يقود إلى نتيجة هامة مفادها 

جورًا في  مهإن القول بعدم إلزامية الرأي في حال عدم وجود نص قانوني يلزم بالعمل بمضمونه قد أضحى قوالً -1
ميدان الفقه اإلداري بحسبان أن افتراض المشرع لقرينة الصحة بمضمون اآلراء الصادرة عن القسم االستشاري إنما 
يقود وبمفهوم المخالفة إلى نتيجة مفادها أن عدم األخذ بمضمون هذه اآلراء يلقي بالمسؤولية على عاتق الجهة 

بعد أن استبان لها صائب وصريح وصحيح حكم القانون  ، وذلكا الرأياإلدارية التي امتنعت عن تطبيق مضمون هذ
ري إرادة المشرع بتح-وهو الجهة المخولة بتفسير النصوص القانونية-بعد قيام القسم االستشاري في مجلس الدولة 

على سبيل و  من إنفاذ النص القانوني، وقد سبق وأن أكد الفقه والقضاء اإلداريين على حد سواء مثل هذه النتيجة
عندما اتجها إلى تقرير بطالن الكثير من تصرفات اإلدارة وذلك  ،مقولة أنه ال بطالن إال بنص هماعند دحض المثال

    في حال مخالفتها لإلجراءات المقررة قانونًا رغم عدم وجود نص صريح يقرر هذا البطالن. 

في أعمال ومالءمات  اري شمن القسم االست الً إن مقولة إن إلزام اإلدارة بمضمون الرأي االستشاري يعد تدخ-4
ال تجد مكانًا وسندًا للتمسك بها واالحتجاج بمضمونها في هذا اإلطار، بحسبان أن  أثناء ممارستها لعملها اإلدارة

                                                            
والتي أوكل إليها مهمة إبداء الرأي في دستورية مشروعات  6117/ لعام 4/ باستثناء ما أورده المشرع بموجب قانون المحكمة الدستورية العليا في سورية رقم 7

 / من القانون المذكور.12-11-11القوانين والمراسيم التشريعية وتفسير نصوص الدستور وفق حكم المواد /
المحاسبات وقد كان الجهة الرقابية الوحيدة في تلك تسمية ديوان  1717/ لعام 11/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم/71يالحظ أنه قد ورد في نص المادة / 1

 الحقبة، قبل أن تصبح تسميته الجهاز المركزي للرقابة المالية وقبل إحداث الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سورية. 
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إنما يصدر بصدد مدى التأكد من موافقة تصرف اإلدارة المراد اتخاذه لعنصر  بهذا الخصوص الرأي االستشاري 
وص مدى توافق هذا التصرف مع النص والذي يترك لتقدير اإلدارة، وبمعنى آخر يس لعنصر المالءمةالمشروعية ول

وال يتعداه إلى مدى مالءمة هذا التصرف وغير ذلك من المسائل التي تدخل في نطاق  واألنظمة النافذة القانونية
اإلدارة  وبذلك فإن التزام ،اصر المشروعيةإال في حال كانت هذه المالءمة عنصرًا من عنالسلطة التقديرية لإلدارة، 

ف شَّ اري هو في حقيقته ومكنونه التزام منها بمبدأ سيادة القانون وامتثااًل لحكمه بعد أن تكشبمضمون الرأي االست
كما أن االتجاه الحديث في الفقه والقضاء وبعض القوانين رع ومقصوده منه، شلها صحيح حكم النص وغاية الم

لة سلطة و خرج من هذه القوقعة واإلطار التقليدي لرقابة القضاء على أعمال اإلدارة عندما منح مجلس الدالحديثة قد 
إنفاذ النص،  رع منشومقصود وغاية الم اتباع التطبيق السليم لحكم القانون توجيه األوامر لإلدارة من خالل إلزامها ب

 على حد سواء.   دوره القضائي أم االستشاري ل أدائه من خالل سواء كان ذلك

إن لجوء اإلدارة لطلب الرأي االستشاري من مجلس الدولة يعد إقرارًا منها بعدم وضوح النص القانوني المراد -1
ة أو عدم قدرتها على إيجاد النص الواجب تطبيقه، ويعد ذلك بمثاب بالنسبة لها تطبيقه على الحالة المعروضة أمامها
ه اري في إيجاد الحل القانوني السليم للواقعة المطروحة على بساط البحث، وعليتوكيل أو تفويض منها للقسم االستش

فإنه ال يجوز لها بعد ذلك التنصل من العمل بمضمون الرأي بعد أن تبين لها التفسير الصحيح والمسلك السليم 
ن شاءت هجرتهللنص القانوني، فتترك اإلدارة بعد ذلك على هو  الغاية من  ك تضيع، وبذلاها إن شاءت أخذت به وا 

طلب الرأي االستشاري وُيخلق بذلك مجااًل أمام اإلدارة للتعسف في استعمال سلطتها الممنوحة لها أصاًل بما يتوافق 
حكم القانون، ويكون تصرف اإلدارة عندئٍذ إشغااًل  وصحيح مع قواعد المشروعية وذلك بعد أن اتضح لها صائب

رض حتى غاية ترتجى منها وهنا تف اؤالت قانونية بال جدوى أو طائل أوبتس في مجلس الدولة للقسم االستشاري 
وال سيما أن اإلدارة تملك أن تطلب إعادة النظر ، القاعدة الفقهية نفسها وحكمها والقائلة بأنه ال رأي لمن ال يطاع

ساؤل عرض التفي الرأي االستشاري في حال ظهور وقائع أو أدلة جديدة لم تكن منشورة على بساط البحث لدى 
وطلب الفتوى من القسم االستشاري، ويكون للقسم االستشاري حينئٍذ النظر في مدى قانونية قبول الطلب من 

 .عدمه في حال تبين له أن الوقائع واألدلة الجديدة قد تؤثر في مضمون الرأي المطلوب إعادة النظر به

اري شولة في معرض التساؤالت التي ترد إلى القسم االستاري والجهات العامة في الدشإن العالقة بين القسم االست-2
مرفق اري لمجلس الدولة في المساهمة في تسيير الشهي عالقة تعاون وتنسيق متبادل، وهنا تبرز أهمية الدور االست

ف عن وجه الصواب للنص القانوني المراد تفسيره وتطبيقه، فقد كان مجلس الدولة عبر مر العصور شالعام عندما يك
ن عالقة التشدًا لإلدارة لصحيح حكم القانون من خالل ممارسته لدوره االستشأته موجهًا ومر شومنذ ن عاون اري، وا 

هذه إنما تهدف إلى التزام اإلدارة بمبدأ سيادة القانون عند قيامها بعملها في تسيير المرفق العام وتحقيق المنفعة 
ريع، وعليه يكون التزام اإلدارة بهذا الرأي تفعياًل حقيقيًا وعمليًا شرع المثلى من كل تشالعامة والتي هي غاية الم

 لعالقة التعاون والتنسيق هذه والتزامًا منها بمبدأ سيادة القانون. 
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ن لم يورد نصاً -4 يتضمن إلزامية اآلراء الصادرة عن القسم االستشاري في مجلس الدولة إال  صريحاً  إن المشرع وا 
ن عدم إيراد المشرع لنص يتضمن صفة اإللزام لآلراء أنه في ذات الوقت لم ين ص على عدم إلزامية هذه اآلراء، وا 

االستشارية إنما مرده اختالف الدور االستشاري لمجلس الدولة عن دوره القضائي وليس ابتغاء من المشرع في عدم 
ري في ية على القسم االستشاأنه ولدى عرض التساؤالت القانون ارية، بحسبانإكساء صفة اإللزام لآلراء االستش

مجلس الدولة ال تكون الخصوم ممثلة أمام القسم االستشاري كما هو الحال أمام المحاكم وال تتاح لها فرصة إبداء 
دفوعها وأسانيدها، ومن المستقر العمل به لدى القسم االستشاري عدم جواز التعرض للحقوق نفيًا أو إثباتًا بغيبة 

رض مع عن إيراد واقعة قد تكون جوهرية في لسبب أو آلخر اإلدارة قد أغفلت أو سهتكما قد تكون  أصحابها،
جوهري في عدم النص على إلزامية الالسبب  ، وهنا يكمن0أو أخطأت في اإلحاطة بهذه الواقعة إبداء الرأيب القيام

ن غياب هذا النص إنما يحل محله ويقوم مقامكل صريحشب هذه اآلراء من قبل المشرع تراض الصحة افويغّطيه ه ، وا 
من قبل المشرع في مضمون هذه اآلراء عندما جعل المشرع كما سبق وأن ذكرنا العمل بمضمون هذه اآلراء سببًا 

وفي جميع األحوال يبقى لمن وجد أن غبنًا قد لحق به مراجعة 4،مبررًا لإلدارة بمواجهة أية جهة رقابية أو وصائية
    اليد العليا والقول الفصل في إحقاق الحق وا عالء لواء العدالة.القضاء المختص الذي تبقى له 

وخالصة القول إن األساس القانوني اللتزام الجهة المستفتية بالرأي الصادر عن القسم االستشاري في مجلس 
يح حكم حالدولة بصدد المسألة القانونية المستفتى بشأنها هو االلتزام بمبدأ سيادة القانون، بعد أن تبين لها ص

   .القانون من الجهة المخولة بتحري هذا الصحيح بموجب أحكام الدستور والقانون 

 -لهذه األسباب-

 أقرت الجمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع الرأي التالي:

الفصل  معرضتعد اآلراء الصادرة عن الجمعية العمومية في مجلس الدولة في  :فيما يتعلق بالتساؤل األولأواًل: 
في المنازعات الناشئة بين الجهات العامة في الدولة ملزمة وواجبة التنفيذ وبترتب على مخالفتها ما يترتب على 

 مخالفة األحكام القضائية من آثار ونتائج ومؤيدات.

                                                            
 .6112/ لعام 6114بمثل هذا القول ذهب رأي الجمعية العمومية في القضية رقم / 2
نظمة القانونية المقاربة التي نصت على إلزام اإلدارة بمضمون اآلراء الصادرة عن القسم االستشاري في مجلس الدولة، من ذلك ما نصت هنالك العديد من األ 4

أي في إبداء الر  -رابعاً وتعديالته والتي نصت على ما يلي:  1747/ لعام 21/ رابعًا من قانون مجلس شورى الدولة العراقي ذي الرقم / 2عليه المادة رقم 
المطلوب  يد النقاطالمسائل القانونية إذا حصل تردد لدى إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة على أن تشفع برأي الدائرة القانونية فيها مع تحد

م كما ذهبت العديد من اجتهادات القس ،إبداء الرأي بشأنها، واألسباب التي دعت إلى عرضها على المجلس ويكون رأيه ملزمًا للوزارة أو للجهة الطالبة الرأي
لجمعية العمومية ي ااالستشاري في مجلس الدولة المصري على إلزام اإلدارة المستفتية بمضمون اآلراء الصادرة عن القسم االستشاري في مجلس الدولة من ذلك رأ

 .17/1/6117، تاريخ 16/6/1471الملف  -/ 67في مجلس الدولة المصري، المبدأ رقم /
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انت صادرة كتعد اآلراء الصادرة عن القسم االستشاري في مجلس الدولة سواء  فيما يتعلق بالتساؤل الثاني: ثانيًا:
شاري الواردة إلى القسم االست عن الجمعية العمومية أو اللجنة المختصة في معرض اإلجابة عن التساؤالت القانونية

ملزمة للجهة طالبة التساؤل فيما يخص التساؤل المستفتى بشأنه ومبررة لتصرفات  ،من الجهات العامة في الدولة
دة في لك لألسباب الوار أمام أية جهة رقابية أو وصائية وذبمضمونها  في حال األخذ بها والعملالجهة المستفتية 

 متن الرأي، ولمن وجد أن غبنًا أو ضررًا قد لحق به من جرَّاء الرأي مراجعة القضاء المختص.

