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 الملخص

قق علمهم المؤكد بها، وعليه فقد نص المشرع على وسيلتي تنفذ القرارات اإلدارية تجاه المخاطبين بها ما لم يتح ال
ما العلم اليقيني كوسيلة العلم بالقرار اإلداري المعتمدتين وهما التبليغ والنشر، إال أن القضاء اإلداري أضاف إليه

ني, ال سميا قرائن قضائية يتبناها القضاء لألخذ بفكرة العلم اليقي لتحقق علم المخاطب بالقرار الخاص به وذلك عبر
مع قبول المشرع للوسائل االلكترونية كوسيلة للتبليغ. يثير األخذ بالعلم اليقيني االلكتروني جملة من التساؤالت حول 

ملك القضاء اإلداري فراد عند األخذ بها وما هو أساس هذه النظرية ومضمونها، وإلى أي مدى يماهية ضمانات األ
ل االلكترونية في اإلثبات والمعامالت اإلدارية، و انتهت الدراسة إلى جملة من األخذ بها، ال سيما مع قبول الوسائ

عاته و التأكيد على قيمتها و قوتها في اإلثبات و النتائج منها اعتراف المشرع األردني بالوسائل االلكترونية في تشري
ى العلم اليقيني االلكتروني و االلكتروني ، مع تأكيد الباحث وجوب النص بصورة أوضح علتحقيق العلم اليقيني 

 قيمته في اإلثبات.

 العلم اليقيني، القضاء اإلداري، التبليغ، النشر، القرائن القضائية. الكلمات الدالة:

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 
يحقق و بمهامها لتحقيق غايتها في إحقاق المصلحة العامة  دارة الفاعلة في القيام  القرار اإلداري وسيلة اإل  ديع       

ينفذ في مواجهة المخاطبين به، فإنه   كيأركانه وشرائط صحته، إال أنه  صدوره صحيحا مستوفيا   كاملة بمجردآثاره  
هذا لم و لم بالقرارات اإلدارية، علعلى أن يتم من خاللهما اال بد من نشره أو تبليغه لهم بوصفهما الوسيلتان المتفق 

 (1)إلداري.لعلم بالقرار اوسيلة ثالثة ل اإللكترونييمنع من قبول العلم اليقيني

وسيلة معتمدة أمام القضاء اإلداري بما تفترضه النظرية من قرائن  اإللكترونيإن القول بالعلم اليقيني  
قد يثير تخوفا حول ضمانات حقوق األفراد  ،المخاطب بهيان الميعاد القضائي أمام قضائية تؤدي إلى اإلقرار بسر 

ة في التبليغ والتواصل، وهي اإللكترونيى اإللغاء، ال سيما مع ظهور الوسائل تجاه اإلدارة الطرف األقوى في دعو 
ني بها،حيث أكد المشرع األرد  كاألردني يقرها ويأخذ  هابعضينا بين توجهات التشريعات لتجد  المسألة التي فرضت تبا
على أهمية دور الوسائل األخذ بقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون تشكيل المحاكم عبر تعديالته  األخيرة 

أكد دورها في تحقيق العلم لدى صاحب الشأن فيما خرى أمام القضاء، بل ة واعتبرها كوسائل اإلثبات األاإللكتروني
ألردني قبول العلم اليقيني وسيلة إثبات ل القضاء اإلداري ابما يدعم توسع قبو  ،قراراتقد يتعلق بهم من أحداث و 

ثرت على تباين ريان ميعاد دعوى اإللغاء، بينما لم يشر إليها تشريع آخر في مسألة أأمام القضاء مبدأ تحقيقها س
وهي   ،ارضا فقهيا أيضا بين مؤيد ومعاينبل إنها أثارت تب  ،األحكام القضائية لتأخذ بها أو ترفضها في أحيان أخرى 

ن صدور قانون أكما    ،في تعامالتها  نيكترو اإلللكترونية تقبل القرار اإلداريإمسألة يفرضها واقع تحول اإلداراتإلىإدارات
يسمح لإلدارة بنشر و إرسال و تعميم تعامالتها بكافة الوسائل  إللكترونية و تنظيمه للتعامالاإللكترونيالمعامالت 

 .ةلكترونياإل

فسها على هذه الدراسة لتشكل إشكالية دراستنا وأثرها ليس فقط على حقوق لتي عكست نالمسألة ا ذه وه 
ألخذ به من عدمه وكيف يتم اد، وإنما أيضا على دور القاضي اإلداري في تحديد متى يتحقق العلم اليقيني لاألفر 

 ة إلثبات العكس، حيث تتجلىد قرينة قضائية بسيطة قابلإثبات هذا العلم من عدمه، ال سيما أن العلم اليقيني يع
قى للقضاء اإلداري السلطة التقديرية في إثبات العلم إشكالية أخرى تتعلق بالتنظيم القانوني لهذه الوسيلة، إذ يب

دنية ال سيما مع التعديالت الحاصلة في الوسائل المعتمدة للعلم والتبليغ في قانون أصول المحاكمات الم اليقيني
لتعامل جنة الملكية النقاشية لتطوير القضاء حول استخدام الوسائل التكنولوجية في اد تقرير اللالتي تمت بع،األردنية

 المحاكم.تمدة في ة المعاإللكترونيالقضائي والتوسع في الخدمات 

لقضاء اإلداري وسيلة إثبات أمام ا اإللكترونيهذا ويسعى الباحث إلى بيان وسائل وقيمة العلم اليقيني  
 اتها العملية.وأبرز تطبيق

 
 . 509،دار الفكر العربي، ص1967الطماوي، سليمان،  القضاء اإلداري: قضاء اإللغاء، ( 1)
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نظرية في مفهومها بصفته ليقيني وعليه سيقسم الباحث الدراسة إلى مبحثين يتناول في األول منهما العلم ا 
 وشروطها، أما الثاني فنبحث فيه إثبات العلم اليقيني.

