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 الوحدة التعميمية األولى

 القضاء اإلداريمقدمة في 

 الكممات المفتاحية:

 -قضاء التفسير  -القضاء الكامل  -عوى اإللغاء د -مبدأ المشروعية  -الرقابة القضائية  -التظمم اإلداري 
 قضاء الزجر.

 

 الممخص:

يتوّلى القانون اإلداري تنظيم السمطة اإلدارية، فيو يحكم العالقات التي تنشأ بينيا وبين األفراد عند ممارستيا 
ازعات اإلدارية ليذا النشاط بوصفيا سمطة عامة. كما يتوّلى ميمة تحديد القواعد التي تتعّمق بالفصل بالمن

بناًء عمى تظّمٍم  -في معظم األحيان  -التي قد تنشأ نتيجًة لمعالقات المتقدمة. وتتحرك الرقابة اإلدارية 
إداري. ومؤدى ىذه الرقابة أن تتوّلى اإلدارة نفسيا مراجعة قراراتيا التي أصدرتيا. ولكن قد يحدث أن ال 

تنشأ منازعًة قضائية يتوّلى القضاء أمر النظر فييا. ويطمق تجدي الرقابة اإلدارية الغرض المطموب منيا، ف
عمى الدعاوى التي تتصل بالمنازعات اإلدارية اصطالح "الدعاوى اإلدارية". ووفقًا لمفقو التقميدي فإن ىناك 

ر قضاء التفسي -القضاء الكامل  -أربعة أنواٍع رئيسٍة فيما يخّص تقسيم والية القضاء اإلداري: دعوى اإللغاء 
 قضاء الزجر. -

 األىداف التعميمية:

  .التعريف بالدور الذي يقوم بو القانون اإلداري 
  .تحديد ماىية الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة، وأنواع الدعاوى اإلدارية 
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 المقدمة

  

ا، فيو وتحديد أوجو نشاطي تنظيم السمطة اإلدارية، أو تنظيم اإلدارة العامة،يتوّلى القانون اإلداري 

كما يتوّلى  بوصفيا سمطة عامة.يحكم العالقات التي تنشأ بينيا وبين األفراد عند ممارستيا ليذا النشاط 

التي قد تنشأ نتيجًة لمعالقات  تحديد القواعد التي تتعّمق بالفصل بالمنازعات اإلداريةالقانون اإلداري ميمة 

  المتقدمة.

تتوّلى إداري. ومؤدى ىذه الرقابة أن  تظّمم  بناًء عمى  -انفي معظم األحي- الرقابة اإلداريةوتتحرك 

ذاتو الذي أصدر األمر الرئيس اإلداري  وقد يقوم بيذه الميمة  اإلدارة نفسيا مراجعة قراراتيا التي أصدرتيا،

ىم . وقد يقوم بيا أحد الرؤساء الذين recours gracieux  التظمم الوالئيبناًء عمى تظّمم يقدم إليو. ويسمى 

وقد تتم ىذه الرقابة  تظممًا رئاسيًا.في مرتبٍة إداريٍة أعمى من مصدر القرار اإلداري ويسمى التظّمم ىنا 

 ، فتجرييا اإلدارة من تمقاء نفسيا في بعض األحيان.بغير تظّمماإلدارية 

مى الرقابة ،  بل لعميا تحقق تفوقًا في بعض األحيان عفائدةوالرقابة اإلدارية بيذا الشكل ال تخمو من 

، أما الطعن اإلداري فمن قانونيةالقضائية ذاتيا، فالطعن القضائي ال بد أن يكون مستندًا عمى أسباٍب 

بحتة، وىكذا فإن الموظف الذي أخّل بالتزاماتو في خدمة الدولة فأوقع  إنسانيةالممكن تأسيسو عمى أسباب 

ي لموزير عمى أساس أنو كان في ظروف عائمية قاسية الوزير عميو جزاء تأديبيًا يمكنو أن يؤسس تظّممو اإلدار 

جعمتو مشتت الذىن، ولكن ىذا السبب اإلنساني ال يصمح أساسا لطعٍن قضائي يتقدم بو الموظف إلى مجمس 

 الدولة.
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، وفي ىذه الحال يمكنو أن يستعمل  فّوت عمى نفسو ميعاد الطعن القضائيوقد يجد الموظف أنو قد 

 أن الطعن القضائي قد قفل في وجيو.الرغم من  التظّمم اإلداري، عمى

منازعًة قضائية يتوّلى ولكن قد يحدث أن ال تجدي الرقابة اإلدارية الغرض المطموب منيا، فتنشأ 

. وقد درج الفقو عمى دراسة القواعد المتعّمقة بالفصل في المنازعات اإلدارية في القضاء أمر النظر فييا

البحث في وتضم دراسة القضاء اإلداري "القضاء اإلداري". تحت عنوان  دراساٍت منفصمة تندرج جميعيا

وذلك بتحديد  أساس خضوع اإلدارة لمرقابة القضائية )مبدأ المشروعية(، وأسس تنظيم القضاء اإلداري،

والمنازعات اإلدارية التي تدخل الجية المختصة بالفصل في المنازعات اإلدارية، وبيان قواعد اختصاصيا، 

والدعاوى التي يمكن لمقضاء اإلداري أن يفصل من خالليا في ىذه المنازعات، الية القضاء اإلداري، في و 

 المتبعة في نظر تمك الدعاوى، وطرق الطعن في األحكام الصادرة فييا. واإلجراءات

القانون بمعناه الواسع الذي يشتمل عمى  سيادة حكم القانون في الدولة، بمبدأ المشروعيةويقصد 

قواعد القانونية كافة، مكتوبًة كانت أم غير مكتوبة، والتي تنقسم قوتيا اإللزامية بحيث تأتي القواعد ال

الدستورية في قمتيا، تمييا القواعد التشريعية، ثم الالئحية... كما أن المراد بسيادة القانون خضوع الجميع 

 ألحكامو، حكامًا كانوا أم محكومين.

انونية فإن أي تصّرف تأتيو إحدى السمطات العامة، وتخالف بو القواعد القواعد الق لتدّرجووفقًا 

ولضمان تحقيق ىذا المبدأ فإن الدولة القانونية تقوم  القانونية الممزمة، يعّد باطاًل من وجية النظر القانونية.

روعية، وذلك بتنظيم الوسائل التي يمكن لؤلفراد من خالليا الطعن بتصرفات اإلدارة التي تخالف مبدأ المش

 بقصد التخّمص منيا ومن آثارىا.
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خير ضمان لحقوق األفراد، وحرياتيم العامة، ىو قيام القضاء بالنيوض بيذه ومن المتفق عميو أن 

فيباشر القاضي واليتو وبما تمميو عميو نصوص القانون، ووحي ضميره، وذلك ألن القضاء ىو  الميمة،

 استقاللوشريطة ضمان الجية األكثر قدرًة عمى حماية مبدأ المشروعية، والدفاع عن الحقوق والحريات، 

في أداء ميماتو، فمثل ىذا االستقالل يجعل لمقضاء مكانًة ساميًة في نفوس األفراد، ويثّبت دعائم القانون، 

 ويشيع اإلحساس بالعدل، ويزيد من اطمئنان المجتمع، واستقراره.

  "الدعاوى اإلدارية".ق عمى الدعاوى التي تتصل بالمنازعات اإلدارية اصطالح ويطم

 

فيما يخّص تقسيم والية القضاء اإلداري،  أنواع  رئيسة   أربعةووفقًا لمفقو التقميدي في فرنسا فإن ىناك 

عوى ويتأسس ىذا التقسيم عمى طبيعة الدعوى، ومدى السمطة التي يمارسيا القاضي عند الفصل في الد

 المرفوعة أمامو، ومن ثم تنقسم واليتو كقاٍض إداري إلى فروٍع أربعة ىي:

 Le Contentieux de ľannulationدعوى اإللغاء: -أ

دون أن يكون لمقضاء  توّجو ضد القرارات اإلدارية غير المشروعة بيدف إلغائيا،وىي دعاوى  

شئة عن إلغاء القرار، أو الحكم بأي حقوق محددة سمطة تعديل التصّرف، أو استبدالو، أو التصدي لآلثار النا

 لمطاعن.

 Le Contentieux de Plein Juridictionالقضاء الكامل: -ب

الحق في إلغاء القرار اإلداري لعدم مشروعيتو، أو تعديمو، أو تقويمو، أو لمقاضي في ىذا النوع  

لزام كالتعويض عن األضرار التي  استبدالو. ولو ترتيب الحقوق لمطاعن، لحقت بو نتيجًة ليذا القرار، وا 

 اإلدارة بيا.
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ذا كان إلغاء القرار اإلداري في  ليس بالنسبة ألطراف الدعوى  شأنو إعدام القرار،من  اإللغاء دعوىوا 

نما  فإن حجية الحكم  دعوى القضاء الكاملممن لحقيم القرار بآثاره. بينما في  لذوي الشأن كافةفحسب، وا 

 1فقط. أطراف الخصومةمى ، إذ تقتصر عنسبّية

 Le Contentieux de Ľinterprêtation et deقضاء التفسير وفحص المشروعية: -ج

Ľappréciation de La Légalité  

تنحصر سمطة القاضي في التحقق من معنى العمل اإلداري، أو صالحيتو، وفي ىذا النوع  

عمى إحالة من محكمة عادية يثار أماميا  ال يباشر ىذه الوالية إال بناءً كما أن القاضي ومشروعيتو. 

بمناسبة دعوى مطروحة عمييا دفع في مسألة مبدئية ال تختص بيا، ويقتضي منيا تفسير قرار إداري، أو 

فحص مشروعيتو، فتوقف المحكمة الفصل في الدعوى لحين البت في ىذا الدفع من جانب القضاء اإلداري 

تقديم تفسير  لمقرار وىنا تنحصر سمطة القاضي اإلداري في  ية.المختص بالفصل في ىذه المسألة المبدئ

دون أن يكون لو الحكم بإلغاء  اإلداري، وتحديد معناه الصحيح، أو بإعالن مشروعيتو، أو عدم مشروعيتو،

ال كان متجاوزًا  القرار محل الدفع، أو ترتيب نتائج، أو حقوق قانونية لمن أثار الدفع، أو لغيره، وا 

  2الختصاصو.

 

 

 

                                         
 664ص -6774عام  -منشورات جامعة دمشق -3القضاء اإلداري". ط -الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة -د. عبد اهلل طلبة8 "القانون اإلداري - 1
الكتاب األول، دعوى اإللغاء، منشأة املعارف باإلسكندرية، عام د. سامي مجال الدين8 "الدعاوى اإلدارية واإلجراءات أمام القضاء اإلداري".  - 2

 .61، ص6776
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 Le Contentieux de La Repressionقضاء الزجر أو العقاب: -د

توقيع العقوبات عمى وبمعنًى آخر قد يقرر لو سمطة  والية العقاب،لمقاضي اإلداري  المشّرعقد يقرر 

 3وىي الوالية المقررة في األصل لمقضاء الجزائي. األشخاص الذين يخالفون أحكام القوانين، والموائح،

إلى أن المدلول الحديث لقضاء الزجر أو العقاب يعني سمطة  نب من الفقو المصريجاويذىب 

ومن ثم فإن قضاء التأديب يندرج تحت القاضي اإلداري في توقيع أي عقوبة، جزائيًة كانت أم مسمكية، 

  4.مدلول قضاء الزجر أو العقاب

ات المسمكية التي ترد في قوانين ومن جانبنا نؤيد ىذا االتجاه، ألن المحاكم المسمكية تطبق العقوب

الوظيفة العامة التي ال جدال في أنيا جزء من القانون اإلداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج. 

 كما أن أحكام ىذه المحاكم تقبل الطعن أمام المحكمة اإلدارية العميا.

سبة لكل من دعوى اإللغاء، بالن -ولو بشكٍل موجز–وفي ىذه المادة سوف نحاول إلقاء الضوء  

 ودعوى القضاء الكامل.

 

 

 

                                         
 .252ص -6774عام -دار الفكر العريب-قضاء اإللغاء -د. سليمان حممد الطماوي8 "القضاء اإلداري". الكتاب األول - 3
 .22، ص6766د. حممد عاطف البنا8 "الوسيط يف القضاء اإلداري". عام  - 4
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 الثانيةالوحدة التعميمية 

 دعوى اإللغاء -1

 الكممات المفتاحية:

 دعوى مراحل - الشرعية مبدأ عمى خروج - إداري قضاء - مشروع غير إداري قرار - اإللغاء دعوى
 .اإللغاء

 

 الممخص:

 بيدف المشروع غير اإلداري القرار مخاصمة عمى تقوم (عينية) موضوعي قضائية دعوى ىي اإللغاء دعوى

 حدود وفي لممدعي، الشخصية الحقوق عن بمنأىً  القرار مشروعية بحث اإلداري القضاء ويتوّلى إلغائو،

 إلى تنتمي - موضوعية - قضائية دعوى 9فيي اإللغاء دعوى خصائص أما .الدعوى تمك عمى المقررة واليتو

 .المشروعية قضاء

 

 األىداف التعميمية:

  .اإللغاء بدعوى التعريف -

  .ومراحميا اإللغاء دعوى مضمون تحديد -
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 La Recour pour Excés "الطعن بتجاوز السمطة"،تحت عنوان  نشأت دعوى اإللغاء في فرنسا

de pouvoir  وذلك عندما كان مجمس الدولة الفرنسي خاضعًا  تظّمما إداريًا لو الشكل القضائي.بحسبانيا

طة قضائية. وىنا بدأ مجمس الدولة الفرنسي بإرساء نظرية قضائية وليست لديو سم "اإلدارة القاضية"،لنظام 

 شاممة لكل جوانب دعوى اإللغاء. 

أصبحت أحكامو إذ  "القضاء المفّوض"،انتقل مجمس الدولة الفرنسي إلى نظام  2781ومنذ عام 

صاحبة الوالية  ةيأصبحت المحاكم اإلدار وبغير توقٍف عمى تصديق رئيس الدولة. كما  نيائيًة ونافذة بذاتيا،

 المحاكم االستئنافيةوأخيرًا استكمل القضاء اإلداري الفرنسي بنيانو بإنشاء  العامة في المنازعات اإلدارية.

 ، بحيث أصبحت دعوى اإللغاء تنظر عمى درجتين، أو ثالثة، وذلك وفقًا لطبيعة النزاع.2878عام 

، ومما ساعد في ذلك أن رافع الدعوى غير اءازدياد حجم دعاوى اإللغلقد ساىم التطّور المذكور في 

إذ ال تدفع إال في حال خسارة الدعوى.  اإلعفاء من الرسوم القضائية ابتداًء،فضاًل عن  ممزٍم بتوكيل محاٍم،

إفساح المجال أمام األفراد لتيسير لجوئيم إلى القضاء الذي حرص عمى أن يكون ىذا كل ىذا ساىم في 

 فأوجب عّده من النظام العام.  مان احترام مبدأ المشروعية،الطعن الوسيمة الرئيسة لض

بحق األفراد في مباشرة ىذا الطعن ضد أي قرار إداري، دون ومن ىنا اعترف مجمس الدولة الفرنسي 

يعقد وقد استقر مجمس الدولة الفرنسي منذ نشأتو عمى أن الطعن بتجاوز السمطة  حاجٍة إلى نٍص يقرره.

وبمعنًى آخر فإنو عندما ينتيي إلى عدم مشروعية القرار اإلداري المطعون فيو فإنو  ء.لمقضاء والية اإللغا

وىو ما  يكون مختصًا بإلغائو دون أن يتجاوز ذلك إلى تعديمو، أو تقويمو، أو ترتيب حقوق معينة لمطاعن،

ائية فدعوى اإللغاء ىي دعوى قضكان لو تأثيره الواضح في تحديد طبيعة ىذا الطعن، وخصائصو. 
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ويتوّلى القضاء اإلداري بحث  موضوعية )عينية( تقوم عمى مخاصمة القرار اإلداري غير المشروع،

 ، وفي حدود واليتو المقررة عمى تمك الدعوى.بمنأًى عن الحقوق الشخصية لممدعيمشروعية القرار 

 أما بالنسبة لمخصائص التي تمّيز دعوى اإللغاء فإنو يمكن حصرىا 

 باآلتي:

 Recour Juridictionnel اإللغاء دعوى قضائية: دعوى -1

وألن دعوى اإللغاء دعوى قضائية فإنو من الالزم رفعيا إلى جيٍة تممك الوالية القضائية بالمعنى 

 1الدقيق، وتصدر أحكامًا ال معّقب عمييا من أي جيٍة أخرى.

وبالتالي فإن القاعدة العامة ىي  وتعّد دعوى اإللغاء دعوى القانون العام فيما يخّص القرارات اإلدارية، 

خضوع جميع القرارات اإلدارية ليذه الدعوى إال ما استثني بنٍص صريح. وسواًء كانت القرارات اإلدارية 

قرارات فردية أم تنظيمية )لوائح(، وأيًا كانت القوة اإللزامية ليذه القرارات، بما في ذلك "لوائح الضرورة" التي 

 2لمواجية الظروف االستثنائية.تصدرىا اإلدارة العامة 

 Le caractèr objectif دعوى اإللغاء دعوى موضوعية )عينية(: -2

ن احتوت   تعّد الدعوى موضوعية أو عينّية إذا كانت تستيدف الدفاع عن مصمحة عامة، حتى وا 

 عمى عاصر شخصية، أو كانت ترمي إلى الدفاع عن مصالح فردية، إذ يظّل اليدف الرئيس ىو حماية

القواعد القانونية العامة المجّردة، أو بمعنًى آخر حماية المشروعية، وىذا ما يتحقق من خالل دعوى اإللغاء 

                                                
، مقررًة بأن "القرار اإلداري يستنفذ 8/6/1957حكم هلا صدر بتاريخ أكدت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر الطبيعة القضائية لدعوى اإللغاء يف  - 1

حقيقتو دعوى مجيع مراحلو يف درجات السّلم اإلداري حىت يصبح هنائيًا قبل اللجوء إىل القضاء اإلداري لطلب إلغائو، أو وقف تنفيذه، وىذا الطلب يف 
 .648العشر سنوات األوىل، صقضائية مبتدأة بالنسبة إىل القضاء اإلداري". انظر: جمموعة 

2 - AUBY DRAGO: Traité de Contentieux Administrative Contentieuse, 1967, p209. 
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وىذا يعني أن رافع الدعوى ييدف إلى تحريك رقابة القاضي  3التي تيدف دائمًا إلى احترام مبدأ المشروعية.

ارات اإلدارية غير المشروعة، وحّث اإلدارة لتحقيق مصمحة عامة، وىي بالنسبة إلى دعوى اإللغاء محو القر 

عمى عدم تكرار حالة الخروج عمى مبدأ المشروعية. وبالتالي فإن الخصومة في دعوى اإللغاء ليست بين 

نما ىي مخاصمة لقرار غير مشروع بقصد رّده إلى حكم القانون حمايًة لمبدأ المشروعية. ليذا  طرفين، وا 

تكون لمطاعن "مصمحة" من رفع الدعوى، دون اشتراط أن يكون صاحبًا لحٍق  يكفي بالنسبة لدعوى اإللغاء أن

  4معتدى عميو.

ومما يترتب عمى الطبيعة الموضوعية لدعوى اإللغاء أن لمحكم الصادر حجية مطمقة في مواجية 

حكم حجية نسبّية تدور مع الكافة، بعكس األحكام التي تتعّمق بالقضاء الشخصي، ففي النوع األخير يكون لم

 موضوع الدعوى، وسببيا، وأطراف الخصومة فييا.

وتجب اإلشارة إلى أن جانبًا من الفقو يرى أن دعوى اإللغاء في تطورىا الجديد تعّد من "الدعاوى 

المختمطة"، فيي تدخل في نطاق الدعاوى العينية ألنيا تقوم بحسب األصل عمى حماية المشروعية اإلدارية، 

يا تدخل كذلك في القضاء الشخصي بحكم ما توفره من حمايٍة جديرة لممراكز الذاتية، والحقوق الشخصية لكن

المكتسبة ألصحاب الشأن، ومن ثم فإنيا تدور مع الحقوق الشخصية لألفراد بقصد حمايتيا، ورّد االعتداء 

 5الواقع عمييا، وذلك بإلغاء القرارات اإلدارية غير المشروعة.

 Contentieux de Légalité دعوى اإللغاء إلى قضاء المشروعية:تنتمي  -3

ترفع دعوى اإللغاء في مواجية قرار إداري غير مشروع لمخالفتو قواعد القانون فيما يتعّمق بأي  

الغاية(. وبالتالي فإن قاضي  -المحل -السبب -االختصاص -عنصر من عناصر القرار اإلداري )الشكل
                                                

3 - BEBBACH: Contentieux Administratif, 3 èd, 1981, p 706. 
 .30د. سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص - 4

5 - AUBY- ORAGO, op. cit. p 144. 
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ة عمى الدوام، حيث تدور إجراءات دعوى اإللغاء كافة حول فحص القرار اإلداري اإللغاء ىو قاضي مشروعي

لمتحقق من سالمتو من الناحية القانونية. ويقتصر دور القاضي عمى المقابمة بين القرار المطعون فيو باإللغاء 

عمى جوانب النشاط والقواعد القانونية النافذة المتصمة بو، وصحة تطبيق القانون. ومن ثم ليس لو أن يعّقب 

اإلداري الذي تتمتع فيو اإلدارة بسمطة تقديرية بحيث تنفرد اإلدارة وحدىا بتقدير مالءمة بعض جوانب ىذا 

النشاط، أو عدم مالءمتو. كما ال يجوز لمقاضي اإلداري تناول الوقائع بالفحص والتدقيق إال بالقدر الالزم 

اإللغاء ىو قاضي قانون، وليس قاضي وقائع، إال أن لو  لفحص المشروعية. غير أن ذلك ال يعني أن قاضي

حق البحث في عنصر السبب في القرار اإلداري إذا كان الطعن مبنيًا عمى انعدام السبب الصحيح لمقرار، 

فإذا ما ثبت لمقاضي أن الواقعة التي استند إلييا القرار ال وجود ليا البتة، أو ال وجود ليا بالوصف القانوني 

 6، كان لو إلغاء القرار اإلداري لعيب السبب.المطموب

التحقق وأولى ىذه المراحل ىي  تمّر دعوى اإللغاء بمراحل عدة لموصول إلى الفصل في موضوعيا.

فإذا ثبت لممحكمة أنيا غير مختصة بنظر الدعوى  من اختصاص المحكمة التي عرض الدعوى عمييا،

الدعوى إلى المحكمة المختصة. أما إذ ثبت ليا أنيا  تحيل ومن ثم عدم اختصاصيا،فإنيا تبادر إلى تقرير 

، وفييا الثانية المرحمةوىنا تأتي  تبحث في الشرائط القانونية لقبول الدعوى،مختصة بنظر الدعوى فإنيا 

تتأكد المحكمة من توافر الشرائط الشكمية المتعّمقة باألىمية، والميعاد، واإلجراءات الواجب مراعاتيا، فإذا لم 

 رّد الدعوى شكاًل.تتحقق ىذه الشروط، أو البعض منيا، قررت المحكمة 

أسباب وتييئتيا لمحكم، حيث يجري البحث في  مرحمة فحص الدعوى،بعد ذلك تنتقل المحكمة إلى  

تقدير مدى مشروعية القرار بالقرار اإلداري، بغية التحقق من توافر أحد أوجو اإللغاء فيو، وبالتالي  الطعن

 لمفصل في مدى أحقية رافع الدعوى في طمب إلغائو. فيو المطعون
                                                

 .32ل الدين، املرجع السابق، صد. سامي مجا - 6
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سواًء برفضيا، ويحدث ذلك إذا كان القرار المطعون فيو  مرحمة الحكم في الدعوى،وأخيرًا تأتي 

 لحق بو فجعمو غير مشروع. وجود عيب، أو بإلغاء القرار المطعون فيو بسبب سميماً 

 وسوف نتطّرق إلى ىذه األمور من خالل:

 تحريك دعوى اإللغاء. أواًل:

جراءات رفع دعوى اإللغاءثانيًا:   ميعاد وا 

 

 تمارين:

ل أختر اإلجابة الصحيحة، أو األكثر لمتاحة  ا لخيارات  ا : )إجابة واحدة فقط اآلتيلسؤال صحًة من بين 
 سؤال(لل
 دعوى اإللغاء دعوى موضوعية )عينية( ومرد ذلك: -1

 ة باملعين الدقيق.وجوب رفعها إىل جهة متلك الوالية القضائي .1
نٍص صريح. .2 ا استثين ب إال م ارية هلذه الدعوى  إلد رات ا  خضوع مجيع القرا
 .أهنا ترمي إىل حتقيق املصلحة العامة .3
 كل ما تقدم صحيح. .4
 اخلياران األول والثاين. .5

 

 3الجواب الصحيح رقم 
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 الثالثةالوحدة التعميمية 

 تحريك دعوى اإللغاء -2
 
 

 الكممات المفتاحية:

مراحؿ دعوى  -خروج عمى مبدأ الشرعية  -قضاء إداري  -قرار إداري غير مشروع  -دعوى اإللغاء 
 اإللغاء.

 الممخص:

دعوى اإللغاء ىي دعوى قضائية موضوعية )عينية( تقوـ عمى مخاصمة القرار اإلداري غير المشروع بيدؼ 
لقضاء اإلداري بحث مشروعية القرار بمنأًى عف الحقوؽ الشخصية لممدعي، وفي حدود إلغائو، ويتوّلى ا

تنتمي  -موضوعية  -واليتو المقررة عمى تمؾ الدعوى. أما خصائص دعوى اإللغاء فيي : دعوى قضائية 
 إلى قضاء المشروعية.

 األىداف التعميمية:

  .التعريؼ بدعوى اإللغاء 
  احميا. تحديد مضموف دعوى اإللغاء ومر 
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وقيدىا في جدوليا، فبدوف ذلؾ ال  تبدأ دعوى اإللغاء بمجرد تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة،

فيتصؿ المدعي بالمحكمة المرفوعة أماميا الدعوى، ويمـز  وبتقديم االدعاء تنعقد الخصومة،توجد دعوى. 

دعوة مف أحد الطرفيف لمخصـ اآلخر  المدعى عميو بالمثوؿ أماـ المحكمة. بالتالي فإنو إذا لـ تكف ىناؾ

 لمتالقي أماـ القضاء، أو إذا لـ يكف ألحدىما، أو كمييما، وجود، فإف الخصومة القضائية ال تنشأ، وال تنعقد.

فإف لـ تقـ الدعوى  موّجية من صاحب الشأن، أو ممن يمثمو قانونًا،ويمـز لصحة الدعوى أف تكوف  

ومتى انعدمت ىذه، وفقدت كيانيا، كاف الحكـ صادرًا في غير  صحيحًة سقط ركف مف أركاف الخصومة،

خصومة، وبالتالي باطاًل بطالنًا ينحدر فيو إلى درجة االنعداـ. وسبؽ أف أشرنا إلى أف النظر في دعوى 

يوجب عمى القاضي البحث أواًل في مدى اختصاصو بنظر الدعوى، ثم في شروط اإللغاء، والفصؿ فييا، 

 ينتقل إلى البحث في موضوع الدعوى، تمييدًا إلصدار الحكم فييا. قبوليا، وبعد ذلك

 

 :أجزاءوسوؼ نعالج موضوعات ىذا الفصؿ مف خالؿ أربعة  

 

 اختصاص القضاء اإلداري بنظر دعوى اإللغاء. األول:

 استثناءات قاعدة اختصاص القضاء اإلداري بإلغاء القرارات اإلدارية. الثاني:

 األىمية(. -الصفة  –توافرىا في رافع الدعوى )المصمحة الشروط الالـز  الثالث:

 استيفاء التظّمـ اإلداري الوجوبي.الرابع: 
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 بنظر دعوى اإللغاء اختصاص القضاء اإلداري

 

 أواًل: االختصاص القضائي

اختصاص محكمة القضاء عمى  9151( لعاـ 55تنص المادة الثامنة مف قانوف مجمس الدولة السوري رقـ )

 ي بالنظر في "الطمبات التي يتقدم بيا األفراد، أو الييئات بإلغاء القرارات اإلدارية النيائية".اإلدار 

"ال يختص مجمس الدولة بييئة قضاء إداري بالنظر في الطمبات ( عمى أنو: 91وقد جاء النص في المادة )

 المتعّمقة بأعمال السيادة".

موجيًة ضد إلغاء القرارات اإلدارية ىو أف تكوف الدعوى  وبناًء عميو فإف مناط اختصاص مجمس الدولة بنظر

مع مراعاة عدـ اختصاص ىذه المحاكـ بالنظر في أعماؿ السيادة. وىو ما  القرارات اإلدارية النيائية،

ينسحب أيضًا عمى القرارات اإلدارية التي تنص القوانيف عمى اختصاص جيات أخرى غير مجمس الدولة 

ّجية ضدىا، وذلؾ استثناًء مف القاعدة العامة التي تجعؿ االختصاص لمجمس بالفصؿ في الطعوف المو 

 الدولة.

تحديد بعض الشروط التي يجب توافرىا في القرار اإلداري الذي يطعن فيو ويتجو جانب مف الفقو إلى 

ي المركز كأف يكوف القرار صادرًا عف اإلرادة المنفردة، وأف يكوف نيائيًا، ومف شأنو التأثير فباإللغاء، 

 القانوني لمطاعف، أو أف يكوف مف شأنو إلحاؽ الضرر بو، وأف يصدر عف سمطة إدارية. 

 محّل الطعن في دعوى اإللغاء: -ثانياً 

في التعبير صراحًة، أو  إيجابياً سواًء كاف القرار اإلداري النيائي، في دعوى اإللغاء ىو  محّل الطعن 

 ، أو االمتناع عف اتخاذه )القرار السمبي(.في رفض اتخاذ القرار سمبياً ، أـ ضمنياً 
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، عينية خصومةفالخصومة في دعوى اإللغاء  ضد قراٍر إدارٍي قائم،وعميو يشترط أف تقاـ دعوى اإللغاء 

ومف ثـ يكوف ىذا القرار موضوعيا ومحّميا. ويتعّيف  مراقبة مشروعيتو،مناطيا اختصاـ القرار اإلداري بيدؼ 

القرار قبؿ رفع  زالفإف تخّمؼ ىذا الشرط بأف آلثاره عند إقامة الدعوى،  منتجاً و  قائماً أف يكوف القرار 

الدعوى بإلغائو، أو بانتياء فترة توقيتو، دوف أف ينفذ عمى أي وجو، كانت الدعوى غير مقبولة، إذ لـ تنصب 

 1عمى قراٍر إدارٍي قائـ، ولـ تصادؼ بذلؾ محاًل.

 نا مف تعريفو، وتحديد شروطو:ولتحديد ماىية القرار اإلداري ال بد ل

 تعريف القرار اإلداري: -أ

"إفصاح اإلدارة في الشكل الذي استقّر القضاء اإلداري لفترٍة طويمة عمى تعريؼ القرار اإلداري بأنو:  

يتطّمبو القانون عن إرادتيا الممزمة، بما ليا من سمطة بمقتضى القوانين، والموائح، وذلك بقصد إحداث أثر 

 2عّين، متى كان ذلك ممكنًا، وجائزًا قانونًا، وكان الباعث عميو ابتغاء مصمحٍة عامة".قانوني م

ألنو لـ يقتصر عمى تحديد المقصود بالقرار اإلداري ببياف أركانو  ىذا التعريف كان عرضًة لالنتقاد،لكف 

عف ماىية فحسب، بؿ تعدى ذلؾ إلى بياف شروط صحتو )مشروعيتو(، وىي الشروط التي يجب أف تخرج 

بصرؼ النظر عما قد يشوبو  القرار يصبح مكتمل الوجود باكتمال أركانو األساسية،القرار في ذاتو، ذلؾ أف 

مف عيوٍب تجعمو قاباًل لإللغاء. والطعف باإللغاء يفترض ابتداًء وجود ىذا القرار حتى تقبؿ ضده دعوى 

بيعة الحال أن يتعّمق األمر بقرار صحيح، وال يشترط لقبول الدعوى بطالطعف باإللغاء لعدـ مشروعيتو، 

                                                
 .613، ص13ق، جمموعة السنة  7لسنة  1062. القضية 2/3/1968حكم احملكمة اإلدارية العليا ادلصرية يف  - 1
. وحكمها الصادر يف 1236، ص12ق، اجملموعة سنة  12( لسنة 674، قضية )2/9/1967انظر حكم احملكمة اإلدارية العليا ادلصرية يف  - 2

ق. وانظر  28( لسنة 675، قضية )9/12/1984. وحكمها الصادر يف 75، ص15ق، جمموعة سنة  23( لسنة 432، قضية )27/1/1979
 .44اجملموعة  -1960( لعام 132حكم احملكمة اإلدارية العليا السورية يف القضية رقم )

16 



ولذلؾ فإف التعريؼ المتقدـ ىو تعريؼ لمقرار الصحيح، وال يحقؽ المقصود منو بصدد تحديد االختصاص 

 3بنظر دعوى اإللغاء.

 وبناًء عمى ما تقدم فإنو يشترط لقبول دعوى اإللغاء:

 أن يكون القرار إداريًا: -1

 -الدولػةىيئةة إداريةة تابعةة لشةخص مةن أشةخاص القةانون العةام  أف يصػدر مػف  لكي يعّد القرار إداريًا ال بػد

   4الييئات العامة(. -)المؤسسات العامة   مرافقوالبمداف...(، أو مف  -المدف -المحافظات

 أن يمحق القرار ضررًا بمصالح الطاعن: -2

وىػو مػا  لماديةة، أو األدبيةة،أن يمحةق ضةررًا بمصةالح الطةاعن ايجب أف يكوف مف شػأف القػرار المطعػوف فيػو 

. أمػا إذا كػاف القػرار ال ينػػزؿ أي Susceptible de lui faire griefيقػاؿ عنػو فػي االصػطالح الفرنسػي  

اء عنصةةةر فةةةإن الطعةةةن فيةةةو يغةةةدو ممتنعةةةًا بطبيعةةةة الحةةةال النتفةةةضػػرر بمركػػػز الطػػػاعف المػػػادي أو القػػػانوني، 

 .المنازعة اإلدارية ذاتيا

 نيائيًا:يجب أن يكون القرار  -3

تمةك التةي تصةدر متخةذة صةفة تنفيذيةة دون حاجةة إلةى استقر القضػاء اإلداري عمػى أف القػرارات النيائيػة ىػي 

ىػػذه النيائيػػة فػػي القػػرارات تنتفػػي إذا مػػا أوجػػب القػػانوف المػػنظـ ليػػا المجػػوء إلػػى سػػمطة تصةةديق سةةمطة أعمةةى. 

نوف المػنظـ ليػػا المجػوء إلػى مصػدر القػرار ذاتػػو ، أعمػى. ولكػف ىػذه النيائيػة فػي القػػرارات ال تنتفػي إذا أجػاز القػا

اسػتئنافو  -بحكػـ القواعػد المنظمػة لػو-فالقرار النيػائي إذًا ىػو القػرار الػذي ال يجػب  أو التظّمـ إلى سمطة أعمى.

                                                
 .44صد. سامي مجال الدين، ادلرجع السابق،  - 3
 .1552جمموعة أحكام السنة السابعة ص -( ق6( لسنة )376حكم حمكمة القضاء اإلداري ادلصرية يف القضية رقم ) - 4
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أو مناقشتو أماـ سمطة إدارية أعمى، أو بعبارة أخرى ىو القرار الذي يكوف نافذًا بمجػرد صػدوره دوف حاجػة إلػى 

 5.ؽ عميو مف سمطة أخرىالتصدي

وال يمنةةةع مةةةن نيائيةةةة القةةةرار أن يكةةةون فةةةي اسةةةتطاعة الجيةةةة التةةةي أصةةةدرتو أن تسةةةحبو، بةةةل وحتةةةى القةةةرار 

ألنو قد ينفذ فػي أي لحظػة دوف حاجػة إلػى تصػديؽ مػف سػمطة أعمػى، وطالمػا أنػو لػـ يػزؿ  الموقوف يعد نيائيا

 تو قضائيًا.نيائيا مف الوجود فإف الطاعف يغدو صاحب مصمحة في مخاصم

 ووفقًا لما تقدم يخرج عن نطاق القرارات اإلدارية:

 :األعمال التحضيرية   

ذا شػاب أحػد ىػذه  ال تمحق ضررًا بمركةز الطةاعن،و ال تعّد قرارات نيائية،وذلؾ ألف القرارات الصادرة بشػأنيا  وا 

عمػى أسػاس أنػو بنػػي  األعمػاؿ التحضػيرية عيػب معػيف فيجػب االنتظػار حتػى يصػػدر القػرار النيػائي لػيطعف فيػو

 6عمى إجراء باطؿ.

 :المنشورات والتعميمات Le criculaires ou instructions de service 

 7تنقسـ المنشورات إلى قسميف: منشورات شارحة )مفسرة(، ومنشورات الئحية )قاعدية(:

فيمػػا  شةةرح وتفسةةير القةةوانين والمةةوائحتقتصػػر ميمتيػػا عمػػى مجػػرد  المنشةةورات الشةةارحة  المفسةةرة : -

يتعمػؽ بمسػألة معينػة حتػى يكػوف التطبيػؽ فػي سػائر أنحػاء الػبالد واحػدًا، وىػذا التفسػير يمتػـز بػو الموظفػوف فيمػػا 

                                                
. وحكمها يف القضية رقم 76جمموعة أحكام السنة التاسعة ص -( ق6( لسنة )376حكم حمكمة القضاء اإلداري ادلصرية يف القضية رقم ) - 5
جمموعة أحكام السنة التاسعة  -( ق7( لسنة )4193. وحكمها يف القضية رقم )59أحكام السنة التاسعة صجمموعة  -( ق5( لسنة )1507)
 .195ص

 .286ص -1966عام  -جامعة اإلسكندرية -3د. مصطفى أبو زيد فهمي: "القضاء اإلداري وجملس الدولة". ط  - 6
 .635ص -(68بند ) -(5السنة ) -جمموعة أحكام احملكمة اإلدارية العليا ادلصرية - 7
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بينيـ ألنو صادر مف السمطة الرئاسية ومثؿ ىذه المنشورات ال يجػوز أف يطعػف فييػا باإللغػاء ألنيػا ال تعػّد مػف 

وبالتػػالي فػػال يصػػح  ال تقيةةد األفةةراد أنفسةةيم،لمنشػػورات بػػيف القػػرارات التػػي تمحػػؽ ضػػررًا بمركػػز الطػػاعف. وىػػذه ا

لػػإلدارة أف تسػػتند عمػػى مػػا جػػاء فييػػا لتفػػرض عمػػييـ بعػػض القيػػود. ويمحػػؽ بيػػذا النػػوع المنشػػورات الصػػادرة فػػي 

قػػرارًا يػػوزع فيػػو العمػػؿ عمػػى الجيػػات  -مػػثالً –شػػأف التنظػػيـ الػػداخمي وتوزيػػع العمػػؿ، فػػإذا أصػػدر رئػػيس الجامعػػة 

 عة فإف مثؿ ىذا القرار، أو المنشور، ال يمكف الطعف فيو باإللغاء.التابعة لمجام

 تضةع قواعةد عامةة،، ولكنيػا وتشةرح، تفّسةرومثؿ ىذه المنشورات   المنشورات الالئحية أو القاعدية: -

ولػػػذلؾ فيشػػػترط فييػػػا أف تصػػػدر ممػػػف يممػػػؾ السػػػمطة الالئحيػػػة، وىػػػذه المنشػػػورات تعػػػّد لػػػوائح بػػػالمعنى الصػػػحيح 

ذلػػؾ جػػواز الطعػػف فييػا باإللغػػاء مػػف كػػؿ ذي مصػػمحة. كمػا أف اإلدارة تتقيػػد بيػػا فيمػػا تصػػدره مػػف ويترتػب عمػػى 

ذا خالفتيا كانت ىذه المخالفة لذاتيا سببا مػف أسػباب الػبطالف. كمػا يتقيػد األفػراد بيػا، وبالتػالي يجػوز  قرارات، وا 

 8لإلدارة أف تفرض عمييـ قيودًا تستمدىا مف ىذه المنشورات.

  الداخمية: اإلجراءات 

ومثاليػا األمػر الصػادر بعقوبػة عسػكرية بحتػة.... فمثػؿ ىػػذه األوامػر تعػّد مػف قبيػؿ اإلجػراءات الداخميػة التػػي ال 

  0يقبؿ الطعف فييا باإللغاء، عمى أساس أنيا ال تمحؽ ضررًا بمركز الطاعف

  :اإلجابات البرلمانية 

نػػػو  إذا حػػػدث أف قػػػاؿ أحػػػد الػػػوزراء فػػػي رده عمػػػى سػػػؤاؿ أو اسػػػتجواب فػػػي البرلمػػػاف أف موظفػػػًا مػػػا قػػػد أخطػػػأ، وا 

سيعاقبو، فإف ىذا الموظؼ ال يستطيع أف يطعف في ىذا الرد باإللغاء، ألف األمر لـ يصػؿ بعػد إلػى حػد القػرار 

 اإلداري النيائي...
                                                

 .1017ص  -(3جمموعة أحكام السنة ) -حكم حمكمة القضاء اإلداري ادلصرية - 8
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 وجوب نشر القرار اإلداري أو تبميغو أو العمم اليقيني بو: -4

ويسػػري الحكػػـ نفسػػو  فةةي الجريةةدة الرسةةمية. -المةةوائح اإلداريةةة ومثاليةةا–يجةةب أن تنشةةر القةةرارات التنظيميةةة 

، كقػرارات إسػقاط الجنسػية. بالنسبة لمقرارات التي تطمب القانون أو استقر العرف عمى نشرىا في تمك الجريدة

 ويجوز لإلدارة أف تنشر القرارات الفردية أو الجماعية الصادرة بتعييف بعض كبار الموظفيف.

سػػواء أطمعػػوا عمػػى الجريػػدة الرسػػمية فعػػاًل، أـ لػػـ  يعةةّد النشةةر حجةةة عمةةى الكافةةة،لمتقدمػػة فػػي مثػػؿ الحػػاالت ا

 يطمعوا عمييا.

ألف صػاحب الشػأف فييػا معمػوـ بذاتػو. وكػذلؾ الحػاؿ  فيجةب إبالهيةا إلةى صةاحب الشةأن، القرارات الفرديةأما 

ارات مباشػػػرة، أي األفػػػراد الػػػذيف وردت بالنسػػػبة لمقػػػرارات الجماعيػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػاألفراد الػػػذيف تعنػػػييـ ىػػػذه القػػػر 

 أسماؤىـ فييا.

ذا حػػدث أف قػػرارًا مػػا لػػـ ينشػػر، ولػػـ يبّمػػأ إلػػى صػػاحب الشػػأف، فػػإف ميعػػاد طمػػب إلغائػػو يظػػؿ قائمػػا إلػػى مػػا ال  وا 

فػي ىػذه  ولكن القضاء اإلداري يرتب آثار ىةذا القةرار فةي حةال العمةم اليقينةي بةو. ويقةع عةبء اإلثبةاتنيايػة. 