 العدول عن كل رأي مخالف. ثالثًا:

 إبالغ هذا الرأي إلى السيد رئيس مجلس الدولة حسب األصول.رابعًا: 

 م77/76/0670ه الموافق 7447في  /    / شقصدر في دم

 رئيس مجلس الدولة
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 الباب األول
 أحكام محاكم القضاء اإلداري

 1 استمالك

وقوع العقار ضمن نطاق المدينة القديمة المسجلة ضمن المناطق األثرية  –استمالك-إداري قضاء 
ق للمدينة القديمة د استعماله للسكن المختلط بموجب مخطط استعماالت األراضي المصدَّ مرور -وحدِّ

 مناط ذلك.-انعدام قرار االستمالك–عدم إمكانيَّة تنفيذ المشروع-مدة زمنيَّة طويلة
1 

عدم قيام اإلدارة بتنفيذ المشروع وتقدير قيمة العقار بدائيًا وتحكيميًا وعدم -استمالك –قضاء إداري 
د الصفة –إيداع قيمته في المصرف المخطط التنظيمي المصدق لمنطقة العقار موضوع الدعوى قد حدَّ

نَّ العمرانية لهذا العقار سكن بلدة قديمة دون أن يتم لحظ وجود أي حديقة عامة تنظي  مية ضمنه وا 
عدم تنفيذ المشروع الذي تم االستمالك من أجله وانتفاء فكرة النفع العام يجعل من مرسوم االستمالك 

 مناط ذلك. -قبول المطالبة–نعداممشوبًا بعيب ينحدر معه إلى درجة اال 

8 

إنَّ المشرع أجاز لجهة اإلدارة –استمالك الفضلة الناتجة عن استمالك العقار-استمالك –قضاء إداري 
المستملكة استمالك الفضلة بشرط تعذر اتفاق أصحاب العالقة على توحيد عقاراتهم أو دمجها أو 

-تعذر االتفاق بتالمدعي لم يث-إفرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة
رفض –إنَّ استمالك الفضلة هو أمٌر جوازي تنفرد اإلدارة المستملكة بتقديره في ضوء المصلحة العامة

 مناط ذلك.-المطالبة

11 

إنَّ ثبوت عدم حاجة اإلدارة المساتملكة للجزء المسااتملك من العقار في تنفيذ -اسااتمالك –قضااء إداري 
بمنأى عن العقار المسااتملك يجعل من فكرة النفع العام تنتفي المشااروع وتنفيذ المشااروع االسااتمالكي 

عن االساااتمالك وتنتفي معها صااافة المشاااروعية األمر الذي يجعل من قرار االساااتمالك مشاااوبا بعيب 
ن مناط إعمال  حكم المادة )–ينحدر به إلى درجة االنعدام  ( هو العقارات التي تمَّ تخصااااايصاااااها 43وا 

عنها صافة النفع العام وما دام لم يجرِّ تخصايا الجزء المستملك من العقار فعاًل للنفع العام ثم زالت 
قبول المطالبة=مناط -( المذكورة43موضوع الدعوى فعاًل للنفع العام فال مجال لتشميله بحكم المادة )

 ذلك.

17 
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نفيذها ت إنَّ عدول اإلدارة عن تنفيذ إحدى المشاريع التي تمَّ االستمالك من أجل–استمالك–قضاء إداري 
ال يعني عدولها عن تنفيذ كامل المشروع سيما في حال قيام اإلدارة بتقدير قيمة العقار بدائيًَّا وتحكيميًَّا 

فصاحها عن حاجتها للعقار المذكور في تنفيذ المشروع غاية قرار االستمالك مناط -رفض المطالبة–وا 
 ذلك.

14 

جرى واستقر على أنَّ العقارات التي صدرت صكوك اجتهاد القضاء اإلداري قد -استمالك-قضاء إداري 
تبقى خاضعة فيما يتعلق باقتطاع الربع  7774/ لعام 06استمالكها في ظل القانون ذي الرقم /

المجاني ألحكام القانون المذكور التي لم تجز اقتطاع المجاني إال من األراضي الخالية وال تشملها 
/ لعام 06تشريعي ذي الرقم /نون االستمالك الصادر بالمرسوم الأحكام االقتطاع المجاني المقررة في قا

7794. 

61 

إنَّ المشرع بموجب قانون االستمالك النافذ قد رتب الفائدة القانونية كجزاء -استمالك-قضاء إداري 
على تأخر اإلدارة المستملكة بدفع بدل االستمالك ألصحاب االستحقاق أو إيداعه باسمهم في المصرف 

ة خمس سنوات التالية لصدور مرسوم االستمالك وذلك كبديل عن إعادة تقدير القيمة وبالتالي خالل مد
إنَّ المدعي لم ينسب إلى -تقوم الفائدة محل المطالبة بأي حق في أجر المثل أو طلب إعادة التقدير

أنه أن ش تقدير قيمة حصته من العقار موضوع الدعوى من قبل اللجان االستمالكية المعنية عيبًا من
قار مع أحقيته بقيمة الع -ينال من القطعية التي أسبغها المشرع على قرارات هذه اللجان و تقديراتها

 مناط ذلك.-ئدة فقطالفا

61 

إنَّ اقتطاع الربع المجاني إنَّما هو رهٌن بأن يكون االستمالك منصبًَّا على جزء -استمالك -قضاء إداري 
قاباًل لالنتفاع به من جهة أولى، وبأن يكون االستمالك لصالح  من العقار وبقاء الجزء اآلخر منه

ثبوت أنَّ الجزء المتبقي من العقار موضوع الدعوى بعد استمالكه جزئيًا -األمالك العامة من جهة ثانية
من قبل جهة اإلدارة قد أضحى غير قابل لالنتفاع به بأي وجه من أوجه االنتفاع يجعله غير خاضع 

( من قانون االستمالك النافذ ويعطي المالك 47/7ع المجاني المقصود بأحكام المادة )ألحكام االقتطا
 مناط ذلك.-مقتطع مجانًا من عقارهالحق في تقاضي قيمة الربع ال

64 

-كاالستمال انعدام قرار -ثبوت انتفاء غاية النفع العام من عملية االستمالك-استمالك-قضاء إداري 
 11 مناط ذلك.-قبول الدعوى 

عدم تنفيذ المخطط التوجيهي األثري لمنطقة العقار المستملك وثبوت انتفاء -استمالك-قضاء إداري 
در به بعيب جسيم ينح غاية النفع العام في قرار االستمالك المشكو منه يجعل قرار االستمالك مشوباً 

 مناط ذلك.-إلى درجة االنعدام
17 

داري على أنَّ االستمالك قد ُشّرع من أجل تنفيذ استقرَّ اجتهاد القضاء اإل-استمالك-قضاء إداري 
المشاريع ذات النفع العام، فإذا ما تبيَّن أنَّ جهة اإلدارة المستملكة لم تنفذ المشروع االستمالكي رغم 

17 
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مضي مدة طويلة على صدور صك االستمالك ولم تباشر بأي إجراء من اإلجراءات االستمالكيَّة، فإنَّ 
ستمالك إمَّا قد سبق أوانه، أو أنَّ اإلدارة قد عدلت عن تنفيذ المشروع االستمالكي، ذلك يدلُّ على أنَّ اال

 ناط ذلك.م-قبول المطالبة-النعداموكال األمرين يسم صك االستمالك بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة ا

 ايف اد
 

71 

ولة والراتب المقرر من الد المطالبة بتعديل مقدار الكفالة والفرق بين راتب المنحة-إيفاد–قضاااء إداري 
 71 مناط ذلك.-رفض المطالبة–وفد ناكلم–بتاريخ اإليفاد

( من قانون البعثات العلميَّة فإنَّه عندما يطالب الموفد 04وفقًا ألحكام المادة )-إيفاد-قضاء إداري 
إنَّ هذه ن فببعثة أو إجازة دراسية بالنفقات المصروفة عليه خالل مدة إيفاده بموجب أحكام هذا القانو

النفقات يتم احتسابها بصورة فعليَّة سواء أكانت مصروفة من ميزانية الجمهورية العربية السورية أم 
 مناط ذلك.-ت العربية أو األجنبيةغيرها من الجها

11 

استقر اجتهاد القضاء اإلداري على أنَّ ثبوت عدم حصول الموفد على الشهادة  -إيفاد -قضاء إداري 
ا يجعل من حق اإلدارة بمطالبته بنفقات اإليفاد مقصورًا على مثل النفقات والرواتب الموفد ألجله

 اط ذلك.من-الرسمي بتاريخ التحويلالمصروفة عليه خالل فترة اإليفاد محسوبة وفق سعر الصرف 
11 

 تراخيص مهن
 

14 

زالة  –تراخيا–قضاء إداري  احة ثبوت أنَّ االستر -االستراحةصدور قرار من اإلدارة بإلغاء الترخيا وا 
–القوانينالقرار المشكو منه متوافق مع األنظمة و – 0664/ لعام 7غير مبنيَّة قبل صدور القانون /

 مناط ذلك.-رفض المطالبة
17 

مج ثبوت اإلخالل بالبرنا–صدور مرسوم بإلغاء الترخيا–ترخيا جامعة خاصة–تراخيا–قضاء إداري 
-نوناً قا جامعة وتوريد مستلزماتها الماديَّة والبشريَّة خالل المدة المحددةالزمني الستكمال مقومات ال

 مناط ذلك.-رفض المطالبة
21 

إنَّ قرار اإلدارة بمنح مهلة ألصحاب التراخيا الستكمال شروط منحهم ترخيصًا -تراخيا -قضاء إداري 
نهائيًَّا إنَّما يشيع في نفوس أصحاب التراخيا األمل و يمنحهم الطمأنينة بحفظ حقوقهم المكتسبة 

ا األفراد نونية التي اكتسبهويكون على اإلدارة االلتزام بما جاء فيه حفاظًا على تلك الحقوق والمراكز القا
، وال يسوغ بالتالي لإلدارة سحب قرارها بعد 0667( لعام 03قبل تاريخ صدور قانون الحراج رقم )

22 
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( يوم بعد إصدار قرارها األساسي طالما 06انقضاء المدة التي يجوز لها السحب خاللها و المقررة با)
 ط ذلك.منا-قبول الدعوى -بت إصدارهلم تتغير الظروف التي واك

قد حظرت  7730( لعام 796( من المرسوم التشريعي رقم )73المادة )إن -تراخيا-قضاء إداري 
منح ترخيا فتح الحانات أو حتى إبقاء التراخيا القائمة طالما لم يتحقق شرط المسافة المنصوا 

نه التالي فإعليه في متن تلك المادة عن المنشآت و المؤسسات المذكورة فيها )ومنها المدارس( وب
للمادة المذكورة و ال يمكن تصور نقله السم  إلغاؤه سنداً  متى اختل ذلك الشرط بات الترخيا واجباً 

 ، كما أنه ال أثرعلى محل غير جائز قانوناً  نصبَّ االقرار الجديد سيكون قد  خر و إال فإنَّ آشخا 
 .مناط ذلك-إلغاء قرار الترخيا-لقبول الجوار طالما كان النا آمراً 

27 

 دعاوى جنسية
 

44 

ثبوت عدم تقديم طلب خطي تعبر فيه المدعية المتزوجة من مواطن عربي سوري -جنسية-قضاء إداري 
/ 77عن رغبتها باكتساب الجنسية العربية السورية إلى المرجع المختا قانونًا وفق أحكام المادة /

مناط -يجعل الدعوى سابقة ألوانها7707لعام  070من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي 
 ذلك.

47 

 81 دعاوى انتخابية

إنَّ المقصود بشرط أال يكون المرشح النتخابات أحد المجالس المحلية -دعاوى انتخابية-قضاء إداري 
يشتمل على كافة األوضاع القانونية للعاملين سواء بالندب أو الفرز من العاملين ضمن الوحدة اإلدارية 

-إلغاء قرار التعيين جزئياً -من هذه النتيجة كون العامل من المفرزين من جهة إدارية أخرى  وال يغير
 مناط ذلك.

81 

إنَّ سقوط اسم المدعي سهوًا من الجدول النهائي للمرشحين المعمم على -انتخابات-قضاء إداري 
عميم يجعل الغاية من التالمراكز االنتخابية وثبوت تعميم اسم المدعي على المراكز االنتخابية المعنية 

 مناط ذلك.-رفض الدعوى -قد تحققت وهي إعالن استمرار المرشح في عملياته االنتخابية
87 

 71 ضرائب ورسوم
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يجب  7777/ لعام 06استنادًا لنا المادة السابعة من القانون رقم /-ضرائب ورسوم-قضاء إداري 
توفر شرطين متالزمين لفرض ضريبة الدخل على أرباح عمليَّة البيع العقاري وهما قصد المضاربة 

 ول الدعوى.قب-إنَّ انتفاء أحد الشرطين يكون سببًا موجبًا إللغاء المطالبة بالضريبة -وتحقيق الربح
71 

تراخي المدعي في إقامة دعواه ضمن المهل المحددة قانونًا -ضريبة دخل-ضرائب ورسوم-إداري قضاء 
انوني قللطعن بقرار لجنة إعادة النظر يجعل من دعواه غير جديرة بالقبول لتقديمها خارج الميعاد ال

 مناط ذلك.-المحدد قانوناً 
78 

وغير معد للبناء وغير قابل بالتالي إنَّ ثبوت كون العقار غير مفرز -ضرائب ورسوم-قضاء إداري 
يجعل من قرار اإلدارة في  7774/ لعام 74للترخيا بالبناء وفق أحكام قانون إعمار العرصات رقم /

 مناط ذلك-قبول الدعوى -ه القانونيإخضاعه لرسم إعمار العرصات في غير محل
111 

ي ادًا للمبلغ الحقيقي الوارد فإنَّ فرض ضريبة ريع اآلالت يكون استن -ضرائب ورسوم -قضاء إداري 
 111 مناط ذلك.-قبول الدعوى -االستيرادإجازة 

إنَّ كل عقار من األمالك البحرية يقع داخل -رسم إشغال أمالك بحرية-ضرائب ورسوم -قضاء إداري 
المخطط التنظيمي للوحدة اإلدارية تنتقل مباشرة وحكمًا سلطة اإلشراف عليه واستثماره إلى الوحدة 

ريَّة المعنيَّة وال وجه قانوني النتظار نقل هذه السلطة واإلشراف عليه واستثماره إلى الوحدة اإلداريَّة اإلدا
المعنيَّة لحين نقل ملكيَّة عقار األمالك البحريَّة إلى اسم الوحدة اإلدارية في السجل العقاري وعليه يكون 