 المبحث األول 

 ماهية نظرية العلم اليقيني 

فقد  ،الفقه والقضاء ول تطبيقها والقبول بها فينظرية ال تزال تثير جدال حبصفته لما كان العلم اليقيني  
والموقف الفقهي مفهومها وشروط تطبيقها،  البحث في هذه النظرية    -اده  الستكمال البحث غايته وأبع  -لزاما    صار

 منها وذلك في المطالب التالية:

 المطلب األول

 اإللكترونية العلم اليقيني بنظري التعريف

لقاء الضوء على ماهيتها عبر بيان مفهومها عن تطبيق هذه النظرية من إ ال بد قبل البدء في الحديث 
 :وأساسها التاريخي

 أوال: مفهوم النظرية

إشعار صاحب الشأن صدور قرار يمسهلتسري مدة الطعن بحقه، إال أن  في يحقق النشر والتبليغ غايتهما 
تجعل من القرار سهال في وصوله لصاحب الشأن، ال سيما التكنولوجي الحالي ووسائل التواصل المختلفة قد  التطور  

ا إياها بضمانات تكفل تحقيق أخذ بها ووضع لها شروطها، محيطبق للقضاء اإلداري الفرنسي أن وهي مسألة س
 ة.التوازن بين حقوق األفراد ومصلحة اإلدارة سعيا لتحقيق المصلحة العام

القرار اإلداري، علما حقيقيا ال ظنيا أو افتراضيا، تقوم هذه النظرية على العلم الحقيقي بكافة مشتمالت  
ه حتى يستطيع تبين حقيقة أمره إلى القرار ب الشأن اإللمام بكل ما تجب معرفتلما نافيا للجهالة، بما يسمح لصاحع

 .(1)المطعون فيه

التبليغ   /ب "يعتبر في حكم 8في المادة  2014لسانة  27اإلداري األردني رقم قانون القضااء ذلك وقد أكد  
مدة الطعن كما يقيني تبدأ آثار سريان عني أنه بتحقق العلم العلم الطاعن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا"، وهذا ي

ن علم صاااحب الشااأن بالقرار  على "أ األمراسااتقر  ردنيداري األليغ، وفي القضاااء اإلهو الحال بالنساابة للنشاار والتب
لنشاااااااااار  ولو لم يتعرض قانون تعديل تشااااااااااكيل المحاكم النظامية إال لحالتي ااإلداري يقوم مقام اإلعالن أو النشاااااااااار 

نهماا وساااااااااااااايلاة للعلم فقط، فاإن تحقق العلم من غير طريقهاا يؤدي إلى بادء القرارات اإلدارياة ولك واإلعالن في تبليغ

 
،  10، العدد 2014ون، الجزائر، الدعوى الجزائية اإلدارية، بحث منشاور، دفاتر الساياساية والقانلياس،جوادي القرائن القضاائية وحجيتها في إثبات إ(1)
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أن العلم اليقيني   أكد قضاااء المحكمة اإلدارية العليا "اسااتقر االجتهاد القضااائي على . ومن ثم (1)سااريان مدة الطعن"
. بماا يفياد تاأصاااااااااااااايال  (2)انون القضاااااااااااااااء اإلداري"من قا  8ألحكاام الماادة  باالقرار اإلداري يقوم مقاام التبليغ وذلاك وفقاا
قيني بنص صااااريح وهو مسااااعى األخذ بنظرية العلم الي 2014لساااانة  27المشاااارع األردني في القضاااااء اإلداري رقم 

".... طالما أن القرار لم  لمحكمة اإلدارية المصااارية بقولها ".... اساااتقر أيضاااا في القضااااء المصاااري، حيث أكدت ا
ال يبدأ في السااريان إال من  ئهالمقررة لرفع الدعوى بطلب إلغاللمدعي فإن ميعاد السااتين يوما ينشاار ولم يتم إعالنه 

 .(3)نيا بفحوى هذا القرار ومحتوياته"تاريخ علم المدعي علما يقي

  ،احب المصاااااااالحة في الطعن باإللغاء، علما  يقيناالعلم اليقيني بأنه "علم صاااااااا  هذا وقد عرف الفقه اإلداري  
فة محتويات القرار الفردي وعناصره، وحتى يستطيع صاحب الشأن أن يحدد تمام موقفه قيا شامال لكاأي علما  حقي

ضااااامون القرار  "أن يعلم صااااااحب الشاااااأن م :في األردن الباحثين بعضعرفه  و (4)من القرار وحتى يمكنه الطعن فيه"
ون العلم حقيقيا ال ظنيا وال افتراضاااااايا  يكن أويجب  ،بليغحتوياته علما حقيقيا يقينا يقوم مقام النشاااااار والتاإلداري وم

 .(5)وأن يكون شامال لجميع محتويات القرار" 

م  إنمااا تاادور حول بيااان حقيقااة الغااايااة والوظيفااة التي يؤديهااا العل التعريفاااتويرى الباااحااث بااأن جميع هااذه  
لجهالة،  ري علما نافيا لات القرار اإلداات ومقتضاااياليقيني وكشاااف طبيعة هذا العلم بأنه حقيقي كاشاااف لكافة متطلب

 وعليه يعرف الباحث العلم اليقيني بأنه "علم صاحب الشأن بمضمون القرار اإلداري علما شامال  نافيا للجهالة".

 ثانيا: األساس التاريخي للعلم اليقيني

جاابياا حول هاذه  يإيني باالظهور في القضاااااااااااااااء اإلداري الفرنسااااااااااااااي الاذي تبنى موقفاا العلم اليق بادأت نظرياة 
بهذه   19إذ أخذ مجلس الدولة الفرنساااي في مطلع القرن (6)يما بعد إلى موقف رافض سااالبي نحوهالنظرية ليتحول فا

لم اليقيني، حيث اعتبر  مهلة الطعن بداية من تاريخ تحقق الع 1822النظرية حيث حدد الحكم الصاااااااااااااادر في عام 
واضااااحة بمضاااامون القرار  تحقق لديه بصااااورة العلم اليقيني م أن  Fortierمجلس الدولة الفرنسااااي في قضااااية الساااايد 

من مرسااااااوم   11ن المادة معأ(7) 24/12/1820اإلداري مما يفيد سااااااريان مهلة الطعن بعلمه بمضاااااامون القرار في 
 .(8)لقرارمهلة الطعن يوم يتبلغ ا أن نقطة البدء في سريان على تنص 1806تموز  22

 
 . 3، ص13قابة المحامين األردنيين، العدد األول، السنة ، مجلة ن64/ 13عدل عليا رقم  (1)
 ، منشورات مركز عدالة. 2016/ 187المحكمة اإلدارية العليا األردنية رقم  (2)
 . 1982/ 1/ 10، جلسة 26/ 1627عليا مصرية طعن رقم  إدارية (3)
 . 13دار الفكر العربي، القاهرة، ص، 1969ر،  ميعاد رفع دعوى اإللغاء، صادق، سمي (4)
 ، ص  2،دار الثقافة، عمان، ط2010الزعبي، خالد،  القرار االداري بين النظرية والتطبيق، ( 5)
 . 382القاهرة، ص،رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2009سالمات، ناصر عبد الحليم  نفاذ القرار اإلداري في القانون األردني، (6)
، العدد  2006ي وتطبيقاتها في كل من فرنسااااااا ومصاااااار، مجلة الشااااااريعة والقانون، القاهرة، إلدار نويجي، محمد فوزي، نظرية العلم اليقيني بالقرار ا(7)
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  ،ية العلم اليقيني أمام قضاء مجلس الدولة الفرنسيلتكون هذه القضية نقطة األساس لألخذ اإليجابي بنظر  
بل االساتفادة من أي قرينة يساتشاف منها هذا العلم كخطاب مساجل من صااحب الشاأن إلى اإلدارة أو أي مساتند أو 