، وذلػؾ ألنيػا ىػي صػػاحبة المصػمحة فػي إثبػات أف المػدعي مقػدـ الطعػف باإللغػاء قػػد اتق اإلدارةعمةى عةالحالػة 

عمـ بالقرار المطعوف فيو عممًا يقينيًا منذ أكثر مف سػتيف يومػا، وبالتػالي فػإف طعنػو يغػدو غيػر مقبػوؿ. ويالحػظ 

عػًا حتػى ينػتج أثػره، ويجػري ميعػػاد أف العمػـ اليقينػي إنمػا ىػو فػي حقيقتػو واقعػة ماديػة، ويجػػب أف يثبػت ثبوتػًا قاط

ذا قػػاؿ الطػػاعف إنػػو قػػد عم ػػـ بػػاألمر المطعػػوف فيػػو فػػي تػػاري  معػػيف، ولػػـ يكػػف فػػي  الطعػػف فػػي حػػؽ الطػػاعف. وا 

األوراؽ، وال عند اإلدارة ما يدؿ عمى عكس ذلؾ، أصبح قوؿ الطاعف ىو المصػدؽ، وجػرى ميعػاد السػتيف يومػًا 

 بدءًا مف ذلؾ التاري .
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ولمقضػاء  من أي واقعة، أو قرينة تفيد حصةولو، دون التقيةد فةي ذلةك بوسةيمة إثبةات معينةة.ـ ويثبت ىذا العم

اإلداري إعمػاؿ رقابتػػو القانونيػػة لمتحقػػؽ مػػف قيػاـ أو عػػدـ قيػػاـ ىػػذه القرينػػة، أو تمػؾ الواقعػػة، وتقػػدير األثػػر الػػذي 

مػػػة مػػػف أوراؽ الػػػدعوى، يمكػػػف ترتيبػػػو عمييػػػا مػػػف حيػػػث كفايػػػة العمػػػـ، أو قصػػػوره، وذلػػػؾ حسػػػبما يتضػػػح لممحك

 وظروفيا.

  القرار اإليجابي والقرار السمبي: -ب

، وىػو فػػي الحػاليف يمكػف أف يطعػػف فيػو باإللغػاء. والقػػرار سةمبياً ، وقػد يكػػوف إيجابيةةاإف القػرار اإلداري قػد يكػوف 

طػػاعف. أمػػػا تصػػدره اإلدارة بػػالمنح، أو المنػػع، فيتجّمػػى فيػػػو موقفيػػا اإليجػػابي إزاء ال صةةةريحىػػو قػػرار  اإليجةةابي

 فيي ال تعمف عف إرادتيا لمسير في اتجاه أو آخر. موقف سمبي لإلدارة،فيو تعبير عف  السمبيالقرار 

ولػػػو كػػػاف الطعػػػف باإللغػػػاء مقصػػػورا عمػػػى القػػػرارات اإليجابيػػػة لوجػػػدت اإلدارة دائمػػػا وسػػػيمة طبيعيػػػة فػػػي انتيػػػاؾ 

مبػػات، أو تظممػػػات. ولمالقػػػاة ذلػػػؾ المشػػروعية بػػػأف تسػػػكت عػػف الػػػرد عمػػػى أصػػػحاب الشػػأف ميمػػػا قػػػدموا مػػػف ط

شػػأنيا فػػي ذلػػؾ شػػأف القػػرارات  حةةرص الفقةةو والقضةةاء اإلداري دائمةةًا عمةةى جةةواز الطعةةن فةةي القةةرارات السةةمبية،

 9اإليجابية.

 أركان القرار اإلداري: -ج

 يمكف تحديد أركاف القرار اإلداري وعناصره باالستناد إلى تعريفو بأنيا:

إلييا التعريؼ صراحًة "إفصاح اإلدارة عف إرادتيا الممزمة... بقصد إحداث أثر وىي التي أشار اإلرادة:  -1

 قانوني".

 وىو ما أشار إليو التعريؼ أيضًا "الشكؿ الذي يتطّمبو القانوف".الشكل:  -2
                                                

 .214ص -مرجع سابق -د. عبد اهلل طلبة - 9

21 



وىو العنصر الذي يستفاد مما ورد في التعريؼ "بما ليا مف سمطة بمقتضى القوانيف االختصاص:  -3

 والموائح".

 وىو مضموف األثر القانوني "متى كاف ذلؾ ممكنًا وجائزًا قانونًا". لمحل:ا -4

إذ أشار التعريؼ إلى ذلؾ بالقوؿ "وكاف الباعث عميو ابتغاء مصمحٍة عامة"، أي أف الغاية مف  الغاية: -5

 كؿ قرار إداري ىي تحقيؽ المصمحة العامة.

 وىو عنصر لـ يشر إليو التعريؼ بشكٍؿ صريحالسبب:  -6

نما ىما مسألتاف   ومف المسّمـ بو أف مسألة وجود القرار اإلداري ال ترتبط في األصؿ بصحتو، وا 

مختمفتاف، إذ قد يوجد القرار اإلداري بغض النظر عف صحتو، أو عدـ مشروعيتو، ال بؿ إف انقضاء ميعاد 

 ر غير مشروع.الطعف باإللغاء ضد قرار إداري قائـ يحّصف ىذا القرار ولو أنو كاف في األصؿ قرا

إال أن القضاء اإلداري قد توّسع  وال يوجد جدال حول انعدام القرار اإلداري فيما لو فقد أحد أركانو. 

مما حدا بجانٍب كبير من الفقو إلى القول إن انعدام القرار اإلداري ال يتحقق  في تحديد حاالت االنعدام،

نما  يتحقق كذلك إذا أصاب القرار عيبًا جسيمًا تخرج نتيجة تخّمف أحد أركان القرار اإلداري فحسب، وا 

ففي ىذه الحالة يتجّرد القرار اإلداري مف صفتو اإلدارية، بسببو اإلدارة عن نطاق الوظيفة المعيودة إلييا. 

  10في مفيوـ أحكاـ ىذا القانوف. بمنزلة التصّرف المنعدمويخرج بالتالي مف نطاؽ القانوف اإلداري، ويكوف 

ليس لدى القضاء معيار واضح يمكن أن تتحدد عمى أساسو حاالت انعدام شارة إليو أنو ومما تجدر اإل

 القرار اإلداري، فاألمر يخضع في كل مرة لتقدير القاضي لقاعدة المشروعية. 

 لكف غالبية الفقو ترى بأف حاالت انعداـ القرار اإلداري يمكف أف تتمّثؿ في أمريف:

 لركن اإلرادة نتيجًة لتخّمف شروط انعقاده.حالة فقدان القرار اإلداري  -1
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 إصابة القرار اإلداري بعيب عدم المشروعية الجسيم نتيجة مخالفة القواعد الدستورية في الدولة. -2

 شروط القرار اإلداري: -د

سمطة إدارية )اإلرادة المنفردة لإلدارة(، وأف يصدر عف  توافر اإلرادةيشترط لنشوء القرار اإلداري  

تصّرف عمدي تتجو إليو اإلرادة وبمعنًى آخر فإف القرار اإلداري ىو  بقصد إحداث أثر قانوني.، مختصة

نو تعبير عف إرادتيا وحدىا، بصرؼ النظر عف إرادة مف يمسو القرار، أو إرادة مف شارؾ  المنفردة لإلدارة، وا 

داري والعقد اإلداري، ومف ثـ في تطويره قبؿ صدوره. ىذا الشرط لو دور رئيس في التمييز بيف القرار اإل

دعوى اإللغاء جائزة بالنسبة لمقرارات التي استبعاد العقود اإلدارية مف نطاؽ دعوى اإللغاء. مع مالحظة أف 

"القرارات اإلدارية وتعمؿ عمى إبرامو، أو تكوف معاصرة إلبرامو، وىو ما يطمؽ عميو اسـ  تسبق العقد،

 عف العقد اإلداري.، أي تمؾ التي يمكف فصميا المنفصمة"

أن اشتراك عدة أفراد، أو جيات إدارية، في إصدار القرار اإلداري ال يعني ومما تجب اإلشارة إليو  

نما  صدوره عن أكثر من إرادة، فالعبرة ليست بعدد أعضاء السمطة اإلدارية الذيف يصدر عنيـ القرار، وا 

رادة واحدة ىي إرادة السمطة اإلدارية في مواجية المخاطبيف باإلرادة التي يمثمونيا معًا، إذ إنيـ يمثموف جميعًا إ

 بأحكاـ ىذا القرار، وىي إرادة ممزمة ليـ، وال تتوقؼ عمى قبوليـ ألحكاـ القرار.

ذا تطّمب القانوف  إرادة مف تتجو إلييـ أحكاـ القرار اإلداري قبؿ صدوره،، كما لو استمـز القانوف  اشتراكوا 

سواًء كاف قرار اإلدارة بالموافقة  ال يعني "التقاء إرادتين"،صة قيادة... فإف ذلؾ تقديـ طمب لمحصوؿ عمى رخ

أـ بالرفض، إذ يعّد ىذا الطمب مف قبيؿ الوقائع التي تدفع اإلدارة إلى اتخاذ قرارىا بصدد تعبيرىا عف إرادتيا 

 11المنفردة، وبصرؼ النظر عف إرادة مف تقدـ بالطمب.
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ذا اشترط القانوف  مف شممو القرار اإلداري بآثاره، كما ىو الحاؿ بالنسبة لمتعييف في الوظائؼ  ة""موافقوا 

فإن ىذه الموافقة ال تعني التقاء إرادة الجية اإلدارية العامة، إذ يستمـز القانوف الموافقة عمى قرار التعييف، 

ف الذي يعّد نافذًا مف تاري  أف تكوف شرطًا لسرياف قرار التعيي "الموافقة"إذ ال تتعّدى ىذه  ومن جرى تعيينو،

صدوره، إال أف سريانو معمؽ عمى موافقة مف صدر القرار بتعيينو، واستالمو لمعمؿ. ويظّؿ قرار التعييف قائمًا 

 12بالرغـ مف شرط الموافقة عمى عمؿ قانوني مف جانب اإلدارة وحدىا.

 حاالت ال تقبل الطعن باإللغاء لعدم وجود قرار إداري: -ىة

 ل المادية:األعما -1

فمثػػؿ ىػػذا الطعػػف يكػػوف ضػػد القػػرارات اإلداريػػة ال يمكةةن أن تكةةون األعمةةال الماديةةة محةةال لمطعةةن باإللغةةاء، 

  ولكن ما ىو معيار التمييز بين القرار اإلداري والعمل المادي؟وحدىا. 

إذا يمكػف القػوؿ إنػو يبدو ألوؿ وىمة أنو مف السيؿ أف تميز في التطبيؽ بيف العمؿ المػادي والقػرار اإلداري، إذ 

ال فةنحن أمةام عمةل مةادي، وقػد يكػوف األمػر كػذلؾ بالنسػبة لمقػرارات  كان ىنالك قرار فنحن أمام قةرار إداري، وا 

فػػإف األمػر يغػػدو أدؽ مػػف ذلػػؾ بكثيػر، فقػػد يكػػوف ىنالػػؾ قػػرار  الفرديةةة،  أمػػا بالنسػػبة لمقػػرارات الالئحيةةةاإلداريػة 

زاء قػػػرار إداري يمكػػػف الطعػػػف فيػػػو باإللغػػػاء، ويسػػػتتبع اختصػػػاص صػػػادر مػػػف اإلدارة، ومػػػع ذلػػػؾ فػػػنحف لسػػػنا إ

مجمس الدولة، وقد ال يكوف ىنالؾ قرار مكتوب ومع ذلؾ فػنحف أمػاـ قػرار إداري بعيػد عػف اختصػاص المحػاكـ 

 العادية، إذ إنو يغدو مف اختصاص مجمس الدولة.

اؿ التػػي تقػػوـ بيػػا اإلدارة ال تخػػرج عػػف إف األعمػػ ولكةةي نمّيةةز بةةين القةةرار اإلداري والعمةةل المةةادي يمكةةن القةةول

فاألعمػػاؿ التػػي ال يمكػػف  عقةةود إداريةةة،، أو إداريةةة ماديةةة، أو قةةرارات أعمةةالكونيػػا إحػػدى مجموعػػات ثػػالث:  
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فةةإذا لةةم تكةةن عقةةودًا وال قةةرارات فيةةي عػّدىا عقػػودًا إداريػػة ال بػػد أف تكػػوف إمػػا قػرارات إداريػػة، أو أعمػػاال ماديػػة، 

   بالضرورة أعمال مادية.

توافػؽ إرادتػيف  -أي العقػود اإلداريػة–فيػي  تمييز العقود اإلدارية عن القرارات واألعمال الماديةة،ومف السػيولة 

رادة شػػػخص آخػػػر يقػػػؼ أمػػػاـ اإلدارة ويتعامػػػؿ معيػػػا(. ولكػػػف الصػػػعوبة تبػػػدأ إذا أردنػػػا أف نمّيػػػز  )إرادة اإلدارة وا 

تعريفػػػًا لمقػػػرار  اإلداري فتغػػػدو كػػػؿ األعمػػػاؿ األخػػػرى القػػػرارات اإلداريػػػة عػػػف األعمػػػاؿ الماديػػػة، وعمينػػػا أف نجػػػد 

 13أعمااًل مادية.

ذا ما استذكرنا تعريف القرار اإلداري لجية كونو عمل قانوني تصدره اإلدارة بإرادتيا المنفردة بقصد إحداث  وا 

القػرار اإلداري لتبػّدى لنػا عمػى الفػور أف تعديل في المراكز القانونية القائمة، إما فةي الحقةوق، أو االلتزامةات، 

 يختمؼ عف األعماؿ المادية في اآلتي:

 ،تأتيػػو اإلدارة عمػػدًا، فػػإذا انتفػػى ركػػف العمػػد فػػي القػػرار فإنػػو ال يعػػّد قػػرارًا  القةةرار اإلداري عمةةل عمةةدي

فقػد ترتكبيػػا اإلدارة عػف قصػد، أو عػػف  أمةا أعمةةال اإلدارة الماديةة فةال يشةةترط فييةا تةوافر ركةةن العمةد،إداريػًا.  

  0خطأ

 فػػالقرارات التػػي تصػػدر عػػف األفػػراد، أو الييئػػات لقةةرار اإلداري يصةةدر عةةن اإلدارة بإرادتيةةا المنفةةردةا ،

الخاصػػة، أو الييئػػات ذات النفػػع العػػاـ، ال تعػػّد قػػرارات إداريػػة،  وكػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة ل عمػػاؿ القانونيػػة التػػي 

ر  ادة المتعامػؿ معيػا، فإنيػا تعػّد عقػودًا ال قػرارات تصدر عػف اإلدارة، ولكػف نتيجػة لتوافػؽ إرادتػيف، إرادة اإلدارة وا 

 إدارية.
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 وىػذا العنصػر أىػػـ والقةرار اإلداري يعةدل المراكةز القانونيةة القائمةة، إمةا فةي الحقةوق، أو االلتزامةات ،

ر العناصر الثالثة في تمييز القرارات اإلدارية عف األعماؿ المادية، فػالقرار اإلداري لكػي يعػّد قػرارًا ال بػد أف يػؤث

تػػأثيرًا مباشػػػرًا فػػػي المراكػػػز القانونيػػػة القائمػػة، وال يكفػػػي أف يػػػؤثر فييػػػا تػػػأثيرًا غيػػر مباشػػػر عػػػف طريػػػؽ تػػػأثيره فػػػي 

الحالػػػة الواقعيػػػة لمشػػػخص، فاإلصػػػابة التػػػي تحػػػدث لشػػػخص مػػػا فػػػي حػػػادث سػػػببتو إحػػػدى عربػػػات اإلدارة، ىػػػذه 

 فمركػػػػػػػػػػػػػػػػز المضػػػػػػػػػػػػػػػػرور اإلصػػػػػػػػػػػػػػػػابة ال تػػػػػػػػػػػػػػػػؤثر تػػػػػػػػػػػػػػػػأثيرًا مباشػػػػػػػػػػػػػػػػرًا فػػػػػػػػػػػػػػػػي المراكػػػػػػػػػػػػػػػػز القانونيػػػػػػػػػػػػػػػػة القائمػػػػػػػػػػػػػػػػة، 

ما زاؿ كما ىو، لػـ يتغيػر قبػؿ اإلصػابة أو بعػدىا، وكػؿ مػا فػي األمػر أف الحالػة الواقعيػة لمشػخص  -كمواطف-

ف ىػػذا قػػد يسػػتتبع مػػنح المضػػرور تعويضػػًا، فحتػػى لػػو تػػأثر المركػػز القػػانوني  قػػد تغيػػرت ألنػػو أضػػحى مصػػابًا، وا 

ا صػػدر قػػرار بػػالقبض عمػػى ىػػذا المػػواطف فػػإف ىػػذا لممضػػرور سػػوؼ يكػػوف التػػأثير بشػػكٍؿ غيػػر مباشػػر،  وأمػػا إذ

القػػرار سػػوؼ يػػؤثر تػػأثيرًا مباشػػرًا فػػي المركػػز القػػانوني لمشػػخص بوصػػفو مواطنػػًا إذ يقمبػػو مػػف مػػواطف طميػػؽ إلػػى 

مػواطف سػجيف، وىػػذا االخػتالؼ فػػي مػدى التػػأثير عمػى المراكػز القانونيػػة القائمػة يعػػد جوىريػًا فػػي إجػراء التمييػػز 

ري والعمػػػؿ المػػػادي. وىػػػذا التػػػأثير فػػػي المراكػػػز القانونيػػػة القائمػػػة يكػػػوف إمػػػا بتعػػػديؿ الحقػػػوؽ أو بػػػيف القػػػرار اإلدا

كالقرار الصادر بتأجيػؿ عػالوة موظػؼ، أو سػحب تػرخيص سػالح مػف أحػد األفػراد،  بالنقصتعديؿ االلتزامات، 

االلتزامػات إمػا بػالنقص أو  كالقرار الصادر بترقية موظؼ، أو التصريح لممالؾ بإقامػة بنػاء... وتعػديؿ وبالزيادة

كالقرار الصادر بإنياء االعتقاؿ اإلداري، وبالزيػادة كػالقرار الصػادر باالسػتيالء، أو بنػزع  بالنقصالزيادة أيضًا، 

الممكيػة لممنفعػة العامػة. أمػػا األعمػاؿ التػي ال تعػدؿ فػػي المراكػز القانونيػة ل فػراد ال يمكػػف عػّدىا قػرارات إداريػػة، 

نما مجرد أعماؿ  مادية . وا 

التي تتخذىا الوزارات في سائر الشؤوف، كبناء خزاف، أو إنشاء  القرارات الفنية البحتةووفقًا لما تقدـ فإف 

كما أف القرارات  .مصنع، فإنيا ال تؤثر في المراكز القانونية ل فراد، وبالتالي فيي ليست قرارات إدارية
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كؿ ىذه القرارات ال تمحؽ ضررًا بمركز الطاعف  برلمانية،والتعميمات، واإلجابات ال والمنشورات،، التمييدية

ا تعّد مف قبيؿ فيي ال تستطيع بالتالي أف تعدؿ في المراكز القانونية ل فراد، ولذلؾ فإني ألنيا ليست نيائية،

 .األعماؿ المادية

 الحجز اإلداري: -2

إذ ال يعػدو ذاتو لةيس قةرارًا إداريةًا، الحجز اإلداري في استقر قضاء محكمة القضاء اإلداري المصرية عمػى أف 

أف يكػوف مػػف اإلجػراءات التنفيذيػػة لتحصػيؿ الرسػػوـ المسػتحقة اسػػتبدليا المشػّرع بػػاإلجراءات القضػائية المعتػػادة، 

مسػػتيدفا بػػذلؾ التبسػػيط، والسػػرعة فػػي التنفيػػذ، وىػػذا اإلجػػراء ال يسػػتمـز سػػبؽ صػػدور قػػرار مػػف رئػػيس المجمػػس 

 موضوع النزاع بتوقيع الحجز اإلداري لتحصيميا. البمدي المستحقة لو الرسوـ

  La theorie des actes detachables :العقود اإلدارية ونظرية األعمال المنفصمة -3

وىػػذا يعنػػي إغالقػػو بالنسػػبة لمعمميػػات  الطعةةن باإللغةةاء ال يكةةون إال ضةةد القةةرارات اإلداريةةة،القاعػػدة العامػػة أف 

فالعقػػد اإلداري عمميػػة مرّكبػػة تتكػػوف مػػف مراحػػؿ عػػدة تشػػمؿ كػػؿ مرحمػػة عػػدة  ،العقةةود اإلداريةةةالمرّكبػػة، وأوليػػا 

قػرارات إداريػة، ومػف ثػـ فػال يجػوز الطعػف باإللغػاء فػػي العقػد كمػو عمػى أسػاس أف اإلدارة قػد خالفػت القػانوف فػػي 

عاقػػد مػػع مرحمػة مػػف مراحمػػو، وأمػػا إذا انعقػػد صػػحيحًا وأصػػدرت اإلدارة قػػرارًا انتيكػػت بػػو نصػػوص العقػػد فػػإف المت

عػف طريػؽ دعػوى  إال بالمجوء إلى قاضي العقداإلدارة ال يستطيع أف يدافع عف حقوقو التي استمدىا مف العقد 

وال يقبػػػؿ منػػػو الطعػػػف باإللغػػػاء ألف الطعػػػف باإللغػػػاء طعػػػف موضػػػوعي جعػػػؿ ليحمػػػي قواعػػػد  القضةةةاء الكامةةةل،
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ًا مػػػف عناصػػػر المشػػػروعية، وال يعػػػّد ال يعػػػّد عنصػػػر  حقوقةةةًا شخصةةةيةالمشػػػروعية، والعقػػػد اإلداري، وىػػػو يرتػػػب 

 14انتياكو انتياكًا لممشروعية.

 

 استثناءات قاعدة اختصاص القضاء اإلداري

 بإلغاء القرارات اإلدارية

 

بعد أف حدد المشرع في قانوف تنظيـ مجمس الدولة الحالي اختصاصات محاكـ القضاء اإلداري بصدد 

"ال تختص منو، وأردؼ بعد ذلؾ في المادة الحادية عشر بأنو: المنازعات اإلدارية، وذلؾ في المادة العاشرة 

مما قد يفيـ معو أنو استثناء مف والية محاكم مجمس الدولة بالنظر في الطمبات المتعمقة بأعمال السيادة"، 

القضاء اإلداري بالفصؿ في سائر المنازعات اإلدارية، فإنو يخرج مف ىذه الوالية االختصاص بنظر أعماؿ 

ة. كما أف رقابة القضاء اإلداري إنما تنّصب أساسًا عمى األعماؿ اإلدارية، فيي وحدىا يمكف أف تكوف السياد

محاًل لمطعف باإللغاء، مما يعني إخراج األعماؿ التشريعية، واألعماؿ القضائية مف اختصاص القضاء 

 اإلداري بيذا الصدد.

 يؿ.وعميو يمـز عمينا دراسة ىاتيف الحالتيف بقدر مف التفص
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 Les Actes de Souveraineté ou de  أعمال السيادة  أعمال الحكومة - أ

Gouvernement 

 موقف الفقو: -أوالً 

السمطة التنفيذية تقوم بمزاولة نشاط هير إداري وذلك إلى جانب نشاطيا اإلداري الذي مف المسمـ بو أف 

 يتعمق بتنفيذ القوانين والضبط اإلداري والمرافق العامة.

إدخال النشاط هير اإلداري لمسمطة التنفيذية، باإلضافة إلى بعض األعمال التي إلى  نب من الفقوجايتجو 

تعد أعمال إدارية دون خالف، في طائفة خاصة من األعمال يطمق عمييا أعمال الحكومة أو أعمال 

 السيادة.

تعّد خروجًا عمى مبدأ  وعالوة عمى القوؿ بوجود نظرية ألعماؿ السيادة، فإنيـ يروف بأف ىذه األعماؿ 

استنادًا إلى عدـ اختصاص أي مف جيتي القضاء بالفصؿ في  المشروعية أو قيدًا عميو أو استثناء منو،

عدم خضوع ىذه األعمال لمرقابة القضائية عمى مشروعية أعمال اإلدارة المنازعات المتعمقة بيا، وبالتالي 

ة المترتبة عمييا(، بالرغـ مف أنيا في تقديرىـ أعمااًل ليا )ميما كانت درجة عدـ مشروعيتيا أو اآلثار الضار 

 15الطبيعة اإلدارية.

ربط اإلدارة بفكرة السمطة إلى  الفقو الحديث في فرنسا،ولتحديد المدلوؿ الحقيقي ألعماؿ الحكومة يتجو 

ري، أو المرافؽ فيذه السمطة ىي التي تختص بممارسة الوظيفة اإلدارية إما عف طريؽ الضبط اإلدا التنفيذية،

، وكونيا تنبع منيا، مما يؤدي إال بحكم اتصاليا بالسمطة التنفيذيةالعامة، وتبعًا لذلؾ ال يمكف تعريؼ اإلدارة 
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يتصؿ بالسمطة التنفيذية عضويًا أو شكميًا مف مجاؿ اإلدارة والعمؿ اإلداري، وعميو  الإلى استبعاد كؿ ما 

 16ائية عف مدلوؿ اإلدارة.يخرج كؿ نشاط السمطتيف التشريعية والقض

 موقف القضاء اإلداري من أعمال السيادة  أعمال الحكومة : -ثانياً 

منع مف  -عموماً  والجيات القضائية -نزواًل عمى ما تعاقبت عميو نصوص قوانيف تنظيـ مجمس الدولة

ة، حرص بوصفيا تخرج عف اختصاص تمؾ الجيات القضائي المحاكم صراحًة من التعرض ألعمال السيادة،

 القضاء اإلداري في مصر عمى وضع الحدود الالزمة ليذه األعماؿ فاستقر عمى المبادئ التالية:

  بوصفيا سمطة ىي تمؾ األعماؿ أو اإلجراءات العميا التي تصدر مف الحكومة  أعمال السيادةإف

 حكم ال سمطة إدارة .

 في حدود وظيفتيا اإلدارية، وبيف  إف معيار التفرقة بيف األعماؿ اإلدارية التي تباشرىا الحكومة

مرده إلى القضاء الذي ترك لو المشرع سمطة تقرير أعماؿ السيادة التي تباشرىا باعتبارىا سمطة حكـ، 

الوصف القانوني لمعمل المطروح عميو، وما إذا كان يعّد عماًل إداريًا عاديًا يختص بنظره، أو عماًل من 

 .أعمال السيادة يمتنع عمية النظر فيو

  إن ما يعّد في بعض الظروف عماًل إداريًا قد يرقى في ظروف أخرى إلى مرتبة أعمال السيادة

الرتباطو في ظل الظروف الجديدة بسياسة الدولة العميا، أو بأحواليا المتطورة، كما أن ما يعتبر عماًل من 

 أعمال السيادة قد ييبط في ظروف أخرى إلى مستوى األعمال اإلدارية.

 أو  لتنظيم عالقتيا بالسمطات العامة األخرى  داخمية أو خارجية ،حكومة أعماؿ السيادة تباشر ال

ومف ثـ يغمب تتخذىا اضطرارًا لممحافظة عمى كيان الدولة في الداخل، أو لمذود عن سيادتيا في الخارج. 
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الحكومة بالسمطات العامة  فييا أف تكوف تدابير تتخذ في النطاؽ الداخمي أو الخارجي، إما لتنظيـ عالقات

ما لدفع األذى والشر عف الدولة في الداخؿ والخارج، في  الداخمية، أو الخارجية في حالتي اليدوء والسالـ، وا 

 17حالتي االضطراب و لحرب.

رفض القضاء اإلداري االعتراف بطبيعة أعمال السيادة لتدابير الضبط اإلداري التي استنادا إلى ما تقدـ 

دارة في الظروف العادية، وكذلك التدابير التي تصدرىا سمطة الطوار  أو األحكام العرفية في تصدر عن اإل

ألنيا جميعًا مف قبيؿ اإلعماؿ اإلدارية التي تخضع لرقابة القضاء، أيًا كاف سندىا، أو  حالة إعالنيا،

 مصدرىا.

المحكمة العميا ومن بعدىا أف  ومف الجدير بالذكر بصدد موقؼ القضاء بشأف أعماؿ السيادة أف نشير إلى

تعّد األعمال التي تقوم بيا بحيث المحكمة الدستورية العميا في مصر قد اعترفتا بنظرية أعمال السيادة، 

ال تقبل بطبيعتيا أن تكون وىي أعماؿ السمطة التنفيذية بوصفيا سمطة حكم من قبيل أعمال السيادة، 

فتعّد أعمااًل إدارية. ومف حيث أف سمطة إدارة وـ بيا بوصفيا أما األعماؿ التي تقمحاًل لدعوى قضائية، 

العبرة في تحديد التكييؼ القانوني ألي عمؿ تجريو السمطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كاف مف أعماؿ السيادة أو 

فال تتقيد المحكمة وىي بصدد إعماؿ رقابتيا بالوصؼ الذي يخمعو  ىي بطبيعة العمل ذاتو،عماًل إداريًا 

لشارع لتصرفات الحكومة، وأعماليا، متى كانت بطبيعتيا تتنافى مع ىذا الوصؼ، وتنطوي عمى إىدار حؽ ا

 18والمرد في ذلك إلى السمطة التقديرية لمقضاء وحده.مف الحقوؽ التي كفميا الدستور، 

                                                
بري اليت تتخذ من تطبيقات أعمال السيادة األعمال ادلنظمة لعالقة احلكومة  مبجلس الربدلان، أو ادلنظمة للعالقات السياسية بالدول األجنبية، والتدا -17

ن األحكام العرفية )حالة الطوار  (، أو ععالن احلرب، للدفاع عن األمن العام من اضطراب داخلي، أو لتأمني سالمة الدولة من عدو خارجي، وذلك كإعال
 أو الوسائل اخلاصة األعمال احلربية.
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 انتقاء طريق الطعن القضائي الخاص - ب

فتخرج الطعون خرى غير محاكـ مجمس الدولة، قد يعيد المشرع بإلغاء بعض القرارات اإلدارية إلى جية أ

  الموجية ضد ىذه القرارات من والية القضاء اإلداري.

رفض قبول دعوى اإللغاء فإنو جرى عمى  مجمس الدولة الفرنسي،أنو منذ نشأة  فرنساومف المعروؼ في 

تي تريد الوصول إذا ما كان في وسع المدعي أن يمجأ إلى طريق آخر يحقق لو عين النتائج العممية ال

وذلؾ سواًء كاف ىذا الطريؽ اآلخر دعوى ترفع أماـ محكمة قضائية  إلييا عن طريق الدعوى اإللغاء،

 عادية، أو محكمة إدارية أخرى.

قّيد  "الدعوى الموازية"عمى ىذه الفكرة، والتي يطمؽ عمييا اصطالح  مجمس الدولة الفرنسيومنذ استقر 

يجب أن يكون الطريق الموازي ىو دعوى أىميا أنو  بقيود عامةند إلييا الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى المست

فال يكفى طريؽ التظّمـ اإلداري، ألنو طريؽ غير قضائي، كما ال يكفي طريؽ الدفع، ألنو  قضائية حقيقية،

أن يشل أثار مجرد وسيمة دفاع. كما اشرط مجمس الدولة الفرنسي أف يكوف مف شأف ىذا الطريؽ الموازي 

، فال يكفي أف يؤدي ىذا الطريؽ إلى تعويض عف األضرار الناتجة رار المعيب بالنسبة لرافع الدعوىالق

 عنو، أو التي يسببيا تنفيذ القرار.

وىو أف دعوى اإللغاء  قانونيىذه النظرية عمى عامميف أساسييف: أوليما  مجمس الدولة الفرنسيوقد أسس  

، ال تقبؿ مف رافعيا إال إذا لـ دعوى احتياطيةبأنيا -د تشريعيفي بداية نشأتيا ودوف أي سن-كانت توصؼ 

 يكف أمامو وسيمة قضائية أخرى لتوقي آثار القرار المعيب.

التخفيف عن يعمؿ السبب الحقيقي الذي دفع إلى تقرير ىذه النظرية القضائية، وىو  عمميوثانييما اعتبار 

لرقابة أعماؿ اإلدارة، فتضخـ عدد  شعبيةة ، وخاصة بعد أف صارت دعوى اإللغاء أداعاتق المجمس
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. وعميو فقد  الدعاوى، والسيما بعد تقرير اإلعفاء مف الرسوـ القضائية، وعدـ اشتراط تقديميا عف طريؽ محاـٍ

إلى أف وجود طريؽ طعف قضائي مقابؿ يعّد سببًا لمدفع بعدـ قبوؿ الدعوى  -في البداية-سار المجمس 

 أمامو.

ولعدم وجود أية دعوى  لعدم صحة أسبابيا قانونًا،رة لمنقد الشديد مف جانب الفقو وقد تعرضت ىذه الفك

 قضائية أخرى تستطيع أن تحقق كل ما تحققو دعوى اإللغاء من الناحية القانونية.

مما دفع  تقميل الضمانات المشروعة التي تحققيا دعوى اإللغاء لألفراد.عالوة عمى أف مف شأف ىذه الفكرة 

التضييؽ الشديد مف نطاؽ الدفع بوجود الطريؽ الموازي، وىو تضييؽ  كاد أف  ولة الفرنسي إلىبمجمس الد

 يقضي عمى الفكرة عماًل.

 

 األعمال التشريعية -ج

مناط التمييز بيف األعماؿ التشريعية واإلدارية ىو اعتماد المعيار الشكمي، أو الموضوعي. أما المعيار 

بحسب الجية التي صدرت عنيا، أما المعيار الموضوعي فإنو يميز األعماؿ الشكمي فإنو يمّيز بيف األعماؿ 

 بحسب موضوعيا. 
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 الشروط الالزم توافرىا في رافع الدعوى

 األىمية  -الصفة  – المصمحة 

 

 الصفة واألىمية - أ

 المصمحة والصفة:  –أواًل 

ومف المسمـ بو أف  امو لتمقييا.الصفة ىي القدرة القانونية عمى رفع الخصومة إلى القضاء، أو المثول أم

وىو إما صاحب الحؽ أو المصمحة نفسو، أو النائب  الدعوى القضائية ال يمكن أن يباشرىا إال "ذو صفة"،

 عنو نيابة قانونية، أو اتفاقية، وما عدا ىؤالء فيو غير ذي صفة في مباشرة الدعوى.

ي يكون رافع الدعوى فييا ىو صاحب الصفة تندمج مع المصمحة في الحاالت التغير أنو إذا كانت 

المصمحة، فإنيا تعّد شرطا قائما بذاتو من شروط الدعوى في الحاالت التي يكون رافع الدعوى فييا ىو 

إذ تتميز الصفة في مثؿ ىذه الحاالت عف المصمحة، وتظير الحاجة إلى تحديد صفة رافع  النائب قانونا،

 صاحب المصمحة تمثيال قانونيا أـ ال. الدعوى لمعرفة ما إذا كاف يممؾ أف يمّثؿ

يتجو إلى أف الصفة في دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية تندمج في المصمحة،  القضاء اإلداريومع ذلؾ فاف 

افر الصفة كمما كانت ىناك مصمحة شخصية مباشرة لرافع الدعوى في طمب إلغاء ىذه القرارات، بحيث تتو

كثير مف الحاالت مف التحقؽ مف ىذه الصفة، سيما إذا كاف ىناؾ دفعا ولكف دوف أف يمنع ذلؾ المحكمة في 

 19 بعدـ قبوؿ الدعوى لرفعيا مف غير ذي صفة.
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ضرورة تحققو كذلك في جانب الجية ومف ناحية أخرى، تبدو أىمية شرط الصفة في دعاوي اإللغاء في 

التي أصدرت القرار، أو مف حيث إف اختصاـ جية أخرى غير تمؾ  اإلدارية التي تتجو إلييا الدعوى،

 يمثميا، يعّد رفعا لمدعوى عمى غير ذي صفة.

 األىمية والمصمحة:  –ثانياً 

متمتعا باألىمية الالزمة لاللتجاء إلى القضاء برفع دعواه إليو، وىو شرط عام يجب أف يكوف رافع الدعوى 

نما أف يرفعيا في ىذه فمف ليس أىال لمتقاضي ليس مف حقو رفع ا الزم بالنسبة لجميع الدعاوى، لدعوى، وا 

 20الولي، أو القّيـ، أو الوصي الذي يمثمو قانونا. -نيابة عنو-الحالة 

 

 طبيعة شرط المصمحة - ب

بوصفو  توافر المصمحة الشخصية لدى رافع دعوى اإللغاء،اشترط المشرع في قانوف تنظيـ مجمس الدولة 

طبيقًا لمقاعدة المقررة ضمف مبادئ اإلجراءات أماـ أحد الشروط الالزمة لقبوؿ الدعاوى بصفو عامة، وذلؾ ت

وذلؾ باعتبار أف المصمحة ىي الحاجة إلى  "ال دعوى حيث ال مصمحة"،جيات القضاء المختمفة مف أنو 

 21حماية القانوف.

وعمى خالؼ الدعوى أماـ القضاء  العادي، ودعاوى مسؤولية "التعويض" أماـ القضاء اإلداري، والتي يشترط 

صمحة التي تبرر قبوليا أف تستند إلى حؽ معتدى عميو أو ميدد باالعتداء عميو، فقد استقر الفقو، في الم

يكفي لقبول دعوى إلغاء القرار اإلداري توافر شرط والقضاء، في فرنسا، ومصر، وسورية، عمى أنو 

تسب لمطاعف، دوف الحاجة إلى االستناد إلى الحؽ المك المصمحة الشخصية المباشرة في ىذا اإللغاء،
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ىو في الحقيقة طعن موضوعي عام مبنى عمى المصمحة تأسيسًا عمى أف الطعف بإلغاء القرارات اإلدارية 

"ومن ثم كان ىذا اإللغاء عينيا وال يمزم إذ يدور النزاع فيو حوؿ مشروعية القرار المطعوف فيو بذاتو،  العامة،

كون ذا مصمحة شخصية ومباشرة فيو، وىذه في طمبو أن يكون الطاعن صاحب حق ذاتي بل يكفي أن ي

المصمحة تتحقق متى كان الطاعن في مركز قانوني خاص وثيق الصمة بالقرار المطعون فيو بأن تربطو بو 

 22عالقة مباشرة".

 

 خصائص المصمحة -ج

 Personnelيجب أن تكون المصمحة شخصية:  –أواًل 

الفرد في أال يضار شخصيا مف إىدار المشروعية، فإنو  لما كانت دعوى اإللغاء،إنما يراد بيا الدفاع عف حؽ

ال يكفى لقبوؿ دعوى اإللغاء االستناد إلى المصمحة العامة، بؿ يمـز أف تكوف المصمحة التي يستند إلييا 

الطاعف مصمحة شخصية، أي مستمدة مف مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية لو، بحيث يؤثر فييا 

فيو، وذلؾ حتى ال يضيع وقت القضاة بمسائؿ ذات صبغة مجردة ال ترتبط بيا مصمحة  القرار المطعوف

نما يرتبط بواقع الحاؿ وظروؼ الدعوى في كؿ قضية عمى حده.  23الطاعف، وىو أمر ال يمكف تحديده سمفا وا 

ذي لذلؾ ال تقبؿ الدعوى المرفوعة مف فرد ليس لو مصمحة شخصية في إلغاء القرار، ميما تكف صمتو ب

المصمحة الشخصية، ألف الشخص ال يممؾ التقاضي إال في شأف نفسو، وليس مف حقو أف يتولى التقاضي 

 24بالنسبة لغيره إال بموجب نيابة قانونية صحيحة بناء عمى تفوض مف صاحب الشأف.
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نما توصؼ المصمحة بأنيا شخصية  وليس معنى أف تكوف المصمحة شخصية أف تقتصر عمى فرد معيف وا 

حققت لعدد كبير مف األفراد مثؿ)مصمحة المنتفعيف بمرفؽ عاـ( أو ممولى الضرائب أو سكاف إقميـ ولو ت

معيف أو عضو ىيئة الناخبيف، ففي ىذه الحالة فإنو يجوز أف ترفع دعوى واحدة تجمع بيف مف اتحدت 

دة في غير محمو المصمحة لدييـ مف األفراد "ويكوف الدفع بعدـ وجود رابطة بينيـ تسوغ رفعيـ دعوى واح

 ومتعينا رفضو". 

 Directeيجب أن تكون المصمحة الشخصية مباشرة:  –ثانياً 

ال يكفى لقبوؿ دعوى اإللغاء أف تكوف مصمحة رافع الدعاوى شخصية فحسب، بؿ يشترط أيضا أف تكوف 

ال انتفت مصمحة  مباشرة، أي أف يكوف المركز القانوني لمطاعف يؤثر فيو القرار المطعوف فيو تأثيرا مباشرا، وا 

الطاعف في  الدعوى وتعيف بالتالي الحكـ بعدـ قبوليا، فال يقبؿ مثال"طمب إلغاء القرار الصادر بالتعييف في 

 25وظيفة مف الوظائؼ العامة ممف ال تتوافر فييـ الشروط الالزمة لمتعييف فييا ".

و بعض أحكاـ القضاء اإلداري ومف شأف تحقؽ ىذا الشرط ضماف جدية مصمحة الطاعف وىو ما أشارت إلي

صراحة بقوليا"إنو وأف كاف ال يشترط في المصمحة المسوغة لطمب اإللغاء أف تقوـ عمى حؽ أىدره القرار 

اإلداري، بؿ يكفي أف يمسى القرار مصمحة شخصية، مادية كانت أو أدبية لممدعي، إال أنو يشترط إلى 

لغاء القرار اإلداري مستيدفا تحقيؽ ىذه المصمحة الجدية جانب ذلؾ أف تكوف ىذه المصمحة جدية وأف يكوف إ

ولما كانت المصمحة المادية التي يصفيا المدعي بأنيا ىدفو مف إلغاء القرار المطعوف فيو ليس مف واقع 

األمر إال مجرد طعف في تصرفات المدعى عميو الجاني وسموكو نحو المدعي وتعطيؿ مصالحو لما بينيما 
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أف ينسبو أي شخص لعمدة قرية، وليس ىذه ىي المصمحة الشخصية المباشرة التي  مف خصومو مما يجوز

 تسوغ طمب إلغاء القرار اإلداري".

 

 يجب أن تكون مصمحة رافع دعوى اإللغاء مشروعة: –ثالثاً 

الفرنسي كذلؾ أف تكوف المصمحة  باإلضافة إلى وجوب أف تكوف المصمحة شخصية ومباشرة، يشترط الفقو

ي مصمحة يقرىا القانوف، وذلؾ بأف يتواجد الطاعف في مركز قانوني مشروع غير مخالؼ لمقانوف مشروعة، أ

 أو النظاـ العاـ أو اآلداب العامة.

فالمصمحة الشخصية المباشرة لمطاعف يتعيف أف تتطابؽ مع المصمحة التي يحمييا القانوف، وال يكفي أف 

نما يجب باإلضافة إلى ذلؾ أف تكوف المصمحة يثبت المدعي أف مصمحتو في إلغاء القرار المطعو  ف فيو، وا 

متطابقة مع تمؾ التي يريد القانوف حمايتيا بأف تكوف القاعدة القانونية التي خالفيا القرار المطعوف فيو مقررة 

 لصالح األفراد أو الييئات التي طعنت في القرار وليست مقررة لصالح اإلدارة وحدىا.