-لغاءباإل  عن سلطة غير مختصة وجديراً  التكليف الصادر عن المديرية العامة للموانئ البحرية صاراً 
 مناط ذلك.-قبول الدعوى 

111 

ثبوت أنَّ الجهة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع هي مؤسسة غير ربحية -ضرائب ورسوم-قضاء إداري 
وأنَّها وقف تعود ملكيَّتها لبطريركية الروم األرثوذكس وتعمل تحت إشرافها ويتم صرف عائدات المدرسة 

على الجمعيات الخيريَّة التابعة للطائفة، إضافة الستقبال العديد من الطالب مجانًا يجعل  محل الدعوى 
 مناط ذلك.-في غير محله القانوني من تكليف المدرسة بضريبة الدخل المقطوع

117 

إنَّ بيع مالك العقار ألسهم تنظيميَّة من العقار إلى -ضريبة بيع العقارات-ضرائب ورسوم-قضاء إداري 
-لك مباشرة بعد دخول العقار بالتنظيم اإلجباري يحول دون توفر نية المضاربة وهدف تحقيق الربحالما

 .مناط ذلك-قبول الدعوى 
117 

مول ال يدخل في ش-مدى خضوع بدالت اإليجار لرسم اإلنفاق االستهالكي-ضرائب ورسوم-قضاء إداري 
للمحل أو المطعم أو الفندق المؤجر للمستثمر لهما  الخدمات المأجورة الخاضعة للرسم القيمة التأجيريَّة

بحسبان أن المقصود من هذه العبارة هي الخدمة التي تؤدى للجمهور من قبل مستثمر المطعم أو 
 مناط ذلك. -قبول المطالبة-المحل أو أي فعالية أخرى في الفندق

112 
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 117 عدم اختصاص

ال تختا محكمة القضاء اإلداري بالمنازعات الخاصة بالفئات الخاضعة -عدم اختصاا-قضاء إداري 
-إلى المحكمة اإلداريةإحالة القضية بوضعها الراهن -ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة

 مناط ذلك. 
161 

لمنازعات الناشئة عدم اختصاا محكمة القضاء اإلداري بالنظر في ا-عدم اختصاا-قضاء إداري 
 161 مناط ذلك.-قة بالكفاالت المصرفيةفيما بين المصارف المتعل

عدم اختصاا القضاء اإلداري بالنظر في المنازعة الناشئة  -عدم اختصاا -قضاء إداري 
 161 مناط ذلك.-شروط العقد اإلداري -مةبخصوا عقد إيجار سيارة إلى جهة عا

قد المبرم بين بنظر الدعوى في حال وجود بند تحكيم في الععدم اختصاا المحكمة -قضاء إداري 
 164 مناط ذلك.-الطرفين

 العقود اإلدارية
 عقود األشغال-أوال

111 

وجود صعوبات مادية غير -المطالبة بفروق أسعار وتبرير مدة التأخير–عقد إداري –قضاء إداري 
 وتعاون المتعهد مع اإلدارة في تسيير المرفقإنَّ مبدأي حسن النية في تنفيذ العقود اإلدارية -متوقعة

العام يحوالن دون الغلو في تفسير هذا البند على نحو يؤدي إلى إرهاق المتعهد بنفقات باهظة ناجمة 
 لك.مناط ذ-المطالبة في جزء منها قبول-عن صعوبات مادية غير متوقعة اعترضته أثناء التنفيذ

111 

هة الج–المطالبة بفروقات األسعار والتعويض عن األضرار الالحقة بالمدعي–عقد إداري –قضاء إداري 
المدعية لم تتحفظ في الكشف النهائي سوى على فروقات األسعار دون سواها والذي يعد خاتمة 

ة بغير ذلك بالمطاف بالنسبة لطرفي العقد وعليه فإن ذلك ال يسعفها وال يشكل لها عقدًا قانونيًا للمطال
هاد االجت-من طلبات بحسبان أنَّ التحفظ على الكشف النهائي هو شرط الزم ألية مطالبة قضائية

المستقر في كيفية حساب فروقات األسعار يتم حساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد األولية بما 
هد وتقدير ستعملة في تنفيذ التعفيها المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام واليد العاملة الم

/ من قانون العقود الموحد ذي الرقم 04التعويض المستحق نتيجة لهذه الزيادات وفق حكم المادة /
، وكذلك حساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام 0664/ لعام 37/

112 
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-المطالبة رفض-ض األوفىهد بالنتيجة التعويالمستعملة في تنفيذ التعهد كاًل على حدة ومنح المتع
 مناط ذلك.
عدم تسليم موقع العمل للمتعهد بعد مرور -المطالبة بفسخ العقد مع التعويض–عقد إداري –قضاء إداري 

 117 ناط ذلك.م-قبول المطالبة–سنة من تبليغه أمر المباشرة

–الكشف النهائي على أسعار بعض الموادتحفظ المتعهد في –فروقات أسعار–عقد إداري  –قضاء إداري 
استقر االجتهاد القضائي على أنَّ المقصود بالمذكرة التفصيلية في شأن التحفظ هو تبيان األسباب 
الموجبة للتحفظ ال تقديم تحفظات جديدة كما أنه ال يسوغ للمتعهد تضمين دعواه طلبات لم يكن تحفظ 

-بدعواه خالل المدة المحددة لتقديم المذكرة التفصيلية بشأنها على الكشف النهائي ولو كان قد تقدم
 مناط ذلك. -يه فقط وبحدود التحفظقبول المطالبة فيما تم التحفظ عل

171 

لغاء قرار الحرمان من التعاقد –عقد إداري  –قضاء إداري  إنَّ موافقة –المطالبة باسترداد حسميَّات وا 
رفض -الحرمان انقضاء مدة-ات يفقده حق المطالبة بهاالمتعهد مسبقًا على قيام اإلدارة بإجراء حسمي

 مناط ذلك.-المطالبة
177 

إنَّ العقد اإلداري هو العقد الذي يبرمه شخا معنوي من أشخاا القانون –عقد إداري  –قضاء إداري 
العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن يظهر نيته في هذا العقد باألخذ بأسلوب القانون 

وضوع العقد م–العام وأحكامه وذلك بتضمين العقد شروطًا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاا
 عدم اختصاا. -يعد عقدًا إدارياً  الدعوى ال

174 

إن فسخ اإلدارة للعقد الستحالة تنفيذه ولسبب ال يد للمتعهد فيه يعطي -عقد أشغال-قضاء إداري 
 111 مناط ذلك.-الدعوى قبول -ي التعويضالمتعهد الحق ف

أحقية اإلدارة باسترداد السلفة الممنوحة للمتعهد -عدول اإلدارة عن تنفيذ العقد-عقد إداري -قضاء إداري 
 117 مناط ذلك.-حقية المتعهد بالتعويضوأ

ارتفاع أسعار مادة المازوت وهي من المواد المحصورة بجهات -عقد نقل-عقد إداري -قضاء إداري 
تقر اجتهاد القضاء اإلداري بهذا الصدد على أحقية المتعهد بالتعويض عن كامل قيمة اس-القطاع العام

 مناط ذلك.-القطاع العام دون حسم الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات
114 

بفسخ العقد مع أحقيته -إيقاف المتعهد عن العمل لمدة تزيد على سنة-عقد أشغال-قضاء إداري 
 121 ط ذلك.منا-التعويض

مطالبة المدعي بارتفاع أسعار بنود لم يكن طلبها في دعوى  -ارتفاع أسعار-عقد أشغال-قضاء إداري 
 121 مناط ذلك.-حقية المتعهد بالتعويضأ -سابقة تعد مطالبات جديدة

استقر اجتهاد القضاء اإلداري على أنَّ إقامة الدعوى قبل تنظيم الكشف  -أشغال عقد -قضاء إداري 
 122النهائي للعقد أقوى وأبلغ في الداللة على االستمساك بالحق من التحفظ على الكشف النهائي وهو 
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أحقية المتعهد باعتبار األشغال مستلمة -إطالة أمد المشروع بسبب من اإلدارة-يغني عن التحفظ
 مناط ذلك.-ض عن فترة إطالة العقدنهائيًا وبالتعوي استالماً 

نكول المستثمر عن دفع بدل االستثمار بموجب عقد االستثمار المبرم مع -عقد إداري -قضاء إداري 
ية وحتى عأحقية اإلدارة بتقاضي البدل مع الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القط-اإلدارة

 ذلك.مناط -الوفاء التام
127 

 141 عقود التوريد-ثانيا  

 –مخالفة المواد للمواصفات المطلوبة-طلب صرف قيمة المواد الموردة–عقد توريد–قضاء إداري 
 141 رده شكاًل.-قابل غير مدفوع الرسمادعاء بالت-رفض المطالبة

عدم اختصاا القضاء -عدم قبول الطلبات المقدمة من غير ذي صفة-عقد إداري -قضاء إداري 
 141 مناط ذلك.-يَّة فيما بين المصارفاإلداري بالمنازعات المتعلقة بالكفاالت المصرف

أحقية اإلدارة بالعدول عن تنفيذ العقد طالما لم يتم تبليغ المتعهد المرشح  -عقد توريد-قضاء إداري 
 148 مناط ذلك.-رفض الدعوى  -بأي تعويضأمر المباشرة دون أن يكون للمتعهد الحق 

ي ف عدم اختصاا محكمة القضاء اإلداري بنظر المنازعة-وجود شرط تحكيم-عقد توريد-إداري قضاء 
 147 مناط ذلك.-ظل وجود هذا الشرط

هد المتع أحقية-ثبوت مطابقة المواد الموردة للمواصفات المتفق عليها -عقد توريد -قضاء إداري 
 181 مناط ذلك.-بقيمة المواد

المراسالت التي تتم بين طرفي العقد ال تقطع مدة االرتباط المنصوا إن -عقد توريد-قضاء إداري 
عليها بالتعاقد صراحة والتي تقضي بأحقية المتعهد في التخلي عن التزامه العقدي وسحب كفالته إذا 

 . مناط ذلك-ر موعد لتقديم العروضلم يبلغ أمر المباشرة خالل مدة ستة أشهر من اليوم التالي آلخ
181 

إن انقضاء مدة الضمان وثبوت مسؤولية اإلدارة عن سوء تخزين الجهاز -عقد توريد-إداري قضاء 
د يجعل من أحقية المتعهد اعتبار المواد الموردة مستلمة استالماً نهائياً وباسترداد قي ة التأمينات مالمورَّ

 مناط ذلك.-النهائية
188 

الجهة المدعية للمعايير والشروط المطلوبة  ثبوت مخالفة المواد المقدمة من -عقد توريد-قضاء إداري 
-ليمةونية سيجعل من إجراء اإلدارة بسحب التعهد والتنفيذ على حساب المتعهد قائمًا على أسس قان

 مناط ذلك.-رفض الدعوى 
171 
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استقر اجتهاد القضاء اإلداري على  -ناكل ولم يتبلغ أمر المباشرة متعهد -عقد توريد-قضاء إداري 
فيذ لضمان حسن تنأنَّ الجزاء الوفاق لنكول المتعهد عن تنفيذ العقد هو مصادرة التأمينات المقدمة 

 مناط ذلك.-العقد
177 

ًا سندعدم اختصاا القضاء اإلداري بالمنازعات الناجمة عن عقد التأمين -عقد توريد-قضاء إداري 
 172 مناط ذلك.-7737/ لعام 33الرقم / / من قانون مجلس الدولة ذي76ألحكام المادة /

 177 قرارات إدارية

إنَّ تخصيا -المقسم قابل للبناء بمفرده–طي قرار البيع–بيع مقسم للمدعي–قرارات إدارية–قضاء إداري 
ق للمدعي حقًا مكتسبًا ال يمكن( عامًا 43المدعي بالمقسم وقيامه بدفع قيمته منذ ما يزيد عن )  قد حقَّ

 مناط ذلك.-قبول المطالبة–تجاوزه
611 

 إنَّ تسخير شخا-إحالل عضوية-إلغاء التخصيا بسكن في الجمعية-قرارات إدارية–قضاء إداري 
ر قد استفاد من مسكن ال من الناحية الواقعيَّة وال  لشخا آخر لالشتراك بداًل عنه ال يعني أنَّ الُمسخَّ
القانونيَّة ألنَّ المستفيد من شقة سكنيَّة هو من استلم مسكنه وقام بتسديد التزاماته الماليَّة تجاه 

 مناط ذلك.-قبول المطالبة –ل كاملالجمعية بشك

611 

ستفيد ي–فرض غرامة على التأخر في تسديد الوصل المالي الستقدام مربية–قرار تغريم–قضاء إداري 
/ تاريخ 77ة أو الرسم قبل نهاية المدة المحددة بموجب القانون رقم /من اإلعفاء من سدد الضريب

 مناط ذلك.-مطالبةقبول ال–73/77/0677
612 

االلتزام باستكمال إجراءات الترخيا والعمل واإلقامة إنَّما هو التزام ملقى  -قرار تغريم-قضاء إداري 
مدعية التنصل من هذا االلتزام بحجة على عاتق المستفيد من خدمات العاملة وعليه ال يسوغ للجهة ال

 مناط ذلك.-رفض الدعوى  -للخادمات عدم المعرفة به أو إلقائه على عاتق المكتب المستقدم
618 

عدم قيام القرار المشكو منه على سبب قانوني يبرره ويكون مرتكناً في صدوره -قرار إداري -قضاء إداري 
لغاء القرارقبول -يجعله جديرًا باإللغاء  611 مناط ذلك. -الدعوى وا 

إن قبول المدعي طالبًا مساااتجدًا للدراساااة في كلية الطلب البشاااري ومتابعة  -قرار إداري -قضااااء إداري 
نهاء تحصاايله العلمي وتخرجه منها يكساابه مركزًا قانونيًا خاصااًا ال يجوز المساااس به  الدراسااة فيها وا 

ن القول بغير ذلك يطال مبدأ اسااااااتقرار بعد مرور ذلك الردح الطويل من الزمن عل ى قبوله بالجامعة وا 
اط من-قبول الدعوى -أو تزوير المعامالت اإلدارية لألفراد طالما لم يثبت ضاااااالوعه في أي عملية غ 

 ذلك.

