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 المملكة األردنية الهاشـمية
 
 

 الحـية للوزير ـنظام الخـدمة المدنية قد أعطى الص
 ة الموظف الخـاضع لقانون الضمان االجـتماعـيـفي إنهاء خـدم

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

إن نظام الخدمة المدنية الساري المفعول والمطبق على 

للوزير وهي سلطة إنهاء  الصالحية المستدعية قد أعطى

خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان االجتماعي إذا 

استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر ووفقا ألحكامه 

 .  ألنها سلطة تقديرية ال يحدها إال عدم المشروعية
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 515/1001عدل عليا رقم 

 11/5/1001تاريخ 

 
 

 هللا حداد عبد: الهيئة الحاكمة برئاسة السيد 
 

 :وعضوية القضاة السادة 
محمدددد أبدددو حسددداني فدددماد سدددويداني محمدددود . د

 .عودهي محمود الرشدان
 

أيماااد : وكيلهاااا اامياااام / أ .ع.ف : المستدعية
 .اانجداوي

 
 .وزير اازراعة :  المستدعى ضده

  
 
 وكيااا اامداا دعه اااعو اااادعو    اااري  مقااد

الطعاااااق  اااااااررار اا اااااادر عاااااق  5/21/1222
 اااري   20225/23351ه ضاادو رقاام اامداا دع

اام ضاااااااامق إنهااااااااا   اااااااادما   13/22/1222
اامد دعية ف  وزارة اازراعة اد كمااها ااشاروط 
ااي وا عله اا راعد اام كر، اع  اارا  ماق  ااري  

2/22/1222 . 
 

 :أد اب ااطعق 
ااررار اامطعوق فيا   اطاا هنا  ق يراوم  -2

علاااه أداااة داااليمة ماااق ييااا  ااواقااا  
 .واارانوق

اامطعوق فيا   اطاا هنا  مشاوب  ااررار -1
أو  قداااااير /و  عياااااب م ااقاااااة ااراااااانوق

 .ةن و     ورة غير  ييي
ااررار اامطعوق في  مشوب  عيب إدا ة  -3

أو اإلنياااراف  هاااا / ادااا عماا اادااالطة و
 ناااا  علاااه  نداااي ا   دااا ند إااااه دوافااا  

 .كيدية 

اهااااعو اهداااا اب  لاااا مة اامداااا دعية إا ااااا  
ضادو اارداوم  ااررار ااطعيق و ضميق اامدا دعه

 .واام اريف واه عاب 
 

 وفاا  اايااوم اامعاايق المياكمااة يضاار وكيااا
اامداا دعية ويضاار مداااعد رنااية اانيا ااة ااعامااة 

اامداااا دعه ضاااادو و لياااا  قنيااااة  اإلداريااااة عااااق
اااااادعو  وااراااارار ااطعاااايق وااةنيااااة ااجوا يااااة 
اامردمااة مااق اانيا ااة ااعامااة اإلداريااة و ة اا ها 

 دعية ااردااوم طلااب رد اااادعو  و ضااميق اامداا
واام اريف واه عاب، كما  ل  اارد اامردم علاه 

رز  كافة اا يناا  ااميقوةاة  ااةنية ااجوا ية وأ
فاااا  اااااادعو  واداااا مع  ااميكمااااة إاااااه أقااااواا 

 .ومرافعا  ااطرفيق اه يرة 
 

 القـرار
 ـــ

 
 عد اإلطةع عله أوراق ااادعو  و ادقيرها 

- :واامداواة قانونا 
 

ة و واداااااطة وكيلهاااااا ي  ااااايق أق اامدااااا دعي
ااميام  اهدا اع أيماد اانجاداوي قاد  رادم   هاعو 
اااااادعو  ضااااد اامداااا دعه ضاااادو معاااااا  وزياااار 
اازراعة  اإلضافة اوةيق   الطعق  ررار ااماعكور 

 13/22/1222  اااري   20225/23351رقاام 
واام ضاامق إنهااا   اادما  اامداا دعية فاا  وزارة 
 اازراعااة قداا كماا شااروط اا راعااد اام كاار طاا ااة

 .إا ا و األد اب اام دوطة  ةنية دعوااا
 

 .وعق أد اب ااطعق: وف  ااموضوع 
 

نجااد مااق ملااف اااادعو  أق اامداا دعية مااق 
ويا ل  علاه درجاة اإلجاازة  2401مواايد عام 

ااعامااة فاا  ااعلااوم اازراعيااة مااق كليااة اازراعااة 
و  اااااااري   2490 جامعااااااة دمشااااااق فاااااا  عااااااام 

 عينااااا  فااااا  اامنةماااااة اا عاونياااااة 21/2/2491
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ان اد   ااوزارة  21/2/2441اهردنية، و  اري  
 اازراعة ثم نرل  رداميا ااوزارة اازراعاة   ااري 

كماااا ااااو ثا ااا  ماااق ك ااااب وزيااار  2/5/2441
ااموازنة ااعامة واد مر   ها ي ه  اري  / اامااية

2/22/1222 . 
 

