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العلم اليقيني اإللكتروني في القضاء اإلداري األردني بين النظرية والتطبيق
Certainty in the Administrative Jurisdiction in Jordan:
Theory and Application
صفاء محمود السويلميين ،1بكر محمود السويلميين
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الملخص
ال تنفذ الق اررات اإلدارية تجاه المخاطبين بها ما لم يتحقق علمهم المؤكد بها ،وعليه فقد نص المشرع على وسيلتي
العلم بالقرار اإلداري المعتمدتين وهما التبليغ والنشر ،إال أن القضاء اإلداري أضاف إليهما العلم اليقيني كوسيلة
لتحقق علم المخاطب بالقرار الخاص به وذلك عبر قرائن قضائية يتبناها القضاء لألخذ بفكرة العلم اليقيني ,ال سميا
مع قبول المشرع للوسائل االلكترونية كوسيلة للتبليغ .يثير األخذ بالعلم اليقيني االلكتروني جملة من التساؤالت حول
ماهية ضمانات األ فراد عند األخذ بها وما هو أساس هذه النظرية ومضمونها ،وإلى أي مدى يملك القضاء اإلداري
األخذ بها ،ال سيما مع قبول الوسائ ل االلكترونية في اإلثبات والمعامالت اإلدارية ،و انتهت الدراسة إلى جملة من
النتائج منها اعتراف المشرع األردني بالوسائل االلكترونية في تشريعاته و التأكيد على قيمتها و قوتها في اإلثبات و
تحقيق العلم اليقيني االلكتروني  ،مع تأكيد الباحث وجوب النص بصورة أوضح على العلم اليقيني االلكتروني و
قيمته في اإلثبات.
الكلمات الدالة :العلم اليقيني ،القضاء اإلداري ،التبليغ ،النشر ،القرائن القضائية.
Abstract
To make administrative decisions valid against people it should fully be known to them.
This knowledge can be carried out by methods accepted by legislator: notification and
publishing- but if interested people have known decisions by someone or any way with
certain conditions accepted by supreme court to protect people, this means certain
knowledge. This study aims to give the legislator the point to be more clear toward less
of legislation and the refers for certain knowledge especially after legislations acceptance
for electronic methods used in daily life and in administration like e-mails , after the
study shows the need for those new methods especially the electronic ones.
Keywords: Certain Knowledge, Administrative Court, Notification, Publishing, Judicial
indicators
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المقدمة

يعد القرار اإلداري وسيلة اإلدارة الفاعلة في القيام بمهامها لتحقيق غايتها في إحقاق المصلحة العامة ويحقق

آثاره كاملة بمجرد صدوره صحيحا مستوفيا أركانه وشرائط صحته ،إال أنه كي ينفذ في مواجهة المخاطبين به ،فإنه
ال بد من نشره أو تبليغه لهم بوصفهما الوسيلتان المتفق على أن يتم من خاللهما العلم بالق اررات اإلدارية ،وهذا لم
يمنع من قبول العلم اليقينياإللكتروني وسيلة ثالثة للعلم بالقرار اإلداري.

()1

إن القول بالعلم اليقيني اإللكتروني وسيلة معتمدة أمام القضاء اإلداري بما تفترضه النظرية من قرائن
قضائية تؤدي إلى اإلقرار بسريان الميعاد القضائي أمام المخاطب به ،قد يثير تخوفا حول ضمانات حقوق األفراد
تجاه اإلدارة الطرف األقوى في دعوى اإللغاء ،ال سيما مع ظهور الوسائل اإللكترونية في التبليغ والتواصل ،وهي
المسألة التي فرضت تباينا بين توجهات التشريعات لتجد بعضها كاألردني يقرها ويأخذ بها،حيث أكد المشرع األردني
عبر تعديالته األخيرة األخذ بقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون تشكيل المحاكم على أهمية دور الوسائل
اإللكترونية واعتبرها كوسائل اإلثبات األخرى أمام القضاء ،بل أكد دورها في تحقيق العلم لدى صاحب الشأن فيما
قد يتعلق بهم من أحداث وق اررات ،بما يدعم توسع قبول القضاء اإلداري األردني قبول العلم اليقيني وسيلة إثبات
أمام القضاء مبدأ تحقيقها سريان ميعاد دعوى اإللغاء ،بينما لم يشر إليها تشريع آخر في مسألة أثرت على تباين
األحكام القضائية لتأخذ بها أو ترفضها في أحيان أخرى ،بل إنها أثارت تباينا فقهيا أيضا بين مؤيد ومعارض ،وهي
مسألة يفرضها واقع تحول اإلداراتإلىإداراتإلكترونية تقبل القرار اإلدارياإللكتروني في تعامالتها ،كما أن صدور قانون
المعامالت اإللكترونية و تنظيمه للتعامالإللكتروني يسمح لإلدارة بنشر و إرسال و تعميم تعامالتها بكافة الوسائل
اإللكترونية.
وهذه المسألة التي عكست نفسها على هذه الدراسة لتشكل إشكالية دراستنا وأثرها ليس فقط على حقوق
األفراد ،وإنما أيضا على دور القاضي اإلداري في تحديد متى يتحقق العلم اليقيني لألخذ به من عدمه وكيف يتم
إثبات هذا العلم من عدمه ،ال سيما أن العلم اليقيني يعد قرينة قضائية بسيطة قابلة إلثبات العكس ،حيث تتجلى
إشكالية أخرى تتعلق بالتنظيم القانوني لهذه الوسيلة ،إذ يبقى للقضاء اإلداري السلطة التقديرية في إثبات العلم
اليقيني ال سيما مع التعديالت الحاصلة في الوسائل المعتمدة للعلم والتبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية
األردنية،التي تمت بعد تقرير اللجنة الملكية النقاشية لتطوير القضاء حول استخدام الوسائل التكنولوجية في التعامل
القضائي والتوسع في الخدمات اإللكترونية المعتمدة في المحاكم.
هذا ويسعى الباحث إلى بيان وسائل وقيمة العلم اليقيني اإللكتروني وسيلة إثبات أمام القضاء اإلداري
وأبرز تطبيقاتها العملية.

( )1الطماوي ،سليمان ،القضاء اإلداري :قضاء اإللغاء،1967 ،دار الفكر العربي ،ص.509
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وعليه سيقسم الباحث الدراسة إلى مبحثين يتناول في األول منهما العلم اليقيني بصفته نظرية في مفهومها
وشروطها ،أما الثاني فنبحث فيه إثبات العلم اليقيني.

