اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري3
اﻟدﻛﺗور ﻧﺟم اﻷﺣﻣد

Books

القانون اإلادايي 3
اﻟدﻛﺗور ﻧﺟم اﻷﺣﻣد

من منشورات الجامعة االفتراضية السورية
الجمهورية العربية السورية 8102
هذا الكتاب منشور تحت رخصة المشاع المبدع – النسب للمؤلف – حظر االشتقاق ()CC– BY– ND 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ar
يحق للمستخدم بموجب هذه الرخصة نسخ هذا الكتاب ومشاركته وإعادة نشره أو توزيعه بأية صيغة وبأية وسيلة للنشر وألية غاية تجارية
أو غير تجارية ،وذلك شريطة عدم التعديل على الكتاب وعدم االشتقاق منه وعلى أن ينسب للمؤلف األصلي على الشكل اآلتي حصرا:
ﻧﺟم اﻷﺣﻣد  ،اإلجازة في الحقوق ،من منشورات الجامعة االفتراضية السورية ،الجمهورية العربية السورية8102 ،
متوفر للتحميل من موسوعة الجامعة https://pedia.svuonline.org/

Administrative Law 3
Najm Al Ahmad
)Publications of the Syrian Virtual University (SVU
Syrian Arab Republic, 2018
Published under the license:
Creative Commons Attributions- NoDerivatives 4.0
)International (CC-BY-ND 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode
Available for download at: https://pedia.svuonline.org/

الفهرس
الوحدة األولى :مقدمة في القضاء اإلداري 1.............................................................................
المقدمة 2.......................................................................................................................
أ -دعوى اإللغاء 4............................................................................................................
ب -القضاء الكامل 4.........................................................................................................
ج -قضاء التفسير وفحص المشروعية 5..................................................................................
د -قضاء الزجر أو العقاب 6................................................................................................
الوحدة التعليمية الثانية-1 :دعوى اإللغاء 7...............................................................................
-1دعوى اإللغاء دعوى قضائية 9.........................................................................................
-2دعوى اإللغاء دعوى موضوعية (عينية) 9...........................................................................
-3تنتمي دعوى اإللغاء إلى قضاء المشروعية 10.......................................................................
تمارين 12.....................................................................................................................
الوحدة التعليمية الثالثة-2 :تحريك دعوى اإللغاء 13....................................................................
اختصاص القضاء اإلداري بنظر دعوى اإللغاء15.....................................................................
أوال ً :االختصاص القضائي 15.........................................................................................
ثانيا ًمحل الطعن في دعوى اإللغاء 15.................................................................................
أ  -تعريف القرار اإلداري 16........................................................................................
ب  -القرار اإليجابي والقرار السلبي 21............................................................................
ج  -أركان القرار اإلداري 21........................................................................................
د  -شروط القرار اإلداري 23........................................................................................
ه  -حاالت التقبل الطعن باإللغاء لعدم وجود قرار إداري 24...................................................
استثناءات قاعدة اختصاص القضاء اإلداري بإلغاء القرارات اإلدارية 28...........................................
أ-أعمال الحكومة (أعمال السيادة) 29..................................................................................
ب-انتقاء طريق الطعن القضائي الخاص 32..........................................................................
ج-األعمال التشريعية 33.................................................................................................
الشروط الالزم توافرها في رافع الدعوى (المصلحة-الصفة-األهلية) 34............................................
أ-الصفة واألهلية 34......................................................................................................

ب-طبيعة شرط المصلحة 35............................................................................................
ج-خصائص المصلحة36................................................................................................
د-أنواع المصلحة39......................................................................................................
ه-شرط المصلحة ودعوى اإللغاء 44...................................................................................
استيفاء التظلم اإلداري الوجوبي 45.......................................................................................
تمارين 46.....................................................................................................................
الوحدة التعليمية الرابعة-3 :ميعاد وإجراءات رفع دعوى اإللغاء 47.................................................
شرط الميعاد في دعوى اإللغاء 49........................................................................................
أ-بدء سريان ميعاد الطعن باإللغاء 49..................................................................................
ب-وقف وانقطاع ميعاد الطعن باإللغاء وامتداده 50.................................................................
أسباب طلب اإللغاء 50......................................................................................................
أ-عيب االختصاص 51...................................................................................................
أوال ً -التعريف بعيب االختصاص وتمييزه 51....................................................................
ثانيا ً-خصائص عيب االختصاص 54..............................................................................
ثالثا ً-صور عيب االختصاص 56...................................................................................
ب-عيب الشكل واإلجراءات 62.........................................................................................
أوال ً-اإلجراءات السابقة على اتخاذ القرار 62.....................................................................
ثانيا ً-المظهر الخارجي للقرار اإلداري (شكل القرار) 67.......................................................
ثالثا ً-تغطية عيب الشكل 69..........................................................................................
ج-عيب المحل (مخالفة القانون) 73....................................................................................
أوال ً -المقصود بالقانون 74..........................................................................................
ثانيا ً-مدلول مخالفة القانون 77.......................................................................................
ثالثا ً-األثر المترتب على مخالفة القانون 79.......................................................................
د-عيب السبب 79.........................................................................................................
أوال ً-القواعد العامة في عنصر السبب 80..........................................................................
ثانيا ً-مدى الرقابة القضائية على عنصر السبب 82...............................................................
ه-عيب االنحراف بالسلطة 85...........................................................................................

ثانيا ً-إثبات االنحراف بالسلطة 89...................................................................................
ثالثا ً-النتائج المترتبة على االنحراف بالسلطة 91.................................................................
تمارين 93.....................................................................................................................
الوحدة التعليمية الخامسة-1 :حدودالمسؤولية-نطاق عدم المسؤولية 95..............................................
حدود المسؤولية 97..........................................................................................................
-1عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السيادة 97.........................................................................
-2عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية 98............................................................
أوال ً-المقصود بأعمال السلطة التشريعية 98.......................................................................
ثانيا ً-مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية 99.......................................................
ثالثا ً-أساس عدم مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية 100...................................................
رابعا ً-مدى عدم المسؤولية عن األعمال البرلمانية 102.........................................................
خامسا ً-عدم مسؤولية الدولة عن القوانين 103....................................................................
-3عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية 108...........................................................
أوال ً-أساس عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية 109............................................
أ-استقالل السلطة القضائية عن الحكومة 109.....................................................................
ب-تقرير المسؤولية سيعرقل أعمال القضاء 110.................................................................
ج-حجية األحكام وقوة الشئ المقضي به110......................................................................
د-السبب تاريخي بحت 111..........................................................................................
ثانيا ً-نطاق عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية 111................................................
-1أعمال القضاة 112..................................................................................................
-2أعمال النيابة العامة 113...........................................................................................
-3أعمال الضابطة القضائية 113....................................................................................
-4مساعدي العدالة 114...............................................................................................
القواعد اإلدارية في المسؤولية 115.......................................................................................
أ-أساس المسؤولية الخطأ أم المخاطر 115............................................................................
ب-المميزات العامة لفكرة المخاطر كأساس للمسؤولية اإلدارية 116.............................................
أوال ً-مفهوم فكرة المخاطر 116.....................................................................................

ثانيا ً-تطبيقات فكرة المخاطر في القضاء اإلداري الفرنسي 117...............................................
ج-الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي120..............................................................................
د-الضرر 121.............................................................................................................
تمارين 122...................................................................................................................
الوحدة التعليمية السادسة-2 :أصول المحاكمات اإلدارية 124.........................................................
الدعوى اإلدارية 127........................................................................................................
أوال ً-رفع الدعوى 127..................................................................................................
ثانيا ً-عريضة الدعوى ومحتوياتها 129...............................................................................
ثالثا ً-تحضير الدعوى والنظر فيها 131...............................................................................
اإلثبات أمام القضاء اإلداري 137.........................................................................................
أوال ً-دور القاضي اإلداري في اإلثبات 138..........................................................................
ثانيا ً-عبء اإلثبات 138.................................................................................................
ثالثا ً-طرق اإلثبات 139.................................................................................................
أ-الدليل الكتابي 139...................................................................................................
ب-الشهادة 140.........................................................................................................
ج-اليمين الحاسمة واليمين المتممة 142............................................................................
د-اإلقرار واستجواب الخصوم 144.................................................................................
ه-الخبرة 144...........................................................................................................

الوحدة التعميمية األولى
مقدمة في القضاء اإلداري
الكممات المفتاحية:
التظمم اإلداري  -الرقابة القضائية  -مبدأ المشروعية  -دعوى اإللغاء  -القضاء الكامل  -قضاء التفسير -
قضاء الزجر.

الممخص:
يتولّى القانون اإلداري تنظيم السمطة اإلدارية ،فيو يحكم العالقات التي تنشأ بينيا وبين األفراد عند ممارستيا

ليذا النشاط بوصفيا سمطة عامة .كما يتولّى ميمة تحديد القواعد التي تتعمّق بالفصل بالمنازعات اإلدارية
بناء عمى تظّمٍم
التي قد تنشأ نتيج ًة لمعالقات المتقدمة .وتتحرك الرقابة اإلدارية  -في معظم األحيان ً -
إداري .ومؤدى ىذه الرقابة أن تتوّلى اإلدارة نفسيا مراجعة ق ارراتيا التي أصدرتيا .ولكن قد يحدث أن ال
تجدي الرقابة اإلدارية الغرض المطموب منيا ،فتنشأ منازع ًة قضائية يتوّلى القضاء أمر النظر فييا .ويطمق

عمى الدعاوى التي تتصل بالمنازعات اإلدارية اصطالح "الدعاوى اإلدارية" .ووفقاً لمفقو التقميدي فإن ىناك
اع ر ٍ
يخص تقسيم والية القضاء اإلداري :دعوى اإللغاء  -القضاء الكامل  -قضاء التفسير
ئيسة فيما
أربعة أنو ٍ
ّ
 -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

يتوّلى القانون اإلداري تنظيم السمطة اإلدارية ،أو تنظيم اإلدارة العامة ،وتحديد أوجو نشاطيا ،فيو
يحكم العالقات التي تنشأ بينيا وبين األفراد عند ممارستيا ليذا النشاط بوصفيا سمطة عامة .كما يتوّلى
القانون اإلداري ميمة تحديد القواعد التي تتعمّق بالفصل بالمنازعات اإلدارية التي قد تنشأ نتيج ًة لمعالقات
المتقدمة.
بناء عمى تظ ّمم إداري .ومؤدى ىذه الرقابة أن تتوّلى
وتتحرك الرقابة اإلدارية -في معظم األحيانً -
اإلدارة نفسيا مراجعة ق ارراتيا التي أصدرتيا ،وقد يقوم بيذه الميمة الرئيس اإلداري ذاتو الذي أصدر األمر
بناء عمى تظمّم يقدم إليو .ويسمى التظمم الوالئي  .recours gracieuxوقد يقوم بيا أحد الرؤساء الذين ىم
ً
تبة إدار ٍ
في مر ٍ
ية أعمى من مصدر القرار اإلداري ويسمى التظّمم ىنا تظمماً رئاسياً .وقد تتم ىذه الرقابة
اإلدارية بغير تظ ّمم ،فتجرييا اإلدارة من تمقاء نفسيا في بعض األحيان.
والرقابة اإلدارية بيذا الشكل ال تخمو من فائدة ،بل لعميا تحقق تفوقًا في بعض األحيان عمى الرقابة
ٍ
أسباب قانونية ،أما الطعن اإلداري فمن
القضائية ذاتيا ،فالطعن القضائي ال بد أن يكون مستنداً عمى
أخل بالتزاماتو في خدمة الدولة فأوقع
الممكن تأسيسو عمى أسباب إنسانية بحتة ،وىكذا فإن الموظف الذي ّ
الوزير عميو جزاء تأديبياً يمكنو أن يؤسس تظمّمو اإلداري لموزير عمى أساس أنو كان في ظروف عائمية قاسية
ٍ
لطعن قضائي يتقدم بو الموظف إلى مجمس
جعمتو مشتت الذىن ،ولكن ىذا السبب اإلنساني ال يصمح أساسا
الدولة.
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فوت عمى نفسو ميعاد الطعن القضائي  ،وفي ىذه الحال يمكنو أن يستعمل
وقد يجد الموظف أنو قد ّ
التظّمم اإلداري ،عمى الرغم من أن الطعن القضائي قد قفل في وجيو.
ولكن قد يحدث أن ال تجدي الرقابة اإلدارية الغرض المطموب منيا ،فتنشأ منازع ًة قضائية يتولّى
القضاء أمر النظر فييا .وقد درج الفقو عمى دراسة القواعد المتعّمقة بالفصل في المنازعات اإلدارية في
در ٍ
اسات منفصمة تندرج جميعيا تحت عنوان "القضاء اإلداري" .وتضم دراسة القضاء اإلداري البحث في
أساس خضوع اإلدارة لمرقابة القضائية (مبدأ المشروعية) ،وأسس تنظيم القضاء اإلداري ،وذلك بتحديد
الجية المختصة بالفصل في المنازعات اإلدارية ،وبيان قواعد اختصاصيا ،والمنازعات اإلدارية التي تدخل
في والية القضاء اإلداري ،والدعاوى التي يمكن لمقضاء اإلداري أن يفصل من خالليا في ىذه المنازعات،
واإلجراءات المتبعة في نظر تمك الدعاوى ،وطرق الطعن في األحكام الصادرة فييا.
ويقصد بمبدأ المشروعية سيادة حكم القانون في الدولة ،القانون بمعناه الواسع الذي يشتمل عمى
القواعد القانونية كافة ،مكتوب ًة كانت أم غير مكتوبة ،والتي تنقسم قوتيا اإللزامية بحيث تأتي القواعد
الدستورية في قمتيا ،تمييا القواعد التشريعية ،ثم الالئحية ...كما أن المراد بسيادة القانون خضوع الجميع
ألحكامو ،حكاماً كانوا أم محكومين.
تصرف تأتيو إحدى السمطات العامة ،وتخالف بو القواعد
لتدرج القواعد القانونية فإن أي ّ
ووفقاً ّ
ال من وجية النظر القانونية .ولضمان تحقيق ىذا المبدأ فإن الدولة القانونية تقوم
يعد باط ً
القانونية الممزمةّ ،
بتنظيم الوسائل التي يمكن لؤلفراد من خالليا الطعن بتصرفات اإلدارة التي تخالف مبدأ المشروعية ،وذلك
بقصد التخّمص منيا ومن آثارىا.
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ومن المتفق عميو أن خير ضمان لحقوق األفراد ،وحرياتيم العامة ،ىو قيام القضاء بالنيوض بيذه
الميمة ،فيباشر القاضي واليتو وبما تمميو عميو نصوص القانون ،ووحي ضميره ،وذلك ألن القضاء ىو
الجية األكثر قدرةً عمى حماية مبدأ المشروعية ،والدفاع عن الحقوق والحريات ،شريطة ضمان استقاللو
ويثبت دعائم القانون،
في أداء ميماتو ،فمثل ىذا االستقالل يجعل لمقضاء مكانةً سامي ًة في نفوس األفرادّ ،
ويشيع اإلحساس بالعدل ،ويزيد من اطمئنان المجتمع ،واستق ارره.
ويطمق عمى الدعاوى التي تتصل بالمنازعات اإلدارية اصطالح "الدعاوى اإلدارية".

يخص تقسيم والية القضاء اإلداري،
ووفقاً لمفقو التقميدي في فرنسا فإن ىناك أربعة أنواع رئيسة فيما
ّ
ويتأسس ىذا التقسيم عمى طبيعة الدعوى ،ومدى السمطة التي يمارسيا القاضي عند الفصل في الدعوى
ٍ
كقاض إداري إلى فروٍع أربعة ىي:
المرفوعة أمامو ،ومن ثم تنقسم واليتو

أ -دعوى اإللغاءLe Contentieux de ľannulation:
توجو ضد القرارات اإلدارية غير المشروعة بيدف إلغائيا ،دون أن يكون لمقضاء
وىي دعاوى ّ
التصرف ،أو استبدالو ،أو التصدي لآلثار النا شئة عن إلغاء القرار ،أو الحكم بأي حقوق محددة
سمطة تعديل
ّ
لمطاعن.

ب -القضاء الكاملLe Contentieux de Plein Juridiction:
لمقاضي في ىذا النوع الحق في إلغاء القرار اإلداري لعدم مشروعيتو ،أو تعديمو ،أو تقويمو ،أو
استبدالو .ولو ترتيب الحقوق لمطاعن ،كالتعويض عن األضرار التي لحقت بو نتيج ًة ليذا القرار ،والزام
اإلدارة بيا.
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واذا كان إلغاء القرار اإلداري في دعوى اإللغاء من شأنو إعدام القرار ،ليس بالنسبة ألطراف الدعوى
فحسب ،وانما لذوي الشأن كافة ممن لحقيم القرار بآثاره .بينما في دعوى القضاء الكامل فإن حجية الحكم
نسبية ،إذ تقتصر عمى أطراف الخصومة فقط.
ّ

1

ج -قضاء التفسير وفحص المشروعيةLe Contentieux de Ľinterprêtation et de :
Ľappréciation de La Légalité
وفي ىذا النوع تنحصر سمطة القاضي في التحقق من معنى العمل اإلداري ،أو صالحيتو،
بناء عمى إحالة من محكمة عادية يثار أماميا
ومشروعيتو .كما أن القاضي ال يباشر ىذه الوالية إال ً
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
المختص بالفصل في ىذه المسألة المبدئية .وىنا تنحصر سمطة القاضي اإلداري في تقديم تفسير لمقرار
اإلداري ،وتحديد معناه الصحيح ،أو بإعالن مشروعيتو ،أو عدم مشروعيتو ،دون أن يكون لو الحكم بإلغاء
القرار محل الدفع ،أو ترتيب نتائج ،أو حقوق قانونية لمن أثار الدفع ،أو لغيره ،واال كان متجاو ًاز
الختصاصو.

2

 - 1د .عبد اهلل طلبة" 8القانون اإلداري -الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة -القضاء اإلداري" .ط - 3منشورات جامعة دمشق -عام  -6774ص664

 - 2د .سامي مجال الدين" 8الدعاوى اإلدارية واإلجراءات أمام القضاء اإلداري" .الكتاب األول ،دعوى اإللغاء ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،عام
 ،6776ص.61

5

د -قضاء الزجر أو العقابLe Contentieux de La Repression :
المشرع لمقاضي اإلداري والية العقاب ،وبمعنى آخر قد يقرر لو سمطة توقيع العقوبات عمى
قد يقرر
ّ
ً
األشخاص الذين يخالفون أحكام القوانين ،والموائح ،وىي الوالية المقررة في األصل لمقضاء الجزائي.

3

ويذىب جانب من الفقو المصري إلى أن المدلول الحديث لقضاء الزجر أو العقاب يعني سمطة
القاضي اإلداري في توقيع أي عقوبة ،جزائيةً كانت أم مسمكية ،ومن ثم فإن قضاء التأديب يندرج تحت
مدلول قضاء الزجر أو العقاب.

4

ومن جانبنا نؤيد ىذا االتجاه ،ألن المحاكم المسمكية تطبق العقوب ات المسمكية التي ترد في قوانين
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.
ٍ
بشكل موجز -بالنسبة لكل من دعوى اإللغاء،
وفي ىذه المادة سوف نحاول إلقاء الضوء –ولو
ودعوى القضاء الكامل.

 - 3د .سليمان حممد الطماوي" 8القضاء اإلداري" .الكتاب األول -قضاء اإللغاء-دار الفكر العريب-عام  -6774ص.252
 - 4د .حممد عاطف البنا" 8الوسيط يف القضاء اإلداري" .عام  ،6766ص.22
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الوحدة التعميمية الثانية
 -1دعوى اإللغاء
الكممات المفتاحية:
دعوى اإللغاء  -قرار إداري غير مشروع  -قضاء إداري  -خروج عمى مبدأ الشرعية  -مراحل دعوى
اإللغاء.

الممخص:
دعوى اإللغاء ىي دعوى قضائية موضوعي (عينية) تقوم عمى مخاصمة القرار اإلداري غير المشروع بيدف
بمنأى عن الحقوق الشخصية لممدعي ،وفي حدود
إلغائو ،ويتولّى القضاء اإلداري بحث مشروعية القرار
ً
واليتو المقررة عمى تمك الدعوى .أما خصائص دعوى اإللغاء فيي 9دعوى قضائية  -موضوعية  -تنتمي إلى
قضاء المشروعية.

األىداف التعميمية:
 التعريف بدعوى اإللغاء. -تحديد مضمون دعوى اإللغاء ومراحميا.
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نشأت دعوى اإللغاء في فرنسا تحت عنوان "الطعن بتجاوز السمطة"La Recour pour Excés ،
 de pouvoirبحسبانيا تظمّما إدارياً لو الشكل القضائي .وذلك عندما كان مجمس الدولة الفرنسي خاضعًا
لنظام "اإلدارة القاضية" ،وليست لديو سم طة قضائية .وىنا بدأ مجمس الدولة الفرنسي بإرساء نظرية قضائية
شاممة لكل جوانب دعوى اإللغاء.
المفوض" ،إذ أصبحت أحكامو
ومنذ عام  2781انتقل مجمس الدولة الفرنسي إلى نظام "القضاء
ّ
ٍ
توقف عمى تصديق رئيس الدولة .كما أصبحت المحاكم اإلدارية صاحبة الوالية
نيائي ًة ونافذة بذاتيا ،وبغير
العامة في المنازعات اإلدارية .وأخي ًار استكمل القضاء اإلداري الفرنسي بنيانو بإنشاء المحاكم االستئنافية
عام  ،2878بحيث أصبحت دعوى اإللغاء تنظر عمى درجتين ،أو ثالثة ،وذلك وفقًا لطبيعة النزاع.
التطور المذكور في ازدياد حجم دعاوى اإللغاء ،ومما ساعد في ذلك أن رافع الدعوى غير
لقد ساىم
ّ
ٍ
ٍ
ابتداء ،إذ ال تدفع إال في حال خسارة الدعوى.
ال عن اإلعفاء من الرسوم القضائية
ممزم بتوكيل
محام ،فض ً
ً
كل ىذا ساىم في إفساح المجال أمام األفراد لتيسير لجوئيم إلى القضاء الذي حرص عمى أن يكون ىذا
عده من النظام العام.
الطعن الوسيمة الرئيسة لضمان احترام مبدأ المشروعية ،فأوجب ّ
ومن ىنا اعترف مجمس الدولة الفرنسي بحق األفراد في مباشرة ىذا الطعن ضد أي قرار إداري ،دون
ٍ
حاجة إلى ٍ
نص يقرره .وقد استقر مجمس الدولة الفرنسي منذ نشأتو عمى أن الطعن بتجاوز السمطة يعقد
وبمعنى آخر فإنو عندما ينتيي إلى عدم مشروعية القرار اإلداري المطعون فيو فإنو
لمقضاء والية اإللغاء.
ً
يكون مختصاً بإلغائو دون أن يتجاوز ذلك إلى تعديمو ،أو تقويمو ،أو ترتيب حقوق معينة لمطاعن ،وىو ما
كان لو تأثيره الواضح في تحديد طبيعة ىذا الطعن ،وخصائصو .فدعوى اإللغاء ىي دعوى قضائية
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موضوعية (عينية) تقوم عمى مخاصمة القرار اإلداري غير المشروع ،ويتولّى القضاء اإلداري بحث
بمنأى عن الحقوق الشخصية لممدعي ،وفي حدود واليتو المقررة عمى تمك الدعوى.
مشروعية القرار
ً
أما

بالنسبة

لمخصائص

التي

دعوى

تميز
ّ

اإللغاء

فإنو

يمكن

حصرىا

باآلتي:

 -1دعوى اإللغاء دعوى قضائيةRecour Juridictionnel :
وألن دعوى اإللغاء دعوى قضائية فإنو من الالزم رفعيا إلى ٍ
جية تممك الوالية القضائية بالمعنى
الدقيق ،وتصدر أحكاماً ال مع ّقب عمييا من أي ٍ
جية أخرى.

1

يخص الق اررات اإلدارية ،وبالتالي فإن القاعدة العامة ىي
وتعد دعوى اإللغاء دعوى القانون العام فيما
ّ
ّ
ٍ
اء كانت الق اررات اإلدارية
خضوع جميع الق اررات اإلدارية ليذه الدعوى إال ما استثني
بنص صريح .وسو ً
ق اررات فردية أم تنظيمية (لوائح) ،وأيًا كانت القوة اإللزامية ليذه الق اررات ،بما في ذلك "لوائح الضرورة" التي
تصدرىا اإلدارة العامة لمواجية الظروف االستثنائية.