 بالقرار ومضمونه. من صاحب الشأن تفيد علمه تصرف

، (1)النظرية  عن األخذ بهذه عاد ليتراجع   Croix Exauifierإال أن القضااااااااااء الفرنساااااااااي وفي حكم قضاااااااااية  
قضااااااى بأن العلم اليقيني الذي ال يسااااااتند إلى النشاااااار أو التبليغ ال يؤدي إلى بدء سااااااريان ميعاد الطعن، بما يعني و 

يكون في هذا التراجع الواضاااااح مبررات عدة منها رعاية مصااااالحة  تجاهل المجلس لألخذ بنظرية العلم اليقيني. وقد 
وفي هذا  (2)لهم  يفمن األضااااااااارار والتماس األعذاريميل إلى التخف لدولة الفرنساااااااااين مسااااااااالك مجلس اإاألفراد، حيث 

 أنه ال يعتد إال بالتبليغ أو النشر لسريان ميعاد الطعن.إلى إشارة من القضاء الفرنسي  األمر

ة وعلى نطاق واساع في نجده قد أخذ بهذه النظري –أشارنا أن فكما سابق  اإلداري األردنيأما عن القضااء  
"إن تبليغ القرارات   :في ذلكنص و  ،توافرت شااااااااروط وقرائن العلم اليقيني ام متى يؤيده الباحث -ح ك واضاااااااا مساااااااال

 .(3)"قوم مقام التبليغ التحريري اإلدارية قد يكون تحريرا، كما يصلح أن يكون شفاهة، وإن العلم بالقرار علما يقينيا ي

المطعون به، يكون المساتأجر مضامون قرار الهدم "إذا قررت اإلدارة هدم البناء، وتال صااحب الملك على  
 (4)المستأجر قد علم بفحوى هذا القرار علما يقينيا يقوم مقام تبليغه إليه وتبدأ به مدة طعن المستأجر بقرار الهدم".

 المطلب الثاني

 نظرية العلم اليقينيفقه من موقف ال

ذا التعارض الخوف على حقوق األفراد  س هأسااااااااااااو تذبذبت آراء الفقهاء بين مؤيد ومعارض لهذه النظرية،  
 في مواجهة اإلدارة.

 الفرع األول: اآلراء المعارضة لنظرية العلم اليقيني :

  ،باالعلم اليقيني وساااااااااااااايلاةأكاد مجموعاة من الفقهااء موقف مجلس الادولاة الفرنسااااااااااااااي في رجوعاه عن األخاذ  
 أهمها: وذلك لألسباب التي نورد ،وه صوابا ودعوا إلى ضرورة تبنيهواعتبر 

هناك التزاميقع على اإلدارة في وجوب نشااااااااار وتبليغ قراراتها وهو ما تأخذ به التشاااااااااريعات صاااااااااراحة وما يحقق  أوال:
 مصلحة األفراد في مواجهة اإلدارة.

 
،  1، العدد34ات، علوم الشاااااريعة والقانون، الجامعة األردنية، المجلد الزبيدي، خالد ، نظرية العلم اليقيني في الفقه والقضااااااء اإلداري، مجلة دراسااااا (1)

 . 101، ص2007نة س
 . 517، ص1967الطماوي، سليمان،  مرجع سابق،  (2)
 ، منشورات مركز عدالة. 1957/ 3عدل عليا القرار رقم  (3)
 ، منشورات مركز عدالة. 1966/ 61عدل عليا أردنية، قرار رقم  (4)
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إلداري قد ال تحقق الغاية الحقيقية فهي قابلة ساااائل الساااابقة للعلم بالقرار اويؤيد الباحث الرأي الفقهي بأن الو 
ذلك أن الغاية هي حساب مدد الطعن لدعوى اإللغاء فالنشر والتبليغ  (1)علم صاحب العالقة بها   إلثبات عدم 

شااارع األخذ  وسااايلة تحققه وليسااات دليال على حدوثه، بل إن العلم بالقرار بهذه الوساااائل ال سااايما مع تبني الم
يتم فتح الخطاب   نت أو اتصااااااااال ة قد ال يتحقق، إذ قد يكون المعني في مكان ليس بهاإللكترونيبالوسااااااااائل 

 يميل( من آخر دون أن ُيعَلِمُه به.)اإل

تقوم نظرية العلم اليقيني ليس على أسااس العلم الحقيقي بمكنونات القرار وحقيقته وإنما على العلم االفتراضاي  ثانيا:
أن   قد يصاااااال إلى صاااااااحبه عبر إجراءاته التمهيدية أو بعد إصاااااادار القرار، إال(2)ني فهو علم قاصاااااارأو الظ

القرائن التي تعتماد عليهاا المحكماة اإلدارياة لألخاذ بهاذه النظرياة من عادمهاا تعتماد على الحقيقاة تاذهاب إلى أن 
ون اإلداري قضاائي النشاأة ساعى المرونة، فليسات المحكمة ملزمة بقبولها أو رفضاها دائما، بل إن طبيعة القان

المحكمة أو  في ذلك أي خروج عن اختصاااصعبر القضاااة إلى حماية مبدأ الشااروية وحقوق األفراد، وليس 
 انتهاك لحق الدفاع المقرر لصاحب الشأن.

دارية،  إن قبول األخذ بهذه النظرية يعني أن يبقى ميعاد الطعن مفتوحا مما يؤدي إلى عدم اساتقرار األمور اإلثالثا:
صااااااحب الشاااااأن به أو رار ن إقأإال أنه في حقيقة األمر ليس صاااااعبا إثبات تاريخ العلم بالقرار اإلداري ذلك 

 .(3)المبلغ أو تنفيذ القرار دليل على العلم به م تسل

 -الفقه المؤيد لنظرية العلم اليقيني : :الفرع الثاني

من الفقه أيدها وأقام لها الحجج التي تسندها   اجانبلهذه النظرية، إال أن هناك  نتقادات التي وجهترغم اال 
 وكان أبرز هذه األسانيد والحجج.  