 ققة والمصمحة المحتممة:المصمحة المح –رابعًا   

القاعدة في دعاوى القضاء العادي أنو لكي تقبؿ الدعوى يجب أف يكوف لرافعيا مصمحة محققة وقائمة وقت 

رفع الدعوى، بأف تكوف الفائدة التي ستعود عمى المدعي مؤكدة، فال يكفى أف تكوف محتممة، ولـ يكتؼ 

ممة لقبوؿ الدعوى إال استثناء"إذا كاف الغرض مف الطمب المشرع في قانوف المرافعات الحالى بالمصمحة المحت

  26االحتياط لدفع ضرر محدؽ أو االستيثاؽ لحؽ يخشى زواؿ دليمو عند النزاع فيو".
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 المصمحة األدبية والمصمحة المادية: –خامسًا 

فائدة المادية ال يشترط في مصمحة الطاعف في دعوى اإللغاء أف تكوف مادية، يمكف تقويميا بالماؿ بمعنى ال

ف  التي تعود عميو فيما لو قبمت طمباتو ، إذ يجوز أف تكوف ىذه المصمحة أدبية أو معنوية ال تقوـ بالماؿ، وا 

 كاف الغالب في معظـ الدعاوى أف تكوف المصالح التي يسعى إلييا الطاعف مادية.

محة شخصية، مادية كانت أو ولذلؾ استقر القضاء اإلداري عمى أنو"يكفى أف يمس القرار المطعوف فيو مص

أدبية لممدعي" وماداـ القرار الوزاري يمس حالة قانونية خاصة بالمدعي تجعؿ لو مصمحة مادية أو أدبية في 

 27طمب اإللغاء فقد توافرت ىذه المصمحة ما دامت تمؾ المصمحة شخصية ومباشرة".

 أنواع المصمحة -د

لعادي إلى حقوؽ مكتسبة لمطاعف، فاف أنواع ىذه المصالح إزاء استناد المصالح في الدعاوى أماـ القضاء ا

تتحدد عادة تأسيسا عمى تمؾ الحقوؽ التي تسند إلييا، أما في دعاوى اإللغاء أماـ القضاء اإلداري. وحيث ال 

يشترط عادة تأسيسياعمى الصفات الذاتية لمطاعف، نظرا لصعوبة وضع تعريؼ دقيؽ لممصمحة أو تحديدىا 

يف قياـ المصمحة وبيف انعداميا، مف ىنا استقر القضاء والفقو عمى أف يستقؿ القاضي بتقدير تحديدا يفصؿ ب

 المقبوؿ وغير المقبوؿ منيا.

والمدعي في دعوى اإللغاء أما أف يكوف مف األشخاص الطبيعييف أو األشخاص المعنوييف، واألشخاص 

ارة عالقة وظيفية، وقد تكوف مف طائفة الموظفيف األولى قد تكوف مف األفراد العادييف الذيف ال تربطيـ باإلد

العمومييف، وبالتالي يتـ تفسير المصمحة في ضوء تمؾ العالقة. وعميو تنقسـ المصالح في دعوى إلغاء 

 القرارات اإلدارية بحسب صفة المدعي إلى:

 مصالح األفراد من هير الموظفين العموميين:  –أواًل 
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ع دعوى إلغاء القرارات اإلدارية غير المشروعة، رغـ أف المواطنيف جميعا ال تكفى صفة المواطف وحدىا لرف 

ليـ مصمحة عامة في أف تمتـز اإلدارة حدود المشروعية، ولكف ىذه المصمحة ال تكفى كما اشرنا سمفا لكي 

 تبرر رفع دعوى اإللغاء التي تستمـز توافر المصمحة الشخصية لمطاعف.

صفات التي تترجـ عف مصالح اإلفراد في دعاوى اإللغاء، وذلؾ نظرًا لتنوع وعموما فإنو إزاء صعوبة حصر ال

ىذه المصالح وتعددىا إلى أنواع كثيرة، فإننا سنكتفي باإلشارة إلى أىـ الصفات البارزة واألكثر تطبيقا في 

 دعاوى اإللغاء وىي:

أثير عمى حؽ ممكيتو، فإف إلى جانب توافر المصمحة لدى المالؾ في حالة االعتداء أو الت صفة المالك:

مصمحتو تتحقؽ كذلؾ في حالة صدور قرار إداري مف شأنو أف يتسبب في وقوع أضرار لو أو مضايقات ال 

تصؿ إلى حد االعتداء عمى حؽ ممكيتو، ومثاؿ ذلؾ الطعف في القرارات التي تتعمؽ باعتداء الطريؽ العاـ أو 

ى جانبي ىذا الطريؽ كالقرارات "المنطوية عمى مخالفة لنظاـ باستخدامو مف قبؿ المالؾ الذيف تقع أمالكيـ عم

البناء في الشارع  الذي يقع ممكو فيو لمحيولة دوف قياـ أبنية فيو تتنافى مع شرائط العمراف التي يفترض أنيا 

شرعت لغاية جمالية وصحية، وبذلؾ يكوف المدعي بوصفو مالكا ألرض مجاورة لمبناء المراد إقامتو ذا 

 28شخصية في الطعف في قرارات الترخيص  بالبناء المذكور".مصمحة 

يكفي أف تتوافر في الطاعف صفة ممارستو إلحدى الميف سواء كانت تجارية أو  صفة ممارس المينة:

صناعية أو زراعية أو فنية تخصصية كميف الطب والمحاماة والمحاسبة، لكي تتوافر لو المصمحة في الطعف 

لمتعمقة بتنظيـ المينة التي يمارسيا، وذلؾ إذا كانت غير مشروعة لمخالفتيا القانوف ضد القرارات اإلدارية ا

بما في ذلؾ المبادئ العامة لمقانوف مثؿ مبدأ الحرية التجارية والصناعية ومبدأ حرية العمؿ سواء نص عمييا 
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صمحة المدعي في الدستور أو التشريع أـ لـ ينص، وتطبيقًا لذلؾ قضت محكمة القضاء اإلداري بتوافر م

 الدعوى بإلغاء قرار مجمس الجامعة بعدـ السماح بفتح عيادة خاصة ليزاوؿ فييا المدعي مينتو.

يقصد بالمموؿ الفرد الذي يدفع الضريبة المقررة قانونا لخزينة الدولة أو أحد أشخاص القانوف  صفة الممول:

الضرائب والرسوـ المتصمة بصحة أو العاـ األخرى. وال شؾ في توافر مصمحة المموؿ بصدد منازعات 

مشروعية ربط الضرائب أو فرض الرسوـ، إال انو بصدد المنازعات حوؿ القرارات اإلدارية المتعمقة بانفاؽ 

األمواؿ التي تجبى عف طريؽ الضرائب والرسوـ، أي األمواؿ العامة، فقد ثار التساؤؿ حوؿ مدى كفاية 

 29المموؿ لمطعف ضد ىذه القرارات.

لممستفيد أو المنتفع بالمرافؽ العامة والخدمات التي يؤدييا مصمحة في  لمنتفع من المرافق العامة:صفة ا

الطعف ضد القرارات المتصمة بسير ىذه المرافؽ وشروط االنتفاع بخدماتيا إذا كاف مف شأنيا أف تمحؽ 

قرارات إذا كانت غير الضرر بو، حيث تتوافر ليـ في مثؿ ىذه الحاالت مصمحة شخصية مباشرة في ىذه ال

 مشروعة، وىذا ما استقر عميو القضاء اإلداري في مصر وفرنسا.

تعتبر الكنائس في فرنسا مف المرافؽ العامة ولذلؾ ينظر القضاء إلى المتديف  صفة المنتمى ألحد األديان:

تي تؤثر عمى ىناؾ بوصفو مف المنتفعيف بخدمات ىذه المرافؽ ويعاممو عمى ىذا األساس بصدد القرارات ال

 ممارسة لمعبادة.

عمى توافر مصمحة الطاعف المقيـ  -بعد تردد  - 30استقر القضاء في فرنسا صفة المقيم في منطقة معينة:

في منطقة معينة في الطعف ضد القرارات الصادرة بتنظيـ ىذه المنطقة باعتبارىا ماسة بمصالحيـ فييا، وىو 

 31رية.ما أيدتو المحكمة اإلدارية العميا في سو 

                                                
29 - C.E. 24 juin. 1932. Rec. p 626. 
30 - C.E. 22 mars. 1901. Rec. p 301. 
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ليس مف شؾ في أف صفة الناخب تكفي لتوفر مصمحتو في الطعف ضد القرارات اإلدارية غير  صفة الناخب:

المشروعة المتصمة بعممية االنتخاب،  وفقًا لقواعد االختصاص المحددة في ىذا الصدد، وسواء كانت 

مف انتخابات تتصؿ بالسمطة  االنتخابات تتصؿ بالييئات المحمية أـ بالنقابات أـ بالنوادي أـ بغير ذلؾ

 اإلدارية، بؿ وبالسمطة التشريعية في حدود االختصاصات الوالئية لمقضاء اإلداري بصددىا. 

 مصالح الموظفين:  –ثانيا 

ال جػػػػػػداؿ فػػػػػػي كفايػػػػػػة صػػػػػػفة الموظػػػػػػؼ العػػػػػػاـ لمطعػػػػػػف ضػػػػػػد القػػػػػػرارات اإلداريػػػػػػة الصػػػػػػادرة مػػػػػػف اإلدارة التػػػػػػي 

يتواجػػػػد الموظػػػػػؼ العػػػػػاـ بالنسػػػػبة ليػػػػػذه القػػػػػرارات فػػػػي مركػػػػػز قػػػػػانوني يتبعيػػػػا بشػػػػػأف عالقتػػػػو الوظيفيػػػػػة بيػػػػػا، إذ 

يجعػػػػػؿ لػػػػػو مصػػػػػمحة متنوعػػػػػة تعطيػػػػػو الحػػػػػؽ فػػػػػي الػػػػػدفاع عنيػػػػػا وذلػػػػػؾ بطمػػػػػب إلغػػػػػاء ىػػػػػذه القػػػػػرارات إذا كانػػػػػت 

غيػػػػػػر مشػػػػػػروعة. أمػػػػػػا بصػػػػػػدد القػػػػػػرارات المتعمقػػػػػػة بتنظػػػػػػيـ أو تشػػػػػػغيؿ المرفػػػػػػؽ الػػػػػػذي ينتمػػػػػػي إليػػػػػػو الموظػػػػػػؼ 

توزيػػػػػػػػػػع االختصاصػػػػػػػػػات وتحديػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػموب العمػػػػػػػػػػؿ وطريقػػػػػػػػػة وترتيػػػػػػػػػػب كإنشػػػػػػػػػاء إدارات جديػػػػػػػػػػدة أو إعػػػػػػػػػادة 

وتصػػػػػنيؼ الوظػػػػػائؼ، فػػػػػاف صػػػػػفة الموظػػػػػؼ وحػػػػػدىا ال تعتبػػػػػر كافيػػػػػة لتػػػػػوفر المصػػػػػمحة فػػػػػي الطعػػػػػف فييػػػػػا، إذ 

تسػػػػػػػتيدؼ ىػػػػػػػذه القػػػػػػػرارات تحقيػػػػػػػؽ الصػػػػػػػالح العػػػػػػػاـ وال ينصػػػػػػػب مباشػػػػػػػرة عمػػػػػػػى العالقػػػػػػػة الوظيفيػػػػػػػة، وتنتفػػػػػػػي 

عػػػػػف فييػػػػػا، فيكػػػػػوف غيػػػػػر ذي صػػػػػفة لمطعػػػػػف فييػػػػػا، حتػػػػػى المصػػػػػمحة الشخصػػػػػية المباشػػػػػرة لمموظػػػػػؼ مػػػػػف الط

لػػػػػو امتػػػػػد أثػػػػػر تمػػػػػؾ القػػػػػرارات بطريػػػػػؽ غيػػػػػر مباشػػػػػر إلػػػػػى الموظػػػػػؼ، إذ القاعػػػػػدة ىػػػػػي أف الموظػػػػػؼ يجػػػػػب أف 

 32يؤدي واجبات وظيفة عمى النحو الذي تحدده القوانيف والقرارات.

 يا:والقرارات المتصمة بالحياة الوظيفية لمموظؼ وعالقتو باإلدارة متنوعة وأىم

                                                                                                                                                       
 .231ص -1972جمموعة ادلباد  اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا عام  -1972عام  -(94القرار رقم ) -حكم احملكمة اإلدارية العليا السورية - 31
 

32 - C.E. 12 mai. 1920. Rec. p 523. 
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 القرارات المتعمقة بالتعييف في الوظيفة العامة. -9

 القرارات الخاصة بحقوؽ الوظيفة وواجباتيا. -1

 مصالح الييئات والجماعات:  –ثالثاً 

يعطػػػػػػػػي القضػػػػػػػػاء اإلداري فػػػػػػػػي مصػػػػػػػػر وفرنسػػػػػػػػا لمييئػػػػػػػػات ذات الشخصػػػػػػػػية المعنويػػػػػػػػة المسػػػػػػػػتقمة كالنقابػػػػػػػػات 

ء القػػػػػػػرارات اإلداريػػػػػػػة التػػػػػػػي تمحػػػػػػػؽ ضػػػػػػػررا مباشػػػػػػػرا والنػػػػػػػوادي والجمعيػػػػػػػات الخاصػػػػػػػة الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي طمػػػػػػػب إلغػػػػػػػا

باألىػػػػػػداؼ التػػػػػػي أنشػػػػػػئت مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تحقيقيػػػػػػا، أو التػػػػػػي تمػػػػػػس المصػػػػػػالح المشػػػػػػتركة لمجمػػػػػػوع أعضػػػػػػاء ىػػػػػػذه 

الييئػػػػػػػػػة أو الجماعػػػػػػػػػة أو غػػػػػػػػػالبيتيـ. ولمػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػت األشػػػػػػػػػخاص المعنويػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػرتبط بيػػػػػػػػػذه األىػػػػػػػػػداؼ وتمػػػػػػػػػؾ 

ودىا، وتبعػػػػػا لػػػػػذلؾ فانػػػػػو بالنسػػػػػبة لمقػػػػػرارات المصػػػػػالح، فإنػػػػػو ال تكػػػػػوف ليػػػػػا صػػػػػفة فػػػػػي التقاضػػػػػي إال فػػػػػي حػػػػػد

التػػػػػي تنصػػػػػرؼ آثارىػػػػػا إلػػػػػى عضػػػػػو معػػػػػيف أو مجموعػػػػػة  محػػػػػددة  بالػػػػػذات مػػػػػف األعضػػػػػاء، فمػػػػػيس لمييئػػػػػػات 

 أف تطعف فييا مباشرة.

ومػػػػػػػع ذلػػػػػػػؾ يجػػػػػػػوز لمييئػػػػػػػة أو الجماعػػػػػػػة أف تطعػػػػػػػف ضػػػػػػػد القػػػػػػػرارات الخاصػػػػػػػة بأحػػػػػػػد أعضػػػػػػػائيا أو بعضػػػػػػػيـ 

ـ وباسػػػػػػميـ ولػػػػػػيس باسػػػػػػـ النقابػػػػػػة أو الجمعيػػػػػػة أو بصػػػػػػفتيا، إذ وذلػػػػػػؾ نيابػػػػػػة عػػػػػػنيـ وبنػػػػػػاء عمػػػػػػى توكيػػػػػػؿ مػػػػػػني

تظػػػػػؿ المصػػػػػمحة الشخصػػػػػية ليػػػػػؤالء األعضػػػػػاء وحػػػػػدىـ، فيكػػػػػوف مػػػػػف حقيػػػػػـ دوف غيػػػػػرىـ الطعػػػػػف ضػػػػػد ىػػػػػذه 

القػػػػػػػػرارات ومػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػة أخػػػػػػػػرى يجػػػػػػػػوز لمييئػػػػػػػػة أو الجماعػػػػػػػػة التػػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدعوى التػػػػػػػػي يرفعيػػػػػػػػا ىػػػػػػػػؤالء 

أيػػػػػػػة طمبػػػػػػػات جديػػػػػػػدة إلػػػػػػػى تمػػػػػػػؾ التػػػػػػػي تقػػػػػػػدـ بيػػػػػػػا األعضػػػػػػػاء واالنضػػػػػػػماـ إلػػػػػػػييـ، ولكػػػػػػػف دوف أف تضػػػػػػػيؼ 

الطػػػػػػػاعف، وىػػػػػػػو األمػػػػػػػر الػػػػػػػذي يحػػػػػػػدث عمػػػػػػػال إذا كانػػػػػػػت مصػػػػػػػمحة العضػػػػػػػو مػػػػػػػف شػػػػػػػأنيا أف تػػػػػػػنعكس عمػػػػػػػى 

مصػػػػػػمحة الجماعػػػػػػة بأسػػػػػػرىا، أو كػػػػػػاف يمثػػػػػػؿ خطػػػػػػرًا حقيقيػػػػػػا تجػػػػػػاه جميػػػػػػع أعضػػػػػػاء الييئػػػػػػة أو الجماعػػػػػػة، إزاء 

 تسنى الرجوع عنو بعد ذلؾ.   احتماؿ اعتباره سابقة إذا تكررت فقد تغدو عرفا ممزما ال ي
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 شرط المصمحة ودعوى اإللغاء -ه

 الوقت الالزم توافر شرط المصمحة فيو:  –أواًل 

مػػػػػػف قػػػػػػانوف مجمػػػػػس الدولػػػػػػة الحػػػػػػالي ونصػػػػػػيا:"ال تقبػػػػػػؿ الطمبػػػػػػات المقدمػػػػػػة  91يتضػػػػػح مػػػػػػف صػػػػػػياغة المػػػػػػادة 

رافػػػػػػػػع  مػػػػػػػف أشػػػػػػػخاص ليسػػػػػػػػت ليػػػػػػػـ فييػػػػػػػا مصػػػػػػػػمحة شخصػػػػػػػية...."أنو يشػػػػػػػترط أف تتػػػػػػػػوافر المصػػػػػػػمحة لػػػػػػػدى

الػػػػدعوى قبػػػػؿ االلتجػػػػاء إلػػػػى القضػػػػاء، أو بمعنػػػػى أخػػػػر فػػػػإف المصػػػػمحة ىػػػػي منػػػػاط قبػػػػوؿ الػػػػدعوى، ومػػػػف ثػػػػـ 

 ال بد مف توافرىا عند إقامة الدعوى، فال تقبؿ الدعوى مف غير ذي مصمحة.

 طبيعة الدفع بعدم توافر المصمحة في دعوى اإللغاء:  –ثانياً 

فػػػػػإذا لػػػػػـ تكػػػػػف المصػػػػػمحة متػػػػػوافرة عنػػػػػد إقامػػػػػة الػػػػػدعوى ، المصػػػػػمحة ىػػػػػي كمػػػػػا اشػػػػػرنا منػػػػػاط قبػػػػػوؿ الػػػػػدعوى، 

تخمػػػػػػؼ شػػػػػػرط مػػػػػػف شػػػػػػروط قبوليػػػػػػا، ومػػػػػػف ثػػػػػػـ تعػػػػػػيف عمػػػػػػى القاضػػػػػػي الحكػػػػػػـ بعػػػػػػدـ قبػػػػػػوؿ الػػػػػػدعوى، وتقػػػػػػؼ 

المحكمػػػػػػػة عنػػػػػػػد ىػػػػػػػذا القضػػػػػػػاء وال يكػػػػػػػوف ليػػػػػػػا التصػػػػػػػدي لموضػػػػػػػوع الػػػػػػػدعوى، ألف الفصػػػػػػػؿ فػػػػػػػي الموضػػػػػػػوع 

 يستمـز ابتداء قياـ دعوى مستوفية ألوضاع قبوليا.

بتػػػػػوافر المصػػػػػمحة أو انعػػػػػداميا ىػػػػػو دفػػػػػع بعػػػػػدـ قبػػػػػوؿ الػػػػػدعوى وىػػػػػو خػػػػػالؼ الػػػػػدفوع الشػػػػػكمية وكػػػػػذلؾ  والػػػػػدفع

 الموضوعية وفقًا لمرأي السائد فقيا وقضاء. 
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 استيفاء التظّمم اإلداري الوجوبي

Le Recours Administratif 

 

فػػػػػػي مصػػػػػػر رأي  أنػػػػػػو اختيػػػػػاري لصػػػػػػاحب الشػػػػػػأف، إال أف المشػػػػػرع "الةةةةةةتظمم اإلداري"لػػػػػئف كػػػػػػاف األصػػػػػؿ فػػػػػػي 

أسػػػػػػموب الػػػػػػتظمـ "الوجػػػػػػوبي" الػػػػػػذي يتعػػػػػػيف أف يسػػػػػػبؽ الطعػػػػػػف -9155منػػػػػػذ عػػػػػػاـ  -أف يسػػػػػتحدث فػػػػػػي مصػػػػػػر

( مػػػػف قػػػػانوف مجمػػػػػس الدولػػػػة الحػػػػالي عمػػػػى أنػػػػػو: 91بإلغػػػػاء بعػػػػض القػػػػرارات اإلداريػػػػة، حيػػػػػث تػػػػنص المػػػػادة )

البنػػػػػود ثالثػػػػػا  "ال تقبػػػػػؿ الطمبػػػػػات ... المقدمػػػػػة رأسػػػػػا بػػػػػالطعف فػػػػػي القػػػػػرارات اإلداريػػػػػة المنصػػػػػوص عمييػػػػػا فػػػػػي

ورابعػػػػا وتاسػػػػعا مػػػػف المػػػػاده العاشػػػػرة، وذلػػػػؾ قبػػػػؿ الػػػػتظمـ منيػػػػا إلػػػػى الييئػػػػة اإلداريػػػػة التػػػػي أصػػػػدرت القػػػػرار أو 

الييئػػػػػػات الرئاسػػػػػػية، وانتظػػػػػػار المواعيػػػػػػد المقػػػػػػررة لمبػػػػػػت فػػػػػػي ىػػػػػػذا الػػػػػػتظمـ. وتبػػػػػػيف إجػػػػػػراءات الػػػػػػتظمـ وطريقػػػػػػة 

 33الفصؿ فيو بقرار مف رئيس مجمس الدولة".

كبيػػػػػػر مػػػػػػف الفقػػػػػػو بحػػػػػػؽ إلػػػػػػى أف الػػػػػػتظمـ السػػػػػػابؽ يعػػػػػػد مػػػػػػف شػػػػػػروط قبػػػػػػوؿ دعػػػػػػوى ومػػػػػػف ىنػػػػػػا ذىػػػػػػب جانػػػػػػب 

اإللغػػػػػػاء، إذا كػػػػػػاف تقديمػػػػػػو قبػػػػػػؿ رفعيػػػػػػا وجوبيػػػػػػا بػػػػػػػنص القػػػػػػانوف، أي بصػػػػػػدد القػػػػػػرارات التػػػػػػي ألػػػػػػـز المشػػػػػػػرع 

 التظمـ بشأنيا أوال قبؿ رفع الدعوى لمطعف فييا.

                                                
 .28/4/1961جلسة  -2( ق102احلكم رقم ) -وتؤيد هذا االجتاه حمكمة القضاء اإلداري السورية - 33
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 الرابعةالكحدة التعميمية 

جراءات رفع دعكل اإللغاء -3  ميعاد كا 

 الكممات المفتاحية:
 تسبيب - واإلجراءات الشكل عيب - االختصاص عدم عيب - اإلداري القرار عيوب - يوماًً الستون مدة

 - المعدوم القرار - الباطل القرار - بالسمطة االنحراف عيب - السبب عيب -المحل عيب - القرار

 .قانونال مخالفة - السمطة اغتصاب

 الممخص:
 القرار نشر تاريخ من يوماًً ستون خالل الدعوى ترفع أن اإلدارية القرارات إلغاء دعوى لقبول يشترط

 محددة إجراءات تستوفى وأن.ًبو الشأن صاحب إعالن أو الرسمية، الجريدة في فيو المطعون اإلداري

 وعمىً.القرار ىذا بعناصر اإلداري القرار تشوب أن يمكن التي العيوب وترتبط .الدعوى ىذه رفع بصدد

 والقرار مشروع، غير قراراًً أو ،مشروعاًً قراراًً يكون قد مشروعيتو مدى حيث من اإلداري القرار فإن ذلك

 التفرقة ىوًشيوعاًً التقسيمات ىذه وأكثر .معدوماًًًقراراًً يكون وقد ،باطالًً قراراًً يكون قد بدوره المشروع غير

 عمييا ويطمق واالختصاص، الشكل، عنصري وتضم القرار، في الشكمية ربالعناص منيا يتصل ما بين

 عناصر وتضم لمقرار الموضوعية بالعناصر منيا يتصل وما اإلداري، لمقرار الخارجية المشروعية أوجو

 .الداخمية المشروعية أوجو عمييا ويطمق والغاية، والسبب، المحل،

 األىداؼ التعميمية:
 جًر بشروط الطالب تعريف  .اإللغاء دعوى رفع اءاتوا 

 لإللغاء والمسببة اإلداري القرار تعتري التي العيوب تحديد. 

 والمعدومة الباطمة اإلدارية القرارات بين التمييز.  
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ً ًالقراراتًاإلدارية أف ترفع الدعكل خالؿ مدة معينة، كأف تستكفى يشترطًلقبولًدعوىًإلغاء

ًإجراءات محددة بصدد رفع ىذه الدعكل.

فمنًناحيةًيمكنًالقولًً،عدة اعتبارات تبدك متعارضةتحديدًميعادًلرفعًدعوىًاإللغاءًويتنازعً

إخالؿ  اإلدارة بقكاعد القانكف الممزمة مف خالؿ قراراتيا اإلدارية يستتبع بطالف ىذه القرارات غير إنً

ًلمقواعدًأوًعمىًاألقلًتقادمياًوفقً،كعدـ تقادـ دعكل البطالف إعالء لكممة المشركعيةً،المشركعة ًا

عالوةًعمىًأنوًلحمايةًً،العامة،ًفيبقىًالحق،ًأوًالمصمحةًالتيًتحميياًتمكًالدعوىًقائمةًلدىًالطاعن

ًالضياعً يمـز إتاحة الفرصة الكافية ليـ لمتفكير قبؿ أف تكصد في كجييـ مصالحًذويًالشأنًمن

 أماميـ الفرصة لمطعف.كبالتالي يتعيف إطالة الميعاد لتتسع  ،فرص اقتضاء حقكقيـ أماـ المحاكـ

ًأخرىً ًناحية تبدك المصمحة العميا في ضركرة تحقيؽ االستقرار لمقرارات اإلدارية كعدـ ومن

ًً،تركيا طكيال مستيدفة لمطعف بدعكل اإللغاء ًيشيع ًاالضطرابمما ًاإلداريً ًالعمل ًمحيط إذًً،في

افقًالعامة،ًوضمانًتحقيقًاألصلًفيًالقراراتًأنًتكونًمماًتقتضيوًالمصمحةًالعامة،ًوحسنًسيرًالمًر

ًالطعنً ًوالًريبًفيًأن ًفيًتسييرًالجيازًاإلداري. ًمنًوجوبًالدقة ًإلية ًيدعو ًوما ًاإلداري، النظام

حركتياًفيًبعضًاألحيان.ًوًتبعًاًلذلكًفإنًًيشؿ  حينًا،ًوقدًًيربؾ اإلدارةباإللغاءًضدًالقراراتًاإلداريةً

حتى تستقر المراكز ،ت اإلدارية ميددة طكيالن باإللغاءحماية المصمحة العامة تقتضى أال  تظؿ  القرارا

 القانكنية المترتبة عمى ىذه القرارات.
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 شرط الميعاد في دعكل اإللغاء

/ً عمىًأن:5555ًً/ًلعام55ً/ًمنًقانونًمجمسًالدولةًرقمً/22تنصًالفقرةًاألولىًمنًالمادة

ستكف يكمان مف تاريخ نشر القرار اإلدارم "ميعاد رفع الدعكل أماـ المحكمة فيما يتعمؽ بطمبات اإللغاء 

المطعكف فيو في الجريدة الرسمية، أك في النشرات التي تصدرىا المصالح، أك إعالف صاحب الشأف 

 بو".

 بدء سرياف ميعاد الطعف باإللغاء - أ

أك مف  ،مف تاريخ إعالف القرار اإلدارم النيائي لصاحب الشأف أك نشرةاألصلًأنًيبدأًالميعادً

عمىًأساسً ،بكت العمـ اليقيني بالقرار ك محتكياتو كما استقر عميو الفقو ك القضاء اإلدارمتاريخ ث

1ًأنوًبمجردًتحقيقًالعممًيستطيعًذوًالشأنًأنًيحددًمركزهًالقانونيًمنًالقرار،ًوًطريقةًفيًالطعنًبو.

ً

ً

ً
                                                

استتتتتتقضا ااضدتتتتتتى  اخذابن ريتتتتتتم اليتتتتتتم ادها تتتتتتح اا يتتتتتتف ااعضعتتتتتتء ي ومىذلتتتتتتى راتتتتتت      تتتتتتىب وع تتتتتتىذ ب تتتتتت  ذرتتتتتت   اخا تتتتتتى   ضتتتتتت   اا يتتتتتتف اتتتتتتىاضااب  - 1
ياا تتتتىي لتتتتت  يستتتتتعيح اليلختيريتتتتم أاتتتتتن فأا  يتتتتت  اادشتتتتا ري اخرتتتتت ه  تتتتت ه ،له اليل لتتتت  اا ى تتتتتح وتتتتت  اا ىي ،دشتتتتتا ي اخرتتتتت هاملط تتتت ه  عتتتتت  وضتتتتى  اا

وع تتتتىذ ب تتتت  ااتتتتور    هتتتته ومق  تتتتىني ي   يضتتتت  في  تتتت ات ستتتتقأ  تتتت   وتتتت   تتتتىب   جهتتتت ت ريتتتتف  تتتتى   ااشتتتت ه اتتتتىاضااب املط تتتت ه  عتتتت  ريتتتتم ي تتتت   ضعتتتتء 
ايرقتتتتواذ اتتتتما ااقتتتتىب   ي  التتتت ه اتتتت  ي تتتت  في  عتتتتتم ،عتتتتم   تتتتلش اتتتتمن ااشتتتت ه ره متتتتوذ وا تتتت    عتتتت  ي و  متتتت  ود مبتتتتهذ  لتتتتما ااضتتتتااب ي  ق  ى تتتت  ح

يريعتتتتت    اتتتتت  وتتتتتق  تتتتتى  ااتتتتتواعه ااضتتتتتى   ي ضتتتتتىني ملضقدتتتتتعىت  تتتتتاي  اادتتتتت ا  ي  هع قتتتتت  ريتتتتتم ريتتتتتف  تتتتتى    خت د تتتتتو  ف تتتتتاا ات اادشتتتتتا يي  تتتتتقف اخرتتتتت ه
 تتتت ه اا يتتتتف  ضتتتت   وضتتتتى  اخرتتتت ه ،ى مضتتتتغ اا ى تتتتح وتتتت  اخرتتتت ه ياتتتت  ع  ضتتتت  لتتتتما اخرتتتت ه اىام هااشتتتت ه اتتتتىاضااب ا  تتتت  يستتتتعي  وتتتت  يستتتتى ه اليهتتتتىب مبتتتت

 ري اادشا ي  رت   ريع  رجا  و   عم سا ىه املع ىذ املضاب اا   ذر   اخا ى خت
 ااها:

C.E. 4 avril. 1952. Rec. p 21. 
 

 

49 



ًامتدادهميعاد الطعف باإللغاء ك كقؼ كانقطاع  - ب

فإنو كبكصفو ميعاد سقكط ال ينقطع، كال ً،عكل اإللغاءمتى بدأ سرياف ميعاد رفع داألصلًأنوً

 ،كيبدأ حسابو مف اليكـ التالي لتاريخ ثبكت اإلعالف أك النشر أك العمـ اليقينيً،كال يمتد يكقؼ،

 كينتيي بانتياء اليكـ الستيف.

 أسػػباب طمب اإللغػػػاء

ىًشكاًل،ًأنًينتقلًيحقًلمقاضيًاإلداريًبعدًأنًانتيىًمنًمرحمتيًاالختصاص،ًوقبولًالدعًو

ً ًًمرحمة فحص مكضكع الدعكل،إلى ًفي ًالبحث مدل مشركعية القرار اإلدارم المطعكف فيو، أي

لمتأكد مف وذلكًبمطابقتوًبالقواعدًالقانونيةًالمتصمةًبأيًمنًعناصرًالقرارًاإلداري،ًًكالمطمكب إلغاؤه،

حكمًبإلغاءًالقرارًكونوًمشوباًبأحدًحتىًإذاًتبينًعدمًمشروعيتوًاتفاؽ القرار معيا، أك مخالفتو ليا، 

ً.أوًأسبابًبطالنوًعيوبًالقرارًاإلداري،

ًصدرتًًكتتمتع القرارات اإلدارية بقرينة المشركعية، ًقد ًأنيا ًدائما ًيفترضًفييا ًأنو بمعنى

إذًالًتمنعًصاحبًالشأنًمنًأنًًقرينة بسيطة تقبؿ إثبات العكس،فيًكافةًعناصرىا،ًولكنياًًصحيحة

ًً.مشوبًبعيبًمنًعيوبًعدمًالمشروعيًمىًأنًالقرارًاإلدارييقيمًالدليلًع

ًالقرار.ًوعمىًذلكًفإنًالقرارً وترتبطًالعيوبًالتيًيمكنًأنًتشوبًالقرارًاإلداريًبعناصرًىذا

والقرارًغيرًالمشروعًغير مشركع، ،ًأوًقراراًمشركعااإلداريًمنًحيثًمدىًمشروعيتوًقدًيكونًقراراً

ًً.معدكمان ًوقدًيكونًقراراًًً،باطالبدورهًقدًيكونًقراراً

وتضمًً،فيًالقرارالشكمية  وأكثرًىذهًالتقسيماتًشيوعاًىوًالتفرقةًبينًماًيتصلًمنياًبالعناصر

لمقرارًاإلداري،ًوماًيتصلًمنياًًالخارجيةعنصريًالشكل،ًواالختصاص،ًويطمقًعميياًأوجوًالمشروعيةً

ًًالمكضكعيةبالعناصرً ًأوجوًالمشروعيةًلمقرارًوتضمًعناصرًالمحل،ًوالسبب، والغاية،ًويطمقًعمييا

ًً.الداخمية
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 عيب االختصاص - أ

عماًيختمطًبوًمنًًكتمييزه،ًمعناهبو،ًوبيانًًالتعريؼوتستمزمًدراسةًىذاًالوجوًمنًأوجوًاإللغاء،ً

تحديدًًأسس،ًثمًدراسةًمصادرًتحديدًىذاًاالختصاص،ًوأخيراًبيانًخصائصوعيوبًأخرى،ًوتحديدً

ً ًمن ًوالتي ًاالختصاص، ًلعيبًىذا ًاإلداري ًالقرار ًمشروعية ًعدم ًحاالت ًأو ًصور ًإظيار شأنيا

ًاالختصاص.

 التعريؼ بعيب االختصاص كتمييزه:  -أكالن 

 التعريؼ بعيب االختصاص: -أ

"ً ًىو ًاالختصاصًعموما ًكان ًبالنسبةًالقدرة القانكنية عمى القياـ بتصرؼ معيف"إذا ًفإنو ،

ً ًيعني ًعمى اتخاذ القرارات التي تدخؿ في نطاؽ صالحياتو"،"قدرة المكظؼ قانكنا لمقراراتًاإلدارية

ً يككف القرار اإلدارم معيب مف حيث االختصاص نتيجة "عدـ قدرة المكظؼ قانكنا عمى وبالتالي

"عدـ القدرة القانكنية لسمطة مف السمطات اإلدارية عمى إصدار قرار إدارم ما أوًبمعنىًأدقًًاتخاذه"،

 2مف صالحيات مقررة ليا قانكنا".ألنو ال يدخؿ في نطاؽ ما تممكو 

إذا كاف ال يدخؿ في نطاؽ اإلمكانيات القانكنية لمشخص ويعّدًالقرارًاإلداريًمشوبًاًبيذاًالعيبً

ًإلىًالذم أصدره ًالصدد ًإذًأنًتشبيو قكاعد االختصاص بقكاعد األىمية.ًوقدًذىبًالبعضًفيًىذا ،

ًتيدفًإلىً ًإنما ولكنًًصفة في القياـ بعمؿ قانكني معي ف، بياف ما إذا كاف شخص معيف ذاكمتاىما

ًالواقعًالذيًالًشكًفيوًأنوًيوجدًبينًالنظامينًعدةًاختالفاتًجوىرية:ً

فقكاعد االختصاص إنما تحمي المصمحة العامة، كالبطالف الذم يترتب عمييا دائمان ىك بطالف ً-5

ًًمطمؽ، ال نسبي.

                                                
 خت373ص-6611رى   - ىو ح اخسالدوب ح -3ذخت وصطمم را  ز و  هلي: "ااضدى  اخذابن يجميس ااوياح"خت ط - 2
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دم، ألف االختصاص يجب أف يستند دائما عدـ األىمية استثناء، كلكف عدـ االختصاص أمر عا -2

 إلى القانكف.

عدـ األىمية سببو عجز في الممكات الفكرية، كعمى العكس مف ذلؾ عدـ االختصاص سببو ىك  -3

 التخصص، كتقسيـ العمؿ، كفي بعض األحياف تقرير بعض الضمانات الفردية.

  :التمييز بيف عيب عدـ االختصاص كاغتصاب السمطة -ب

ًًسمطةاغتصاب ال ًحقيقتو ًفي ًعندماًعيب يشكب ركف اإلرادة في القرار اإلدارم، ىو وذلك

يغتصبًفردًعاديًليسًبينوًوبينًالسمطةًاإلداريةًأيًعالقةًوظيفية،ًاختصاصًإداري،ًويصدرًبشأنوً

ًً"قرارا" ًأو ًصفة، ًأو ًسند، ًالسمطةًًعندما تغتصب سمطة عامة خالؼ السمطة اإلدارية،دون مثل

سمطةًالقضائية،ًأوًإحدىًالييئاتًالشعبية،ًأوًالسياسية،كاألحزاب،ًوالجمعيات،ًسمطةًالتشريعية،ًأوًال

ًتمكً ًأو ًالفرد، ًىذا ًعن ًيصدر ًما ًيعّد ًال ًالحاالت، ًىذه ًمثل ًففي ًاإلدارية. ًواختصاصاتيا اإلدارة

ًأوًإفصاحاًعنًإًر ًبأنًتكونًتعبيرا ًلتخّمفًشرطًركنًاإلرادة ادةًالسمطات،ًمنًقبيلًالقراراتًاإلدارية،

ًلغيرًالسمطةًاإلداريةًعنًإرادةً ًتعبيرا ًيعّد سمطةًإدارية،ًوالتصرفًالصادرًفيًالحاالتًالمشارًإلييا

ً ًسواىا، ًالتيًالًيممكًالتعبيرًعنيا كمف ثـ ينعدـ كجكد القرار اإلدارم النعداـ إرادة السمطة اإلدارة،

ًاإلدارية فيو،  ًالغير، ًعمى ًبو ًيحتج ًوال ًإداري، ًكقرار ًبو ًيعتد كيككف لمقاضي الحؽ في تقرير فال

  .انعدامو عندما يطرح أمره عميو

فإنو يتصؿ بعنصر أماًعيبًاالختصاص،ًوالذيًالًعالقةًلوًبركنًاإلرادةًفيًالقرارًاإلداري،ً

يشكبيا أيًأنوًيفترضًأنًماًصدرًعنًالجيةًاإلداريةًأوًالموظفًمنًقراراتًإدارية،ًًاالختصاص،

نماًتدخلًضمنًكونياًليستًمنًًعدـ المشركعية اختصاصاتًىذاًالموظف،ًأوًتمكًالجيةًاإلدارية،ًوا 

ًاختصاصاتًموظفًآخر،ًأوًجيةًإداريةًأخرى.
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فاالختصاصاتًالمخّولةًفيًمجموعياًلمسمطةًاإلداريةًالًتكونًصحيحةًلمجردًصدورىاًعنًأيً

صاتًاإلدارةًقانوناًجيةًإدارية،ًأوًموظفًعامًيممكًالتعبيرًعنًإرادةًالسمطةًاإلدارية،ًإذًتوّزعًاختصا

ذا بينًموظفيًىذهًاإلدارةًفيًالجياتًاإلداريةًالمختمفةًالتيًتتكونًمنياًالسمطةًاإلداريةًفيًالدولة،ً كا 

كاف صحيحا أف كؿ منيـ يممؾ سمطة التعبير عف إرادة اإلدارة، إال أف لسمطة كؿ مكظؼ أك جية 

يفرضيا القانكف، لضماف حسف سير  إدارية بعض الحدكد المكضكعية، كالزمانية، كالمكانية التي

ومنعًالتضاربًبينًقراراتًموظفييا،ًوتوفيرًالتنسيقًالالزمًلتحقيقًالسمطةًًالعمؿ في الجياز اإلدارم،

ًاإلداريةًاألىدافًالمبتغاةًمنًتأسيسيا.ً

عيب االختصاص ىك عيب يتصؿ بأحد شركط صحة القرار اإلدارم، كيتمثؿ في والخالصةًأنً

كفي ىذا الصدد قد  -غير المختصة قانكنا بإصداره- أك مكظؼ –جية إدارية صدكر القرار عف 

كماًقدًيكونًجسيماًوفقاًلماًيراهًالقضاءًاإلداري،ًيككف العيب بسيطا يؤدم إلى إلغاء القرار اإلدارم، 

ًمنقطعًكمف ثـ يؤدم إلى انعداـ ىذا القرار،  ًأوًشخصًما ًقدًصدرًعنًجية، ًكانً"القرار" ًإذا أما

وبالتاليًفيوًليسًًفإف ىذا التصرؼ ال يككف تعبيرا عف إرادة السمطة اإلدارية،بالسمطةًاإلدارية،ًالصمةً

منًالقراراتًاإلدارية،ًويعّدًفيًحكمًالعملًالماديًالذيًالًيجوزًفيًاألصلًالطعنًفيوًباإللغاء،ًإالًأنً

حتى ايتداًء،ًينزلًرقابتوًعميوًالقاضيًاإلداري،ًاستناداًإلىًأنًظاىرًالتصرفًأنوًمنًالقراراتًاإلداريةً

،ًوماًيترتبًعمىًذلكًمنًآثار،ًإذًالًيتصورًإذا ما استباف لو أف القرار منعدـ كشؼ عف انعدامو

ًالحكمًبإلغاءًقرارًمنعدمًالًوجودًلوًقانونًا.

ً

ً

ً

ً
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 خصائص عيب االختصاص  -ثانيان 

منًالناحيةًالتاريخية،ًبأنوًً-فيًفرنسا-ويتميزًىذاًالعيب،ًعالوةًعمىًأنوًأولًأوجوًاإللغاءًظيوراًً

ًالعيبًأوً ًىذا ًتغطيو ًإمكانية ًمسألة ًالذيًيثير ًاألمر ًوىو ًالعام، ًالنظام ًمن ًالذيًيعّد العيبًالوحيد

3ًًتصحيحو.