611 

المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز ال يجوز لإلدارة اتخاذ قرار من شأنه -قرار إداري  -قضاء إداري 
 611القانونية المستقرة والتي نشأت صحيحة في ظل القوانين واألنظمة النافذة، وال يسوغ لجهة اإلدارة 
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-ى قبول الدعو -المدعى إعادة النظر مجددا في التعادل الذي كانت قد أجرته وانتهى إلى إصدار الشهادة
 مناط ذلك.
صحة تشكيل لجنة تقييم اإلنتاج العلمي للمدعي يجعل قرار اللجنة باطاًل  عدم-قرار إداري -قضاء إداري 

ويكون من أحقية المدعي تبعًا لذلك إعادة تشكيل لجنة علمية إلعادة تقييم إنتاجه العلمي وقد حرا 
جراءات شكليَّة دقيقة تضمن صحة تشكيلها وتكفل  المشرع على إحاطة مثل هذه اللجان بضمانات وا 

نَّ وقوع الخلل في أحد هذه الضمانات أو الشكليَّات يفقد هذه حسن قيامها  بعملها وسالمة قراراتها وا 
 مناط ذلك.-قبول الدعىوى -اللجان كيانها القانوني ويبطل تشكيلها ويحبط عملها

618 

ن كانت تتمتع بحق فرض -قرار إداري -قضاء إداري  استقرَّ اجتهاد القضاء اإلداري على أن اإلدارة وا 
ات المنصوا عليها في القوانين واألنظمة النافذة إالَّ أن ذلك ال يمكن أن يتم عفويًا وبدون أي العقوب

تحقيق أو تدقيق فعلي فإذا كانت العقوبة غير مستخلصة استخالصًا سائغًا من تحقيقات جارية يكون 
مناط -يستوجب الحكم بإلغائه القرار اإلداري الذي يتضمن فرضها صادرًا دون سبب يبرر إصداره مما

 ذلك.

661 

إنَّ قيام اإلدارة بدعوة المدعي لتنظيم عقد بيع بقصد تحويل الشقة -قرار إداري  -قضاء إداري 
ا بها مجانًا إلى شقة بيعًا بسعر التكلفة خالفًا لما قررته اللجنة العليا للطوارئ وهي جهة  المخصَّ

-ًا باإللغاءيحة وحريَّ أعلى إنما يغدو مفتقرًا لمؤّيداته ومسّوغاته القانونيَّة السليمة والصح وصائيَّة
 مناط ذلك.

667 

إلغاء القرار المشكو منه مع أحقية -عدم ثبوت واقعة الغ -قرار فصل نهائي من الجامعة-قضاء إداري 
 664 مناط ذلك.-مع المخالفة المرتكبة اإلدارة بفرض عقوبة أخف تتناسب

إن اجتهاد مجلس الدولة بقساااميه االسااااتشاااااري -إلغاء تخصاااايا بمسااااكن-قرار إداري -قضااااء إداري 
والقضااااائي مسااااتقر على أنَّ إحالل عضااااوية عضااااو مكتتب محل عضااااو غير مكتتب لدى الجمعيات 

اط من-رفض الدعوى -ك الجمعياتالتعاونية الساااااكنية ال ينفي اساااااتفادة كل منهما من مساااااكن من تل
 ذلك.

611 

ضايا العاملين الغير خاضعين للق انون األساسي للعاملين  ق
 في الدولة

611 

ثبوت قيام المدعي على رأس عمله يجعل من قرار اعتباره -عضو هيئة تدريسية-عاملين-قضاء إداري 
أحقية عضو الهيئة التدريسية بالرواتب والتعويضات خالل فترة -في إجازة خاصة بال أجر قرارًا معدوماً 

في إجازة خاصة بال أجر مع احتساب هذه الفترة في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع اعتباره 
 مناط ذلك.-والمعا 

614 
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إن وجود عقود عمل منفصلة يمنع اعتبار المدعي -عامل في شركة نفط خاصة-عاملين-قضاء إداري 
يه يكون من أحقية العامل وعل0676/ لعام 77متعاقدًا لمدة غير محددة وفق أحكام قانون العمل رقم /

 مناط ذلك.-بحقوقه التأمينية فقط المطالبة
671 

إنَّ من حق المدَّعي اقتضاء الفرق بين -تخصيا بمعا  وزير-عضو هيئة تدريسية-قضاء إداري 
راتبه األخير الذي كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد وبين معاشه التقاعدي المخصا له كعضو 

قرارات التمديد وأحقيته بأن يضاف إليها تعويضاته المقررة التي كان يتقاضاها قبل هيئة تدريسية وفق 
إحالته على التقاعد بما فيها تعويض التفرغ عن الفترة التي كان فيها متفرغًا ووفق النسب واألسس 

 مناط ذلك.-ي قانون التفرغ العلميوالشروط والمنصوا عليها ف

671 

المطالبة بتعديل قرار التعيين وفقًا لسنوات الخدمة -دارة قضايا الدولةمحامو إ-متفرقات -قضاء إداري 
اة في ممارسة مهنة المحاماة وتشميلهم باالستفادة من عائدات اللصيقة القضائية ابقة المؤدَّ رفض -السَّ

 . مناط ذلك-المطالبة
611 

 611 متفرق ات

إنَّ اجتهاد -أو التأخر في تنفيذهإشكال تنفيذي ناتج عن تنفيذ حكم قضائي -متفرقات–قضاء إداري 
القضاء اإلداري قد استقرَّ على عدم اختصاا مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في اإلشكاالت 

إداري بالنظر  ءعدم اختصاا مجلس الدولة بهيئة قضا–التنفيذيَّة الناتجة عن تنفيذ األحكام القضائيَّة
 بالدعوى الماثلة.

614 

تنظيم المتعهد وكالة للمدعي بمتابعة المشروع ومراجعة كافة الدوائر الرسمية –متفرقات–إداري قضاء 
الوكالة ال تجيز للمدعي مراجعة المحاكم والتقاضي باسم المتعهد والمدعي لم يقم برفع –لهذه الغاية

ن غير ذي مالدعوى لتقديمها  عدم قبول–الدعوى ابتداًء بصفته ممثاًل للمتعهد بل بصفته الشخصية
 صفة.

617 

الخاا  7700/ لعام 799بحسب أحكام القرار رقم / –إلغاء قرار ترقين الملكية–متفرقات –قضاء إداري 
بالسجل العقاري فإن المحكمة المختصة للنظر في الدعوى هي محكمة المحل بالموضوع وعليه فإن 

إعالن عدم -يل ال يعدَّ قرارًا إدارياً قرار مدير السجل العقاري بالترقين تصحيحًا لخطأ حدث أثناء التسج
 ة قضاء إداري للنظر بهذه القضية.اختصاا مجلس الدولة بهيئ

621 

بموجب قانون العالمات الفارقة والرساااااام -براءة اختراع )نموذج صااااااناعي(  –متفرقات–قضاااااااء إداري 
منه على  777والذي نا في المادة  0667لعام  9والنماذج والمنافساااة غير المشاااروعة ذي الرقم 

أن تختا إحادى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المخالفات الناشااااااااائة عن تطبيق هذا 
626 
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عدم  –منه على إلغاء جميع القوانين واألنظمة المخالفة ألحكامه 737القاانون، كماا نصااااااااات المادة 
 اختصاا مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى الماثلة.

 621 دعوى تفسيرية.-متفرقات–إداري قضاء 
 624 عدم اختصاا.–إشكال تنفيذي –ترقين إشارة رسم التركات –متفرقات –قضاء إداري 
 628 إكساء حكم محكمين صيغة التنفيذ.-متفرقات–قضاء إداري 
تذرع اإلدارة بوجود حكمين متناقضين يعد سببًا لطلب إعادة المحاكمة وليس -متفرقات-قضاء إداري 

 627 مناط ذلك.-انعدام الحكم القضائي لطلب

سب غرامة تتنا-استجرار محطة محروقات مواد بترولية زيادة على المخصصات-متفرقات -قضاء إداري 
 647 مناط ذلك.-مع تلك الزيادة

-ةتعذر تبليغ وكيل الجهة المدعية خالل مدة طويلة من جلسات المحاكم-متفرقات-قضاء إداري 
 642 المراجعة.استبعاد الدعوى لحين 

 644 تسمية المحكمين من قبل المحكمة.-وجود شرط تحكيم في بنود العقد-متفرقات-قضاء إداري 
اسااتقر االجتهاد القضااائي في مجلس الدولة على مبدأ مفاده بأن قيام المالك  -متفرقات-قضاااء إداري 

م أحكام قانون وتنظيبإيجار العقار الذي خصاااااااااا به بموجب عملية التنظيم والتوزيع اإلجباري وفق 
يعاد اساااااااااتالمًا فعليًا للعقار وليس لإلدارة بعد ذلك التدخل إلخالء  7774/ لعاام 7عمران المادن رقم /

العقار من مساتأجره من أجل هدمه وتساليمه للمالك خاليًا من الشواغل بحسبان أنَّ ذلك يعد عملية ال 
نونًا اك في حلٍّ من مسؤوليتها المفروضة قيجني منها المرفق العام أي نفع وتغدو اإلدارة في ضوء ذل

 مناط ذلك. -بإخالء العقار

647 

استقر اجتهاد القضاء اإلداري على أنه ال تخضع المخططات التنظيمية للطعن -متفرقات-قضاء إداري 
باإللغاء أمام مجلس الدولة ألنها قرارات تنظيمية عامة تقوم على التقدير والتصور للرؤية المستقبلية 

 7790( لعام 3للتجمع السكاني وال ترقى لمرتبة القرار اإلداري وبحسبان أنَّ المرسوم التشريعي رقم )
د المراجع التي يجوز لصاحب العالقة الطعن أمامها  المتضمن قانون التخطيط العمراني وتعديالته قد حدَّ

 مواعيد الدورية المحددةأو االعتراض على ما تضمنه المخطط التنظيمي بشأن عقاره وخالل المهل وال
 مناط ذلك.-عدم قبول الدعوى -لذلك

686 

 687 ين.إكساء صيغة تنفيذ لقرار محكم -متفرقات-قضاء إداري 

إن العبرة في تحديد النا القانوني الناظم لواقعة معينة هي -تنازع قوانين-متفرقات-قضاء إداري 
ن المبدأ العام في أن أي قانون يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تمت  -لتاريخ تحقق تلك الواقعة وا 

لغائه وهو مجال تطبيقه  لقانون الزمني فيسري اتحت سلطانه أي بالفترة الواقعة ما بين العمل به وا 
الجديد بأثره الحال والمباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه وال تسري بأثر 

681 
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رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه إال بنا خاا يقرر األثر الرجعي، أما بالنسبة 
ا نونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منهلآلثار المستقبلية المترتبة على التصرفات القا

 مناط ذلك.-قبول الدعوى -ون الجديدبعد العمل بالقان
 684 دعوى تفسيرية.-متفرقات-ضاء إداري ق

عدم قبول الطلب لعدم توفر إحدى الحاالت الموجبة إلعادة -طلب إعادة محاكمة-متفرقات-قضاء إداري 
 671 قانون أصول المحاكمات المدنية. نم/ 047المحاكمة المنصوا عليها في المادة/

 671 مخالف ات وتراخيص البناء

ز بسالمة األعمال في المنشأة المبر إنَّ التقرير الفني -مخالفة قابلة للتسوية–مخالفات –قضاء إداري 
ل  بالدعوى مقدم من مهندسين إنشائيين ومصدق من نقابة المهندسين وهو التقرير المطلوب والمعوَّ

 مناط ذلك.-إلغاء قرار الهدم–ائيةعليه إلثبات السالمة اإلنش
671 

ق لغرامة وفمخالفة قابلة للتسوية با-تحويل مقسم من سكني إلى تجاري  –مخالفات –قضاء إداري 
( لعام 7وثيقة إثبات قدم المخالفة قبل صدور القانون رقم )-0660( لعام 73أحكام القرار رقم )

 مناط ذلك.-قبول المطالبة-ير فني()ضبط تقر  0664
674 

ض رف–القوانينالترخيا موافق لألنظمة و  –طلب إلغاء رخصة بناء –ترخيا بناء –قضاء إداري 
 111 مناط ذلك.-المطالبة

إن مخالفات التجاوز بالبناء على األمالك –مخالفة غير قابلة للتسوية–مخالفات بناء–قضاء إداري 
العامة ومنها مجاري األنهار هي مخالفات غير قابلة للتسوية بموجب أحكام المادة األولى بقانون 

 0664/ لعام 7وكذلك بموجب أحكام المادة الثانية من القانون رقم /  7706/ لعام 44رقم / 
 مناط ذلك-رفض المطالبة-0663عام / ل47وبموجب أحكام قانون التشريع المائي رقم /

111 

-ى قبول الدعو -ر الترخياإلغاء قرا-عدم وجود تقرير سالمة إنشائية-ترخيا مصعد -قضاء إداري 
 112 مناط ذلك.