2

 -2دعوى اإللغاء دعوى موضوعية (عينية)Le caractèr objectif :
عينية إذا كانت تستيدف الدفاع عن مصمحة عامة ،حتى وان احتوت
ّ
تعد الدعوى موضوعية أو ّ
يظل اليدف الرئيس ىو حماية
عمى عاصر شخصية ،أو كانت ترمي إلى الدفاع عن مصالح فردية ،إذ ّ
بمعنى آخر حماية المشروعية ،وىذا ما يتحقق من خالل دعوى اإللغاء
المجردة ،أو
القواعد القانونية العامة
ّ
ً

 - 1أكدت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر الطبيعة القضائية لدعوى اإللغاء يف حكم هلا صدر بتاريخ  ،1957/6/8مقررةً بأن "القرار اإلداري يستنفذ
مجيع مراحلو يف درجات السلّم اإلداري حىت يصبح هنائياً قبل اللجوء إىل القضاء اإلداري لطلب إلغائو ،أو وقف تنفيذه ،وىذا الطلب يف حقيقتو دعوى
قضائية مبتدأة بالنسبة إىل القضاء اإلداري" .انظر :جمموعة العشر سنوات األوىل ،ص.648
- AUBY DRAGO: Traité de Contentieux Administrative Contentieuse, 1967, p209.

9

2

التي تيدف دائمًا إلى احترام مبدأ المشروعية 3.وىذا يعني أن رافع الدعوى ييدف إلى تحريك رقابة القاضي
وحث اإلدارة
القررات اإلدارية غير المشروعة،
لتحقيق مصمحة عامة ،وىي بالنسبة إلى دعوى اإللغاء محو ا
ّ
عمى عدم تكرار حالة الخروج عمى مبدأ المشروعية .وبالتالي فإن الخصومة في دعوى اإللغاء ليست بين
رده إلى حكم القانون حمايةً لمبدأ المشروعية .ليذا
طرفين ،وانما ىي مخاصمة لقرار غير مشروع بقصد ّ
يكفي بالنسبة لدعوى اإللغاء أن تكون لمطاعن "مصمحة" من رفع الدعوى ،دون اشتراط أن يكون صاحبًا لح ٍق
معتدى عميو.

4

ومما يترتب عمى الطبيعة الموضوعية لدعوى اإللغاء أن لمحكم الصادر حجية مطمقة في مواجية
نسبية تدور مع
الكافة ،بعكس األحكام التي تتعمّق بالقضاء الشخصي ،ففي النوع األخير يكون لمحكم حجية ّ
موضوع الدعوى ،وسببيا ،وأطراف الخصومة فييا.
تعد من "الدعاوى
وتجب اإلشارة إلى أن جانبًا من الفقو يرى أن دعوى اإللغاء في تطورىا الجديد ّ
المختمطة" ،فيي تدخل في نطاق الدعاوى العينية ألنيا تقوم بحسب األصل عمى حماية المشروعية اإلدارية،
ٍ
حماية جديرة لممراكز الذاتية ،والحقوق الشخصية
لكنيا تدخل كذلك في القضاء الشخصي بحكم ما توفره من
ورد االعتداء
المكتسبة ألصحاب الشأن ،ومن ثم فإنيا تدور مع الحقوق الشخصية لألفراد بقصد حمايتياّ ،
الواقع عمييا ،وذلك بإلغاء الق اررات اإلدارية غير المشروعة.

5

 -3تنتمي دعوى اإللغاء إلى قضاء المشروعيةContentieux de Légalité :
ترفع دعوى اإللغاء في مواجية قرار إداري غير مشروع لمخالفتو قواعد القانون فيما يتعّمق بأي
عنصر من عناصر القرار اإلداري (الشكل -االختصاص -السبب -المحل -الغاية) .وبالتالي فإن قاضي
 - 4د .سامي مجال الدين ،املرجع السابق ،ص.30

- BEBBACH: Contentieux Administratif, 3 èd, 1981, p 706.
- AUBY- ORAGO, op. cit. p 144.
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3

5

اإللغاء ىو قاضي مشروعي ة عمى الدوام ،حيث تدور إجراءات دعوى اإللغاء كافة حول فحص القرار اإلداري
لمتحقق من سالمتو من الناحية القانونية .ويقتصر دور القاضي عمى المقابمة بين القرار المطعون فيو باإللغاء
والقواعد القانونية النافذة المتصمة بو ،وصحة تطبيق القانون .ومن ثم ليس لو أن يع ّقب عمى جوانب النشاط
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
لفحص المشروعية .غير أن ذلك ال يعني أن قاضي اإللغاء ىو قاضي قانون ،وليس قاضي وقائع ،إال أن لو
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
المطموب ،كان لو إلغاء القرار اإلداري لعيب السبب.

6

تمر دعوى اإللغاء بمراحل عدة لموصول إلى الفصل في موضوعيا .وأولى ىذه المراحل ىي التحقق
ّ
من اختصاص المحكمة التي عرض الدعوى عمييا ،فإذا ثبت لممحكمة أنيا غير مختصة بنظر الدعوى
فإنيا تبادر إلى تقرير عدم اختصاصيا ،ومن ثم تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة .أما إذ ثبت ليا أنيا
مختصة بنظر الدعوى فإنيا تبحث في الشرائط القانونية لقبول الدعوى ،وىنا تأتي المرحمة الثانية ،وفييا
تتأكد المحكمة من توافر الشرائط الشكمية المتعمّقة باألىمية ،والميعاد ،واإلجراءات الواجب مراعاتيا ،فإذا لم
ال.
رد الدعوى شك ً
تتحقق ىذه الشروط ،أو البعض منيا ،قررت المحكمة ّ
بعد ذلك تنتقل المحكمة إلى مرحمة فحص الدعوى ،وتييئتيا لمحكم ،حيث يجري البحث في أسباب
الطعن بالقرار اإلداري ،بغية التحقق من توافر أحد أوجو اإللغاء فيو ،وبالتالي تقدير مدى مشروعية القرار
المطعون فيو لمفصل في مدى أحقية رافع الدعوى في طمب إلغائو.
 - 6د .سامي مجال الدين ،املرجع السابق ،ص.32
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اء برفضيا ،ويحدث ذلك إذا كان القرار المطعون فيو
وأخي اًر تأتي مرحمة الحكم في الدعوى ،سو ً
سميماً ،أو بإلغاء القرار المطعون فيو بسبب وجود عيب لحق بو فجعمو غير مشروع.
نتطرق إلى ىذه األمور من خالل:
وسوف ّ
أوالً :تحريك دعوى اإللغاء.
ثانياً :ميعاد واجراءات رفع دعوى اإللغاء

تمارين:
أختر اإلجابة الصحيحة ،أو األكثر صحةً من بين ا لخ يارات ا لم تاحة للسؤال اآلتي( :إجابة واحدة فقط
للسؤال)
 - 1دعوى اإللغاء دعوى موضوعية (عينية) ومرد ذلك:
 .1وجوب رفعها إىل جهة متلك الوالية القضائية باملعين الدقيق.
 2خضوع مجيع الق ار رات ا إلد ارية هلذه الدعوى إال ما استثين ٍ
بنص صريح
 .3أهنا ترمي إىل حتقيق املصلحة العامة .

.

.

 . 4كل ما تقدم صحيح.
 .5اخلياران األول والثاين.

الجواب الصحيح رقم 3
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الوحدة التعميمية الثالثة

 -2تحريك دعوى اإللغاء
الكممات المفتاحية:
دعوى اإللغاء  -قرار إداري غير مشروع  -قضاء إداري  -خروج عمى مبدأ الشرعية  -مراحؿ دعوى
اإللغاء.

الممخص:
دعوى اإللغاء ىي دعوى قضائية موضوعية (عينية) تقوـ عمى مخاصمة القرار اإلداري غير المشروع بيدؼ

بمنأى عف الحقوؽ الشخصية لممدعي ،وفي حدود
إلغائو ،ويتوّلى القضاء اإلداري بحث مشروعية القرار
ً
واليتو المقررة عمى تمؾ الدعوى .أما خصائص دعوى اإللغاء فيي  :دعوى قضائية  -موضوعية  -تنتمي
إلى قضاء المشروعية.

األىداف التعميمية:


التعريؼ بدعوى اإللغاء.



تحديد مضموف دعوى اإللغاء ومراحميا.
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تبدأ دعوى اإللغاء بمجرد تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة ،وقيدىا في جدوليا ،فبدوف ذلؾ ال
توجد دعوى .وبتقديم االدعاء تنعقد الخصومة ،فيتصؿ المدعي بالمحكمة المرفوعة أماميا الدعوى ،ويمزـ
المدعى عميو بالمثوؿ أماـ المحكمة .بالتالي فإنو إذا لـ تكف ىناؾ دعوة مف أحد الطرفيف لمخصـ اآلخر
لمتالقي أماـ القضاء ،أو إذا لـ يكف ألحدىما ،أو كمييما ،وجود ،فإف الخصومة القضائية ال تنشأ ،وال تنعقد.
موجية من صاحب الشأن ،أو ممن يمثمو قانوناً ،فإف لـ تقـ الدعوى
ويمزـ لصحة الدعوى أف تكوف ّ
صحيح ًة سقط ركف مف أركاف الخصومة ،ومتى انعدمت ىذه ،وفقدت كيانيا ،كاف الحكـ صاد ًار في غير
ال بطالناً ينحدر فيو إلى درجة االنعداـ .وسبؽ أف أشرنا إلى أف النظر في دعوى
خصومة ،وبالتالي باط ً
اإللغاء ،والفصؿ فييا ،يوجب عمى القاضي البحث أو ًال في مدى اختصاصو بنظر الدعوى ،ثم في شروط
قبوليا ،وبعد ذلك ينتقل إلى البحث في موضوع الدعوى ،تمييداً إلصدار الحكم فييا.

وسوؼ نعالج موضوعات ىذا الفصؿ مف خالؿ أربعة أجزاء:

األول :اختصاص القضاء اإلداري بنظر دعوى اإللغاء.
الثاني :استثناءات قاعدة اختصاص القضاء اإلداري بإلغاء الق اررات اإلدارية.
الثالث :الشروط الالزـ توافرىا في رافع الدعوى (المصمحة – الصفة  -األىمية).
الرابع :استيفاء التظّمـ اإلداري الوجوبي.

14

اختصاص القضاء اإلداري بنظر دعوى اإللغاء

أوالً :االختصاص القضائي
تنص المادة الثامنة مف قانوف مجمس الدولة السوري رقـ ( )55لعاـ  9151عمى اختصاص محكمة القضاء
اإلداري بالنظر في "الطمبات التي يتقدم بيا األفراد ،أو الييئات بإلغاء القرارات اإلدارية النيائية".
وقد جاء النص في المادة ( )91عمى أنو" :ال يختص مجمس الدولة بييئة قضاء إداري بالنظر في الطمبات
المتعمّقة بأعمال السيادة".
وبناء عميو فإف مناط اختصاص مجمس الدولة بنظر إلغاء الق اررات اإلدارية ىو أف تكوف الدعوى موجي ًة ضد
ً
القرارات اإلدارية النيائية ،مع مراعاة عدـ اختصاص ىذه المحاكـ بالنظر في أعماؿ السيادة .وىو ما
ينسحب أيضًا عمى الق اررات اإلدارية التي تنص القوانيف عمى اختصاص جيات أخرى غير مجمس الدولة
استثناء مف القاعدة العامة التي تجعؿ االختصاص لمجمس
بالفصؿ في الطعوف المو ّجية ضدىا ،وذلؾ
ً
الدولة.
ويتجو جانب مف الفقو إلى تحديد بعض الشروط التي يجب توافرىا في القرار اإلداري الذي يطعن فيو
باإللغاء ،كأف يكوف القرار صاد ًار عف اإلرادة المنفردة ،وأف يكوف نيائياً ،ومف شأنو التأثير في المركز
القانوني لمطاعف ،أو أف يكوف مف شأنو إلحاؽ الضرر بو ،وأف يصدر عف سمطة إدارية.
محل الطعن في دعوى اإللغاء:
ثانياًّ -
اء كاف إيجابياً في التعبير صراح ًة ،أو
ّ
محل الطعن في دعوى اإللغاء ىو القرار اإلداري النيائي ،سو ً
ضمنياً ،أـ سمبياً في رفض اتخاذ القرار ،أو االمتناع عف اتخاذه (القرار السمبي).
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وعميو يشترط أف تقاـ دعوى اإللغاء ضد قر ٍار إدارٍي قائم ،فالخصومة في دعوى اإللغاء خصومة عينية،
ويتعيف
مناطيا اختصاـ القرار اإلداري بيدؼ مراقبة مشروعيتو ،ومف ثـ يكوف ىذا القرار موضوعيا ومحّميا.
ّ
أف يكوف القرار قائماً ومنتجاً آلثاره عند إقامة الدعوى ،فإف تخّمؼ ىذا الشرط بأف زال القرار قبؿ رفع
الدعوى بإلغائو ،أو بانتياء فترة توقيتو ،دوف أف ينفذ عمى أي وجو ،كانت الدعوى غير مقبولة ،إذ لـ تنصب
عمى قرٍار إدارٍي قائـ ،ولـ تصادؼ بذلؾ محالً.

1

ولتحديد ماىية القرار اإلداري ال بد لنا مف تعريفو ،وتحديد شروطو:
أ -تعريف القرار اإلداري:
استقر القضاء اإلداري لفترٍة طويمة عمى تعريؼ القرار اإلداري بأنو" :إفصاح اإلدارة في الشكل الذي
ّ
يتط ّمبو القانون عن إرادتيا الممزمة ،بما ليا من سمطة بمقتضى القوانين ،والموائح ،وذلك بقصد إحداث أثر
ٍ
مصمحة عامة".
عين ،متى كان ذلك ممكناً ،وجائزاً قانوناً ،وكان الباعث عميو ابتغاء
قانوني م ّ

2

لكف ىذا التعريف كان عرض ًة لالنتقاد ،ألنو لـ يقتصر عمى تحديد المقصود بالقرار اإلداري ببياف أركانو
فحسب ،بؿ تعدى ذلؾ إلى بياف شروط صحتو (مشروعيتو) ،وىي الشروط التي يجب أف تخرج عف ماىية
القرار في ذاتو ،ذلؾ أف القرار يصبح مكتمل الوجود باكتمال أركانو األساسية ،بصرؼ النظر عما قد يشوبو
ٍ
ابتداء وجود ىذا القرار حتى تقبؿ ضده دعوى
ال لإللغاء .والطعف باإللغاء يفترض
مف
عيوب تجعمو قاب ً
ً
الطعف باإللغاء لعدـ مشروعيتو ،وال يشترط لقبول الدعوى بطبيعة الحال أن يتعمّق األمر بقرار صحيح،

 - 1حكم احملكمة اإلدارية العليا ادلصرية يف  .1968/3/2القضية  1062لسنة  7ق ،جمموعة السنة  ،13ص.613
 - 2انظر حكم احملكمة اإلدارية العليا ادلصرية يف  ،1967/9/2قضية ( )674لسنة  12ق ،اجملموعة سنة  ،12ص .1236وحكمها الصادر يف
 ،1979/1/27قضية ( )432لسنة  23ق ،جمموعة سنة  ،15ص .75وحكمها الصادر يف  ،1984/12/9قضية ( )675لسنة  28ق .وانظر
حكم احملكمة اإلدارية العليا السورية يف القضية رقم ( )132لعام  -1960اجملموعة .44
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ولذلؾ فإف التعريؼ المتقدـ ىو تعريؼ لمقرار الصحيح ،وال يحقؽ المقصود منو بصدد تحديد االختصاص
بنظر دعوى اإللغاء.

3

وبناء عمى ما تقدم فإنو يشترط لقبول دعوى اإللغاء:
ً
 -1أن يكون القرار إدارياً:
يعد القرار إدارياً ال بػد أف يصػدر مػف ىيئةة إداريةة تابعةة لشةخص مةن أشةخاص القةانون العةام الدولػة-
لكي ّ
المحافظات -المدف -البمداف ،)...أو مف مرافقو (المؤسسات العامة  -الييئات العامة).

4

 -2أن يمحق القرار ضرراً بمصالح الطاعن:
يجب أف يكوف مف شػأف القػرار المطعػوف فيػو أن يمحةق ضةرراً بمصةالح الطةاعن الماديةة ،أو األدبيةة ،وىػو مػا
يقػاؿ عنػو فػي االصػطالح الفرنسػي  .Susceptible de lui faire griefأمػا إذا كػاف القػرار ال ينػػزؿ أي
ضػػرر بمركػػز الطػػاعف المػػادي أو القػػانوني ،فةةةإن الطعةةةن فيةةةو يغةةةدو ممتنعةةةاً بطبيعةةةة الحةةةال النتفةةةاء عنصةةةر
المنازعة اإلدارية ذاتيا.
 -3يجب أن يكون القرار نيائياً:
استقر القضػاء اإلداري عمػى أف القػ اررات النيائيػة ىػي تمةك التةي تصةدر متخةذة صةفة تنفيذيةة دون حاجةة إلةى
تصةةديق سةةمطة أعمةةى .ىػػذه النيائيػػة فػػي الق ػ اررات تنتفػػي إذا مػػا أوجػػب القػػانوف المػػنظـ ليػػا المجػػوء إلػػى سػػمطة
أعمػى .ولكػف ىػذه النيائيػة فػي القػ اررات ال تنتفػي إذا أجػاز القػانوف المػنظـ ليػػا المجػوء إلػى مصػدر القػرار ذاتػػو ،
أو التظمّـ إلى سمطة أعمى .فالقرار النيػائي إذاً ىػو القػرار الػذي ال يجػب -بحكػـ القواعػد المنظمػة لػو -اسػتئنافو
 - 3د .سامي مجال الدين ،ادلرجع السابق ،ص.44
 - 4حكم حمكمة القضاء اإلداري ادلصرية يف القضية رقم ( )376لسنة ( )6ق -جمموعة أحكام السنة السابعة ص.1552
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أو مناقشتو أماـ سمطة إدارية أعمى ،أو بعبارة أخرى ىو القرار الذي يكوف نافذاً بمجػرد صػدوره دوف حاجػة إلػى
التصديؽ عميو مف سمطة أخرى.

5

وال يمنةةةع مةةةن نيائيةةةة القةةةرار أن يكةةةون فةةةي اسةةةتطاعة الجيةةةة التةةةي أصةةةدرتو أن تسةةةحبو ،بةةةل وحتةةةى القةةةرار
الموقوف يعد نيائيا ألنو قد ينفذ فػي أي لحظػة دوف حاجػة إلػى تصػديؽ مػف سػمطة أعمػى ،وطالمػا أنػو لػـ يػزؿ
نيائيا مف الوجود فإف الطاعف يغدو صاحب مصمحة في مخاصمتو قضائياً.
ووفقاً لما تقدم يخرج عن نطاق القرارات اإلدارية:


األعمال التحضيرية:

تعد قرارات نيائية ،وال تمحق ضرراً بمركةز الطةاعن ،واذا شػاب أحػد ىػذه
وذلؾ ألف الق اررات الصادرة بشػأنيا ال ّ
األعمػاؿ التحضػيرية عيػب معػيف فيجػب االنتظػار حتػى يصػػدر القػرار النيػائي لػيطعف فيػو عمػى أسػاس أنػو بنػػي
عمى إجراء باطؿ.


6

المنشورات والتعميماتLe criculaires ou instructions de service :

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

7

المنشةةورات الشةةارحة المفسةةرة  :تقتصػػر ميمتيػػا عمػػى مجػػرد شةةرح وتفسةةير الق ةوانين والم ةوائح فيمػػا

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

 - 5حكم حمكمة القضاء اإلداري ادلصرية يف القضية رقم ( )376لسنة ( )6ق -جمموعة أحكام السنة التاسعة ص .76وحكمها يف القضية رقم
( )1507لسنة ( )5ق -جمموعة أحكام السنة التاسعة ص .59وحكمها يف القضية رقم ( )4193لسنة ( )7ق  -جمموعة أحكام السنة التاسعة
ص.195
 - 6د .مصطفى أبو زيد فهمي" :القضاء اإلداري وجملس الدولة" .ط - 3جامعة اإلسكندرية  -عام  - 1966ص.286
 - 7جمموعة أحكام احملكمة اإلدارية العليا ادلصرية -السنة ( -)5بند ( -)68ص.635
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بينيـ ألنو صادر مف السمطة الرئاسية ومثؿ ىذه المنشورات ال يجػوز أف يطعػف فييػا باإللغػاء ألنيػا ال تع ّػد مػف
بػػيف القػ اررات التػػي تمحػػؽ ضػػر ًار بمركػػز الطػػاعف .وىػػذه المنشػػورات ال تقيةةد األفةراد أنفسةةيم ،وبالتػػالي فػػال يصػػح
لػػإلدارة أف تسػػتند عمػػى مػػا جػػاء فييػػا لتفػػرض عمػػييـ بعػػض القيػػود .ويمحػػؽ بيػػذا النػػوع المنشػػورات الصػػادرة فػػي
شػػأف التنظػػيـ الػػداخمي وتوزيػػع العمػػؿ ،فػػإذا أصػػدر رئػػيس الجامعػػة –مػػثالً -قػ ار اًر يػػوزع فيػػو العمػػؿ عمػػى الجيػػات
التابعة لمجامعة فإف مثؿ ىذا القرار ،أو المنشور ،ال يمكف الطعف فيو باإللغاء.
-

تفسةر ،وتشةرح ،ولكنيػا تضةع قواعةد عامةة،
المنشورات الالئحية أو القاعدية :ومثؿ ىذه المنشورات ّ

ولػػذلؾ فيشػػترط فييػػا أف تصػػدر ممػػف يممػػؾ السػػمطة الالئحيػػة ،وىػػذه المنشػػورات تعػ ّػد ل ػوائح بػػالمعنى الصػػحيح
ويترتػب عمػػى ذلػػؾ جػواز الطعػػف فييػا باإللغػػاء مػػف كػػؿ ذي مصػػمحة .كمػا أف اإلدارة تتقيػػد بيػػا فيمػػا تصػػدره مػػف
ق اررات ،واذا خالفتيا كانت ىذه المخالفة لذاتيا سببا مػف أسػباب الػبطالف .كمػا يتقيػد األفػراد بيػا ،وبالتػالي يجػوز
لإلدارة أف تفرض عمييـ قيوداً تستمدىا مف ىذه المنشورات.