  :عيب االختصاص مف النظاـ العاـ -أ

ًويترتبًعمىًذلكًماًيمي:ً

ثارتو، كالتمسؾ بو -1 مف تمقاء  يستطيع القاضي، بؿ كيجب عميو التصدم ليذا العيب، كا 

4ًوخاصةًإذاًلمًيتأسسًالطعنًباإللغاءًعميو،ًأيًولوًلمًيثرهًصاحبًالشأن.نفسو، 

يجكز لمطاعف إبداء الدفع بعيب االختصاص في أم حالة كانت عمييا الدعكل دكف أف  -2

 يحتج عميو بأنو قدـ طمبات جديدة.

قررة في القانكف أك ال يجكز االتفاؽ بيف اإلدارة كاألفراد عمى مخالفة قكاعد االختصاص الم -3

 تعديميا.

ال يجكز لجية إدارية أف تنزؿ عف اختصاصيا إلدارة أخرل إال بناءن عمى تفكيض صحيح  -4

إذ وذلكًألنًقواعدًاالختصاصًليستًمقررةًلصالحًاإلدارة،ًفتعدلًمنياًكماًتشاء،ًًقانكنا،

 5شرعت ىذه القكاعد الممزمة لإلدارة تحقيقا لمصالح العاـ.

 :صحيح القرار المعيب بسبب عدـ االختصاصمدل جكاز ت –ب 

                                                
 خت42ص -6617جمل رح املهىذئ اايت  ابهتى احملاللح اخذاب ح اا يعى رى   -6617رى   -(ختخت6ااضااب ب ف ) - الف احملاللح اخذاب ح اا يعى اا  ب ح - 3
 

4 - C.E. 18 oct. 195.. Rec. p 761. 
5 - C.E. 11 juin. 1932. Rec. p 4..  
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ً ًأن ًعمى فإنو كأصؿ عاـ ال يجكز تصحيح القرار ًعيب االختصاص يتعمؽ بالنظاـ العاـ،ترتيبا

المعيب بعدـ االختصاص، أك إجازتو بإقراره مف الييئة المختصة أصال بإصداره، بؿ يجب أف يصدر 

ال يككف القرار نافذا إال مف تاريخ صدكره هًالحالةًوفيًىذًالقرار الصحيح ابتداءن مف جانب ىذه الييئة،

،ًوليسًمنًتاريخًصدورًالقرارًاألول،ًمادامًأنًىذاًاألخيرًقدًوقعًباطال،ًإذًالًيزولًىذاًالبطالنًعنيا

إال في حالة الضركرة كالظركؼ أوًالتصحيح،ًأوًالتصديقًالالحقًمنًالجيةًالمختصة،ً،نتيجةًاإلجازة

 االستثنائية.

ًما ًًوأساس ًأن ًًًاالختصاص في القانكف العاـ ليس حقا شخصيا لصاحبو،تقدم

بلًمكنةًقانونيةًتسمحًلوًبالتصّرفًعمىًنحٍوًمعين،ًمعًماًيترتبًعمىًذلكًمنًآثارًقانونية،ًوذلكً

بمراعاةًضماناتًخاصةًتكفلًقيامًىذهًالجيةًبمباشرةًذلكًاالختصاصًعمىًنحٍوًيحققًأىدافو،ًويؤمنً

بحقوقيمًإالًبالقدرًالذيًتقتضيوًالمصمحةًالعامة،ًوفيًىذاًاستقرًالقضاءًاإلداريًًاألفرادًعدمًالمساس

ًعمىً" أف القاعدة التي أخذ بيا الفقو كالقضاء أنو إذا أنيط بسمطة مف السمطات فيًمصرًوفرنسا

اإلدارية اختصاص معيف بمقتضى المبادئ الدستكرية، أك القكانيف، كالمكائح، فال يجكز ليا أف تنزؿ 

نو، أك تفك ض فيو إلى سمطة أك جية أخرل، ألف مباشرة االختصاص عندئذ بككف كاجبان قانكنيا ع

 عمييا، كليس حقا ليا يجكز أف تعيد بو لسكاىا، إال أنو يستثنى مف ذلؾ 

ما إذا كاف القانكف يتضمف تفكيضا في االختصاص، حيث يككف مباشرة االختصاص في ىذه الحالة 

 ا، كمستمدان مباشرة مف القانكف".مف الجية المفكض إليي
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 صكر عيب االختصاص -ثالثان 

ً ًتكون ًباالختصاصًقد ًالمتعمقة ًالقواعد ًمخالفة ًجسيمةإن ًتكون ًوقد ًأقؿ درجة مف ذلؾ،،

ًىوًبغيرًشكًأقلًجسامةًمنً فاعتداءًموظفًعمىًاختصاصًموظفًآخرًمنًالييئةًاإلداريةًنفسيا

ًأوًالقضائية.اعتدائوًعمىًاختصاصاتًالسمطةًالتشريعية،ً

ً ًتتفاوتًفيًجسامتيا ًأنيا ًلالختصاصًكما ًالمحددة ًالقواعد فإف العيب الذم يصيب ومخالفة

يصيب القرار مع اإلبقاء عمى صفتو كفرار فيوًتارةًًالقرار مف جرائيا بتفاكت ىك أيضان في جسامتو،

ًالقرارًمعدوم.فيقالًإنًىذاًًًفيو تمؾ الصفة، بؿ كيعدمو تمامان،ًفيزىؽوتارةًيعيبوًإدارم، 

ومنًىناًنرىًأنًمشكمةًانعدامًالقرارًاإلداريًىيًوثيقةًالصمةًبالمشكمةًالتيًنحنًبصددًدراستيا،ً

ثمًتعالجًبعدًحاالت اغتصاب السمطة، وسنعرضًفيماًيميًلمحاالتًالتيًيكونًفيياًالقرارًمعدومًا،ًوىيً

ًمعدومًا.وفيياًيكونًالقرارًمعيبًاًالًًالعادم،ًعدـ االختصاصذلكًحاالتً

 حاالت اغتصاب السمطة: -أ

ًأكثرًمنًىذاً الًيوجدًموضوعًاختمفتًفيوًآراءًالفقياء،ًوتعددتًوجياتًالنظرًبالنسبةًإليو،

ًالموضوع.

 حالة القرار اإلدارم الصادر مف فرد عادم: -1

 :ال يتدخمكف في أعماؿ اإلدارة، ً-عادةًً–ًاألفرادإنًًاغتصاب السمطة كنظرية المكظؼ الفعمي

ومعًذلكًفقدًيصدركف قرارات إدارية، إال إذا أرادكا الكقكع تحت طائمة قانكف العقكبات.  كال

ًلمسمطة،ًوالًحتىًمشوبةًبعدمً ًقراراتوًاغتصابًا يحدثًأنًيتدخلًفردًفيًأعمالًاإلدارةًالًتعّد

 6ً.االختصاص،ًوذلكًإعمااًلًلنظريةًالموظفينًالفعميين

                                                
 خت621ص -6616جمل رح املهىذئ اايت  ابهتى احملاللح اخذاب ح اا يعى رى   -6616( ا ى  44ااضااب ب ف ) -ح اخذاب ح اا يعى اا  ب ح الف احملالل - 6
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ًفي الظركؼ العادية: - ًً  َ ًمثاًل ًيحدث ًقد ًما، ًوظيفة ًفي ًموظفا ًاإلدارة ًتعّين ثـ يبدأ ىذا أن

صدار بعض القرارات الداخمة في اختصاصو، ًذلكًيطعنًًالمكظؼ في مباشرة عممو، كا  وبعد

لغاءًالتعيين،ًفيًمثلًىذهًالحالةً موظفًآخرًباإللغاءًفيًقرارًالتعيين،ًويحكمًبقبولًالطعن،ًوا 

ًتوافرًلوًفيًالظاىرًمظيرً ًيقّمدًنجدًأنًىنالكًموظفا الموظفًاألصيل،ًولكنوًفيًالحقيقةًلم

ًقانونيًا،ً ًعمىًفكرةًاألوضاعًكمف ثـ فيك مكظؼ فعالن ال قانكنا، ميماتًوظيفتوًتقميدًا واستنادًا

ً ًالتيًأصدرىا ًقراراتو ًفإن ًعادي-الظاىرة ًفرد ًمن ًأصبحتًصادرة ًأنيا إال أنيا ال تعد  ً-ولو

 االختصاص.اغتصابان لمسمطة، بؿ كال تعد  مشكبة بعدـ 

كحالةًالحرب،ًأوًحالةًالثوراتًالكبرىًالمسمحة،ًقدًيحدثًأنًييرب،ًًفي الظركؼ االستثنائية: -

أوًيختفيًبعضًالموظفين،ًأوًعددًكبيرًمنًأولئكًالذينًيتوّلونًالمناصبًالحيويةًالميمة،ًوفيً

تصاصاتًالمخولةًىذهًالحالةًإذاًتقدمًفرد،ًأوًأفراد،ًواحتمواًىذهًالمناصب،ًوأخذواًيزاولونًاالخ

ً ًقانونًا، فإف أعماليـ تعد  صحيحة مف كجية نظر القانكف اإلدارم، كليس فييا ألصحابيا

 اغتصاب لمسمطة، كليس فييا حتى عيب عدـ االختصاص.

 حالة االعتداء عمى اختصاصات السمطتيف التشريعية كالقضائية:  -2

ويوجبًتنظيمياًة التشريعية، مف اختصاص السمطصراحًةًًالدستكرىنالكًعدةًمسائلًيجعمياً

بقانون.ًوالىًجانبًالمسائلًالتيًيشترطًالدستورًصراحةًأنًتنظمًبقانونًتوجدًطائفةًأخرىًمنًالمسائلً

نًكانًلوًحدًأدنىًمنًالموضوعات،ًإالًأنوً نّظمتًفعاًلًبقانون،ًفجعمتًدائماًمنًنطاقو،ًفإنًالقانونًوا 

شريعية تستطيع أف تتدخؿ في أم نطاؽ كتضع فيو قكاعد السمطة التليسًلوًحدًاًأعمى،ًوىذاًيعنيًأنً

استحاؿ فإذاًحدثًأنًتدخمتًالسمطةًالتشريعيةًفيًىذاًالنطاق،ًأوًذاك،ًونظمتوًبقانون،ًًعامة مجردة،
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،ًإالًلتضعًالجزئياتًالصغيرةًالالزمةًلحسنًتنفيذًالقانون،ًوبشرطًبعد ذلؾ عمى الحككمة أف تشر ع فيو

ًمراعاةًأحكامو.

كضعت اإلدارة قراران قاعديان خالفت بو القانكف، كانتيكت أحكامو كاف قرارىا مف دثًأنًفإذاًح

7ًقبيؿ اغتصاب السمطة.

ًكما أف اإلدارة ال تستطيع أف تصدر قراران في مكضكع ىك مف اختصاص القاضي المدني، أك ً

8ًًمطة.فإف فعمت كاف عمميا اغتصابا لمسًالقاضي الجنائي، أك قاضي األحكاؿ الشخصية...

ًًحالة اعتداء السمطة األدنى عمى اختصاصات السمطة األعمى: -3

ًالعاديً ًاالختصاص ًعدم ًحاالت ًمن ًالحالة ًىذه ًأن ًبو ًالمقطوع ًمن ًيكون ًيكاد

ًفيًذلكً الًمنًحاالتًاغتصابًالسمطة،ًوقدًاستقرًعمىًذلكًقضاءًمجمسًالدولةًالمصري،ًوسايره

ًم.مجمسًالدولةًالسوري،ًفيًالعديدًمنًاألحكا

 عدـ االختصاص المكضكعي: –ب 

إذا أصدرت جية إدارية قراراىا في مكضكع ال تممؾ قانكنا إصدار القرار بشأنو، وىوًيتحققً

عندما يككف األثر القانكني الذم يترتب عمى ويتحققًذلكًًألنو يدخؿ في اختصاص جية إدارية أخرل،

صًالقانونًجيةًأخرىًغيرهًيمكنياًترتيبًحيثًاختالقرار مما ال يختص مصدر القرار بترتيبو قانكنا، 

لمجيةًمصدرةًالقرارًًمكازيةىذاًاألثرًالقانوني،ًوىذهًالجيةًاألخرىًالمختصةًبإصدارًالقرارًقدًتكونً

منيا،ًكاعتداءًالوزيرًعمىًًأدنىفيًالمستوى،ًوالدرجة،ًكاعتداءًوزيرًعمىًاختصاصًوزيرًآخر،ًأوً

                                                
 خت61خت6ص -3جمل رح ر الى  اا دح -( ق4( اا دح )133 الف  اللح ااضدى  اخذابن   ااضدعح ب ف ) - 7
 خت1خت1ص -2جمل رح اا دح  -ق 4( ا دح 166عح ب ف ) الف  اللح ااضدى  اخذابن املصا ح   ااضد - 8
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ً ًأو ًالوزير ًلمعاون ًاختصاصًمنًأعمىاختصاصًنيائي ًاإلداراتًعمى ًإلحدى ًعام ًمدير ًكاعتداء يا

ًلموزير،ًأوًمعاونًالوزير.

ًاالختصاصًالموضوعيً منًًيفترض أف محؿ القرار، أك مكضكعو، أك أثره، مشركعفعيبًعدم

ًولكنًبقرارًإداريًيصدرًمنًجيةًإداريةًخالفًمصدرةً ًالقانونية،ًومنًالممكنًإحداثوًقانونًا، الناحية

كانًمحلًالقرارًمماًالًيجوزًقانوناًبأيًأداة،ًومنًأيةًجيةًكانت،ًفإنًالقرارًالًيكونًًالقرار،ًأماًإذا

نماًيكونًمشوباًبعيبًالمحل. ًمشوباًبعيبًعدمًاالختصاصًالموضوعي،ًوا 

واألصلًأنًكافةًالعيوبًالتيًتندرجًفيًىذهًالصورةًىيًعيوبًتؤديًإلىًقابميةًالقرارًالمشوبًبياً

ًمنًعيًو ًبوصفيا ًأنًلإللغاء، ًبيد ًاالختصاص، ًلقواعد ًالمعيبًبيا ًالقرار ًلمخالفة ًالمشروعية، بًعدم

والتيًتتعمقًفيً ،انتيج سياسة التكسع في تطبيؽ فكرة القرارات المنعدمةالقضاءًاإلداريًفيًمصرً

األصلًبقراراتًإداريةًتخالفًعنياًأحدًشروطًركنًاإلرادة،ًوأمثمتياًالواضحةًفيًىذاًالصددًاعتداءًفردً

صدارًقراراتًبشأنيا،ًأوًاعتداءًالسمطةًاإلداريةًعمىًعاديً الًعالقةًلوًباإلدارةًعمىًاختصاصاتيا،ًوا 

"غصب اختصاصاتًالسمطتينًالتشريعية،ًأوًالقضائية،ًأوًالعكس،ًحيثًيجمعًىذهًاألمثمةًاصطالحً

ًسبقًالشرحًتتعمقًبركنًاإلرادة،ًوليسًبعنصرًاالختصًالسمطة" أك اغتصابيا، 9ًاص.وىيًأمثمةًكما

ًإلىًانعدامً ًليقررًأنًالمخالفةًالجسيمةًلممشروعيةًتؤديًبدورىا ًالصدد توسعًالقضاءًاإلداريًفيًىذا

وىوًماًيسرىًكذلكًعمىً-القرارًاإلداري،ًومنًثمًتعينًعمىًالفقوًأنًيفرقًفيًشأنًعيبًاالختصاصً

يا،ًبحيثًتؤديًاألولىًبينًالمخالفةًالجسيمةًلقواعدًاالختصاصًوالمخالفةًالبسيطةًلً-العيوبًاألخرى

ًإلىًانعدامًالقرارًاإلداري،ًبينماًالًتؤديًالثانيةًإالًإلىًقابميةًالقرارًاإلداريًلإللغاء.
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 عدـ االختصاص المكاني:  –ج 

ً ًيتحقق ًما عندما يصدر أحد مكظفي السمطة اإلدارية قرارا يتجاكز بو الدائرة، أك النطاؽ وىو

إذًالًتمتدًواليةًكلًموظفًلتشملًإقميمًالدولةًكامال،ًًصاتو،اإلقميمي الذم لو أف يمارس فيو اختصا

ًنطاؽ إقميمي محدد.حيثًتقتصرًواليةًالكثيرينًمنيمًعمىً

يعد  اعتداء مف جانب مصدر القرار وعميوًفإنًتجاوزًىذاًالنطاقًاإلقميميًفيًأحدًالقراراتًاإلدارية،ًً

كانًيصدرًًدر بشأنو القرار اإلدارم،عمى اختصاص المكظؼ أك الجية التي يتبعيا المكاف الذم ص

ًالمحافظًقرارًاًيسرىًعمىًمحافظةًأخرىًمجاورة،ًأوًمتاخمةًلمحافظتو.

والواقعًأنًمثلًىذاًالعيبًنادرًالوقوع،ًنظرًاًألنًالحدودًاإلقميميةًتكونًدائماًعمىًدرجةًعاليةًمنً

ًالتداخلًأوًالتضارب.الوضوح،ًمماًيجعلًالدائرةًالمكانيةًلالختصاصاتًواضحةًبماًالًيسمحًب

 عدـ االختصاص الزماني:  –د 

ً ًيكونًقابالًلمممارسة ًإنما ًإدارية ًلموظفًأوًلجية طالما ظؿ  منًالمقررًأنًأيًاختصاصًمحدد

ًاختصاصوًفيًإصدارًقراراتًإداريةًمعينةًقبلًًشاغال لكظيفتو العامة، ًباشرًموظفًما ًإذا ومنًثم

يصدرًمعاونًالوزيرًقراراًمسمكيًاًضدًموظفًقبلًأنًيتمًًتحققًصالحيتوًالقانونيةًفيًإصدارىا،ًكأن

أوًأنًيصدرًىذاًالقرارًبعدًانتياءًواليةًفيًإصدارًالقرار،ًنتيجةًاالستقالةًمثاًل،ًً،تعيينوًكمعاونًوزير

أوًنقمو،ًأوًندبوًإلىًوظيفةًأخرى،ًأوًالنقطاعًسمطتوًفيًإصدارًالقرارًخاللًفترةًزمنيةًمعينةًلسببً

لةًالوقفًعنًالعملًبمختمفًأنواعو،ًفالقراراتًالصادرةًمنًالموظفًفيًكلًىذهًاألحوالًمؤقت،ًمثلًحا

ًعدمً ًبعيب ًمعيبة ًوبالتالي ًالخمف، ًأو ًالسمف، ًالموظف ًاختصاص ًعمى ًالعتداء ًمتضمنة تكون

ًاالختصاصًالزمنيًلصدورىاًمجاوزةًلفترةًواليتوًالوظيفية.
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ًاأل ًلموزراء ًباالختصاصًالزمنيًالًيجوز ًالييئاتًوالتزاما ًوكذلك ًقدمتًاستقالتيا، ًفيًوزارة عضاء

اإلداريةًالتيًيتمًانتخابياًلفترةًمعينة،ًاالستمرارًفيًمزاولةًأعماليم،ًماًلمًيسمحًالقانونًليمًباالستمرارً

ًالحاالتً ًوفيًىذه ًالجديدة، ًانتخابًالييئة ًأو ًالجديدة، ًالوزارة ًتعيين ًيتم ًإلىًأن ًأنشطتيم فيًمباشرة

ًالختصاصًعمىًتصريفًاألمورًالعاجمة.يقتصرًممارسةًا
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 عيب الشكؿ كاإلجراءات  - ب

المظير الخارجي الذم تسبغو اإلدارة عمى القرار لإلفصاح عف إرادتيا، المقصودًبعنصرًالشكلً

وعميوًفإنًصدورًالقرارًاإلداريًدونًالتزامًاإلدارةًلمشكمياتًالتيًًكاإلجراءات التي تتبعيا في إصداره،

ًالقانًو ن،ًأوًدونًاتباعًلإلجراءاتًالمقررةًقانونا،ًيصيبًالقرارًبعيبًالشكل،ًويجعموًقابالًينصًعمييا

لإللغاءًلعدمًالمشروعية،ًوحتىًمنتصفًالقرنًالتاسعًعشرًكانًعيبًالشكل،ًفيًتقديرًمجمسًالدولةً

ًالقرارً ًمصدر ًاحترام ًالخصوصًعدم ًوجو ًعمى ًيعني ًوكان ًعيبًاالختصاص، ًفي ًيندمج الفرنسي،

10ًإلجراءاتًالجوىريةًالالزمًاتباعياًقبلًإصدارًالقرار،ًمثلًقواعدًتصويتًالمجمسًوالمجان.اإلداريًل

نماًًكاإلجراءات الشكمية ىي في ليستًمجردًروتين،ًأوًعقباتًأوًقواعدًإجرائيةًالًقيمةًليا،ًوا 

ًقراراًحقيقتيا ضمانات لإلدارة، ًباتخاذ ًوحرياتيم ًاألفراد، ًضمانات ًوتيديد ًالتسرع ًمن ًغيرًبمنعيا ت

ًتحقيقاً ًالقرار ًبموضوع ًوالظروفًالمحيطة ًالمالبسات، ًووزن ًالترّويًفيًذلك، ًعمى ًوحمميا مدروسة،

ًلممصمحةًالعامة،ًوىوًاألمرًالذيًيحققًأيضًاًضماناتًلألفرادًضدًاحتماالتًتعسفًاإلدارة.

اتباع كاألصؿ أف القرار اإلدارم ال يخضع في إصداره لشكميات معينة، ما لـ يستمـز القانكف 

ً.شكؿ محدد أك إجراءات خاصة إلصدار القرار اإلدارم

 اإلجراءات السابقة عمى اتخاذ القرار: -أكالن 

ينص عمييا المشرع، أك ًمعينةًيستمـز إصدار القرار اإلدارم في كثير مف األحكاؿ اتباع إجراءات

اناتًأساسيةًالزمةًلحمايةًوفقاًلماًيراهًالقضاءًاإلداري،ًبوصفياًضمًتقتضييا المبادئ العامة لمقانكف،

                                                
10 - 10 - C.E. 11 juin. 1947. Rec. p 38.  
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ًلمًيشترطًالقانونًأيًمنيا،ً ًإذا األفرادًوينتجًعنًعدمًاتباعًىذهًاإلجراءاتًبطالنًالقرارًاإلداري،ًأما

ًفإنًالقرارًيكونًصحيحاًولوًلمًتتبعًاإلدارةًفيًإصدارهًأيةًإجراءات.

اإلدارة باتباعيا عمى نحك  كأكثر اإلجراءات اإلدارية خضكعا لرقابة القضاء اإلدارم نتيجة عدـ التزاـ

صحيح قانكنا، اإلجراءات االستشارية، كضمانات التأديب اإلجرائية،  كبعض الضمانات اإلجرائية 

جراءات تشكيؿ المجالس كالمجاف كسير عمميا.  المقررة لمكظفيف العمكمييف، كا 

 اإلجراءات االستشارية: -أ

ياةًاإلداريةًفيًكافةًجوانبياًفيًالدولةًالحديثة،ًبالنظرًإلىًالطابعًالفنيًالمعقدًالذيًأخذًيسودًالح

غدا مف المألكؼ أف تفرض القكانيف اليكـ عمى اإلدارة أخذ رأم إزاءًالتقدمًالعمميًوالتقنيًوالمذىل،ًفقدً

ًىيئةًًجية معينة قبؿ إصدارىا القرار، ًتمكًالجية ًتكون ًفقد ًالقرارًومضمونو، ًبحسبًموضوع تتحدد

ًصةًيتمًتشكيلًليذاًالغرض،ًأوًأحدًاألفراد،ًأوًالمكاتبًالمتخصصة.إداريةًأخرى،ًأوًلجنةًخا

كقد يقتصر اإلجراء االستشارم عمى مجرد اإلحاطة برأم الجية االستشارية دكف التزاـ باألخذ بو، 

إذاًاشترطًالقانونًذلكًإلصدارًًكقد يتعدل األمر مجرد االستشارة إلى ضركرة التزاـ اإلدارة باتباع الرأم،

،ًمعًمالحظةًأنًمثلًىذاًالشرطًالًيعنيًضرورةًاتخاذًالقرارًاإلداري،ًكلًماًفيًاألمرًأنوًإذاًالقرار

أرادتًاإلدارةًاتخاذًالقرارًتعينًعميياًاالستشارةًأوال،ًًوالتزامًرأيًالجيةًالمستشارةًإذاًاستوجبًالقانونً

اتخاذه،ًومنًىناًيظّلًالقرارًتعبيرًاًذلكًثانيا،ًولكنًيبقىًلإلدارةًالمختصةًالحقًفيًاتخاذًالقرار،ًأوًعدمً

عنًإرادةًاإلدارةًالتيًطمبتًالرأي،ًوالمختصةًبإصداره،ًبالرغمًمنًاشتراطًالقانونًااللتزامًبرأيًالجيةً

ًبحيثًالًيجوزًلإلدارةً ًتمكًالجية، ًاشترطًالقانونً"موافقة" ًما ًويختمفًاألمرًإذا ًعمىًالقرار، المعينة

ىذهً"الموافقة"،ًإذًيعّدًالقرارًفيًىذهًالحالةًتعبيراًعنًإرادةًالجيةًالتيًإصدارًالقرارًدونًحصولياًعمىً
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أبدتًالرأي،ًوقررتًالموافقة،ًوليستًالجيةًالتيًطمبتًالرأيًوالموافقة،ًومنًثمًفإنًصدورً"القرار"ًعنً

 .يعني أنو معيب بعيب االختصاص المكضكعي، كليس عيب الشكؿغيرًتمكًالجية،ً

ذاًأوجبًالقانونً الذيًقدًينصًعميوًالقانون،ًًبالتسمسؿفإنوًيتعينًاستشارتياًًتشارة عدة جيات،اسوا 

الًكانًالقرارًمشوبًاًبعيبًفيًإجراءاتو،ًكماًأنوًإذاًأوجبًالقانونًاستشارةًموظفًمعينًفالًيغنيًعنً وا 

11ً.ذلكًاستشارةًرئيسوًاإلداري،ًحيثًالًيجوزًليذاًالرئيسًالحمولًمحلًالمرؤوسًفيًمثلًىذاًاإلجراء

 ضمانات التأديب اإلجرائية  -1

ًتمثموًمنًضماناتًأوليةً ًلما منًأىمًاإلجراءاتًالتيًيحرصًالقضاءًاإلداريًعمىًضمانًاتباعيا

ًتمكً ًوالعاممين، ًأوًغيرىم،ًًالمتصمة بمجاؿ التأديب،لألفراد ًلمعاممينًوالموظفينًباإلدارة، ًبالنسبة سواء

ًالمجالًيتعّينًعمىًاإلدارةًأنًتحترمًكافةًاإلجراءاتًكالطالبًفيًالمدارسًوالجامعاتًمثاًل.ًففيًى ذا

التيًينصًعميياًالقانون،ًوفيًىذاًالصددًفميسًىناكًأساسًأليًتفرقةًبينًإجراءًجوىريًوآخرًغيرً

12ًجوىري،ًألنياًضماناتًلألفرادًكفمياًالقانون،ًًوالًيصحًالتخميًعنياًبحجةًأنياًغيرًجوىرية.

ًوالتيًتعرضًلياًالقضاءًاإلداريًبالرقابةًماًيمي:ًومنًأىمًأمثمةًىذهًاإلجراءاتً

جوىريًاًًإف قرار إنياء خدمة العامؿ يقع باطالن إذا لـ يسبقو إنذار العامؿ كتابيان، - لفقدانوًشكالًً

لمقرار،ًوذلكًبالنظرًإلىًماًينطويًعميوًىذاًاإلجراءًمنًضمانةًأساسيةًتتمثلًفيًإحاطةًالعاملً

جراءًتنتييًبوًخدمتو،ًوتمكيناًلوًمنًإبداءًعذرهًقبلًاتخاذًأيًإجراءًبماًيرادًاتخاذهًحيالوًمنًإ

ًفيًمواجيتو".

                                                
11 - C.E. 9 avril. 1948. Rec. p 153.  
 
12 -12 - C.E. 21 juill. 1937. Rec. p 747.  
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،ًمنًإف التحقيؽ اإلدارم يجب أف يككف لو كؿ مقكمات التحقيؽ القانكني الصحيح، كضماناتو -

حيثًوجوبًاستدعاءًالموظف،ًوسؤالو،ًومواجيتوًبماًىوًمنسوبًإليو،ًوتمكينوًمنًالدفاعًعنً

تاحةًا ًوا  ًالنفي،ًنفسو، لفرصةًلوًلمناقشةًشيودًاإلثبات،ًوسماعًمنًيريدًاستشيادىمًمنًشيود

وغيرًذلكًمنًمقتضياتًالدفاع،ًًفإذاًخالًالتحقيقًاإلداريًمنًىذهًالمقوماتًفالًيمكنًوصفوً

 بأنوًتحقيقًبالمعنىًالمقصودًمنًىذهًالكممة.ً

 .معمف إليو، أك في محؿ عمموإعالف ذكم الشأف بقرار اإلحالة كتاريخ الجمسة في محؿ إقامة ال -

 الضمانات اإلجرائية لممكظفيف: -2

ًالوظيفيةً ًبالحياة ًيتصل ًما ًبشأن ًالجيات ًبعض ًواستشارة ًاإلجرائية، ًالتأديب ًلضمانات إضافة

ًبشأنًمختمفً ًبيا ًااللتزام ًاإلجراءاتًالتيًيتعينًعمىًاإلدارة ًمن ًالعديد ًيقرر ًالقانون ًفإن لمموظفين،

ًالوظيفي ًالحياة ًالعامة،ًجوانب ًالوظائف ًفي ًالتعيين جراءات ًوا  ًبقرارات ًبدءًا ًالعموميين ًلمموظفين ة

لىًانتياءًخدمتيم. ًواالختيارًمنًبينًالمتقدمينًلشغلًالوظيفة،ًوالمفاضمةًبينيم،ًوا 

ً مثلًًأىـ اإلجراءات المتصمة بالحياة الكظيفية لممكظفيف العمكمييف تمؾ المتصمة بالترقيةومن

ًتقارير ًإلىًالجيةًًإجراءاتًإعداد ًالتظّمم ًالموظفًمن ًحتىًيتمكن ًاألخرى، ًالسرية ًوالتقارير الكفاءة،

ًالمختصة...

 إجراءات تشكيؿ المجاف كالمجالس كسير العمؿ فييا: -3

منًالمسّممًبوًأنًاالختصاصاتًاإلداريةًقدًتوكلًإلىًفردًمعينًمنًبينًالموظفينًالعموميين،ًكماًقدً

ماًبينيمًماًيطمقًعميوًلجنة،ًأوًىيئة،ًأوًمجمس،ًأوًغيرًذلكًمنًتوكلًإلىًمجموعةًمنيمًيشكمونًفي
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تسميات،ًوذلكًمنًأجلًمزيدًمنًالضماناتًبعدمًتركًسمطةًالتقريرًفيًمسائلًلياًأىميتياًبينًيديً

13ًً.شخصًواحد،ًوتطبيقاًلمبدأًالقيادةًالجماعية،ًوىوًاألكثرًمالءمةًفيًبعضًجوانبًالنشاطًاإلداري

بالنص عمى إجراءات محددة يتدخلًالمشرعًفيًنشاطًىذهًالمجان،ًأوًالمجالس،ًولذلكًفالغالبًأنً

حرصا منو عمى أف يككف التعبير عف إرادة المجمس، أك المجنة، تعبيرا ًلضماف سير العمؿ داخميا،

ومثالًذلكًاإلجراءاتًوالقواعدًالمتصمةًبتشكيلًىذهًالمجان،ًوتمكًالمجالس،ًًحقيقيان، كصحيحان قانكنان،

جراءاتًالرد،ًوالتنحي،ًودع وةًاألعضاءًلحضورًالجمساتًالمقررة،ًسواًءًكانتًعادية،ًأمًغيرًعادية،ًوا 

ًمحاضرً ًفي ثباتيا ًوا  ًالتصويت، جراءات ًوا  ًالمناقشات، ًوتدوين ًالمداولة، جراءات ًوا  ًاالنعقاد، ومكان

ًالجمسات،ًوماًتنتييًإليوًمنًقرارات،ًًوىيًإجراءاتًيحرصًالقضاءًعمىًضمانًاتباعيا.

ًوغيابً ًالنعقادىا، ًوالنصابًالقانوني ًالمجالس، ًأو ًالمجان، ًىذه ًالجتماعات ًالدعوة ًقواعد وبصدد

إال بدعكة قضتًمحكمةًالقضاءًاإلداريًالمصرية،ًبأنًانعقادًالمجنةًالًيكونًصحيحاً"ً،بعضًاألعضاء

دكف جميع األعضاء لمحضكر عمى الكجو القانكني، فإذا قصرت الدعكة عمى بعض األعضاء فقط، 

ف كاف االنعقاد قد استكمؿ النصاب القانكني .الباقيف، كاف انعقادىا باطالن لمخالفتو القانكف نو كا  .. كا 

مف حيث العدد الالـز تكافره باألقؿ كي تككف المداكالت صحيحة، إال أنو لـ يثبت حصكؿ دعكة 

 العضكيف اآلخريف لحضكر الجمسة، فيككف انعقاد المجنة عمى مقتضى 

د جاء مخالفا لمقانكف، كيككف قرارىا كالحالة ىذه قد كقع باطال، كما يبطؿ القرار المطعكف ما تقدـ ق

 فيو الذم انبنى عميو".  

ومنًناحيةًأخرىًفإنً"غيابًعضوًالمجنةًاختيارًاًالًيبطلًتشكيمياًإذاًتوافرًالعددًالقانونيًالمطموبً

ًفعاًلًاجتماعيا،ًًوذل كًألنًتشكيلًالجنةًفيًىذهًالحالةًيعتبرًفيًباقيًأعضاءًالمجنةًالذينًحضروا
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صحيحاًقانونًا،ًويحملًغيابًالعضوًاختيارًاًعمىًموافقتوًمقدمًاًعمىًماًتصدرهًالمجنةًمنًقرارات،ًأماً

إقصاءًعضوًعنياًبالرغمًمنوًفإنوًعيبًيردًعمىًتشكيلًالمجنة،ًفالًيكونًلياًفيًىذهًالحالةًاألخيرةً

 راراتياًباطمةًلبطالنًتشكيميا،ًولوًصدرتًباإلجماع.كيانًقانونيًصحيح،ًومنًثمًتكونًق

ًاإلداريةً ًقضتًالمحكمة ًالمجمس، ًأو ًجدولًأعمالًاجتماعًالمجنة، ًالتيًتحكم وبخصوصًالقواعد

العمياًالمصريةًبأنوًالًيجوزًالنظرًفيًأيًمسألةًغيرًواردةًفيًجدولًاألعمال،ًوبطالن،ًبلًوانعدامًماً

حيثًرأتًالمحكمةًفيًىذاًً،ضًاًبمجردًاالنتياءًمنًجدولًأعمالًالجمسةيصدرًفييا،ًويعّدًاالجتماعًمنف

ًالصددًأنًحظرًالنظرًفيًأيًمسألةًغيرًواردةًفيًجدولًأعمالًاالجتماعًمنًالقواعدًالمسّممة.

ً ًعمى ًاإلداري ًالقضاء ًاستقر ًوالمجالس، ًالمجان، ًفي ًوالتصويت ًالمداولة، ًإجراءات ضركرة وعن

تماع،  كال تصدر القرارات بأسمكب "التمرير" إال استثناءن، كبشرط اإلجماع. المناقشة، كالبحث في االج

ً،ًفمنًالمقررًأنوًالًيجوزًأنًيشتركًفيياًمنًتعرضًمسألةًتتصلًبو.عف االشتراؾ في المداكالتأماً

ً ًإثباتًيتعيف إثبات كافة اإلجراءات المتبعة في محاضر جمسات االجتماعوأخيرا ًواليدفًىو ًإذ ،

ءاتًالمجنةًفيًمحضرىا،ًإلىًأنًيأتيًمحضرًالمجنةًشاىدًصدقًعمىًكافةًاإلجراءاتًالتيًجميعًإجرا

ًيوجبوً ًلما ًمطابقتيا ًومدى ًاإلجراءات، ًىذه ًسالمة ًمدى ًعمى ًالوقوف ًيمكن ًحتى ًالمجنة، اتخذتيا

 التشريع.

 المظير الخارجي لمقرار اإلدارم )شكؿ القرار(: -ثانيان 

إلفصاح عف إرادتيا بإفراغ قرارىا في صيغة معينة، أك بشكؿ األصؿ أف اإلدارة غير مقيدة في ا

تقديرًإفراغًالقرارًفيًالشكلًالذيًتراهًمناسبًا،ًماًلمًيحتمًالقانونًًبحريةفالسمطةًاإلداريةًتتمتعًًمعيف،

اتباعًشكلًخاصًبالنسبةًلقرارًمعين،ًولذلكًفقدًيكونًالقرارًاإلداريًمكتوبًا،ًوقدًيكونًشفييًا،ًصريحًا،ً

ًضمنيًا،ًكماًقدًيكونًمسببًا،ًأوًغيرًمسبب،ًوىوًماًنبينوًفيماًيمي:ًًأن
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 القرار اإلدارم يمكف أف يككف كتابيان أك شفييان:  -أ

،ًوأنًتذّيلًبتوقيعًالموظف،ًأوًالموظفينًالذينًمكتكبةفيًالقراراتًاإلداريةًأنًتكونًًالقاعدة العامة

،ًمكتكبةبصددًالكثيرًمنًالقراراتًاإلداريةًأنًتكونًًيصدرونيا،ًبتاريخًإصدارىا،ًولذلكًيشترطًالمشرع

14ًوىوًماًيستفادًضمنًاًكذلكًمنًاشتراطًالمشرعًنشرًالقرارات،ًأوًتبميغيا.

لعدمًًعدـ التكقيع عمى القرار المكتكب ينفي صفة القرار اإلدارم عف ىذا التصرؼ،والًريبًفيًأنً

زاءًعدمًنسبتوًإلىًمصدره،ًإالًأنوًقدًيحدثًأحياناًتوافرًأوًاكتمالًركنًاإلرادةًفيًمثلًىذاًالتصرف،ًإ

منذًًمجمس الدكلة الفرنسيأنًتصدرًاإلدارةًقرارىاًشفاىة،ًحيثًالًيوجدًنصًيمزمياًبالكتابة.ًوقدًرأىً

ًمبدأً ًتدعيم ًفي ًمنو ًرغبة ًونفاذه، ًبانعقاده، ًمعترفا ًالقرار، ًىذا ًمثل ًضد ًباإللغاء ًالطعن ًقبول نشأنو

ً ًمعروفة،ًمت مثؿ ىذه القرارات، كحتى ال تفالمشروعية، ًإدارية ًسمطة ًإرادة ًعن ًصحيح ًتعبير وىي

وتطبيقاًلذلكًقضىًالمجمسًبأنًاستدعاءًالرئيسًاإلداريًألحدًًمف الرقابة عمى مشركعيتيا.ومحددة،ً

ًإداريًقدًصدرً ًيعنيًأنًىناكًقرارًا ًبأعباءًوظيفتو، بالغوًأنوًقدًفصل،ًومنعوًمنًالقيام ًوا  موظفيو،

ًالموظفًعمىًالرغمًمنًعدمًتوافرًالشكلًالكتابيًفيو.بفصلًىذاً

 القرار اإلدارم قد يككف صريحان أك ضمنيان:  –ب 

ً ًاإلرادة ًاإلفصاحًعنًإرادة ًيتم ًإصدارًقرارًصراحةقد ًإلىًعدم ًاإلدارة ًتعمد ًوقد ًدامًصريح، ًما ،

اًقدًيستفادًمنوًوجودًالقانونًلمًيمزمياًبذلك،ًًولمًيضطرهًالقضاءًعمىًغيرًذلك،ًفتتخذًاإلدارةًمسمك

ًدونًًضمنيًقرار ًظروفًالحال ًتكشفًعنو ًمحدد، ًأمر ًحيال ًاإلدارة ًتتخذه ًموقفًمعين ًفي يتمثل

ًإفصاحًصريحًمنًجانبيا.

ً
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  :تسبيب القرارات اإلدارية –ج 

إالًإذاًًاألصؿ أف اإلدارة غير ممتزمة بأف تفصح في صمب قراراتيا اإلدارية عف أسباب إصدارىا، 

شأنًبعضًالقراراتًعمىًوجوبًالتسبيب،ًبيدفًإحاطةًمنًيخاطبوًالقرارًعمماًباألسبابًنصًالقانونًب

ًفيً ًأساسيا ًالشكلًعنصرا ًالحالةًيكونًىذا ًففيًىذه ًإلىًإصداره، ًوالتيًدفعتًاإلدارة التيًبنيًعمييا

يبًالشكل،ًالقرار،ًبحيثًيغدوًالقرارًاإلداريًالصادرًدونًذكرًلألسبابًالتيًبنيًعميياًالقرارًمعيبًاًبع

وليسًبعيبًالسبب،ًإذًإنًعنصرًالشكلًيتحققًبمجردًذكرًاألسبابًفيًصمبًالقرار،ًبغضًالنظرًعنً

ًبعدمً ًمعيبا ًويصبح ًالشكل، ًعنصر ًيتخّمف ًالعكس ًعمى ًصحتيا، ًعدم ًأو ًاألسباب، ًىذه صحة

ًلمًيتمًتسبيبًالقرارًرغمًاشتراطًالقانونًذلك،ًحتىًولوًكانتًاألسبابًالتي بنيًعميياًًالمشروعيةًإذا

15ًلقرارًصحيحة،ًومشروعةًقانونًا.

كتسبيب القرارات اإلدارية تمثؿ ضماف في غاية األىمية لألفراد، ألنيا تسمح ليـ، كلمقضاء في 

ًالكقت نفسو بمراقبة مشركعية القرار مف حيث السبب.

 تغطية عيب الشكؿ -ثالثان 

كعدـ التشدد في الحاالت التي يتبيف  يتعيف تحقيؽ قدر مف المركنة في تقرير البطالف لعيب الشكؿ،

فييا انعداـ تأثير الشكميات، أك اإلجراءات التي لـ تتبع عمى مضمكف القرار اإلدارم، أك عمى 

ًحتىًالًيكونًمنًشأنًإبطالًكلًقرارًمعيبًشكالًعرقمةًالعملًاإلداري:الضمانات المقررة لألفراد، 

 مخالفة الشكميات المقررة لصالح اإلدارة: -أ

محاطان ببعض اإلجراءات كالشكميات المقررة لمصمحة اإلدارة كحدىا، بحيث يصدرًالقرارًاإلداريًًقد

تستطيع اإلدارة إىماؿ ىذه اإلجراءات، أك الشكميات، دكف أف يحؽ لألفراد التمسؾ ببطالف القرار 
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دارة ال يجكز اإلدارم استنادا إلى إىماؿ اإلدارة ليا، تأسيسا عمى أف الشكميات المقررة لمصمحة اإل

إذًىيًمنًناحيةًالًتعّدًمنًالنظامًالعام،ًكماًأنياًمنًناحيةًأخرىًيسرىًعميياًًلسكاىا التمسؾ بيا،

ً ًالشكمياتًالبطالف النسبينظرية ًشّرعت ًمن ًجانب ًمن ًاتباعيا ًعن ًالتنازل ًبشأنيا ًيصح ًبحيث ،

16ًًلمصمحتو.