يضاااااااامن األخذ بالعلم اليقيني حقوق األفراد واسااااااااتقرار أوضاااااااااعهم ومراكزهم القانونية، ال ساااااااايما إذا ما  -ال و أ
ارات السااااااالبية  كالقر تراخت اإلدارة أو قصااااااارت في نشااااااار قراراتها أو تلك التي ال تنشااااااار أو تبلغ لذوي الشاااااااأن 

 .(4)والضمنية 

كذلك يحقق األخذ بهذه النظرية  اد فقط، بل ة هم األفر هذه النظريليس صحيحا أن المستفيد من األخذ ب   -ثانيا
الفائدة لإلدارة أيضاااا، وهو مسااالك أخذ به مجلس الدولة الفرنساااي وإن كان ذلك في نطاق ضااايق، ذلك أن مدة  

خ صاااااااادور القرار عن اإلدارة، وهي واقعة تثبت بكافة طرق اإلثبات إذ  تاريالطعن بالقرار اإلداري تسااااااااري من 
. ويرى البااااحاااث أن هاااذه المزياااة ال تعود لنظرياااة العلم  (5)دارة إثباااات علم األفراد بقراراتهاااايقع على عااااتق اإل

 
 . 310. ورد لدى ناصر السالمات، نفاذ القرار اإلداري، ص1996 / 1482إدارية مصرية  (1)
 . 7، ص4، 3هري، عبد العزيز، هل تختفي نظرية العلم اليقيني من أفق القانون اإلداري، مجلة المحاماة، نقابة المحامين، مصر، العدد الجو (2)
 . 229اب، القاهرة، ص، عالم الكت1987، 2وصفي، مصطفى كمال،  أصول إجراءات القضاء اإلداري،ط(3)
 . 153،  مرجع سابق، ص2007الزبيدي، خالد،  (4)
 . 518، مرجع سابق، ص1967الطماوي، سليمان،  (5)
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ة من دار اإلاليقيني وإنما هي تطبيق للقواعد العامة التي تقضاااااااااااي بأن نفاذ القرار اإلداري يساااااااااااري في مواجهة 
 تاريخ إصداره له .

ة صاحب الشأن في مواجهة اإلدارة فهو من كما يؤكد الباحث أن الغاية من نظرية العلم اليقيني هي حماي
هو المسااتفيد من و ريان ميعاد الطعن وليس اإلدارة، علمه بالقرار الصااادر في مواجهته لساا  تسااعى للبحث في تحقق

ر المطعون به أما اإلدارة فهي ُمصاااااادِرة للقرار وتعلم أصااااااال مكنونه قرابالسااااااريان مدة الطعن في حال تحقق العلم 
 ومغزاه.

فراد في إلى تااأييااد الفقااه المؤيااد لألخااذ بنظريااة العلم اليقيني لمااا لااه من حمااايااة لألب الباااحااث وعليااه يااذهاا 
اء اإلداري  لقضاااا ر افي ضاااامان علمهم اليقيني بتفاصاااايل القرار الموجه إليهم وتأكيد على دو مواجهة اإلدارة، ال بل 

لغاء وتحقيق التوازن والمساااااااواة بين  الذي يسااااااعى إلى حماية طبيعة دعوى اإل ،في اسااااااتقرار قواعد القانون اإلداري 
 ألفراد واإلدارة.ا

 المطلب الثالث

 شروط االعتداد بالعلم اليقيني

لها من أهمية بالغة ما ي للما كان القضاء اإلداري ومن بعده التشريعات قد قبلت األخذ بنظرية العلم اليقين 
وسااائل العلم التكنولوجي وأخذ المشاارع بها في بدء سااريان ميعاد الطعن، وحماية صاااحب الشااأن ال ساايما مع تطور 

ة وضاااامنة لصاااحة تطبيق هذه النظرية، وهي الشاااروط التي يمكن في اإلثبات، فقد كان لزاما وجود شاااروط ضاااابط
 ي والقضاء اإلداري األردني لنجدها على النحو التالي:مصر ال استخالصها بالرجوع إلى قضاء مجلس الدولة

 ترضاالقرار يقينيا ال ظنيا وال مفالفرع األول: أن يكون العلم ب

يقطع النشااااااار والتبليغ أي شاااااااك حول العلم بالقرار اإلداري ومشاااااااتمالته لكي يحقق الغاية في بدء ساااااااريان  
ى السااااابقة كان ال بد أن يكون علما قاطعا غير مبني علئل وساااااميعاد الطعن، وحتى يحقق العلم اليقيني غايته كال

الباحث أن يكون العلم اليقيني محققا لدى صااااااحب الشاااااأن ذاته حتى وإن  يفيضااااا و الشاااااك أو الظن أو االحتمال، 
وصااااال إلى علمه عبر آخرين ال سااااايما إذا كانت ال تربطهم بهم صااااالة أو لم يتمكنوا من االطالع على مشاااااتمالت 

يضااااا  أما ينفي معه مظنة الشااااك حول العلم الحقيقي اليقيني لدى صاااااحب الشااااأن ، و من ذلك ه بمونالقرار ومضاااا 
 و القرار .أو االتصال أعلى التبليغ  اإللكتروني الرد

"إن العلم اليقيني الااذي يقوم مقااام التبليغ هو علم   -ردنيداري األالقضاااااااااااااااااء اإلوفي ذلااك تقول محكمااة  
ن إإن علم الوكيل بالقرار ال ُيشااااكل علما يقينيا بالقرار بالنساااابة للموكل إذ ، و ابهصاااااحب الشااااأن بفحوى القرار وأسااااب

ل هذه الحالة هو علم افتراضااااااااااي، ومن المقرر أن العلم اليقيني الذي يقوم مقام التبليغ يجب أن وكل في مثعلم الم
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"حيث ال يوجد في ملف الدعوى   كما قضااات المحكمة اإلدارية العليا األردنية(1)يكون حقيقيا ال ظنيا وال افتراضااايا " 
اعد  ه قبل إقامة الدعوى، وأن مجرد تخصيص راتب تقتحقق علم المستدوية بالقرار الطعين ومشتمالتما يشير إلى 

قوم مقاام التبليغ"  و انقطااع راتبهاا محال هاذه الادعوى عن والادهاا المتقااعاد ال يحقق ذلاك العلم اليقيني الاذي يألهاا، 
(2). 

 ون العلم اليقيني شاماليكن أالفرع الثاني: 

، وعناصاااااره، وأسااااابابه، بما كترونيلاإلومؤدى ذلك أن يحيط صااااااحب الشاااااأن علما بكافة مشاااااتمالت القرار  
يمكن معه معرفة مدى تأثر صااحب المصالحة بهذا القرار في مركزه القانوني ومصالحته من القرار ذاته، بما يحقق  

بوجود قرار قد يصااال علمه إلى المعني اإللكترونين مجرد العلم إحيث  لضااامانة الكافية لألفراد في مواجهة اإلدارة،ا
بما يشكل  يحقق الغاية من العلم اليقيني ة دون علمه بفحوى القرار ومشتمالته، قد اللكترونيإلابوسيلة من الوسائل 

 انتهاكا لحقوق األفراد.