8

اإلجراءات الداخمية:

ومثاليػا األمػر الصػادر بعقوبػة عسػكرية بحتػة ....فمثػؿ ىػػذه األوامػر تع ّػد مػف قبيػؿ اإلجػراءات الداخميػة التػػي ال
يقبؿ الطعف فييا باإللغاء ،عمى أساس أنيا ال تمحؽ ضر اًر بمركز الطاعف0


اإلجابات البرلمانية:

إذا حػػدث أف ق ػػاؿ أح ػػد ال ػػوزراء ف ػػي رده عمػػى سػ ػؤاؿ أو اس ػػتجواب ف ػػي البرلم ػػاف أف موظف ػاً م ػػا ق ػػد أخط ػػأ ،وان ػػو
سيعاقبو ،فإف ىذا الموظؼ ال يستطيع أف يطعف في ىذا الرد باإللغاء ،ألف األمر لـ يصػؿ بعػد إلػى حػد القػرار
اإلداري النيائي...
 - 8حكم حمكمة القضاء اإلداري ادلصرية  -جمموعة أحكام السنة ( - )3ص.1017
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 -4وجوب نشر القرار اإلداري أو تبميغو أو العمم اليقيني بو:
يجةةب أن تنشةةر الق ة اررات التنظيميةةة –ومثاليةةا الم ةوائح اإلداريةةة -فةةي الجريةةدة الرسةةمية .ويسػػري الحكػػـ نفسػػو
بالنسبة لمق اررات التي تطمب القانون أو استقر العرف عمى نشرىا في تمك الجريدة ،كقػ اررات إسػقاط الجنسػية.
ويجوز لإلدارة أف تنشر الق اررات الفردية أو الجماعية الصادرة بتعييف بعض كبار الموظفيف.
فػػي مثػػؿ الحػػاالت المتقدمػػة يعة ّةد النشةةر حجةةة عمةةى الكافةةة ،س ػواء أطمع ػوا عمػػى الجريػػدة الرسػػمية فع ػالً ،أـ لػػـ
يطمعوا عمييا.
أما الق اررات الفردية فيجةب إبالهيةا إلةى صةاحب الشةأن ،ألف صػاحب الشػأف فييػا معمػوـ بذاتػو .وكػذلؾ الحػاؿ
ػررات مباشػ ػرة ،أي األفػ ػراد ال ػػذيف وردت
بالنس ػػبة لمقػ ػ اررات الجماعي ػػة فيم ػػا يتعم ػػؽ ب ػػاألفراد ال ػػذيف تعن ػػييـ ى ػػذه الق ػ ا
أسماؤىـ فييا.
واذا حػػدث أف ق ػ ار ًار مػػا لػػـ ينشػػر ،ولػػـ يبّمػػأ إلػػى صػػاحب الشػػأف ،فػػإف ميعػػاد طمػػب إلغائػػو يظػػؿ قائمػػا إلػػى مػػا ال
نيايػة .ولكن القضاء اإلداري يرتب آثار ىةذا القةرار فةي حةال العمةم اليقينةي بةو .ويقةع عةبء اإلثبةات فػي ىػذه
الحالػة عمةى عةاتق اإلدارة ،وذلػؾ ألنيػا ىػي صػػاحبة المصػمحة فػي إثبػات أف المػدعي مقػدـ الطعػف باإللغػاء قػػد
عمـ بالقرار المطعوف فيو عمماً يقينياً منذ أكثر مف سػتيف يومػا ،وبالتػالي فػإف طعنػو يغػدو غيػر مقبػوؿ .ويالحػظ
أف العمػـ اليقينػي إنمػا ىػو فػي حقيقتػو واقعػة ماديػة ،ويجػػب أف يثبػت ثبوتػًا قاطعػًا حتػى ينػتج أثػره ،ويجػري ميعػػاد
الطعػػف فػػي حػػؽ الطػػاعف .واذا قػػاؿ الطػػاعف إنػػو قػػد عمػػـ بػػاألمر المطعػػوف فيػػو فػػي تػػاري معػػيف ،ولػػـ يكػػف فػػي
األوراؽ ،وال عند اإلدارة ما يدؿ عمى عكس ذلؾ ،أصبح قوؿ الطاعف ىو المصػدؽ ،وجػرى ميعػاد السػتيف يومػاً
بدءًا مف ذلؾ التاري .
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ويثبت ىذا العمـ من أي واقعة ،أو قرينة تفيد حصةولو ،دون التقيةد فةي ذلةك بوسةيمة إثبةات معينةة .ولمقضػاء
اإلداري إعمػاؿ رقابتػػو القانونيػػة لمتحقػػؽ مػػف قيػاـ أو عػػدـ قيػػاـ ىػػذه القرينػػة ،أو تمػؾ الواقعػػة ،وتقػػدير األثػػر الػػذي
يمك ػػف ترتيب ػػو عميي ػػا م ػػف حي ػػث كفاي ػػة العم ػػـ ،أو قص ػػوره ،وذل ػػؾ حس ػػبما يتض ػػح لممحكم ػػة م ػػف أوراؽ ال ػػدعوى،
وظروفيا.
ب -القرار اإليجابي والقرار السمبي:
إف القػرار اإلداري قػد يكػوف إيجابيةةا ،وقػد يكػػوف سةمبياً ،وىػو فػػي الحػاليف يمكػف أف يطعػػف فيػو باإللغػاء .والقػرار
اإليجةةابي ىػػو ق ػرار صةةةريح تصػػدره اإلدارة بػػالمنح ،أو المنػػع ،فيتجمّػػى فيػػو موقفيػػا اإليجػػابي إزاء الطػػاعف .أمػػا
القرار السمبي فيو تعبير عف موقف سمبي لإلدارة ،فيي ال تعمف عف إرادتيا لمسير في اتجاه أو آخر.
ول ػػو ك ػػاف الطع ػػف باإللغ ػػاء مقص ػػو ار عم ػػى القػ ػ اررات اإليجابي ػػة لوج ػػدت اإلدارة دائم ػػا وس ػػيمة طبيعي ػػة ف ػػي انتي ػػاؾ
المشػػروعية بػػأف تسػػكت عػػف الػػرد عمػػى أصػػحاب الشػػأف ميمػػا قػػدموا مػػف طمبػػات ،أو تظممػػات .ولمالقػػاة ذلػػؾ
حةةرص الفقةةو والقضةةاء اإلداري دائمةاً عمةةى جةواز الطعةةن فةةي القةرارات السةةمبية ،شػػأنيا فػػي ذلػػؾ شػػأف القػ اررات
اإليجابية.

9

ج -أركان القرار اإلداري:
يمكف تحديد أركاف القرار اإلداري وعناصره باالستناد إلى تعريفو بأنيا:
 -1اإلرادة :وىي التي أشار إلييا التعريؼ صراحةً "إفصاح اإلدارة عف إرادتيا الممزمة ...بقصد إحداث أثر
قانوني".
 -2الشكل :وىو ما أشار إليو التعريؼ أيضاً "الشكؿ الذي يتطّمبو القانوف".
 - 9د .عبد اهلل طلبة  -مرجع سابق -ص.214

21

 -3االختصاص :وىو العنصر الذي يستفاد مما ورد في التعريؼ "بما ليا مف سمطة بمقتضى القوانيف
والموائح".
 -4المحل :وىو مضموف األثر القانوني "متى كاف ذلؾ ممكناً وجائ ًاز قانوناً".
ٍ
مصمحة عامة" ،أي أف الغاية مف
 -5الغاية :إذ أشار التعريؼ إلى ذلؾ بالقوؿ "وكاف الباعث عميو ابتغاء
كؿ قرار إداري ىي تحقيؽ المصمحة العامة.
ٍ
بشكؿ صريح
 -6السبب :وىو عنصر لـ يشر إليو التعريؼ
ومف المسمّـ بو أف مسألة وجود القرار اإلداري ال ترتبط في األصؿ بصحتو ،وانما ىما مسألتاف
مختمفتاف ،إذ قد يوجد القرار اإلداري بغض النظر عف صحتو ،أو عدـ مشروعيتو ،ال بؿ إف انقضاء ميعاد
يحصف ىذا القرار ولو أنو كاف في األصؿ ق ارر غير مشروع.
الطعف باإللغاء ضد قرار إداري قائـ
ّ
توس ع
وال يوجد جدال حول انعدام القرار اإلداري فيما لو فقد أحد أركانو .إال أن القضاء اإلداري قد ّ
ٍ
بجانب كبير من الفقو إلى القول إن انعدام القرار اإلداري ال يتحقق
في تحديد حاالت االنعدام ،مما حدا
نتيجة تخمّف أحد أركان القرار اإلداري فحسب ،وانما يتحقق كذلك إذا أصاب القرار عيباً جسيماً تخرج
يتجرد القرار اإلداري مف صفتو اإلدارية،
بسببو اإلدارة عن نطاق الوظيفة المعيودة إلييا .ففي ىذه الحالة ّ
التصرف المنعدم في مفيوـ أحكاـ ىذا القانوف.
ويخرج بالتالي مف نطاؽ القانوف اإلداري ،ويكوف بمنزلة
ّ

10

ومما تجدر اإلشارة إليو أنو ليس لدى القضاء معيار واضح يمكن أن تتحدد عمى أساسو حاالت انعدام
القرار اإلداري ،فاألمر يخضع في كل مرة لتقدير القاضي لقاعدة المشروعية.
لكف غالبية الفقو ترى بأف حاالت انعداـ القرار اإلداري يمكف أف تتمثّؿ في أمريف:
 -1حالة فقدان القرار اإلداري لركن اإلرادة نتيج ًة لتخمّف شروط انعقاده.
 - 10د .طعيمة اجلرف" :مبدأ ادلشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون" .ط ،3عام  ،1976ص.218
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 -2إصابة القرار اإلداري بعيب عدم المشروعية الجسيم نتيجة مخالفة القواعد الدستورية في الدولة.
د -شروط القرار اإلداري:
يشترط لنشوء القرار اإلداري توافر اإلرادة (اإلرادة المنفردة لإلدارة) ،وأف يصدر عف سمطة إدارية
تصرف عمدي تتجو إليو اإلرادة
مختصة ،بقصد إحداث أثر قانوني.
وبمعنى آخر فإف القرار اإلداري ىو ّ
ً
المنفردة لإلدارة ،وانو تعبير عف إرادتيا وحدىا ،بصرؼ النظر عف إرادة مف يمسو القرار ،أو إرادة مف شارؾ
في تطويره قبؿ صدوره .ىذا الشرط لو دور رئيس في التمييز بيف القرار اإلداري والعقد اإلداري ،ومف ثـ
استبعاد العقود اإلدارية مف نطاؽ دعوى اإللغاء .مع مالحظة أف دعوى اإللغاء جائزة بالنسبة لمقرارات التي
تسبق العقد ،وتعمؿ عمى إبرامو ،أو تكوف معاصرة إلبرامو ،وىو ما يطمؽ عميو اسـ "الق اررات اإلدارية
المنفصمة" ،أي تمؾ التي يمكف فصميا عف العقد اإلداري.
ومما تجب اإلشارة إليو أن اشتراك عدة أفراد ،أو جيات إدارية ،في إصدار القرار اإلداري ال يعني
صدوره عن أكثر من إرادة ،فالعبرة ليست بعدد أعضاء السمطة اإلدارية الذيف يصدر عنيـ القرار ،وانما
باإلرادة التي يمثمونيا معاً ،إذ إنيـ يمثموف جميعًا إرادة واحدة ىي إرادة السمطة اإلدارية في مواجية المخاطبيف
بأحكاـ ىذا القرار ،وىي إرادة ممزمة ليـ ،وال تتوقؼ عمى قبوليـ ألحكاـ القرار.
واذا تطّمب القانوف اشتراك إرادة مف تتجو إلييـ أحكاـ القرار اإلداري قبؿ صدوره ،،كما لو استمزـ القانوف
اء كاف قرار اإلدارة بالموافقة
تقديـ طمب لمحصوؿ عمى رخصة قيادة ...فإف ذلؾ ال يعني "التقاء إرادتين" ،سو ً
يعد ىذا الطمب مف قبيؿ الوقائع التي تدفع اإلدارة إلى اتخاذ قرارىا بصدد تعبيرىا عف إرادتيا
أـ بالرفض ،إذ ّ
المنفردة ،وبصرؼ النظر عف إرادة مف تقدـ بالطمب.

11
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واذا اشترط القانوف "موافقة" مف شممو القرار اإلداري بآثاره ،كما ىو الحاؿ بالنسبة لمتعييف في الوظائؼ
العامة ،إذ يستمزـ القانوف الموافقة عمى قرار التعييف ،فإن ىذه الموافقة ال تعني التقاء إرادة الجية اإلدارية
يعد نافذاً مف تاري
تتعدى ىذه "الموافقة" أف تكوف شرطاً لسرياف قرار التعييف الذي ّ
ومن جرى تعيينو ،إذ ال ّ
ويظؿ قرار التعييف قائمًا
صدوره ،إال أف سريانو معمؽ عمى موافقة مف صدر القرار بتعيينو ،واستالمو لمعمؿ.
ّ
بالرغـ مف شرط الموافقة عمى عمؿ قانوني مف جانب اإلدارة وحدىا.

12

ىة -حاالت ال تقبل الطعن باإللغاء لعدم وجود قرار إداري:
 -1األعمال المادية:
ال يمكةةن أن تكةةون األعمةةال الماديةةة محةةال لمطعةةن باإللغةةاء ،فمثػػؿ ىػػذا الطعػػف يكػػوف ضػػد الق ػ اررات اإلداريػػة
وحدىا .ولكن ما ىو معيار التمييز بين القرار اإلداري والعمل المادي؟
يبدو ألوؿ وىمة أنو مف السيؿ أف تميز في التطبيؽ بيف العمؿ المػادي والقػرار اإلداري ،إذ يمكػف القػوؿ إنػو إذا
كان ىنالك قرار فنحن أمام قةرار إداري ،واال فةنحن أمةام عمةل مةادي ،وقػد يكػوف األمػر كػذلؾ بالنسػبة لمقػ اررات
اإلداريػة الالئحيةةة ،أمػػا بالنسػػبة لمقػ اررات الفرديةةة فػػإف األمػر يغػػدو أدؽ مػػف ذلػػؾ بكثيػر ،فقػػد يكػػوف ىنالػػؾ قػرار
ص ػػادر م ػػف اإلدارة ،وم ػػع ذل ػػؾ ف ػػنحف لس ػػنا إزاء قػ ػرار إداري يمك ػػف الطع ػػف في ػػو باإللغ ػػاء ،ويس ػػتتبع اختص ػػاص
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.
نميةةز بةةين القةرار اإلداري والعمةةل المةةادي يمكةةن القةةول إف األعم ػاؿ التػػي تقػػوـ بيػػا اإلدارة ال تخػػرج عػػف
ولكةةي ّ
كونيػػا إحػػدى مجموعػػات ثػػالث :أعمةةال ماديةةة ،أو قة اررات إداريةةة ،أو عقةةود إداريةةة ،فاألعمػػاؿ التػػي ال يمكػػف
 - 12حكم احملكمة اإلدارية العليا ادلصرية الصادر بتاريخ  ،1959/12/12قضية ( )709لسنة  4ق ،جمموعة السنة ( ،)5رقم ( )13ص.94

24

ع ّػدىا عقػػوداً إداريػػة ال بػػد أف تكػػوف إمػػا قػ اررات إداريػػة ،أو أعمػػاال ماديػػة ،فةةإذا لةةم تكةةن عقةةوداً وال قةرارات فيةةي
بالضرورة أعمال مادية.
ومف السػيولة تمييز العقود اإلدارية عن الق اررات واألعمال الماديةة ،فيػي –أي العقػود اإلداريػة -توافػؽ إرادتػيف
نمي ػػز
(إرادة اإلدارة وارادة ش ػػخص آخ ػػر يق ػػؼ أم ػػاـ اإلدارة ويتعام ػػؿ معي ػػا) .ولك ػػف الص ػػعوبة تب ػػدأ إذا أردن ػػا أف ّ
القػ ػ اررات اإلداري ػػة ع ػػف األعم ػػاؿ المادي ػػة ،وعمين ػػا أف نج ػػد تعريفػ ػاً لمقػ ػرار اإلداري فتغ ػػدو ك ػػؿ األعم ػػاؿ األخ ػػرى
أعماالً مادية.

13

واذا ما استذكرنا تعريف القرار اإلداري لجية كونو عمل قانوني تصدره اإلدارة بإرادتيا المنفردة بقصد إحداث
تعديل في المراكز القانونية القائمة ،إما فةي الحقةوق ،أو االلتزامةات ،لتب ّػدى لنػا عمػى الفػور أف القػرار اإلداري
يختمؼ عف األعماؿ المادية في اآلتي:


الق ةرار اإلداري عمةةل عمةةدي ،تأتيػػو اإلدارة عمػػداً ،فػػإذا انتفػػى ركػػف العمػػد فػػي الق ػرار فإنػػو ال يعػ ّػد ق ػ ار اًر

إداريػًا .أمةا أعمةةال اإلدارة الماديةة فةال يشةةترط فييةا تةوافر ركةةن العمةد ،فقػد ترتكبيػػا اإلدارة عػف قصػد ،أو عػػف
خطأ0


ا لق ةرار اإلداري يصةةدر عةةن اإلدارة بإرادتيةةا المنفةةردة ،فػػالق اررات التػػي تصػػدر عػػف األف ػراد ،أو الييئػػات

الخاصػػة ،أو الييئػػات ذات النفػػع العػػاـ ،ال تعػ ّػد ق ػ اررات إداريػػة ،وكػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة ل عمػػاؿ القانونيػػة التػػي
تصدر عػف اإلدارة ،ولكػف نتيجػة لتوافػؽ إرادتػيف ،إرادة اإلدارة وارادة المتعامػؿ معيػا ،فإنيػا تع ّػد عقػوداً ال قػ اررات
إدارية.

 - 13د .عبد اهلل طلبة  -مرجع سابق -ص.212
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والقةرار اإلداري يعةدل المراكةز القانونيةة القائمةة ،إمةا فةي الحقةوق ،أو االلتزامةات ،وىػذا العنصػر أىػػـ

العناصر الثالثة في تمييز الق اررات اإلدارية عف األعماؿ المادية ،فػالقرار اإلداري لكػي يع ّػد قػ ار ًار ال بػد أف يػؤثر
تػػأثي اًر مباش ػ اًر فػػي الم اركػػز القانونيػػة القائمػػة ،وال يكفػػي أف يػػؤثر فييػػا تػػأثي اًر غيػػر مباشػػر عػػف طريػػؽ تػػأثيره فػػي
الحالػػة الواقعي ػػة لمش ػػخص ،فاإلصػػابة الت ػػي تح ػػدث لش ػػخص مػػا ف ػػي ح ػػادث سػػببتو إح ػػدى عرب ػػات اإلدارة ،ى ػػذه
اإلص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابة ال تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤثر ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأثي اًر مباش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اًر فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الم ارك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز القانونيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة القائم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،فمركػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز المضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرور
كمواطف -ما زاؿ كما ىو ،لػـ يتغيػر قبػؿ اإلصػابة أو بعػدىا ،وكػؿ مػا فػي األمػر أف الحالػة الواقعيػة لمشػخصقػػد تغيػػرت ألنػػو أضػػحى مصػػاباً ،واف ىػػذا قػػد يسػػتتبع مػػنح المضػػرور تعويض ػاً ،فحتػػى لػػو تػػأثر المركػػز القػػانوني
لممضػػرور سػػوؼ يكػػوف التػػأثير بشػ ٍ
ػكؿ غيػػر مباشػػر ،وأمػػا إذا صػػدر قػرار بػػالقبض عمػػى ىػػذا المػواطف فػػإف ىػػذا
القػرار سػػوؼ يػػؤثر تػػأثي ًار مباشػ ًار فػػي المركػػز القػػانوني لمشػػخص بوصػػفو مواطن ػًا إذ يقمبػػو مػػف مػواطف طميػػؽ إلػػى
مػواطف سػجيف ،وىػػذا االخػتالؼ فػػي مػدى التػػأثير عمػى الم اركػز القانونيػػة القائمػة يعػػد جوىريػاً فػػي إجػراء التمييػػز
بػػيف الق ػرار اإلداري والعم ػػؿ المػػادي .وى ػػذا التػػأثير ف ػػي الم اركػػز القانونيػػة القائم ػػة يكػػوف إم ػػا بتعػػديؿ الحق ػػوؽ أو
تعديؿ االلتزامات ،بالنقص كالقرار الصادر بتأجيػؿ عػالوة موظػؼ ،أو سػحب تػرخيص سػالح مػف أحػد األفػراد،
وبالزيادة كالقرار الصادر بترقية موظؼ ،أو التصريح لممالؾ بإقامػة بنػاء ...وتعػديؿ االلت ازمػات إمػا بػالنقص أو
الزيادة أيضاً ،بالنقص كالقرار الصادر بإنياء االعتقاؿ اإلداري ،وبالزيػادة كػالقرار الصػادر باالسػتيالء ،أو بنػزع
الممكيػة لممنفعػة العامػة .أمػػا األعمػاؿ التػي ال تعػدؿ فػػي الم اركػز القانونيػة ل فػراد ال يمكػػف ع ّػدىا قػ اررات إداريػػة،
وانما مجرد أعماؿ مادية .
ووفقاً لما تقدـ فإف الق اررات الفنية البحتة التي تتخذىا الو ازرات في سائر الشؤوف ،كبناء خزاف ،أو إنشاء
مصنع ،فإنيا ال تؤثر في المراكز القانونية ل فراد ،وبالتالي فيي ليست ق اررات إدارية .كما أف الق اررات
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التمييدية ،والمنشورات ،والتعميمات ،واإلجابات البرلمانية ،كؿ ىذه الق اررات ال تمحؽ ضر ًار بمركز الطاعف
تعد مف قبيؿ
ألنيا ليست نيائية ،فيي ال تستطيع بالتالي أف تعدؿ في المراكز القانونية ل فراد ،ولذلؾ فإنيا ّ
األعماؿ المادية.
 -2الحجز اإلداري:
استقر قضاء محكمة القضاء اإلداري المصرية عمػى أف الحجز اإلداري في ذاتو لةيس قةراراً إداريةاً ،إذ ال يعػدو
أف يكػوف مػػف اإلجػراءات التنفيذيػػة لتحصػيؿ الرسػػوـ المسػتحقة اسػػتبدليا المش ّػرع بػػاإلجراءات القضػائية المعتػػادة،
مسػػتيدفا بػػذلؾ التبسػػيط ،والسػػرعة فػػي التنفيػػذ ،وىػػذا اإلج ػراء ال يسػػتمزـ سػػبؽ صػػدور ق ػرار مػػف رئػػيس المجمػػس
البمدي المستحقة لو الرسوـ موضوع النزاع بتوقيع الحجز اإلداري لتحصيميا.

 -3العقود اإلدارية ونظرية األعمال المنفصمةLa theorie des actes detachables :
القاعػػدة العامػػة أف الطعةةن باإللغةةاء ال يكةةون إال ضةةد الق ة اررات اإلداريةةة ،وىػػذا يعنػػي إغالقػػو بالنسػػبة لمعمميػػات
المرّكبػػة ،وأوليػػا العقةةود اإلداريةةة ،فالعقػػد اإلداري عمميػػة مرّكبػػة تتكػػوف مػػف م ارحػػؿ عػػدة تشػػمؿ كػػؿ مرحمػػة عػػدة
قػ اررات إداريػة ،ومػف ثػـ فػال يجػوز الطعػف باإللغػاء فػػي العقػد كمػو عمػى أسػاس أف اإلدارة قػد خالفػت القػانوف فػػي
مرحمػة مػػف مراحمػػو ،وأمػػا إذا انعقػػد صػػحيحًا وأصػػدرت اإلدارة قػ ار ًار انتيكػػت بػػو نصػػوص العقػػد فػػإف المتعاقػػد مػػع
اإلدارة ال يستطيع أف يدافع عف حقوقو التي استمدىا مف العقد إال بالمجوء إلى قاضي العقد عػف طريػؽ دعػوى
القضةةةاء الكامةةةل ،وال يقب ػػؿ من ػػو الطع ػػف باإللغ ػػاء ألف الطع ػػف باإللغ ػػاء طع ػػف موض ػػوعي جع ػػؿ ليحم ػػي قواع ػػد
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ػر م ػػف عناص ػػر المش ػػروعية ،وال يع ػ ّػد
المش ػػروعية ،والعق ػػد اإلداري ،وى ػػو يرت ػػب حقوقةةةاً شخصةةةية ال يع ػ ّػد عنص ػ اً
انتياكو انتياكًا لممشروعية.

14

استثناءات قاعدة اختصاص القضاء اإلداري
بإلغاء القرارات اإلدارية

بعد أف حدد المشرع في قانوف تنظيـ مجمس الدولة الحالي اختصاصات محاكـ القضاء اإلداري بصدد
المنازعات اإلدارية ،وذلؾ في المادة العاشرة منو ،وأردؼ بعد ذلؾ في المادة الحادية عشر بأنو" :ال تختص
محاكم مجمس الدولة بالنظر في الطمبات المتعمقة بأعمال السيادة" ،مما قد يفيـ معو أنو استثناء مف والية
القضاء اإلداري بالفصؿ في سائر المنازعات اإلدارية ،فإنو يخرج مف ىذه الوالية االختصاص بنظر أعماؿ
تنصب أساسًا عمى األعماؿ اإلدارية ،فيي وحدىا يمكف أف تكوف
السيادة .كما أف رقابة القضاء اإلداري إنما ّ
محالً لمطعف باإللغاء ،مما يعني إخراج األعماؿ التشريعية ،واألعماؿ القضائية مف اختصاص القضاء
اإلداري بيذا الصدد.
وعميو يمزـ عمينا دراسة ىاتيف الحالتيف بقدر مف التفصيؿ.