 التمييز بيف الشكميات الجكىرية كالشكميات الثانكية -ب

قًالقضاءًاإلداريًبينًالشكلًالمعتبرًبحكمًالقانونًكركنًمنًأركانًالقرارًاإلداري،ًوالشكلًالذيًيفًر

ًالقرار ًشرطًمتطمبًفي ًيكونًمجرد ًأن ًيعدو ،  فالعيب في الشكؿ في الحالة األكلى يكل د القرار ال

شرطان جكىريان  معدكمان، ألنو يتخذ صكرة مف صكر اغتصاب السمطة، كفي الحالة الثانية إف كاف الشكؿ

لـ يكف ىناؾ يد مف استيفائو كفقان لما نص عميو القانكف، إما في ذات القرار، كأما بتصحيٍح الحؽ، 

17ً.أما إذا كاف غير جكىرم فال يعد  مؤثران في صحة القرار، كسالمتو

 أسباب تغطية الشكؿ -ج

 استحالة إتماـ الشكميات:  – 1

 وكذلكًفعؿ الغير،مثالًأوًًالقكة القاىرةنتيجةًًك الحقيقية،االستحالة المادية الفعمية أوتقصدًبذلكً

نتيجةًالظروفًاالستثنائية،ًوقيامًحالةًالضرورة،ًفيًإتمامًالشكمياتًأوًاإلجراءاتًاالستحالة القانكنية 

18ًالتيًيتطمبياًالقانونًقبلًإصدارًالقرارًاإلداري.

                                                
16 -16 - C.E. 24 juin. 1932. Rec. p 4..  
 
17 -17 - C.E. 3. oct. 1919. Rec. p 778.  
 

 خت212ص -وا   سىاغ -ذخت وصطمم را  ز و  هلي - - 18

70 



ًإلىً - تحالة لمدة طكيمة ال يمكف معيا االستحالة المادية يشترط أف تستمر ىذه االسفبالنسبة

ًاالنتظار كعدـ إصدار القرار اإلدارم،  أم أف تككف استحالة مادية مستديمة، وبالتاليًفإنًً

الًتعفيًاإلدارةًعنًااللتزامًباتباعًالشكل،ًفمثالًإذاًتطمبًالقانونًأخذًًالعابرةمجردًاالستحالةً

ظفًفيًإجازةًقصيرةًيعّدًمجردًاستحالةًرأيًموظفًمعينًقبلًاتخاذًالقرار،ًفإنًغيابًىذاًالمًو

ًالوقتًالقريبً ًفي ًالمنظور ًوليسًمن ًشاغرة، ًذاتيا ًالوظيفة ًأن ًتبين ًإذا ًأنو ًحين ًفي عابرة،

ًشغميا،ًتحققتًاالستحالةًالمادية.

ًأما عف االستحالة القانكنية، فإنو كفقا لنظرية الضركرة التي سبؽ شرحيا في أكثر مف مكضع، -

ًوقعت ًإذا ًلإلدارة ًقبلًًفإن ًقانونًا، ًالمقرر ًالشكل ًاستيفاء ًوبين ًبينيا، ًتحول ظروفًاستثنائية،

إصدارًالقرارًاإلداريًالذيًالًيحتملًالتأخيرًفيًإصداره،ًأنًتغفلًىذاًالشكل،ًوتصدرًقرارىاً

 الذيًيكونًمشروعًاًفيًىذهًاألحوال.

 فعؿ صاحب الشأف كقبكلو:  – 2

ًالشكمياتً- ًمنًاإلجراءاتًأو ًالعديد ًيستمزم ًقانونا، تدخؿ ذكم الشأف بعمؿ ما لممساىمة في المقررة

فمثالًتستمزمًممارسةًحقًالدفاعًمنًخاللًإجراءاتًالتحقيقًحضورًصاحبًالشأنًلإلطالعًاستيفائيا، 

عمىًالممف،ًواإلدالءًبأقوالوًإلبداءًحججو،ًوأوجوًدفاعوًالتيًمنًشأنياًتفنيدًالتيمًالموجيةًإليو،ًوعميوً

ف أك تراخى أك رفض حضكر التحقيؽ أك ممارسة حؽ الدفاع، فإنو يتحمؿ نتيجة إذا سكت صاحب الشأ

فعمو، كليس لو أف يطعف بعد ذلؾ في القرار التأديبي الصادر ضده بعدـ مشركعيتو لعدـ استيفاء 

 19إجراءات التحقيؽ أك عدـ تحقيؽ أكجو دفاعو.
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ومعًًارم بإجراء أك شكؿ مقرر قانكنا،تخؿ  اإلدارة في إحدل مراحؿ إصدار القرار اإلدوقدًيحدثًأنًً-

،ًوىوًالذيًتقررًالشكلًلمصمحتو،ًعمىًىذاًاإلخاللًلسببًأوًآلخر،ًولكنوًيكافؽ صاحب الشأفذلكً

بعدًصدورًالقرارًاإلداريًالنيائيًيعودًعنًرأيو،ًويسارعًإلىًالطعنًبإلغاءًالقرارًاإلداريًلعيبًالشكل،ً

 فيؿ يككف مف شأف مكافقتو السابقة رفض الدعكل لتغطية عيب؟

ًالمشرعًمنًفرضًىذاً ًالتيًيبتغييا ًالعامة ًالشأنًبينًتغميبًالمصمحة ًاإلداريًفيًىذا ًالقضاء يتردد

الشكل،ًوبينًاعتبارًىذاًالشكلًضمانةًمقررةًلصالحًاألفرادًليمًأنًمباشرتيا،ًأوًإغفاليا،ًخاصةًوأنً

ًليسًمنًالنظامًالعام.ً-مكأصلًعا-عيبًالشكلً

 االستيفاء الالحؽ لمشكؿ:  – 3

تمامًالشكمياتًالتيً يترددًالقضاءًاإلداريًفيًمدىًاالعتدادًبتصحيحًأوًاستكمالًاإلدارةًإجراءاتيا،ًوا 

يستمزمياًالقانون،ًوذلكًبعدًإصدارىاًلمقرارًاإلداري،ًًفتارةًيوافقًعمىًىذاًاالستيفاءًالالحقً"ماًدامًأنوً

ًن ًىذهًسيحقق ًتقرير ًمن ًالعمة ًمع ًلتعارضو ًذلك ًيرفض ًوتارة ًالمتخذ"، ًالقرار ًعمى ًاألثر فس

20ًوتمكًالشكميات،ًكضمانةًضدًاتخاذًالقراراتًبتسرع،ًوبغيرًوزنًلمظروفًوالمالبسات.،اإلجراءات

ً عدـ قبكؿ االستيفاء الالحؽ لمشكؿ كسبب لتغطية عيبو في إلىًًالقضاء اإلدارم الفرنسيويتجو

دارم، ما لـ يثبت أف عدـ استيفاء ىذا الشكؿ قبؿ إصدار القرار لـ يكف لو أدنى تأثير عمى القرار اإل

مضمكف القرار الذم اتخذتو اإلدارة، أك عمى ضمانات المخاطبيف بأحكامو، كاف يقتصر األمر عمى 

21ً.(إصالح خطأ مادم )كاف بطبيعتو عديـ األثر عمى القرار

ً

                                                
 خت372ص -جمل رح اا دح اا ىودح -ق1( اا دح 714 الف  اللح ااضدى  اخذابن املصا ح   ااضدعح ب ف ) - 20

21 - C.E. 13 févr. 1948. Rec. p 75. 

72 



  :تحقؽ الغرض مف الشكميات – 4

ًىيًًأف الشكميات ليست غاية في ذاتيا،قرًالقضاءًاإلداريًعمىًاست نما كسائؿ لتحقيؽ غايات وا 

ومنًثمًفإنوًإذاًتحققًالغرضًمنًاإلجراء،ًأوًالشكلًالذيًأغفمتوًاإلدارة،ًفميسًمنًًيقصدىا المشرع،

ًفي ًالشكل ًجدوىًالتمسكًبإتمام ًوذلكًلعدم ًالعيب، ًاإلداريًالمعيبًبيذا ًالقرار ًإلغاء ًىذهًًمبرر مثل

اإلغفاؿ الحاالت،ًوتخفيفاًمنًأعباءًاإلدارةًدونًإىدارًلممشروعية،ًوعميوًفإذاًتبينًلمقاضيًاإلداريًأنً"

متداركا مف سبيؿ آخر دكف مساس بمضمكف القرار اإلدارم، كسالمتو مكضكعيان، كضمانات ذكم 

غفالو ال يستكم إجراءن جكىريان الشأف، كاعتبارات المصمحة العامة الكامنة فيو، فإف اإلجراء الذم جرل إ

وتطبيقاًلذلكًفإنًالقرارًالصادرًبتقريرًالمنفعةًالعامةًعمىًعقارًواحدًمعينًبالذات،ًًًيستتبع بطالنان.

وقدًتضمنًتعييناًواضحاًلوًفيًغيرًجيالةًمفصحًاًعنًبياناتوًالجوىرية،ًواألغراضًالتيًخصصًمنً

المشروع،ًأوًرسمًالتخطيطًاإلجماليًالذيًتطمبوًالقانونًًأجميا،ًالًيكونًباطالًلعدمًإرفاقًمذكرةًبيان

حيثًإنًالقرارًالطعينًتداركًىذاًاإلغفالًبماًانطوىًعميوًمنًبياناتًفيًصمبوًتغنيًعنًترديدىاًفيً

ًمذكرة،ًأوًبيانًآخرًمنفصل.

 :عيب المحؿ )مخالفة القانكف( -ج

ًعامة-ًمحؿ التصرؼ القانكني ًاألثرًالقانونيًالذيًً-بصفة ًالتصرفًمباشرًة،ًىو ًىذا يحدثو

ًكمحؿ القرار اإلدارم ىك األثر الذم يحدثو ىذا القرار في الحالة القانكنية القائمة ًبإنشاء،ًوىيًإما

ً.إلغائومركزًقانونيًقديم،ًأوًًتعديؿمركزًقانونيًجديد،ًأوً

ً ًاإلداري ًالقرار ًً–ومحل ًبأسرىا ًالقانونية ًالتصرفات زا يجب أف يككف ممكنان، كجائً–كمحل

ًكانًمنًقانكنان،  ًقرارًا ًأصدرتًاإلدارة ًالفقييةًبأنًًتنفيذهًالمستحيؿفإذا ًلمقاعدة ًإعمااًل ًباطاًل فإنوًيعّد

،ًفالقرارًالذيًيقضيًبتسميمًجائز،ًوكذلكًالحالًإذاًكانًمحلًالقرارًغيرًاإلنساف ال يكمؼ بالمستحيؿ
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ظامًالعامًأوًاآلدابًالعامةًباطلًبغيرًبعضًالالجئينًالسياسيين،ًًوالقرارًالذيًيقضيًبأمرًمخالفًلمن

ًأدنىًشك،ًألنوًيقومًعمىًمحلًغيرًجائز.

كبناءن عميو فإف عيب مخالفة القانكف ىك العيب الذم يمحؽ بعنصر المحؿ في القرار اإلدارم، 

ًالقرارلمخالفتو القكاعد القانكنية المكضكعية ًمشروعية ًيشترطًأو ًإذ ًأيًمضمونًمحموأنًيكونًً،، ،

ًال ًاألثر ًالقرار، ًحاالن قانونيًالذيًأحدثو ًكمباشران ، ًسواًء ًًبإنشاء، ًأو ًقانونيًمعين، ًأوًبتعديؿلمركز ،

قانونًا.ًفالسمطةًاإلداريةًعندماًتريدًأنًترتبًأثرًاًقانونيًاًمعينًاًمنًخاللًًجائز،ًمركزًقانونيًقائم،ًإنياء

ًية التي تصدر قراراتيا باالستناد إلييا،عمييا أف تمتـز جانب القكاعد القانكنماًتصدرهًمنًقراراتًإدارية،ً

ًفالًتخالفيا،ًأوًتخرجًعمىًحدودىا.

نبيف أكالن المقصكد بالقانكف، ثـ مدلكؿ مخالفة القانكف، كذلؾ بتحديد صكر ولدراسةًىذاًالعيبً

 ىذه المخالفة، كاآلثار المترتبة عمييا.

 المقصكد بالقانكف: -أكالن 

أيًتمكًًمى القرار اإلدارم عدـ مخالفتو مجرد التشريع،ليس المقصكد بالقانكف الذم يتعيف ع

ًالسمطةًالتشريعية،ً نما يقصد بو أم قاعدة قانكنية تككف اإلدارة ممتزمة القواعدًالقانونيةًالتيًتسنيا كا 

 22بيا، أيان كاف مصدرىا.

ًالممزمةًلإلدارةًتضم:ًمصادر القانكف،أوًبمعنىًآخرًًعناصر المشركعية،ويتفقًالفقوًعمىًأنً

إالًأنيمًيختمفونًحولًعناصرًًالدستكر، كالتشريع، كالمكائح، ككذلؾ المبادئ العامة لمقانكف، كالعرؼ،

ً.كالمنشكرات،ًكالعقكدًاألحكاـ القضائية،أخرىًأىمياً

ً

                                                
 خت213ص -وا   سىاغ -ذخت وصطمم را  ز و  هلي - 22
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 الدستكر: – 1

مجمكعة القكاعد القانكنية التي وىوًيتضمنًًفي أم دكلة قانكنية،ًالدستكر التشريع األساسييعّدً

ـ السمطات العامة جميعان، كتحدد نطاؽ اختصاص كؿ منيا، ككيفية ممارسة ىذه تنشئ كتنظ

بحيث ىذهًالقواعد،ًوتحتلًالمرتبةًاألولىًعمىًقمةًالتنظيمًالقانونيًلمدولة،ًًتسمكولذلكًًاالختصاصات.

ًًتمتـز جميع السمطات، كمنيا السمطة اإلدارية، باحتراميا، تمارس اختصاصاتيا في الحدكد بأن

 مة ليا عمى الكجو المبيف في الدستكر.المرسك 

 المبادئ العامة لمقانكف:  – 2

ً ًمبادئ غير مدكنة )غير مشر عة(وىي يستنبطيا القضاء مف المقكمات األساسية لممجتمع، ،

ًىذهًًكقكاعد التنظيـ القانكني في الدكلة، كيقررىا في أحكامو بكصفيا قكاعد قانكنية ممزمة، فتعّد

ًالمبادئًمنًعناصرًالم ًالسمطةًاإلدارية-شروعية،ًبحيثًيتحتمًعمىًالسمطاتًالعامة االلتزامًً-ومنيا

كتعد  األعماؿ الصادرة عنيا بالمخالفة ألحد ىذه المبادئ باطمة لخركجيا عمى مبدأ المشركعية، بيا،ً

عًومنًىذهًالمبادئًمبدأًعدمًرجعيةًالقراراتًاإلدارية،ًومبدأًحجيةًالشيءًالمقضيًبو،ًومبدأًعدمًالجم

23ًبينًالعقوبات،ًوكفالةًحقوقًالدفاع.

 القكاعد التشريعية:  – 3

ً ًبيا ًأنًتباشرًًالقكانيف التي تسنيا السمطة التشريعية في الدكلة،وتقصد حيثًيتعينًعمىًاإلدارة

أعمالياًوفقاًلماًتصدرهًىذهًالسمطةًمنًتشريعاتًتخاطبًاإلدارة،ًأوًتتفقًمعًوظائفيا،ًوأوجوًنشاطيا،ً

ً ًالمشروعية،ًحتىًالًتتسم ًاألعمالًبعدم كيحؽ بالتالي لمقضاء اإلدارم أف يمغى العمؿ المخالؼ ىذه

 لمقانكف، عالكة عمى التعكيض عف األضرار الناجمة.
                                                

23 - Letourneur principles généraux du droit dans la jurisprudence du C.E. Etudes et doc. 1951.  
P 19. 
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ًالمكائػػح: – 4

ألنياًأحدًكتعد  مف عناصر المشركعية ًقرارات إدارية تتضمف قكاعد عامة مجردة كغير شخصية،وىيً

ظامناًالقانوني،ًوفقاًلمدستورًالذيًيقّرًبحقًالسمطةًالتنفيذيةًفيًإصدارىاًمصادرًالقواعدًالقانونيةًفيًن

كبالتالي يتحتـ عمى اإلدارة احتراـ فيًحاالتًمتعددة،ًوىيًتأتيًفيًتدرجًالقواعدًالقانونيةًبعدًالقانون،ً

ال تعرضت لمطعف فييا بعدـ المشركعية، ًكانتًمًكؿ ما يعمك الالئحة مف قكاعد قانكنية، كا  نًسواء

ًالموائحًاإلداريةًالتيًتصدرًفيًالظروفًالعادية،ًأمًفيًالظروفًاالستثنائية.

 العػرؼ:  – 5

إذ يقر  القضاء بالعرؼ بحسبانو ممزمان لمييئات العامة، أك  ،يعد  العرؼ مف مصادر القانكف الممزمة

تمتـز اإلدارة باحتراـ وً.ًًوعمياألفراد، فيما ثبت بشأنو مف الركابط، بحيث تعد  مخالفتو إىدار لممشركعية

نًكانًيظّلًلياًأنًًالعرؼ الذم جرت عمى اتباعو، عنوًإلىًاتجاهًجديدًبصورةًنيائية،ًتحقيقاًًتعدؿوا 

ًلمصالحًالعام،ًخاصةًإذاًتغيرتًالظروفًعماًكانتًعميوًعندًنشأةًالعرفًالقديم.

 المصادر األخرل: -6

ضمنًمصادرًالقانون،ًًماؿ القانكنيةيثير جانب مف الفقو تساؤالت حكؿ مدل دخكؿ بعض األع

ً ًالتي ًالقانونية ًالقواعد ًمن مثلًًتمتـز اإلدارة بعدـ مخالفتيا فيما تصدره مف قرارات إدارية،بوصفيا

ً.األحكاـ القضائية كالعقكد كالمنشكرات الداخمية

فااللتزاـ ًة،يرتد أصال إلى قكاعد قانكنية عامً،والواقعًأنًالتزامًاإلدارةًببعضًاألعمالًسالفةًالذكر

باحتراـ األحكاـ القضائية مصدره مبدأ "حجية األمر المقضي بو، كىك مف المبادئ العامة لمقانكف 

،ًفإنًالقضاءًاإلداريًالًيقبلًالطعنًضدًالقراراتًااللتزاـ بالعقكد التي تبرميا اإلدارةأماًالممزمة لإلدارة. 

ًدامتًلمًتخالفًالق ًالعقودًما ًالطعنًأمامًاإلداريةًالمخالفةًليذه انون،ًحيثًيمكنًلممتعاقدًمعًاإلدارة
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القاضيًالمختصًبمنازعاتًالعقودًضدًإخاللًاإلدارةًبالتزاماتياًالتعاقدية،ًأماًبالنسبةًلمغيرًالذينًليسواً

أطرافاًفيًالعقد،ًفإنوًيمكنًقبولًطعونيمًضدًالقراراتًاإلداريةًالقابمةًلالنفصالًعنًالعقد،ًوفقاًلمنظريةً

ً.المعروفة

ًيترتبًًكبصدد المنشكرات الداخمية، فمف المستقر عميو أنيا ليست مف األعماؿ القانكنية، ًال إذ

عميياًأثرًقانوني،ًفييًمنًإجراءاتًالتنظيمًالداخميًلمعملًداخلًالمرافقًالعامةًواألجيزةًاإلدارية،ًوىيً

نًكانتًممزمةًلمموظفينًفيًىذهًالمرافقًواألجيزة،ًإالًأنياًليستًكذلكًبال نسبةًإلىًالجميور،ًومصدرًوا 

ً ًىو ًباتباعيا ًالموظفين ًرؤسائيم،ًًكاجب الطاعةالتزام ًأوامر ًتجاه ًالمرؤوسين ًعمى المفروضًقانونًا

وتعميماتيم،ًولذلكًالًيترتبًعمىًمخالفتياًمنًجانبًاإلدارةًأنًيشوبًقرارىاًعيبًمخالفةًالقانون،ًماًلمً

ياًمنًالموائحًاإلداريةًأوًأنياًمنًقبيلًالعرفًاإلداريًيثبتًلمقاضيًاإلداريًأنًحقيقةًىذهًالمنشوراتًأن

ًً.الممزمًلإلدارة

ًفيً ًالمحل ًعيب ًباألحرى ًأو ًالقانون، ًمخالفة ًبعيب ًيتصل ًفيما ًبالقانون ًالمقصود ًأن والخالصة

ً ًاإلدارية، ًالدستور،ًإنما يعني فحسب القكاعد القانكنية العامة المجردةالقرارات ًفي ًتتمثل ًوالتي ،

ًيمنعًوالمبادئًا ًدونًأن ًوالعرف، ًوالموائح، ًالتشريعية، ًعنًالسمطة ًوالتشريعاتًالصادرة ًلمقانون، لعامة

ذلكًمنًكونًمخالفةًاألعمالًالقانونيةًاألخرىًمنًقبيلًمخالفةًالقانونًبعدًردىاًإلىًأصولياًالقانونيةً

ًالعامة.

 مدلكؿ مخالفة القانكف: -ثانيان 

األثر القانكني ثمًنعقبًذلكًبتحديدًًصكر ىذه المخالفة،فيًًلدراسةًمدلولًمخالفةًالقانونًنبحثًأوال

ً.المترتب عمى تمؾ المخالفة

ً
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 صكر مخالفة القانكف: -أ

ليس المقصكد بمخالفة القانكف أف تصدر اإلدارة قرارا ييدر إحدل القكاعد القانكنية، أك يخالفيا 

كأف تنكر اإلدارة قياـ القاعدة  ،باشرةمخالفة مباشرة، إذ تتحقؽ المخالفة كذلؾ إذا كانت المخالفة غير م

القانكنية، أك تعترؼ بكجكدىا كنفاذىا كلكنيا تذىب في تفسيرىا مذىبان ينفي عف قرارىا عدـ 

24ًالمشركعية في تقدير اإلدارة.

  :المخالفة المباشرة لمقكاعد القانكنية – 1

مى القرار محظكر قانكنان، أك تثبت المخالفة المباشرة لمقانكف إذا كاف األثر القانكني المترتب ع

كاالمتناعًًسمبياأمًًصريحان،ًإيجابيان سواءًكانًالقرارًالصادرًعنًاإلدارةًمخالؼ لما يتطمبو القانكف، 

عنًإعطاءًرخصةًبناءًدونًمسوغًقانوني،ًفاإلدارةًتتصرفًبالمخالفةًلمقواعدًالقانونيةًكماًلوًكانتًىذهً

ًعمد ًقاعدةًالقواعدًغيرًموجودة،ًوذلكًبتجاىميا ًالتزامًاإلدارة ًأوًجزئيًا،ًومثالًذلكًعدم ًتجاىالًكميًا ًا

األقدميةًعندًالترفيعًفيًالوظائفًالعامةًالتيًتخضعًليذهًالقاعدة،ًوعدمًاحترامًالشروطًالالزمةًلمتعيينً

عّمقةًفيًىذهًالوظائف،ًأوًلمترقيةًإليياًمنًحيثًالمددًالمقررةًكحدًأدنىًلذلك،ًوقبولًاإلدارةًلالستقالةًالم

ًعمىًشرطًدونًتحقيقًىذاًالشرط.

 الخطأ في تفسير أك تأكيؿ القاعدة القانكنية:  – 2

قد ينشأ عيب المحؿ عف تأكيؿ القاعدة القانكنية، كحمميا خطأ عمى معنى غير ذلؾ الذم قصده 

اشرة،ًإذًأنياًفاإلدارةًفيًىذهًالحالةًلمًتخالفًالقاعدةًالقانونيةًمخالفةًمبًالمشرع عند إقرار ىذه القاعدة،

نماًاعترفتًبوجودىا،ًوحاولتًتطبيقيا،ًولكنياًأعطتًالقاعدةًمعنًىًمختمفًعنًالمعنىً لمًتتجاىميا،ًوا 

                                                
24 - C.E. 6 mai. 1955. d. 1955. P 851. 
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ًالقانونيةً ًوتمسكوًبتفسيرًلمقاعدة ًأدىًإلىًمنازعةًالطاعنًفيًالقرارًاإلداريًليا، المقصودًمنيا،ًمما

ً.يختمفًعنًتفسيرًاإلدارةًليا

 ى مخالفة القانكف:األثر المترتب عم -ثالثان 

ًفإنً ًمخالفةًالقانون، ًالتيًتتمًبيا كانتًالصورة ًالعامةًأنوًأياًً ىوًالنتيجةًالحتميةًًالبطالفالقاعدة

ًيعرضًعمىًالمحكمةًالقرارً ًفعندما ًالمشروعيةًلعيبًالمحل، التيًتمحقًبالقرارًاإلداريًالمشوبًبعدم

،ًوماًإذاًكانًقائمًا،ًفتقضيًبإلغاءًىذا العيب فإنيا تفحصاإلداريًالمطعونًفيوًبعيبًمخالفةًالقانون،ً

ًالقرار،ًأوًغيرًقائمًفتقضيًبرفضًالدعوى،ًوذلكًكموًفيًضوءًأحكامًالقانون،ًووقائعًالدعوى.

وقدًتنتييًرقابةًالقضاءًاإلداريًعمىًمشروعيةًالقرارًاإلداريًبصددًعيبًمخالفةًالقانونًإلىًأنًىذهً

عيب كماًأنياًقدًتنتييًإلىًأنوًًنحدار بالقرار إلى مجرد كاقعة مادية،إلى حد اال المخالفةًتتسمًبالجسامةً

ًينحصرًأثرهًفيًجعلًالقرارًاإلداريًقاباًلًلإلبطالًمعًاحتفاظوًبمقوماتًالقرارًاإلداري.ًبسيط

 :عيب السبب -د

 ،مجمكعة الكقائع التي تسبؽ القرار، كتدفع إلى إصدارهيتمثلًعنصرًالسببًفيًالقرارًاإلداريًفيً

ً ًبأنو ًقونا ًويمكنًتعريفو ًالقرارًاإلداري، ًإلىًاتخاذ ًإذنًالمبررًوالدافع مجمكعة العناصر الكاقعية فيو

فالسببًفيًتوقيعًالجزاءًالتأديبيًىوًًكالقانكنية التي تسمح لإلدارة بالتصرؼ، كاتخاذ القرار اإلدارم.

والسببًفيًقرارًتعيينًأحدًاألفرادًتصرفاتًالموظفًالعامًالتيًتعّدًمنًاألخطاء،ًأوًالجرائمًالمسمكية،ً

ًلمصالحًالعام،ً ًتحقيقا ًإلىًشغميا ًاإلدارة ًوحاجة ًممنًيشغميا، ًالوظيفية ًعامةًىوًخموًىذه فيًوظيفة

ًوالسببًفيًفضًمظاىرة،ًوتفريقيا،ًىوًاإلخاللًبالنظامًالعامًمنًجراءًىذهًالمظاىرة.

حيثًيبحثًالقاضيًًكىر العمؿ اإلدارم،يتدخؿ القضاء اإلدارم في جوتقتضيًرقابةًأسبابًالقرارًأنً

فيًاألسانيد،ًوالبواعث،ًوالدوافعًالموضوعيةًالتيًحممتًاإلدارةًعمىًإصدارًقرارىا،ًمماًيزيدًمنًحرصً
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ًمنًجانبً ًستخضعًلمرقابةًالفعالةًعمييا ًبأنيا ًلعمميا ًإلىًأسبابًصحيحةًقانونًا اإلدارةًعمىًاالستناد

25ًالقضاءًاإلداريًفيًىذاًالشأن.

 القكاعد العامة في عنصر السبب: -أكالن 

 دكر السبب كعنصر مف عناصر القرار اإلدارم: -أ

ً ًعمى ًالفقياء ًمن ًالعظمى ًالغالبية ًًككف السبب أحد عناصر القرار اإلدارمتتفق

ًفيًرأىًجانبًمنيم- ًأركانو ًأحد ًإنكارًوجودًكىك ما يعني خضكعو لمرقابة القضائية، ً-أو ًإن إذ

داريًيؤديًإلىًإفالتوًمنًالرقابةًعمىًالبواعث،ًوالدوافعًالتيًتحملًاإلدارةًعمىًالعنصرًفيًالقرارًاإل

ًاتخاذهًوتبريره.

يتجو المشرع إلى إلزاـ اإلدارة باتخاذ تصرؼ محدد بالذات بمجرد تكافر شركط معينة يحددىا وقدً

نًلممختصًبذلكًأيًبحيثًالًيكًوًالقانكف، تتمثؿ في األسباب التي يجب أف تقيـ اإلدارة عمييا قرارىا،

ً–لمصيدًمثاًلًً–سمطةًتقديريةًبصددًتحديدًمضمونًالقرار،ًكماًلوًألزمًالقانونًاإلدارةًبمنحًترخيصً

نًكانًذلكًاألسموبًنادرًالوقوع،ًوالًيمثلًإالًقدرًاً ًبمستنداتًمحددة،ًوا  ًتقديمًالطمبًمصحوبًا بمجرد

ًً.ضئيالًمنًنشاطًاإلدارة

فقدًيعمدًإلىًًًرة قدر مف السمطة التقديرية في ممارسة اختصاصاتيا،كالغالب أف يمنح المشرع لإلدا

أنًيحددًفقطًماًينبغيًعميياًاتخاذهًمنًقراراتًإذاًحدثتًوقائعًمعينة،ًويتركًلياًبعدًذلكًحريةًالتدخل،ً

أوًاالمتناع،ًوتحديدًمضمونًالقرار،ًفإذاًطمبًموظفًإحالتوًإلىًالتقاعدًقبلًبموغًالسنًالمقرةًلذلك،ً

نًاإلدارةًتممكًقبولًالطمب،ًأوًرفضو،ًولكنياًإذاًقبمتوًالًتممكًإالًإصدارًقرارًباإلحالةًإلىًالتقاعدًفإ

ًبناًءًعمىًطمبًالموظف.
                                                

25 - Dubisson: La distiniction entre la légalité et ľopportunité dans la théorie recours pour excès 
de pouvoir، paris. 1959.  
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فالًيحدىاًبأيًقيودًًسمطة تقديرية كاسعة في اختيار السبب،وىناكًاحتمالًأنًيتركًالمشرعًلإلدارةً

ًيتضا ًالحالة ًىذه ًفي ًمعينة، ًحاالتًواقعية ًمشروعيةًبمراعاة ًعمى ًالرقابة ًمجال ًالسببًفي ًدور ءل

دونًأنًيكونًلذلكًأثرًفيًوجودًالسببًكأحدًعناصرًالقرارًاإلداري،ًفإذاًكانتًالسمطةًالتقديريةًً،القرار

الواسعةًالتيًتتمتعًبياًاإلدارةًفيًىذهًالحالةًتؤديًإلىًتعّذرًالرقابةًعمىًمشروعيةًالسبب،ًإالًأنًذلكً

فمكؿ قرار إدارم سببو سكاء القرار،ًإذًليستًىناكًقراراتًمجردةًبدونًسبب،ًًالًيعنيًانعدامًأسباب

فإذاًأفصحتًاإلدارةًباختيارىاًعنًالسببًالذيًًكشفت جية اإلدارة عف ىذا السبب، أـ لـ تكشؼ عنو،

استندتًإليو،ًًفإنًالرقابةًعميوًتعودًمرةًأخرىًإلىًالظيور،ًويحقًلمقاضيًالتحققًمنًوجودًىذاًالسب،ً

ًماًيثبتًانتفاءًحالةً"انعدامًاألسباب".م

 دكر السبب في الرقابة القضائية عمى مشركعية القرار اإلدارم -ب

ًلـ يبسط القضاء اإلدارم في فرنسا رقابتو عمى أسباب القرار اإلدارم إال في أكائؿ القرف العشريف،

ًقبلًذلك،ًولمدةًطويمةًفقدًظلًالمجمسًيرفضًبسطًرقابتوًعمىًالوقائع ًالرقابةًعمىًأما ًىذه ،ًقاصرًا

الجانبًالقانونيًلمنزاع،ًومعًتطورًتقديرًمجمسًالدولةًالفرنسيًلميمتوًفيًالرقابةًعمىًأعمالًاإلدارة،ً

ً ًبسمطة ًتدريجيا ًلنفسو ًالمجمسًيقّر ًأماموًفحص الكقائعأخذ ًفييا ًالقراراتًالمطعون ًعمييا ، المؤسسة

ًبالحاالًكصحة تكييؼ اإلدارة ليذه الكقائع، ًالقانونًفبدأ ًفرضو ًشرطا ًالوقائع ًىذه ًفييا تًالتيًتكون

لتدخلًاإلدارة،ًثمًبسطًرقابتوًبعدًذلكًعمىًالحاالتًالتيًالًيقيدًفيياًالقانونًتدخلًاإلدارةًبقيامًوقائعً

ًىذهً ًقيام ًإلى ًبالنسبة ًاإلدارة ًادعاء ًيراقبًالمجمسًمدىًصحة ًوفييا ًتتوالى، ًفبدأتًاألحكام محددة،

ً.قرارًالمؤسسًعميياًمتىًثبتًلوًعدمًصحتياالوقائع،ًويمغيًال

ًعمىًً بصورةًواضحةًًعنصر السبب في القرار اإلدارموقدًغدتًرقابةًالقضاءًاإلداريًفيًفرنسا

الذيًألزمًاإلدارةًبتسبيبًقراراتياًاإلداريةًالفردية5595ًً/ًيوليوًعام55وذلكًبعدًتدخلًالمشرعًبقانون/
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ًباألفراد، ًإلحاقًالضرر ًالقراراتًعمىًعاتقًًالتيًمنًشأنيا ًفيًإثباتًىذه ًالعامة حيثًغدتًالقاعدة

اإلدارة،ًومعًذلكًفإنوًأيضاًبصددًالقراراتًالتيًالًتمتزمًفيياًاإلدارةًبالتسبيب،ًوىيًحاالتًقميمةًلمغايةً

ًإثباتًالسببًعنً ًلعبء ًمنو ًتخفيفا ًالفرنسي، ًفإنًمجمسًالدولة ًالحكمية، ًأو مثلًالقراراتًالضمنية،

يًوفقاًلمقواعدًالعامة،ًيطالبًاإلدارةًباإلفصاحًعنًسببًقرارىا،ًوتقديمًكلًالمستنداتًالتيًعاتقًالمدع

ًالسببًالذيًاستندتًإليوً ًمشروعية ًإثباتًعدم ًتبينًلوًعجزًالمدعيًعن ًإذا ًالقاضيًلزوميا، يقدر

ثباتًأولي،ًاإلدارةًبصورةًقاطعة،ًًكماًلوًأظيرًمالبساتًووقائعًمحددةًتمثلًقرائنًجديةًيمكنًعّدىاًإ

ًرفضتًاإلدارةًاإلفصاحًعنًسببًقرارىا،ًفإنًالمجمسًالً نًكانًليسًشرطاًضروريًا،ًوبالتاليًفإذا وا 

ًصحةً ًعمى ًدليل ًبمنزلة ًاإلدارة ًمسمك ًيعّد ًأنو ًإذ ًالسبب، ًعنصر ًمشروعية ًعمى ًالرقابة ًعن يعجز

عيبًالخطأًفيًتطبيقًادعاءاتًالطاعن،ًومنًثمًيؤكدًأنًالقرارًالمطعونًفيوًيستندًإلىًسببًمشوبًب

ً.القانون،ًمماًيوجبًإلغاءًىذاًالقرارًلتجاوزًالسمطة

 مدل الرقابة القضائية عمى عنصر السبب: -ثانيان 

كصحيح )الرقابةًعمىًالوجودًالمادي(،ًًحقيقيايشترطًفيًعنصرًالسببًفيًالقرارًاإلداريًأنًيكونً

ً)رقابةًالمالءمة(.ًخذككاٍؼ لتبرير القرار المت)الرقابةًعمىًالتكييف(،ًًقانكنا

عمىًكافةًاألحوالًوالظروف،ًأيًسواًءًًاستقر القضاء اإلدارم في فرنسا، عمى أف القرار اإلدارموقدً

ًأمًتقديرية،ًفيًالظروفًالعادية،ًأمًاالستثنائية،ً يككف مشكبا بعيب كانتًسمطةًاإلدارةًبصددهًمقيدة،

دت في تبريره إلى كقائع غير صحيحة مف الناحية السبب، كقابال لإللغاء، إذا ثبت أف اإلدارة قد استن

وسواًءًكانتًاإلدارةًحسنةًالنية،ًأيًاعتقدتًخطأًبقيامًالوقائعًالتيًتدعييا،ًأمًكانتًتعممًبعدمًًالمادية،

ً.توافرىا
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كيشترط لصحة الكقائع المادية التي تستند إلييا اإلدارة في إصدار قرارىا أف تككف محققة 

،ًولذلكًاتجوًالفقوًوالقضاءًفيًفرنساًإلىًيا في الكقائع المادية أف تككف محددةيشترط ثانكماًالكجكد.

جد ية عّدًالقرارًاإلداريًالمبنيًعمىًأسبابًعامة،ًأوًغامضة،ًقرارًاًخاليًاًمنًاألسباب،ًًويشترطًثالثاً

ًتككف مشركعة.وأخيراًيشترطًفيًالوقائعًالماديةًلعنصرًالسببًأنًاألسباب المادية. 

 س الدكلة في البداية لـ يراقب الكقائع:  مجم -أ

نة لركف السبب ،ًعمىًأساسًبدأ مجمس الدكلة الفرنسي قضاءه بعدـ مراقبة مادية الكقائع المكك 

يقضي في مسألة تتعمؽ بالمشركعية، فيك قاضي إنماًً-وىوًيقضيًفيًالطعنًباإللغاء-أنًالمجمسً

ًحسف تطبيؽ القانكف، كتفسيره،يًالسيرًعمىً،ًفكلًميمتوًإنماًتنحصرًفقانكف كليس قاضي كقائع

الًتبحثًماًإذاًكانتًالوقائعًصحيحةًأمًال،ًًفيذهًالمحكمةًمحكمة النقض، وىذهًالميمةًتماثلًميمة

نماًتبحثًفقطًفيًحسنًتطبيقًالقانون. ًوا 

ًًمراقبة الكصؼ القانكني لمكقائع: -ب

ًالقضاءًألولًمرةًفيًحكمًلمجمسًالدولةًالفرنسيًعا ًتتمخص5554ًمًظيرًىذا ،ًًفيًقضيٍة

قانونًاًيفرضًبعضًالقيودًعمىًالعقاراتًالتي5555ًًوقائعياًبأنًالبرلمانًالفرنسيًكانًقدًأصدرًفيًعام

ورفضتGomelًًتبنىًبالقربًمنًالمناظرًاألثرية،ًوالتذكارية.ًوقدًطبقتًاإلدارةًىذاًالقانونًعمىًالسيدً

ًالميادينًا ًالميدانًمنًالمناظرًاألثريةًالتصريحًلوًببناءًعقارًيقعًفيًأحد ًعمىًأساسًأنًىذا لعامة،

ًذلكًالميدانًمنًالمناظرًاألثريةًالتذكارية،ًوقبلً ًاإلدارةًفيًعّد ًالقرارًمنازعًا التذكارية،ًفطعنًفيًىذا

ًاألثريةً ًالمناظر ًمن ًيعّد ًال ًالميدان ًأساسًأن ًعمى ًاإلدارة ًقرار ًبإلغاء ًفقضى ًالطعن ًالدولة مجمس

ً.5555اليًفالًداعيًلتطبيقًقانونًعامًالتذكارية،ًوبالت
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ًالذيًكانًمحلًالبحثًىوً نما ًوا  ًتقدمًنرىًأنًماديةًالوقائعًلمًتكنًمحلًبحث، الكصؼ مما

وىذهًخطوةًواحدةًخطاىاًالمجمسًإلىًاألمامًنحوًالرقابةًعمىًًالقانكني لمكقائع المسمـ بثبكتيا ماديان،

ًماديةًالوقائع.

ًًالرقابة عمى مادية الكقائع: -ج

ًتتعمقًبوصفًوقائعًمسّممً ًإلىًحدًما،ًألنيا ًالمجمسًسيمًة كانتًالخطوةًالسابقةًالتيًخطاىا

ًيترددًفيًالمضيًإلىًاألمام،ً وبدأتًًفراقب الكجكد المادم لمكقائع نفسيا،بثبوتيا،ًولكنًالمجمسًلم

امًالقانونًقدًأوجبًعمىًأساسًأنوًماًدًبالنسبة لمقرارات التي أكجب القانكف تسبيبيارقابتوًتظيرًأواًلً

26ًتسبيبياًفيذاًيعنيًأنوًيتطمبًبناءىاًعمىًوقائعًصحيحة.