على كافة عناصاااااار  اإللكترونييقيني إلداري األردني بين اشااااااتراط اشااااااتمال العلم التفاوتت أحكام القضاااااااء ا 
ومنها "أن العلم اليقيني بالمعنى الذي اسااااااااااتقر عليه الفقه   القرار اإلداري الخمس وبين اعتقاده بأسااااااااااباب القرار فقط

قم القرار المطعون به وتاريخ داريان هو العلم الحقيقي بفحوى القرار وأسااابابه، فإذا انصاااب العلم على ر والقضااااء اإل
 .(3)ذا العلم" دم ذكره وال يبدأ سريان الميعاد من تاريخ ها العلم ال يشكل علما يقينيا بالمعنى المتقصدوره، فإن هذ

وفي قرار آخر ذهبت إلى "حيث ال يوجد في ملف الدعوى ما يشاااااااااير إلى تحقق علم المساااااااااتدوية بالقرار   
 .(4)الذي يقوم مقام التبليغ"  إقامة الدعوى... ال يحقق ذلك العلم اليقيني الطعين ومضمونه ومشتمالته قبل

ال سيما ما  ،أنها تشمل عناصر القرار اإلداري ويرى الباحث بأنه يمكن تفسير كلمة مشتمالته ومضمونه ب 
 ي.كان منها جوهرا الزما لتحقق علم صاحب العالقة بالمعنى الحقيقي والمطلوب لمفهوم العلم اليقين

وعلمه، وفي هذا   شاااااتراط العلم بعيوب ذلك القرار وأساااااباب طعنهوال يرتبط تحقق العلم اليقيني بشاااااموليته ا 
 ار المراكز القانونية.لغاء مفتوحة المدة بما ينعكس سلبا على استقر مزية تحول دون ترك دعوى اإل

 فيهالفرع الثالث: ثبوت العلم من تاريخ معلوم يمكن حساب ميعاد الطعن 

عتداد  ون القرار اإلداري ومشااتمالته، وإنما تطلب لاللم يكتف القضاااء اإلداري بعلم صاااحب الشااأن بمضاام 
ميعاد الطعن، من ذلك تاريخ  م بتاريخ معلوم محدد يمكن منه احتسااااااااب بدءبالعلم اليقيني ثبوت حصاااااااول هذا العل

جعل من تخلف هذا الشااارط ساااببا لبدء  ة للمعني و تحديد تاريخ احتسااااب الوصاااول بما ياإللكترونيوصاااول الرساااالة 
 

 ، منشورات مركز عدالة. 87/ 221عدل عليا أردنية ( 1)
 ، منشورات قسطاس. 2016/ 148المحكمة اإلدارية األردنية قرار رقم  (2)
 منشورات مركز عدالة. ، 1983/ 18عدل عليا أردنية قرار رقم  (3)
 منشورات مركز قسطاس.  1620/ 148المحكمة اإلدارية األردنية قرار رقم  (4)
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ة المصرية إلى  ومن ذلك ذهبت المحكمة اإلداري ،ني السليم لتقديمها بعد الميعاد مفتقدا  لألساس القانو  الدعوى شكال
عوى اإللغاء ال يسااااااااااري في حق صاااااااااااحب الشااااااااااأن إال من تاريخ علمه به علما يقينيا ال ظنيا وال "أن ميعاد رفع د

 .(1)افتراضيا" 

 بحث الثاني الم

 إثبات العلم اليقيني 

يتجلى أبرزهااا في رد دعوى اإللغاااء شااااااااااااااكال لفوات   مهمااةقيني نتااائج قااانونيااة بااات العلم الييترتااب على إث 
لقضاااااااااااااائي، على أن عبء اإلثبات يقع وحساااااااااااااب القاعدة  ميعاد إذا قدمت الدعوى بعد انقضااااااااااااااء ميعاد الطعن اال

ثبوت العلم  ي أردني( على اإلدارة )غاالباا( بوصاااااااااااااافهاا من يادعي مادن 277األصااااااااااااااولياة "البيناة على من ادعى" )م/
عة أو قرينة تفيد حصاااااااوله دون  ه، وهو العلم الذي "... يثبت من أية واقاليقيني وهي صااااااااحبة المصااااااالحة في تحقق

هذه  لك بوساااايلة إثبات معينة، وللقضاااااء اإلداري في إعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام التقيد في ذ
ه من أوراق الادعوى  يمكن ترتيباه علياه من حياث كفااياة العلم أو قصااااااااااااااور  القريناة أو تلاك الواقعاة وتقادير األثر الاذي

لعلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد علم صااااااااااحب الشاااااااااأن بالقرار وأسااااااااابابه وتدل  بات او"إث (2)وظروف الحال"
ت نبحثها بعد  يتبين أنها أقرت بالعلم اليقيني بالقرار في حاالوباسااااااااااااتقراء أحكام القضاااااااااااااء اإلداري األردني (3)عليه"

 ني اإلثبات بالقرائن.األول منها اإلثبات باألدلة وفي الثا تقسيم المبحث إلى مطلبين نتناول في

 المطلب األول

 اإلثبات باألدلة

طرق اإلثبات   وتعديالته  1952لساانة    30المشاارع األردني في المادة الثانية من قانون البينات رقم بين  
يؤكد الباحث أن أخذ  و  ،المعاينة والخبرة و اليمين، و اإلقرار، و القرائن، و الشااااااااااااااهادة، و  األدلة الكتابية، :وحصاااااااااااااارها في

قضاء اإلداري، بما باإلجراءات واإلثبات أمام ال ئل في اإلثبات لعدم وجود قانون خاصاضي األردني بهذه الوساالق
بات  طلب على دراساة وساائل اإلثوسايعمل الباحث في هذا الم(4)،يجابي للقاضاي اإلداري في اإلثباتيدعم الدور اإل
 ة وصاحب الشأن.الشهادة والمخاطبات الخطية بين اإلدار و التالية: اإلقرار 

 

 

 
 ق. ورد لدى عكاشة، القرار اإلداري.  37/ 47المحكمة اإلدارية المصرية، قرار  (1)
 . 455روت، ص،دار صادر، بي1998أبو العينين، محمد ماهر، دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري: الكتاب األول،  (2)
 . 52، ص1994سنة  3-1المحامين األردنيين األعداد مجلة نقابة  1993/ 10/ 9تاريخ  93/ 183ا أردنية عدل علي (3)
 . 130، )د. ن(، ص2009زريق، برهان،  نظام اإلثبات في القانون اإلداري،  (4)
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 الفرع األول: اإلقرار