يياا  قاارر وزياار اازراعااة إنهااا   اادما  
اامداااا دعية قداااا كماا شااااروط ااي ااااوا علااااه 

 .اام كر فطعن   هعا ااررار اميكم نا  اا راعد
 

( فراارة ب 252)ومااق اارجااوع إاااه اامااادة 
 2441ادااانة  2ماااق نةاااام اا دماااة اامدنياااة رقااام 

نجاد أنهاا  2444ادانة  15واامعداة  اانةاام رقام 
 :ن   عله ما يل  

 
يجاااوز إنهاااا   دماااة ااموةاااف اا اضااا  ) 

ارااانوق ااضااماق اقج ماااع  إعا اداا كما شااروط 
 (.اا راعد اام كر وفرا هيكام  ااي وا عله 

 
ماق قاانوق ( 00)ومق اارجاوع إااه ااماادة 
 2491ادااااانة  32ااضاااااماق اقج مااااااع  رقااااام 

واا ايثااة فاا  شااروط اا راعااد اام كاار نجااد أق اااعو 
 :ااشروط ا  

أق   لااا  مااادة اشااا راع ااماااةمق عليااا   مداااة   -2
 .عشرة دنة و جاوز عمرو اا امدة واهر عيق

امداااا دعية اااااعو ويياااا  أناااا  قااااد  ااااوفر  ا
ااشروط كما او ثا   مق ك اب دانرة اا راعاد فا  
 اامةدداااااة ااعاماااااة الضاااااماق اقج مااااااع  رقااااام

فاااااارق قاااااارار  21/0/1222  اااااااري   32/119
إياا هاااا علاااه اا راعاااد يكاااوق فااا  ميلااا  وأدااا اب 

 .ااطعق ق  رد علي 
 

أماااا قاااوا وكياااا اامدااا دعية  ااا ق اا راعاااد 
مةمق اا  فراوا اام كر ق ي م إق  نا ا  عله طلب اا

مردود هق نةام اا دمة اامدنية اادااري اامقعاوا 
واامط ااق علااه اامداا دعية قااد أعطااه اا ااةيية 
الوزير وا  دلطة إنها   دمة ااموةف اا اض  
اراااانوق ااضاااماق اقج مااااع  إع ادااا كما شاااروط 
ااي وا عله اا راعد اام كر ووفرا هيكام  هنها 

شروعية اهمر دلطة  رديرية ق ييداا إق عدم اام
 .ااعي ق ي وفر ف  اعو اادعو 

 
اعا و  ديدا عله ما  ردم نررر رد ااادعو  
موضااوعا و ضااميق اامداا دعية ااردااوم وعشاارة 

 .دنانير أ عاب مياماة 
 

 اااقر  12قااارارا   ااادر وأفهااام علناااا فااا  
 . 20/5/1222اـ ااموافق 2011
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 جـمهورية مـصـر العربية
 
 

 الحـكم  بعدم جـواز  سبب الدعوى كأحـد شروط
 نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

المقصود بسبب الدعوى هو السند القانوني الذى أقيمت 

 .  على أساسه كل من الدعويين السابقة والالحقة
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 المحكمة اإلدارية العليا

 األولىالدائرة 

 11111الطعن رقم 

 1/7/1005ع جلسة .ق 84لسنة 

 
شروط عدم جاواز نةار  –يجية  –جندية 

د  داا ب اامر ااو –اااادعو  ادااا رة ااق ااا فيهااا 
قيمااا  علاااه اااااعي أ ااااادعو  ااااو ااداااند ااراااانون 

دا ق  –أداد  كا مق اادعوييق اادا رة وااةيراة 
إقامة ااطاعق دعو  طاا ا  اايكام  ث او  ااجنداية 
اام رية ا  ادا نادا  إااه  اوافر شارط اإلقاماة فا  
اا ةد واارضا   رفض اادعو  ثم ث او  ااجنداية 
اوااد ااطاعق ف  دعو  اقامها شريق ااطاعق مماا 