المبحث األول
ماهية نظرية العلم اليقيني
لما كان العلم اليقيني بصفته نظرية ال تزال تثير جدال حول تطبيقها والقبول بها في الفقه والقضاء ،فقد
صار لزاما  -الستكمال البحث غايته وأبعاده  -البحث في هذه النظرية مفهومها وشروط تطبيقها ،والموقف الفقهي
منها وذلك في المطالب التالية:
المطلب األول
التعريف بنظرية العلم اليقيني اإللكتروني
ال بد قبل البدء في الحديث عن تطبيق هذه النظرية من إلقاء الضوء على ماهيتها عبر بيان مفهومها
وأساسها التاريخي:
أوال :مفهوم النظرية
يحقق النشر والتبليغ غايتهما في إشعار صاحب الشأن صدور قرار يمسهلتسري مدة الطعن بحقه ،إال أن
التطور ال سيما التكنولوجي الحالي ووسائل التواصل المختلفة قد تجعل من القرار سهال في وصوله لصاحب الشأن،
وهي مسألة سبق للقضاء اإلداري الفرنسي أن أخذ بها ووضع لها شروطها ،محيطا إياها بضمانات تكفل تحقيق
التوازن بين حقوق األفراد ومصلحة اإلدارة سعيا لتحقيق المصلحة العامة.
تقوم هذه النظرية على العلم الحقيقي بكافة مشتمالت القرار اإلداري ،علما حقيقيا ال ظنيا أو افتراضيا،
علما نافيا للجهالة ،بما يسمح لصاحب الشأن اإللمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره إلى القرار
المطعون فيه(.)1
وقد أكد ذلك قانون القضااء اإلداري األردني رقم  27لسانة  2014في المادة /8ب "يعتبر في حكم التبليغ
علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا" ،وهذا يعني أنه بتحقق العلم اليقيني تبدأ آثار سريان مدة الطعن كما
هو الحال بالنساابة للنشاار والتبليغ ،وفي القضاااء اإلداري األردني اسااتقر األمر على "أن علم صاااحب الشااأن بالقرار
اإلداري يقوم مقام اإلعالن أو النشا ا ا ا اار ولو لم يتعرض قانون تعديل تشا ا ا ا ااكيل المحاكم النظامية إال لحالتي النشا ا ا ا اار
واإلعالن في تبليغ الق اررات اإلدارياة ولك نهماا وسا ا ا ا ا ا اايلاة للعلم فقط ،فاإن تحقق العلم من غير طريقهاا يؤدي إلى بادء
()1إلياس،جوادي القرائن القضاائية وحجيتها في إثبات الدعوى الجزائية اإلدارية ،بحث منشاور ،دفاتر الساياساية والقانون ،الجزائر ،2014 ،العدد ،10
ص.142
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س اريان مدة الطعن"( .)1ومن ثم أكد قضاااء المحكمة اإلدارية العليا "اسااتقر االجتهاد القضااائي على أن العلم اليقيني
باالقرار اإلداري يقوم مقاام التبليغ وذلاك وفقاا ألحكاام الماادة  8من اقانون القضا ا ا ا ا ا اااء اإلداري"( .)2بماا يفياد تاأص ا ا ا ا ا اايال
المشا اارع األردني في القضا اااء اإلداري رقم  27لسا اانة  2014األخذ بنظرية العلم اليقيني بنص ص ا اريح وهو مسا ااعى
اس ااتقر أيض ااا في القض اااء المص ااري ،حيث أكدت المحكمة اإلدارية المص ارية بقولها " ...." ....طالما أن القرار لم
ينشاار ولم يتم إعالنه للمدعي فإن ميعاد السااتين يوما المقررة لرفع الدعوى بطلب إلغائه ال يبدأ في الس اريان إال من
تاريخ علم المدعي علما يقينيا بفحوى هذا القرار ومحتوياته"(.)3
هذا وقد عرف الفقه اإلداري العلم اليقيني بأنه "علم صا ا ا ا احب المصا ا ا االحة في الطعن باإللغاء ،علما يقينا،
أي علما حقيقيا شامال لكافة محتويات القرار الفردي وعناصره ،وحتى يستطيع صاحب الشأن أن يحدد تمام موقفه
من القرار وحتى يمكنه الطعن فيه"()4وعرفه بعض الباحثين في األردن" :أن يعلم ص ا اااحب الش ا ااأن مض ا اامون القرار
اإلداري ومحتوياته علما حقيقيا يقينا يقوم مقام النشا ا اار والتبليغ ،ويجب أن يكون العلم حقيقيا ال ظنيا وال افت ارضا ا اايا
وأن يكون شامال لجميع محتويات القرار" (.)5
ويرى الباااحااث بااأن جميع هااذه التعريفااات إنمااا تاادور حول بيااان حقيقااة الغااايااة والوظيفااة التي يؤديهااا العلم
اليقيني وكش ااف طبيعة هذا العلم بأنه حقيقي كاش ااف لكافة متطلبات ومقتض اايات القرار اإلداري علما نافيا للجهالة،
وعليه يعرف الباحث العلم اليقيني بأنه "علم صاحب الشأن بمضمون القرار اإلداري علما شامال نافيا للجهالة".
ثانيا :األساس التاريخي للعلم اليقيني
بادأت نظرياة العلم اليقيني باالظهور في القضا ا ا ا ا ا اااء اإلداري الفرنسا ا ا ا ا ا ااي الاذي تبنى موقفاا إيجاابياا حول هاذه
النظرية ليتحول فيما بعد إلى موقف رافض س االبي نحوها()6إذ أخذ مجلس الدولة الفرنس ااي في مطلع القرن  19بهذه
النظرية حيث حدد الحكم الص ا ا ا ا ا ااادر في عام  1822مهلة الطعن بداية من تاريخ تحقق العلم اليقيني ،حيث اعتبر
مجلس الدولة الفرنسا ااي في قضا ااية السا اايد  Fortierأن العلم اليقيني متحقق لديه بصا ااورة واضا ااحة بمضا اامون القرار
اإلداري مما يفيد سا ا اريان مهلة الطعن بعلمه بمضا ا اامون القرار في )7( 1820/12/24معأن المادة  11من مرسا ا ااوم
 22تموز  1806تنص على أن نقطة البدء في سريان مهلة الطعن يوم يتبلغ القرار(.)8

()1
()2
()3
()4

عدل عليا رقم  ،64/13مجلة نقابة المحامين األردنيين ،العدد األول ،السنة  ،13ص.3
المحكمة اإلدارية العليا األردنية رقم  ،2016/187منشورات مركز عدالة.
إدارية عليا مصرية طعن رقم  ،26/1627جلسة .1982/1/10

صادق ،سمير ،ميعاد رفع دعوى اإللغاء ،1969 ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص.13

( )5الزعبي ،خالد ،القرار االداري بين النظرية والتطبيق،2010 ،دار الثقافة ،عمان ،ط ،2ص

()6سالمات ،ناصر عبد الحليم نفاذ القرار اإلداري في القانون األردني،2009 ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،ص.382

()7نويجي ،محمد فوزي ،نظرية العلم اليقيني بالقرار اإلداري وتطبيقاتها في كل من فرنسا ا ااا ومصا ا اار ،مجلة الشا ا اريعة والقانون ،القاهرة ،2006 ،العدد
()8