، يعد إقرار المساااااااااتدعي بالعلم بالقرار علما يقينا أيسااااااااار  (1)إخبار عن أمر يتعلق به حق الغيراإلقرار هو  
ألة يؤكد الباحث أنها نادرة الحدوث لما يترتب عليه من آثار تتمثل  وأساااااهل وسااااايلة إلثبات العلم اليقيني، وهي مسااااا 

 ا لفوات الميعاد.أن ُيَعّرض المستدعي نفسه للخسارة برده من المتصورفي رد الدعوى، فليس 

وقد يكون هذا اإلقرار صااااريحا شاااافهيا أو خطيا سااااواء أكانت الكتابة تقليدية أم بوسااااائل إلكترونية، كما قد  
وى  فهم من سااالوك المساااتدعي ذاته، ومن ذلك قضااات محكمة العدل العليا "إن الثابت في أوراق الدعيكون ضااامنيا ي

بالقرار الطعين علما يقينيا قبل شاااااااهرين من تاريخ وفاة زوجته...،  ة الهيئة...، أنه علم وإقرار المساااااااتدعي أمام لجن
ه صااااااااااااااادر بتااريخ  القرار المطعون فيا . وحكمهاا "نجاد أن (2)فاإن الادعوى تكون مقادماة بعاد مضااااااااااااااي المادة القاانونياة

خ بات من اإلقرار المقادم مناه إلى كلياة الزراعاة بتااريوأن المسااااااااااااااتادعي علم باه علماا يقينياا، كماا هو ثاا 23/4/2007
لغاية دخول امتحان الكفاءة المعرفية... وذلك بعد أن قرأ اإلعالن على لوحة اإلعالنات الخاصاااااااااااااة   24/4/2008

وحكمها "إن تقديم  (3)أي أن المساااااااتدعي علم بصااااااادور القرار المطعون فيه( 10/4/2008بالدراساااااااات العليا بتاريخ 
ل داللة قاطعة على علم المستدعي بمضمون قرار  حامين المتدربين يدبا  إلعادة تسجيله في سجل المالمستدعي طل

 .(4)شطبه .... مما يجعل الدعوى مقدمة بعد فوات الميعاد .... مما يستوجب ردها شكال 

 ني: الشهادةالثا الفرع

ار الشاخص أمام القضااء بواقعة الشاهادة "إخبار اإلنساان في مجلس القضااء بحق على غيره لغيره" و "إخب 
أن القضااء اإلداري ورقي في صاورته العامة إال أن الشاهادة  مع  و (5)تب عليها حق لغيره أيضاا حدثت مع غيره ويتر 

كفاية األدلة، أو عند التخفيف من عبء اإلثبات وبصاااورة أكبر مقبولة فيه وال ضاااير في قبولها ال سااايما عند عدم 
)يمكن إثبات حصااااااااول واقعة العلم   -الملغاة  –وتؤكد محكمة العدل العليا (6)ساااااااالطةعند إثبات إساااااااااءة اسااااااااتعمال ال

 .(7)اليقيني بالشهادة..." 

سايما أن طبيعة الشاهادة قد إال أننا نرى بأنه يتوجب الحذر عند األخذ بالشاهادة في إثبات العلم اليقيني ال  
يكون األخذ  ال افتراضاااايا، لذا يرى الباحث أن ظنيا و يكون  تتناقض أحيانا وتتباعد مع شاااارط العلم اليقيني في أن ال

 بالشهادة في هذا الموطن على سبيل االستئناس وفي أضيق الحدود.

 
 . 290اهرة، صالة دكتوراة، جامعة الق،رس2013الكساسبة، هاشم حامد سليمان،  وسائل اإلثبات أمام القضاء اإلداري،  (1)
 ت مركز عدالة. . منشورا832، ص1/ 17عدل عليا  (2)
 ، منشورات مركز عدالة. 2008/ 383عدل عليا أردنية قرار رقم  (3)
 ، منشورات مركز عدالة. 2006/ 526عدل عليا أردنية قرار رقم  (4)
ة، القاهرة،  ،المركز القومي لإلصااااااااادارات القانوني1،2008ي، طبات أمام القضااااااااااء اإلدار خليفة، عبد العزيز عبد المنعم،  المرافعات اإلدارية، اإلث (5)

 . 309ص
 .  167، ص3،جامعة عين شمس، القاهرة، ط1973الطماوي، سليمان، نظرية التعسف في استعمال السلطة، دراسة مقارنة،  (6)
 ، منشورات مركز عدالة. 93/ 686عدل عليا أردنية ( 7)



1202(،2)االصدار(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة االردنية للدراس   
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (2), 2021 

 

 154         2021©جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية 

 

 حب الشأن  الفرع الثالث: المخاطبات والمراسالت الخطية المتبادلة بين اإلدارة وصا

ة على اإللكترونيائل لكترونية عبر تطبيقات الرسااااااااا إوإن كانت  -إن وجود مثل هذه الخطابات والرساااااااااائل  
من قبيل هذه المراساااااااالت  ،و ضااااااامني بالعلم اليقيني إقراربمنزلةُيعد  -اختالفها كالواتس أب األكثر شااااااايوعا وغيرها 

لقرار وهو ما أقرته محكمة القضااء اإلداري األردني شاريطة أن االساتدعاء الذي ُيخاِطب  به المعني اإلدارة ُمصاِدَرة ا
القرار كما لو كان مبلغا به فال تعد مراحل إعداد القرار من تنسااايب  خصااايا بالمعني شااا على علم تؤكد تلك الرساااائل 

 به.إذ ال بد أن يستكمل القرار إجراءاته وشروط اكتماله حتى ُيعتد بالعلم  ،أو مشورة من قبل العلم بالقرار

م إلعادته إلى  تقدم باساترحا 2/3/2013ومن ذلك قضات محكمة العدل العليا "نجد بأن المساتدعي بتاريخ  
العمل، أي أنه يعلم علما يقينيا قاطعا بقرار المجلس التأديبي االسااااااتئنافي، وحيث اسااااااتقر اجتهاد محكمتنا أن العلم  

د فوات الماااادة القااااانونيااااة ممااااا يسااااااااااااااتوجااااب ردهااااا اليقيني يقوم مقااااام التبليغ...، فااااإن الاااادعوى تكون مقاااادمااااة بعاااا 
إحالة العطاء يعني أن الجهة المقرضاااااااااااة تعلم   االعتراض على "تقديم  216/2005وكذلك قرارها رقم (1)شاااااااااااكال..."