 - 14د .سليمان حممد الطماوي -مرجع سابق -ص.392
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أ -أعمال الحكومة أعمال السيادة Les Actes de Souveraineté ou de
Gouvernement
أوالً -موقف الفقو:
مف المسمـ بو أف السمطة التنفيذية تقوم بمزاولة نشاط هير إداري وذلك إلى جانب نشاطيا اإلداري الذي
يتعمق بتنفيذ القوانين والضبط اإلداري والمرافق العامة.
يتجو جانب من الفقو إلى إدخال النشاط هير اإلداري لمسمطة التنفيذية ،باإلضافة إلى بعض األعمال التي
تعد أعمال إدارية دون خالف ،في طائفة خاصة من األعمال يطمق عمييا أعمال الحكومة أو أعمال
السيادة.
تعد خروجاً عمى مبدأ
وعالوة عمى القوؿ بوجود نظرية ألعماؿ السيادة ،فإنيـ يروف بأف ىذه األعماؿ
ّ
المشروعية أو قيداً عميو أو استثناء منو ،استنادًا إلى عدـ اختصاص أي مف جيتي القضاء بالفصؿ في
المنازعات المتعمقة بيا ،وبالتالي عدم خضوع ىذه األعمال لمرقابة القضائية عمى مشروعية أعمال اإلدارة
(ميما كانت درجة عدـ مشروعيتيا أو اآلثار الضارة المترتبة عمييا) ،بالرغـ مف أنيا في تقديرىـ أعماالً ليا
الطبيعة اإلدارية.

15

ولتحديد المدلوؿ الحقيقي ألعماؿ الحكومة يتجو الفقو الحديث في فرنسا ،إلى ربط اإلدارة بفكرة السمطة
التنفيذية ،فيذه السمطة ىي التي تختص بممارسة الوظيفة اإلدارية إما عف طريؽ الضبط اإلداري ،أو المرافؽ
العامة ،وتبعاً لذلؾ ال يمكف تعريؼ اإلدارة إال بحكم اتصاليا بالسمطة التنفيذية ،وكونيا تنبع منيا ،مما يؤدي

 - 15د .عبد اهلل طلبة  -مرجع سابق -ص.206

29

إلى استبعاد كؿ ما ال يتصؿ بالسمطة التنفيذية عضويًا أو شكمياً مف مجاؿ اإلدارة والعمؿ اإلداري ،وعميو
يخرج كؿ نشاط السمطتيف التشريعية والقضائية عف مدلوؿ اإلدارة.

16

ثانياً -موقف القضاء اإلداري من أعمال السيادة أعمال الحكومة :
نزوالً عمى ما تعاقبت عميو نصوص قوانيف تنظيـ مجمس الدولة -والجيات القضائية عموماً -مف منع
المحاكم صراح ًة من التعرض ألعمال السيادة ،بوصفيا تخرج عف اختصاص تمؾ الجيات القضائية ،حرص
القضاء اإلداري في مصر عمى وضع الحدود الالزمة ليذه األعماؿ فاستقر عمى المبادئ التالية:


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

حكم ال سمطة إدارة .


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

أعماؿ السيادة التي تباشرىا باعتبارىا سمطة حكـ ،مرده إلى القضاء الذي ترك لو المشرع سمطة تقرير
ال من
ال إدارياً عادياً يختص بنظره ،أو عم ً
يعد عم ً
الوصف القانوني لمعمل المطروح عميو ،وما إذا كان ّ
أعمال السيادة يمتنع عمية النظر فيو.


ال إدارياً قد يرقى في ظروف أخرى إلى مرتبة أعمال السيادة
يعد في بعض الظروف عم ً
إن ما ّ

ال من
الرتباطو في ظل الظروف الجديدة بسياسة الدولة العميا ،أو بأحواليا المتطورة ،كما أن ما يعتبر عم ً
أعمال السيادة قد ييبط في ظروف أخرى إلى مستوى األعمال اإلدارية.


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

تتخذىا اضطراراً لممحافظة عمى كيان الدولة في الداخل ،أو لمذود عن سيادتيا في الخارج .ومف ثـ يغمب

 - 16د .سليمان حممد الطماوي -مرجع سابق -ص.326
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فييا أف تكوف تدابير تتخذ في النطاؽ الداخمي أو الخارجي ،إما لتنظيـ عالقات الحكومة بالسمطات العامة
الداخمية ،أو الخارجية في حالتي اليدوء والسالـ ،واما لدفع األذى والشر عف الدولة في الداخؿ والخارج ،في
حالتي االضطراب و لحرب.

17

استنادا إلى ما تقدـ رفض القضاء اإلداري االعتراف بطبيعة أعمال السيادة لتدابير الضبط اإلداري التي
تصدر عن اإل دارة في الظروف العادية ،وكذلك التدابير التي تصدرىا سمطة الطوار أو األحكام العرفية في
حالة إعالنيا ،ألنيا جميعًا مف قبيؿ اإلعماؿ اإلدارية التي تخضع لرقابة القضاء ،أيًا كاف سندىا ،أو
مصدرىا.
ومف الجدير بالذكر بصدد موقؼ القضاء بشأف أعماؿ السيادة أف نشير إلى أف المحكمة العميا ومن بعدىا
تعد األعمال التي تقوم بيا
المحكمة الدستورية العميا في مصر قد اعترفتا بنظرية أعمال السيادة ،بحيث ّ
السمطة التنفيذية بوصفيا سمطة حكم من قبيل أعمال السيادة ،وىي أعماؿ ال تقبل بطبيعتيا أن تكون
فتعد أعماالً إدارية .ومف حيث أف
مح ً
ال لدعوى قضائية ،أما األعماؿ التي تقوـ بيا بوصفيا سمطة إدارة ّ
العبرة في تحديد التكييؼ القانوني ألي عمؿ تجريو السمطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كاف مف أعماؿ السيادة أو
ال إداريًا ىي بطبيعة العمل ذاتو ،فال تتقيد المحكمة وىي بصدد إعماؿ رقابتيا بالوصؼ الذي يخمعو
عم ً
ا لشارع لتصرفات الحكومة ،وأعماليا ،متى كانت بطبيعتيا تتنافى مع ىذا الوصؼ ،وتنطوي عمى إىدار حؽ
مف الحقوؽ التي كفميا الدستور ،والمرد في ذلك إلى السمطة التقديرية لمقضاء وحده.

18

 -17من تطبيقات أعمال السيادة األعمال ادلنظمة لعالقة احلكومة مبجلس الربدلان ،أو ادلنظمة للعالقات السياسية بالدول األجنبية ،والتدابري اليت تتخذ
للدفاع عن األمن العام من اضطراب داخلي ،أو لتأمني سالمة الدولة من عدو خارجي ،وذلك كإعال ن األحكام العرفية (حالة الطوار ) ،أو ععالن احلرب،
أو الوسائل اخلاصة األعمال احلربية.
 - 18حكم جملس الدولة ادلصري الصادر عام  -1948القضية رقم ( -)304السنة  1ق -ج -1ص.336
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ب -انتقاء طريق الطعن القضائي الخاص
قد يعيد المشرع بإلغاء بعض الق اررات اإلدارية إلى جية أخرى غير محاكـ مجمس الدولة ،فتخرج الطعون
الموجية ضد ىذه الق اررات من والية القضاء اإلداري.
ومف المعروؼ في فرنسا أنو منذ نشأة مجمس الدولة الفرنسي ،فإنو جرى عمى رفض قبول دعوى اإللغاء
إذا ما كان في وسع المدعي أن يمجأ إلى طريق آخر يحقق لو عين النتائج العممية التي تريد الوصول
اء كاف ىذا الطريؽ اآلخر دعوى ترفع أماـ محكمة قضائية
إلييا عن طريق الدعوى اإللغاء ،وذلؾ سو ً
عادية ،أو محكمة إدارية أخرى.
ومنذ استقر مجمس الدولة الفرنسي عمى ىذه الفكرة ،والتي يطمؽ عمييا اصطالح "الدعوى الموازية" ّقيد
الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى المستند إلييا بقيود عامة أىميا أنو يجب أن يكون الطريق الموازي ىو دعوى
قضائية حقيقية ،فال يكفى طريؽ التظّمـ اإلداري ،ألنو طريؽ غير قضائي ،كما ال يكفي طريؽ الدفع ،ألنو
مجرد وسيمة دفاع .كما اشرط مجمس الدولة الفرنسي أف يكوف مف شأف ىذا الطريؽ الموازي أن يشل أثار
القرار المعيب بالنسبة لرافع الدعوى ،فال يكفي أف يؤدي ىذا الطريؽ إلى تعويض عف األضرار الناتجة
عنو ،أو التي يسببيا تنفيذ القرار.
وقد أسس مجمس الدولة الفرنسي ىذه النظرية عمى عامميف أساسييف :أوليما قانوني وىو أف دعوى اإللغاء
كانت توصؼ -في بداية نشأتيا ودوف أي سند تشريعي-بأنيا دعوى احتياطية ،ال تقبؿ مف رافعيا إال إذا لـ
يكف أمامو وسيمة قضائية أخرى لتوقي آثار القرار المعيب.
وثانييما اعتبار عممي يعمؿ السبب الحقيقي الذي دفع إلى تقرير ىذه النظرية القضائية ،وىو التخفيف عن
عاتق المجمس ،وخاصة بعد أف صارت دعوى اإللغاء أداة شعبية لرقابة أعماؿ اإلدارة ،فتضخـ عدد
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الدعاوى ،والسيما بعد تقرير اإلعفاء مف الرسوـ القضائية ،وعدـ اشتراط تقديميا عف طريؽ ٍ
محاـ .وعميو فقد
يعد سببًا لمدفع بعدـ قبوؿ الدعوى
سار المجمس -في البداية -إلى أف وجود طريؽ طعف قضائي مقابؿ ّ
أمامو.
وقد تعرضت ىذه الفكرة لمنقد الشديد مف جانب الفقو لعدم صحة أسبابيا قانوناً ،ولعدم وجود أية دعوى
قضائية أخرى تستطيع أن تحقق كل ما تحققو دعوى اإللغاء من الناحية القانونية.
عالوة عمى أف مف شأف ىذه الفكرة تقميل الضمانات المشروعة التي تحققيا دعوى اإللغاء لألفراد .مما دفع
بمجمس الدولة الفرنسي إلى التضييؽ الشديد مف نطاؽ الدفع بوجود الطريؽ الموازي ،وىو تضييؽ كاد أف
يقضي عمى الفكرة عمالً.

ج -األعمال التشريعية
مناط التمييز بيف األعماؿ التشريعية واإلدارية ىو اعتماد المعيار الشكمي ،أو الموضوعي .أما المعيار
يميز بيف األعماؿ بحسب الجية التي صدرت عنيا ،أما المعيار الموضوعي فإنو يميز األعماؿ
الشكمي فإنو ّ
بحسب موضوعيا.
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الشروط الالزم توافرىا في رافع الدعوى
المصمحة – الصفة  -األىمية

أ -الصفة واألىمية
أوالً – المصمحة والصفة:
الصفة ىي القدرة القانونية عمى رفع الخصومة إلى القضاء ،أو المثول أمامو لتمقييا .ومف المسمـ بو أف
الدعوى القضائية ال يمكن أن يباشرىا إال "ذو صفة" ،وىو إما صاحب الحؽ أو المصمحة نفسو ،أو النائب
عنو نيابة قانونية ،أو اتفاقية ،وما عدا ىؤالء فيو غير ذي صفة في مباشرة الدعوى.
غير أنو إذا كانت الصفة تندمج مع المصمحة في الحاالت التي يكون رافع الدعوى فييا ىو صاحب
تعد شرطا قائما بذاتو من شروط الدعوى في الحاالت التي يكون رافع الدعوى فييا ىو
المصمحة ،فإنيا ّ
النائب قانونا ،إذ تتميز الصفة في مثؿ ىذه الحاالت عف المصمحة ،وتظير الحاجة إلى تحديد صفة رافع
الدعوى لمعرفة ما إذا كاف يممؾ أف يمثّؿ صاحب المصمحة تمثيال قانونيا أـ ال.
ومع ذلؾ فاف القضاء اإلداري يتجو إلى أف الصفة في دعاوى إلغاء الق اررات اإلدارية تندمج في المصمحة،
بحيث تتو افر الصفة كمما كانت ىناك مصمحة شخصية مباشرة لرافع الدعوى في طمب إلغاء ىذه الق اررات،
ولكف دوف أف يمنع ذلؾ المحكمة في كثير مف الحاالت مف التحقؽ مف ىذه الصفة ،سيما إذا كاف ىناؾ دفعا
بعدـ قبوؿ الدعوى لرفعيا مف غير ذي صفة.

19

 - 19حكم احملكمة اإلدارية العليا السورية – القرار رقم ( – )39عام  -1972جمموعة األحكام اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا لسنة -1972
ص .116وحكم حمكمة القضاء اإلداري ادلصرية يف القضية رقم ( -)942السنة ( )5ق -جمموعة السنة الثامنة -ص.398
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ومف ناحية أخرى ،تبدو أىمية شرط الصفة في دعاوي اإللغاء في ضرورة تحققو كذلك في جانب الجية
اإلدارية التي تتجو إلييا الدعوى ،حيث إف اختصاـ جية أخرى غير تمؾ التي أصدرت القرار ،أو مف
يعد رفعا لمدعوى عمى غير ذي صفة.
يمثمياّ ،
ثانياً – األىمية والمصمحة:
يجب أف يكوف رافع الدعوى متمتعا باألىمية الالزمة لاللتجاء إلى القضاء برفع دعواه إليو ،وىو شرط عام
الزم بالنسبة لجميع الدعاوى ،فمف ليس أىال لمتقاضي ليس مف حقو رفع الدعوى ،وانما أف يرفعيا في ىذه
القيـ ،أو الوصي الذي يمثمو قانونا.
الحالة -نيابة عنو -الولي ،أو ّ

20

ب -طبيعة شرط المصمحة
اشترط المشرع في قانوف تنظيـ مجمس الدولة توافر المصمحة الشخصية لدى رافع دعوى اإللغاء ،بوصفو
أحد الشروط الالزمة لقبوؿ الدعاوى بصفو عامة ،وذلؾ تطبيقًا لمقاعدة المقررة ضمف مبادئ اإلجراءات أماـ
جيات القضاء المختمفة مف أنو "ال دعوى حيث ال مصمحة" ،وذلؾ باعتبار أف المصمحة ىي الحاجة إلى
حماية القانوف.

21

وعمى خالؼ الدعوى أماـ القضاء العادي ،ودعاوى مسؤولية "التعويض" أماـ القضاء اإلداري ،والتي يشترط
في الم صمحة التي تبرر قبوليا أف تستند إلى حؽ معتدى عميو أو ميدد باالعتداء عميو ،فقد استقر الفقو،
والقضاء ،في فرنسا ،ومصر ،وسورية ،عمى أنو يكفي لقبول دعوى إلغاء القرار اإلداري توافر شرط
المصمحة الشخصية المباشرة في ىذا اإللغاء ،دوف الحاجة إلى االستناد إلى الحؽ المكتسب لمطاعف،
 - 20د .مصطفى أبو زيد فهمي" :القضاء اإلداري وجملس الدولة" .ط -3جامعة اإلسكندرية  -عام - 1966ص.299
 - 21د .سليمان حممد الطماوي" :شرط ادلصلحة يف دعوى اإللغاء" .جملة جملس الدولة -السنة الرابعة -ص.101
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تأسيسًا عمى أف الطعف بإلغاء الق اررات اإلدارية ىو في الحقيقة طعن موضوعي عام مبنى عمى المصمحة
العامة ،إذ يدور النزاع فيو حوؿ مشروعية القرار المطعوف فيو بذاتو" ،ومن ثم كان ىذا اإللغاء عينيا وال يمزم
في طمبو أن يكون الطاعن صاحب حق ذاتي بل يكفي أن يكون ذا مصمحة شخصية ومباشرة فيو ،وىذه
المصمحة تتحقق متى كان الطاعن في مركز قانوني خاص وثيق الصمة بالقرار المطعون فيو بأن تربطو بو
عالقة مباشرة".

22

ج -خصائص المصمحة

أوالً – يجب أن تكون المصمحة شخصيةPersonnel :
لما كانت دعوى اإللغاء،إنما يراد بيا الدفاع عف حؽ الفرد في أال يضار شخصيا مف إىدار المشروعية ،فإنو
ال يكفى لقبوؿ دعوى اإللغاء االستناد إلى المصمحة العامة ،بؿ يمزـ أف تكوف المصمحة التي يستند إلييا
الطاعف مصمحة شخصية ،أي مستمدة مف مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية لو ،بحيث يؤثر فييا
القرار المطعوف فيو ،وذلؾ حتى ال يضيع وقت القضاة بمسائؿ ذات صبغة مجردة ال ترتبط بيا مصمحة
الطاعف ،وىو أمر ال يمكف تحديده سمفا وانما يرتبط بواقع الحاؿ وظروؼ الدعوى في كؿ قضية عمى حده.

23

لذلؾ ال تقبؿ الدعوى المرفوعة مف فرد ليس لو مصمحة شخصية في إلغاء القرار ،ميما تكف صمتو بذي
المصمحة الشخصية ،ألف الشخص ال يممؾ التقاضي إال في شأف نفسو ،وليس مف حقو أف يتولى التقاضي
بالنسبة لغيره إال بموجب نيابة قانونية صحيحة بناء عمى تفوض مف صاحب الشأف.

 - 22جمموعة أحكام حمكمة القضاء اإلداري ادلصرية -السنة ( -)11البند ( )308ص.482
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 - 23مصطفى أبو زيد فهمي -مرجع سابق -ص.299
 - 24حكم احملكمة اإلدارية العليا السورية -القرار رقم ( -)55عام  -1966جمموعة ادلباد اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا عام  -1966ص.71

36

وليس معنى أف تكوف المصمحة شخصية أف تقتصر عمى فرد معيف وانما توصؼ المصمحة بأنيا شخصية
ولو ت حققت لعدد كبير مف األفراد مثؿ(مصمحة المنتفعيف بمرفؽ عاـ) أو ممولى الضرائب أو سكاف إقميـ
معيف أو عضو ىيئة الناخبيف ،ففي ىذه الحالة فإنو يجوز أف ترفع دعوى واحدة تجمع بيف مف اتحدت
المصمحة لدييـ مف األفراد "ويكوف الدفع بعدـ وجود رابطة بينيـ تسوغ رفعيـ دعوى واحدة في غير محمو
ومتعينا رفضو".

ثانياً – يجب أن تكون المصمحة الشخصية مباشرةDirecte :
ال يكفى لقبوؿ دعوى اإللغاء أف تكوف مصمحة رافع الدعاوى شخصية فحسب ،بؿ يشترط أيضا أف تكوف
مباشرة ،أي أف يكوف المركز القانوني لمطاعف يؤثر فيو القرار المطعوف فيو تأثي ار مباشرا ،واال انتفت مصمحة
الطاعف في الدعوى وتعيف بالتالي الحكـ بعدـ قبوليا ،فال يقبؿ مثال"طمب إلغاء القرار الصادر بالتعييف في
وظيفة مف الوظائؼ العامة ممف ال تتوافر فييـ الشروط الالزمة لمتعييف فييا ".

25

ومف شأف تحقؽ ىذا الشرط ضماف جدية مصمحة الطاعف وىو ما أشارت إليو بعض أحكاـ القضاء اإلداري
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
جانب ذلؾ أف تكوف ىذه المصمحة جدية وأف يكوف إ لغاء القرار اإلداري مستيدفا تحقيؽ ىذه المصمحة الجدية
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

 - 25حكم احملكمة اإلدارية السورية  -القرار رقم ( -)7عام  -1967جمموعة ادلباد اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا عام  -1967ص.166
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مف خصومو مما يجوز أف ينسبو أي شخص لعمدة قرية ،وليس ىذه ىي المصمحة الشخصية المباشرة التي
تسوغ طمب إلغاء القرار اإلداري".

ثالثاً – يجب أن تكون مصمحة رافع دعوى اإللغاء مشروعة:
باإلضافة إلى وجوب أف تكوف المصمحة شخصية ومباشرة ،يشترط الفقو الفرنسي كذلؾ أف تكوف المصمحة
مشروعة ،أ ي مصمحة يقرىا القانوف ،وذلؾ بأف يتواجد الطاعف في مركز قانوني مشروع غير مخالؼ لمقانوف
أو النظاـ العاـ أو اآلداب العامة.
فالمصمحة الشخصية المباشرة لمطاعف يتعيف أف تتطابؽ مع المصمحة التي يحمييا القانوف ،وال يكفي أف
يثبت المدعي أف مصمحتو في إلغاء القرار المطعوف فيو ،وانما يجب باإلضافة إلى ذلؾ أف تكوف المصمحة
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.
رابعاً – المصمحة المحققة والمصمحة المحتممة:
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
المشرع في قانوف المرافعات الحالى بالمصمحة المحت ممة لقبوؿ الدعوى إال استثناء"إذا كاف الغرض مف الطمب
االحتياط لدفع ضرر محدؽ أو االستيثاؽ لحؽ يخشى زواؿ دليمو عند النزاع فيو".

 - 26جمموعة أحكام حمكمة القضاء اإلداري ادلصرية -السنة ( -)7ص.1378
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خامساً – المصمحة األدبية والمصمحة المادية:
ال يشترط في مصمحة الطاعف في دعوى اإللغاء أف تكوف مادية ،يمكف تقويميا بالماؿ بمعنى الفائدة المادية
التي تعود عميو فيما لو قبمت طمباتو  ،إذ يجوز أف تكوف ىذه المصمحة أدبية أو معنوية ال تقوـ بالماؿ ،واف
كاف الغالب في معظـ الدعاوى أف تكوف المصالح التي يسعى إلييا الطاعف مادية.
ولذلؾ استقر القضاء اإلداري عمى أنو"يكفى أف يمس القرار المطعوف فيو مصمحة شخصية ،مادية كانت أو
أدبية لممدعي" وماداـ القرار الوزاري يمس حالة قانونية خاصة بالمدعي تجعؿ لو مصمحة مادية أو أدبية في
طمب اإللغاء فقد توافرت ىذه المصمحة ما دامت تمؾ المصمحة شخصية ومباشرة".

27

د -أنواع المصمحة
إزاء استناد المصالح في الدعاوى أماـ القضاء ا لعادي إلى حقوؽ مكتسبة لمطاعف ،فاف أنواع ىذه المصالح
تتحدد عادة تأسيسا عمى تمؾ الحقوؽ التي تسند إلييا ،أما في دعاوى اإللغاء أماـ القضاء اإلداري .وحيث ال
يشترط عادة تأسيسياعمى الصفات الذاتية لمطاعف ،نظ ار لصعوبة وضع تعريؼ دقيؽ لممصمحة أو تحديدىا
تحديدا يفصؿ ب يف قياـ المصمحة وبيف انعداميا ،مف ىنا استقر القضاء والفقو عمى أف يستقؿ القاضي بتقدير
المقبوؿ وغير المقبوؿ منيا.
والمدعي في دعوى اإللغاء أما أف يكوف مف األشخاص الطبيعييف أو األشخاص المعنوييف ،واألشخاص
األولى قد تكوف مف األفراد العادييف الذيف ال تربطيـ باإلدارة عالقة وظيفية ،وقد تكوف مف طائفة الموظفيف
العمومييف ،وبالتالي يتـ تفسير المصمحة في ضوء تمؾ العالقة .وعميو تنقسـ المصالح في دعوى إلغاء
الق اررات اإلدارية بحسب صفة المدعي إلى:
أوالً – مصالح األفراد من هير الموظفين العموميين:
 - 27حكم حمكمة القضاء اإلداري ادلصرية  -جمموعة السنة العاشرة -ص.104
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ال تكفى صفة المواطف وحدىا لرف ع دعوى إلغاء الق اررات اإلدارية غير المشروعة ،رغـ أف المواطنيف جميعا
ليـ مصمحة عامة في أف تمتزـ اإلدارة حدود المشروعية ،ولكف ىذه المصمحة ال تكفى كما اشرنا سمفا لكي
تبرر رفع دعوى اإللغاء التي تستمزـ توافر المصمحة الشخصية لمطاعف.
وعموما فإنو إزاء صعوبة حصر الصفات التي تترجـ عف مصالح اإلفراد في دعاوى اإللغاء ،وذلؾ نظ ًار لتنوع
ىذه المصالح وتعددىا إلى أنواع كثيرة ،فإننا سنكتفي باإلشارة إلى أىـ الصفات البارزة واألكثر تطبيقا في
دعاوى اإللغاء وىي:
صفة المالك :إلى جانب توافر المصمحة لدى المالؾ في حالة االعتداء أو التأثير عمى حؽ ممكيتو ،فإف
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 الق اررات التي تتعمؽ باعتداء الطريؽ العاـ أو
باستخدامو مف قبؿ المالؾ الذيف تقع أمالكيـ عم ى جانبي ىذا الطريؽ كالق اررات "المنطوية عمى مخالفة لنظاـ
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
مصمحة شخصية في الطعف في ق اررات الترخيص بالبناء المذكور".