/ لعام 44قانون رقم /ثبوت قابليَّة المخالفة للتسوية وفق أحكام القرار بال-مخالفة بناء-قضاء إداري 
ل قبو-ضمن النسب المسموحة للبناء في الوجائب 0670/ لعام 46والمرسوم التشريعي رقم / 7706
 مناط ذلك.-الدعوى 

111 

وجود طلب مقدم إلى اإلدارة المدعى عليها لتسوية المخالفة موضوع  عدم -مخالفة بناء-قضاء إداري 
اه غياب مقومات القرار اإلداري السااالبي وعليه فإنَّ القضااااء اإلداري ال يملك أن يتصااادَّى  الدعوى مؤدَّ
إللزام اإلدارة القيام بعمل معين أو االمتناع عنه في قضاااااء اإللغاء في ظل عدم وجود قرار إداري قابل 

 عدم قبول الدعوى باعتبارها سابقة ألوانها.-نللطع

117 
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إنَّ إشارة الدعوى الموضوعة على القيد العقاري ال تمنع المالك -ترخيا بناء-تراخيا-قضااء إداري 
/ تاااريخ 94قياادًا من الحصاااااااااول على رخصااااااااااة البناااء وذلااك التزامااًا بااأحكااام القرار التنظيمي رقم /

كان والمرافق الذي حدد اإلشااارات المانعة من التصاارف الصااادر عن الساايد وزير اإلساا 07/3/7793
 مناط ذلك.-من ضمنها إشارة الدعوى على سبيل الحصر وليس 

111 

أحقية الجهة المدعية بتسوية المخالفات كونها مثبتة القدم وفق القانون رقم -مخالفات-قضاء إداري 
لعلة الترابط اإلنشائي  7706لعام  / 44وذلك وفقًا ألحكام القرار بالقانون رقم /  0664/ لعام  7/ 

مع أجزاء البناء المرخصة ودون المساس بأحقية اإلدارة باقتضاء رسوم وغرامات التسوية وفقاً للقوانين 
 لجميع اً واألنظمة النافذة شريطة اإلبقاء على القبوين اإلضافيين الناتجين عن المخالفة ملكًا مشترك

 مناط ذلك.-أقسام البناء

117 

عدم وجود ما يثبت تسوية مخالفة تحويل صفة استخدام العقار من مرآب إلى -تراخيا-داري قضاء إ
يجعل من قرار إلغاء ترخيا الصيدلية من قبل اإلدارة في  المطلوبة للترخيا تجاري ومخالفة الشروط

 ك.مناط ذل-رفض الدعوى -محله القانوني
167 

 ثانيالباب ال
 اإلداريةاألحكام الصادرة عن المحاكم  

 167 إصابات العمل

 111 قبول المطالبة.-لورثة بمعا  وفاةتخصيا ا–وفاة ناجمة عن العمل –عامل–محكمة إدارية
اشتراط مرور مدة عشرين عامًا على الخدمة لالعتداد بالمرض -إصابة عمل–عامل–محكمة إدارية 

 116 تعويض إصابة عمل.حق بالحصول على عدم تحقيق العامل لهذه المدة يفقده ال-المهني

التاريخ -استقالل معا  إصابة العمل عن معا  الشيخوخة –إصابة عمل –عامل–محكمة إدارية 
ل عليه العتماد إصابة العمل هو التاريخ الحقيقي لإلصابة والمحدد بموجب وثائق رسميَّة مناط -المعوَّ

 .ذلك
117 

اإلصابة الجديدة ال تعد  في حال ثبوت أنَّ أحقية العامل بتعويض إصابة عمل -عامل–محكمة إدارية 
 114 صابة العمل هو تاريخ ثبوت العجز.تاريخ اعتماد إ-انتكاسة لإلصابة السابقة
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العبرة بتخصيا معا  عجز كامل هو تاريخ ثبوت العجز أو بعد مضي سنة من  إنَّ  –محكمة إدارية
نيًا بعد استحقاقه لمعا  العجز ال يجوز االشتراك عن العامل تأمي-تاريخ اإلصابة أيهما أسبق

 .مناط ذلك-الكامل
171 

جرائه لعمل جراحي بشكل الحقتعرُّ -عامل–محكمة إدارية  ال مجال للمطالبة باعتماد -ضه لحادث وا 
إصابة عمل عن إصابة لم تذكر في التقرير الطبي اإلسعافي لحظة وقوع الحادث طالما أنَّ اإلصابة 

 .مناط ذلك-هذا الحادثالمدعى بها لم تكن ناتجة عن 
171 

-77إن قانون التأمينات االجتماعية وبموجب المادتين)-إصابة عمل –عامل مؤقت–محكمة إدارية 
( منه قد ألزم رب العمل باالشتراك عن العامل المؤقت لدى مؤسسة التأمينات االجتماعية اعتبارًا 06

نَّ  7/7/7777من تاريخ  لعامل ال يمكن أن يشكل سببًا مانعًا من تراخي اإلدارة في االشتراك عن ا وا 
 .مناط ذلك-استحقاقه لتعويض اإلصابة في حال ثبوتها

174 

مناط استحقاق العامل لمعا  إصابة عمل أن تبلغ نسبة العجز لديه  إنَّ –إصابة عمل-محكمة إدارية
ه في حال عدم بلوغ إصابته هذه النسبة فإنَّ -من مجمل وظائف الجسم %43بسبب هذه اإلصابة 

 يوازي نسبة العجز المتخلفة لديه.يستحق تعويض دفعة واحدة 
111 

 قرارات اعتبار العامل
 بحكم المستقيل

111 

ثبوت عدم بلوغ غيابه غير المبرر  –صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل –عامل–محكمة إدارية 
 111 . مناط ذلك-إلغاء القرار-/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة743المدة المحددة في المادة /

ثبوت واقعة التوقيف خالل فترة –صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل –عامل–محكمة إدارية 
 114 .مناط ذلك-إلغاء القرار-سلطة القضاء اإلداري في رقابة مشروعية القرار –االنقطاع

 ال مجال إللغاء القرار في –صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل بسبب غيابه-عامل–محكمة إدارية 
سائل و المحكمة في تقدير سلطة -حال عدم ثبوت وجود العامل في حالة قوة قاهرة تبرر غيابه المذكور

 اإلثبات.
121 

-يونصدور القرار قبل أوانه القان-صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل –عامل  –محكمة إدارية 
 121 قبول المطالبة.-إلغاء القرار

إن الدعوى التي تستهدف إلغاء قرار اعتبار العامل بحكم المستقيل تعد من –عامل–محكمة إدارية
لمه رار المذكور أو عا خالل ستين يومًا من تاريخ تبليغ العامل بالقدعاوى اإللغاء التي يتعين إقامته

 اليقيني به.
122 
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-طافهثبوت واقعة اخت-صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل لغيابه عن وظيفته-عامل–محكمة إدارية
 128 لغاء القرار مع أحقيته بالتعويض.إ

اء إلغ-أثر ذلك-ثبوت واقعة اختطافه-المستقيلصدور قرار باعتباره بحكم –عامل–محكمة إدارية
 141 قبول المطالبة.-ر ومنحه مستحقاتهالقرا

قرار التفرقة بين ال-تقديم تظلم لإلدارة-صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل–عامل –محكمة إدارية 
 ه فيعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الميعاد القانوني المنصوا علي-الباطل والقرار المعدوم

 / من قانون مجلس الدولة.00لمادة/ا
141 

عدم مباشرة العامل في مكان عمله –صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل –عامل  –محكمة إدارية 
 .مناط ذلك-إلغاء القرار-بسبب الظروف الراهنة وتحديد مركز عمله في مكان آخر ومباشرته فيه

147 

عادته إلى عمله وفق أحكام المادة/ إنَّ اعتبار العامل–عامل–محكمة إدارية  / 747بحكم المستقيل وا 
من القانون األساسي للعاملين في الدولة بموجب السلطة الجوازية المقّررة لرئيس مجلس الوزراء إنَّما 

 عويض عن فترة انقطاعه إلى العمل.يعد بمثابة تعيين مجدد ويشكل مانعًا من استحقاق العامل ألي ت
187 

إن توقيف العامل ووجود دعوى جزائية –صدور قرار باعتباره بحكم المستقيل–عامل – محكمة إدارية
إقامة العامل الدعوى بعد إخالء سبيله وتقرير منع -مقامة بحقه تعد سببًا قاطعًا لميعاد دعوى اإللغاء

 ذلك.اط من-ار مع أحقيته بالتعويضإلغاء القر -محاكمته يجعل من دعواه مقدمة ضمن الميعاد القانوني
182 

 171 تعويضات

/ من القرار 00استنادًا ألحكام المادة / تعويض الجهد اإلضافيالمطالبة ب–عامل  –محكمة إدارية 
المذكور فإن التعويض / من القرار 00استناداً ألحكام المادة /-7707/ لعام 079الجمهوري ذي الرقم /

تم تحديد المستفيدين من هذا التعويض على أنه وبموجب هذه المادة ال يشمل المهندسين تأسيسًا 
ن في حقول التنقيب ومواقع البحث ولحاملي بكالوريوس العلوم والتجارة وتّم إضافة حملة ووهم العامل

رفض -07/3/7777( تاريخ 77/ل/07اإلجازة في الحقوق بموجب قرار اللجنة اإلدارية ذي الرقم )
 مناط ذلك.-المطالبة

171 

استحقاقها للعالوة كونها تشغل وظيفة –%7إضافية بنسبة  تعليمية عالوة–عامل –محكمة إدارية
 171 .مناط ذلك-تعليمية

 كون  قبول المطالبة -للعاملين في خدمة المعاقين تعويض طبيعة العمل –عامل  –محكمة إدارية 
 178 .ذلكمناط -عامل دائم في معهد رعاية المعوقين ويمارس مهامًا في خدمة المعوقين المدعي
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من األجر المقطوع  %4حصوله على دبلوم تأهيل تربوي ومنحه تعويض بنسبة  –عامل–محكمة إدارية
عدم أحقيته -نقله خارج مالك وزارة التربية-0669/ لعام 49وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /

  مناط ذلك.-بتقاضي التعويض المذكور بحسبانه ال يمارس وظيفة تعليمية
711 

استحقاقه لتعويض طبيعة العمل للعاملين في وظائف تعليمية -مرشد نفسي-عامل-إدارية محكمة
 716 .مناط ذلك-طالما أنَّ لعمله صلة بالوظيفة التربوية

-قبول المطالبة-العمل المطالبة بالعالوة التعليمية وتعويض طبيعة-مدرس معاون -محكمة إدارية
 717 مناط ذلك. 

المطالبة بتعويض طبيعة -إدارية في اإلدارة الفرعية بمديرية التربية عامل بوظيفة-محكمة إدارية
مله طالما أنَّ لع قبول المطالبة-مناط استحقاق التعويض-العمل المقّرر للقائمين بوظيفة تعليمية

 .مناط ذلك-صلة بالوظيفة التربوية
711 

المطاالبة بتعويض طبيعة العمل المقّرر للعاملين في معاهد رعاية  –منادب دائم عاامال–محكماة إدارياة
مناط -قبول المطالبة-مناط اساااااااااتحقاق التعويض-0664/ لعام 44المعوقين وفقاًا ألحكام القانون /

 .ذلك
116 

استحقاق  مناط-تعويض طبيعة العمل للعاملين في معاهد رعاية المعوقين–عامل–محكمة إدارية
 711 المطالبة. قبول-التعويض

عادة توصيف كمساعد باحث–عامل بالبحوث الزراعية–محكمة إدارية  –المطالبة بتعويض التفرغ وا 
عادة التوصيف  718 .مناط ذلك-رد المطالبة-مناط استحقاق التعويض وا 

مناط -قبول المطالبة-حق دوري  –التعويض عن العمل في عطلة يوم السبت-عامل–محكمة إدارية 
 761 ذلك.