علما يقينيا بالقرار المطعون فيه بتاريخ اعتراضااااااها، وقد اسااااااتقر الفقه والقضاااااااء اإلداري على أن العلم اليقيني يقوم  
ن  ساالت تتم بيار التبليغ بوصافه م بمنزلةاإللكتروني. ويؤكد الباحث وجوب اعتبار التظلم و االساترحام (2)مقام التبليغ"

 .دارة المعنيةصاحب التظلم و اإل

 المطلب الثاني

 اإلثبات بالقرائن

ها،  ُتعد القرائن من الوساائل غير المباشارة في اإلثبات، ذلك أنها ال تنصاب مباشارة على الواقعة المراد إثبات 
، بحيث تعد  تصااال وثيقااوإنما تساتخلص من طرق اساتنباط تنصاب على واقعة أخرى متصالة بالواقعة المراد إثباتها 

ومن القرائن التي اسااااتقر األخذ بها في (3)الواقعة الثانية كواقعة بديلة إثباتا للواقعة األولى كواقعة أصاااالية اسااااتنباطا 
داري، واتخاذ إجراءات قضااااااائية والتظلم من القرار اإلداري باإلضااااااافة إلى  القضاااااااء اإلداري األردني تنفيذ القرار اإل

 قرار اإلداري نتناول بحثها فيما يلي:ر العلى صدو طويلة  مضي فترة 

 أوال: تنفيذ القرار اإلداري واتخاذ إجراءات قضائية

تنفياااذه من األفراد  فرق القضاااااااااااااااااء اإلداري األردني بين تنفياااذ القرار اإلداري من جهاااة اإلدارة جبرا وبين  
 المخاطبين به.

 
 ، منشورات قسطاس. 2014/ 64ة عدل عليا أردني( 1)
 منشورات مركز عدالة. ، 2005/ 216عدل عليا اردنية قرار رقم  (2)
 . 112،دار الثقافة، ص2010الكيالني، محمود،  قواعد اإلثبات، ( 3)
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شاااااااروط العلم اليقيني وإال فلن  لغاء إذا حققالطعن باإل فأما التنفيذ من جهة اإلدارة جبرا فإنه ُيجري ميعاد 
 .(1)خذ به قرينة إلثبات العلم اليقيني بالقرارؤ يُ 

البدء   في مواجهته، وكذلك وعليه فإن اساتالم الموظف راتبه بدون عالوات ُيعد علما يقينيا بالقرار الصاادر 
و أي تعااامالت بنكيااة تتعلق  أالبنااك بنزول الراتااب من ذلااك مثال الرساااااااااااااااالااة التي تااأتي من بااالتنفيااذ المااادي للقرار،و 

ومن ذلك قضاااء محكمة العدل العليا" إن محافا العاصاامة أصاادر قرارا  بتوقيف المسااتدعي ثم أفرج عنه  ،بحسااابه 
قيف الذي علم به عوى أقيمت بعد مضااااااااااي أكثر من ساااااااااابعة أشااااااااااهر على قرار التو بعد أن قدم الكفالة، بما أن الد

وقرارها "إذا تبين أن  (2) لتقديمها بعد انقضاااء مدة الطعن"نيا فتكون الدعوى مسااتوجبة الرد شااكالالمسااتدعي علما يقي
صااااااة له المسااااااتدعي بعد صاااااادور القرار المطعون به عن لجنة التقاعد العسااااااكري كان قد قبض المكاف ت المخصاااااا 

 .(3) مه اليقيني بالقرار من تاريخ القبض"بموجب هذا القرار فإن قبضه للمكاف ت يفيد عل

هذا وقد اساااااتقر القضااااااء اإلداري على أن قيام صااااااحب الشاااااأن باتخاذ أي إجراءات قضاااااائية أو تمهيدية   
علم اليقيني مقاام التبليغ وحياث  إلقااماة دعوى حول القرار المطعون باه يعاد علماا يقينياا بهاذا القرار، ومن ذلاك "يقوم ال

ه الدعوى  ن الرجوع لوكالة وكيل المساااااااتدعي في هذدة الطعن بالقرار هي ساااااااتين يوما... وماساااااااتقر القضااااااااء أن م
أي أن المساتدعي علم علما يقينيا قاطعا بصادور القرار كحد أدنى متيقن من ذلك   31/3/2009نجدها مؤرخة في 

ت محل النزاع يعد قرينة رة أمام القضااااااااء تتعلق بذافريق ثالث في دعوى منظو ، وكذلك فإن طلب إدخال (4)التاريخ"
 م اليقيني.على ثبوت العل

ماا لم تتوافر في  ،وعلياه يؤكاد البااحاث باأن مجرد تنفياذ القرار أو اتخااذ أي إجراءات ال تحقق العلم اليقيني 
 وال افتراضيا. ذلك العلم شروطه المقبولة قضاء وهي العلم الحقيقي المتيقن ال ظنيا

 القرار اإلداري ثانيا: مضي فترة طويلة على صدور 

تعلق  ول المدة قرينة على العلم اليقيني ال ساااااااااااايما فيما يء اإلداري في اعتبار طتفاوتت اتجاهات القضااااااااااااا 
  القضااااء طول المدة أحيانا  قرينة على العلم اليقيني "... اساااتطالة األمد بين صااادور عدباألوضااااع الوظيفية حيث 

أن ينشاااط دائما إلى معرفة ا يرجح العلم بالقرار، إذ على العامل القرار محل الطعن وبين إقامة دعوى اإللغاء هو م
ادرة في شااااااااأن العاملين معه... وإن اإلدعاء بعدم العلم رغم اسااااااااتطالة األمد يؤدي إلى إهدار مراكز القرارات الصاااااااا 

كفي وحدها  ن اساااتطالة األمد على صااادور القرار ال تأحث يؤكد إال أنالبا(5)قانونية قد اساااتتبت على مدار السااانين" 

 
 . 590، مرجع سابق، ص1967الطماوي، سليمان،  (1)
 ، منشورات مركز عدالة. 94/ 402عدل عليا أردنية قرار رقم ( 2)
 ، منشورات مركز عدالة. 1973/ 12ليا أردنية قرار رقم عدل ع (3)
 ركز عدالة. منشورات م 2015/ 45نية عدل عليا أرد (4)
 . 873، ص46الموسوعة اإلدارية الحديثة، ج 1997/ 8/ 9ق جلسة  35/ 3472المحكمة اإلدارية العليا المصرية  (5)
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دلة أخرى حساااااااااب ظروف كل حالة على حدة  ني بالقرار، وإنما قد تحقق مع قرائن وأدليال حاساااااااااما على العلم اليقي
 تحقق ذلك العلم، إذ يجب أن ُتترك هذه المسألة لمحكمة الموضوع لتقديره واستخالصه من ظروف النزاع.