 ،30ص.9
نويجي ،مرجع سابق ،ص.8
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لتكون هذه القضية نقطة األساس لألخذ اإليجابي بنظرية العلم اليقيني أمام قضاء مجلس الدولة الفرنسي،
بل االساتفادة من أي قرينة يساتشاف منها هذا العلم كخطاب مساجل من صااحب الشاأن إلى اإلدارة أو أي مساتند أو
تصرف من صاحب الشأن تفيد علمه بالقرار ومضمونه.
إال أن القض ا ا ا اااء الفرنس ا ا ا ااي وفي حكم قض ا ا ا ااية  Croix Exauifierعاد ليتراجع عن األخذ بهذه النظرية (،)1
وقضا ا ااى بأن العلم اليقيني الذي ال يسا ا ااتند إلى النشا ا اار أو التبليغ ال يؤدي إلى بدء سا ا اريان ميعاد الطعن ،بما يعني
تجاهل المجلس لألخذ بنظرية العلم اليقيني .وقد يكون في هذا التراجع الواض ا ااح مبررات عدة منها رعاية مص ا االحة
األفراد ،حيث إن مس ا ا ا االك مجلس الدولة الفرنس ا ا ا ااي يميل إلى التخفيفمن األض ا ا ا ارار والتماس األعذار لهم()2وفي هذا
األمر إشارة من القضاء الفرنسي إلى أنه ال يعتد إال بالتبليغ أو النشر لسريان ميعاد الطعن.
أما عن القضااء اإلداري األردني فكما سابق أن أشارنا – نجده قد أخذ بهذه النظرية وعلى نطاق واساع في
مسا ا ا االك واضا ا ا ا ح  -يؤيده الباحث متى ما توافرت شا ا ا ااروط وقرائن العلم اليقيني ،ونص في ذلك" :إن تبليغ الق اررات
اإلدارية قد يكون تحريرا ،كما يصلح أن يكون شفاهة ،وإن العلم بالقرار علما يقينيا يقوم مقام التبليغ التحريري"(.)3
"إذا قررت اإلدارة هدم البناء ،وتال صااحب الملك على المساتأجر مضامون قرار الهدم المطعون به ،يكون
المستأجر قد علم بفحوى هذا القرار علما يقينيا يقوم مقام تبليغه إليه وتبدأ به مدة طعن المستأجر بقرار الهدم".

()4

المطلب الثاني
موقف الفقه من نظرية العلم اليقيني
تذبذبت آراء الفقهاء بين مؤيد ومعارض لهذه النظرية ،وأس ا ا ا ا اااس هذا التعارض الخوف على حقوق األفراد
في مواجهة اإلدارة.
الفرع األول :اآلراء المعارضة لنظرية العلم اليقيني :
أكاد مجموعاة من الفقهااء موقف مجلس الادولاة الفرنسا ا ا ا ا ا ااي في رجوعاه عن األخاذ باالعلم اليقيني وسا ا ا ا ا ا اايلاة،
واعتبروه صوابا ودعوا إلى ضرورة تبنيه ،وذلك لألسباب التي نورد أهمها:
أوال :هناك التزاميقع على اإلدارة في وجوب نش ا ا ا اار وتبليغ ق ارراتها وهو ما تأخذ به التش ا ا ا اريعات ص ا ا ا اراحة وما يحقق
مصلحة األفراد في مواجهة اإلدارة.

()1الزبيدي ،خالد  ،نظرية العلم اليقيني في الفقه والقض ا اااء اإلداري ،مجلة د ارسا ا ا ات ،علوم الشا ا اريعة والقانون ،الجامعة األردنية ،المجلد  ،34العدد،1
()2
()3
()4

سنة  ،2007ص.101
الطماوي ،سليمان ،مرجع سابق ،1967،ص.517
عدل عليا القرار رقم  ،1957/3منشورات مركز عدالة.
عدل عليا أردنية ،قرار رقم  ،1966/61منشورات مركز عدالة.
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ويؤيد الباحث الرأي الفقهي بأن الوس ااائل الس ااابقة للعلم بالقرار اإلداري قد ال تحقق الغاية الحقيقية فهي قابلة
إلثبات عدم علم صاحب العالقة بها ()1ذلك أن الغاية هي حساب مدد الطعن لدعوى اإللغاء فالنشر والتبليغ
وس اايلة تحققه وليس اات دليال على حدوثه ،بل إن العلم بالقرار بهذه الوس ااائل ال س اايما مع تبني المش اارع األخذ
بالوسا ا ا ااائل اإللكترونية قد ال يتحقق ،إذ قد يكون المعني في مكان ليس به اتصا ا ا ااال نت أو يتم فتح الخطاب

(اإليميل) من آخر دون أن ُيعَل ِم ُه به.

ثانيا:تقوم نظرية العلم اليقيني ليس على أسااس العلم الحقيقي بمكنونات القرار وحقيقته وإنما على العلم االفت ارضاي
أو الظني فهو علم قاصا ا اار( )2قد يصا ا اال إلى صا ا اااحبه عبر إجراءاته التمهيدية أو بعد إصا ا اادار القرار ،إال أن
الحقيقاة تاذهاب إلى أن القرائن التي تعتماد عليهاا المحكماة اإلدارياة لألخاذ بهاذه النظرياة من عادمهاا تعتماد على
المرونة ،فليسات المحكمة ملزمة بقبولها أو رفضاها دائما ،بل إن طبيعة القانون اإلداري قضاائي النشاأة ساعى
عبر القضاااة إلى حماية مبدأ الشااروية وحقوق األفراد ،وليس في ذلك أي خروج عن اختصاااص المحكمة أو
انتهاك لحق الدفاع المقرر لصاحب الشأن.
ثالثا :إن قبول األخذ بهذه النظرية يعني أن يبقى ميعاد الطعن مفتوحا مما يؤدي إلى عدم اساتقرار األمور اإلدارية،
إال أنه في حقيقة األمر ليس ص ا ااعبا إثبات تاريخ العلم بالقرار اإلداري ذلك أن إقرار ص ا اااحب الش ا ااأن به أو
تسلم المبلغ أو تنفيذ القرار دليل على العلم به(.)3
الفرع الثاني :الفقه المؤيد لنظرية العلم اليقيني -:
رغم االنتقادات التي وجهت لهذه النظرية ،إال أن هناك جانبا من الفقه أيدها وأقام لها الحجج التي تسندها
وكان أبرز هذه األسانيد والحجج.
أوال  -يضا ا ا اامن األخذ بالعلم اليقيني حقوق األفراد واسا ا ا ااتقرار أوضا ا ا اااعهم ومراكزهم القانونية ،ال سا ا ا اايما إذا ما
كالقررات الس ا ا االبية
ا
تراخت اإلدارة أو قص ا ا اارت في نش ا ا اار ق ارراتها أو تلك التي ال تنش ا ا اار أو تبلغ لذوي الش ا ا ااأن
والضمنية (.)4
ثانيا -ليس صحيحا أن المستفيد من األخذ بهذه النظرية هم األفراد فقط ،بل كذلك يحقق األخذ بهذه النظرية
الفائدة لإلدارة أيض ااا ،وهو مس االك أخذ به مجلس الدولة الفرنس ااي وإن كان ذلك في نطاق ض اايق ،ذلك أن مدة
الطعن بالقرار اإلداري تسا ا ا ااري من تاريخ صا ا ا اادور القرار عن اإلدارة ،وهي واقعة تثبت بكافة طرق اإلثبات إذ
يقع على ع اااتق اإلدارة إثب ااات علم األفراد بق ارراته ااا( .)5ويرى الب اااح ااث أن ه ااذه المزي ااة ال تعود لنظري ااة العلم
()1

إدارية مصرية  .1996 /1482ورد لدى ناصر السالمات ،نفاذ القرار اإلداري ،ص.310

()2الجوهري ،عبد العزيز ،هل تختفي نظرية العلم اليقيني من أفق القانون اإلداري ،مجلة المحاماة ،نقابة المحامين ،مصر ،العدد  ،4 ،3ص.7
()3وصفي ،مصطفى كمال ،أصول إجراءات القضاء اإلداري،ط ،1987 ،2عالم الكتاب ،القاهرة ،ص.229
()4

