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 -(:الموحد)الواحد القضاء نظام -والا

 فكرة  على   الموحد   القضاء  نظام  يعتمد "  االنجلوسكسوني"  بالنظام   يعرف   ما  او

  االفراد   كما  االدارة  فيه   تتمتع  ال  واحد  بمعيار  واالفراد  االدارة  معاملة  اي  المساواة

  الفقه   يتبناه  الذي  الموقف   هو  االتجاه  هذا  في  االصل  وان  خاصة،  امتيازات  بأي

 ترتضية  الذي  التسلط  اوجه  احد  هو  االداري  القضاء  ان  من  االنكليزي  القانوني

  يتطلب   ال  الحال  واقع   فاصبح  لالدارة  امتيازات  وجود   لعدم   ،وبالنظر  التنفيذية  السلطة

  خروجا   وتعد  االدارة  عن  تصدر  التي   المسائل  في   بالنظر  يتعلق  اداري  قضاء  وجود 

  ونيوزلندا   واستراليا  وبريطانيا  االمريكية  المتحدة  الواليات  وتعد  المشروعية،  على

 1االخرى  الدول  من   العديد  مع  الموحد   القضاء  بنظام   تعمل  التي  الدول  رأس  على

 . اوال انكلترا في تطبيقه   فيه االصل كان وان

 -:انصاره مفهوم حسب النظام  هذا  وعيوب  امتيازات واهم

  في   الفصل  تتولى  التي   هي   العادية   المحاكم   ان  اي   القضائي،  التنظيم  في   الوحدة  -1

 .  االفراد منازعات او  اإلدارية المنازعات

 . والنفقات  الوقت في االقتصاد -2

 . البلد في السلطات اختالف  على  القضايا جميع في الفصل القضاء تولي -3

 القضاء على االدارة من مباشر تأثير  وجود عدم -4

 . والمحكوم  الحاكم بين المساواة اي القانون لحكم  إال القضاء خضوع عدم -5

 . بالبساطة اجراءاته تمتاز -6

 -:العيوب -7



  يبتغيه   ما   وبين  عامة  منفعة  من  االدارة  تقدمه  ما  بين  التمييز  ،عدم  عيوبه   ومن

  بين   العادي  القضاء  تاقرار  تأرجح  ،وكذلك   خاصة  مصالح  تحقيق   من  االشخاص

  تحجيما   ذلك   كان  االعلى   بالحد  االخذ  حاالت  تكررت  فاذا  االدنى  والحد   االعلى  الحد

  تجاوز   ذلك   فيعني  االدنى  بالحد   االخذ   حاالت  تكررت  قد  كانت  واذا  االدارة  لدور

  المحاكم   وقدرة  كفاية  عدم  وايضا  االدارة،  باستبداد  يحكم  فعندها  االفراد  حقوق  على

  التي   الدول  عندها  طرفتض  االدارة  بعمل  المتعلقة  القضايا  بجميع  النظر  في  العادية

 بعض  في  للنظر  ادارية  محاكم   او   جهات  انشاء  الى   الموحد   القضاء  بنظام   تعمل

 . وغيرها  والتجارة التأمين مثل المواضيع

  تنظيمية   وجوانب   تطبيقات  وجود   وبين   اداري   قضاء  وجود   عدم   بين  الفصل  ويجب 

 المسائل  في  للفصل  خاصة  محاكم  انشاء  مثل  االدارة  اعمال  من  الكثير  تتناول  قانونية

 .3والتجارة واألراضي والمعاشات  الوطنية والمساعدة  بالتأمين المتعلقة

  اصحابه   على  يعيب  القانوني  الفقه  من  جانب  جعل  الموحد  القضاء  بنظام  االخذ  ان

  بالمسائل   واالهتمام  دوره  اضعاف   ومحاولة  االداري  القانون  بتطوير  االهتمام  عدم

 واعطاء  العام  القانون  فروع  من  كفرع  االداري  القانون   حساب  على  الدستورية

 .باالدارة المتعلقة المسائل في  العام القانون على الخاص للقانون علوية

 -:المزدوج القضاء نظام  -ثانيا

  يعتمد  ال معينة دولة في القضائي  النظام ان به ونعني" الالتيني" بالنظام يعرف  ما او

  العادي   القضاء  يتولى  حيث  االداري،  القضاء  معه  يوجد  وانما  العادي  القضاء  على

  احكام   الى  باالستناد  بعضا  بعضهم  األفراد  بين  تحصل  التي  المنازعات  في  الفصل

  المنازعات   في  الفصل  يتولى  فانه  االداري  القضاء  ،اما  المدني  أو  الخاص  القانون

  القانونية   القواعد   الى   باالستناد  عامة  سلطة  بوصفها   واالدارة االفراد  بين  تحصل  التي

 .االداري القضاء في

  والفاعلية   التخصص  فكرة  على   االداري  القضاء  وجود  في  االساسية   الفكرة  د تموتع

  ايضا   بالتعويض  والحكم  االدارية  القرارات  الغاء  على  والقدرة  المباشرة  والرقابة

  االدارية   والمنازعات  االدارة  ضد  كانت  وان  الفردية  المنازعات  بين   تمييز  ووجود