ال ساااايما  - يتصااااور بصاااااحب المصاااالحة وجوب أن تكون هذه المدة معقولة، إذ اللباحث على بل يؤكد ا 
ي من قرارات ال ساااااايما مثال ما يتعلق بترقيته متى ما كان لها أن ال يبحث عما يتعلق بوضااااااعه الوظيف -ف الموظ

مراكز القانونية  شاااااااااااروط محددة الساااااااااااتحقاقها، إال أن ذلك يجب أن ال يؤدي إلى التناقض بين وجوب اساااااااااااتقرار ال
العلم اليقيني، وإنما قناعة  ن المسااااألة ال تقتصاااار على وجوب تحقق شااااروطإوحماية مصاااالحة صاااااحب الشااااأن، إذ 

 سب ظروف الحال دون إهدار لحق الموظف في مواجهة إدارة قد ُتهمل أو تتراخى عن تبليغ قراراتها.المحكمة ح

 ثالثا: التظلم من القرار اإلداري 

والرئاسااي قرينة قوية على تحقق العلم اليقيني، إذ  الختياري الوالئي الشااأن الوجوبي وايحقق تظلم صاااحب  
علم بصاااااورة واضاااااحة جلية بالقرار الصاااااادر في مواجهته،  يحرك المعني سااااااكنا تجاه اإلدارة بسااااالوك ما، ما لم ي لن

لإلدارة يلتمس فيه إعادة  فالتظلم إنما هو "أن يتقدم صاااااحب الشااااأن الذي صاااادر القرار اإلداري في مواجهته بطلب 
خ علم المدعي بالقرار المطعون  من األحداث تاري "ما دام لم يثبت (1)قرارها الذي يدعي عدم مشاااروعيته"النظر في 

 .(2)فيه فيفترض علمه من تاريخ التظلم" 

ر المطعون تظلم إلى وزير الزراعة يتضاااامن علمه بالقرا اءباسااااتدع 25/3/2010دم المسااااتدعي في "إن تق 
قيني بصااااااااادور القرار  جة الخاصاااااااااة طالبا ترفيعه، فإن المساااااااااتدعي لديه العلم اليه إلى الدر ئد من زماله بترفيع عدب

 .(3)المطعون به"

دورا في تحقق العلم اليقيني   تؤدين طبيعة القرار اإلداريأويضاااااااااايف الباحث في نهاية هذه األدلة أيضااااااااااا  
ومن ذلك مثال تقديم طلب  تشاكل قرينة على العلم اليقيني، لدى صااحب الشاأن، بل إن اتخاذ أي إجراءات قضاائية 

دوية نقل إخوان طلبا   قرار محكمة العدل العليا الملغاة "تقديم الشااااااااااااااركة المساااااااااااااات إدخال في الدعوى وبما يؤكد ذلك
اريخ  إلدخالهما شاخصاا  ثالثا  في دعوى أخرى متعلقة بذات الموضاوع يفيد علمهما علما يقينيا بالقرار المطعون به بت

داري بحضاور صااحب الشاأن  وُيعد كذلك تنفيذ القرار اإل(4)الث في الدعوى الساابقة" تقديم طلبها للدخول كشاخص ث
 ا يقينيا به.علم

 

 
 . 236ثقافة، عمان، ص،دار ال2010كنعان، نواف،  القانون اإلداري: الكتاب الثاني،  (1)
 داري. ورد لدى عكاشة، القرار اإل 1975/ 2/ 15، 5197/ ق /  235المحكمة اإلدارية المصرية رقم  (2)
 منشورات مركز عدالة.  2010/ 271عدل عليا أردنية قرار رقم  (3)
 . 1185-1184ص، 20سنةال 10، 9مجلة نقابة المحامين األردنيين، العدد  1972/ 7/ 18تاريخ  72/ 77ردنية أعدل عليا ( 4)
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 الخاتمة

تناولت هذه الدراسااة نظرية هامة من النظريات التي نشااأت في كنف القضاااء اإلداري واسااتقرت في العديد   
لقضاااء اإلداري األردني ال ساايما مع اعتراف  راز هذه النظرية في التشااريع وامن التشااريعات، حيث حاول الباحث إب

ة الواساااااااعة االنتشاااااااار واألكثر ساااااااهولة في ي بالتبليغ الذي قد يتم عبر الوساااااااائل التكنولوجية الحديثالمشااااااارع األردن
 التداول.

 حيث تبين للباحث مجموعة من النتائج والتوصيات عبر دراسته هذه النظرية: 

 :النتائج

ثبات متى تحققت  منه كوسااااايلة ثالثة لإل اإللكترونيتبنى المشااااارع األردني صاااااراحة األخذ بالعلم اليقيني و  -1
ومنهم القضاااء اإلداري الفرنسااي في قبول هذه   القانونيين بعضها واسااتكملت فروضااها، رغم تراجع شااروط

 فقط.غ النظرية، حيث ذهب أولئك إلى أن وسائل التبليغ المعتمدة هي النشر والتبلي

 2014لساااااانه 27رقم ردني داري األفي قانون القضاااااااء اإلة اإللكترونيإن أخذ المشاااااارع األردني بالوسااااااائل  -2
وسااااايلة صاااااالحة تؤدي دور رافه بها في التبليغ وقبوله بها ردني واعتالمحاكمات المدنية األ قانون أصاااااولو 

إثبات تحقق هذا العلم على  بءالعلم اليقيني، يجعل قبول هذه النظرية وتطبيقها أسااااااااااااهل، على أن يقع ع
 اإلدارة باعتبارها من تدعي حدوث العلم.

ري بنظرية العلم اليقيني وطبقها على نطاق واسااااااااااع واعتمد قرائن  ري األردني والمصاااااااااا أخذ القضاااااااااااء اإلدا -3
  مختلفة إلثبات حصول هذا العلم رغم التباين أحيانا  بين مفهوم وشروط قرينة وأخرى، وليس ذلك إال دليال

 .رصه على تحقيق العلم اليقيني غايته في توازن حقوق ومصالح األفراد في مواجهة اإلدارة ح على

 التوصيات

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

عليه  التحقق من بعض القرائن كاسااااتطالة األمد والشااااهادة بصااااورة أكثر دقة وفاعلية لما تنطويانة ضاااارور  -2
 من خطورة حول مدى تحقق العلم اليقيني لدى صاحب الشأن.

وجوب توضااااااايح الفرق بين العلم اليقيني من جهة والنشااااااار والتبليغ من جهة أخرى ال سااااااايما إذا ما أدعي   -3
وما هي القيمة القانونية له في هذه الحالة خاصااااة مع  ،التبلغ أو النشاااار ولبتحقق العلم اليقيني قبل حصاااا 

 تشترط لسريان الميعاد فيها النشر كاالستمالك مثال. قرارات إدارية
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