يراقب مادية الكقائع حتى في المكضكعات التي ثمًتطورًقضاءًالمجمسًإلىًأبعدًمنًذلك،ًفصارً

ًغيرًتممؾ اإلدارة فييا سمطة تقديرية.  ًعن ًالمحافظين ًتعزل ًأن ًاإلدارة ًتستطيع ًالمثال ًسبيل فعمى

ديبيًأليًأسبابًتراىا،ًوكذلكًالحالًبالنسبةًلجنراالتًالجيش،ًفييًتستطيعًأنًتحيميمًإلىًالطريقًالتأ

االستيداعًحتىًبغيرًأنًيرتكبواًأخطاءًمعينة،ًوكانًالذيًحدثًىوًأنًأحالتًاإلدارةًجنرااًلًفيًالجيشً

أنًطعنًفيًىذاًًإلىًاالستيداع،ًوبنتًقرارىاًعمىًأخطاءًمعينةًارتكبياًىذاًالجنرال،ًفماًكانًمنوًإال

القرارًباإللغاء،ًفقررًالمجمسًإلغاءًالقرارًعمىًأساسًأنًىذهًاألخطاءًلمًيرتكبياًالموظف،ًوبالتاليًفإنً

ًقرارًاإلدارةًقدًبنيًعمىًوقائعًغيرًصحيحةًماديًا.ً

ً

ً

ً

                                                
26 - C.E. 5 juill. 1918. Rec. p 66.. 
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 Le détournement de pouvoir عيب االنحراؼ بالسمطة -ق

ريةًإذاًانحرفًالموظفًالذيًأصدرىاًعنًاليدفًالذيًعيبًاالنحرافًبالسمطةًيصيبًالقراراتًاإلدا

ًاستعمالً ًبعيبًإساءة ًقانونًمجمسًالدولة ًيسميو ًالذي ًنفسو ًالعيبًىو ًىذا ًمنيا، ًلكل ًالقانون حدده

نناًنعتقدًأنًتسميةًاالنحرافًبالسمطةًأكثرًدقةًوشموال،ًوذلكًألنًاالنحرافًبالسمطةًينطويً السمطة،ًوا 

ً.ءةًاستعمالًالسمطةعمىًحالتينًأحدىماًفقطًإسا

فينالكًانحرافًبالسمطةًإذاًأساءًالموظفًاستعمالًسمطتوًفقصدًبياًىدفاًمجانباًلممصمحةًالعامة،ً

كأنًيقصدًمثالًتحقيقًنفعًخاصًلوًأوًمحاباةًشخصًبذاتوًأوًاالنتقامًمنًخصموًفيًالرأيًمثال،ًفيً

ًً.مثلًىذهًالحالةًيمكنًأنًيقالًإنًىنالكًإساءةًالستعمالًالسمطة

ًغيرً ًالمصمحةًالعامةًفعالًولكنوًيخدمًىدفا ًييدفًالموظفًإلىًمراعاة ًتظيرًعندما وىنالكًحالة

ًخدمةً ًالقانون،ًفسمطاتًالبوليسًاإلداريًمثالًيجبًأنًيكونًاليدفًمنًاستعماليا اليدفًالذيًأراده

فإذاًقصدتًاإلدارةًًالمصمحةًالعامةًوبالذاتًالمحافظةًعمىًاألمنًالعامًوالصحةًالعامةًوالسكينةًالعامة،

باستعمالياًتحقيقًبعضًاألرباح،ًأيًخدمةًالخزانةًالعامةًأوًخزانةًالمجمسًالبمديًفإنًىنالكًانحرافً

ًالقانون،ًفسمطاتً ًغيرًاليدفًالذيًأراده ًيخدمًىدفا بالسمطةًوليسًإساءةًالستعماليا،ًألنًاألمرًإنما

خدمةًالمصمحةًالعامةًوبالذاتًالمحافظةًعمىًًالبوليسًاإلداريًمثالًيجبًأنًيكونًاليدفًمنًاستعماليا

األمنًالعامًوالصحةًالعامةًوالسكينةًالعامة،ًفإذاًقصدتًاإلدارةًباستعمالياًتحقيقًبعضًاألرباح،ًأيً

خدمةًالخزانةًالعامةًأوًخزانةًالمجمسًالبمديًفإنًىنالكًانحرافًبالسمطةًوليسًإساءةًالستعماليا،ًألنً

27ً.فةًلميدفًالمقصودًبذاتو،ًأعنيًعمىًمخالفةًلقاعدةًتخصيصًاألىدافاألمرًإنماًينطويًعمىًمخال

ً

                                                
27 - Vidal: Ľevolution du détournement de pouvoir، RDP. 1952. P 275. 
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 صكر االنحراؼ بالسمطة: -أكالن 

ًإذا استيدؼ الرئيس اإلدارم في قراره ىدفا غير الذم حدده القانكف.يحدثًاالنحرافًبالسمطةً

ف الشخص كمًكقت صدكر القرار، ال بعده،وىذاًاالنحرافًلكيًيعيبًالقرارًاإلداريًيجبًأنًيحدثً

"عيب إساءة استعماؿ .ًوعمىًحدًتعبيرًمحكمةًالقضاءًاإلداريًالمصريةًفإن:ًنفسو الذم أصدر القرار

السمطة المبرر إللغاء القرار اإلدارم يجب أف ينطكيو القرار ذاتو، ال في كقائع سابقة عميو، أك الحقة 

يقع ممف يممؾ إصدار القرار، ال  لو، كأف يككف مؤثرا في تكجيو ىذا القرار، ال منقطع الصمة بو، كأف

 مف أجنبي عنو ال يد لو فيو".

االنحراؼ بالسمطة ىك مف الجرائـ العمدية التي يمـز تكافر ركف القصد بالنسبة ليا، ويالحظًأنً

كانًيعممًأنوًينحرفًعنًاليدفًالذيًحددهًالقانون،ًبلًً-وىوًيصدرًقراره-وىذاًيعنيًأنًالموظفً

 وأيضاًكانًيقصدًذلك.

ًفإنياًبذلكًالًتنحرفًبسمطتياًعنًوغ نيًعنًالبيانًأنًاإلدارةًمتىًنفذتًالقانونًنصًاًوروحًا

ذا استعرضنا صكر االنحراؼ بالسمطة لكجدنا أنو يمكف ردىا إلى ثالث حاالت: اليدفًالمحددًليا.ً  كا 

 حالة االنحراؼ عف المصمحة العامة كمية: -أ

يجب أف تستيدؼ بغيرًاستثناءًًالقرارات اإلدارية كؿىنالكًقاعدةًعامةًالًاستثناءًلياًىيًأنً

ىذهًالقاعدةًليستًفيًحاجةًإلىًتأكيدًخاصًمنًالمشرعًفيماًيضعوًمنًقوانين،ًأوًًالمصمحة العامة.

ًفمئنًكانً ًبديييةًفيًالقانونًاإلداري، ًقاعدة ًتضعوًمنًلوائح،ًألنيا القانكف منًالسمطةًاإلداريةًفيما

أنًيستيدفواًمصمحتيمًالذاتية،ًولئنًً-صدرونًقراراتيمًفيًشؤونيمًالخاصةوىمًي-يسمحًلألفرادًًالمدني

مختمؼ كانتًىذهًىيًالقاعدةًالعامةًفيًالقانونًالمدني،ًبلًوالقانونًالخاصًبأسره،ًإالًأنًاألمرًجدً

ً،ًفالسمطاتًجميعاًلمًتمنحًالموظفينًإالًليخدمواًبياًالمصمحةًالعامة،ًوليسًليخدموافي القانكف اإلدارم
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فكؿ قرار إدارم يخالؼ ىذه القاعدة، كيستيدؼ أمران آخرا غير المصمحة العامة، ىك قرار معيب أنفسيم،ً

 بعيب االنحراؼ بالسمطة، كجدير باإللغاء.

 وصورًاالنحرافًعنًالمصمحةًالعامةًًكثيرةًوسنستعرضًمنياًاآلتي:ً

 تحقيؽ النفع الشخصي:  -1

وأشيرًتطبيقًليذاًالفرضًًمنفعتو الذاتية.يستيدفًبوًيحدثًكثيراًأنًيصدرًرجلًاإلدارةًقراراً

خشيًمنًمنافسةًمقيًىًمعين،ًوماًيجرهًىذاًً-وكانًيممكًمقيىًً-ماًحدثًفيًفرنساًمنًأنًأحدًالعمدً

ًبمدياً المقيىًمنًانصرافًالشبابًعنًمقياه،ًفماًكانًمنوًإالًأنًاستغلًسمطتوًاإلداريةًوأصدرًقرارًا

يمكنًأنًيعملًفيياًالمقيىًالمنافس،ًًفمماًطعنًفيًىذاًالقرارًلدىًمجمسًًيحددًاأليامًوالساعاتًالتي

28ًالدولةًكانًعرضًةًلإللغاءًبطبيعةًالحال.

 حالة محاباة الغير:  -2

نما تحقيؽ نفع لشخص آخر، قدًيصدرًالرئيسًاإلداريًقرارًاًالًيقصدًبوًتحقيقًنفعًلنفسو،ً كا 

ًعمى غير ما تقضي بو القكانيف كالمكائح، ًمشوبًبعيبًاالنحرافًفإً ًالقرار ًىذا ًفإن ًحدثًذلك ذا

29ًًبالسمطة.

 االنتقاـ السياسي:  -3

ًالفرضً ًالتغييرًالوزاريًأنًيحاولًالوزراءًًيتحقؽ كثيرا في الحياة الحزبية،ىذا ًيحدثًعند إذ

ًأنوً ًالصدد ًىذا ًفي ًالعامة ًوالقاعدة ًالمعارضة، ًاألحزاب ًأنصار ًمن ًينتقموا ًأن ًالجدد

                                                
28 - C.E. 14 mars. 1934. Rec. p 337. 
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كانت اإلدارة التي يعمؿ بيا، أف يصدر قرارات مصدرىا  ال يجكز لمرئيس اإلدارم، أيان كانت درجتو، كأيا ن

ًالباعث السياسي، كىدفيا االنتقاـ لمف يخالفو في الرأم.

 االعتداء عمى قكة الشيء المقضي بو:  -ب

ىناكًًإنًالمساسًبقوةًالشيءًالمقضيًبوًيجعلًالقرارًاإلداريًمشوباًبعيبًمخالفةًالقانون.ًولكن

بعضًالحاالتًالتيًيصعبًفيياًالقولًإنًىنالكًمخالفةًلمقانون،ًألنًالتحايلًعمىًقوةًالشيءًالمقضيً

بوًىوًتحايلًمستتر،ًفيًمثلًىذهًالحاالتًنستطيعًأنًنستندًعمىًاالنحرافًبالسمطة،ًفعمىًسبيلًالمثالً

يفةًكاتب،ًولمًتحاولًحدثًأنًقضىًمجمسًالدولةًالفرنسيًبإلغاءًقرارًتعيينًأحدًاألشخاصًفيًوظ

الًلكانًىنالكًمخالفةًلمقانون،ً بقاءًالموظفًفيًوظيفتو،ًوا  اإلدارةًإىمالًحكمًالمجمسًبشكلًسافر،ًوا 

ًولكنياًعمدتًإلىًشروطًالتعيينًفيًتمكًالوظيفةًفغيرتيا.

 حالة االنحراؼ عف قاعدة تخصيص األىداؼ: -ج

بشكٍؿ -ؼ إلى جانب المصمحة العامة يجب أف يستيدوتقضيًىذهًالقاعدةًبأنًالقرارًاإلداريً

اليدؼ الذم حدده لو القانكف، فال يكفي في ىذا أف يككف اليدؼ متعمقان بالمصمحة العامة في  -عاـ

ومثالًذلكًسمطاتًالضبطًاإلداريًلياًىدفًًأم صكرة، بؿ يجب أف يككف ىك الذم حدده القانكف.

ً ًبمدلوالتو ًعمىًالنظام ًالمحافظة ًوىو ًبالقانون، ًالعاممحدد ً)األمن ًالعامةً-المختمفة الصحةًً-السكينة

ًفإنوًً-العامة ًالخاصة، ًالمنفعة ًأو ًالتشّفي، ًأو ًلالنتقام، ًرجلًاإلدارة ًاستعمميا ًما ًفإذا اآلدابًالعامة(،

بذلكًيخالفًاليدفًالعام،ًوىوًالمصمحةًالعامة،ًأماًإذاًاستعممياًمثاًلًلتحقيقًدخلًماليًلإلدارةًفإنوً

 30الخاص،ًأيًقاعدةًتخصيصًاألىداف.ًبذلكًيخالفًاليدف
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 إساءة استعماؿ اإلجراءات: -د

إنًإساءةًاستعمالًاإلجراءاتًليستًسوىًصورةًمنًصورًمخالفةًقاعدةًتخصيصًاألىداف،ً

ًأرادتًاإلدارةًًإجراءات معينةفيًبعضًاألحيانًيضعًًفالقانكف ًإذا الكصكؿ إلى ىدؼ يوجبًاتخاذىا

ًتحويًبمعيف ًاإلجراءاتًقد ًوىذه ًتحاولًًالضمانات الفردية،عضً، ًوقد ًالدقة... ًمن ًبشيء ًتتسم وقد

اإلدارةًعدمًاتباعًتمكًاإلجراءات،ًمفضمةًاستعمالًإجراءاتًأخرىًليسًفيياًمثلًتمكًالضمانات،ًوتمكً

الدقة،ًفاإلدارةًإذًتستعملًىذهًاإلجراءاتًالتيًتفضمياًإنماًتستعممياًفيًغيرًموضوعيا،ًولغيرًاليدفً

31ًييًبيذاًالشكلًإنماًتخالفًقاعدةًتخصيصًاألىداف.المخصصًليا،ًف

ومنًأمثمةًإساءةًاستعمالًاإلجراءاتًسمطةًاالستيالءًالمؤقتًعمىًالعقارات،ًفالًيمكنًلإلدارةً

ذاًأرادتًأنًتعاقبًعمىًبعضًالجرائمًالتموينية،ًفالسبيلً أنًتستعممياًبداًلًمنًإجراءاتًنزعًالممكية،ًوا 

تًاألصمية،ًوىيًتحريكًالدعوىًالعامة،ًوليسًالمجوءًإلىًسمطةًاالستيالء،ًإلىًذلكًىوًاتخاذًاإلجراءا

ًومنًثمًفإنًاستعمالياًلسمطةًاالستيالءًيكونًانحرافاًبالسمطة.

 إثبات االنحراؼ بالسمطة: -ثانيان 

نما ينصب عمى  عيب االنحراؼ ال ينصب عمى عناصر مكضكعية مف السيؿ الكصكؿ إلييا، كا 

وىذاًالبحثًيقتضيًدقةًفائقة،ًويتطّمبًحرصًاًًفسية مصدر القرار، كبكاعثو،عناصر شخصية تتعمؽ بن

32ًخاصًا،ًولذلكًفقدًاىتمًًالفقوًوالقضاءًبمسألةًإثباتًاالنحراف.

ً

ً

                                                
31 - Raynaud: Le détournement de procédur، th، Paris. 195. 
32 - Lemasurier: La prevue dans le détournement de pouvoit، R.D.P. 1959. P I. 
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 نطاؽ بحث عيب االنحراؼ:  -أ

ًالمجالًإنًنطاقًالقاضيًاإلداريًفيًالبحثً ويقالًإنًًمحصكر بممؼ الدعكل،يقالًفيًىذا

عيبًاالنحرافًبالسمطةًدونًسواهًمنًالعيوب،ًفأماًأنًنطاقًالبحثًقاصرًعمىًًىذاًاألمرًيتميزًبو

ً ًطبيعيًإذ إف نطاؽ بحث القاضي اإلدارم ىك بصفة عامة ممؼ الدعكل، دكف ممفًالدعوىًفأمر

فيوًالًيستطيعًأنًيسمعًشيودًا،ًوالًأنًيستدعيًالموظفينًليناقشيم،ًوىذاًكقاعدةًعامةًسنرىًًًسكاه،

،ًًوأماًأنًىذاًاألمرًيتميزًبوًعيبًاالنحرافًفيوًقولًغيرًسديدًألنًالحالًىكذاًبالنسبةًتفصيمياًالحقاًً

ًلكلًعيوبًالقرارًاإلداريًبغيرًاستثناء.

 أدلة االنحراؼ بالسمطة:  -ب

ًعمىً ًقمنا ًفاإلثباتًينصبًكما ًاإلثبات، ًصعوبة ًىو ًعيبًاالنحرافًبالسمطة ًيميز ًالذي إن

 فكيؼ يتـ بعد ذلؾ ىذا اإلثبات ؟ رًالقرارًنفسو،ًعناصرًنفسيةًوذاتيةًخاصةًبمصد

نما يجب عمى المدعي الطاعف القاعدةًالقامةًفيًىذاًالشأنًأنً االنحراؼ بالسمطة ال يفترض، كا 

الًيقتنعًًكمجمس الدكلة الفرنسيًفي القرار اإلدارم باإللغاء أف يتكلى عبء اإلثبات، كتقديـ األدلة،

نماًيصّرًدائمًاًعمىًطمبًاألدلة،ًومنًأىميا:بمجردًالقرائن،ًحتىًولوًكانتًق ًوية،ًوا 

 االعتراؼ:  -1

عندما تتصكر اإلدارة أنيا لـ تخطئ، فتكشؼ عف ىدفيا، وىذاًاالعترافًيتمًفيًبعضًاألحيانً

فاالعترافًقدًيكونًمردهًإلىًسذاجة،ًأوًخطأًفيًالقانون،ًوقدًفإذا بو غير اليدؼ الذم أراده القانكف،  

ًاال ًمرده ًاالنتخاباتًيكون ًأثر ًعمى ًكان ًالعاممين ًأحد ًفصل ًبأن ًمثاًل ًاعترفتًاإلدارة ًفإذا ً ستيتار.

ًاعترافًبغيرً ًفيذا ًاألعوانًالسياسيون، ًيجبًأنًيتوالىا ًلممجمسًالبمدي،ًوأنًالوظائفًالبمدية الجديدة
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ًالًيسمحًمطم نًآلتًإلىًحزبًسياسيًمعينًفإنًىذا قاًشكًباالنحرافًبالسمطة،ًألنًاألمورًحتىًوا 

ًباضطيادًموظفيًالمجمسًالبمديًالذيًيميمونًإلىًاألحزابًاألخرى.

ًاالعترافً إما أف يكجد في منطكؽ القرار اإلدارم المطعكف فيو، أك في رد ويالحظًأنًىذا

 33اإلدارة عمى الطعف أثناء تحضير دعكل اإللغاء.

ًًاألدلة غير المباشرة: -2

ىذهًالظركؼ المحيطة بصدكر القرار. لحالًسوىًإذاًلمًيتوافرًاالعترافًفميسًىنالكًبطبيعةًا

ًالً ًأننا ًالبدييي ًومن ًبالسمطة. ًاالنحراف ًعمى ًعالمات ًأو ًأدلة، ًنستخمصًمنيا ًأن ًيمكن الظروف

نستطيعًفيًىذاًالمجالًإالًأنًنمثلًليذهًالظروفًالتيًاستنتجًمنياًالقضاءًاإلداريًوجودًاالنحراف،ً

ً.فالمسألةًإذنًمسألةًأمثمةًالًمسألةًحصر

وبناًءًعميوًفإنًالميفةًالتيًيصدرًبياًالقرارًمنًالمحافظًبمجردًصدورًقرارًتعيينو،ًوقبلًتسّممً

ًعيبً ًوجود ًيكشفًعن ًىذا ًكل ًمباشرًة، ًالتالي ًاليوم ًفي ًسرعة ًبأقصى ًالقرار ًتنفيذ ًثم ًفعاًل، عممو

34ًاالنحراف.

 النتائج المترتبة عمى االنحراؼ بالسمطة: -ثالثان 

،ًفإنوًيكونًبذلكًمشوبًاًلتحقيؽ ىدؼ غير الذم أراده القانكفمعينًاًقدًاتخذًأنًقرارًاًًثبتإذاً

ً ككؿ قرار يشكبو ىذا العيب ىك قرار باطؿ يستكجب اإللغاء لدل مجمس بعيبًاالنحرافًبالسمطة،

ًاستثناءفالقاعدةًإذًاًأنًجزاءًاالنحرافًبالسمطةًىوًبطالنًالقرار،ًولكنًىذهًالقاعدةًيدخلًعميياًالدكلة، 

ًإلىً ًبنيًالقرارًعمىًأكثرًمنًًالصبغة الشخصيةمرده ًاالستثناءًيقضيًبأنوًإذا ًىذا لعيبًاالنحراف،

                                                
33 - C.E. 23 FéVR. 1933. Rec. p 228. 
34 - C.E. 19 JANV. 1944. 
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باعث،ًوكانًأحدًىذهًالبواعثًصحيحًا،ًوالباقيًكموًعمىًغيرًماًقدرًالقانون،ًفإنًىذاًالقرارًمعًذلكً

ية،ًًوالباعثًالصحيحًوحدهًيعّدًصحيحًا.ًوبعبارةًأخرىًفإنًكلًالبواعثًغيرًالقانونيةًتعّدًثانويةًاألىم

 يعّدًأساسًا،ًومنًثمًفإنوًيكفيًلمقولًبصحةًالقرار.

وىذاًاالستثناءًفيًمجموعوًإنماًيعنيًأنًعمىًاإلدارةًأنًتصدرًالقرارًلتخدمًبوًنفسًاليدفًالذيً

أرادهًالقانون،ًوالًجناحًعميياًبعدًذلكًإذاًكانًىذاًالقرارًسيخدمًبعضًاألىدافًالخاصةًأوًاألىدافً

ًً.التيًلمًينصًعميياًالقانون
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: اآلتية ةلئسألصحًة من بين الخيارات المتاحة ل أختر اإلجابة الصحيحة، أو األكثرًتماريف:
 سؤال(لل)إجابة واحدة فقط 

 عيب االختصاص مف النظاـ العاـ، كمما يترتب عمى ذلؾ: -

ًإمكانيةًتصديًالقاضيًلوًمنًتمقاءًذاتو. .5

 تصاصًفيًأيًمرحمةًمنًمراحلًالدعوى.جوازًإبداءًالدفعًبعدمًاالخ .2

 جوازًاالتفاقًعمىًمخالفةًالقواعدًالمتعّمقةًباالختصاص. .3

 كلًماًتقدمًصحيح. .4

 الخيارانًاألولًوالثاني. .5

 5الجكاب الصحيح رقـ 

 يقصد بعدـ االختصاص المكضكعي: -

ًصدورًقرارًإداريًمنًجيةًتممكًقانونًاًالحقًبإصداره. .5

 رتيبًآثارهًالقانونية.صدورًقرارًمنًجيةًغيرًمختصةًبت .2

 اعتداءًالسمطةًاألعمىًعمىًاختصاصاتًالسمطةًاألدنى. .3

 كلًماًتقدمًصحيح. .4

 الخيارانًاألولًوالثاني .5

 2الجكاب الصحيح رقـ 
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 يرل القضاء اإلدارم الفرنسي أف القرار اإلدارم ال يعد  مشركعان إذا: -

ًكانًمستندًاإلدارةًفيوًوقائعًماديةًغيرًصحيحة. .5

 دارةًفيوًوقائعًماديةًغيرًمحققةًالوجود.كانًمستندًاإل .2

 كانًمستندًاإلدارةًفيوًوقائعًماديةًغيرًمحددة. .3

 كلًماًتقدمًصحيح. .4

ًالخيارانًاألولًوالثاني. .5

 4الجكاب الصحيح رقـ 

 مف صكر االنحراؼ بالسمطة في معرض اتخاذ القرارات اإلدارية، أف يككف اليدؼ مف القرار: -

ًتحقيقًمنافعًشخصية. .5

 السمطةًاإلدارية.ًاستغالل .2

ًتحقيقًمنفعةًغيرًقانونيةًلمغير. .3

 كلًماًتقدمًصحيح. .4

 الخيارانًاألولًوالثاني .5

 4الجكاب الصحيح رقـ 
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 الخامسةالوحدة التعميمية 

 نطاق عدم المسؤولية -حدود المسؤولية -1

 الكممات المفتاحية:

 أعمال - التشريعية السمطة أعمال - السيادة أعمال - المسؤولية عدم نطاق - الكامل القضاء طعون

المسؤولية  - الضرر - المرفقي الخطأ - الشخصي الخطأ - الخطأ عنية المسؤول - القضائية السمطة

 .المخاطر عن

 الممخص:

 شأنو من قانوني مركز وجود إثبات إلى أو لمطاعن، خاص حق تقرير إلى الكامل القضاء دعوى تيدف

 - بمديةوال اإلقميمية االنتخابات طعون :أقسام خمسة إلى تنقسم وىي لو، الحق ىذا تقرير إلى يؤدي أن

 الضرائب بمنازعات المتعمقة الطعون - والمعاشات والمكافآت بالمرتبات الخاصة الموظفين طعون

 .اإلدارية العقود منازعات -اإلدارية القرارات عن التعويض طمبات - والرسوم

 ومالي يشمل الذي المسؤولية عدم نطاق يبدأ الحدود ىذه وعند عندىا، تقف حدود ليا الدولة مسؤولية إن

  .القضائية السمطة وأعمال التشريعية، السمطة وأعمال السيادة، أعمال

ن  أن اإلدارةمسؤولية  في واألصل .بينيما السببية وعالقة والضرر، الخطأ، :ثالثة المسؤولية أركان وا 

 ولو حتى اإلدارة عمل سببو ضرر حدوث بمجرد الخطأ، بغير المسؤولية تقوم ولكن. الخطأ عمى تقوم

 .التبعة تمحل أو المخاطر فكرة أساس عمى خاطئ غير العمل اىذ كان

 األىداف التعميمية:

 بيا الخاصة والطعون الكامل القضاء بدعوى الطالب تعريف.  

 التشريعية السمطة أعمال - السيادة أعمال) وليةؤ المس نطاق عن تخرج التي اإلدارة أعمال تحديد 

 .)والقضائية

 (.المخاطرة – الخطأ)اإلدارةسؤولية م عميو تقوم التي األسس تحديد 
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 الدولة ال تسأل عن أعماليا.فكانت  القاعدة السائدة فيما مضى ىي عدم المسؤولية،كانت 

فأصبح األصل في الدولة أن تسأل عن أعماليا التي تمحق وعمى الرغم من أن القاعدة قد تغيرت اليوم 

وىو يطبق سياستو القضائية  –أنو من األنسب ، إال أن مجمس الدولة الفرنسي قد وجد ضررا باألفراد

 أن يحتفظ بالقاعدة القديمة ضمن نطاق معين. -المرنة

ونشاطيا  السمطة التنفيذيةفينالك أواًل  أن أعمال الدولة كثيرة، ومتشعبة،فمن المعروف 

 لقضائية،والسمطة اواألعمال التشريعية، والبرلمانية التي تقوم بيا،  والسمطة التشريعية،اإلداري، 

  فيل تسأل الدولة عن ىذه األعمال مجتمعة ؟واألحكام التي تصدرىا، 

رأى مجمس الدولة الفرنسي أن يبقى عمى قاعدة عدم المسؤولية بالنسبة ألعمال السمطتين 

 ورأى العكس بالنسبة لألعمال اإلدارية،فال تتقرر مسؤولية أي منيما إال استثناء.   التشريعية والقضائية

 دة أن اإلدارة تسأل عن أعماليا التي تقوم بيا، وال يستثنى من ذلك سوى أعمال السيادة.فالقاع

نطاق عدم المسؤولية تقف عندىا،  وعند ىذه الحدود يبدأ  حدودوبالتالي فإن مسؤولية الدولة ليا 

 الذي يشمل اليوم أعمال السيادة ، وأعمال السمطة التشريعية، وأعمال السمطة القضائية.

 إلى: الجزأ م ىذا ينقس

 حدود المسؤولية. :أوالً 

  القواعد اإلدارية في المسؤولية.: اً ثاني
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 حدود المسؤولية

 عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السيادة  -1

، ولذلك فإن االثنين مكروىة من الفقو، والقضاءنظرية  –بطبيعتيا  – نظرية أعمال السيادةإن 

والوسائل التي تمحو آثار العمل القانوني الباطل تتكون من  يا،الحد منيتعاونان بقدر المستطاع عمى 

اإللغاء، والتعويض، فإذا كان اإللغاء قد استحال بالنسبة ألعمال السيادة فإن فريقًا من الفقياء الكبار 

يرون وجوب إباحة دعوى التعويض، فالذي ييم الحكومة قبل كل شيء ىو بقاء ىذه  "جيز"وعمى رأسيم 

 1ولكن مع تعويض األفراد الذين أصابيم ضرر منيا.ر إلغاء، إذًا لتبقى، األعمال بغي

 ولكن عمى أي أساس يمكن أن يبنى التعويض؟ ىل يبنى عمى أساس الخطأ؟ 

من الصعب التسميم بيذا، وخاصة أن المفروض في القضاء أاّل يتعرض لمحكم عمى مسمك 

فحتى بفرض أن اإلدارة   عمى أساس المخاطر،إلدارة اإلدارة ذاتو، ولذلك فإن الفقو يحبذ بناء مسئولية ا

لم تخطئ فإن فردًا معينا أصابو ضرر غير عادي من تصرف اإلدارة ، وقد تحمّمو لصالح المجموع، 

ومبدأ مساواة الجميع أمام األعباء العامة يحتم في ىذه الحالة أن ينال المتضرر تعويضًا عّما أصابو 

 2من ضرر.

إلى رأي الفقو طالما أنو ال  –إلى حدٍ كبير  –س الدولة الفرنسي قد استجاب ويمكن القول بأن مجم

 03يطمب منو أن يبني التعويض عمى أساس خطأ من اإلدارة

 

 
                                                

 .888ص -6966عام  -جامعة اإلسكندرية -3د. مصطفى أبو زيد فهمي: "القضاء اإلداري وجملس الدولة". ط - 1
 .326ص -6996عام  -دار الفكر العريب -قضاء اإللغاء -د. سليمان الطماوي: "القضاء اإلداري". الكتاب األول - 2

3 - C.E. 24 OCT. 1930. Rec. p 864. 
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 عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة التشريعية  -2

 ولكن ىذا القول يحتاج إلى تحديد.إن الدولة ال تسأل عن أعمال السمطة التشريعية،  يقال عادة

 فيجب أن نحدد أواًل أعمال السمطة التشريعية التي ال تسأل عنيا الدولة، ثم نطاق عدم المسؤولية ذاتيا.

   المقصود بأعمال السمطة التشريعية: -أوالً 

، يشمل األعمال التشريعية القسم األولتنقسم أعمال السمطة التشريعية إلى أربعة أقسام: 

، يشمل بعض التصرفات التي أوجب الدستور عرضيا الثاني والقسمالمحضة الخاصة بسن القوانين. 

ما لتأثيرىا عمى أموال الدولة، أو لمساسيا  عمى البرلمان لمموافقة عمييا، إما ألىميتيا الخاصة، وا 

والقسم ، يشمل األعمال المتعمقة بالنظام الداخمي لممجمس التشريعي. والقسم الثالثبالمصالح العامة. 

 المجمس في رقابتو لمسمطة التنفيذية. يشمل تصرفات الرابع

يتضمن قرارات  األولالنوع  أعمال القسم الثاني تتضمن ثالثة أنواع من القرارات:وحيث إن 

 الثانيذات سمطة، كالقرارات الخاصة بإنشاء الطرق العامة، والمصارف، وسائر أعمال الري... والنوع 

، كالقرارات الخاصة بعقد قرض عمومي، أو القرارات يتضمن قرارات ليا مساس بأموال الدولة، ومصالحيا

يتضمن قرارات  الثالثالخاصة بالمعاىدات، أو القرارات الخاصة بقانون الموازنة العامة لمدولة... والنوع 

 4ذات طبيعة وصائية كالقرارات الخاصة بترتيب الييئات المحمية، وعالقاتيا باإلدارة المركزية، وباألفراد.

تصدر من البرلمان في شكل قوانين تختمف عن ات المبينة في ىذه األنواع الثالثة وجميع القرار 

، القوانين التشريعية في طبيعتيا وفي القصد منيا وىو تطبيق القوانين التشريعية العامة القائمة

ويترتب عمى ذلك أنو ال يجوز لمبرلمان عند إصدارىا مجانبة قانون قائم فعاًل، وذلك عمى عكس الحال 

 في القوانين التشريعية، فإنو يجوز لمبرلمان عند إقرارىا مخالفة أحكام قانون سابق.
                                                

 -6996عام  -منشورات جامعة دمشق -5القضاء اإلداري". ط -الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة -"القانون اإلداري د. عبد اهلل طلبة" - 4
 .368ص
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فإنيا تتضمن األعمال المتعمقة بعالقة المجمس التشريعي بالحكومة، وىي  القسم الرابعأما قرارات 

 5بطبيعتيا من أعمال السيادة.

نحيم العالوات... ىو وعمى عمى عكس ما تقدم فإن تعيين موظفي البرلمان، وترقيتيم، وم

 بطبيعتو عمل إداري مغاير لألعمال البرلمانية سالفة الذكر...

 مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية: -ثانياً 

كل ما يصدره البرلمان من قرارات وأعمال قيامًا بوظيفتو الدستورية.  األعمال البرلمانية تشمل

، فيي تشمل إذن كل ما يصدره البرلمان، أو أعضائو، أو وما عدا تمك التي تصدر في صورة قانون

 6ىيئاتو، في أثناء قياميم بالرقابة عمى الحكومة، ووضع التشريعات الالزمة لمبالد.

السؤال، واالستجواب، والتحقيق البرلماني،  وقرارات المجان في ىذا الصدد، وبناًء عميو فإن 

ات الصادرة بالفصل في صحة نيابة األعضاء، أو بإسقاط وقرارات البرلمان بالثقة بالوزراء، والقرار 

العضوية عنيم، والقرارات التي يصدرىا رئيس البرلمان، أو البرلمان ذاتو، لممحافظة عمى النظام فيو، 

كل ذلك يعّد ...  واالقتراحات المقدمة من األعضاء، والمناقشات التي تدور بصددىا، واآلراء التي تبدى

ال يمكن الطعن فييا باإللغاء وال يمكن أن تسأل الدولة عن التعويض  لبرلمانية التيمن قبيل األعمال ا

 7الواجب عما تحدثو من أضرار.

وىو في سورية ال يطبق ومبدأ عدم المسؤولية ىذا مقرر في فرنسا، وبمجيكا، ومصر، وسورية، 

مسؤولية الدولة عن  أمام مجمس الدولة فحسب، بل وأمام القضاء العادي أيضا، فما ىو أساس عدم

 ىذه األعمال ؟  وما مدى عدم المسؤولية ىذه ؟ 

                                                
 .882  -مرجع سابق -د. مصطفى أبو زيد فهمي - 5
 .289ص -مرجع سابق -د. سليمان الطماوي: - 6
 .452ص -6985عام  -ملطبوعات اجلامعيةدار ا -د. ماجد راغب احللو: "القضاء اإلداري". اإلسكندرية - 7
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 أساس عدم مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية: -ثالثاً 

 تعددت األسس التي استند إلييا في أساس عدم مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية، ومنيا:

  البرلمان صاحب السيادة وصاحب السيادة ال يسأل: -أ

ىو األساس األول الذي استند عميو البعض لمقول بعدم مسؤولية الدولة عن األعمال  ىذا

فالبرلمان ىو ممثل األمة، واألمة صاحبة السيادة، ومن ثم فيو يعد أعمى سمطة سياسية البرلمانية، 

 في البالد.

ن كان الممثل األول لصاحب السيا وىذا األساس ال يمكن التسميم بو، إال دة، فالبرلمان حتى وا 

ال تتجزأ، وال يمكن التنازل " روسوفالسيادة عمى حد تعبير " أن ىذا ال ينقل السيادة، وال يمّمكيا إياه،

، والبرلمان في الواقع ليس سوى إحدى الييئات المنشأة، أو المؤسَسة، ومن ثم فجب أن يخضع في عنيا

إن كانت أعمالو محل رقابة، ألن ىذا  أعمالو لما قررتو السمطة التأسيسية في الدستور، فال جناح عميو

 8ىو الوضع الطبيعي الذي ال غرابة فيو.

  األعضاء ال يسألون، والبرلمان كذلك: -ب

فالدستور يقرر صراحة قاعدة عدم المسؤولية ألعضاء البرلمان، فيم ال يسألون جنائيًا، أو 

ذا كان النائب ال  فتيم البرلمانية،مدنيًا عن األقوال واآلراء والتصرفات التي يقومون بيا قياما بوظي وا 

 يسأل، والبرلمان يتكون من عدد من النواب فمن الطبيعي أن يكون ىو أيضا ال يسأل.

 فالحكمة التي دعت إلى تقرير عدم مسؤولية العضو  محل نظر كبير،وىذا القول 

ّل حركتو فنجعمو فالعضو الواحد ضعيف، ومن المصمحة أال نش ال تتوافر لتقرير عدم مسؤولية الكل،

ليس ضعيفًا، وليس ثمة  –أي البرلمان في مجموعو  – ولكن "الكل"عرضة لمدعاوى المدنية، والجنائية. 
                                                

 .885  -مرجع سابق -د. مصطفى أبو زيد فهمي - 8

100 



ما يدعو إلى تقرير عدم مسؤوليتو، ىذا فضال عن أن الدساتير تنص صراحة عمى عدم مسؤولية 

 بالنسبة لمبرلمان ككل. العضو، فال مفر من اتباع حكميا، ولكنيا لم تأِت بمثل ىذا النص أبدًا،

 مبدأ الفصل بين السمطات: -ج

إن قيام المحاكم ، فقالوا في تبرير قاعدة عدم المسؤوليةاستند جانب من الفقو عمى ىذا المبدأ 

بالرقابة عمى أعمال البرلمان، والحكم وفقًا لذلك فيو اعتداء من السمطة القضائية عمى السمطة 

 لفصل بين السمطات.التشريعية، وبالتالي عمى مبدأ ا

، ألنو لو تحقق فالفصل بين السمطات ال يعني الفصل التام المطمق كان محل نقد،وىذا القول 

بيذا الشكل ألصيبت أجيزة الدولة السياسية فورًا بالشمل، والفصل التام ال يوجد اآلن حتى في الواليات 

 9وص الدستور.المتحدة األمريكية عمى الرغم ما يبين من الدراسة السطحية لنص

يقوم القضاء بالرقابة عمى أعمال اإلدارة، فمماذا  -كفرنسا ومصر وسورية-وفي كثير من البالد 

 ال يعّد ىذا اعتداء عمى مبدأ الفصل بين السمطات بينما تعّد رقابتو ألعمال البرلمان كذلك ؟ 

 السبب الحقيقي لعدم المسؤولية:  -د

ففي  بنظر قضايا المسؤولية عن األعمال البرلمانية.عدم وجود مختص إن السبب الحقيقي ىو 

قد وضعت السمطة  1789فرنسا مثال نرى أن الظروف التاريخية التي نشأت منذ الثورة الفرنسية عام 

القضائية في مرتبة أقل من مرتبة البرلمان، وليذا فإن المحاكم العادية واإلدارية تنظر إلى البرلمان 

 تى إنيا لم تعِط لنفسيا حتى اآلن حق رقابة دستورية القوانين!! وأعمالو بميابة، وخشية، ح
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وىو الذي يختص أساسًا بإلغاء القرارات اإلدارية والتعويض - مجمس الدولةىذا فضال عن أن 

والتي ليس من بينيا اختصاصو بنظر األعمال  مقّيد بالنصوص التي حددت اختصاصاتو، -عنيا

 10لك، فميس ىنالك إذًا قاضيًا يختص بذلك.البرلمانية، والمحاكم العادية كذ

 مدى عدم المسؤولية عن األعمال البرلمانية: -رابعاً 

القاعدة ىي عدم مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية، وقد جاءت ىذه القاعدة كنتيجة طبيعية 

يصدر  وىل تشمل كل ما؟  فما مدى عدم المسؤولية لعدم وجود قاٍض يختص بنظر مثل ىذه الدعاوى،

   عن البرلمان من قرارات حتى ولو كانت خاصة مثال بموظفيو اإلداريين أو بترميم أبنيتو ؟

 مبدأ عدم المسؤولية يقتصر عمى األعمال البرلمانية بطبيعتيا:  -أ

كالقرارات الخاصة  إخراج كل التصرفات القانونية العادية والقرارات اإلدارية العادية ،وىذا يعني 

. فعقود األشغال العامة مثاًل التي يعقدىا مكتب مجمس من نطاق عدم المسؤوليةداريين... بالموظفين اإل

 11الشعب مع بعض المقاولين ال تنسحب عمييا قاعدة عدم المسؤولية...

 وجوب التمييز بين التأييد السياسي والتصديق القانوني:  -ب

ال يقمب ىذا العمل من عمٍل ة الصادر من البرلمان لعمل من أعمال الحكوم التأييد السياسي

وبالتالي إذا أمرت الحكومة بإغالق إحدى الجمعيات، أو قررت مصادرة كتاب، إداري إلى عمٍل برلماني. 

، وال تتغير ىذه الطبيعة حتى ولو إدارية بحتةذات طبيعة  -بطبيعتيا–أو نشرة معينة... فإن ىذه األوامر 

 12وتأييدىا فيو. قرر البرلمان الموافقة عمى عمل الحكومة،
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فالقرارات  يحّول العمل اإلداري إلى عمل برلماني،فعمى العكس من ذلك، إذ إنو  أما التصديق القانوني

بقوانين التي تصدرىا الحكومة في غياب البرلمان ىي أعمال إدارية، فإذا جاء البرلمان وصّدق عمييا 

 دارية.تتحّول بيذا التصديق إلى قوانين، وتفقد طبيعتيا اإلفإنيا 

 عدم مسؤولية الدولة عن القوانين -خامساً 

 التي تصدر عن السمطة التشريعية وتحوي قواعد قانونية عامة مجّردة،يراد بالقوانين ىنا تمك 

قد تصادر نشاطًا، وقد تحد من إحدى الحريات التي اعترف بيا الدستور، كحرية الصناعة، وحرية 

 بعض األفراد... التجارة، فيترتب عمى ذلك إلحاق إضرار ب

ففي مثل ىذه األحوال فيل يمكن ليؤالء أن يطالبوا الدولة بتعويض عما لحقيم من ضرر من جراء ىذه 

   القوانين ؟

فما ىي األسس التي  13ىي عدم مسؤولية الدولة عن القوانين، -قديماً -القاعدة التي سادت

 قامت عمييا ىذه القاعدة ؟  وما ىو الوضع حاليا في فرنسا ؟  

 أساس عدم مسؤولية الدولة عن القوانين: -أ

   سيادة الدولة: -1

ىذه الفكرة  عدم المسؤولية في ىذا الصدد ىي فكرة السيادة،إن أقدم األسس التي قامت عمييا 

التي تسمطت عمى أذىان الفقياء طوال القرن التاسع عشر، وخاصة في نصفو األول، نجدىا واضحة في 

"إن القانون ىو عمل من أعمال إذ يقول في كتابو عن القضاء اإلداري:  فريير"،"الكتابات الفقيو الكبير 

السيادة، والخاصية األولى لمسيادة أنيا تفرض نفسيا عمى الجميع بغير أن يستطيع أحد أن يطالبيا 
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يرون فمقد وجو إلييا الكثوىذه الفكرة كما عرضيا "الفريير" ال توجد اآلن في الفقو الحديث،  بأي مقابل".

 14سيام النقد، بل إن إحدى المدارس الفقيية قد أنكرت فكرة السيادة إنكارًا تاماً.

  المشّرع ال يخطئ: -2

 شّرعألن الم "إن المشّرع ال يخطئ"، ومن األسس التي أراد البعض أن يستند إلييا الفكرة القائمة:

ولية ال تقوم إال عمى الخطأ، فيي ىو الذي يحدد الخطأ والصواب من الناحية القانونية، وبما أن المسؤ 

 15إذن ال تقوم أبدًا نتيجة لما يصدره المشّرع من قوانين.

ال وىؤالء بطبعيم مجموعة من بني البشر، فالمشرع ليس أكثر من  ىذا الرأي غير سديد،ولكن 

ان فضال عن أنيم مقيدون بنصوص الدستور، فإذا تجاىموىا، أو أساءوا  فيميا ك يفترض فييم العصمة،

الخطأ في جانبيم، ىذا مع العمم بأن الخطأ لم يعد األساس الوحيد الذي تقوم عميو المسؤولية، إذ أنيا 

"مساواة الجميع أمام األعباء استنادا إلى مبدأ  Le risqueيمكن أن تقوم عمى أساس "فكرة المخاطر"  

 العامة".

   الضرر العام ال يعوض عنو: -3

ضرر عام يصيب جميع ن الضرر الذي ينشأ عن القوانين ىو وىنالك أساس آخر يتمخص في أ

المواطنين أو عدد كبير منيم، في حين أن الضرر الذي يمكن التعويض عنو يجب أن يكون ضررا 

 خاصًا يصيب فئة قميمة من الناس.
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وبنوا عميو عدم مسؤولية الدولة عن القوانين، اعتمد الكثير من الفقياء عمى ىذا األساس، وقد 

أن الضرر الناشئ عن القوانين ال تكون " الذي يؤكد بصفة قاطعة بونار"، و"فالين" و"جيزىؤالء "ومن 

 لو مطمقًا صفة الخصوصية.

ن كان ينطوي عمى الكثير من الصحة-ىذا االتجاه  ال يمكن التسميم بو عمى إال أنو  -وا 

ضرره يمكن أن يتركز عمى  فإن -وعمى الرغم من صدوره في صيغة عامة مجّردة-ألن القانون  إطالقو،

 16أشخاص قالئل، أو فئة محددة من الناس.