 . اخرى جهة من واالدارة  االفراد بين

  كان   ،حيث   الحديث   العصر  في  االداري   القضاء  مجال  في   الرائدة  فرنسا   وتعتبر 

  تجاه   م1789/عام  الفرنسية  الثورة  قبل  من  فعل  وكردة  الحاجة  وليد  االداري  القضاء

 السلطات  بين  الفصل  لموضوع  الصحيح  الفهم  وعدم  واالداري  القضائي  النظام  فساد

 لعب م1953/عام فرنسا في االدارية المحاكم انشاء ولحين الدولة مجلس انشاء ،فمنذ



  استشاريا   بصفته  االدارة  بعمل  المتعلقة   المواضيع  في   البارز  الدور   الدولة  مجلس

 . استئناف  محكمة اعتباره الى اضافة وقاضيا

  خارج   اداري  قرار  اي   رد  من  مكنته  واسعة  بسلطة  الفرنسي  االداري  القضاء  وتمتع 

 . الفرنسية الدولة رئيس من صادرا كان لو حتى المشروعية اطار

  /عام  الكويت  في  المنعقد  المؤتمر  عن  صدر  فقد  من  العربي  الجانب  يخص  وفيما

  منها   توصيها  عدة "  الحكومي  الجهاز  نشاط  في   اإلداري  القضاء  دور "  حول  1965

 العدالة  لتحقيق  األمثل  النظام  لكونه  المزدوج،  القضاء  بنظام  األخذ  على  الدول  حث

  فيه   ما  إلى   اإلداري  الجهاز  نشاط  وتوجيه   العامة،  المصلحة  بين   يجمع   الذي   اإلدارية

 (. 1989 الرفاعي، الحميد عبد/د" ) المجتمع خير

  م 1946/لعام(  112)رقم  القانون   بموجب   االداري  القضاء  بنظام   العمل  مصرتم  وفي

  على   يمنع  النظام  هذا  كان  ،حيث  فيها  المطبق  هو  الموحد  القضاء  نظام  كان  حيث

  القانون   ان  اال.  5بالتعويض  يسمح  كان  ولكنه  اداري  قرار  اي  الغاء  العادية  المحاكم

 العمل  جوانب  جميع   في   للنظر  االدري   القضاء   يد  يطلق  لم   مصر  في(  112)رقم

  اصبح   حيث  م1972/لعام(  47)رقم  القانون  صدور  بعد  ذلك   تسوية  وتمت   االداري

  تحققت   حيث.  االدارية  المنازعات  جميع  في  النظر  الدولة  مجلس  اختصاص  من

 . فاعلة قضائية رقابة الدولة مجلس بوجود

  نظام   في  االساس   وتعديالته  م1979  لسنة(  65)رقم  القانون   فيعد  العراق  في  اما

  العدل   بوزارة  وربطه  الدولة  شورى  مجلس  تأسيس بموجبه  تم  حيث  االداري  القضاء

  يختص "  المجلس  باختصاصات  والمتعلق  القانون  من  الرابعه  المادة  في  جاء  حيث

  والقطاع   للدولة   القانونية  االمور  في   الرأي  وابداء  االداري  والقضاء  بالتقنين   المجلس

م الذي  2017لسنة    71وقد تعديل هذا القانون عدة مرات اخرها رقم    ".االشتراكي

تمارس  انشأ بموجبه مجلس الدولة وفك ارتباطه بوزارة العدل وجعله هيئة مستقله  

 اختصاصاتها بموجب القانون االستشارية والقضائية 

 -:المزدوج القضاء نظام   وعيوب  امتيازات واهم

 .العامة  المرافق تطور في االداري للقضاء الفاعل الدور-1

 . المشروعية  مبدأ دعم -2

 . االنشائية بالخاصية  االداري القضاء تمتع -3

 .االفراد ومصلحة االدارة مصلحة بين التوفيق امكانية -4



 .االداري القرار اللغاء  امكانية وجود -5

 وحرياتهم  االفراد حقوق لضمان اوسع مجال -6

 -:العيوباما 

  بالجانب   بمنازعات   تختص   محاكم  وجود   هو   المزدوج  القضاء  نظام   عيوب  ومن

  ابتعاد   الدولة،  على  مالية  اعباء  وجود  وبالتالي  وموظفين  قضاة   يتطلب  وهذا  االداري

  مثل   تجاهه   موانع  تشكل  والتي   الجوهرية  المسائل  بعض  عن  المزدوج  القضاء   نظام

  المشروعية   مبدأ  على  ابعد  البعض  رأي  وحسب   هو   سيكون  وبالنتيجة   السيادة  اعمال

 . لها اقرب سيكون الذي  الموحد القضاء نظام من

  االداري   للقانون  السابق  في  تعطي  لم   الموحد  القضائي   بالنظام   تعمل  التي  الدول  ان

  يتعامل   التي  المجاالت   من  االستفادة   تريد  الحاضر  الوقت  في   ولكنها  الكافي  استحقاقه

  بالقانون   المتعلقة  المسائل  بعض  في   النظر  تتولى   خاصة   محاكم   انشاء  خالل  من   بها

  على   مؤشر  وهذا  به  االخذ  من  تقربها  بسيط  بشكل  ولو  بدأت  انها  اي  االداري

 . االداري القانون لفكرة استقبالها
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