الزبيدي ،خالد ،2007 ،مرجع سابق ،ص.153

( )5الطماوي ،سليمان ،1967 ،مرجع سابق ،ص.518
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اليقيني وإنما هي تطبيق للقواعد العامة التي تقض ا ا ا ا ااي بأن نفاذ القرار اإلداري يس ا ا ا ا ااري في مواجهة اإلدارة من
تاريخ إصداره له .
كما يؤكد الباحث أن الغاية من نظرية العلم اليقيني هي حماية صاحب الشأن في مواجهة اإلدارة فهو من
تسااعى للبحث في تحقق علمه بالقرار الصااادر في مواجهته لسا ريان ميعاد الطعن وليس اإلدارة ،وهو المسااتفيد من
سا ا اريان مدة الطعن في حال تحقق العلم بالق ارر المطعون به أما اإلدارة فهي ُمصا ا ا ِ
ادرة للقرار وتعلم أصا ا ااال مكنونه

ومغزاه.

وعليااه يااذها ب الباااحااث إلى تااأييااد الفقااه المؤيااد لألخااذ بنظريااة العلم اليقيني لمااا لااه من حمااايااة لألفراد في
مواجهة اإلدارة ،ال بل في ضا اامان علمهم اليقيني بتفاصا اايل القرار الموجه إليهم وتأكيد على دور القضاا اء اإلداري
في اسا ا ااتقرار قواعد القانون اإلداري ،الذي يسا ا ااعى إلى حماية طبيعة دعوى اإللغاء وتحقيق التوازن والمسا ا اااواة بين
األفراد واإلدارة.
المطلب الثالث
شروط االعتداد بالعلم اليقيني
لما كان القضاء اإلداري ومن بعده التشريعات قد قبلت األخذ بنظرية العلم اليقيني لما لها من أهمية بالغة
في بدء ساريان ميعاد الطعن ،وحماية صاااحب الشااأن ال ساايما مع تطور وسااائل العلم التكنولوجي وأخذ المشاارع بها
في اإلثبات ،فقد كان لزاما وجود ش ااروط ض ااابطة وض ااامنة لص ااحة تطبيق هذه النظرية ،وهي الش ااروط التي يمكن
استخالصها بالرجوع إلى قضاء مجلس الدولة المصري والقضاء اإلداري األردني لنجدها على النحو التالي:
الفرع األول :أن يكون العلم بالقرار يقينيا ال ظنيا وال مفترضا
يقطع النش ا ا اار والتبليغ أي ش ا ا ااك حول العلم بالقرار اإلداري ومش ا ا ااتمالته لكي يحقق الغاية في بدء س ا ا اريان
ميعاد الطعن ،وحتى يحقق العلم اليقيني غايته كالوسا ااائل السا ااابقة كان ال بد أن يكون علما قاطعا غير مبني على
الش ا ااك أو الظن أو االحتمال ،ويضا ا ا يف الباحث أن يكون العلم اليقيني محققا لدى ص ا اااحب الش ا ااأن ذاته حتى وإن
وص ا اال إلى علمه عبر آخرين ال س ا اايما إذا كانت ال تربطهم بهم ص ا االة أو لم يتمكنوا من االطالع على مش ا ااتمالت
القرار ومضا ا مونه ب ما ينفي معه مظنة الشا ااك حول العلم الحقيقي اليقيني لدى صا اااحب الشا ااأن  ،و من ذلك أيضا ااا
الرد اإللكتروني على التبليغ أو االتصال أو القرار .
وفي ذلااك تقول محكمااة القضا ا ا ا ا ا ا اااء اإلداري األردني" -إن العلم اليقيني الااذي يقوم مقااام التبليغ هو علم
صا اااحب الشا ااأن بفحوى القرار وأسا اابابه ،وإن علم الوكيل بالقرار ال ُيشا ااكل علما يقينيا بالقرار بالنسا اابة للموكل إذ إن
علم الموكل في مث ل هذه الحالة هو علم افت ارضا ا ا ا ااي ،ومن المقرر أن العلم اليقيني الذي يقوم مقام التبليغ يجب أن
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يكون حقيقيا ال ظنيا وال افت ارض اايا" ()1كما قض اات المحكمة اإلدارية العليا األردنية "حيث ال يوجد في ملف الدعوى
ما يشير إلى تحقق علم المستدوية بالقرار الطعين ومشتمالته قبل إقامة الدعوى ،وأن مجرد تخصيص راتب تقاعد
لهاا ،أو انقطااع راتبهاا محال هاذه الادعوى عن والادهاا المتقااعاد ال يحقق ذلاك العلم اليقيني الاذي يقوم مقاام التبليغ"
(.)2
الفرع الثاني :أن يكون العلم اليقيني شامال
ومؤدى ذلك أن يحيط ص ا اااحب الش ا ااأن علما بكافة مش ا ااتمالت القراراإللكتروني ،وعناصا ا اره ،وأس ا اابابه ،بما
يمكن معه معرفة مدى تأثر صااحب المصالحة بهذا القرار في مركزه القانوني ومصالحته من القرار ذاته ،بما يحقق
الض اامانة الكافية لألفراد في مواجهة اإلدارة ،حيث إن مجرد العلم اإللكترونيبوجود قرار قد يص اال علمه إلى المعني
بوسيلة من الوسائل اإللكترونية دون علمه بفحوى القرار ومشتمالته ،قد ال يحقق الغاية من العلم اليقيني بما يشكل
انتهاكا لحقوق األفراد.
تفاوتت أحكام القضا ا اااء اإلداري األردني بين اشا ا ااتراط اشا ا ااتمال العلم اليقيني اإللكترونيعلى كافة عناصا ا اار
القرار اإلداري الخمس وبين اعتقاده بأسا ا ا ا ااباب القرار فقط ومنها "أن العلم اليقيني بالمعنى الذي اسا ا ا ا ااتقر عليه الفقه
والقض اااء اإلداريان هو العلم الحقيقي بفحوى القرار وأس اابابه ،فإذا انص ااب العلم على رقم القرار المطعون به وتاريخ
صدوره ،فإن هذا العلم ال يشكل علما يقينيا بالمعنى المتقدم ذكره وال يبدأ سريان الميعاد من تاريخ هذا العلم" (.)3
وفي قرار آخر ذهبت إلى "حيث ال يوجد في ملف الدعوى ما يش ا ا ا ااير إلى تحقق علم المس ا ا ا ااتدوية بالقرار
الطعين ومضمونه ومشتمالته قبل إقامة الدعوى ...ال يحقق ذلك العلم اليقيني الذي يقوم مقام التبليغ" (.)4
ويرى الباحث بأنه يمكن تفسير كلمة مشتمالته ومضمونه بأنها تشمل عناصر القرار اإلداري ،ال سيما ما
كان منها جوه ار الزما لتحقق علم صاحب العالقة بالمعنى الحقيقي والمطلوب لمفهوم العلم اليقيني.
وال يرتبط تحقق العلم اليقيني بش ا ااموليته اش ا ااتراط العلم بعيوب ذلك القرار وأس ا ااباب طعنه وعلمه ،وفي هذا
مزية تحول دون ترك دعوى اإللغاء مفتوحة المدة بما ينعكس سلبا على استقرار المراكز القانونية.
الفرع الثالث :ثبوت العلم من تاريخ معلوم يمكن حساب ميعاد الطعن فيه
لم يكتف القضاااء اإلداري بعلم صاااحب الشااأن بمضاامون القرار اإلداري ومشااتمالته ،وإنما تطلب لالعتداد
بالعلم اليقيني ثبوت حص ا ا ااول هذا العلم بتاريخ معلوم محدد يمكن منه احتس ا ا اااب بدء ميعاد الطعن ،من ذلك تاريخ
وص ااول الرس ااالة اإللكترونية للمعني و تحديد تاريخ احتس اااب الوص ااول بما يجعل من تخلف هذا الش اارط س ااببا لبدء
( )1عدل عليا أردنية  ،87/221منشورات مركز عدالة.
()2
()3
()4