   التعويض يعرقل اإلصالح: -4

إذا أجبرنا الدولة عمى أن تعوض األفراد عن كل ضرر تمحقو القوانين بيم ألدى ذلك الى عرقمة 

  اإلصالح في الدولة.

ماذا يتحمل ضرره فئة قميمة اإلصالح الذي تستفيد منو األمة بأسرىا لويؤخذ عمى ىذا الرأي أن 

من الناس ؟ أفال يستحق األمر أن يساىم الجميع في ىذا العبء العام تطبيقا لمبدأ مساواة الجميع 

 أمام األعباء العامة ؟ 

وخالصة القول إنو ليس ىنالك من أساس قاطع في عدم مسؤولية الدولة عن القوانين، ولذلك 

ي يحد من قاعدة عدم المسؤولية، ويتبع سياسة أكثر مرونة فميس غريبا أن نرى مجمس الدولة الفرنس

 17إزاء ىذا األمر.

 نطاق عدم المسؤولية عن القوانين في فرنسا: -ب
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  تطور قضاء مجمس الدولة الفرنسي:  -1

وكانت المسألة التي يدو   تطّور قضاء مجمس الدولة الفرنسي في ىذا الصدد تطورًا كبيرًا،

فمو أن المشرّع وضع بعض  في حال سكوت المشرّع،ويض أو عدم جوازه حوليا النقاش ىي جواز التع

القواعد في ىذا الصدد لقام القضاء بتطبيقيا دون صعوبة، فماذا لو سكت المشرع ؟ ىل يمنح 

 التعويض أم يرفض ؟ 

في ىذه الحالة، رفض التعويض مستقرًا منذ البداية عمى  مجمس الدولة الفرنسيكان قضاء 

ن ظل ثابتًا حوالي قرن من الزمان-اء ولكن ىذا القض ليستبدل بو  1331إال أنو انتيى عام  -وا 

 المجمس قضاء جديدًا.

وقرر فيو مسؤولية  La Fleurette"ال فموريت" ففي ذلك العام أصدر المجمس حكمو في قضية 

ى أساسا الدولة عن األضرار التي تسببيا القوانين، وبنى فيو المسؤولية عمى أساس المخاطر، ال عم

 الخطأ. 

أراد أن يحمي بو  1934وتتمخص وقائع القضية في أن المشرع الفرنسي أصدر قانونا عام 

منتجات األلبان، فنص فيو عمى تحريم صناعة وتداول أي مادة تستعمل نفس استعمال القشدة، وال تكون 

ت تصنع نوعا من التي كان La Fleuretteكميا من المبن،  وكان من شأن ذلك بشركة "ال فموريت" 

القشدة يتكون من المبن والزيت وصفار البيض، فاضطرت إلى إيقاف كل ىذا بعد صدور القانون، األمر 

الذي أصابيا بأضرار جسيمة،  فما كان منيا إال أن طمبت تعويضا من وزير الزراعة ولكنو، رفض 

 018إلى مجمس الدولة الطمب مستندًا عمى سكوت المشرّع، فاضطرت الشركة إزاء ذلك إلى المجوء
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ليضع تقريره فمم يستند مباشرة عمى القضاء السابق والذي تكون  Romieuوجاء مفوض الدولة 

خالل قرن من الزمان، عمى أساس أن المشرع قد سكت عن منح التعويض، ولكنو أراد أن يجدد فبحث 

ولكن المجمس  عويض،إن المجمس أراد أن يمنح التأيضا في األعمال التحضيرية ليقول في النياية 

المشّرع لم يشأ أن يستبعد استعمل ىذه الوسيمة الممتوية ذاتيا ليقرر في النياية رأيا عكسيًا مفاده أن 

دعوى التعويض، وبالتالي فال مانع من منح الشركة تعويضا عمى أساس المخاطر استنادًا إلى مبدأ 

 لمجمس قضاءه ىذا في قضية مشابية.وبعد ست سنوات أكد امساواة الجميع أمام األعباء العامة.

 شروط منح التعويض:   -2

بتعويض عن األضرار الناتجة عن القوانين إذا توافرت  -اآلن –يحكم مجمس الدولة الفرنسي 

 19الشروط اآلتية: 

فمو أنو  يجب أال يكون المشّرع قد اتخذ قرارًا صريحًا في الموضوع بمنح التعويض، أو منعو، - أ

ذا منح التعويض صراحة فإ ن ميمة القاضي تنحصر في تطبيق القواعد التي وضعيا المشرّع، وا 

 المشّرع وسكوتمنع التعويض امتنع عمى القاضي االجتياد، ووجب أن يقضي برفض الدعوى.  

 وحده ىو الذي يفسره المجمس عمى أنو موافقة ضمنية عمى منح التعويض.

فحتى في ىذه  التحضيرية لمقانون، ويجب االستعانة ليس فقط بنصوص القانون، بل باألعمال  - ب

 يجب أال يكون المشرّع قد اتجيت نيتو إلى رفض التعويض. –األعمال التحضيرية 

إن النشاط الذي حد القانون منو يجب أن يكون في حد ذاتو مشروعا ومتفقا مع اآلداب العامة،  - ج

ادر بإغالق دور فإذا كان غير مشروع أو مخالفا لممصمحة العامة فال تعويض، فالتشريع الص
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ال يمكن التعويض عن األضرار  –بعد أن كانت مباحة  –البغاء العمني أو بتحريم المخدرات 

 .ي ينزليا بالمشتغمين بيذه األمورالت

إذا كان القانون قد ىدف حماية المصمحة العامة لمبالد بأسرىا فال تعويض، أما إذا كان   - د

روعات معينة، فإن التعويض يغدو ممكنًا. المقصود ىو حماية مصالح طائفة معينة، أو مش

ن كانت في ظاىرىا متناقضة إال أنيا في الواقع طبيعية، ومفيومة، فالتضحية  وىذه النتيجة وا 

التي ينزليا القانون لمصمحة المجموع، لمصمحة المجتمع كمو يجب أن يتحمميا الفرد بال 

، أو التي تحدد تسعيرة جبرية لبعض تعويض،  فالقوانين التي تحد من حرية التصدير واالستيراد

البضائع، إنما تفعل تمك لصالح المجموع، فال تعويض عّما تمحقو من ضرٍر ببعض الناس. أما 

القوانين التي تمغي صناعة معينة لتحمي صناعة أخرى فتوقع ضررا ببعض المشروعات لصالح 

 20بعض المشروعات األخرى فيي التي يعوض عنيا.

عنو يجب أن يكون عمى قدٍر من الجسامة، فيشترط فيو أن يكون  إن الضرر الذي يعوض - ذ

 غير عادي، وخاص، ومباشر.

تشترط بالنسبة لممضرور الذي ال تربطو بالدولة أي رابطة تعاقدية، أما إن ىذه الشروط إنما  - ر

ىؤالء الذين تعاقدوا معيا وجاءت التشريعات الجديدة فأنزلت بيم بعض األعباء فإن حالتيم 

 المبادئ المقررة في نظرية "أعمال األمير".تحكميا 

 .عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية -ج

تحدث بعض عمى الرغم مما قرره القانون من إجراءات وضمانات في الحكم والتقاضي إال أنو قد 

م عميو فقد يحاكم إنسان بتيمة معينة ويحك ،األخطاء القضائية التي تمحق بالمتقاضي ضررًا جسيماً 
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بسببيا بالسجن، ثم يكتشف بعد مرور مدة ليست بالقصيرة أن ىذا الذي أدين برئ وأن المجرم الحقيقي 

شخص آخر، وقد ترى النيابة العامة أن األدلة تشير إلى اتيام شخص معين فتقبض عميو احتياطيًا ثم 

عندما يقدم لممحاكمة ترى تطمب من القضاء تجديد الحبس االحتياطي فيظّل مقبوضا عميو لمدة طويمة، و 

ىل يباح المحكمة أنو لم يرتكب الجرم المنسوب إليو فتقضي ببراءتو ... في ىذه الفروض وأمثاليا 

 لممضرور أن يختصم الدولة عن األضرار التي سببتيا أعمال السمطة القضائية الخاطئة ؟ 

عمال السمطة إن القاعدة المستقرة في فرنسا وفي مصر ىي عدم مسؤولية الدولة عن أ

 القضائية، فيل ليذه القاعدة أساس معقول ؟ وما نطاق عدم المسئولية ؟ 

 أساس عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية: -أواًل 

  استقالل السمطة القضائية عن الحكومة: -أ

استقالل السمطة القضائية عن من األسس التي حاولت بعض األحكام التي تستند عمييا 

التابع  فعالقة القضاء بالحكومة ليست عالقةومن ثم فالحكومة ال تسأل عن أعماليا،  الحكومة،

 21ومن ثم فيي ال ترتب مسؤولية ما. بالمتبوع

ن كان فعاًل مستقاًل عن الحكومة، وال -ألن القضاء  وىذا األساس ال يمكن االستناد عميو، وا 

فنحن نبحث أساس عدم مسؤولية إال أن ذلك ليس مدار بحثو ىنا،  -م ا لدستوريخضع لتوجيييا بحك

الدولة، ال الحكومة. والحكومة عندما تدفع التعويض المحكوم بو عمى الدولة فإنما تدفع بوصفيا 

 22المدبرة ألعمال الدولة، والحارسة عمييا.
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  تقرير المسؤولية سيعرقل أعمال القضاء: -ب

قد "يرعب القضاة" فيجعميم قو أن تقرير المسؤولية عن األعمال القضائية يرى جانب من الف

األمر الذي يؤدي إلى اإلكثار من التأجيل، وعرقمة سير  يترددون كثرًا  قبل الفصل في المنازعات،

 23العدالة، مما يساعد عمى تفشي اإلجرام، واالستيانة بالقانون.

اء، فنحن ال نقرر ىذه المسؤولية في ذمة القاضي تقرير المسؤولية لن يعرقل القضوالواقع أن 

نما نقررىا في ذمة الدولة، فيي التي تدفع التعويض، فما الذي يرىق القاضي بعد ذلك؟   شخصيًا، وا 

ولماذا يقال إن تقرير المسؤولية ىنا سيعرقل القضاء مع أن تقرير المسؤولية عن أعمال السمطة اإلدارية 

 24العكس ساعد عمى حسن سيرىا ؟ لم يعرقل اإلدارة، بل عمى 

   حجية األحكام وقوة الشيء المقضي بو: -ج

من سابقيو، إال أنو أساس جزئي، وقد استندت عميو بعض المحاكم  أقوىوىذا األساس في الواقع 

لتقرر عدم مسؤولية الدولة، فالحكم في نظرىا بعد أن تنقضي مواعيد الطعن فيو يكون حجة فيما قضى 

ن ، خاطئأحد بعد ذلك ليقول إن ىذا الحكم الذي يعد "عنوانًا لمحقيقة" ىو في الحقيقة  بو، فإذا جاء وا 

الدولة يجب أن تعوض المضرور عما أحدثو ىذا الخطأ، مثل ىذا القول يتعارض تاما مع قوة الشيء 

 25المقضي بو، ومن ثم فإنو يغدو غير مقبول.

                                                
 .982  -مرجع سابق -د. مصطفى أبو زيد فهمي - 23
 .468ص -ابقمرجع س -د. ماجد راغب احللو - 24
 .328ص -مرجع سابق -د. عبد اهلل طلبة - 25

110 



 -من الناحية القانونية-ه األحكام ال يمكن بالنسبة لألحكام النيائية، فيذ صحيحوىذا األساس 

 ولكن ىذا األساس وصفيا بالخاطئة، وال يمكن بالتالي أن يعّوض عنيا، 

فإذا حكمت المحكمة الجنائية ال يصمح لتقوم عميو عدم المسؤولية عن القرارات التي ليس ليا حجية، 

ىا في الحبس االحتياطي ؟ ليس في ببراءة المتيم أال يمكن لو أن يطالب بتعويض عن المدة التي قضا

 26ىذا الطمب مخالفة لحجية الحكم، بل ىو متفق معو كل االتفاق.

 فيذا األساس يبرر جزئيًا عدم المسؤولية عن بعض األعمال القضائية، وال يبررىا عن البعض اآلخر.

   السبب تاريخي بحت: -د

سبب تاريخي بحت، ائية إنما ىو إن السبب الحقيقي في عدم مسؤولية الدولة عن األعمال القض

منذ القرن التاسع -فقد ظمت الدولة طوال قرون عدة تتمتع بقاعدة عدم المسؤولية، ثم بدأت ىذه القاعدة 

تزول شيئا فشيئًا، ولكنيا لم تختِف نيائيا، فظّمت في نطاق محدود تغطي بعض األعمال، ومنيا  -عشر

وجود أساس معقول يفسر قاعدة عدم المسؤولية إال وعمى الرغم من عدم  أعمال السمطة القضائية،

 27أنيا ما زالت قائمة حتى اليوم.

من تقرير مسؤولية الدولة عن  -من الناحية الفنية القانونية-والواقع أنو ليس ثمة ما يمنع 

األعمال القضائية جميعيا ما عدا األحكام )لما ليا من حجية(، بل وحتى ىذه األحكام النيائية قد يجد 

لمشرع أن العدالة تقتضي إعادة النظر فييا بعد فوات مواعيد الطعن، فيبيح ذلك بنصوصٍ خاصة، ا

 وفي ىذه الحالة يغدو التعويض عنيا أمرًا ممكنًا. 

 نطاق عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية:  -ثانياً 
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دولة، ثم مسؤولية الموظف إن المسؤولية التي يتصّور وجودىا في ىذا المجال نوعان: مسؤولية ال

فإلى أي حد تسأل الدولة عن األعمال القضائية؟  والى أي حد )القاضي( شخصيًا في مالو الخاص، 

  يسأل الموظف )القاضي( شخصيًا ؟

، عمى الرغم من عدم إن القاعدة المسّمم بيا في فرنسا، ومصر، وسورية، ىي عدم المسؤولية

 وجود أساس معقول يبررىا اليوم.

نعرض فيما يمي ليذه القاعدة بالنسبة ألعمال القضاة، ثم ألعمال النيابة العامة، ثم ألعمال وس

 -كتبة المحاكم -البوليس القضائي )الضبطية القضائية(، ثم ألعمال مساعدي العدالة )المحضرين

 الخبراء(...

 أعمال القضاة:  -1

في الدوائر المدنية، أو الجنائية،  سواء كانوا أعمال جميع القضاة،تغطي قاعدة عدم المسؤولية 

أو األحوال الشخصية.... وسواء ذلك قضاة المحاكم العادية، أو قضاة المحاكم االستثنائية، كالمحاكم 

ليس األحكام ذات الحجية فحسب، بل وجميع األحكام والقرارات  وىي تغطي جميع أعماليم،العسكرية... 

في الخصومات، فيي تغطي األحكام النيائية، واألحكام  التي يصدرونيا قيامًا بوظيفتيم في الفصل

 التمييدية، واألحكام الصادرة في إشكاالت التنفيذ، واألعمال الوالئية، كاألوامر عمى العرائض...

 قاعدة عدم المسؤولية ال تغطي القرارات اإلدارية التي يصدرىا القضاءونمفت النظر إلى أن 

حاكم بالنسبة لمموظفين الكتابيين الخاضعين ليم، سواء في التأديب، أو فالقرارات التي يصدرىا رؤساء الم

غيرىا من النواحي الوظيفية... عّدىا مجمس الدولة الفرنسي منذ البدء قرارات إدارية بحتة، ومن المتصور 

 أن يمغييا المجمس، وأن يحكم عمى الدولة بتعويض عما سببتو من أضرار.
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  تغطي قرارات الجيات اإلدارية ذات االختصاص القضائي،قاعدة عدم المسؤولية الكما أن 

فيذه القرارات قرارات إدارية تدخل في والية اإللغاء، ومن ثم فإن الدولة يمكن أن تسأل عنيا، ويمكن 

 28لمقضاء اإلداري أن يقضي في طمبات التعويض المبنية عمييا.

 أعمال النيابة العامة:  -2

   اء جزءًا مكماًل لمسمطة القضائية؟ىل تعّد النيابة العامة كالقض

سوى بين رجال النيابة وبين  1961ال شك في ذلك، فقانون السمطة القضائية السوري لعام 

 القضاة في دعوى المخاصمة فكشف بذلك عن حقيقة وضعيم في نظر المشرع.

 أعمال الضابطة القضائية:  -3

محافظة عمى األمن العام، والصحة ميمتو ال الضبط اإلدارينوعان: إداري وقضائي.  الضبط

فميمتو اكتشاف  القضائي الضبطالعامة، والسكينة العامة. وييدف إلى منع وقوع الجرائم ابتداء. أما 

الجرائم بعد وقوعيا، وجمع األدلة التي تساعد عمى العقاب عمييا، وقوى األمن الداخمي تقوم عندنا 

بعض الفئات من الموظفين العموميين منحت قانونًا صفة  بالميمتين )الضبط اإلداري والقضائي(. وىنالك

الضبط القضائي بالنسبة ألنواع خاصة من الجرائم ىي تمك التي تتعمق بأعمال وظيفتيم، ومن ىؤالء 

 مفتشو الصحة ومفتشو الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش، وموظفو الجمارك ...

ولكن ما ىو الحل بالنسبة ألعمال  ل عنيا.الدولة تسأ فال شك أن الضبط اإلداريأما أعمال 

من حيث اإللغاء ال شك أنيا ال تعّد قرارات إدارية، بل أعمااًل قضائية ال يختص   الضبط القضائي؟

مجمس الدولة بإلغائيا، وبالتالي فيو ال يختص بالتعويض عنيا، فيي تدخل في اختصاص القضاء 

  كأعمال القضاة ؟ ولكن ىل تحمييا قاعدة عدم المسؤوليةالعادي، 
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عدم مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط القضائي تمامًا كأعمال القضاة.  المحاكم الفرنسيةترى 

 فإن القضاء يميل إلى الرأي العكسي، ويقرر مسؤولية الدولة عن ىذه األعمال.  مصرأما في 

ن كانت متصمة ب القضاء إال أنيا ونرّجح اتجاه القضاء المصري، ألن ىذه األعمال في الواقع وا 

ليست من أعمال القضاء، وال يجوز أن تتساوى باألحكام القضائية، فميس كل ما يتصل بالقضاء 

ن كانت ال تقل اتصااًل  -تغطيو قاعدة عدم المسؤولية، فأعمال مساعدي العدالة )المحضرين الكتبة( وا 

 بالعمل القضائي إال أنيا ال تتمتع بقاعدة عدم المسؤولية. 

 ي العدالة : مساعد -4

ن اتصمت بالقضاء-فإن أعماليم كالكتبة، والمحضرين،  إال إن الدولة ال تتمتع بالنسبة ليا  -وا 

 29 بقاعدة عدم المسؤولية.
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 وليةؤ القواعد اإلدارية في المس

وىي قواعد قضائية بحتة وضعيا مجمس لمقواعد اإلدارية في المسؤولية، الجزأ سنعرض في ىذا 

 رنسي عمى مدًى طويل.الدولة الف

 أساس المسؤولية الخطأ أم المخاطر؟ - أ

واألصل في المسؤولية أن تقوم الخطأ، والضرر، وعالقة السببية بينيما. أركان المسؤولية ثالثة: 

وجب عمييا أن تعوضو عما أصابو من ، فإذا أصاب اإلنسان ضرر من جراء خطأ اإلدارة الخطأعمى 

  ضرر.

بغير الخطأ، بمجرد حدوث ضرر سببو عمل اإلدارة حتى ولو كان ولكن ىل تقوم المسؤولية 

 ىذا العمل غير خاطئ ؟ 

مسؤولية اإلدارة بالنسبة لموضوعات عدة أقّر فييا  مجمس الدولة الفرنسيىذا ىو ما ذىب إليو 

ن، حيث إن اإلدارة قد تستفيد من أعمال معينة، وتفيد بيا الكثيري أو تحمل التبعة،، عمى أساس المخاطر

فيجب عمييا أن تتحمل تبعة ىذه المخاطر،  ولكنيا تخّمف بيذه األعمال المشروعة بعض المخاطر،

ومبدأ مساواة الجميع أمام فينالك فرد أصابو ضرر من جراء ىذه األعمال التي سيستفيد منيا الكثيرون، 

ى الجميع، وىذا لن بل يجب أن يقسم عم األعباء العامة يقضي بأال يتحمل ىذا الفرد وحده ذلك الضرر

يكون إال عن طريق منح المضرور تعويضا يدفع من الخزانة العامة، ويغطيو الجميع، بما يدفعونو من 

ضرائب، فكأن الضرر قد حممو الجميع كل بقدر بسيط، فمبدأ مساواة الجميع أمام األعباء العامة ىو 

 30ممسؤولية اإلدارية.الذي يؤدي إلى األخذ بفكرة المخاطر، أو تحّمل التبعة كأساس ل
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 :المميزات العامة لفكرة المخاطر كأساس لممسؤولية اإلدارية  - ب

 مفيوم فكرة المخاطر: -أوالً 

األساس الطبيعي الذي تقوم عميو المسؤولية ىو الخطأ، وال يمجأ مجمس الدولة  الفرنسي إلى   

أن يتطمب من المضرور إثبات  فيو يقيم المسؤولية دونفكرة المخاطر إال كأساس مكّمل لألساس األول، 

فالمسؤولية في حالة المخاطر تقوم بغير حاجة إلى خطأ ما في جانب اإلدارة، أو جانب الموظف، 

إثبات أي خطأ، ويكفي فييا أن يثبت المضرور أن الضرر قد نشأ عن فعل صادر من اإلدارة، سواء 

 أكان ىذا الفعل خطأ أم ال.

قوم عمى أساس الخطأ، وبما أن المخاطر أساس تكميمي وبما أن األصل في المسؤولية أن ت

فيجب إذن أن نحد من امتدادىا أكثر مما ينبغي، وىذا ىو ما حرص عميو مجمس الدولة الفرنسي فتتطمب 

ففضال عن في الضرر شروطا خاصة أكثر من تمك التي يشترط في حالة المسؤولية عمى أساس الخطأ، 

 031،  يجب أن يكون خاصًا، وغير عاديوجوب كون الضرر مؤكدًا، ومباشراً 

فبما أن المسؤولية المبنية عمى فكرة  وال بد أن نفرق بين القوة القاىرة والحادث الفجائي،

فإنيا ال تنتفي في حالة الحادث الفجائي، المخاطر ال يتطمب قياميا إثبات أي خطأ في جانب اإلدارة، 

الفجائي يشبو القوة القاىرة في أنو ما كان يمكن توقعو، فالحادث  بل تنتفي فقط في حالة القوة القاىرة.

وما كان يمكن مقاومتو، ولكنو يتميز عنيا في أنو داخمي بالنسبة لنشاط محدث الضرر، أي ال يمكن 

فصمو عنو. أما القوة القاىرة فيي حادث خارجي بالنسبة لذلك النشاط، فالعاصفة، والزلزال، والغزو 

رة. أما انفجار إحدى القاطرات، أو تحطم إحدى الكابالت الكيربائية... في ىذه الخارجي... تمثل قوة قاى

 الحوادث إذا حدثت ألسباب نجيميا فيي حوادث فجائية.
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 تطبيقات فكرة المخاطر في القضاء اإلداري الفرنسي: -ثانياً 

وقد   ة.طبق مجمس الدولة الفرنسي فكرة المخاطر، وبنى عمييا مسؤولية اإلدارة في مجاالٍت عد

استقرت الحمول التي جاء بيا حتى أن المشرع نفسو قد تدخل ونظم بعض الموضوعات مستميمًا ما 

وضعو المجمس من قواعد،  ومازال المجمس حتى اآلن يطبق قضاءه مصّرًا عمى أن تقوم فكرة المخاطر 

عمى أساس  كأساس تكميمي لممسؤولية، إلى جانب فكرة الخطأ، واألضرار التي عوض المجمس عنيا

 32المخاطر ىي:

 األضرار الناتجة عن األشغال العامة والمنشآت العامة: -أ

كان ىذا المجال ىو أول ما طبق فيو مجمس الدولة الفرنسي المسؤولية عمى أساس المخاطر، 

ولعّل مرجع ذلك إلى ما لمممكية الفردية من قداسة في مبادئ القانون العام التي جاءت مع مجيء الثورة 

إذ ال يجوز نزع الممكية بغير رنسية، فكل ما يضر بيذه الممكية يجب أن يدفع عنو تعويض عادل، الف

ىذا فضال عن الظروف التاريخية التي ساعدت المجمس في ىذا القضاء، ففي القرن التاسع عشر  مقابل.

طوط حيث تمت األشغال العامة الضخمة في أنحاء أوربا من شق، إلى إقامة الطرق، إلى مد الخ

الحديدية... فكان ىذا المجال بطبيعتو أخصب مجال لممسؤولية اإلدارية، فكان طبيعيا أن يبنى المجمس 

فيو قضاءه الجديد، فضاًل عن أن بناء المسؤولية عمى أساس المخاطر فيو تحاش لمحكم عمى مسمك 

 33اإلدارة، إذ إنو بطبيعتو ال ينطوي عمى أي لوم ليا.
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 تي تصيب موظفي اإلدارة وعماليا:األضرار المينية ال -ب

وال يستطيع أن يثبت  مة، أو موظفييا، في أثناء العمل،يحدث أن يصاب أحد عمال اإلدارة العا

ن كان من الثابت أن الفعل الضار متصل بنشاطيا، فيل يستطيع في ىذه الحالة أن   خطأ اإلدارة، وا 

 يطمب التعويض عمى أساس المخاطر؟ 

  Camesفي قضية  1895رنسي قضاءه في ىذا الشأن بحكم أصدره عام بدأ مجمس الدولة الف

وكان األمر يتعمق بعامل من عمال مصانع األسمحة الحكومية، فقد حدث أثناء العمل أن أصابتو قطعة 

من الحديد المحمي فأحدثت لو عاىة مستديمة في ذراعو األيسر، ولكنو لم يستطع أن يثبت أي خطأ من 

ن كان متصاًل بنشاط -تستطع اإلدارة أن تثبت أي خطأ من جانبو، فالفعل الضار  جانب اإلدارة، ولم وا 

إال أنو مجيول السبب، وترتب عمى ذلك أن رفضت اإلدارة دفع أي تعويض لو، فمّما عرض  -اإلدارة

ىذه الحقائق، ولكنو انتيى إلى وجـوب دفع  Romieuاألمر عمى مجمس الدولة سجل مفّوض الدولة 

امل، بانيًا مسؤولية اإلدارة عمى أساس "مخاطـر الحرفـة"، فما كان من مجمس الدولة إال أن تعويض لمع

اعتنق رأي مفّوض الدولة وبنى المسؤولية فعاًل عمى ىذا األساس. وكان من أثر ىذا القضاء أن تدخل 

 34المشّرع ونظم الموضوع تشريعيًا بقوانين عدة.

 لخطر:األضرار الناتجة عن نشاط اإلدارة ا -ج

بالنسبة لجيرانيا مخاطـر غير  نشـاطًا خطـرًا يخمققد تزاول اإلدارة عمى بقعـة معينـة من األرض   

في مثل ىذه الحالة ىل يترك الجـيران الذين يناليم عادية، دون أن يكون ناتجا عن أي خطأ من جانبيا، 

ىذا ىـو ما أجاب عميو مجمس   ضرر من ىذا النشـاط بغير تعويض ما داموا لم يثبتـوا خطأ اإلدارة؟

في قضية تتمخص وقائعيا في أن اإلدارة، وفي أثناء  28/3/1919الدولة الفرنسي في حكمو الصادر في 
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الحرب العالمية األولى، قد وضعت في قمعة "التاج المزدوج" بالقرب من باريس مقادير ضخمة من 

فييا االحتياطات الالزمة، وقد حدث أن انفجرت ىذه المفرقعات، وقد تم ذلك بطريقة بدائية لم تراَع اإلدارة 

المفرقعات انفجارًا شديدًا أدى إلى إنزال الكثير من األضرار بالمباني المجاورة، فمما وصل األمر إلى 

مجمس الدولة حاول مفّوض الدولة أن يرتب مسؤولية الدولة عمى أساس الخطأ الذي ارتكبتو حين وضعت 

وضعيا العناية الكافية. لكن مجمس الدولة كان لو في القضية رأى آخر، وقّدر  المفرقعات، ولم تراِع في

فقرر بناًء عمى ذلك أن السمطات أن ىذه الظروف االستثنائية من شأنيا أن تخفف الخطأ، أو تغطيو، 

العسكرية قد قامت تحت ضغط الضرورة بعمميات تنطوي عمى مخاطر تجاوزت تمك التي تنتج عادة من 

ن ىذه المخاطر من طبيعتيا أن تؤدي إلى مسؤولية الدولة بصرف النظر عن أي خطأ الجوار،  وا 

وقد استقر قضاؤه منذ  عمى أساس المخاطر،وىذا يعني أنو بنى المسؤولية اإلدارية ارتكبتو من جانبيا. 

 0ذلك الحكم عمى ىذا األساس، وكرره بعد ذلك عدة مرات

ونظم ىذا  –كما فعل في مرات عديدة  –شرع وقد كان من شأن ىذا القضاء أن تدخل الم

 الموضوع تشريعيًا.

 األضرار الناتجة عن عدم تنفيذ األحكام القضائية: -د

، ويطمب من اإلدارة أن ضد األفراد، ومنيا ما يصدر منيا ما يصدر ضد اإلدارةاألحكام القضائية 

ذا عمييا أن تنفذىا تنفيذًا كاماًل،  تعاون عمى تنفيذىا عمييم، فأما األحكام الصادرة ضد اإلدارة فيجب وا 

 -وفي الحال-، األمر الذي يكون فورًا امتنعت كان امتناعيا انتياكًا واضحًا لقوة الشيء المقضي بو

فتسري عمييا أيضا القاعدة نفسيا،  األحكام الصادرة ضد األفرادخطأ جسيمًا يترتب عميو مسؤوليتيا. أما 

بوجود ظروف استثنائية تحيط بتنفيذىا فتجعمو ذا خطر عل األمن إال أنيا تتميز في بعض األحيان 

العام، والظروف االستثنائية التي تعرض ليا أكثر من مرة قضاء اإللغاء تجعل القرار المخالف لمقانون 
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صحيحًا إذا كان الزما لمواجية األمور فييا، ومن ثم فإنو يصبح بمنجى عن اإللغاء، وكما أنيا ذات أثر 

إللغاء فيي ال تقل أثرًا في قضاء التعويض، فإذا ترتب عمى تنفيذ الحكم الصادر لفرد ضد فرد في قضاء ا

فإن عمميا ىذا  اإلدارة عن المعاونة في تنفيذه بالقوة الجبرية، وامتنعتآخر متاعب جسيمة لألمن العام، 

ًا ثقياًل في سبيل ولكن الشخص المحكوم لو يكون قد تحمل في ىذه الحالة عبئال ينطوي عمى أي خطأ، 

ذا انفرد بتحممو  ولذلك فإن مجمس  فإن ذلك يصيب بالخمل مبدأ المساواة أمام األعباء العامة،المجموع، وا 

 35الدولة حرص في ىذه الحالة عمى أن يقضي لو بتعويض بانيًا مسئولية اإلدارة عمى أساس المخاطر.

 :والخطأ المرفقي الخطأ الشخصي -ج

 رارات الموظف الفعمي؟ ىل تسأل اإلدارة عن ق

أي تغطي  فيما يتعمق باإللغاء فإن نظرية الموظف الفعمي تغطى عيب عدم االختصاص وحده،

فيطبق فييا  أما بالنسبة لمعيوب األخرىالعيب الناتج عن أن ىذه القرارات لم يتخذىا موظف رسمي. 

سيا، فالقواعد نفسيا تقريبًا نفس القواعد التي تطبق بالنسبة لمموظف األصيل الموجود في الظروف نف

تطبق في المسؤولية، ومن ثم فإن اإلدارة تسأل عن القرارات الباطمة لمموظف الفعمي في الحدود ذاتيا 

 36التي تسأل فييا عن القرارات الباطمة لمموظف األصيل.

ينسب إلى الموظف نفسو، في  الشخصي، الخطأ وخطأ مرفقي خطأ شخصي،والخطأ نوعان: 

 أوليماإلى المرفق العام. والتفرقة بين الخطأين يترتب عمييا في فرنسا أثران،  المرفقيلخطأ حين ينسب ا

 خصي، بينما تسأل الدولة وحدىا عنأن الموظف ىو الذي يتحمل عبء التعويض في حالة الخطأ الش
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 في حالة الخطأ الشخصي إنما -في الحكم بالتعويض-أن االختصاص  وثانييمااألخطاء المرفقية، 

 37يتقرر لممحاكم العادية.

 :الضرر -د

ال يكفي في تحريك مسؤولية اإلدارة أن ترتكب خطأ ما، بل ال بد أن يتسبب ىذا الخطأ في 

فالمسؤولية ال يمكن أن تقوم بغير توافر ىذا الركن، بل يعّد وجود الضرر ىو الذي  إحداث ضرر معين،

 38ا إذا كانت اإلدارة قد أخطأت أم لم تخطئ.يدفع إلى تحريك المسؤولية منذ البداية، والبحث عمّ 

وال يكفي بطبيعة الحال أي ضرر لتقوم ىذه المسؤولية، فاإلدارة مثال ال تسأل عن الضرر غير 

ولذلك فإن ىنالك خمسة شروط ال بد من المحقق، أو الضرر الذي لم تتسبب ىي فيو بشكٍل مباشر، 

 39 عويض عنو:توافرىا في كل ضرر يراد لإلدارة أن تمتزم بالت

 فالضرر يجب أن يكون مباشرًا. -1

 وأن يكون محققًا. -2

 وان ينصب عمى مركز قانوني جدير بالحماية. -3

 يمكن تقديره بالنقود. -4

 وال يشترط في ىذا الضرر أن يكون خاصًا. -5
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 تمارين: -

 من تطبيقات القضاء اإلداري في فرنسا لفكرة المخاطر: -

 ة وعماليا.األضرار المينية التي تصيب موظفي اإلدار  .1

 األضرار الناتجة عن نشاط اإلدارة الخطر. .2

 األضرار الناتجة عن األشغال العامة والمنشآت العامة. .3

 كل ما تقدم صحيح. .4

  الخياران األول والثاني. .5

 

 4الجواب الصحيح رقم 

 

 يقصد بعدم مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية: -

البرلماني من نطاق الطعن باإللغاء أو  إخراج التصرفات القانونية المتعّمقة بالعمل .1

 التعويض.

إخراج القرارات اإلدارية المتعّمقة بالعمل البرلماني من نطاق الطعن باإللغاء أو  .2

 التعويض.

 إخراج العقود اإلدارية المتعّمقة بالعمل البرلماني من نطاق الطعن باإللغاء أو التعويض. .3

 كل ما تقدم صحيح. .4

 الخياران األول والثاني. .5

 1رقم  الجواب الصحيح
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 التأييد السياسي والتصديق القانوني: -

 كالىما يقمبان العمل اإلداري إلى عمل برلماني. .1

 كالىما عمل من أعمال الحكومة. .2

 يؤدي التأييد السياسي إلى جعل العمل اإلداري عماًل برلمانيًا. .3

 كل ما تقدم صحيح. .4

 الخياران األول والثاني. .5

 3الجواب الصحيح رقم 
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 الوحدة التعميمية السادسة

 أصول المحاكمات اإلدارية -2
 

 الكممات المفتاحية:

 الطمبات - الدولة مفوض - الدعوى تحضير - الدعوى عريضة - الدعوى رفع - اإلدارية الدعوى
 .اإلثبات طرق - اإلثبات عبء - الدعوى إثبات -الخصومة انقضاء - التدخل - اإلضافية

 الممخص:

 اإلجراءات في المدعي أن ذلك وآية .ويوجييا يقودىا الذي ىو القاضي بأن اإلدارية األصول تتمّيز
 آخر، إجراء بأي يقوم أالّّ المختصة المحكمة كتاب قمم في الدعوى صحيفة إيداع بعد يستطيع اإلدارية
 واإلجراءات .النزاع في لمفصل مةالبلّز التمييدية اإلجراءات كل إتمام الدولة، ومفّوض المحكمة، وتتوّلى
 أن فيو شك ال ومما.ّالنفقات في واالقتصاد البساطة، فييا ويفترض الكتابية، الصبغة تسودىا اإلدارية

 قائمة حقيقة فيناك ذلك مع ولكن والتجارية، المدنية اإلجراءات عن ومستقمة متميزة اإلدارية اإلجراءات
 تخالفيا صريحة نصوص توجد أالّّ شريطة المدنية األصول نونقا أحكام يطبق اإلداري القضاء أن وىي
 .اإلداري القانون في

 في حيوياًّ دوراًّ الدولة مفوض ويمعب .الدولة قضايا إدارة اإلدارية المنازعات في اإلدارة عن وينوب
 اتاإلثب ميمة يترك ال اإلداري القاضي أن اإلداري اإلثبات يميز ما وأولّ.رفعيا بعد الدعوى تحضير

نما حجة، ألقواىم الحكم عمى دوره ويقتصر وحدىم بيا يقومون األفراد عاتق عمى  بدور نفسو ىو يقوم وا 
  .الحقيقة عن البحث في كبير

 .والخبرة اإلقرار،ّالكتابي الدليل اإلثبات طرق وأىم اإلداري القضاء أمام اإلثبات حرية ىو العام والمبدأ

 األىداف التعميمية:

 وومثمييم اإلدارية الدعوى أطرافب الطالب تعريف. 
 اإلدارية األصول في التطبيق الواجب القانون معرفة. 
 وطرقو اإلثبات نوع تحديد. 
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ّ ّّالمحاكمات اإلداريةموضوع ّّأدقمن ّاإلداري، ّالقانون ّفي ّلعبلقتوّأولً الموضوعات ،

شديد الصمة إنوّّ،ّلصعوبتوّفيّالدراسةّكموضوع.ّفأماوثانياً الشديدةّبأصلّالحقّالمتنازعّعميو،ّ

بصفةّعامةّمنّأىميةّأمامّالقضاء،ّفقدّيكونّّالفن القانونيفمردهّإلىّماّالعتباراتّبأصل الحق 

لمفردّحق،ّأوّمصمحةّمشروعة،ّولكنوّالّيحسنّتقديمّأدلتو،ّأوّعرضّموضوعو،ّفيضيعّحقو،ّ

دقيقّفمردهّإلىّأوّيستحيلّعميوّعرضوّأمامّالقضاءّنتيجةّلمدفعّبعدمّالقبول.ّوأماّكونوّصعبّّو

1ّأنّالنصوصّالموجودةّفيوّقميمة،ّوقانونّاإلجراءاتّالذيّوعدّالمشرعّبإصدارهّلمّيصدرّبعد.

بينماّالقاعدةّفيّاألصولّّ،األصول اإلدارية بأن القاضي ىو الذي يقودىا ويوجيياّتتمّيز

ّذلكّأنّ ّوآية ّالذيّيقودوىا. ّىم ّأنّاألفراد ّفيّاإلجراءاتّاإلداّرّالمدعيالمدنية يستطيع بعد ية

وتتوّلىّّإيداع صحيفة الدعوى في قمم كتاب المحكمة المختصة أّل يقوم بأي إجراء آخر،

إتمامّكلّاإلجراءاتّالتمييديةّالبلزمةّلمفصلّفيّالنزاع،ّوىذاّبطبيعةّّومفّوض الدولة،،ّالمحكمة

ّالحالّغيرّماّىوّسائدّفيّاألصولّالمدنية.

ّأوّبناًءّاً مييدي يراه ضروريولمقاضي اإلداري أن يأمر بإجراء ت ،ّسواءّمنّتمقاءّنفسو،

بإجابتيمّإلىّماّطمبواّإنّرأىّّغير ممزمعمىّطمبّالخصوم،ّوحتىّإذاّطمبّالخصومّذلكّفيوّ

ّلذلكّمحبًل.

فكلّماّفيياّيجبّأنّيكونّبالكتابة:ّطمباتّّالصبغة الكتابيةاإلجراءاتّاإلداريةّتسودىاّ

ّوحججيم ّوأدل،الخصوم، ّوقتّومستنداتيم، ّاعتقاده ّويكّون ّيعرضّعمىّالقاضي، ّوكلّما تيم...

ّيجب أن يكون ثابتا بالكتابة في ممف الدعوى.الحكم،ّ
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ّاإلداريةّويفترض ّاألصول فأماّالبساطة في اإلجراءات، والقتصاد في النفقات،   في

فيوّومنّثمّّّموّجية بواسطة القاضي،البساطةّفيّاإلجراءاتّفمعلّأكثرّماّيساعدّعميياّأنياّ

غير ممزم بتحقيق كل رغبات منّإجراءاتّالتحقيق،ّفضبلّعنّأنوّّضروري فقطيسعىّلماّىوّ

الفصلّفيّالدعوىّبغيرّّتعطيلإذاّرأىّأنّىذهّالرغباتّيقصدّبياّّالخصوم في كل ما يطمبونو

ت القتصاد في النفقامقتضى،ّىذاّإلىّجانبّأنّاإلعبلنّإنماّيتمّبالطرقّاإلدارية،ّوبالبريد.ّوأماّ

ّّفأمر نراه في فرنسا ّمجمسّالدولة ّأمام ّالقضائية ّالرسوم ّالقضاءّّأقلذلكّأن ّأمام ّالرسوم من

ويعفى صاحبو نيائيا من ،ّالطعن باإللغاء يعفى من دفع الرسوم مقدماً العادي،ّفضبلّعنّأنّ

ّفيعدّدفع الرسوم إذا نجح في دعواه،  ّبوساطةّمحاٍم، ّأنوّيعفىّمنّالمجوءّإلىّرفعّدعواه كما

ّعنوّبنفسوّإنّاستطاع.ط

ّ ّأن ّفيو ّشك ّال اإلجراءات اإلدارية متميزة ومستقمة عن اإلجراءات المدنية ومما

ّأكثرّوالتجارية،  ّوالتجارية ّالمرافعاتّالمدنية ّقانون ّأن ّوىي ّقائمة ّفيناكّحقيقة ّذلك ّمع ولكن

اّيضارعوّفيّمنّالتشريعاتّمّ–فيّالقانونّاإلداريّّ–وأوفرّتنظيماّفيّالوقتّالذيّالّنجدّفيوّ

ّ ّالمدنية ّقانونّاألصول ّاإلداريّيطبقّأحكام ّالقضاء ّفإن ّليذا شريطة أّل توجد نصوص ذلك.

،ّوأاّلّتتعارضّتمكّاألحكامّمعّتنظيمّالقضاءّاإلداريّنفسو،ّصريحة تخالفيا في القانون اإلداري

ّوبالقدر ّىذا، ّنطاقنا ّفي ّالمدنية ّاألصول ّأحكام ّتطبيق ّعمى ّمزدوج ّقيد ّإذن ّالّّفيناك الذي

ّيتعارضّأساساّمعّنظامّمجمسّالدولةّوأوضاعوّالخاصةّبو.