جديااادة  طلاااب يياااق معااا  الطااااعق إقاماااة دعاااو  
اايكاام  ث ااو  ااجندااية اام اارية ااا   ااااوقدة مااق 
أب م ري  اع  ارو د  ا  جديدا  قيرا عله اايكم 

 :أداة وآثار عاع  –اا ادر ف  اادعو  اادا رة 
 

 المحكمة
 ــــ

 
ومااق يياا  إق م نااه ااطعااق ااماثااا اا طاا  
فاااا   ط يااااق اارااااانوق و قداااايرو واار ااااور فاااا  

ارااوا  اا ق أداا اب اا داا يب، وعاااع علااه دااند مااق ا
كدب ااجندية ف  اارانوق اام ري م عددة وييق 
الطاعق إقامة دعو  إث ا  ااجندية كلما  وافر اا  
أياااد أدااا ا ها ، وإعا ا ياااد اامياااا فااا  ااااادعوييق 

ة يكاااوق اليكااام اا اااادر فااا  وإ  لاااف اادااا ب فااا
اادعو  اهواه يجية اهمر اامرض  ف  ااادعو  
ااثانية ، وأن  وإق كااق  ايييا  أق ااطااعق دا ق 

ق  ااعا   01اداانة  1910أق أقااام اااادعو  رقاام 
ااطل ااا  اا اا   ضاامن ها اااادعو  اامطعااوق علااه 

فقا  : يكمها ، فرق اادا ب فا  ااادعوييق م  لاف 
و إقامة وااد ااطاعق اادعو  اهواه كاق ااد ب ا

 2414ادانة  24 اا ةد وفرا ارانوق ااجندية رقم 

،  ينماااا اادااا ب فااا  ااااادعو  ااثانياااة ااااو ث اااو  
ااجندية اام رية اواااد ااطااعق  ناا  علاه اايكام 

 52ادنة  9120اا ادر اشرير  ف  اادعو  رقم 
، واااو  ق واامةيااد مااق ااميكمااة اإلداريااة ااعليااا

  علياا  أق يطلااب داا ب جديااد ييااق الطاااعق  نااا
إث ا  ااجندية اام رية اا   اا  عياة اوااادو ، إع ق 
ي  اااور عراااة  أو قانوناااا  أق ي م ااا  أياااد اه ناااا  
 ااجندااية اام اارية  وقد اا  مااق أب م ااري ثاام 

 .ييرم منها  اق  اهوقد 
 

ومق يي  أن  يشا رط الرضاا   عادم جاواز 
نةاار اااادعو  ادااا رة ااق ااا فيهااا يداا ما يداا قاد 

ماااق قاااانوق اإلث اااا  فااا   222ااماااادة ماااق نااا  
 2411اداانة  15اامااواد اامدنيااة واا جاريااة رقاام 

ومااا اداا رر علياا  قضااا  اااعو ااميكمااة ، ضاارورة 
 وافر شرط ا ياد اا  اوم واامياا واادا ب  ايق 
اااادعوييق ، فاارعا   لقاا  اااعو ااعنا اار أو أيااداا 

ر ااادعو  اداا رة ةافة وج  الرضا   عدم جواز ن
 ب ير ااد  اا  اادااند اارااانون  ااق ااا فيهااا، وااداا

ااع  أقيم  عله أداد  كا مق اادعوييق ااداا رة 
وااةيرااة ، ومااق ثاام إعا   ياار اادااند اارااانون  فاا  
ااااادعو  ااةيراااة ان قاااه   عاااا ااااعاع شااارط ا يااااد 
ااداا ب  ينهااا و اايق اااادعو  اادااا رة، فااة يكااوق 
الرضااا  اادااا ق يجيااة  مناا   ااايب ااشاا ق مااق 

رضاااا  ي اااه وااااو كانااا  االجاااو  مجاااددا  إااااه اا
اااادعو  ااجدياادة  ااعا  ااطل ااا  وااميااا و  علااق 

 . نقة اا  وم 
 

ومااااق يياااا  إق ااثا اااا  مااااق اهوراق أق 
ادانة  1910ااطاعق د ق وأق أقام ااادعو  رقام 

ق أمااااام ميكمااااة اارضااااا  اإلداري  ااراااااارة  01
طاا ا  اايكم  ث و  ااجندية اام رية ا  ، ادا نادا  

ماة فا  ااا ةد فا  ياق وااادو إاه  وافر شرط اإلقا
ااقلدطين  ااجنداية وزواجا  ماق م ارية أنج ا  