عادة توصيفه كمساعد باحث–عامل بالبحوث الزراعية–محكمة إدارية  –المطالبة بتعويض التفرغ وا 
عادة التوصيف  766 .مناط ذلك-قبول المطالبة-مناط استحقاق التعويض وا 

-اقمناط االستحق–المطالبة بإعادة توصيف وتعويض التفرغ –عامل بالبحوث الزراعية –محكمة إدارية 
عدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الميعاد -بإعادة التوصيف تعد من دعاوى اإللغاءإن دعوى المطالبة 

 م.عدم قبول المطالبة بالتعويض لسقوطها بالتقاد-القانوني
767 

مناط -صاالمطالبة بتعويض العمل الفني المتخ–عاملين بوزارة الصناعة –محكمة إدارية 
 764 قبول المطالبة.-استحقاقه

 711 حقوق تأمينية
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ل عليه لتصفية حقوقه التقاعدية هو تاريخ  –عامل مسرح تأديبياً –محكمة إدارية  التاريخ المعوَّ
 711 .مناط ذلك-اكتساب الحكم المسلكي القاضي بتسريحه تأديبيًا الدرجة القطعية

عدم قبول -وني المحدد لذلكتقديم طلب الضم بعد الميعاد القان-ضم خدمة –عامل-محكمة إدارية
 711 الطلب.

عدم اعتمادها كونها ال ترتبط بطبيعة -إصابة عمل )التهاب كبد فيروسي( –عامل  –محكمة إدارية 
ها لعدم انتهاء خدمة اناعتبار الدعوى سابقة ألو –المطالبة بصرف راتب تقاعدي -عمل العامل

 .مناط ذلك-العامل
714 

ك بعد تسديد االشتراكات التأمينية أحقيته بذل –ضم خدمة البونات اإلنتاجية –عامل  –محكمة إدارية 
 771 .مناط ذلك-المترتبة قانوناً 

–0660/ لعام 440ممارسة أعمال خطرة باالستناد إلى أحكام المرسوم  –عامل  –محكمة إدارية 
عن  % 7استحقاق معا  الشيخوخة إضافة لمبلغ إضافي بنسبة  –المطالبة بمعا  شيخوخة

 .مناط ذلك-قبول المطالبة-يوم تأخيرالمعاشات المتأخر في صرفها عن كل 
776 

استحقاقه -أثر مبدأ الحقوق المكتسبة-المطالبة بمعا  شيخوخة-منقول عامل-محكمة إدارية
 771 . مناط ذلك-للمعا 

دة االشتراكات التأمينية-وفاة-عقد موسمي-محكمة إدارية -بمعا  وفاة طبيعية المطالبة-مسدَّ
 778 أحقيته بذلك.

شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة -تخصيصه بمعا  شيخوخة –عامل مياوم – محكمة إدارية
 711 .مناط ذلك--قبول المطالبة-عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة

من معا  وفاة  تخصيا الورثة بمعا  وفاة ناجم عن العمل بدالً  –عامل متوفى –محكمة إدارية 
 711 مناط ذلك.-طبيعية

 المطالبة بضم خدمة ومعا -عودة للعمل-نهاء خدمته وتصفية حقوقهإ–عامل –محكمة إدارية 
 711 مناط ذلك.-قبول المطالبة–تقاعدي

قبول المطالبة بنفقات الجنازة –تعويض الدفعة الواحدة ونفقات الجنازة –ورثة-عامل –محكمة إدارية 
 714 مناط ذلك. -الستحقاق المؤمن عليه معا  تقاعدي ورد المطالبة لجهة تعويض الدفعة الواحدة

 721 دعاوى تسوية

ات تسوية وضعه ومنحه الترفيع–تصحيح خطأ مادي في قرار التصنيف بالفئة –عامل  –محكمة إدارية 
 721 .مناط ذلك-المستحقة على أساٍس هذه التسوية
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عليه الحتساب ميعاد الترفيع هو تاريخ التاريخ المعول -تصحيح عالوة ترفيع –عامل–محكمة إدارية 
 721 .مناط ذلك-إن المطالبة بتصحيح مقدار عالوة الترفيع تعد من دعاوى التسوية-المباشرة

-عدم إدراج اسم العامل في جدول الترفيع سهواً  –المطالبة بعالوة ترفيع –عامل –محكمة إدارية 
 728 .مناط ذلك-قبول المطالبة-دعوى تسوية

إن المطالبة بعالوة الترفيع الجزئية المستحقة عن الفترة الواقعة بين آخر ترفيع -عامل-إداريةمحكمة 
استحقه وبين تاريخ مباشرته العمل بعد صدور الصك بإعادة تعيينه بصورة دائمة وفق أحكام القانون 

ي وا عليه فتعد من دعاوى التسوية التي ال تتقيد بميعاد دعوى اإللغاء المنص 0667/ لعام 9رقم /
أساس التفرقة بين دعاوى اإللغاء -7737/ لعام 33/ من قانون مجلس الدولة رقم /00المادة /

 .مناط ذلك-ودعاوى التسوية

741 

إن إعادة التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس وفق أحكام المرسوم التشريعي –عامل–محكمة إدارية 
ذي بلغه العامل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بعد إنَّما تتم وفق األجر ال 0677/ لعام 00رقم /

-مطالبةقبول ال-منحه عالوة جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع استحقه وصدر قرار إعادة التعيين
 . مناط ذلك

741 

م / لعا4المطالبة بالزيادة المقّررة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم / –عامل  –محكمة إدارية 
 741 مناط ذلك.-ول المطالبةقب– 7796

 0667/ لعام 9إن المطالبة بعالوة الترفيع الجزئية وفق أحاكم القانون رقم / –عامل–محكمة إدارية
إن عالوة الترفيع تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بانقضاء –تعد من دعاوى التسوية

منح الفروقات عن خمس سنواٍت سابقة  خمس سنواٍت على تاريخ استحقاقها وهو األمر الذي يستوجب
  .مناط ذلك-/ من القانون المدني474لتاريخ االدعاء وفق أحكام المادة /

748 

 781 صرف من الخدمة 

المطالبة بتعويض -صدور قرار بجواز إعادة استخدامه –صرف من الخدمة  –عامل–محكمة إدارية
-أنَّ إعادة استخدامه تعد بمثابة تعيين مجددبحسبان  رفض المطالبة–عن فترة بقائه خارج الخدمة

 .مناط ذلك
781 

شمول الجرم المنسوب للعامل بالعفو العام قبل صدور حكم –صرف من الخدمة –عامل–محكمة إدارية
-جزائي مكتسب الدرجة القطعية وصدور قرار من المحكمة اإلدارية العليا بفرض عقوبة خفيفة بحقه

 الصرف على موجباتهقرار قبول المطالبة لعدم قيام -مع التعويضالمطالبة بإلغاء قرار الصرف 
 . مناط ذلك-القانونية

787 
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-قبول المطالبة-ء القرارإلغا-عدم وجود سبب لصدور القرار–صرف من الخدمة–عامل–محكمة إدارية 
 188 مناط ذلك

-الصرف عدم وجود إحالة للقضاء وعدم بيان أسباب –صرف من الخدمة–عامل –محكمة إدارية 
 771 قبول المطالبة.-لقرار مع التعويضالمطالبة بإلغاء ا-مفهوم أعمال السيادة

انعدام قرار -صدور قرار بصرفه من الخدمة-صدور قرار بقبول استقالته-عامل–محكمة إدارية
 771 اط ذلك.من-قبول المطالبة-وانعدام محل قرار الصرف الصرف النفصام الرابطة الوظيفية بشكل مسبق

-وقف الميعاد–دعوى إلغاء-استمرار المحاكمة الجزائية–صرف من الخدمة –عامل  –حكمة إدارية م
إن ميعاد إقامة الدعوى إللغاء قرار الصرف من الخدمة هي ستون يومًا تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم 

-انونيرد طلب إلغاء قرار الصرف من الخدمة لتقديمه خارج الميعاد الق-الجزائي الدرجة القطعية
 مناط ذلك.-ألجوره عن فترة توقيفهاستحقاقه 

778 

قامة -دعوى إلغاء–المطالبة بإلغاء قرار الصرف–صرف من الخدمة–عامل–محكمة إدارية تقديم تظلم وا 
الدعوى خالل ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تقديم التظلم يجعل الدعوى مقدمة ضمن الميعاد 

عدم وجود أسباب لصدور -/ من قانون مجلس الدولة00اء في المادة /القانوني المحدد لدعوى اإللغ
لغاء القرار المشكو منه قبول المطالبة-قرار الصرف وعدم وجود إحالة للقضاء  مناط ذلك.-وا 

111 

-عدم مسؤوليته عن الجرم المنسوب إليه-صرف من الخدمة–جرم تزوير –عامل–محكمة إدارية 
 112 مناط ذلك.-لى عمله وصرف مستحقاتهإعادته إ-استخدامهصدور قرار بجواز إعادة 

 117 طعون انتخابية

المطالبة بإلغاء قرار وزير اإلدارة المحلية المتضمن إعالن النتائج -طعون انتخابية –محكمة إدارية 
 111 مناط ذلك. -قبول المطالبة-ألصواتوجود خطأ في فرز ا-جزئيًا فيما يخا المدعي

المطالبة بإلغاء قرار وزير اإلدارة المحلية المتضمن إعالن النتائج -طعون انتخابية–إداريةمحكمة 
 111 مناط ذلك.-لبةقبول المطا-وجود خطأ في فرز األصوات-جزئيًا فيما يخا المدعي

 117 عدم اختصاص

الحلقة مضيف طيران خاضع لقانون الموظفين األساسي من أفراد -عدم اختصاا–محكمة إدارية 
 161 .مناط ذلك-المطالبة بتعويض الطيران–األولى

دم ع –المطالبة بمستحقات تأمينية )تعويض الدفعة الواحدة( –عامل لدى قطاع خاا –محكمة إدارية
 161 اا.اختص
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 167 عدم اختصاا.–معا  شيخوخة –اع خااعامل لدى قط–محكمة إدارية
المدعي -قرار اإلعفاء من رئاسة مجلس المدينةالمطالبة بإلغاء -عدم اختصاا –محكمة إدارية 

إعالن عدم اختصاا -ليس من العاملين الخاضعين ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة
 .مناط ذلك-المحكمة اإلدارية

164 

اط من-المطالبة بتعويض التفرغ–عضو هيئة فنية )قائم باألعمال(-عدم اختصاا–محكمة إدارية 
 167 . ذلك

عدم –تغريم بسبب حادث اصطدام –موظف من الحلقة األولى-عقيد-عسكريين–محكمة إدارية
/ من قانون 74اختصاا محكمة القضاء اإلداري وفق أحكام المادة /-اختصاا المحكمة اإلدارية

 مناط ذلك.-مجلس الدولة
111 

عن الضرر  ضالمطالبة بالتعوي –عضو هيئة تدريسية موظف من الحلقة األولى–محكمة إدارية
 116 عدم اختصاا. –المعنوي 

 111 عسكريين

-خدمة ألقل من عشر سنوات–المطالبة باإلعفاء من الخدمة اإللزامية –عسكريين–محكمة إدارية 
رد -عدم شموله بأحكام المرسوم المذكور-0670/ لعام 7تسريحه قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /

 مناط ذلك.-المطالبة
114 

-المطالبة باإلعفاء من الخدمة اإللزامية على أساٍس دفع البدل النقدي-عسكريين–محكمة إدارية 
هي لتاريخ تقديم  0677/ لعام 74العبرة في األحقية بدفع البدل النقدي في ظل المرسوم رقم /

-ةقبول المطالب-حق مكتسب-الطلب وكافة الثبوتيات المحققة لشروط المرسوم المذكور وقت نفاذه
 مناط ذلك.