المحكمة اإلدارية األردنية قرار رقم  ،2016/148منشورات قسطاس.
عدل عليا أردنية قرار رقم  ،1983/18منشورات مركز عدالة.
المحكمة اإلدارية األردنية قرار رقم  2016/148منشورات مركز قسطاس.
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الدعوى شكال لتقديمها بعد الميعاد مفتقدا لألساس القانوني السليم ،ومن ذلك ذهبت المحكمة اإلدارية المصرية إلى
"أن ميعاد رفع دعوى اإللغاء ال يسا ا ا ا ااري في حق صا ا ا ا اااحب الشا ا ا ا ااأن إال من تاريخ علمه به علما يقينيا ال ظنيا وال
افتراضيا" (.)1

المبحث الثاني
إثبات العلم اليقيني
يترتااب على إثبااات العلم اليقيني نتااائج قااانونيااة مهمااة يتجلى أبرزهااا في رد دعوى اإللغاااء شا ا ا ا ا ا ااكال لفوات
الميعاد إذا قدمت الدعوى بعد انقض ا ا ا ا ا اااء ميعاد الطعن القض ا ا ا ا ا ااائي ،على أن عبء اإلثبات يقع وحس ا ا ا ا ا ااب القاعدة
األصا ا ا ا ا ا ااولياة "البيناة على من ادعى" (م 277/مادني أردني) على اإلدارة (غاالباا) بوصا ا ا ا ا ا اافهاا من يادعي ثبوت العلم
اليقيني وهي ص ا ا اااحبة المص ا ا االحة في تحققه ،وهو العلم الذي " ...يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حص ا ا ااوله دون
التقيد في ذلك بوسا اايلة إثبات معينة ،وللقضا اااء اإلداري في إعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه
القريناة أو تلاك الواقعاة وتقادير األثر الاذي يمكن ترتيباه علياه من حياث كفااياة العلم أو قصا ا ا ا ا ا ااوره من أوراق الادعوى
وظروف الحال"

()2

و"إثبات ا لعلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد علم ص ا ا ا اااحب الش ا ا ا ااأن بالقرار وأس ا ا ا اابابه وتدل

عليه"()3وباسا ا ا ا ا ااتقراء أحكام القضا ا ا ا ا اااء اإلداري األردني يتبين أنها أقرت بالعلم اليقيني بالقرار في حاالت نبحثها بعد
تقسيم المبحث إلى مطلبين نتناول في األول منها اإلثبات باألدلة وفي الثاني اإلثبات بالقرائن.
المطلب األول
اإلثبات باألدلة
بين المشاارع األردني في المادة الثانية من قانون البينات رقم  30لساانة  1952وتعديالته طرق اإلثبات
وحصا ا ا ا ا ا اارها في :األدلة الكتابية ،والشا ا ا ا ا ا ااهادة ،والقرائن ،واإلقرار ،واليمين ،والمعاينة والخبرة ،ويؤكد الباحث أن أخذ
القاضي األردني بهذه الوسائل في اإلثبات لعدم وجود قانون خاص باإلجراءات واإلثبات أمام القضاء اإلداري ،بما
يدعم الدور اإليجابي للقاضاي اإلداري في اإلثبات)4(،وسايعمل الباحث في هذا المطلب على د ارساة وساائل اإلثبات
التالية :اإلقرار والشهادة والمخاطبات الخطية بين اإلدارة وصاحب الشأن.

()1

المحكمة اإلدارية المصرية ،قرار  37/47ق .ورد لدى عكاشة ،القرار اإلداري.

()3

عدل عليا أردنية  93/183تاريخ  1993/10/9مجلة نقابة المحامين األردنيين األعداد  3-1سنة  ،1994ص.52

()2

()4

أبو العينين ،محمد ماهر ،دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري :الكتاب األول،1998 ،دار صادر ،بيروت ،ص.455
زريق ،برهان ،نظام اإلثبات في القانون اإلداري( ،2009،د .ن) ،ص.130
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الفرع األول :اإلقرار
اإلقرار هو إخبار عن أمر يتعلق به حق الغير( ،)1يعد إقرار المس ا ا ا ااتدعي بالعلم بالقرار علما يقينا أيس ا ا ا اار
وأس ا ااهل وس ا اايلة إلثبات العلم اليقيني ،وهي مسا ا ا ألة يؤكد الباحث أنها نادرة الحدوث لما يترتب عليه من آثار تتمثل
في رد الدعوى ،فليس من المتصور أن ُي َع ّرض المستدعي نفسه للخسارة بردها لفوات الميعاد.
وقد يكون هذا اإلقرار ص ا اريحا شا اافهيا أو خطيا س ا اواء أكانت الكتابة تقليدية أم بوسا ااائل إلكترونية ،كما قد
يكون ض اامنيا ي فهم من س االوك المس ااتدعي ذاته ،ومن ذلك قض اات محكمة العدل العليا "إن الثابت في أوراق الدعوى
وإقرار المس ا ا ااتدعي أمام لجنة الهيئة ،...أنه علم بالقرار الطعين علما يقينيا قبل ش ا ا ااهرين من تاريخ وفاة زوجته،...
فاإن الادعوى تكون مقادماة بعاد مضا ا ا ا ا ا ااي المادة القاانونياة( .)2وحكمهاا "نجاد أن القرار المطعون ف اي ه ص ا ا ا ا ا ا اادر بتااريخ
 2007/4/23وأن المس ا ا ا ا ا ا اتادعي علم باه علماا يقينياا ،كماا هو ثاابات من اإلقرار المقادم مناه إلى كلياة الز ارعاة بتااريخ
 2008/4/24لغاية دخول امتحان الكفاءة المعرفية ...وذلك بعد أن ق أر اإلعالن على لوحة اإلعالنات الخاص ا ا ا ا ا ااة
بالد ارس ا ا ااات العليا بتاريخ  2008/4/10أي أن المس ا ا ااتدعي علم بص ا ا اادور القرار المطعون فيه)()3وحكمها "إن تقديم
المستدعي طلبا إلعادة تسجيله في سجل المحامين المتدربين يدل داللة قاطعة على علم المستدعي بمضمون قرار
شطبه  ....مما يجعل الدعوى مقدمة بعد فوات الميعاد  ....مما يستوجب ردها شكال (.)4
الفرع الثاني :الشهادة
الشاهادة "إخبار اإلنساان في مجلس القضااء بحق على غيره لغيره" و "إخبار الشاخص أمام القضااء بواقعة
حدثت مع غيره ويترتب عليها حق لغيره أيضاا ()5ومع أن القضااء اإلداري ورقي في صاورته العامة إال أن الشاهادة
مقبولة فيه وال ض ااير في قبولها ال س اايما عند عدم كفاية األدلة ،أو عند التخفيف من عبء اإلثبات وبص ااورة أكبر
عند إثبات إسا ا ا اااءة اسا ا ا ااتعمال السا ا ا االطة()6وتؤكد محكمة العدل العليا – الملغاة( -يمكن إثبات حصا ا ا ااول واقعة العلم
اليقيني بالشهادة.)7( "...
إال أننا نرى بأنه يتوجب الحذر عند األخذ بالشاهادة في إثبات العلم اليقيني ال سايما أن طبيعة الشاهادة قد
تتناقض أحيانا وتتباعد مع شا اارط العلم اليقيني في أن ال يكون ظنيا وال افت ارضا اايا ،لذا يرى الباحث أن يكون األخذ
بالشهادة في هذا الموطن على سبيل االستئناس وفي أضيق الحدود.
()1
()2
()3
()4
()5