 15/1/2441اااا  ااطاااااعق وأشااارا و ، و جلدااااة 
قض  ااميكمة اامعكورة  رفض ااادعو  ا  لاف 
شاارط إقامااة واااادو  م اار  ااةا ااق اارة اام طل ااة 
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اكدااب ااجندااية اام اارية وفرااا هيكااام اامردااوم 
م ااطاااعق ، ثاام أقااا 2414اداانة  24 رااانوق رقاام 

ااااادعو  اامطعاااوق علاااه  22/1/2441  ااااري  
وزياااار اادا ليااااة )يكمهااااا ضااااد نقااااة اا  ااااوم 

( ورنية م الية ااهجارة وااجاوازا  وااجنداية 
طاا ااا  عا  ااطل ااا  ، مداا ندا  إاااه شااروط اإلقامااة 

عله ااجنداية اام ارية ..... وإاه ي وا شرير  
 موجااااب اايكاااام اا ااااادر مااااق ميكمااااة اارضااااا  

 .ق  52ادنة  9120دعو  رقم اإلداري ف  اا
 

ومااق يياا  إناا  ي  اايق مااق اإلطااةع علااه 
ادااانة  9120اايكااام اا اااادر فااا  ااااادعو  رقااام 

، أن  قاد  13/3/2443ق اامشار إايها  جلدة 52
أث ااا  ااجنداااية اام ااارية اشاااريق ااطااااعق   عاااا 

ااع  او وااد ااطاعق أيضا، ....... اث و ها اواادو 
عله اايكام اا اادر  واو ما يعد د  ا  جديدا  قيرا  
ق  01ادااانة  1910فااا  ااااادعو  ااداااا رة رقااام 

معااا  الطااااعق أق ، يياااق  15/1/2441 جلداااة 
يلج  إاه إقامة دعو  جديادة  طلاب اايكام  ث او  
ااجندااية اام اارية ااا   ااااوقدة مااق أب م ااري، 
دوق أق ييااااا  فاااا  عاااااع  دااااا رة ااق ااااا فاااا  
اااادعو ، وعاااع إل اا ةف ااداا ب  اايق اااادعوييق 

ة اهب  ناااا  علاااه اايكااام يادااا رر  جندااا  عاااد أق
ق، 52ادااانة  9120اا اااادر فااا  ااااادعو  رقااام 

وااع    يد مق ااميكمة اإلدارية ااعليا فا  ااطعاق 
قضانية عليا ، ومق ثم فارق  05ادنة  5219رقم 

منااااط اارضاااا   عااادم جاااواز نةااار ااااادعو  رقااام 

ق اامطعوق عله يكمها ادا رة  53ادنة  4131
ايااة اعو غير م وافرة وق ااق ا فيها ، يكوق وا
 .ي ح إثارة اادف     

 
وإع عاااب اايكاام اامطعااوق فياا  غياار اااعا 
ااماااعاب، فرنااا  يكاااوق قاااد  اااااف  اااييح يكااام 
اارااانوق، ممااا يداا وجب اايكاام  را اناا  واارضااا  
مجددا   ث و  ااجندية اام ارية الطااعق  اااوقدة 

ماق ااراانوق  1/2هب م ري عمة  يكام ااماادة 
 . ش ق ااجندية اام رية  2495 ادنة 11رقم 

 
وق يناا مق عااع ااراوا  ا ق اايكام ااداا ق 

ق  01ادااانة  1190اا اااادر فااا  ااااادعو  رقااام 
 اارفض ث ااو  ااجندااية اام اارية الطاااعق ييااوز 
يجية يم نا  معهاا اارضاا  علاه  ةفهاا ،  ا اة 
وأنااا  قاااد أ ااا ح نهانياااا   عااادم ااطعاااق عليااا  فااا  

  اااادعو  ااميعاااد، عاااع أق اايكاام ااااعي  اادر فاا
ق واااااعي أث ااا  ااجنداااية  52ادااانة  9120رقااام 

اام اارية اوااااد ااطاااعق اااو أيضااا يكاام نهااان  
ااارفض ااطعااق علياا  كمااا ييااوز يجيااة كااعاع ق 
يدااوم معهااا اامدااااة  اا  ، وق جااداا أق إاااادار 
يجيااة اااعا اه ياار يااةد  إاااه ن يجااة شاااعة وغياار 

 -و ياق –يد ما عكر ااطااعق  –مد داغة وا  
م ريا   ااند ة هيد أ نانا  وغيار  أق ي  ح اهب

م ااري  اانداا ة ال اااقيق ، واااو مااا ق ير لاا  ااعرااا 
 .أو اامنطق اارانون  اادديد 

 
 