117 

المطالبة بإلغاء قرار السوق –مكلف وحيد لوالدته مجهولة مكان اإلقامة-عسكريين –محكمة إدارية 
 171 قبول المطالبة.-الخدمة اإللزاميةإلى 

وجود تقرير من قائد الوحدة -المطالبة باعتبار مؤرث الجهة المدعية شهيد-عسكريين-محكمة إدارية
 171 مناط ذلك.-قبول المطالبة-الخدمة وبسببها يفيد بحدوث الوفاة أثناء

اد هاالجت-تقصير مدة خدمة العلم اإللزامية–أداء خدمة العلم اإللزامية–متطوع –محكمة إدارية 
 171 مناط ذلك.-المستقر

 177 قرارات إدارية
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المرسوم التشريعي  نَّ إ-0677/ لعام 00المطالبة بالتثبيت بموجب المرسوم رقم /–عامل–محكمة إدارية
الذي قضى بتثبيت العاملين المؤقتين وفق الشروط المحددة فيه إنَّما جاء  0677/ لعام 00رقم /

لتحقيق االستقرار الوظيفي للعاملين المؤقتين وتأمينًا لراحتهم واستقرارهم النفسي واالطمئنان إلى 
زام يتوجب على اإلدارات المعنية االلت مستقبلهم ومساواتهم بالعاملين الدائمين ومن هذا المنطلق فإنه

بالهدف المذكور وضمن الشروط المحددة في المرسوم دون أن تتخذ من الجوازية التي منحها إياها 
لولة نهاء عقودهم المؤقتة للحيإالمرسوم المذكور بالتثبيت أي سلطة تحول دون تثبيت المستحقين أو 

فصلهم من العمل بشكل نهائي حيث تكون بذلك قد دون استفادتهم من شروط الخدمة المستمرة أو 
 مناط ذلك.-قبول المطالبة-تعسفت باستعمال السلطة وأضرت بالعامل وأسرته

111 

ة قرار لجن-خطأ مادي في قرار نقل درجة العالوة–المطالبة بتعديل عالوة ترفيع–عامل-محكمة إدارية
 111 مناط ذلك.-رد المطالبة-طةعدم وجود عيب إساءة استعمال السل-تقييم أداء العاملين

عدم وجود -المطالبة بإلغاء قرار عقوبة الحسم من األجر الصادر من اإلدارة-عامل–محكمة إدارية 
 118 مناط ذلك.-قبول المطالبة-أسباب مبررة لفرض العقوبة

 121 مناط ذلك.-قبول المطالبة-حتياطياالعتراض على قرار الحجز اال-عامل–محكمة إدارية 
 لئن كانت اإلدارة من حيث األصلاستقرَّ االجتهاد على أّنه و  –نقل تأديبي مقنع –عامل –محكمة إدارية 

تتمتع بسلطة تقديرية بنقل العاملين لديها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و متطلبات حسن سير 
ك السلطة و ذل العمل إال أنَّ سلطتها بهذا الخصوا منوطة بأال تكون مشوبة بعيب إساءة استعمال

بأن يتم نقل العامل إلى وظيفة أدنى من الوظيفة التي كان يشغلها إذ أنه يتعين على اإلدارة مراعاة 
التدرج الوظيفي في السلم اإلداري و ذلك بأن يتم نقل العامل من وظيفة إلى أخرى مساوية لها في 

على جزاء تأديبي مقنع لم يخولها طوى قرارها في هذا الخصوا انالسلم اإلداري أو أعلى منها و إال 
القانون سلطة فرضه و تطبيقه بحسبان أنَّ القانون قد حصر سلطة فرض عقوبة النقل التأديبي 

 مناط ذلك.-قبول المطالبة-إلغاء القرار-بالمحكمة المسلكية المختصة

127 

إصدار اا اإلدارة بعدم اختص-هاء خدمته استناداً لتقرير تفتيشيإنصدور قرار ب–عامل–محكمة إدارية 
 124 أساس ذلك.-إلغاء القرار-يل الحصرحاالت نهاية الخدمة محددة على سب-هذا القرار

عدم وجود أسباب  –المطالبة بإلغاء قرار اإلدارة المتضمن عقوبة حجب الترفيع–عامل–محكمة إدارية
 141 مناط ذلك.-إلغاء القرار-العقوبة مبررة لفرض

دعوى –المطالبة بإلغاء قرار النقل وباألجور عن فترة كف اليد–كف يد-نقل–عامل –محكمة إدارية
أسس -منحه أجوره عن فترة كف اليد-رد طلب إلغاء قرار النقل لتقديمه خارج الميعاد القانوني-إلغاء
 ذلك.

146 
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 لعام/ 47صدور القانون رقم /-المطالبة بتعديل الفئة-خريجو مدّرسة التمريض–عامل–محكمة إدارية
 141 أساس ذلك.-رد المطالبة-0667

المطالبة بإلغاء القرار وتعديل درجة –تحديد الكفاءة بدرجة وسط–عالوة ترفيع –عامل–محكمة إدارية
 148 مناط ذلك.-عدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الميعاد القانوني-دعوى إلغاء–الكفاءة

 181 كف يد

/ من 97المنصوا عليها في الفقرة /ب/ من المادة /توافر الشروط –كف يد–عامل–محكمة إدارية
 181 مناط ذلك.-قبول المطالبة –القانون األساسي للعاملين في الدولة الستحقاق األجور

اته يضكيفية احتساب أجوره وتعو-حصوله على إجازة خاصة بال أجر-–كف يد–عامل –محكمة إدارية 
 181 شروط ذلك.-عن فترة كف اليد

توافر شروط استحقاق األجور –صدور قرار بصرفه من الخدمة–يدال وفكفمعامل –محكمة إدارية 
/ من القانون األساسي للعاملين 97عن فترة كف اليد المنصوا عليها في الفقرة /ب/ من المادة /

 مناط ذلك. -تاريخ صرفه من الخدمةحتى  عن فترة كف اليد منحه ألجوره-في الدولة
187 

في حال توافر الشروط  هاد في مجلس الدولة على أنَّ هاستقرَّ االجت–يد كف –عامل–محكمة إدارية
/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة فإن العامل 97المنصوا عليها في الفقرة /ب/ من المادة /

يتقاضى كامل أجوره عن فترة توقيفه أما الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف اإلدارة بعد 
مناط -بيله وحتى تاريخ إعادته إلى عمله فإنه يتقاضى عنها تعويض يعود تقديره للمحكمةإخالء س

 .ذلك

176 

هاء إنصدور قرار ب-توافر شروط استحقاق األجر-إخالء سبيله –كف يد –عامل –محكمة إدارية 
حددت / من القانون األساسي التي 747إلغاء القرار استنادًا ألحكام المادة /-خدمته لعدم الحاجة

 قبول المطالبة.-الت نهاية الخدمةعلى سبيل الحصر حا
171 

صدور قرار بجواز إعادة -صدور قرار بصرفه من الخدمة –كف يد-توقيف-عامل–محكمة إدارية 
التمييز بين الفترة الممتدة من تاريخ توقيف العامل وحتى تاريخ صرفه من الخدمة والفترة -استخدامه

عد قوا-د(الخدمة وحتى صدور قرار بجواز إعادة استخدامه )تعيين مجدالممتدة من تاريخ صرفه من 
 مناط ذلك. -منحه ألجوره

174 

صدور قانون العفو العام قبل اكتساب  استقر اجتهاد مجلس الدولة على أنَّ -عامل-محكمة إدارية
الحكم الجزائي بإدانة العامل الدرجة القطعية ينزل منزلة البراءة، أما في حال صدور قانون العفو العام 

مكتسب الدرجة القطعية بإدانة العامل فإن ذلك من شأنه أن ُيفقد العامل شروط  بعد صدور حكم جزائي
211 
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من القانون األساسي للعاملين في  97فقرة ب من المادة استحقاق األجر المنصوا عليها في ال
 مناط ذلك.-رفض الدعوى -الدولة

 211 مطالبات مالية

استقّر االجتهاد على أن قيمة األضرار الناتجة  –تغريم بقيمة السيارة المتدهورة –عامل–محكمة إدارية
 211 مناط ذلك.-الجهاتعن الحوادث توزع مناصفة بين العاملين لدى الجهات العامة وهذه 

إلغاء قرار التغريم لعدم ثبوت وجود خطأ  –الفنية تغريم بسبب خطأ في الدراسة –عامل–محكمة إدارية 
 218 قبول المطالبة.-داد هذه الدراسةمن قبل الجهة المدعية في إع

لمبلغ من اتحصيل يتعين  –التغريم بمبلغ ضريبة بدل مقيمين أثناء تنفيذ عقد –عامل–محكمة إدارية 
العاملين المكلفين باقتطاعه لوجود تقصير في واجبهم الوظيفي الذي يملي عليهم ضرورة اقتطاعه من 

  مناط ذلك.-رد المطالبة-الشركة المتعاقدة أثناء تنفيذ العقد
216 

 على في مجلس الدولة استقر االجتهاد –استرداد مبالغ لوجود خطأ في الراتب–عامل–محكمة إدارية
 211   مناط ذلك.-حق مكتسب-نتيجة خطأ اإلدارة المترتبة في ذمة العاملاز استرداد الفروقات عدم جو 

قرار الحجز االحتياطي ال يعد قرارًا إداريًا -المطالبة بإلغاء قرار الحجز االحتياطي-عامل–محكمة إدارية
 214 مناط ذلك.-عدم قبول الدعوى -عدم وجود طلبات أخرى -نهائياً 

 261 أسس ذلك.-نسب التسامح-لوجود نقا تغريم-أمين مستودع حبوب–عامل–إداريةمحكمة 
 267 حجز احتياطي. –محكمة إدارية 
اعتبار الدعوى -وجود دعوى جزائية مرتبطة بموضوع التغريم –تغريم –عامل  –محكمة إدارية 

 261 مناط ذلك.-مستأخرة لحين البت بالدعوى المنظورة أمام القضاء الجزائي

المطالبة بمبالغ مترتبة في ذمة العامل زيادة عن استحقاقه مع الفائدة  –ترك عمل –محكمة إدارية
ز استقر االجتهاد على أنه من غير الجائ-الحكم بالمبالغ–القانونية والضرر المعنوي نتيجة ترك العمل

مجّرد  ر االجتهاد على أناستق-الحكم بالفائدة القانونية في إطار العالقة الوظيفية بين العامل واإلدارة
 مناط ذلك.-ة التي كان يعمل لديهاترك العامل لعمله ال يلحق ضررًا معنويًا باإلدار 

264 

دم ع-من قبل العامل تسديد المبالغ-المطالبة بمبالغ مع الفائدة القانونية–ترك عمل–محكمة إدارية
 268 مناط ذلك.-متابعة البحث بالدعوى كونها غدت غير ذات موضوع

قد ع–ومبالغ عبارة عن أجور وتعويضات المطالبة بأقساط مصرف التسليف–ترك عمل–محكمة إدارية
ة دعدم قبول المطالبة بالفائ-قبول المطالبة بالمبالغ-فيما يخا األقساط عدم اختصاا-قرض

 مناط ذلك.-والضرر المعنوي 
211 
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 211 متفرق ات

إن بدل االغتراب يعتبر بمثابة –على بدل االغترابإلغاء المطالبة بضريبة دخل –عامل–محكمة إدارية 
-البةقبول المط-م األجرتعويض انتقال وبذلك فهو ال يخضع لضريبة الدخل مادام ال يدخل في مفهو 

 مناط ذلك.
211 

-تقرير لجنة تقدير األعمار للمكتومين هاء الخدمة استنادًا إلىإنتصحيح تاريخ -عامل-محكمة إدارية
ى هاء خدمة العاملين في الدولة وتستثنإنى عدم االعتداد بتصحيحات السن في مجال استقر االجتهاد عل

الدعوى القضائية إذا تم تحريكها من قبل النيابة العامة بناًء على طلب رئيس شعبة التجنيد باالستناد 
 رد المطالبة.-لى أداء خدمة العلمإلى قرار لجنة تقدير األعمار وذلك في معرض دعوة المكلف إ

212 

استقر االجتهاد على أن التعيين بالوكالة يتصف بصفة التأقيت -تثبيت–عامل وكيل –محكمة إدارية 
مناط -ةلبرد المطا-هاء خدمة الوكيل بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين في أي وقتإنويجوز 
 ذلك.

217 

طني اجتياز االختبار الو  عدم تعيينه لعدم حصوله وثيقة–تعيين بموجب مسابقة–عامل–محكمة إدارية
تعد شهادة االختصاا باللغة اإلنكليزية ترجمة فورية الحاصل عليها العامل معادلة –للغة األجنبية

 شروط ذلك. -قبول المطالبة-للغات لوثيقة االختبار الوطني
271 

لزام اإلدارة -عامل مستقيل-محكمة إدارية اءة بمنحه بر المطالبة باإلعادة للعمل بعد قبول االستقالة وا 
إلزام اإلدارة -ال إلزام على اإلدارة بإعادة العامل المستقيل إلى عمله وهو أمر منوط بسلطتها-ذمة

 مناط ذلك.-0674/ لعام 74بمنح العامل براءة ذمة وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /
277 

-0660/ لعام 440عي رقم /اإلحالة إلى المعا  وفق أحكام المرسوم التشري –عامل-محكمة إدارية
وما فوق من  %43عدم استفادة العاملين الذين منحوا معا  عجز إصابة جزئي مستديم بدرجة 

 مناط ذلك.-رفض المطالبة –المهن الشاقة 
272 

–المطالبة بتعديل وضعه لحصوله على شهادة أعلى-عامل لدى مديرية الجمارك العامة–محكمة إدارية
 277 مناط ذلك.-7777/  4/  79تاريخ  077م المرسوم التشريعي قبول المطالبة وفق أحكا

مناط –قبول المطالبة –لطبابةالمطالبة بتشميله بنظام الرعاية الصحية ونظام ا–عامل–محكمة إدارية 
 216 ذلك.