()6

الكساسبة ،هاشم حامد سليمان ،وسائل اإلثبات أمام القضاء اإلداري،2013 ،رسالة دكتوراة ،جامعة القاهرة ،ص.290
عدل عليا  ،1/17ص .832منشو ارت مركز عدالة.
عدل عليا أردنية قرار رقم  ،2008/383منشورات مركز عدالة.
عدل عليا أردنية قرار رقم  ،2006/526منشورات مركز عدالة.
خليفة ،عبد العزيز عبد المنعم ،المرافعات اإلدارية ،اإلثبات أمام القض ا ا ا اااء اإلداري ،ط،1،2008المركز القومي لإلص ا ا ا اادارات القانونية ،القاهرة،
ص.309
الطماوي ،سليمان ،نظرية التعسف في استعمال السلطة ،دراسة مقارنة،1973 ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،ط ،3ص.167

( )7عدل عليا أردنية  ،93/686منشورات مركز عدالة.
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الفرع الثالث :المخاطبات والمراسالت الخطية المتبادلة بين اإلدارة وصاحب الشأن
إن وجود مثل هذه الخطابات والرس ا ا ا ااائل  -وإن كانت إلكترونية عبر تطبيقات الرسا ا ا ا ا ائل اإللكترونية على
اختالفها كالواتس أب األكثر ش ا ا اايوعا وغيرها ُ -يعد بمنزلةإقرار ض ا ا اامني بالعلم اليقيني،ومن قبيل هذه الم ارس ا ا ااالت
االساتدعاء الذي ي ِ
خاطب به المعني اإلدارة ُمص ِاد َرة القرار وهو ما أقرته محكمة القضااء اإلداري األردني شاريطة أن
ُ
تؤكد تلك الرس ااائل على علم المعني شا ا خص اايا بالقرار كما لو كان مبلغا به فال تعد مراحل إعداد القرار من تنس اايب
أو مشورة من قبل العلم بالقرار ،إذ ال بد أن يستكمل القرار إجراءاته وشروط اكتماله حتى ُيعتد بالعلم به.
ومن ذلك قضات محكمة العدل العليا "نجد بأن المساتدعي بتاريخ  2013/3/2تقدم باساترحام إلعادته إلى
العمل ،أي أنه يعلم علما يقينيا قاطعا بقرار المجلس التأديبي االسا ا ااتئنافي ،وحيث اسا ا ااتقر اجتهاد محكمتنا أن العلم
اليقيني يقوم مقا ااام التبليغ ،...فا ااإن الا اادعوى تكون مقا اادما ااة بعا ا د فوات الما اادة القا ااانونيا ااة مما ااا يسا ا ا ا ا ا ااتوجا ااب ردها ااا
ش ا ا ا ا ااكال)1("...وكذلك قرارها رقم " 2005/216تقديم االعتراض على إحالة العطاء يعني أن الجهة المقرض ا ا ا ا ااة تعلم
علما يقينيا بالقرار المطعون فيه بتاريخ اعت ارضا ا ااها ،وقد اسا ا ااتقر الفقه والقضا ا اااء اإلداري على أن العلم اليقيني يقوم
مقام التبليغ"( .)2ويؤكد الباحث وجوب اعتبار التظلم و االساترحام اإللكترونيبمنزلة التبليغ بوصافه مارساالت تتم بين
صاحب التظلم و اإلدارة المعنية.
المطلب الثاني
اإلثبات بالقرائن
تُعد القرائن من الوساائل غير المباشارة في اإلثبات ،ذلك أنها ال تنصاب مباشارة على الواقعة المراد إثباتها،

وإنما تساتخلص من طرق اساتنباط تنصاب على واقعة أخرى متصالة بالواقعة المراد إثباتها اتصااال وثيقا ،بحيث تعد
الواقعة الثانية كواقعة بديلة إثباتا للواقعة األولى كواقعة أصا االية اسا ااتنباطا ()3ومن القرائن التي اسا ااتقر األخذ بها في
القضا ا اااء اإلداري األردني تنفيذ القرار اإلداري ،واتخاذ إجراءات قضا ا ااائية والتظلم من القرار اإلداري باإلضا ا ااافة إلى
مضي فترة طويلة على صدور القرار اإلداري نتناول بحثها فيما يلي:
أوال :تنفيذ القرار اإلداري واتخاذ إجراءات قضائية
فرق القضا ا ا ا ا ا ا اااء اإلداري األردني بين تنفي ااذ القرار اإلداري من جه ااة اإلدارة جب ار وبين تنفي ااذه من األفراد
المخاطبين به.

( )1عدل عليا أردنية  ،2014/64منشورات قسطاس.
()2

عدل عليا اردنية قرار رقم  ،2005/216منشورات مركز عدالة.

( )3الكيالني ،محمود ،قواعد اإلثبات،2010 ،دار الثقافة ،ص.112
©جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي /جامعة الزيتونة االردنية 2021

154

العلم اليقيني اإللكتروني في القضاء ...