28

صفة ممارس المينة :يكفي أف تتوافر في الطاعف صفة ممارستو إلحدى الميف سواء كانت تجارية أو
صناعية أو زراعية أو فنية تخصصية كميف الطب والمحاماة والمحاسبة ،لكي تتوافر لو المصمحة في الطعف
ضد الق اررات اإلدارية ا لمتعمقة بتنظيـ المينة التي يمارسيا ،وذلؾ إذا كانت غير مشروعة لمخالفتيا القانوف
بما في ذلؾ المبادئ العامة لمقانوف مثؿ مبدأ الحرية التجارية والصناعية ومبدأ حرية العمؿ سواء نص عمييا

-C.E. 1févr. 1905. Rec. p 116.
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28

الدستور أو التشريع أـ لـ ينص ،وتطبيقاً لذلؾ قضت محكمة القضاء اإلداري بتوافر مصمحة المدعي في
الدعوى بإلغاء قرار مجمس الجامعة بعدـ السماح بفتح عيادة خاصة ليزاوؿ فييا المدعي مينتو.
صفة الممول :يقصد بالمموؿ الفرد الذي يدفع الضريبة المقررة قانونا لخزينة الدولة أو أحد أشخاص القانوف
العاـ األخرى .وال شؾ في توافر مصمحة المموؿ بصدد منازعات الضرائب والرسوـ المتصمة بصحة أو
مشروعية ربط الضرائب أو فرض الرسوـ ،إال انو بصدد المنازعات حوؿ الق اررات اإلدارية المتعمقة بانفاؽ
األمواؿ التي تجبى عف طريؽ الضرائب والرسوـ ،أي األمواؿ العامة ،فقد ثار التساؤؿ حوؿ مدى كفاية
المموؿ لمطعف ضد ىذه الق اررات.

29

صفة المنتفع من المرافق العامة :لممستفيد أو المنتفع بالمرافؽ العامة والخدمات التي يؤدييا مصمحة في
الطعف ضد الق اررات المتصمة بسير ىذه المرافؽ وشروط االنتفاع بخدماتيا إذا كاف مف شأنيا أف تمحؽ
الضرر بو ،حيث تتوافر ليـ في مثؿ ىذه الحاالت مصمحة شخصية مباشرة في ىذه الق اررات إذا كانت غير
مشروعة ،وىذا ما استقر عميو القضاء اإلداري في مصر وفرنسا.
صفة المنتمى ألحد األديان :تعتبر الكنائس في فرنسا مف المرافؽ العامة ولذلؾ ينظر القضاء إلى المتديف
ىناؾ بوصفو مف المنتفعيف بخدمات ىذه المرافؽ ويعاممو عمى ىذا األساس بصدد الق اررات التي تؤثر عمى
ممارسة لمعبادة.
صفة المقيم في منطقة معينة :استقر القضاء في فرنسا

30

 -بعد تردد  -عمى توافر مصمحة الطاعف المقيـ

في منطقة معينة في الطعف ضد الق اررات الصادرة بتنظيـ ىذه المنطقة باعتبارىا ماسة بمصالحيـ فييا ،وىو
ما أيدتو المحكمة اإلدارية العميا في سورية.

31

- C.E. 24 juin. 1932. Rec. p 626.
- C.E. 22 mars. 1901. Rec. p 301.

41

29
30

صفة الناخب :ليس مف شؾ في أف صفة الناخب تكفي لتوفر مصمحتو في الطعف ضد الق اررات اإلدارية غير
المشروعة المتصمة بعممية االنتخاب،

وفقًا لقواعد االختصاص المحددة في ىذا الصدد ،وسواء كانت

االنتخابات تتصؿ بالييئات المحمية أـ بالنقابات أـ بالنوادي أـ بغير ذلؾ مف انتخابات تتصؿ بالسمطة
اإلدارية ،بؿ وبالسمطة التشريعية في حدود االختصاصات الوالئية لمقضاء اإلداري بصددىا.
ثانيا – مصالح الموظفين:
ال جػ ػ ػػداؿ فػ ػ ػػي كفايػ ػ ػػة صػ ػ ػػفة الموظػ ػ ػػؼ العػ ػ ػػاـ لمطعػ ػ ػػف ضػ ػ ػػد الق ػ ػ ػ اررات اإلداريػ ػ ػػة الصػ ػ ػػادرة مػ ػ ػػف اإلدارة التػ ػ ػػي
يتبعيػ ػػا بشػ ػػأف عالقتػ ػػو الوظيفيػ ػػة بيػ ػػا ،إذ يتواجػ ػػد الموظػ ػػؼ العػ ػػاـ بالنسػ ػػبة ليػ ػػذه الق ػ ػ اررات فػ ػػي مركػ ػػز قػ ػػانوني
يجعػ ػػؿ لػ ػػو مصػ ػػمحة متنوعػ ػػة تعطيػ ػػو الحػ ػػؽ فػ ػػي ال ػ ػػدفاع عنيػ ػػا وذلػ ػػؾ بطمػ ػػب إلغػ ػػاء ىػ ػػذه الق ػ ػ اررات إذا كان ػ ػػت
غيػ ػ ػػر مشػ ػ ػػروعة .أمػ ػ ػػا بصػ ػ ػػدد الق ػ ػ ػ اررات المتعمقػ ػ ػػة بتنظػ ػ ػػيـ أو تشػ ػ ػػغيؿ المرفػ ػ ػػؽ الػ ػ ػػذي ينتمػ ػ ػػي إليػ ػ ػػو الموظػ ػ ػػؼ
كإنش ػ ػ ػ ػػاء إدارات جدي ػ ػ ػ ػػدة أو إع ػ ػ ػ ػػادة توزي ػ ػ ػ ػػع االختصاص ػ ػ ػ ػػات وتحدي ػ ػ ػ ػػد أس ػ ػ ػ ػػموب العم ػ ػ ػ ػػؿ وطريق ػ ػ ػ ػػة وترتي ػ ػ ػ ػػب
وتصػ ػػنيؼ الوظػ ػػائؼ ،فػ ػػاف ص ػ ػػفة الموظػ ػػؼ وحػ ػػدىا ال تعتب ػ ػػر كافيػ ػػة لتػ ػػوفر المص ػ ػػمحة فػ ػػي الطعػ ػػف فيي ػ ػػا ،إذ
تس ػ ػ ػػتيدؼ ى ػ ػ ػػذه القػ ػ ػ ػ اررات تحقي ػ ػ ػػؽ الص ػ ػ ػػالح الع ػ ػ ػػاـ وال ينص ػ ػ ػػب مباشػ ػ ػ ػرة عم ػ ػ ػػى العالق ػ ػ ػػة الوظيفي ػ ػ ػػة ،وتنتف ػ ػ ػػي
المص ػ ػػمحة الشخص ػ ػػية المباشػ ػ ػرة لمموظ ػ ػػؼ م ػ ػػف الطع ػ ػػف فيي ػ ػػا ،فيك ػ ػػوف غي ػ ػػر ذي ص ػ ػػفة لمطع ػ ػػف فيي ػ ػػا ،حت ػ ػػى
ل ػ ػػو امت ػ ػػد أث ػ ػػر تم ػ ػػؾ القػ ػ ػ اررات بطري ػ ػػؽ غي ػ ػػر مباش ػ ػػر إل ػ ػػى الموظ ػ ػػؼ ،إذ القاع ػ ػػدة ى ػ ػػي أف الموظ ػ ػػؼ يج ػ ػػب أف
يؤدي واجبات وظيفة عمى النحو الذي تحدده القوانيف والق اررات.
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والق اررات المتصمة بالحياة الوظيفية لمموظؼ وعالقتو باإلدارة متنوعة وأىميا:

 - 31حكم احملكمة اإلدارية العليا السورية -القرار رقم ( -)94عام  -1972جمموعة ادلباد اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا عام  -1972ص.231
- C.E. 12 mai. 1920. Rec. p 523.
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 -9الق اررات المتعمقة بالتعييف في الوظيفة العامة.
 -1الق اررات الخاصة بحقوؽ الوظيفة وواجباتيا.
ثالثاً – مصالح الييئات والجماعات:
يعطػ ػ ػ ػػي القضػ ػ ػ ػػاء اإلداري فػ ػ ػ ػػي مصػ ػ ػ ػػر وفرنسػ ػ ػ ػػا لمييئػ ػ ػ ػػات ذات الشخصػ ػ ػ ػػية المعنويػ ػ ػ ػػة المسػ ػ ػ ػػتقمة كالنقابػ ػ ػ ػػات
والن ػ ػ ػوادي والجمعيػ ػ ػػات الخاصػ ػ ػػة الحػ ػ ػػؽ ف ػ ػ ػػي طمػ ػ ػػب إلغػ ػ ػػاء الق ػ ػ ػ اررات اإلداري ػ ػ ػػة التػ ػ ػػي تمحػ ػ ػػؽ ضػ ػ ػػر ار مباشػ ػ ػ ػ ار
باألى ػ ػػداؼ الت ػ ػػي أنش ػ ػػئت م ػ ػػف أجػػ ػػؿ تحقيقي ػ ػػا ،أو الت ػ ػػي تم ػ ػػس المصػػ ػػالح المش ػ ػػتركة لمجم ػ ػػوع أعض ػ ػػاء ىػ ػ ػػذه
الييئ ػ ػ ػ ػػة أو الجماع ػ ػ ػ ػػة أو غ ػ ػ ػ ػػالبيتيـ .ولم ػ ػ ػ ػػا كان ػ ػ ػ ػػت األش ػ ػ ػ ػػخاص المعنوي ػ ػ ػ ػػة تػ ػ ػ ػ ػرتبط بي ػ ػ ػ ػػذه األى ػ ػ ػ ػػداؼ وتم ػ ػ ػ ػػؾ
المص ػ ػػالح ،فإن ػ ػػو ال تك ػ ػػوف لي ػ ػػا ص ػ ػػفة ف ػ ػػي التقاض ػ ػػي إال ف ػ ػػي ح ػ ػػدودىا ،وتبع ػ ػػا ل ػ ػػذلؾ فان ػ ػػو بالنس ػ ػػبة لمقػ ػ ػ اررات
الت ػ ػػي تنص ػ ػػرؼ آثارى ػ ػػا إل ػ ػػى عض ػ ػػو مع ػ ػػيف أو مجموع ػ ػػة مح ػ ػػددة بال ػ ػػذات م ػ ػػف األعض ػ ػػاء ،فم ػ ػػيس لمييئ ػ ػػات
أف تطعف فييا مباشرة.
ومػ ػ ػػع ذل ػ ػ ػػؾ يجػ ػ ػػوز لمييئ ػ ػ ػػة أو الجماعػ ػ ػػة أف تطع ػ ػ ػػف ضػ ػ ػػد القػ ػ ػ ػ اررات الخاصػ ػ ػػة بأح ػ ػ ػػد أعضػ ػ ػػائيا أو بعض ػ ػ ػػيـ
وذل ػ ػػؾ نياب ػ ػػة ع ػ ػػنيـ وبن ػ ػػاء عم ػ ػػى توكي ػ ػػؿ م ػ ػػنيـ وباس ػ ػػميـ ول ػ ػػيس باس ػ ػػـ النقاب ػ ػػة أو الجمعي ػ ػػة أو بصػ ػ ػػفتيا ،إذ
تظ ػ ػػؿ المص ػ ػػمحة الشخص ػ ػػية ليػػ ػؤالء األعض ػ ػػاء وح ػ ػػدىـ ،فيك ػ ػػوف م ػ ػػف حقي ػ ػػـ دوف غي ػ ػػرىـ الطع ػ ػػف ض ػ ػػد ى ػ ػػذه
القػ ػ ػ ػ اررات وم ػ ػ ػػف ناحيػػ ػ ػػة أخ ػ ػ ػػرى يج ػ ػ ػػوز لمييئػػ ػ ػػة أو الجماع ػ ػ ػػة التػػ ػ ػػدخؿ ف ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػدعوى التػ ػ ػ ػػي يرفعي ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػ ػؤالء
األعض ػ ػ ػػاء واالنض ػ ػ ػػماـ إل ػ ػ ػػييـ ،ولك ػ ػ ػػف دوف أف تض ػ ػ ػػيؼ أي ػ ػ ػػة طمب ػ ػ ػػات جدي ػ ػ ػػدة إل ػ ػ ػػى تم ػ ػ ػػؾ الت ػ ػ ػػي تق ػ ػ ػػدـ بي ػ ػ ػػا
الطػ ػ ػػاعف ،وىػ ػ ػػو األمػ ػ ػػر الػ ػ ػػذي يحػ ػ ػػدث عمػ ػ ػػال إذا كانػ ػ ػػت مصػ ػ ػػمحة العضػ ػ ػػو مػ ػ ػػف شػ ػ ػػأنيا أف تػ ػ ػػنعكس عمػ ػ ػػى
مص ػ ػػمحة الجماع ػ ػػة بأسػ ػ ػػرىا ،أو ك ػ ػػاف يمث ػ ػػؿ خط ػ ػ ػ ًار حقيقي ػ ػػا تج ػ ػػاه جميػ ػ ػػع أعض ػ ػػاء الييئ ػ ػػة أو الجماعػ ػ ػػة ،إزاء
احتماؿ اعتباره سابقة إذا تكررت فقد تغدو عرفا ممزما ال يتسنى الرجوع عنو بعد ذلؾ.
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ه -شرط المصمحة ودعوى اإللغاء
أوالً – الوقت الالزم توافر شرط المصمحة فيو:
يتض ػ ػػح م ػ ػػف ص ػ ػػياغة الم ػ ػػادة  91م ػ ػػف ق ػ ػػانوف مجم ػ ػػس الدول ػ ػػة الح ػ ػػالي ونص ػ ػػيا":ال تقب ػ ػػؿ الطمب ػ ػػات المقدم ػ ػػة
م ػ ػ ػػف أش ػ ػ ػػخاص ليس ػ ػ ػػت لي ػ ػ ػػـ فيي ػ ػ ػػا مص ػ ػ ػػمحة شخص ػ ػ ػػية"....أنو يش ػ ػ ػػترط أف تتػ ػ ػ ػوافر المص ػ ػ ػػمحة ل ػ ػ ػػدى ارف ػ ػ ػػع
الػ ػػدعوى قبػ ػػؿ االلتجػ ػػاء إلػ ػػى القضػ ػػاء ،أو بمعنػ ػػى أخػ ػػر فػ ػػإف المصػ ػػمحة ىػ ػػي منػ ػػاط قبػ ػػوؿ الػ ػػدعوى ،ومػ ػػف ثػ ػػـ
ال بد مف توافرىا عند إقامة الدعوى ،فال تقبؿ الدعوى مف غير ذي مصمحة.
ثانياً – طبيعة الدفع بعدم توافر المصمحة في دعوى اإللغاء:
المص ػ ػػمحة ى ػ ػػي كم ػ ػػا اشػ ػ ػرنا من ػ ػػاط قب ػ ػػوؿ ال ػ ػػدعوى ،ف ػ ػػإذا ل ػ ػػـ تك ػ ػػف المص ػ ػػمحة متػػ ػوافرة عن ػ ػػد إقام ػ ػػة ال ػ ػػدعوى ،
تخمػػ ػػؼ شػػ ػػرط مػػ ػػف شػػ ػػروط قبوليػ ػ ػػا ،ومػػ ػػف ثػػ ػػـ تعػ ػ ػػيف عمػ ػ ػػى القاضػ ػ ػػي الحكػػ ػػـ بعػػ ػػدـ قبػ ػ ػػوؿ الػػ ػػدعوى ،وتقػ ػ ػػؼ
المحكم ػ ػ ػػة عن ػ ػ ػػد ى ػ ػ ػػذا القض ػ ػ ػػاء وال يك ػ ػ ػػوف لي ػ ػ ػػا التص ػ ػ ػػدي لموض ػ ػ ػػوع ال ػ ػ ػػدعوى ،ألف الفص ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػػي الموض ػ ػ ػػوع
يستمزـ ابتداء قياـ دعوى مستوفية ألوضاع قبوليا.
والػ ػػدفع بت ػ ػوافر المصػ ػػمحة أو انعػ ػػداميا ىػ ػػو دفػ ػػع بعػ ػػدـ قبػ ػػوؿ الػ ػػدعوى وىػ ػػو خػ ػػالؼ الػ ػػدفوع الشػ ػػكمية وك ػ ػػذلؾ
الموضوعية وفقاً لمرأي السائد فقيا وقضاء.
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استيفاء التظمّم اإلداري الوجوبي

Le Recours Administratif

ل ػ ػػئف ك ػ ػػاف األص ػ ػػؿ ف ػ ػػي "الةةةةةةتظمم اإلداري" أن ػ ػػو اختي ػ ػػاري لص ػ ػػاحب الش ػ ػػأف ،إال أف المش ػ ػػرع ف ػ ػػي مص ػ ػػر رأي
أف يس ػ ػػتحدث ف ػ ػػي مص ػ ػػر -من ػ ػػذ ع ػ ػػاـ -9155أس ػ ػػموب ال ػ ػػتظمـ "الوج ػ ػػوبي" ال ػ ػػذي يتع ػ ػػيف أف يس ػ ػػبؽ الطع ػ ػػف
بإلغػ ػػاء بعػ ػػض الق ػ ػ اررات اإلداريػ ػػة ،حيػ ػػث تػ ػػنص المػ ػػادة ( )91مػ ػػف قػ ػػانوف مجمػ ػػس الدولػ ػػة الحػ ػػالي عمػ ػػى أنػ ػػو:
"ال تقب ػ ػػؿ الطمب ػ ػػات  ...المقدم ػ ػػة أرس ػ ػػا ب ػ ػػالطعف ف ػ ػػي القػ ػ ػ اررات اإلداري ػ ػػة المنص ػ ػػوص عميي ػ ػػا ف ػ ػػي البن ػ ػػود ثالث ػ ػػا
ورابعػ ػػا وتاسػ ػػعا مػ ػػف المػ ػػاده العاش ػ ػرة ،وذلػ ػػؾ قبػ ػػؿ الػ ػػتظمـ منيػ ػػا إلػ ػػى الييئػ ػػة اإلداريػ ػػة التػ ػػي أصػ ػػدرت الق ػ ػرار أو
الييئػػ ػػات الرئاسػ ػ ػػية ،وانتظػػ ػػار المواعيػػ ػػد المقػػ ػػررة لمبػػ ػػت فػ ػ ػػي ىػػ ػػذا الػ ػ ػػتظمـ .وتبػ ػ ػػيف إج ػ ػ ػراءات الػ ػ ػػتظمـ وطريقػ ػ ػػة
الفصؿ فيو بقرار مف رئيس مجمس الدولة".
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وم ػ ػػف ىن ػ ػػا ذى ػ ػػب جان ػ ػػب كبي ػ ػػر م ػ ػػف الفق ػ ػػو بح ػ ػػؽ إل ػ ػػى أف ال ػ ػػتظمـ الس ػ ػػابؽ يع ػ ػػد م ػ ػػف ش ػ ػػروط قب ػ ػػوؿ دع ػ ػػوى
اإللغػ ػ ػػاء ،إذا كػ ػ ػػاف تقديمػ ػ ػػو قبػ ػ ػػؿ رفعيػ ػ ػػا وجوبيػ ػ ػػا بػ ػ ػػنص القػ ػ ػػانوف ،أي بصػ ػ ػػدد الق ػ ػ ػ اررات التػ ػ ػػي ألػ ػ ػػزـ المشػ ػ ػػرع
التظمـ بشأنيا أوال قبؿ رفع الدعوى لمطعف فييا.

 - 33وتؤيد هذا االجتاه حمكمة القضاء اإلداري السورية -احلكم رقم ( )102ق - 2جلسة .1961/4/28
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تمارين:
 -1يختمف القرار اإلداري عن العمل المادي في:
 .9كوف القرار اإلداري عمؿ عمدي ،خالفاً لمعمؿ المادي.
 .1يصدر القرار اإلداري باإلرادة المنفردة إلدارة.
 .3العمؿ المادي عمؿ قانوني.
 .4كؿ ما تقدـ صحيح.
 .5الخياراف األوؿ والثاني.

الجواب الصحيح رقـ 5

 -2يشترط لقبول دعوى اإللغاء:
 .9وجود قرار إداري.
 .1أف يمحؽ القرار ضر ًار بمصمحة الطاعف.
 .3أف يكوف القرار نيائيًا.
 .4كؿ ما تقدـ صحيح.

الجواب الصحيح رقـ 4
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الكحدة التعميمية الرابعة
 -3ميعاد كاجراءات رفع دعكل اإللغاء
الكممات المفتاحية:
مدة الستون يوماً  -عيوب القرار اإلداري  -عيب عدم االختصاص  -عيب الشكل واإلجراءات  -تسبيب
القرار  -عيب المحل -عيب السبب  -عيب االنحراف بالسمطة  -القرار الباطل  -القرار المعدوم -
اغتصاب السمطة  -مخالفة القانون.
الممخص:
يشترط لقبول دعوى إلغاء الق اررات اإلدارية أن ترفع الدعوى خالل ستون يومًا من تاريخ نشر القرار
اإلداري المطعون فيو في الجريدة الرسمية ،أو إعالن صاحب الشأن بوً.وأن تستوفى إجراءات محددة
بصدد رفع ىذه الدعوى .وترتبط العيوب التي يمكن أن تشوب القرار اإلداري بعناصر ىذا القرارً.وعمى
ذلك فإن القرار اإلداري من حيث مدى مشروعيتو قد يكون ق ار اًًر مشروعاًً ،أو ق ار اًًر غير مشروع ،والقرار
ال ،وقد يكون ق ار ًًارًمعدومًًا .وأكثر ىذه التقسيمات شيوعًًاًىو التفرقة
غير المشروع بدوره قد يكون ق ار ًًار باط ًً
بين ما يتصل منيا بالعناصر الشكمية في القرار ،وتضم عنصري الشكل ،واالختصاص ،ويطمق عمييا
أوجو المشروعية الخارجية لمقرار اإلداري ،وما يتصل منيا بالعناصر الموضوعية لمقرار وتضم عناصر
المحل ،والسبب ،والغاية ،ويطمق عمييا أوجو المشروعية الداخمية.
األىداؼ التعميمية:
جراءات رفع دعوى اإللغاء.
 تعريف الطالب بشروط وا ً
 تحديد العيوب التي تعتري القرار اإلداري والمسببة لإللغاء.
 التمييز بين الق اررات اإلدارية الباطمة والمعدومة.
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يشترط ًلقبول ًدعوى ًإلغاء ًالق اررات ًاإلدارية ً أف ترفع الدعكل خالؿ مدة معينة ،كأف تستكفى
إجراءات محددة بصدد رفع ىذه الدعكلً .
ويتنازعًتحديدًميعادًلرفعًدعوىًاإللغاءًعدة اعتبارات تبدك متعارضةً ،فمنًناحيةًيمكنًالقولً
إنً إخالؿ اإلدارة بقكاعد القانكف الممزمة مف خالؿ ق ارراتيا اإلدارية يستتبع بطالف ىذه الق اررات غير
المشركعةً ،كعدـ تقادـ دعكل البطالف إعالء لكممة المشركعيةً ،أوًعمىًاألقلًتقادمياًوفقاً ًلمقواعدً
العامةً،فيبقىًالحقً،أوًالمصمحةًالتيًتحميياًتمكًالدعوىًقائمةًلدىًالطاعنً،عالوةًعمىًأنوًلحمايةً
مصالح ًذوي ًالشأن ًمن ًالضياع ً يمزـ إتاحة الفرصة الكافية ليـ لمتفكير قبؿ أف تكصد في كجييـ
فرص اقتضاء حقكقيـ أماـ المحاكـ ،كبالتالي يتعيف إطالة الميعاد لتتسع أماميـ الفرصة لمطعف.
ومن ًناحية ًأخرى ً تبدك المصمحة العميا في ضركرة تحقيؽ االستقرار لمق اررات اإلدارية كعدـ
تركيا طكيال مستيدفة لمطعف بدعكل اإللغاءً ،مما ًيشيع ًاالضطراب ً ًفي ًمحيط ًالعمل ًاإلداريً ،إذً
اتًأنًتكونًمماًتقتضيوًالمصمحةًالعامةً،وحسنًسيرًالمرافقًالعامةً،وضمانًتحقيقً
ً
األصلًفيًالق ارر
النظام ًاإلداريً ،وما ًيدعو ًإلية ًمن ًوجوب ًالدقة ًفي ًتسيير ًالجياز ًاإلداريً .وال ًريب ًفي ًأن ًالطعنً
باإللغاءًضدًالق ارراتًاإلداريةًيربؾ اإلدارةًحينًاً،وقدًيشؿًحركتياًفيًبعضًاألحيانً.وًتبعًاًلذلكًفإنً
حماية المصمحة العامة تقتضى أال تظؿ القرارات اإلدارية ميددة طكيالن باإللغاء،حتى تستقر المراكز
القانكنية المترتبة عمى ىذه الق اررات.
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شرط الميعاد في دعكل اإللغاء
تنصًالفقرةًاألولىًمنًالمادةًً/22/منًقانونًمجمسًالدولةًرقمًً/55/لعامًً 5555عمىًأنً:
"ميعاد رفع الدعكل أماـ المحكمة فيما يتعمؽ بطمبات اإللغاء ستكف يكمان مف تاريخ نشر القرار اإلدارم
المطعكف فيو في الجريدة الرسمية ،أك في النشرات التي تصدرىا المصالح ،أك إعالف صاحب الشأف
بو".
أ -بدء سرياف ميعاد الطعف باإللغاء
األصلًأنًيبدأًالميعادً مف تاريخ إعالف القرار اإلدارم النيائي لصاحب الشأف أك نشرة ،أك مف
تاريخ ث بكت العمـ اليقيني بالقرار ك محتكياتو كما استقر عميو الفقو ك القضاء اإلدارم ،عمىًأساسً
أنوًبمجردًتحقيقًالعممًيستطيعًذوًالشأنًأنًيحددًمركزهًالقانونيًمنًالقرارً،وًطريقةًفيًالطعنًبوً 1.
ً
ً
ً
 - 1اس ت تتقضا ااضدت ت تتى اخذابن ريت ت تتم اليت ت تتم ادها ت تتح اا يت ت تتف ااعضعت ت تتء ي ومىذلت ت تتى را ت ت ت