إن تأخر ورود الموافقة األمنية ال يحرم -تأخر ورود الموافقة األمنية–مسابقة–عامل–محكمة إدارية 
الناجح من حقه في التعيين ومنحه األجر المستحق وفق جداول األجور الملحقة بالقانون األساسي 

 مناط ذلك.-همالئمن تاريخ تعيين ز للعاملين في الدولة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار بتعيينه وليس 
211 
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أمر جوازي لإلدارة ال إلزام -المطالبة بتعديل الوضع للحصول على شهادة أعلى –عامل–محكمة إدارية
 214 مناط ذلك.-رد المطالبة-عليها فيه

 –المطالبة بمنحه عالمة التثقيل على أساس تاريخ تسجيله في مكتب التشغيل–مسابقة–محكمة إدارية 
أن اإلدارة ليست ملزمة بتعيين الناجحين بالمسابقة أو االختبار الذي تجريه إال استقر االجتهاد على 

ت اأنَّها إذا باشرت عملية التعيين فإنه من المتعين عليها االلتزام بتعيين الناجحين وفق تسلسل درج
 مناط ذلك.-رد المطالبة-النجاح

217 

تعين على ي-الطبية وبالمستحقات التأمينيةالمطالبة بتنفيذ قرار لجنة التسريح  –عامل–محكمة إدارية
اإلدارة بموجب أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة تنفيذ قرارات لجنة التسريح الطبية بمجرد 

 مناط ذلك.-صرف المستحقات–القطعيةاكتسابها الدرجة 
221 

 المشمولة بالقرار الصادر عنالفئات  –عفاء من األقساط المدرسّية ورسم سيارة النقلاإل-محكمة إدارية
 227 مناط ذلك.-قبول المطالبة–76/3/7773( تاريخ 9( 4)7704/344وزارة التربية ذي الرقم )

 224 تثبيت التنازل. –الحق المدعى به تنازل عن الدعوى وعن–عامل–محكمة إدارية
 228 مناط ذلك.-دم قبول دعوى االنعدامع–المطالبة بانعدام حكم–عامل–محكمة إدارية

 لثالباب الثا
 كم المسلكيةدرة عن المحاااألحكام الص

استقر االجتهاد على أنَّ العفو العام ال يشمل المسؤوليَّة  –صدور عفو عام–محكمة مسلكية 
استقالة -المسلكيَّة نظرًا الختالفها عن العقوبات الجزائيَّة واألفعال الجرميَّة من حيث الطبيعة واألركان

 فرض عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة.-المحال
241 

 247 التأديبي.فرض عقوبة التسريح -جرم شائن–محكمة مسلكية
–شمول العقوبة الجزائية بقانون العفو العام –جرم اإلخالل بالواجبات الوظيفيَّة –محكمة مسلكية 

رض ف-استقالل المساءلة الجزائية عن المساءلة المسلكية والتي ال يشملها العفو إال بنا خاا
لغاء قرار كف اليد  مناط ذلك.-عقوبة النقل التأديبي وا 

242 

 248 مناط ذلك.-إحالة إلى القضاء الجزائي–جناية تزوير أوراق رسمية –محكمة مسلكية 
إنَّ منع المحاكمة الجزائية ال يحول دون المساءلة –منع محاكمته جزائياً  –جرم–محكمة مسلكية

 281 مناط ذلك.-فرض عقوبة الحسم من األجر-المسلكية

 281 مناط ذلك.-المحالإعالن براءة –براءة جزائية–محكمة مسلكية
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لمحال إلى القضاء إحالة ا–جرم اإلخالل بواجبات الوظيفة مقابل المنفعة المادية–محكمة مسلكية
 281 الجزائي المختا

استقر االجتهاد على أن مفاعيل –منع محاكمة وشمول الجرم بمرسوم العفو العام–محكمة مسلكية
الجزائية واألحكام التي تبنى عليها وال تشمل المسؤولية قوانين العفو ينحصر أثرها في العقوبات 

 ذلك. مناط-فرض عقوبة النقل التأديبي-المسلكية إال بنا نظرًا الختالف أركان وطبيعة كل منهما
281 

ض فر –جناية الحصول على منافع مادية لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة–محكمة مسلكية
 282 عقوبة التسريح التأديبي.

مناط -بالتقادم الثالثي المسلكيَّة سقوط الدعوى -جرم االختالس واستثمار الوظيفة –محكمة مسلكية 
 288 ذلك.

المحال من العاملين في محافظة الرقة وبموجب قواعد -مكاني عدم اختصاا–محكمة مسلكية
إحالة القضية -االختصاا المكاني فإن المحكمة المختصة هي المحكمة المسلكية في دير الزور

 بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة.
271 

كف –المحالعدم وجود جرم أو قرار إحالة جديد بحق -سبق الفصل في الموضوع–محكمة مسلكية
 276 مناط ذلك.-التتبعات المسلكية

 271 مناط ذلك.-القضاء الجزائي المختا ىإحالة إل –جرم رشوة  –محكمة مسلكية 
-استمرار المحاكمة الجزائية وعدم صدور حكم قطعي-حيازة سالح بدون ترخيا–محكمة مسلكية

 272 مناط ذلك.-وقف التتبعات المسلكية–إحالة سابقة ألوانها

 274 عدم مسؤولية مسلكية.-عدم وجود دليل أو قرينة–اإلخالل بواجبات الوظيفة–مة مسلكيةمحك
 مسؤولية-عدم مساءلة مسلكية لعدم وجود أسباب تستدعي المساءلة–فقدان جهاز–محكمة مسلكية

 277 مناط ذلك.-فرض عقوبة الحسم من األجر -تقصيرية

العام ال يشمل المساءلة المسلكية إال إذا نا إن العفو –عفو عام–جرم جزائي–محكمة مسلكية
 416 مناط ذلك.-فرض عقوبة النقل التأديبي-صراحة على ذلك

عات وقف التتب–المحاكمة الجزائية ال تزال جارية-جرم التعرض لآلداب العامة واالبتزاز-محكمة مسلكية
 414 الجزائي.اإلحالة سابقة ألوانها لعدم صدور حكم قطعي من القضاء -المسلكية

استقالل -عفو عام–0669/ لعام 37جرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي /-محكمة مسلكية
 411 فرض عقوبة النقل التأديبي.-المسؤولية الجزائية عن المسؤولية المسلكية

 فرض-مخالفة مسلكية-إحالة إلى القضاء الجزائي المختا–جرم اختالس وتزوير–محكمة مسلكية
 418 التأديبي. عقوبة النقل

 411 عدم مسؤولية.-عدم وجود جرم–إخالء سبيله-توقيف–محكمة مسلكية
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ن التجريد المدني يوجب إ-تجريد مدني–حكم جزائي قطعي بجناية سرقة المال العام–محكمة مسلكية
 416 فرض عقوبة التسريح التأديبي.-عن جميع الوظائف والخدمات العامة حكمًا العزل واإلقصاء

زلة -إحالة إلى القضاء الجزائي-وجود جرم جزائي–مخالفة الواجبات الوظيفية–مسلكيةمحكمة 
 417 فرض عقوبة الحسم من األجر.-مسلكية

 414 عدم مسؤولية مسلكية.-عدم وجود جرم منسوب للمحال–صرف من الخدمة–محكمة مسلكية
عدم –خالل فترة كف اليدالمطالبة بصرف األجور والتعويضات –عدم مسؤولية جزائية–محكمة مسلكية

 417 مناط ذلك.-عدم اختصاا المحكمة المسلكية بصرف األجور والتعويضات-مسؤولية مسلكية

المتثال عدم ا-جرم استيفاء رسوم زيادة عن المقرر قانونًا ومخالفة الواجبات الوظيفية–محكمة مسلكية
 461 فرض عقوبة النقل التأديبي.-عفو عام–ألوامر الرؤساء في العمل

ا عدم اختصا–المحال يخضع لمرجع تأديبي خاا به–جرم الرشوة الجنائية-شرطي–محكمة مسلكية
 461 المحكمة المسلكية.

فرض -حكم جزائي باإلدانة–جرم تحقيق منافع مادية لقاء فعل ينافي واجبات الوظيفة–محكمة مسلكية
 –ديبيالعقوبة إلى عقوبة النقل التأعقوبة التسريح التأديبي ولألسباب المخففة التقديرية تخفيض 

 إلغاء قرار كف اليد.
467 

عدم ورود كتاب من الجهة المعنية بإحالة –جرم الغ  في العقود والرشوة الجنائية–محكمة مسلكية
وقف التتبعات المسلكية لحين صدور قرار باإلحالة إلى المحكمة –المدعى عليهم إلى المحكمة المسلكية

 المسلكية.
464 

ساءة ائتمان–محكمة مسلكية عدم اختصاا المحكمة -المحال غير عامل لدى الدولة–جرم اختالس وا 
 468 المسلكية.

ع محاكمته من–جرم الرشوة الجنائية والتزوير الجنائي وتقليد خاتم إدارة عامة واستعماله–محكمة مسلكية
 411  فرض عقوبة النقل التأديبي.-جزائيًا ال يحول دون محاكمته مسلكياً 

كف -سبق الفصل بالموضوع-عدم اختصاا-مساعد أول–جرم اختالس وسرقة–محكمة مسلكية
 416  وقف التتبعات المسلكية.-المحاكمة الجزائية ال تزال جارية-التتبعات المسلكية

 411 مناط ذلك.-إحالة إلى القضاء الجزائي–جرم االشتراك بالتزوير واستعمال مزور–محكمة مسلكية
انتفاء أسباب اإلحالة إلى القضاء –جرم التزوير واإلخالل بالواجبات الوظيفية –مسلكية محكمة 
 414 فرض عقوبة النقل التأديبي. -الجزائي

–عقوبات عام 434جرم التدخل بتسليم مصدقة مزورة المنصوا عليه بالمادة -محكمة مسلكية
 417 امة لمدة سنة.فرض عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات الع –صرف من الخدمة

 471 فرض عقوبة الحسم من األجر.-مخالفة واجبات الوظيفة–براءة جزائياً –جرم االحتيال–محكمة مسلكية
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 471 ار كف اليد.إلغاء قر -براءة مسلكية تبعًا للبراءة الجزائية–براءة جزائية لعدم قيام الدليل–محكمة مسلكية
صدور -تجريمه وحجره وتجريده مدنيًا بحكم جزائي مبرم–جناية اختالس المال العام–محكمة مسلكية
-فرض عقوبة الطرد-التجريد المدني يوجب العزل واإلقصاء من الوظائف العامة–قانون عفو عام

 لألسباب المخففة تخفيض العقوبة إلى عقوبة التسريح التأديبي.
471 

 إن-صدور قانون عفو عام–تجريمه جزائيًا بالجرم-جرم التزوير واستعمال مزور–محكمة مسلكية
وبة فرض عق-المحكوم بجناية أو جنحة شائنة تنحدر عنه أهلية المثابرة على تولي الوظائف العامة

  الطرد ولألسباب المخففة تخفيض العقوبة إلى عقوبة التسريح التأديبي.
472 

الدعوى الجزائية بحق المحال ال تزال –جرم االعتداء على موظف أثناء تأدية وظيفته–محكمة مسلكية
وقف التتبعات المسلكية وترقين قيد الدعوى من سجالت المحكمة لحين -منظورة أمام القضاء الجزائي

ليصار بعدها إلى استئناف محاكمته مسلكيًا في ضوء البت بالدعوى بحكم قطعي من الناحية الجزائية 
 بحقه.الحكم القضائي القطعي الصادر 

478 

فرض عقوبة النقل التأديبي بداًل من -صدور قانون عفو عام–جرم اإلهمال الوظيفي–مة مسلكيةمحك
 411 عقوبة اإلنذار المفروضة بحقه من قبل اإلدارة وترقين عقوبة اإلنذار من سجله الوظيفي.

 416 لمحاللالمنسوب فرض عقوبة اإلنذار كونها تناسب مع الفعل –مخالفة واجبات الوظيفة–محكمة مسلكية
تعديل قرار اإلحالة لتصبح الدعوى منظورة أمام المحكمة –جرم النصب واالحتيال–محكمة مسلكية
كف التتبعات المسلكية الجارية بحق -لكل دعوى مسلكية قرار إحالة تستند إليه–المسلكية بحما

م محكمة حما أما المحال مسلكية بحق المحال وترقين قيد الدعوى من سجالت المحكمة لوجود دعوى 
 مناط ذلك.-والموضوعتتعلق بذات السبب 

417 

إنَّ االختصاا المكاني من النظام العام ويجوز للمحكمة أن –جرم التزوير الجنائي-محكمة مسلكية
عدم اختصاا المحكمة للنظر بالدعوى -تثيره من تلقاء نفسها والمحال من العاملين في الحسكة

حالتها بوضعها الراهن إلى المحكمة المسلكية بدير الزور.   الماثلة وا 
411 

المحال ليس من  –0670/ لعام 46رقم /جرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي -محكمة مسلكية
 414  عدم اختصاا المحكمة بالنظر في الدعوى الماثلة.-العاملين في الدولة 

 418 إسقاط الدعوى المسلكية وكف التتبعات المسلكية الجارية بحقه.–وفاة المحال–محكمة مسلكية
فرض عقوبة الحرمان من -عامصدور قانون عفو –جرم اإلهمال المؤدي إلى الوفاة–محكمة مسلكية

 421 العمل لدى الجهات العامة لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

–العام فوبالع سقوط الدعوى الجزائية–جرم االخالل بواجبات الوظيفة وتقاضي رشوة –محكمة مسلكية
 426 فرض عقوبة حجب الترفيع.
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إن طالب إعادة االعتبار تم إعادة اعتباره إليه من الناحية –اعتبارطلب إعادة –محكمة مسلكية
قبول طلب -ننتيالجزائية وتم تنفيذ العقوبة المسلكية الشديدة بحقه ومضى على تنفيذها أكثر من س

 إعادة االعتبار. 
427 

ادرة الصبخصوا إلزامية اآلراء الصادر رأي الجمعية العمومية للقسم االستشاري في مجلس الدولة 
 424 عن القسم االستشاري 

 441 الفهرس
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