صفاء محمود السويلميين و بكر محمود السويلميين

فأما التنفيذ من جهة اإلدارة جب ار فإنه ُيجري ميعاد الطعن باإللغاء إذا حقق ش ا ا ااروط العلم اليقيني وإال فلن
ُيؤخذ به قرينة إلثبات العلم اليقيني بالقرار(.)1
وعليه فإن اساتالم الموظف راتبه بدون عالوات ُيعد علما يقينيا بالقرار الصاادر في مواجهته ،وكذلك البدء
بااالتنفيااذ المااادي للقرار،ومن ذلااك مثال الرس ا ا ا ا ا ا ااالااة التي تااأتي من البنااك بنزول ال ارتااب أو أي تعااامالت بنكيااة تتعلق
بحسااابه  ،ومن ذلك قضاااء محكمة العدل العليا" إن محافا العاصاامة أصاادر ق ار ار بتوقيف المسااتدعي ثم أفرج عنه
بعد أن قدم الكفالة ،بما أن الدعوى أقيمت بعد مضا ا ا ا ااي أكثر من سا ا ا ا اابعة أشا ا ا ا ااهر على قرار التوقيف الذي علم به
المسااتدعي علما يقينيا فتكون الدعوى مسااتوجبة الرد شااكال لتقديمها بعد انقضاااء مدة الطعن"()2وقرارها "إذا تبين أن
المسا ا ااتدعي بعد صا ا اادور القرار المطعون به عن لجنة التقاعد العسا ا ااكري كان قد قبض المكاف ت المخصا ا ا صا ا ااة له
بموجب هذا القرار فإن قبضه للمكاف ت يفيد علمه اليقيني بالقرار من تاريخ القبض" (.)3
هذا وقد اس ا ااتقر القض ا اااء اإلداري على أن قيام ص ا اااحب الش ا ااأن باتخاذ أي إجراءات قض ا ااائية أو تمهيدية
إلقااماة دعوى حول القرار المطعون باه يعاد علماا يقينياا بهاذا القرار ،ومن ذلاك "يقوم العلم اليقيني مقاام التبليغ وحياث
اس ا ا ااتقر القض ا ا اااء أن مدة الطعن بالقرار هي س ا ا ااتين يوما ...ومن الرجوع لوكالة وكيل المس ا ا ااتدعي في هذه الدعوى
نجدها مؤرخة في  2009/3/31أي أن المساتدعي علم علما يقينيا قاطعا بصادور القرار كحد أدنى متيقن من ذلك
التاريخ"( ،)4وكذلك فإن طلب إدخال فريق ثالث في دعوى منظورة أمام القض ا ا اااء تتعلق بذات محل النزاع يعد قرينة
على ثبوت العلم اليقيني.
وعلياه يؤكاد البااحاث باأن مجرد تنفياذ القرار أو اتخااذ أي إجراءات ال تحقق العلم اليقيني ،ماا لم تتوافر في
ذلك العلم شروطه المقبولة قضاء وهي العلم الحقيقي المتيقن ال ظنيا وال افتراضيا.
ثانيا :مضي فترة طويلة على صدور القرار اإلداري
تفاوتت اتجاهات القضا ا ا ا ا اااء اإلداري في اعتبار طول المدة قرينة على العلم اليقيني ال سا ا ا ا ا اايما فيما يتعلق
باألوض اااع الوظيفية حيث عد القض اااء طول المدة أحيانا قرينة على العلم اليقيني " ...اس ااتطالة األمد بين ص اادور
القرار محل الطعن وبين إقامة دعوى اإللغاء هو ما يرجح العلم بالقرار ،إذ على العامل أن ينش ااط دائما إلى معرفة
الق اررات الصا ا ا ا ادرة في شا ا ا ااأن العاملين معه ...وإن اإلدعاء بعدم العلم رغم اسا ا ا ااتطالة األمد يؤدي إلى إهدار مراكز
قانونية قد اس ااتتبت على مدار الس اانين" ()5إال أنالباحث يؤكد أن اس ااتطالة األمد على ص اادور القرار ال تكفي وحدها

()1

الطماوي ،سليمان ،1967 ،مرجع سابق ،ص.590

()3

عدل عليا أردنية قرار رقم  ،1973/12منشورات مركز عدالة.

( )2عدل عليا أردنية قرار رقم  ،94/402منشورات مركز عدالة.
()4
()5

عدل عليا أردنية  2015/45منشورات مركز عدالة.
المحكمة اإلدارية العليا المصرية  35/3472ق جلسة  1997/8/9الموسوعة اإلدارية الحديثة ،ج ،46ص.873
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دليال حاس ا ا ا ااما على العلم اليقيني بالقرار ،وإنما قد تحقق مع قرائن وأدلة أخرى حس ا ا ا ااب ظروف كل حالة على حدة
تحقق ذلك العلم ،إذ يجب أن تُترك هذه المسألة لمحكمة الموضوع لتقديره واستخالصه من ظروف النزاع.
بل يؤكد الباحث على وجوب أن تكون هذه المدة معقولة ،إذ ال يتصا ااور بصا اااحب المصا االحة  -ال سا اايما
الموظف  -أن ال يبحث عما يتعلق بوضا ا ااعه الوظيفي من ق اررات ال سا ا اايما مثال ما يتعلق بترقيته متى ما كان لها
ش ا ا ا ا ااروط محددة الس ا ا ا ا ااتحقاقها ،إال أن ذلك يجب أن ال يؤدي إلى التناقض بين وجوب اس ا ا ا ا ااتقرار المراكز القانونية
وحماية مصا االحة صا اااحب الشا ااأن ،إذ إن المسا ااألة ال تقتصا اار على وجوب تحقق شا ااروط العلم اليقيني ،وإنما قناعة
المحكمة حسب ظروف الحال دون إهدار لحق الموظف في مواجهة إدارة قد تُهمل أو تتراخى عن تبليغ ق ارراتها.
ثالثا :التظلم من القرار اإلداري
يحقق تظلم صاااحب الشااأن الوجوبي واالختياري الوالئي والرئاسااي قرينة قوية على تحقق العلم اليقيني ،إذ
لن يحرك المعني س ا اااكنا تجاه اإلدارة بس ا االوك ما ،ما لم يعلم بص ا ااورة واض ا ااحة جلية بالقرار الص ا ااادر في مواجهته،
فالتظلم إنما هو "أن يتقدم صا اااحب الشا ااأن الذي صا اادر القرار اإلداري في مواجهته بطلب لإلدارة يلتمس فيه إعادة
النظر في قرارها الذي يدعي عدم مش ااروعيته"

()1

"ما دام لم يثبت من األحداث تاريخ علم المدعي بالقرار المطعون

فيه فيفترض علمه من تاريخ التظلم" (.)2
"إن تقدم المسا ااتدعي في  2010/3/25باسا ااتدعاء تظلم إلى وزير الزراعة يتضا اامن علمه بالق ارر المطعون
به بترفيع عدد من زمالئه إلى الدرجة الخاص ا ا ا ااة طالبا ترفيعه ،فإن المس ا ا ا ااتدعي لديه العلم اليقيني بص ا ا ا اادور القرار
المطعون به"(.)3
ويضا ا ا ا اايف الباحث في نهاية هذه األدلة أيضا ا ا ا ااا أن طبيعة القرار اإلداريتؤدي دو ار في تحقق العلم اليقيني
لدى صااحب الشاأن ،بل إن اتخاذ أي إجراءات قضاائية تشاكل قرينة على العلم اليقيني ،ومن ذلك مثال تقديم طلب
إدخال في الدعوى وبما يؤكد ذلك قرار محكمة العدل العليا الملغاة "تقديم الشا ا ا ا ا ا ااركة المسا ا ا ا ا ا ااتدوية نقل إخوان طلبا
إلدخالهما شاخصاا ثالثا في دعوى أخرى متعلقة بذات الموضاوع يفيد علمهما علما يقينيا بالقرار المطعون به بتاريخ
()4
ويعد كذلك تنفيذ القرار اإلداري بحضاور صااحب الشاأن
تقديم طلبها للدخول كشاخص ثالث في الدعوى الساابقة" ُ
علما يقينيا به.