ّوسنعالجّالموضوعّفي:ّ

ّاإلثباتّأمامّالقضاءّاإلداري.ّ:اً ثاني الدعوىّاإلدارية.ّ:أولً 
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 الدعوى اإلدارية

 

 رفع الدعوى: -أولً 

 الذي ينوب عن اإلدارة في التقاضيإنّالنقطةّاألساسيةّفيّىذاّالموضوعّىيّمعرفةّمنّ

ّ؟ّفي المنازعات اإلدارية

ّنيابةوقدّتوجدّّنيابة قانونية،الواقعّأنّالنيابةّاألولىّالمتصوّرةّفيّىذاّالشأنّىيّحتمًاّ

ّالوكيلّاالتفاقيّاتفاقية ّألن ّالنائبّالقانوني، ّأنّيوجد ّبعد ّتتوّلد ّولكنيا الّّ-كالمحاميّمثبلًّ-،

نّاإلدارة،ّفحتىّإذاّوجدتّالنيابةّيمكنّأنّيوجدّقبلّأنّنعرفّمنّالذيّسيتعاقدّمعوّكنائبّع

ّفيي توجد بعد النيابة القانونية.االتفاقيةّ

فإنّالذيّيحددىاّىوّالقانونّّنيابة قانونيةوبماّأنّالنيابةّفيّىذاّالشأنّىيّفيّجوىرىاّ

ّالمبادئّ ّإلى ّوليس ّالنصوصّالقانونية، ّإلى ّيكون ّإنما ّالصدد ّىذا ّفي ّاألول ّفالمرجع نفسو،

ّمكاناّميمًاّفيّالمرافعةّعنّالدولة.ّدارة قضايا الدولةإالفقيية.ّوتحتلّ

ذاّرجعناّالىّالنصوصّالنافذةّلوجدناّأنّالذيّيوّقعّعنّالدولةّ ىم الوزراء كل في حدود وا 

ّّوزارتو،  ّأما ّمعنوي، ّكشخص ّالدولة ّعن ّكانتّّاألشخاص المعنويةىذا ّ)إقميمية األخرى

ّكالم ّ ّمرفقية ّأم ّوالقرى، ّوالمدن، ّوالييئاتّالعامة(ّفكالمحافظات، ينوب عنيا ممثميا ؤسسات،

ّوليسّممثلّالسمطةّالمركزيةّ)الوزير(.ّالخاص الذي يتحدد حسب نصوصيا،

الدعوى ترفع عمى الجية التي أصدرت القرار، أو الييئة الرئاسية إن والقاعدةّالعامةّأنّ

نّكانّالطعنّالّيكونّإالّفّكانت تختص بالرقابة عمى مثل ىذا القرار،  ،ّفإذاّقرار نيائييّوا 
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ّالقرارّغيرّالنيائيّّقرار غير نيائيصدرّ ل ألنوّيحتاجّإلىّتصديقّمنّسمطةّأعمىّفإنّىذا

نماّبعدّصدورّالقرارّبالتصديق،ّوشريطةّأنّيكونّالطعنّفيوّمعّالطعنّفيّّيختصم بمفرده، وا 

ّىذاّالقرارّاألخير.

،ّوالّيكونّموضوعياّأكثرّقطواألصل أن الدعوى يجب أن يكون موضوعيا قرارًا واحدًا ف

وتتعّمق جميعيا بالمركز القانوني ،ّرابطة وثيقة من التصالمنّقرار،ّإالّإذاّكانّبينّالقراراتّ

وليذاّفقدّحكمّبقبولّنفسّالدعوىّالتيّتوجوّضدّقرارينّأحدىماّكانّنتيجةّلآلخر.ّكماّّنفسو،

ّ ّّالطاعنيفترضّأنّيرفع ّالدعوىّالمّبمفردهدعواه ّفإن ّثم ّأشخاصّدفعةّومن ّمنّعدة رفوعة

ّ ّوىنالك ّمقبولة، ّغير ّتعّد ّجميعّّاستثناءواحدة ّكان ّإذا ّما ّحالة ّفي ّالقاعدة ّىذه ّعمى يدخل

ّإلىّ ّالحالّبالنسبة ّىو ّكما ّلمقرارّموضوعّالدعوى. ّبالنسبة الطاعنينّفيّالمركزّالقانونيّنفسو

ّلم ّوبالنسبة ّ ّبيم، ّالضار ّنفسّالقرار ّإلغاء ّإلغاءّالموظفينّالذينّيطمبون ّالذينّيطمبون مقاولين

ّالقرارّالباطلّبإرساءّالعطاءّفيّالمناقصةّعمىّشخصّآخر...

فإن تنازل أحدىم عن وفيّحالّماّإذاّقبلّالمجمسّالدعوىّالجماعيةّمنّعدةّأشخاصّ

الدعوى ل يمنع المجمس من المضي في نظرىا عمو يجد في طمب الباقين شيئًا جديرا 

2ّبالحماية.

يجب أن إلىّمجمسّالدولة،ّسواءّكانتّدعوىّإلغاء،ّأوّدعوىّتعويض،ّوكلّدعوىّترفعّ

 يوقع محاٍم عمى عريضتيا.
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 عريضة الدعوى ومحتوياتيا: -ثانياً 

يجب أن يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة بعريضة كلّطمبّيرفعّإلىّمجمسّالدولةّ

ّالبياناتّالعامةّالّموّقعة من محاٍم ... متعمقةّبأسماءّالطالب،ّويجبّأنّتتضمنّالعريضةّعدا

إنّتاريخ التظّمم من القرار ،ّوموضوع الطمبومنّيوجوّإلييمّالطمب،ّوصفاتيم،ّومحالّإقامتيم،ّ

المؤيدةّلمطمب،ّوأنّتقرنّالعريضةّّبالمستنداتكانّمماّيجبّالتظّممّمنو،ّونتيجةّالتظّمم،ّوبيانًاّ

الطمب،ّّأسانيديوضحّفيياّّمذّكرةّولمطالبّأنّيقدمّمعّالعريضةّبصورة من القرار المطعون فيو،

صور العريضة، والمذكرة، وحافظة عدداّكافياّمنّّ-عداّاألصول-وعميوّأنّيودعّديوانّالمحكمةّ

ّالمستندات.

ّّأسماء أطراف الخصومة:ّ-أ

ّولقبو،ّإن أول ما تشتمل عميو عريضة الدعوى ىو أطراف الخصومة ّالطالب، ّاسم :

ّإل ّبيا ّالتيّيتقدم ّوصفتو ّالموظفينّووظيفتو، ّألنّطعون ّنظرا ّ ّكموظف( ّأو ىّالمجمسّ)كفرد

محددةّالموضوعّبعكسّطعونّاألفراد،ّثمّاسمّمنّيوجوّإلييمّالطمب،ّوصفاتيم،ّوىذاّيشملّجيةّ

ّإنّ ّبيان ّمع ّمثبًل...(، ّرئيسّالجامعة ّأو ّ)الوزير، ّممثميا ّواسم ّالطالب، ّالتيّيختصميا اإلدارة

خصو،ّويجعلّليذهّالنقطةّاألخيرةّبعضّاألىميةّماّكانتّالخصومةّموجيةّإليوّبصفتو،ّأوّش

ّعنوّ ّيسأل ّفاألول ّالمرفقي، ّوالخطأ ّالشخصي ّالخطأ ّبين ّتفرقو ّمن ّاإلداري ّالقانون ّفي يوجد

ّ ّالدولة ّعنو ّتسأل ّوالثاني ّالمالية، ّذمتو ّعامة-الموظفّفي ّيوضحّّ-كقاعدة ّأن ّوجب وليذا

3ّطأّشخصي.المدعيّطمباتو،ّوماّإذاّكانّيريدّمساءلةّالموظفّلخ
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ّّموضوع الطمب: -ب

ّفيّوضوحّ ّالعريضة موضوع الطمب الذي يرفعو الطاعن إلى مجمس يجبّأنّتضمن

ّّالدولة. ّعمى ّعادة ّالموضوع ّيمّخصّالوقائعّّوقائع، وقانون،ويشتمل ّأن ّالطالب فيجبّعمى

سّبوضوح،ّثمّيعرضّبعدّذلكّلتطبيقّالقانونّعمييا،ّليخمصّمنّكلّذلكّإلىّماّيريدهّمنّالمجم

ّ)اإللغاء،ّأوّالتعويض،ّأوّكمييماّمعًا(.

ّّّالقرار المطعون فيو:ّ-ج

ّأن تقرن العريضة بصورة أو ممخص من القرار المطعون فيو،يحتمّالقانونّعمىّالطالبّ

 مما يساعد المحكمة عمى اإللمام بموضوع الطمب، والفصل فيو سريعًا.

عمىّالقرارّالمطعونّفيو،ّأنّيحصلّّ-لسبٍبّأوّآلخر-ولكنّقدّيستحيلّعمىّالطالبّ

ّّفما ىو الحل في ىذه الحالة ؟وقدّيفوتوّأنّيضّمنّعريضةّدعواهّممخصًاّليذاّالقرار،ّ

الراجحّأنوّإذاّاشتممتّعريضةّالدعوىّعمىّموضوعّالطمب،ّوكافةّالبياناتّالتيّتطمّبياّ

لعريضةّفيّمثلّفإنوّالّيترتبّبطبلنّاّعدا اقترانيا بصورة من القرار موضوع الطعن،القانون،ّ

4ّىذهّالحالة،ّوىوّماّتواترتّعميوّأحكامّالقضاءّاإلداري.

 أسانيد الطمب: -د

ّ ّالدعوى ّموضوع ّلمقانونّّوقائع وقانون،إن ّيعرضّبعدىا ّثم ّالطالب، ّيعرضيا وقائع

واألسانيدّنفسياّعبارةّعنّّّىذه الطمبات ل بد ليا من أسانيد،ليخمصّمنّذلكّكموّإلىّطمباتو،ّ

ّىي أسباب قانونية تسندىا حجج.نون،ّومنطق.ّوبعبارةّأخرىّوقائع،ّوقا
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 حذف العبارات النابية:  -ىـ

نّكانّلكلّخصمّأنّيعرضّّيجب أل تتضمن عريضة الدعوى أي عبارات نابية، ألنوّوا 

مظممتوّعمىّالقضاء،ّإالّأنّذلكّيجبّأنّيكونّبأسموبّلبق،ّالّإسفافّفيو،ّومنّثمّفإنّعمىّ

ّ ّسواء ّجميعا، ّمذكراتّالخصوم ّفي ّفييا ّجاء ّما ّعمى ّيردون ّأو ّالدعوى، ّعريضة ّيعدون وىم

ّ أن يمتزموا العفة في القول، والتزان في النقاش، ول ينزلقوا إلى الدفاع المبتذل دفاعيم،

نّفعمواّحقّلمقاضيّأنّيأمر،ّسواءّمنّتمقاءّّباستعمال العبارات الجارحة، والكممات النابية، وا 

ّأوّبناءّعمىّطمبّا ّنفسو، ّأوّالنظامّّمحولخصم، ّأوّالمخالفةّلآلداب، ّالعباراتّالجارحة، ىذه

5ّالعام.

 إيداع عريضة الدعوى في ديوان المجمس: -و

ّمرفوعةّإالّبإيداعّصحيفتياّفيّديوانّالمحكمةّالمختصة،ّ إنّالدعوىّفيّالواقعّالّتعّد

ّاإلجراءاتّاألخّفيذا اإلجراء فقط ىو الذي يدل عمى انعقاد الخصومة، رىّالتيّتسبقّىذاّأما

ّاإليداعّفبلّتنعقدّبياّالخصومة.

 تحضير الدعوى والنظر فييا: -ثالثاً 

 تحضير الدعوى:  -أ

ّ ّفيتصلّبالجياتّاإلداريةّالمختصةّلمحصولّعمىّبتحضير الدعوىّمفوض الدولةيبدأ ،

البياناتّّجميعّالبيانات،ّواألوراق،ّوالمستنداتّالتيّتتعمقّبالمنازعةّاإلداريةّمحلّالدعوى،ّّىذه

فيّّأمينة،ّوعمىّاإلدارةّأنّترسلّلممفوضّممفًاّّكامبًل،ّوعميياّأنّتكونّبالممفيشّممياّماّيسمىّ
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فإنّوجدّجميعّالعناصرّمتوفرةّلديوّقامّبوضعّتقريره،ّلكنّّيقوم المفّوض بدراسة الممفذلك.ّ

ّالعناصر ّيحويّكل ّو .الممفّقّمما ّالحالة ّىذه وي الشأن يستطيع المفّوض أن يستدعي ذفي

ّأوّليسأليم عن العناصر الناقصة،  ّالمستندات، ّأنّيكّمفّذويّالشأنّبإحضارّىذه ّأنّلو كما

تقديمّبعضّالمذكراتّيوضحونّفيياّنقاطًاّمعينة،ّوالمفّوضّىوّالذيّيأذنّلرافعّالدعوىّبأنّيردّ

 6عمىّمذكرةّاإلدارةّفيّمدةّيحددىاّلو.

 الطمبات اإلضافية وطمبات المدعى عميو:  -ب

ّالمدعيّّالطمبات األصمية ىي الطمبات المفتتحة لمخصومة اإلدارية، وىيّالتيّيتقدمّبيا

فيّعريضةّالدعوى،ّّوىيّبذلكّتحددّنطاقّالخصومةّمنذّالبداية،ّّىذهّالطمباتّاألصميةّتستندّ

فيل يستطيع المدعي أن يعدل في طمباتو كماّقمناّإلىّأسباٍبّقانونيةّتدلّعميياّحججّمنطقية،ّ

وىل يستطيع أن يعدل في األسباب القانونية التي  -بالزيادة أو الحذف-لى بطمبات إضافية األو 

 استند عمييا إلى أن يصدر الحكم ؟  

القاعدة المستقرة في القانون اإلداري الفرنسي أن فوات ميعاد الطعن يثبت الطمبات ويثبت 

نّكانّاألسباب القانونية، ممكنًاّإنقاصيا،ّوالّيسمحّلوّبتعديلّّفبلّيسمحّلمطاعنّبزيادةّطمباتو،ّوا 

نّكانّيسمحّلوّبأنّيأتيّبماّشاءّمنّالحججّالجديدة.  األسبابّالقانونية،ّوا 

وىذا عمى عكس ما ىو متبع في مصر وسورية، فقاعدة القرار اإلداري السابق غير 

ّبالنسبةّلغيرّقضاءّاإللغاء،ّودعاوىّاإلمعروفة ّقصيرًا لغاءّوحدىاّ،ّومنّثمّفميسّىنالكّميعادًا

                                                
 .719ص -جمموعة أحكام السنة الثالثة -حكم احملكمة اإلدارية العليا املصرية - 6

132 



ّالكبلمّعمىّشروطّ ّلوّعند ّالذيّعرضنا ّالستينّيومًا ىيّالتيّتخضعّلميعادّقصيرّىوّميعاد

ّالقبول.

انتفاءّالميعادّالقصيرّجعلّالحالّلديناّفيّالقانونّاإلداريّّفي غير قضاء اإللغاء فإنأماّ

مباتّالعارضةّماّإذّيجوزّلممدعيّأنّيقدمّمنّالطّتحكمو قواعد أصول المحاكمات نفسيا تقريبًا،

يتضمنّتصحيحّالطمبّاألصمي،ّأوّتعديلّموضوعوّلمواجيةّظروفّطرأت،ّأوّتبّينتّبعدّرفعّ

الدعوى.ّويجوزّلوّأيضاّأنّيقدمّمنّالطمباتّماّيكونّمكمبًلّلمطمبّاألصمي،ّأوّمترتبًاّعميو،ّأوّ

لىّطمباتوّماّأنّيضيفّالمدعيّإّطمبات التسويةمتصبًلّبوّبصمةّالّتقبلّالتجزئة،ّفيجوزّفيّ

ما تأذن يتحققّلوّبعدّرفعّالدعوىّمنّترفيعاٍت،ّأوّأجور،ّأوّمكافآت.كماّيجوزّلممدعيّأنّيقدمّ

ّ.ّالمحكمة بتقديمو مما يكون مرتبطا بالطمب األصمي

 التدّخل: -ج

ّّالتدّخل ّتدّخل ّنوعان: ّالمدنية ّالمحاكمات ّأصول ّقانون ّبمحضّإرادةّاختياريفي ّيتم ،

ّ ّوتدّخل ّوالتدّخلّّميإلزاالشخص، ّالخصوم(، ّأو ّالمحكمة ّ)بوساطة ّالمتدّخل ّإرادة ّبغير يتم

ينضمّبوّالمتدخلّإلىّأحدّأطرافّالخصومة،ّّانضمامياالختياريّينقسمّبدورهّإلىّقسمين:ّتدّخلّ

ّآخرّّخصاميوتدّخلّ ّموضوعّالمنازعةّذاتيا،ّأوّشيئا ّإما ّفيو،ّويطمبّلنفسوّدونيما يخاصميا

7ّمرتبطًاّبو.

وىوّيتمّإذاّماّوجدّالمفّوضّأنّّإللزامي يؤخذ بو في إطار المنازعات اإلدارية،والتدّخل ا

ّيختصمّ ّلم ّاإلدارية،ّولكنو ّالقضاءّالّتكتملّإالّبسماعّشخٍصّيعينوّموضوعّالمنازعة استنارة
                                                

7 -Nguyen- Quoc- Dinh: Ľintervention dans le recours pour excès de pouvoir, R,D,P, 1946.
  P389. 
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وىوّفيّنطاقناّّالختياريفييا،ّفيجوزّفيّىذهّالحالةّإدخالوّعنّغيرّطريقّالخصوم،ّأماّالتدّخلّ

ّمنّالتدّخلّاإللزاميّفيمكنّأنّيكونّفيّكبلّنوعيوّاالنضماميّوالخصامي.ّىذاّأىمّ

8ّّويشترطّفيّالتدّخل:

،ّوالمصمحةّالتيّتجيزّالتدّخلّيجبّأنّتكونّتوافر شرط المصمحة لدى الخصم المتدّخل -1

،ّفالموظفّالذيّأصدرّالقرارّالّيعترفّالقضاءّبأنّلوّمصمحةّفيّالتدّخلّدفاعاًّحقيقية

ّذاتّاالختصاصّالقضائي،ّّعنّالقرار، ّالجياتّاإلدارية وكذلكّالحالّبالنسبةّألعضاء

ّوبالنسبةّلمشيودّالذينّصدرّالقرارّالمطعونّفيوّبناًءّعمىّشيادتيم.

ففيّدعوىّّيمكن أن يتم التدّخل حتى بعد فوات المواعيد الالزمة لرفع الدعوى األصمية، -2

 اإللغاءّمثبلّيتصّورّأنّيكونّالتدّخلّاالنضماميّبعدّفواتّميعادّالستينّيومًا.

أماّإذاّقضيّبعدمّقبولّّأن يكون الطمب األصمي مقبوًل،يشترطّلقبولّالتدّخلّاالنضماميّ -3

ويسقطّالتدّخلّكذلكّإذاّتنازلّالمدعيّّطمب التدّخل يسقط تبعًا لذلك،الطمبّاألصمي،ّفإنّ

 عوىّاألصميةّعنّطمباتو.فيّالد

ل يمكن أن يكون لمدفاع عن طمبات أكثر من طمبات الخصم الذي إنّالتدخلّاالنضماميّ -4

فإذاّكانّىذاّلجانبّالطاعن،ّوكانّالطاعنّقدّطمبّإلغاءّّّحدث النضمام في جانبو،

ّأرادّذلكّفعمي ذا ّالمتدّخلّالّيمكنّأنّيطمبّاإللغاءّالكمي،ّوا  ّفالخصم وّأنّالقرارّجزئيًا،

 يقدمّإلىّالمجمسّطعنًاّجديدًاّباإللغاءّفيّالميعادّالمحدد.

 
                                                

 .933ص -مرجع سابق -د. مصطفى أبو زيد فهمي - 8
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 انقضاء الخصومة بغير حكم: -د

ول يستطيع القاضي أن يمتنع ،ّكل طمب يقدم إلى المحاكم اإلدارية ل بد أن يفصل فيو

ل ارتكب جريمة إنكار العدالة، مدنيّبياّفيّالقانونّالّالمسّممفإذاّكانتّىذهّالقاعدةّّعن ذلك وا 

من األولى أن تطبق في أيضًا،ّحيثّتقتصرّميمةّالقاضيّعمىّالتطبيقّأكثرّمنّاإلنشاء،ّفإنّ

عمى تطبيق قواعد التشريع، وعمى إنشاء القواعد القانونية حيثّيعملّالقاضيّّالقانون اإلداري

 التي تفوق القواعد التشريعية في األىمية إن لم تعادليا.

ّتنقض ّذلكّفقد ّبكل ّالتسميم ّفيّومع ّيفصل ّإلىّالمجمسّبغيرّحكم يّالدعوىّالمرفوعة

موضوعيا،ّوىذاّيكونّفيّحالتين:ّفيّحالةّتنازلّالمدعيّعنّدعواه،ّوفيّحالةّتسميمّالمدعىّ

 عميوّبطمباتّالمدعي:

 تنازل المدعي عن الخصومة: -1

والفرقّبينّّاألمرينّأنّّالتنازل قد يكون عن الخصومة، وقد يكون عن الدعوى بأسرىا،

مع ،ّوماّتبلىاّمنّإجراءاتّإنما يعني فقط التنازل عن صحيفة الدعوىّعن الخصومةّلتنازلا

،ّومنّثمّفإنّالمدعيّيحتفظّلنفسوّبحقّإثارةّىذاّالموضوعّالحتفاظ بالحق موضوع الخصومة

ّوىذا خالفًا لمتنازل عن الدعوى بأسرىا.منّجديدّمنّخبللّدعوىّجديدة.ّ

نّكانتّذاتّأثرّكبيرّفيّالقانونّولكنّيبلحظّأنّىذهّالتفرقةّب ينّالدعوىّوالخصومة،ّوا 

،ّلوجودّمواعيدّقصيرةّيقفلّبعدىاّكلّطعن.ّفمثبلّأنيا أقل أثرا في القانون اإلداريالخاص،ّإالّ

فيّقضاءّاإللغاءّإذاّتنازلّالمدعيّعنّالخصومةّفيوّيتنازلّفيّالواقعّعنّالدعوىّأيضًا،ّألنوّ

نّالتنازلّعنّالخصومةّلوّأرادّأنّيرفعّدعوىّجديدةّ فإنّميعادّالستينّيومًاّيكونّقدّانقضى،ّوا 
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ليسّمنّشأنوّأنّيمّدّىذاّالميعاد،ّأوّيفتحّميعادًاّجديدًا،ّولكنّالحالّفيّدعاوىّالقضاءّالكاملّ

يختمفّعنّذلكّبعضّالشيء،ّنظرًاّألنّالقاعدةّالعامةّفيّىذهّالدعاوىّّ-كالتعويضّوالتسوية-

ّبالتقادم الخمسي.أوّعمىّاألقلّّي المدة الطويمة،أنيا ل تسقط إل بمض

ّعنّ ّالتنازل ّكان ّإذا ّما ّبحسب ّالحال ّيختمف ّالخصومة ّبانقضاء ّالحكم ّصدور وبعد

في حالة التنازل عن الدعوى يسقط حق المدعي نفسو فال يستطيع الدعوىّأوّعنّالخصومة،ّ

فإنّالذيّيسقطّىوّّّخصومةحالة التنازل عن الأماّفيّأن يطالب بو مرة أخرى أمام القضاء، 

إجراءاتّالخصومةّنفسياّبدءًاّمنّعريضةّالدعوى،ّّىذاّمعّاحتفاظّالمدعيّبحقوّفيّرفعّدعوىّ

ّ ّذلك ّكل ّاألولى، ّلدعواه ّالتيّكانتّمحبًل ّذاتيا ّطمباتو ّموضوعيا مع مراعاة أن ِقصر جديدة

بيا تماما لمتنازل عن المواعيد في القانون اإلداري غالبًا ما يجعل التنازل عن الخصومة مشا

فمثبًلّفيّدعوىّاإللغاءّنجدّأنّالتنازلّعنّالخصومةّبعدّفواتّميعادّالستينّيومًاّإنماّّالدعوى،

ّالقرارّ ّإلىّمناقشة ّيعود ّأن ّفييا ّالمدعي ّيستطيع ّوال ّأقفمتّنيائيًا، ّقد ّاإللغاء ّدعوى ّأن يعني

9ّاإلداريّنفسوّفيّدعوىّإلغاٍءّأخرى.

ّالتنازلّّقبل رفعيا إلى القضاء،دعيّعنّدعواهّحتىّوقدّيحدثّأنّيتنازلّالم ينتج ىذا

يمتنع عمى مثل ىذا المدعي ،ّومنّثمّاآلثار التي تنتج عن التنازل الذي يتم بعد رفع الدعوى

ّّأن يطالب بحقو أمام القضاء.

ّ

ّ

                                                
9 - C.E. 19 avril. . 1950, D 1929 p 214. 
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 تسميم المدعى عميو بطمبات المدعي: -2

تبقى أمام القضاء شيء متنازع فيو ل يإذاّسّممّالمدعىّعميوّبطمباتّالمدعيّكمياّفإنوّ

تقضي ولذلكّفإنّالمحكمةّالّتستطيعّفيّمثلّىذهّالحالةّإالّأنّّيصمح محاًل لقضائو موضوعًا،

ّّبكون الخصومة منتيية.

ّالشأنّأنّ ّفيّىذا ّببعضياّّيسّمم المدعى عميو بكل طمبات المدعي،والقاعدة ّسّمم فإذا

لمطمبات الباقية التي يجب عمى القاضي أن يفصل  ل تعّد منتيية بالنسبةفقط،ّفإنّالخصومةّ

 10في موضوعيا.

 اإلثبات أمام القضاء اإلداري

عميو،ّفالدليلّّالدليلفالحقّوحدهّالّقيمةّلوّماّلمّيقمّّلإلثبات أىميتو بالنسبة لمحقوق،

ّوحدهّىوّالذيّيجعلّلمحقّكيانًاّفيّنظرّالقانونّيغدوّمعوّواجبّاالحترام.

ّ ّذلك ّبوّّمر في القانون اإلداري وفي القوانين األخرى،يستوي األوفي ّيتميز ّما ولكن

ّالحصولّعمىّالدليل،ّ ّفيّسيولة ّعمىّالمستوىّذاتو ّدائمًا ّأنّطرفيّالنزاعّليسا الوضعّعندنا

ّفاإلدارةّفالمنازعات اإلدارية إذ تنشب بين الفرد واإلدارة ل تجعل الثنين عمى قدم المساواة ،

لعامةّالمقررةّلياّتصدرّأوامرّواجبةّالنفاذ،ّوتنفذىاّفيّكثيرّمنّاألحيانّبحكمّامتيازاتّالسمطةّا

دونّالمجوءّإلىّالقضاء،ّفإذاّجاءّالفردّيريدّأنّيغيرّاألوضاعّالقائمةّوجدّنفسوّدائمًاّفيّمركزّ

"البينة المدعي،ّووجدّاإلدارةّفيّمركزّالمدعىّعميو،ّفإذاّعممناّأنّالقاعدةّاألصوليةّتقولّإنّ

ّألدركناّصعوبةّمركزّاألفرادّفيّالموضوع.ّادعى" عمى من
                                                

10 - C.E. 30 juill. . 1949, D 1929 p 408. 
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 دور القاضي اإلداري في اإلثبات:  -أولً 

ّإلى أي مدى يقف القاضي موقف الحياد من الخصوم ّىنا ّبالحياد ّيقصد ّوال عدم ؟

ّّالتحّيز، ّمنطقي ّشرط ّالتحّيز ّالمقصودّّيتحتم توافره فيمن يتوّلى منصب القضاء،فعدم ولكن

ّ البحث عن الحقيقة والعتماد في ذلك عمى ما يقدمو الخصوم من أدلة  السمبية فيبالحياد

 اإلثبات.

يقوم القاضي فيو ّينتمي إلى نظام التنقيب والتحري،إنّأولّماّيميزّاإلثباتّاإلداريّأنوّ

،ّحيثّتكونّالدعوىّالتياميفيوّالّينتميّإلىّالنظامّّبدور إيجابي في الوصول إلى الحقيقة،

يقفّالقاضيّبينيماّموقفّالحكم،ّيسوقّكلّمنيماّماّلديوّمنّأدلةّفيحكمّّمساجمةّبينّخصمين

 القاضيّألقواىماّدليبًل.

ّ ّتقدم ّما ّعمى أن القاضي اإلداري ل يترك ميمة اإلثبات عمى عاتق األفراد ويترتب

نما يقوم ىو نفسو بدور كبير في  يقومون بيا وحدىم ويقتصر دوره عمى الحكم ألقواىم حجة، وا 

 عن الحقيقة.البحث 

 عبء اإلثبات: -ثانياً 

أن فإذاّنظرناّإلىّالمنازعاتّاإلداريةّلوجدناّالقاعدة  العامة أن البينة عمى من ادعى، 

ّّاإلدارة في معظم األحوال مدعى عمييا، واألفراد ىم المدعون، ّالسابقة ّالقاعدة يجعل وتطبيق

نوّلعبءّثقيل،ّفاإلّ،عبء اإلثبات دائما عمى عاتق األفراد دارةّتحتفظّعندىاّبالممفات،ّوالوثائقّوا 

ذاتّاألثرّالحاسمّفيّكلّمنازعة،ّوالفردّالّيستطيعّأنّيحددّمضمونّىذهّالوثائقّتحديداّدقيقًا،ّ

فضبًلّعنّأنوّالّيستطيعّالحصولّعمييا،ّفإذاّطالبناهّبأنّيقومّبعبءّاإلثباتّكمو،ّويقدمّأدلةّ
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،ّاألمرّالذيّيجعلّالطعنّباإللغاءّبمستحيلوقاتّكاممة،ّفمعنىّذلكّأنناّنكّمفوّفيّكثيرّمنّاأل

إذ ل يتردد قميلّالنفع.ّليذاّكموّكانّالّبدّأنّيختمفّالحالّفيّىذاّالمجالّعنّالقانونّالخاصّ

ّالتخفيف من عبء اإلثبات الممقي عمى عاتقيم،،ّويعملّعمىّالقضاء اإلداري في نجدة األفراد

ّصالحيمّتعينيمّبيذاّالصدد.لّقرائنّ-فيّبعضّاألحيان-ّيوجدكماّأنوّ

 طرق اإلثبات: -ثالثاً 

فميسّمنّنصوٍصّتوجبّطرقًاّمعينةّحرية اإلثبات أمام القضاء اإلداري، المبدأّالعامّىوّ

ّيتعينّالمجوءّإليياّبيذاّالصدد،ّماّلمّينصّالقانونّعمىّوسيمةّإثباٍتّمحددةّبذاتيا.

 فما ىي أىم طرق اإلثبات أمام القضاء اإلداري؟

 لدليل الكتابي:ا -أ

ّ ّفيّأنو ولكنّّمن الجائز أن نستعين في المرافعات اإلدارية باألدلة الكتابية،الّجدال

ّالكتابيّ ل يتمتع في ىذا الصدد بالقوة ذاتيا في اإلثبات التي يتمتع بيا في القانون الدليل

ّ"ّالمدني، ّإنو: ّالتيّتقول الّّبالكتابة" ل يجوز إثبات عكس ما ىو ثابت بالكتابة إلفالقاعدة

ّيجوز إثبات العكس بكل طرق اإلثبات.تسريّىنا،ّإذّ

ويحدثّفيّبعضّاألحيانّأنّتقدمّبعضّاألوراقّالرسمية،ّويجدّبعضّأطرافّالخصومةّ

ّ ّالرسمية ّثابتّفيّالورقة ّىو ّفيّإثباتّعكسّما ّالشأن-ّفيل يتعين عمييممصمحة -فيّىذا

جمس الدولة بنظر الطعن بالتزوير أم يدخل وىل يختص مّالمجوء إلى طريق الدعاء بالتزوير؟

لقدّكانّتحديدّالجيةّالمختصةّبالغّاألىميةّفيّىذاّالشأنّّذلك في اختصاص المحاكم العادية؟
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ألنوّىوّالذيّأثرّعمىّالقواعدّالموضوعيةّذاتيا،ّوسوفّنجدّالقواعدّفيّفرنساّتخالفّإلىّحدّ

ّمحسوسّالقواعدّالواجبةّاإلتباع؟ّ

ّق ّواجو ّفرنسا ّالطمبّفي ّحالة ّفي ّإنو ّبالقول ّصراحة ّالنقطة ّىذه ّالدولة ّمجمس انون

باالدعاءّبالتزويرّضدّورقةّمقدمةّفإنّرئيسّالدائرةّالفرعيةّالمختصةّيحددّميعادًاّيتعينّفيوّعمىّ

الطرفّالذيّقدمّىذهّالورقةّأنّيعمنّماّإذاّكانّمصرًاّعمىّاستعماليا،ّفإذاّلمّيجبّىذاّالطرفّ

أعمنّأنوّالّينويّاستعمالّىذهّالورقة،ّفإنّىذهّالورقةّتستبعد،ّأماّإذاّأعمنّّعمىّىذاّاألمر،ّأو

ذلكّالطرفّأنوّينويّاستعمالّالورقة،ّفإنّمجمسّالدولةّيقررّبناًءّعمىّرأيّالدائرةّالفرعيةّإماّ

وقفّالفصلّفيّالدعوىّاألصميةّإلىّأنّيصدرّحكمّفيّالتزويرّمنّالمحكمةّالجزائيةّالمختصة،ّ

ّالمضي ّفيياّّأو ّالمطعون ّالورقة ّيتوقفّعمى ّال ّالحكم ّكان ّإذا ّبالحكم ّوالنطق ّالدعوى، في

ّبالتزوير.

وقدّطبقّىذاّالقضاءّبصفةّمستمرة،ّوبصفةّخاصةّبالنسبةّلمحاضرّإرساءّالمناقصاتّ

والمزايدات،ّولكنّحدثّفيّالسنواتّاألخيرةّتطورّميمّدعاّمجمسّالدولةّإلىّالعدولّجزئيًاّعنّ

ّ ّالسابق ّموقفو ّإلى ّبالنسبة ّبالمناقصاتّاألوراق الخاصة الرسميةوذلك ّالخاصة ّكالمحاضر ،

ّتكون حجة عمى ما جاء بيا حتى يطعن فييا بالتزوير.والمزايداتّفمثلّىذهّاألوراقّ

 الشيادة: -ب

ىل لمقضاء اإلداري وىو في خضم الفصل في إحدى المنازعات اإلدارية أن يقبل شيادة 

 بات؟ الشيود كطريق من طرق اإلث
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عمىّعدمّااللتجاءّإلىّالشيادةّكطريٍقّلئلثباتّّقضاء مجمس الدولة الفرنسيلقدّجرىّ

إذاّكانتّالمنازعةّتعرضّأماموّكقاضيّأولّوآخرّدرجة،ّولكنّالمحاكمّاإلداريةّاإلقميميةّبحكمّ

النصوصّالمنظمةّلقواعدّاإلجراءاتّالخاصةّبياّتستطيعّأنّتأمرّباإلحالةّعمىّالتحقيقّلسماعّ

ّلؤلصولّاإلداريةّألنّأقوالّالشيودّسوفّا ّالكتابية نّيكونّفيّذلكّمساسّبالصبغة ّوا  لشيود،

 .تعرضّأمامّالمحكمةّفيّمحضرّمكتوب

فإن شيادة الشيود كطريق من طرق اإلثبات ل تتمتع بنفس األىمية التي ومعّذلكّ

 ريةّكميا.نظرًاّلمصبغةّالكتابيةّالتيّتسودّالحياةّاإلداتحتميا في القانون الخاص 

عنّاألعمالّالمادية،ّّدعاوى التعويضومجالياّاألولّالذيّيمكنّأنّتمعبّدوراّفيوّىوّ

 وىذهّالدعاوىّماّزالتّمنّاختصاصّالقضاءّالعاديّحتىّاآلن.

يمكن أن تجدي عند ضياع األوراق اإلدارية، ويمكن أن تستعمل أيضًا ويقالّمعّذلكّ

 .سلتكممة دليل ضعيف، أو عمى سبيل الستئنا

كماّّلو مطمق الحرية في أن يقدرىاوأماّعنّقوتياّفيّاإلثباتّفإنّقضاءّمجمسّالدولةّ

التيّتجيزّلمقضاءّاإلداريّأنّيكّونّعقيدتوّمنّأيّدليلّّحرية اإلثباتيشاء،ّوذلكّطبقاّلقاعدةّ

 يشاء.

ّالموادّ ّفإن ّاإلثبات ّفي ّكطريق ّالشيادة ّإلى ّعندنا ّالدولة ّمجمس ّلجأ ّإذا ّأنو ويبلحظ

ّيتعارضّمعّالخا ّال ّفيما ّالشأن ّىذا ّتسريّفي ّالمدنية ّاألصول ّقانون ّفي ّالشيود ّبسماع صة

 طبيعةّاألصولّاإلدارية.

ّ
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 اليمين الحاسمة واليمين المتممة: -ج

منّالطرقّالمؤديةّإلىّاإلعفاءّمنّاإلثباتّأكثرّمماّىيّطرقّلئلثبات،ّّاإلقرار، واليمين،ّّ

ّالخصمّإلىّالطرفّمة يمين حاسمة، ويمين متم واليمينّنوعان: ّاليمينّالحاسمةّفيوجييا فأما

ذاّّحكم لو،اآلخرّفيّالنزاعّفإذاّحمفياّىذاّالطرفّ ،ّّويجوزّلوّخسر الدعوى نيائياً عنياّّنكلوا 

أنّيردىاّعمىّخصموّفيّأحوالّمعينة،ّوفيّىذهّالحالةّيتحددّالحكمّفيّالدعوىّبنتيجةّالحمف،ّ

ّأوّالنكول.

مىّالعكسّمنّذلكّتوجوّبوساطةّالقاضيّإماّمنّتمقاءّنفسو،ّفييّعّاليمين المتممةأماّ

نماّتوجوّإلىّالخصمّالذيّقدمّ أوّبناًءّعمىّطمبّأحدّالخصوم،ّوىيّالّتحسمّالموضوعّفورًا،ّوا 

بعضّاألدلةّالتيّيراىاّالقاضيّغيرّكافية،ّويستطيعّىذاّالخصمّأنّيحمف،ّأوّينكل،ّولكنّليسّ

ر،ّوسواءّحمفّأوّنكل،ّفإنّالقاضيّغيرّمقّيد،ّبأنّيرتبّلوّأنّيردّاليمينّعمىّالطرفّاآلخ

نتيجةّبالذاتّعمىّالحمف،ّأوّالنكول،ّفقدّيقضيّلصالحوّعمىّالرغمّمنّنكولو،ّوقدّيقضيّضدهّ

ّعمىّالرغمّمنّحمفوّاليمين.

ّ ّالحاسمة ّاليمين ّكانت ّّتحكيماً فإذا ّوالخصوم، ّالقاضي، ّبو ّقبولّّويتحتميتقيد عمييم

ّين المتممة تعّد مجرد وسيمة من وسائل التحقيق واإلثبات، ل يتقيد بيا أحد،اليمالنتيجة،ّفإنّ

فيل باإلمكان فاليمينّالحاسمةّطريقّيعفيّمنّاإلثبات،ّأماّاليمينّالمتممةّفييّطريقّتكميمي،ّ

 المجوء إلييما في المحاكمات اإلدارية ؟ 
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ّّاليمين الحاسمة: -1

نصوص القانون المدني الخاصة عمىّأنّعيد استقر مجمس الدولة الفرنسي منذ أمٍد ب

ّتتعمقّّباليمين الحاسمة ل تسري عمى المنازعات اإلدارية، ّأسبابًا ىيّالتيّّبالنظام العاموأن

تحولّدونّتوجيوّىذهّاليمينّأمامّالقضاءّاإلداري،ّفاليمينّالحاسمةّبوضعياّونتائجياّتتنافىّكلّ

ّالمحاكماتّاإلداريةّفيّأس ّأنّالتنافيّمعّطبيعة ّفمجمسّالدولةّالّيستطيعّإطبلقا ّاألولى، سيا

ّيمجأّإلىّاليمينّالحاسمةّكوسيمةّلحسمّالنزاعّفيّإحدىّالقضاياّالمعروضةّعميو.

ّّاليمين المتممة: -2

ولذلكّفقدّكانّّالمصالح التي تدور حوليا المنازعات اإلدارية تتعمق بالنظام العام،إنّ

عمىّالرغمّمنّوجودّّصالح طبقا لميمين الحاسمة،يتحدد مصير ىذه المأنّّغير المنطقيمنّ

ّيذىبّإلىّجوازّاألخذّباليمينّالمتممةّفيّالمحاكماتّاإلدارية.ّضعيفرأيّ

ّ ّعام ّليا ّحكم ّفي ّالسورية ّالعميا ّاإلدارية ّالمحكمة ّذىبت ّ"إن1002ّّوقد ّالقول: إلى

قبلّالشيادةّمستندًاّإللزامّالتزاماتّالجياتّالعامةّفيّالدولةّالّتقومّإالّعمىّأساسّالكتابة،ّوالّت

ّلنصوصّ ّمستندًا ّفييا ّالحق ّليسّمنشأ ّأو ّالرسمية، ّقيودىا ّفي ّمثبتة ّغير ّحقوق ّبدفع اإلدارة

ّالجياتّ ّلممثمي ّالحاسمة ّاليمين ّتوجيو ّاإلدارية ّالقضايا ّفي ّيقبل ّال ّأنو ّكما ّالنافذة. القوانين

نماّيتوجبّعمىّالمدعيّبحقّأنّي 11ّثبتوّبالوثائقّالخطيةّالمقبولة".العامة،ّومديريياّالعامين،ّوا 

ّ

                                                
.جمموعة املبادئ القانونية اليت قررهتا احملكمة اإلدارية 3110( لعام 129( الطعن )271القرار رقم ) -حكم احملكمة اإلدارية العليا السورية - 11

 .310ص -3111 -3110األعوام من  -العليا
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 اإلقرار واستجواب الخصوم -د

اليمينّالحاسمةّفيّأنوّمنّالطرقّالتيّتؤديّإلىّاإلعفاءّمنّاإلثبات،ّوىوّّاإلقراريشبوّ

فاإلدارة تستطيع أن تقّر لمخصم يوجدّفيّالقانونّالمدني،ّويوجدّفيّالمحاكماتّاإلداريةّأيضًا،ّ

 ميمّمنّالمدعىّعميوّبطمباتّالمدعي.وىذاّاإلقرارّتسّلطمباتو،

ّ ّيكون ّلكي ّإلىّّمجدياً واإلقرار ّويصل ّاالختصاصّذاتيا، ّجية ّمن ّيصدر ّأن ّبد ال

ماّعنّطريقّالرئيسّ المحكمةّإماّعنّطريقّخطابّصريحّتقّرّفيوّاإلدارةّبطمباتّالخصم،ّوا 

اعّعنّاإلدارةّلدىّاإلداريّذاتوّإذاّكانّحاضرًاّفيّالدعوى،ّأوّعنّطريقّالمحاميّالموكلّبالدف

 المجمس.

 الخبرة: -ىـ

أن مجمس الدولة يستطيع أن يمجأ إلى خبرة الخبراء لتحديد العناصر منّالمبادئّالثابتةّ

ّفيّالفنية التي ل يستطيع ىو أن يفصل فييا مباشرة ّالفصل ّمعرفتيا ّعمى ّيتوقف ّوالتي ،

ّالمنازعةّاإلداريةّذاتيا.

ّ

ّ

ّ
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