ت ت تتىب وع ت ت تتىذ ب ت ت ت ذر ت ت ت

اخا ت ت تتى ض ت ت ت اا يت ت تتف ات ت تتىاضااب

املط ت ت ه ع ت ت وضت تتى اادشت تتا ي اخر ت ت ه ،له اليل ل ت ت اا ى ت تتح و ت ت اا ىي ،ياا ت تتىي ل ت ت يست تتعيح اليلختيريت تتم أات تتن فأا ي ت ت اادشت تتا ري اخر ت ت ه ت ت ه
وع ت تتىذ ب ت ت اات تتور

ه تته ومق ت تىني ي يض ت ت في ت ت ات ست تتقأ ت ت و ت ت تتىب جه ت ت ت ري تتف ت تتى

ااش ت ت ه ات تتىاضااب املط ت ت ه ع ت ت ريت تتم ي ت ت ضعت تتء

مبت تتهذ لت تتما ااض ت تااب ي ق ى ت ت ح عت تتم ت تتلش ات تتمن ااش ت ت ه ره مت تتوذ وا ت ت ع ت ت ي و م ت ت ود ،ايرقت تتواذ ات تتما ااقت تتىب ي ال ت ت ه ا ت ت ي ت ت في عت تتم
د ت تتو ف ت تاا ات اادش ت تتا يي ت تتقف اخر ت ت هخت يريعت ت ت ا ت ت و ت تتق ت تتى اا ت تتواعه ااض ت تتى

ي ضت ت تىني ملضقد ت تتعىت ت تتاي ااد ت ت ا ي هع قت ت ت ري ت تتم ري ت تتف ت تتى

ااش ت ت ه ا تتىاضااب ا ت ت يس تتعي و ت ت يس تتى ه اليه تتىب مب ت ت ى مض تتغ اا ى تتح و ت ت اخر ت ت ه يا ت ت ع ض ت ت ل تتما اخر ت ت ه اىام ه ،ت ت ه اا ي تتف ض ت ت وض تتى اخر ت ت ه
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.
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ب-

كقؼ كانقطاع ميعاد الطعف باإللغاء كامتداده ً

األصلًأنوًمتى بدأ سرياف ميعاد رفع دعكل اإللغاءً،فإنو كبكصفو ميعاد سقكط ال ينقطع ،كال
يكقؼ ،كال يمتد ً ،كيبدأ حسابو مف اليكـ التالي لتاريخ ثبكت اإلعالف أك النشر أك العمـ اليقيني،
كينتيي بانتياء اليكـ الستيف.
أسػػباب طمب اإللغػػػاء
يًبعدًأنًانتيىًمنًمرحمتيًاالختصاصً،وقبولًالدعوىًشكالًً،أنًينتقلً
ً
يحقًلمقاضيًاإلدار
إلى ًمرحمة فحص مكضكع الدعكلً ،أي ًالبحث ًفي ًمدل مشركعية القرار اإلدارم المطعكف فيو،
كالمطمكب إلغاؤه ً،وذلكًبمطابقتوًبالقواعدًالقانونيةًالمتصمةًبأيًمنًعناصرًالقرارًاإلداريً،لمتأكد مف
اتفاؽ القرار معيا ،أك مخالفتو ليا ،حتىًإذاًتبينًعدمًمشروعيتوًحكمًبإلغاءًالقرارًكونوًمشوباًبأحدً
عيوبًالقرارًاإلداريً،أوًأسبابًبطالنوً .
كتتمتع الق اررات اإلدارية بقرينة المشركعيةً ،بمعنى ًأنو ًيفترض ًفييا ًدائما ًأنيا ًقد ًصدرتً
صحيحةًفيًكافةًعناصرىاً،ولكنياً قرينة بسيطة تقبؿ إثبات العكسً،إذًالًتمنعًصاحبًالشأنًمنًأنً
يقيمًالدليلًعمىًأنًالقرارًاإلداريًمشوبًبعيبًمنًعيوبًعدمًالمشروعيً ً.
وترتبطًالعيوبًالتيًيمكنًأنًتشوبًالقرارًاإلداريًبعناصرًىذاًالقرارً.وعمىًذلكًفإنًالقرارً
اإلداريًمنًحيثًمدىًمشروعيتوًقدًيكونًق ارراًمشركعاً،أوًق ارراًغير مشركع ،والقرارًغيرًالمشروعً
بدورهًقدًيكونًق ارراًباطالً،وقدًيكونًق ار ًارًمعدكمانً ً.
وأكثرًىذهًالتقسيماتًشيوعاًىوًالتفرقةًبينًماًيتصلًمنياًبالعناصر الشكمية فيًالقرارً،وتضمً
عنصريًالشكلً،واالختصاصً،ويطمقًعميياًأوجوًالمشروعيةًالخارجيةًلمقرارًاإلداريً،وماًيتصلًمنياً
بالعناصرًالمكضكعية ًلمقرارًوتضمًعناصرًالمحلً،والسببً،والغايةً،ويطمقًعميياًأوجوًالمشروعيةً
الداخميةً ً.
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أ -عيب االختصاص
وتستمزمًدراسةًىذاًالوجوًمنًأوجوًاإللغاءً،التعريؼًبوً،وبيانًمعناهً،كتمييزهًعماًيختمطًبوًمنً
عيوبًأخرىً،وتحديدًخصائصو ً،ثمًدراسةًمصادرًتحديدًىذاًاالختصاصً،وأخيراًبيانًأسس ًتحديدً
ىذا ًاالختصاصً ،والتي ًمن ً شأنيا ًإظيار ًصور ًأو ًحاالت ًعدم ًمشروعية ًالقرار ًاإلداري ًلعيبً
االختصاصً .
أكالن -التعريؼ بعيب االختصاص كتمييزه:
أ -التعريؼ بعيب االختصاص:
إذا ًكان ًاالختصاص ًعموما ًىو ً" القدرة القانكنية عمى القياـ بتصرؼ معيف"ً ،فإنو ًبالنسبةً
لمق اررات ًاإلدارية ًيعني ً"قدرة المكظؼ قانكنا عمى اتخاذ الق اررات التي تدخؿ في نطاؽ صالحياتو"ً،
وبالتالي ً يككف القرار اإلدارم معيب مف حيث االختصاص نتيجة "عدـ قدرة المكظؼ قانكنا عمى
اتخاذه"ً،أوًبمعنىًأدقً "عدـ القدرة القانكنية لسمطة مف السمطات اإلدارية عمى إصدار قرار إدارم ما
ألنو ال يدخؿ في نطاؽ ما تممكو مف صالحيات مقررة ليا قانكنا".

2

ويعد ًالقرارًاإلداريًمشوبًا ًبيذاًالعيبً إذا كاف ال يدخؿ في نطاؽ اإلمكانيات القانكنية لمشخص
ّ
الذم أصدره ً.وقدًذىبًالبعضًفيًىذاًالصددًإلىً تشبيو قكاعد االختصاص بقكاعد األىميةً،إذًأنً
كمتاىماًإنما ًتيدفًإلىًبياف ما إذا كاف شخص معيف ذا صفة في القياـ بعمؿ قانكني معيفً ،ولكنً
الواقعًالذيًالًشكًفيوًأنوًيوجدًبينًالنظامينًعدةًاختالفاتًجوىريةً ً:
ً -5فقكاعد االختصاص إنما تحمي المصمحة العامة ،كالبطالف الذم يترتب عمييا دائمان ىك بطالف
مطمؽ ،ال نسبيً ً.

 - 2ذخت وصطمم را ز و هلي" :ااضدى اخذابن يجميس ااوياح"خت ط -3ىو ح اخسالدوب ح  -رى - 6611ص373خت
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 -2عدـ األىمية استثناء ،كلكف عدـ االختصاص أمر عا دم ،ألف االختصاص يجب أف يستند دائما
إلى القانكف.
 -3عدـ األىمية سببو عجز في الممكات الفكرية ،كعمى العكس مف ذلؾ عدـ االختصاص سببو ىك
التخصص ،كتقسيـ العمؿ ،كفي بعض األحياف تقرير بعض الضمانات الفردية.
ب -التمييز بيف عيب عدـ االختصاص كاغتصاب السمطة:
اغتصاب السمطة ًىو ًفي ًحقيقتو ًعيب يشكب ركف اإلرادة في القرار اإلدارم ،وذلك ًعندماً
يغتصبًفردًعاديًليسًبينوًوبينًالسمطةًاإلداريةًأيًعالقةًوظيفيةً،اختصاصًإداريً،ويصدرًبشأنوً
"ق اررا" ًدون ًسندً ،أو ًصفةً ،أو ًعندما تغتصب سمطة عامة خالؼ السمطة اإلداريةً ،مثل ًالسمطةً
التشريعيةً،أوًال سمطةًالقضائيةً،أوًإحدىًالييئاتًالشعبيةً،أوًالسياسية،كاألحزابً،والجمعياتً،سمطةً
ًيعد ًما ًيصدر ًعن ًىذا ًالفردً ،أو ًتمكً
اإلدارة ًواختصاصاتيا ًاإلداريةً .ففي ًمثل ًىذه ًالحاالتً ،ال ّ
اًأوًإفصاحاًعنًإرادةً
ً
السمطاتً،منًقبيلًالق ارراتًاإلداريةً،لتخمّفًشرطًركنًاإلرادةًبأنًتكونًتعبير
التصرفًالصادرًفيًالحاالتًالمشارًإليياًيعد ًتعبي ار ًلغيرًالسمطةًاإلداريةًعنًإرادةً
سمطةًإداريةً،و
ّ
اإلدارةً ،التي ًال ًيممك ًالتعبير ًعنيا ًسواىا ً ،كمف ثـ ينعدـ كجكد القرار اإلدارم النعداـ إرادة السمطة
اإلدارية فيو ،فال ًيعتد ًبو ًكقرار ًإداريً ،وال ًيحتج ًبو ًعمى ًالغيرً ،كيككف لمقاضي الحؽ في تقرير
انعدامو عندما يطرح أمره عميو.
أماًعيبًاالختصاصً،والذيًالًعالقةًلوًبركنًاإلرادةًفيًالقرارًاإلداريً،فإنو يتصؿ بعنصر
االختصاص ً ،أيًأنوًيفترضًأنًماًصدرًعنًالجيةًاإلداريةًأوًالموظفًمنًق ارراتًإداريةً،يشكبيا
عدـ المشركعيةًكونياًليستًمنًاختصاصاتًىذاًالموظفً،أوًتمكًالجيةًاإلداريةً،وانماًتدخلًضمنً
اختصاصاتًموظفًآخرً،أوًجيةًإداريةًأخرىً .
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فاالختصاصاتًالمخولةًفيًمجموعياًلمسمطةًاإلداريةًالًتكونًصحيحةًلمجردًصدورىاًعنًأيً
ّ
يةً،إذًتوزعًاختصاصاتًاإلدارةًقانوناً
جيةًإداريةً،أوًموظفًعامًيممكًالتعبيرًعنًإرادةًالسمطةًاإلدار
ّ
بينًموظفيًىذهًاإلدارةًفيًالجياتًاإلداريةًالمختمفةًالتيًتتكونًمنياًالسمطةًاإلداريةًفيًالدولةً،كاذا
كاف صحيحا أف كؿ منيـ يممؾ سمطة التعبير عف إرادة اإلدارة ،إال أف لسمطة كؿ مكظؼ أك جية
إدارية بعض الحدكد المكضكعية ،كالزمانية ،كالمكانية التي يفرضيا القانكف ،لضماف حسف سير
العمؿ في الجياز اإلدارم ً ،ومنعًالتضاربًبينًق ارراتًموظفيياً،وتوفيرًالتنسيقًالالزمًلتحقيقًالسمطةً
اإلداريةًاألىدافًالمبتغاةًمنًتأسيسياً ً.
والخالصةًأنً عيب االختصاص ىك عيب يتصؿ بأحد شركط صحة القرار اإلدارم ،كيتمثؿ في
صدكر القرار عف جية إدارية – أك مكظؼ -غير المختصة قانكنا بإصداره -كفي ىذا الصدد قد
يككف العيب بسيطا يؤدم إلى إلغاء القرار اإلدارم ،كماًقدًيكونًجسيماًوفقاًلماًيراهًالقضاءًاإلداريً،
كمف ثـ يؤدم إلى انعداـ ىذا القرار ،أماًإذاًكانً"القرار"ًقدًصدرًعنًجيةً،أوًشخصًماًمنقطعً
الصمةًبالسمطةًاإلدارية ً،فإف ىذا التصرؼ ال يككف تعبيرا عف إرادة السمطة اإلداريةً،وبالتاليًفيوًليسً
يةً،ويعدًفيًحكمًالعملًالماديًالذيًالًيجوزًفيًاألصلًالطعنًفيوًباإللغاءً،إالًأنً
منًالق ارراتًاإلدار
ّ
ايتداءً،ينزلًرقابتوًعميوًحتى
القاضيًاإلداريً،استناداًإلىًأنًظاىرًالتصرفًأنوًمنًالق ارراتًاإلداريةً ً
إذا ما استباف لو أف القرار منعدـ كشؼ عف انعدامو ً،وماًيترتبًعمىًذلكًمنًآثارً،إذًالًيتصورً
الحكمًبإلغاءًقرارًمنعدمًالًوجودًلوًقانونًاً .
ً
ً
ً
ً
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ثانيان -خصائص عيب االختصاص
ويتميزًىذاًالعيبً،عالوةًعمىًأنوًأولًأوجوًاإللغاءًظيوراًً-فيًفرنساً-منًالناحيةًالتاريخيةً،بأنوً
ًيعد ًمن ًالنظام ًالعامً ،وىو ًاألمر ًالذي ًيثير ًمسألة ًإمكانية ًتغطيو ًىذا ًالعيب ًأوً
العيب ًالوحيد ًالذي ّ
تصحيحوً ً3.
أ -عيب االختصاص مف النظاـ العاـ:
ويترتبًعمىًذلكًماًيميً ً:
 -1يستطيع القاضي ،بؿ كيجب عميو التصدم ليذا العيب ،كاثارتو ،كالتمسؾ بو مف تمقاء
نفسو ،وخاصةًإذاًلمًيتأسسًالطعنًباإللغاءًعميوً،أيًولوًلمًيثرهًصاحبًالشأنً 4.
 -2يجكز لمطاعف إبداء الدفع بعيب االختصاص في أم حالة كانت عمييا الدعكل دكف أف
يحتج عميو بأنو قدـ طمبات جديدة.
 -3ال يجكز االتفاؽ بيف اإلدارة كاألفراد عمى مخالفة قكاعد االختصاص المقررة في القانكف أك
تعديميا.
بناء عمى تفكيض صحيح
 -4ال يجكز لجية إدارية أف تنزؿ عف اختصاصيا إلدارة أخرل إال ن
قانكنا ً ،وذلكًألنًقواعدًاالختصاصًليستًمقررةًلصالحًاإلدارةً،فتعدلًمنياًكماًتشاءً،إذ
شرعت ىذه القكاعد الممزمة لإلدارة تحقيقا لمصالح العاـ.

5

ب – مدل جكاز ت صحيح القرار المعيب بسبب عدـ االختصاص:
 - 3الف احملاللح اخذاب ح اا يعى اا ب ح -ااضااب ب ف (6ختخت) -رى  -6617جمل رح املهىذئ اايت ابهتى احملاللح اخذاب ح اا يعى رى  -6617ص42خت
- C.E. 18 oct. 195.. Rec. p 761.
- C.E. 11 juin. 1932. Rec. p 4..
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4
5

ترتيبا ًعمى ًأن ًعيب االختصاص يتعمؽ بالنظاـ العاـ ً ،فإنو كأصؿ عاـ ال يجكز تصحيح القرار
المعيب بعدـ االختصاص ،أك إجازتو بإقراره مف الييئة المختصة أصال بإصداره ،بؿ يجب أف يصدر
ابتداء مف جانب ىذه الييئةً،وفيًىذهًالحالةً ال يككف القرار نافذا إال مف تاريخ صدكره
القرار الصحيح
ن
عنيا ً،وليسًمنًتاريخًصدورًالقرارًاألولً،مادامًأنًىذاًاألخيرًقدًوقعًباطالً،إذًالًيزولًىذاًالبطالنً
نتيجةًاإلجازة ،أوًالتصحيحً،أوًالتصديقًالالحقًمنًالجيةًالمختصةً،إال في حالة الضركرة كالظركؼ
االستثنائية.
وأساس ًما ًتقدم ًأن ً االختصاص في القانكف العاـ ليس حقا شخصيا لصاحبوً ًً،
ٍ
فًعمىًنحو ًمعينً،معًماًيترتبًعمىًذلكًمنًآثارًقانونيةً،وذلكً
بلًمكنةًقانونيةًتسمحًلوًبالتصر
ّ
ٍ
ةًذلكًاالختصاصًعمىًنحو ًيحققًأىدافوً،ويؤمنً
بمراعاةًضماناتًخاصةًتكفلًقيامًىذهًالجيةًبمباشر
األفرادًعدمًالمساس ً بحقوقيمًإالًبالقدرًالذيًتقتضيوًالمصمحةًالعامةً،وفيًىذاًاستقرًالقضاءًاإلداريً
في ًمصر ًوفرنسا ًعمى ً" أف القاعدة التي أخذ بيا الفقو كالقضاء أنو إذا أنيط بسمطة مف السمطات
اإلدارية اختصاص معيف بمقتضى المبادئ الدستكرية ،أك القكانيف ،كالمكائح ،فال يجكز ليا أف تنزؿ
عنو ،أك تفكض فيو إلى سمطة أك جية أخرل ،ألف مباشرة االختصاص عندئذ بككف كاجبان قانكنيا
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
مف الجية المفكض إلييا ،كمستمدان مباشرة مف القانكف".
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ثالثان -صكر عيب االختصاص
إن ًمخالفة ًالقواعد ًالمتعمقة ًباالختصاص ًقد ًتكون ًجسيمةً ،وقد ًتكون ًأقؿ درجة مف ذلؾً،
فاعتداءًموظفًعمىًاختصاصًموظفًآخرًمنًالييئةًاإلداريةًنفسيا ًىوًبغيرًشكًأقلًجسامةًمنً
اعتدائوًعمىًاختصاصاتًالسمطةًالتشريعيةً،أوًالقضائيةً .
ومخالفة ًالقواعد ًالمحددة ًلالختصاص ًكما ًأنيا ًتتفاوت ًفي ًجسامتيا ًفإف العيب الذم يصيب
القرار مف جرائيا بتفاكت ىك أيضان في جسامتوً ،فيوًتارةً يصيب القرار مع اإلبقاء عمى صفتو كفرار
إدارم ،وتارةًيعيبوًفيزىؽًفيو تمؾ الصفة ،بؿ كيعدمو تمامانًً،فيقالًإنًىذاًالقرارًمعدومً .
ومنًىناًنرىًأنًمشكمةًانعدامًالقرارًاإلداريًىيًوثيقةًالصمةًبالمشكمةًالتيًنحنًبصددًدراستياً،
وسنعرضًفيماًيميًلمحاالتًالتيًيكونًفيياًالقرارًمعدوماًً،وىيًحاالت اغتصاب السمطة ،ثمًتعالجًبعدً
ذلكًحاالتًعدـ االختصاصًالعادمً،وفيياًيكونًالقرارًمعيباًًالًمعدوماًً .
أ -حاالت اغتصاب السمطة:
الًيوجدًموضوعًاختمفتًفيوًآراءًالفقياءً،وتعددتًوجياتًالنظرًبالنسبةًإليوً ،أكثرًمن ًىذاً
الموضوعً .
 -1حالة القرار اإلدارم الصادر مف فرد عادم:
عادةًً -ال يتدخمكف في أعماؿ اإلدارة،
 اغتصاب السمطة كنظرية المكظؼ الفعميً :إنًاألفراد ً– ً
كال يصدركف ق اررات إدارية ،إال إذا أرادكا الكقكع تحت طائمة قانكف العقكبات .ومع ًذلك ًفقدً
ةًالًتعد ًق ارراتوًاغتصاباً ًلمسمطةً،والًحتىًمشوبةًبعدمً
يحدثًأنًيتدخلًفردًفيًأعمالًاإلدار
ّ
الًلنظريةًالموظفينًالفعميينً6.
االختصاصً،وذلكًإعما ً
 - 6الف احملاللح اخذاب ح اا يعى اا ب ح -ااضااب ب ف ( )44ا ى  -6616جمل رح املهىذئ اايت ابهتى احملاللح اخذاب ح اا يعى رى  -6616ص621خت
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ًتعين ًاإلدارة ًموظفا ًفي ًوظيفة ًماً ،ثـ يبدأ ىذا
 في الظركؼ العاديةً ً :قد ًيحدث ًمثالًَ ًأن ّالمكظؼ في مباشرة عممو ،كاصدار بعض القرارات الداخمة في اختصاصوً ،وبعد ًذلك ًيطعنً
موظفًآخرًباإللغاءًفيًقرارًالتعيينً،ويحكمًبقبولًالطعنً،والغاءًالتعيينً،فيًمثلًىذهًالحالةً
نجدًأنًىنالكًموظفا ًتوافرًلوًفيًالظاىرًمظير ًالموظفًاألصيلً،ولكنوًفيًالحقيقةًلمًيقمّدً
ال ال قانكنا ،واستناداً ًعمىًفكرةًاألوضاعً
ميماتًوظيفتوًتقميداً ًقانونياًً،كمف ثـ فيك مكظؼ فع ن
الظاىرة ًفإن ًق ارراتو ًالتي ًأصدرىا ً-ولو ًأنيا ًأصبحت ًصادرة ًمن ًفرد ًعاديً -إال أنيا ال تعد
اغتصابان لمسمطة ،بؿ كال تعد مشكبة بعدـ االختصاص.
 في الظركؼ االستثنائية ً :كحالةًالحربً،أوًحالةًالثوراتًالكبرىًالمسمحةً،قدًيحدثًأنًييربً،أوًيختفيًبعضًالموظفينً،أوًعددًكبيرًمنًأولئكًالذينًيتولّونًالمناصبًالحيويةًالميمةً،وفيً
ىذهًالحالةًإذاًتقدمًفردً،أوًأفرادً،واحتمواًىذهًالمناصبً،وأخذواًيزاولونًاالختصاصاتًالمخولةً
ألصحابيا ًقانونًاً ،فإف أعماليـ تعد صحيحة مف كجية نظر القانكف اإلدارم ،كليس فييا
اغتصاب لمسمطة ،كليس فييا حتى عيب عدـ االختصاص.
 -2حالة االعتداء عمى اختصاصات السمطتيف التشريعية كالقضائية:
ىنالكًعدةًمسائلًيجعمياًالدستكر ًصراحةً ًمف اختصاص السمطة التشريعية ،ويوجبًتنظيمياً
بقانونً.والىًجانبًالمسائلًالتيًيشترطًالدستورًصراحةًأنًتنظمًبقانونًتوجدًطائفةًأخرىًمنًالمسائلً
الًبقانونً،فجعمتًدائماًمنًنطاقوً،فإنًالقانونًوانًكانًلوًحدًأدنىًمنًالموضوعاتً،إالًأنوً
نظّمتًفع ً
ليسًلوًحدًاًأعمىً،وىذاًيعنيًأنًالسمطة التشريعية تستطيع أف تتدخؿ في أم نطاؽ كتضع فيو قكاعد
عامة مجردة ً،فإذاًحدثًأنًتدخمتًالسمطةًالتشريعيةًفيًىذاًالنطاقً،أوًذاكً،ونظمتوًبقانونً،استحاؿ
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بعد ذلؾ عمى الحككمة أف تشرع فيو ً،إالًلتضعًالجزئياتًالصغيرةًالالزمةًلحسنًتنفيذًالقانونً،وبشرطً
مراعاةًأحكاموً .
فإذاًحدثًأنًكضعت اإلدارة قراران قاعديان خالفت بو القانكف ،كانتيكت أحكامو كاف قرارىا مف
قبيؿ اغتصاب السمطةً 7.
كما أف ً ًاإلدارة ال تستطيع أف تصدر قراران في مكضكع ىك مف اختصاص القاضي المدني ،أك
القاضي الجنائي ،أك قاضي األحكاؿ الشخصية ً...فإف فعمت كاف عمميا اغتصابا لمسمطةً ً8.
 -3حالة اعتداء السمطة األدنى عمى اختصاصات السمطة األعمىً ً:
يكاد ًيكون ًمن ًالمقطوع ًبو ًأن ًىذه ًالحالة ًمن ًحاالت ًعدم ًاالختصاص ًالعاديً ً
الًمنًحاالتًاغتصابًالسمطةً،وقدًاستقرًعمىًذلكًقضاءًمجمسًالدولةًالمصريً،وسايرهًفيًذلكً
مجمسًالدولةًالسوريً،فيًالعديدًمنًاألحكامً .
ب – عدـ االختصاص المكضكعي:
وىوًيتحققً إذا أصدرت جية إدارية ق ارراىا في مكضكع ال تممؾ قانكنا إصدار القرار بشأنو،
ألنو يدخؿ في اختصاص جية إدارية أخرلً،ويتحققًذلكًعندما يككف األثر القانكني الذم يترتب عمى
القرار مما ال يختص مصدر القرار بترتيبو قانكنا ،حيثًاختصًالقانونًجيةًأخرىًغيرهًيمكنياًترتيبً
ىذاًاألثرًالقانونيً،وىذهًالجيةًاألخرىًالمختصةًبإصدارًالقرارًقدًتكونًمكازية ًلمجيةًمصدرةًالقرارً
فيًالمستوىً،والدرجةً،كاعتداءًوزيرًعمىًاختصاصًوزيرًآخرً،أوًأدنى ًمنياً،كاعتداءًالوزيرًعمىً