()1
()2
()3

كنعان ،نواف ،القانون اإلداري :الكتاب الثاني،2010 ،دار الثقافة ،عمان ،ص.236
المحكمة اإلدارية المصرية رقم  / 235ق  1975/2/15 ،1975 /ورد لدى عكاشة ،القرار اإلداري.
عدل عليا أردنية قرار رقم  2010 /271منشورات مركز عدالة.

( )4عدل عليا أردنية  72 /77تاريخ  1972/7/18مجلة نقابة المحامين األردنيين ،العدد  10 ،9السنة ،20ص.1185-1184
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العلم اليقيني اإللكتروني في القضاء ...

صفاء محمود السويلميين و بكر محمود السويلميين

الخاتمة
تناولت هذه الد ارسااة نظرية هامة من النظريات التي نشااأت في كنف القضاااء اإلداري واسااتقرت في العديد
من التش اريعات ،حيث حاول الباحث إبراز هذه النظرية في التش اريع والقضاااء اإلداري األردني ال ساايما مع اعتراف
المش ا ا اارع األردني بالتبليغ الذي قد يتم عبر الوس ا ا ااائل التكنولوجية الحديث ة الواس ا ا ااعة االنتش ا ا ااار واألكثر س ا ا ااهولة في
التداول.
حيث تبين للباحث مجموعة من النتائج والتوصيات عبر دراسته هذه النظرية:
النتائج:
 -1تبنى المش ا اارع األردني ص ا اراحة األخذ بالعلم اليقيني و اإللكتروني منه كوس ا اايلة ثالثة لإلثبات متى تحققت

شااروطها واسااتكملت فروضااها ،رغم تراجع بعض القانونيين ومنهم القضاااء اإلداري الفرنسااي في قبول هذه
النظرية ،حيث ذهب أولئك إلى أن وسائل التبليغ المعتمدة هي النشر والتبليغ فقط.

 -2إن أخذ المشا ا اارع األردني بالوسا ا ااائل اإللكترونية في قانون القضا ا اااء اإلداري األردني رقم 27لسا ا اانه 2014
وقانون أص ا ااول المحاكمات المدنية األردني واعترافه بها في التبليغ وقبوله بها وس ا اايلة ص ا ااالحة تؤدي دور
العلم اليقيني ،يجعل قبول هذه النظرية وتطبيقها أسا ا ا ا ا ااهل ،على أن يقع عبء إثبات تحقق هذا العلم على

اإلدارة باعتبارها من تدعي حدوث العلم.

 -3أخذ القضا ا ا ا اااء اإلداري األردني والمصا ا ا ا ا ري بنظرية العلم اليقيني وطبقها على نطاق واسا ا ا ا ااع واعتمد قرائن
مختلفة إلثبات حصول هذا العلم رغم التباين أحيانا بين مفهوم وشروط قرينة وأخرى ،وليس ذلك إال دليال

على حرصه على تحقيق العلم اليقيني غايته في توازن حقوق ومصالح األفراد في مواجهة اإلدارة.
التوصيات

 -1يدعو الباحث القضااء اإلداري األردني إلى تحديد دقيق بشاكل واضاح محدد لشاروط العلم اليقيني ال سايما
ما يتعلق منها بوسائل التبليغ الحديثة التي أخذ بها المشرع األردني.

 -2ضا اارورة التحقق من بعض القرائن كاسا ااتطالة األمد والشا ااهادة بصا ااورة أكثر دقة وفاعلية لما تنطويان عليه
من خطورة حول مدى تحقق العلم اليقيني لدى صاحب الشأن.

 -3وجوب توض ا ا اايح الفرق بين العلم اليقيني من جهة والنش ا ا اار والتبليغ من جهة أخرى ال س ا ا اايما إذا ما أدعي
بتحقق العلم اليقيني قبل حصا ا ول التبلغ أو النشا اار ،وما هي القيمة القانونية له في هذه الحالة خاصا ااة مع

ق اررات إدارية تشترط لسريان الميعاد فيها النشر كاالستمالك مثال.
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المصادر والمراجع
أوال :الكتب
•

أبو العينين ،محماد مااهر ،دعوى اإللغااء أماام القضا ا ا ا ا ا اااء اإلداري :الكتااب األول ،دار صا ا ا ا ا ا ااادر ،بيروت،

•

خليفة ،عبد العزيز عبد المنعم ،المرافعات اإلدارية ،اإلثبات أمام القضا ا ا اااء اإلداري ،ط ،،1المركز القومي

•

زريق ،برهان ،نظام اإلثبات في القانون اإلداري( ،د ،ن) ،دمشق.2009 ،

.1998

لإلصدارات القانونية ،القاهرة.2008 ،

الزعبي ،خالد ،القرار اإلداري بين النظرية والتطبيق ،ط،2دار الثقافة ،عمان.1999 ،

•
•

صادق ،سمير ،ميعاد رفع دعوى اإللغاء ،ط،1دار الفكر العربي ،القاهرة.1969 ،

•

الطماوي ،سااليمان نظرية التعسااف في اسااتعمال الساالطة ،د ارسااة مقارنة ،ط،3جامعة عين شاامس ،القاهرة،

•

الطماوي ،سليمان ،القضاء اإلداري :قضاء اإللغاء ،دار الفكر العربي ،القاهرة.1967 ،

.1973

عكاشة ،حمدي ياسين ،القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة ،منشورات الحلبي الحقوقية.2003 ،

•
•

كنعان ،نواف ،القانون اإلداري :الكتاب الثاني ،دار الثقافة ،عمان.2010 ،

•

الكيالني ،محمود ،قواعد اإلثبات ،دار الثقافة.2010 ،

وصفي ،مصطفى كمال ،أصول إجراءات القضاء اإلداري ،ط،2عالم الكتاب ،القاهرة.1987 ،

•

ثانيا :الرسائل الجامعية

• س ااالمات ،ناص اار عبد الحليم ،نفاذ القرار اإلداري في القانون األردني ،2009 ،رس ااالة دكتوراه ،جامعة عين
شمس ،القاهرة.

• الكس ا اااس ا اابة ،هاش ا اام حامد س ا االيمان ،وس ا ااائل اإلثبات أمام القض ا اااء اإلداري ،2013 ،رس ا ااالة دكتوراه ،جامعة
القاهرة.
األبحاث

• الجوهري ،عبااد العزيز ،هاال تختفي نظريااة العلم اليقيني من أفق القااانون اإلداري ،مجلااة المحاااماااة ،نقااابااة
المحامين ،مصر ،العدد .4 ،3

• الزبيدي،خالد ،نظرية العلم اليقيني في الفقه والقض ا ا ا اااء اإلداري ،مجلة د ارس ا ا ا ااات ،علوم الشا ا ا ا اريعة والقانون،
الجامعة األردنية ،المجلد  ،34العدد ،1سنة .2007

• نويجي،محماد فوزي ،نظرياة العلم اليقيني باالقرار اإلداري وتطبيقااتهاا في كال من فرنسا ا ا ا ا ا ااا ومصا ا ا ا ا ا اار ،مجلاة
الشريعة والقانون ،القاهرة ،2006 ،العدد .30

• إلياس،جوادي ،القرائن القضائية وحجيتها في إثبات الدعوى الجزائية اإلدارية ،بحث منشور ،دفاتر السياسية
والقانون ،الجزائر ،2014 ،العدد .10

©جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي /جامعة الزيتونة االردنية 2021

158