 - 7الف اللح ااضدى اخذابن ااضدعح ب ف ( )133اا دح ( )4ق -جمل رح ر الى اا دح -3ص61خت6خت
 - 8الف اللح ااضدى اخذابن املصا ح ااضدعح ب ف ( )166ا دح  4ق -جمل رح اا دح  -2ص1خت1خت
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اختصاص ًنيائي ًلمعاون ًالوزير ًأو ًأعمى ًمن يا ًكاعتداء ًمدير ًعام ًإلحدى ًاإلدارات ًعمى ًاختصاصً
لموزيرً،أوًمعاونًالوزيرً .
فعيب ًعدم ًاالختصاص ًالموضوعي ً يفترض أف محؿ القرار ،أك مكضكعو ،أك أثره ،مشركع ًمنً
الناحيةًالقانونيةً،ومنًالممكنًإحداثوًقانونًاً ،ولكنًبقرارًإداريًيصدرًمنًجيةًإداريةًخالفًمصدرةً
القرارً،أماًإذا ً كانًمحلًالقرارًمماًالًيجوزًقانوناًبأيًأداةً،ومنًأيةًجيةًكانتً،فإنًالقرارًالًيكونً
مشوباًبعيبًعدمًاالختصاصًالموضوعيً،وانماًيكونًمشوباًبعيبًالمحلً .
واألصلًأنًكافةًالعيوبًالتيًتندرجًفيًىذهًالصورةًىيًعيوبًتؤديًإلىًقابميةًالقرارًالمشوبًبياً
لإللغاءً ،بوصفيا ًمن ًعي ًوب ًعدم ًالمشروعيةً ،لمخالفة ًالقرار ًالمعيب ًبيا ًلقواعد ًاالختصاصً ،بيد ًأنً
القضاءًاإلداريًفيًمصرً انتيج سياسة التكسع في تطبيؽ فكرة الق اررات المنعدمة ،والتيًتتعمقًفيً
األصلًبق ارراتًإداريةًتخالفًعنياًأحدًشروطًركنًاإلرادةً،وأمثمتياًالواضحةًفيًىذاًالصددًاعتداءًفردً
عاديًالًعالقةًلوًباإلدارةًعمىًاختصاصاتياً،واصدارًق ارراتًبشأنياً،أوًاعتداءًالسمطةًاإلداريةًعمىً
اختصاصاتًالسمطتينًالتشريعيةً،أوًالقضائيةً،أوًالعكسً،حيثًيجمعًىذهًاألمثمةًاصطالحً"غصب
السمطة" أك اغتصابياً ،وىيًأمثمةًكماًسبقًالشرحًتتعمقًبركنًاإلرادةً،وليس ًبعنصرًاالختصاصً9.
توسعًالقضاءًاإلداريًفيًىذاًالصددًليقرر ًأنًالمخالفةًالجسيمةًلممشروعيةًتؤديًبدورىاًإلىًانعدامً
القرارًاإلداريً،ومنًثمًتعينًعمىًالفقوًأنًيفرقًفيًشأنًعيبًاالختصاصً-وىوًماًيسرىًكذلكًعمىً
العيوبًاألخرى ً-بينًالمخالفةًالجسيمةًلقواعدًاالختصاصًوالمخالفةًالبسيطةًلياً،بحيثًتؤديًاألولىً
إلىًانعدامًالقرارًاإلداريً،بينماًالًتؤديًالثانيةًإالًإلىًقابميةًالقرارًاإلداريًلإللغاءً .
ّ - 9ست ااضدتى اخذابن

لتتما ااصتوذ اعضتتاب ره املجلىامتح ام تتعلح ايلشتايرعح تهذن اتتويبلى فر اا توا ااضتااب اخذابن ،يوت

تتأ ريتم اامضت ره

ماق ش ه رع اييقصىص -يل وى ا مان ريم اا ع ب اليا  -اأ املجلىامح ام تعلح اض ارتو اييقصتىص ياملجلىامتح ااه تعطح يتى ،حعتم
هذن الير فر اا وا ااضااب اخذابن ،اعدلى ي هذن اا ىاعح في فر ىايعح ااضااب اخذابن اإلا ى خت
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ج – عدـ االختصاص المكاني:
وىو ًما ًيتحقق ً عندما يصدر أحد مكظفي السمطة اإلدارية ق اررا يتجاكز بو الدائرة ،أك النطاؽ
اإلقميمي الذم لو أف يمارس فيو اختصاصاتو ً ،إذًالًتمتدًواليةًكلًموظفًلتشملًإقميمًالدولةًكامالً،
حيثًتقتصرًواليةًالكثيرينًمنيمًعمىً نطاؽ إقميمي محددً .
وعميوًفإنًتجاوزًىذاًالنطاقًاإلقميميًفيًأحدًالق ارراتًاإلداريةًً،يعد اعتداء مف جانب مصدر القرار
عمى اختصاص المكظؼ أك الجية التي يتبعيا المكاف الذم ص در بشأنو القرار اإلدارمً ،كانًيصدرً
المحافظًق ار اًرًيسرىًعمىًمحافظةًأخرىًمجاورةً،أوًمتاخمةًلمحافظتوً .
والواقعًأنًمثلًىذاًالعيبًنادرًالوقوعً،نظ ًار ًألنًالحدودًاإلقميميةًتكونًدائماًعمىًدرجةًعاليةًمنً
الوضوحً،مماًيجعلًالدائرةًالمكانيةًلالختصاصاتًواضحةًبماًالًيسمحًبالتداخلًأوًالتضاربً .
د – عدـ االختصاص الزماني:
من ًالمقرر ًأن ًأي ًاختصاص ًمحدد ًلموظف ًأو ًلجية ًإدارية ًإنما ًيكون ًقابال ًلمممارسة ًطالما ظؿ
شاغال لكظيفتو العامة ً ،ومن ًثمًإذاًباشرًموظفًماًاختصاصوًفيًإصدارًق ارراتًإداريةًمعينةًقبلً
تحققًصالحيتوًالقانونيةًفيًإصدارىاً،كأن ًيصدرًمعاونًالوزيرًق ارراًمسمكياً ًضدًموظفًقبلًأنًيتمً
الً،
تعيينوًكمعاونًوزيرً ،أوًأنًيصدرًىذاًالقرارًبعدًانتياءًواليةًفيًإصدارًالقرارً،نتيجةًاالستقالةًمث ً
أوًنقموً،أوًندبوًإلىًوظيفةًأخرىً،أوًالنقطاعًسمطتوًفيًإصدارًالقرارًخاللًفترةًزمنيةًمعينةًلسببً
مؤقتً،مثلًحا لةًالوقفًعنًالعملًبمختمفًأنواعوً،فالق ارراتًالصادرةًمنًالموظفًفيًكلًىذهًاألحوالً
تكون ًمتضمنة ًالعتداء ًعمى ًاختصاص ًالموظف ًالسمفً ،أو ًالخمفً ،وبالتالي ًمعيبة ًبعيب ًعدمً
االختصاصًالزمنيًلصدورىاًمجاوزةًلفترةًواليتوًالوظيفيةً .
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والتزاما ًباالختصاص ًالزمني ًال ًيجوز ًلموزراء ًاأل عضاء ًفي ًو ازرة ًقدمت ًاستقالتياً ،وكذلك ًالييئاتً
اإلداريةًالتيًيتمًانتخابياًلفترةًمعينةً،االستمرارًفيًمزاولةًأعماليمً،ماًلمًيسمحًالقانونًليمًباالستمرارً
في ًمباشرة ًأنشطتيم ًإلى ًأن ًيتم ًتعيين ًالو ازرة ًالجديدةً ،أو ًانتخاب ًالييئة ًالجديدةً ،وفي ًىذه ًالحاالتً
يقتصرًممارسةًاالختصاصًعمىًتصريفًاألمورًالعاجمةً .
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ب -عيب الشكؿ كاإلجراءات
المقصودًبعنصرًالشكلً المظير الخارجي الذم تسبغو اإلدارة عمى القرار لإلفصاح عف إرادتيا،
كاإلجراءات التي تتبعيا في إصدارهً ،وعميوًفإنًصدورًالقرارًاإلداريًدونًالتزامًاإلدارةًلمشكمياتًالتيً
ينصًعميياًالقان ًونً،أوًدونًاتباعًلإلجراءاتًالمقررةًقانوناً،يصيبًالقرارًبعيبًالشكلً،ويجعموًقابالً
لإللغاءًلعدمًالمشروعيةً،وحتىًمنتصفًالقرنًالتاسعًعشرًكانًعيبًالشكلً،فيًتقديرًمجمسًالدولةً
الفرنسيً ،يندمج ًفي ًعيب ًاالختصاصً ،وكان ًيعني ًعمى ًوجو ًالخصوص ًعدم ًاحترام ًمصدر ًالقرارً
اإلداريًل إلجراءاتًالجوىريةًالالزمًاتباعياًقبلًإصدارًالقرارً،مثلًقواعدًتصويتًالمجمسًوالمجانً 10.
كاإلجراءات الشكمية ًليستًمجردًروتينً،أوًعقباتًأوًقواعدًإجرائيةًالًقيمةًلياً،وانماًىي في
حقيقتيا ضمانات لإلدارةً ،بمنعيا ًمن ًالتسرع ًوتيديد ًضمانات ًاألفرادً ،وحرياتيم ًباتخاذ ًق ار ارت ًغيرً
ًالتروي ًفي ًذلكً ،ووزن ًالمالبساتً ،والظروف ًالمحيطة ًبموضوع ًالقرار ًتحقيقاً
مدروسةً ،وحمميا ًعمى
ّ
لممصمحةًالعامةً،وىوًاألمرًالذيًيحققًأيضًاًضماناتًلألفرادًضدًاحتماالتًتعسفًاإلدارةً .
كاألصؿ أف القرار اإلدارم ال يخضع في إصداره لشكميات معينة ،ما لـ يستمزـ القانكف اتباع
شكؿ محدد أك إجراءات خاصة إلصدار القرار اإلدارمً .
أك نال -اإلجراءات السابقة عمى اتخاذ القرار:
يستمزـ إصدار القرار اإلدارم في كثير مف األحكاؿ اتباع إجراءات ًمعينة ًينص عمييا المشرع ،أك
تقتضييا المبادئ العامة لمقانكفً،وفقاًلماًيراهًالقضاءًاإلداريً،بوصفياًضماناتًأساسيةًالزمةًلحمايةً

- 10 - C.E. 11 juin. 1947. Rec. p 38.
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األفرادًوينتجًعنًعدمًاتباعًىذهًاإلجراءاتًبطالنًالقرارًاإلداريً،أماًإذاًلمًيشترطًالقانونًأيًمنياً،
فإنًالقرارًيكونًصحيحاًولوًلمًتتبعًاإلدارةًفيًإصدارهًأيةًإجراءاتً .
كأكثر اإلجراءات اإلدارية خضكعا لرقابة القضاء اإلدارم نتيجة عدـ التزاـ اإلدارة باتباعيا عمى نحك
صحيح قانكنا ،اإلجراءات االستشارية ،كضمانات التأديب اإلجرائية،

كبعض الضمانات اإلجرائية

المقررة لمكظفيف العمكمييف ،كاجراءات تشكيؿ المجالس كالمجاف كسير عمميا.
أ -اإلجراءات االستشارية:
بالنظرًإلىًالطابعًالفنيًالمعقدًالذيًأخذًيسودًالحياةًاإلداريةًفيًكافةًجوانبياًفيًالدولةًالحديثةً،
إزاءًالتقدمًالعمميًوالتقنيًوالمذىلً،فقدً غدا مف المألكؼ أف تفرض القكانيف اليكـ عمى اإلدارة أخذ رأم
جية معينة قبؿ إصدارىا القرارً ،تتحدد ًبحسب ًموضوع ًالقرار ًومضمونوً ،فقد ًتكون ًتمك ًالجية ًىيئةً
إداريةًأخرىً،أوًلجنةًخاصةًيتمًتشكيلًليذاًالغرضً،أوًأحدًاألفرادً،أوًالمكاتبًالمتخصصةً .
كقد يقتصر اإلجراء االستشارم عمى مجرد اإلحاطة برأم الجية االستشارية دكف التزاـ باألخذ بو،
كقد يتعدل األمر مجرد االستشارة إلى ضركرة التزاـ اإلدارة باتباع الرأمً،إذاًاشترطًالقانونًذلكًإلصدارً
القرار ً،معًمالحظةًأنًمثلًىذاًالشرطًالًيعنيًضرورةًاتخاذًالقرارًاإلداريً،كلًماًفيًاألمرًأنوًإذاً
أرادتًاإلدارةًاتخاذًالقرارًتعينًعميياًاالستشارةًأوالًً،والتزامًرأيًالجيةًالمستشارةًإذاًاستوجبًالقانونً
اتخاذهً،ومنًىناًيظلًالقرارًتعبي اًرً
ذلكًثانياً،ولكنًيبقىًلإلدارةًالمختصةًالحقًفيًاتخاذًالقرارً،أوًعدمً
ّ
عنًإرادةًاإلدارةًالتيًطمبتًالرأيً،والمختصةًبإصدارهً،بالرغمًمنًاشتراطًالقانونًااللتزامًبرأيًالجيةً
المعينة ًعمى ًالقرارً ،ويختمف ًاألمر ًإذا ًما ًاشترط ًالقانون ً"موافقة" ًتمك ًالجيةً ،بحيث ًال ًيجوز ًلإلدارةً
افقة"ً،إذًيعدًالقرارًفيًىذهًالحالةًتعبيراًعنًإرادةًالجيةًالتيً
إصدارًالقرارًدونًحصولياًعمىًىذهً"المو
ّ
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أبدتًالرأيً،وقررتًالموافقةً،وليستًالجيةًالتيًطمبتًالرأيًوالموافقةً،ومنًثمًفإنًصدورً"القرار"ًعنً
غيرًتمكًالجية ً،يعني أنو معيب بعيب االختصاص المكضكعي ،كليس عيب الشكؿ.
واذاًأوجبًالقانونًاستشارة عدة جياتً،فإنوًيتعينًاستشارتياًبالتسمسؿًالذيًقدًينصًعميوًالقانونً،
واالًكانًالقرارًمشوبًاًبعيبًفيًإجراءاتوً،كماًأنوًإذاًأوجبًالقانونًاستشارةًموظفًمعينًفالًيغنيًعنً
ذلكًاستشارةًرئيسوًاإلداريً،حيثًالًيجوزًليذاًالرئيسًالحمولًمحلًالمرؤوسًفيًمثلًىذاًاإلجراءً 11.
 -1ضمانات التأديب اإلجرائية
منًأىمًاإلجراءاتًالتيًيحرصًالقضاءًاإلداريًعمى ًضمانًاتباعياًلماًتمثموًمنًضماناتًأوليةً
لألفراد ًوالعاممينً ،تمك ًالمتصمة بمجاؿ التأديبً ،سواء ًبالنسبة ًلمعاممين ًوالموظفين ًباإلدارةً ،أو ًغيرىمً،
ذاًالمجالًيتعينًعمىًاإلدارةًأنًتحترمًكافةًاإلجراءاتً
الً.ففيًى
كالطالبًفيًالمدارسًوالجامعاتًمث ً
ّ
التيًينصًعميياًالقانونً،وفيًىذاًالصددًفميسًىناكًأساسًأليًتفرقةًبينًإجراءًجوىريًوآخرًغيرً
جوىريً،ألنياًضماناتًلألفرادًكفمياًالقانونًً،والًيصحًالتخميًعنياًبحجةًأنياًغيرًجوىريةً 12.
ومنًأىمًأمثمةًىذهًاإلجراءاتًوالتيًتعرضًلياًالقضاءًاإلداريًبالرقابةًماًيميً ً:
لفقدانوًشكالًجوىريًاً
ً
ال إذا لـ يسبقو إنذار العامؿ كتابيانً ،
 إف قرار إنياء خدمة العامؿ يقع باط نلمقرارً،وذلكًبالنظرًإلىًماًينطويًعميوًىذاًاإلجراءًمنًضمانةًأساسيةًتتمثلًفيًإحاطةًالعاملً
بماًيرادًاتخاذهًحيالوًمنًإ جراءًتنتييًبوًخدمتوً،وتمكيناًلوًمنًإبداءًعذرهًقبلًاتخاذًأيًإجراءً
فيًمواجيتو"ً .
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 إف التحقيؽ اإلدارم يجب أف يككف لو كؿ مقكمات التحقيؽ القانكني الصحيح ،كضماناتوً،منًحيثًوجوبًاستدعاءًالموظفً،وسؤالوً،ومواجيتوًبماًىوًمنسوبًإليوً،وتمكينوًمنًالدفاعًعنً
نفسوً،واتاحةًا لفرصةًلوًلمناقشةًشيودًاإلثباتً،وسماعًمنًيريدًاستشيادىمًمنًشيودًالنفيً،
وغيرًذلكًمنًمقتضياتًالدفاعًً،فإذاًخالًالتحقيقًاإلداريًمنًىذهًالمقوماتًفالًيمكنًوصفوً
بأنوًتحقيقًبالمعنىًالمقصودًمنًىذهًالكممةً.
 إعالف ذكم الشأف بقرار اإلحالة كتاريخ الجمسة في محؿ إقامة المعمف إليو ،أك في محؿ عممو. -2الضمانات اإلجرائية لممكظفيف:
إضافة ًلضمانات ًالتأديب ًاإلجرائيةً ،واستشارة ًبعض ًالجيات ًبشأن ًما ًيتصل ًبالحياة ًالوظيفيةً
لمموظفينً ،فإن ًالقانون ًيقرر ًالعديد ًمن ًاإلجراءات ًالتي ًيتعين ًعمى ًاإلدارة ًااللتزام ًبيا ًبشأن ًمختمفً
جوانب ًالحياة ًالوظيفية ًلمموظفين ًالعموميين ًبدءًا ًبق اررات ًواجراءات ًالتعيين ًفي ًالوظائف ًالعامةً،
واالختيارًمنًبينًالمتقدمينًلشغلًالوظيفةً،والمفاضمةًبينيمً،والىًانتياءًخدمتيمً .
ومن ً أىـ اإلجراءات المتصمة بالحياة الكظيفية لممكظفيف العمكمييف تمؾ المتصمة بالترقية ًمثلً
إجراءات ًإعداد ًتقارير ًالكفاءةً ،والتقارير ًالسرية ًاألخرىً ،حتى ًيتمكن ًالموظف ًمن ًالتظّمم ًإلى ًالجيةً
المختصةً ...
 -3إجراءات تشكيؿ المجاف كالمجالس كسير العمؿ فييا:
منًالمسّممًبوًأنًاالختصاصاتًاإلداريةًقدًتوكلًإلىًفردًمعينًمنًبينًالموظفينًالعموميينً،كماًقدً
توكلًإلىًمجموعةًمنيمًيشكمونًفي ماًبينيمًماًيطمقًعميوًلجنةً،أوًىيئةً،أوًمجمسً،أوًغيرًذلكًمنً
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تسمياتً،وذلكًمنًأجلًمزيدًمنًالضماناتًبعدمًتركًسمطةًالتقريرًفيًمسائلًلياًأىميتياًبينًيديً
شخصًواحدً،وتطبيقاًلمبدأًالقيادةًالجماعيةً،وىوًاألكثرًمالءمةًفيًبعضًجوانبًالنشاطًاإلداريً ً13.
ولذلكًفالغالبًأنًيتدخلًالمشرعًفيًنشاطًىذهًالمجانً،أوًالمجالسً،بالنص عمى إجراءات محددة
لضماف سير العمؿ داخميا ً ،حرصا منو عمى أف يككف التعبير عف إرادة المجمس ،أك المجنة ،تعبيرا
حقيقيان ،كصحيحان قانكنان ً ،ومثالًذلكًاإلجراءاتًوالقواعدًالمتصمةًبتشكيلًىذهًالمجانً،وتمكًالمجالسً،
اءًكانتًعاديةً،أمًغيرًعاديةً،واجراءاتًالردً،والتنحيً،
ودعوةًاألعضاءًلحضورًالجمساتًالمقررةً،سو ً
ومكان ًاالنعقادً ،واجراءات ًالمداولةً ،وتدوين ًالمناقشاتً ،واجراءات ًالتصويتً ،واثباتيا ًفي ًمحاضرً
الجمساتً،وماًتنتييًإليوًمنًق ارراتًً،وىيًإجراءاتًيحرصًالقضاءًعمىًضمانًاتباعياً .
وبصدد ًقواعد ًالدعوة ًالجتماعات ًىذه ًالمجانً ،أو ًالمجالسً ،والنصاب ًالقانوني ًالنعقادىاً ،وغيابً
بعضًاألعضاء ً،قضتًمحكمةًالقضاءًاإلداريًالمصريةً،بأنًانعقادًالمجنةًالًيكونًصحيحاً"إال بدعكة
جميع األعضاء لمحضكر عمى الكجو القانكني ،فإذا قصرت الدعكة عمى بعض األعضاء فقط ،دكف
ال لمخالفتو القانكف ...كانو كاف كاف االنعقاد قد استكمؿ النصاب القانكني
الباقيف ،كاف انعقادىا باط ن
مف حيث العدد الالزـ تكافره باألقؿ كي تككف المداكالت صحيحة ،إال أنو لـ يثبت حصكؿ دعكة
العضكيف

اآلخريف

لحضكر

فيككف

الجمسة،

انعقاد

المجنة

عمى

مقتضى

ما تقدـ ق د جاء مخالفا لمقانكف ،كيككف قرارىا كالحالة ىذه قد كقع باطال ،كما يبطؿ القرار المطعكف
فيو الذم انبنى عميو".
ومنًناحيةًأخرىًفإنً"غيابًعضوًالمجنةًاختيا ًارًالًيبطلًتشكيمياًإذاًتوافرًالعددًالقانونيًالمطموبً
ال ًاجتماعياًً،وذل كًألنًتشكيلًالجنةًفيًىذهًالحالةًيعتبرً
فيًباقيًأعضاءًالمجنةًالذينًحضرواًفع ً

 - 13جمل رح ر الى
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صحيحاًقانوناًً،ويحملًغيابًالعضوًاختيا ًارًعمىًموافقتوًمقدمًا ًعمىًماًتصدرهًالمجنةًمنًق ارراتً،أماً
إقصاءًعضوًعنياًبالرغمًمنوًفإنوًعيبًيردًعمىًتشكيلًالمجنةً،فالًيكونًلياًفيًىذهًالحالةًاألخيرةً
كيانًقانونيًصحيحً،ومنًثمًتكونًق ارراتياًباطمةًلبطالنًتشكيمياً،ولوًصدرتًباإلجماع.
وبخصوص ًالقواعد ًالتي ًتحكم ًجدول ًأعمال ًاجتماع ًالمجنةً ،أو ًالمجمسً ،قضت ًالمحكمة ًاإلداريةً
العمياًالمصريةًبأنوًالًيجوزًالنظرًفيًأيًمسألةًغيرًواردةًفيًجدولًاألعمالً،وبطالنً،بلًوانعدامًماً
يصدرًفيياً،ويعدًاالجتماعًمنفضًاًبمجردًاالنتياءًمنًجدولًأعمالًالجمسةً،حيثًرأتًالمحكمةًفيًىذاً
ّ
الصددًأنًحظرًالنظرًفيًأيًمسألةًغيرًواردةًفيًجدولًأعمالًاالجتماعًمنًالقواعدًالمسّممةً .
وعن ًإجراءات ًالمداولةً ،والتصويت ًفي ًالمجانً ،والمجالسً ،استقر ًالقضاء ًاإلداري ًعمى ًضركرة
استثناء ،كبشرط اإلجماع.
المناقشة ،كالبحث في االجتماع ،كال تصدر القرارات بأسمكب "التمرير" إال
ن
أماًعف االشتراؾ في المداكالتً،فمنًالمقررًأنوًالًيجوزًأنًيشتركًفيياًمنًتعرضًمسألةًتتصلًبوً .
وأخي ار ً يتعيف إثبات كافة اإلجراءات المتبعة في محاضر جمسات االجتماعً ،إذ ًواليدف ًىو ًإثباتً
جميعًإج ارءاتًالمجنةًفيًمحضرىاً،إلىًأنًيأتيًمحضرًالمجنةًشاىدًصدقًعمىًكافةًاإلجراءاتًالتيً
اتخذتيا ًالمجنةً ،حتى ًيمكن ًالوقوف ًعمى ًمدى ًسالمة ًىذه ًاإلجراءاتً ،ومدى ًمطابقتيا ًلما ًيوجبوً
التشريع.
ثانيان -المظير الخارجي لمقرار اإلدارم (شكؿ القرار):
األصؿ أف اإلدارة غير مقيدة في ا إلفصاح عف إرادتيا بإفراغ قرارىا في صيغة معينة ،أك بشكؿ
معيفً ،فالسمطةًاإلداريةًتتمتعًبحرية ًتقديرًإفراغًالقرارًفيًالشكلًالذيًتراهًمناسبًاً،ماًلمًيحتمًالقانونً
اتباعًشكلًخاصًبالنسبةًلقرارًمعينً،ولذلكًفقدًيكونًالقرارًاإلداريًمكتوبًاً،وقدًيكونًشفييًاً،صريحًاً،
أنًضمنيًاً،كماًقدًيكونًمسبباًً،أوًغيرًمسببً،وىوًماًنبينوًفيماًيميً ً:
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أ -القرار اإلدارم يمكف أف يككف كتابيان أك شفييان:
أنًتذيلًبتوقيعًالموظفً،أوًالموظفينًالذينً
القاعدة العامة ًفيًالق ارراتًاإلداريةًأنًتكونًمكتكبةً،و
ّ
يصدرونياً،بتاريخًإصدارىاً،ولذلكًيشترطًالمشرع ًبصددًالكثيرًمنًالق ارراتًاإلداريةًأنًتكونًمكتكبةً،
وىوًماًيستفادًضمنًاًكذلكًمنًاشتراطًالمشرعًنشرًالق ارراتً،أوًتبميغياً 14.
والًريبًفيًأنً عدـ التكقيع عمى القرار المكتكب ينفي صفة القرار اإلدارم عف ىذا التصرؼً ،لعدمً
توافرًأوًاكتمالًركنًاإلرادةًفيًمثلًىذاًالتصرفً،إ زاءًعدمًنسبتوًإلىًمصدرهً،إالًأنوًقدًيحدثًأحياناً
أنًتصدرًاإلدارةًقرارىاًشفاىةً،حيثًالًيوجدًنصًيمزمياًبالكتابةً.وقدًرأىًمجمس الدكلة الفرنسيًمنذً
نشأنو ًقبول ًالطعن ًباإللغاء ًضد ًمثل ًىذا ًالقرارً ،معترفا ًبانعقادهً ،ونفاذهً ،رغبة ًمنو ًفي ًتدعيم ًمبدأً
المشروعيةً ،كحتى ال تفمت مثؿ ىذه الق اررات ،وىي ًتعبير ًصحيح ًعن ًإرادة ًسمطة ًإدارية ًمعروفةً،
ومحددة ً،مف الرقابة عمى مشركعيتيا ً .وتطبيقاًلذلكًقضىًالمجمسًبأنًاستدعاءًالرئيسًاإلداريًألحدً
موظفيوً،وابالغوًأنوًقدًفصلً،ومنعوًمنًالقيام ًبأعباءًوظيفتوً،يعنيًأنًىناكًق ار ًار ًإداريًقد ًصدرً
بفصلًىذاًالموظفًعمىًالرغمًمنًعدمًتوافرًالشكلًالكتابيًفيوً .
ب – القرار اإلدارم قد يككف صريحان أك ضمنيان:
قد ًيتم ًاإلفصاح ًعن ًإرادة ًاإلرادة ًصراحة ً ،وقد ًتعمد ًاإلدارة ًإلى ًعدم ًإصدار ًقرار ًصريحً ،ما ًدامً
القانونًلمًيمزمياًبذلكًً،ولمًيضطرهًالقضاءًعمىًغيرًذلكً،فتتخذًاإلدارةًمسمكاًقدًيستفادًمنوًوجودً
قرار ًضمني ً يتمثل ًفي ًموقف ًمعين ًتتخذه ًاإلدارة ًحيال ًأمر ًمحددً ،تكشف ًعنو ًظروف ًالحال ًدونً
إفصاحًصريحًمنًجانبياً .
ً
 - - 14ذخت وصطمم را ز و هلي -وا سىاغ -ص221خت
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ج – تسبيب الق اررات اإلدارية:
األصؿ أف اإلدارة غير ممتزمة بأف تفصح في صمب قراراتيا اإلدارية عف أسباب إصدارىاً ،إالًإذاً
نصًالقانونًب شأنًبعضًالق ارراتًعمىًوجوبًالتسبيبً،بيدفًإحاطةًمنًيخاطبوًالقرارًعمماًباألسبابً
التيًبنيًعميياًوالتيًدفعتًاإلدارةًإلىًإصدارهً،ففي ًىذهًالحالةًيكونًىذاًالشكلًعنصراًأساسياًفيً
القرارً،بحيثًيغدوًالقرارًاإلداريًالصادرًدونًذكرًلألسبابًالتيًبنيًعميياًالقرارًمعيبًاًبعيبًالشكلً،
وليسًبعيبًالسببً،إذًإنًعنصرًالشكلًيتحققًبمجردًذكرًاألسبابًفيًصمبًالقرارً،بغضًالنظرًعنً
صحة ًىذه ًاألسبابً ،أو ًعدم ًصحتياً ،عمى ًالعكس ًيتخّمف ًعنصر ًالشكلً ،ويصبح ًمعيبا ًبعدمً
المشروعيةًإذاًلمًيتمًتسبيبًالقرارًرغمًاشتراطًالقانونًذلكً،حتىًولوًكانتًاألسبابًالتي ًبنيًعميياً
لقرارًصحيحةً،ومشروعةًقانوناًً 15.
كتسبيب الق اررات اإلدارية تمثؿ ضماف في غاية األىمية لألفراد ،ألنيا تسمح ليـ ،كلمقضاء في
الكقت نفسو بمراقبة مشركعية القرار مف حيث السببً .
ثالثان -تغطية عيب الشكؿ
يتعيف تحقيؽ قدر مف المركنة في تقرير البطالف لعيب الشكؿ ،كعدـ التشدد في الحاالت التي يتبيف
فييا انعداـ تأثير الشكميات ،أك اإلجراءات التي لـ تتبع عمى مضمكف القرار اإلدارم ،أك عمى
الضمانات المقررة لألفراد ،حتىًالًيكونًمنًشأنًإبطالًكلًقرارًمعيبًشكالًعرقمةًالعملًاإلداريً :
أ -مخالفة الشكميات المقررة لصالح اإلدارة:
قد ًيصدرًالقرارًاإلداريًمحاطان ببعض اإلجراءات كالشكميات المقررة لمصمحة اإلدارة كحدىا ،بحيث
تستطيع اإلدارة إىماؿ ىذه اإلجراءات ،أك الشكميات ،دكف أف يحؽ لألفراد التمسؾ ببطالف القرار
 - - 15ذخت وصطمم را ز و هلي -وا سىاغ -ص226خت
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اإلدارم استنادا إلى إىماؿ اإلدارة ليا ،تأسيسا عمى أف الشكميات المقررة لمصمحة اإلدارة ال يجكز
إذًىيًمنًناحيةًالًتعد ًمنًالنظامًالعامً،كماًأنياًمنًناحيةًأخرىًيسرىًعميياً
لسكاىا التمسؾ بياً ،
ّ
ًشرعت ًالشكمياتً
نظرية ًالبطالف النسبيً ،بحيث ًيصح ًبشأنيا ًالتنازل ًعن ًاتباعيا ًمن ًجانب ًمن ّ
لمصمحتوً ً16.
ب -التمييز بيف الشكميات الجكىرية كالشكميات الثانكية
يفرقًالقضاءًاإلداريًبينًالشكلًالمعتبرًبحكمًالقانونًكركنًمنًأركانًالقرارًاإلداريً،والشكلًالذيً
ً
ال ًيعدو ًأن ًيكون ًمجرد ًشرط ًمتطمب ًفي ًالقرار ،فالعيب في الشكؿ في الحالة األكلى يكلد القرار
معدكمان ،ألنو يتخذ صكرة مف صكر اغتصاب السمطة ،كفي الحالة الثانية إف كاف الشكؿ شرطان جكىريان
بتصحيح الحؽ،
لـ يكف ىناؾ يد مف استيفائو كفقان لما نص عميو القانكف ،إما في ذات القرار ،كأما
ٍ
أما إذا كاف غير جكىرم فال يعد مؤثران في صحة القرار ،كسالمتوً 17.
ج -أسباب تغطية الشكؿ
 – 1استحالة إتماـ الشكميات:
وتقصدًبذلكًاالستحالة المادية الفعمية أك الحقيقيةً ،نتيجةًالقكة القاىرة ًمثالًأوًفعؿ الغيرً ،وكذلك
االستحالة القانكنية نتيجةًالظروفًاالستثنائيةً،وقيامًحالةًالضرورةً،فيًإتمامًالشكمياتًأوًاإلجراءاتً
التيًيتطمبياًالقانونًقبلًإصدارًالقرارًاإلداريً 18.
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-16 - C.E. 24 juin. 1932. Rec. p 4..

16

-17 - C.E. 3. oct. 1919. Rec. p 778.

17

 فبالنسبة ًإلى ً االستحالة المادية يشترط أف تستمر ىذه االستحالة لمدة طكيمة ال يمكف معيااالنتظار كعدـ إصدار القرار اإلدارم ،أم أف تككف استحالة مادية مستديمةً ً ،وبالتالي ًفإنً
مجردًاالستحالةًالعابرة ً الًتعفيًاإلدارةًعنًااللتزامًباتباعًالشكلً،فمثالًإذاًتطمبًالقانونًأخذً
ةًيعدًمجردًاستحالةً
رأيًموظفًمعينًقبلًاتخاذًالقرارً،فإنًغيابًىذاًالم ًوظفًفيًإجازةًقصير ّ
عابرةً ،في ًحين ًأنو ًإذا ًتبين ًأن ًالوظيفة ًذاتيا ًشاغرةً ،وليس ًمن ًالمنظور ًفي ًالوقت ًالقريبً
شغمياً،تحققتًاالستحالةًالماديةً .
 أما عف االستحالة القانكنية ،فإنو كفقا لنظرية الضركرة التي سبؽ شرحيا في أكثر مف مكضعً،فإن ًلإلدارة ًإذا ًوقعت ًظروف ًاستثنائيةً ،تحول ًبينياً ،وبين ًاستيفاء ًالشكل ًالمقرر ًقانونًاً ،قبلً
إصدارًالقرارًاإلداريًالذيًالًيحتملًالتأخيرًفيًإصدارهً،أنًتغفلًىذاًالشكلً،وتصدرًقرارىاً
الذيًيكونًمشروعاًًفيًىذهًاألحوال.
 – 2فعؿ صاحب الشأف كقبكلو:
يستمزم ًالعديد ًمن ًاإلجراءات ًأو ًالشكميات ًالمقررة ًقانونا ً ،تدخؿ ذكم الشأف بعمؿ ما لممساىمة فياستيفائيا ،فمثالًتستمزمًممارسةًحقًالدفاعًمنًخاللًإجراءاتًالتحقيقًحضورًصاحبًالشأنًلإلطالعً
عمىًالممفً،واإلدالءًبأقوالوًإلبداءًحججوً،وأوجوًدفاعوًالتيًمنًشأنياًتفنيدًالتيمًالموجيةًإليوً،وعميوً
إذا سكت صاحب الشأ ف أك تراخى أك رفض حضكر التحقيؽ أك ممارسة حؽ الدفاع ،فإنو يتحمؿ نتيجة
فعمو ،كليس لو أف يطعف بعد ذلؾ في القرار التأديبي الصادر ضده بعدـ مشركعيتو لعدـ استيفاء
إجراءات التحقيؽ أك عدـ تحقيؽ أكجو دفاعو.

19
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ًوقدًيحدثًأنًتخؿ اإلدارة في إحدل مراحؿ إصدار القرار اإلدارم بإجراء أك شكؿ مقرر قانكناً ،ومعًذلكًيكافؽ صاحب الشأف ً،وىوًالذيًتقررًالشكلًلمصمحتوً،عمىًىذاًاإلخاللًلسببًأوًآلخرً،ولكنوً
بعدًصدورًالقرارًاإلداريًالنيائيًيعودًعنًرأيوً،ويسارعًإلىًالطعنًبإلغاءًالقرارًاإلداريًلعيبًالشكلً،
فيؿ يككف مف شأف مكافقتو السابقة رفض الدعكل لتغطية عيب؟
يتردد ًالقضاء ًاإلداري ًفي ًىذا ًالشأن ًبين ًتغميب ًالمصمحة ًالعامة ًالتي ًيبتغييا ًالمشرع ًمن ًفرض ًىذاً
الشكلً،وبينًاعتبارًىذاًالشكلًضمانةًمقررةًلصالحًاألفرادًليمًأنًمباشرتياً،أوًإغفالياً،خاصةًوأنً
عيبًالشكلً-كأصلًعامً-ليسًمنًالنظامًالعامً .
 – 3االستيفاء الالحؽ لمشكؿ:
يترددًالقضاءًاإلداريًفيًمدىًاالعتدادًبتصحيحًأوًاستكمالًاإلدارةًإجراءاتياً،واتمامًالشكمياتًالتيً
يستمزمياًالقانونً،وذلكًبعدًإصدارىاًلمقرارًاإلداريًً،فتارةًيوافقًعمىًىذاًاالستيفاءًالالحقً"ماًدامًأنوً
سيحقق ًن فس ًاألثر ًعمى ًالقرار ًالمتخذ"ً ،وتارة ًيرفض ًذلك ًلتعارضو ًمع ًالعمة ًمن ًتقرير ًىذهً
اإلجراءات ،وتمكًالشكمياتً،كضمانةًضدًاتخاذًالق ارراتًبتسرعً،وبغيرًوزنًلمظروفًوالمالبساتً 20.
ويتجو ًالقضاء اإلدارم الفرنسي ًإلى ً عدـ قبكؿ االستيفاء الالحؽ لمشكؿ كسبب لتغطية عيبو في
القرار اإل دارم ،ما لـ يثبت أف عدـ استيفاء ىذا الشكؿ قبؿ إصدار القرار لـ يكف لو أدنى تأثير عمى
مضمكف القرار الذم اتخذتو اإلدارة ،أك عمى ضمانات المخاطبيف بأحكامو ،كاف يقتصر األمر عمى
إصالح خطأ مادم (كاف بطبيعتو عديـ األثر عمى القرار)ً 21.
ً
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 – 4تحقؽ الغرض مف الشكميات:
استقرًالقضاءًاإلداريًعمىً أف الشكميات ليست غاية في ذاتياً ،وانماًىيًكسائؿ لتحقيؽ غايات
يقصدىا المشرع ً ،ومنًثمًفإنوًإذاًتحققًالغرضًمنًاإلجراءً،أوًالشكلًالذيًأغفمتوًاإلدارةً،فميسًمنً
مبرر ًإلغاء ًالقرار ًاإلداري ًالمعيب ًبيذا ًالعيبً ،وذلك ًلعدم ًجدوى ًالتمسك ًبإتمام ًالشكل ًفي ًمثل ًىذهً
الحاالتً،وتخفيفاًمنًأعباءًاإلدارةًدونًإىدارًلممشروعيةً،وعميوًفإذاًتبينًلمقاضيًاإلداريًأنً"اإلغفاؿ
متداركا مف سبيؿ آخر دكف مساس بمضمكف القرار اإلدارم ،كسالمتو مكضكعيان ،كضمانات ذكم
اء جكىريان
الشأف ،كاعتبارات المصمحة العامة الكامنة فيو ،فإف اإلجراء الذم جرل إغفالو ال يستكم إجر ن
يستتبع بطالنان ً .وتطبيقاًلذلكًفإنًالقرارًالصادرًبتقريرًالمنفعةًالعامةًعمىًعقارًواحدًمعينًبالذاتًً،
وقدًتضمنًتعييناًواضحاًلوًفيًغيرًجيالةًمفصحًاًعنًبياناتوًالجوىريةً،واألغراضًالتيًخصصًمنً
أجمياً،الًيكونًباطالًلعدمًإرفاقًمذكرةًبيان ً المشروعً،أوًرسمًالتخطيطًاإلجماليًالذيًتطمبوًالقانونً
حيثًإنًالقرارًالطعينًتداركًىذاًاإلغفالًبماًانطوىًعميوًمنًبياناتًفيًصمبوًتغنيًعنًترديدىاًفيً
مذكرةً،أوًبيانًآخرًمنفصلً .
ج -عيب المحؿ (مخالفة القانكف):
محؿ التصرؼ القانكني ً-بصفة ًعامةً -ىو ًاألثر ًالقانوني ًالذي ًيحدثو ًىذا ًالتصرف ًمباشرةًً،
كمحؿ القرار اإلدارم ىك األثر الذم يحدثو ىذا القرار في الحالة القانكنية القائمةً،وىي ًإماًبإنشاءً
مركزًقانونيًجديدً،أوًتعديؿً مركزًقانونيًقديمً،أوًإلغائوً .
ومحل ًالقرار ًاإلداري ً– ًكمحل ًالتصرفات ًالقانونية ًبأسرىا ً– ًيجب أف يككف ممكنان ،كجائزا
فإنوًيعد ًباطالً ًإعماالً ًلمقاعدةًالفقييةًبأنً
قانكنان ،فإذاًأصدرتًاإلدارةًق ار اًر ًكانًمنًالمستحيؿ ًتنفيذه ً
ّ
اإلنساف ال يكمؼ بالمستحيؿً،وكذلكًالحالًإذاًكانًمحلًالقرارًغيرًجائزً،فالقرارًالذيًيقضيًبتسميمً
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بعضًالالجئينًالسياسيينًً،والقرارًالذيًيقضيًبأمرًمخالفًلمنظامًالعامًأوًاآلدابًالعامةًباطلًبغيرً
أدنىًشكً،ألنوًيقومًعمىًمحلًغيرًجائزً .
كبناء عميو فإف عيب مخالفة القانكف ىك العيب الذم يمحؽ بعنصر المحؿ في القرار اإلدارم،
ن
لمخالفتو القكاعد القانكنية المكضكعيةً ،إذ ًيشترط ًأو ًمشروعية ًالقرارً ،أن ًيكون ًمحموً ،أي ًمضمونً
اء ًبإنشاء ًلمركز ًقانوني ًمعينً ،أو ًبتعديؿً ،أوً
األثر ًالقانوني ًالذي ًأحدثو ًالقرارً ،حا نالً ،كمباشرانً ،سو ً
إنياءً،مركزًقانونيًقائمً،جائزًقانونًاً.فالسمطةًاإلداريةًعندماًتريدًأنًترتبًأث ًارًقانونيًاًمعينًاًمنًخاللً
ماًتصدرهًمنًق ارراتًإداريةً،عمييا أف تمتزـ جانب القكاعد القانكنية التي تصدر ق ارراتيا باالستناد إليياً،
فالًتخالفياً،أوًتخرجًعمىًحدودىاً .
ولدراسةًىذاًالعيبًنبيف أك نال المقصكد بالقانكف ،ثـ مدلكؿ مخالفة القانكف ،كذلؾ بتحديد صكر
ىذه المخالفة ،كاآلثار المترتبة عمييا.
أك نال -المقصكد بالقانكف:
ليس المقصكد بالقانكف الذم يتعيف ع مى القرار اإلدارم عدـ مخالفتو مجرد التشريعً ،أيًتمكً
القواعدًالقانونيةًالتيًتسنياًالسمطةًالتشريعيةً،كانما يقصد بو أم قاعدة قانكنية تككف اإلدارة ممتزمة
بيا ،أيان كاف مصدرىا.

22

ويتفقًالفقوًعمىًأنًعناصر المشركعيةً،أوًبمعنىًآخرًمصادر القانكفً،الممزمةًلإلدارةًتضمً:
الدستكر ،كالتشريع ،كالمكائح ،ككذلؾ المبادئ العامة لمقانكف ،كالعرؼً ،إالًأنيمًيختمفونًحولًعناصرً
أخرىًأىمياًاألحكاـ القضائيةً،كالعقكدً،كالمنشكراتً .
ً
 - 22ذخت وصطمم را ز و هلي -وا سىاغ -ص213خت
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 – 1الدستكر:
يعد ًالدستكر التشريع األساسي ًفي أم دكلة قانكنيةً ،وىوًيتضمنً مجمكعة القكاعد القانكنية التي
ّ
تنشئ كتنظ ـ السمطات العامة جميعان ،كتحدد نطاؽ اختصاص كؿ منيا ،ككيفية ممارسة ىذه
االختصاصاتً.ولذلكًتسمكً ىذهًالقواعدً،وتحتلًالمرتبةًاألولىًعمىًقمةًالتنظيمًالقانونيًلمدولةً،بحيث
تمتزـ جميع السمطات ،كمنيا السمطة اإلدارية ،باحترامياً ،بأن ًتمارس اختصاصاتيا في الحدكد
المرسكمة ليا عمى الكجو المبيف في الدستكر.
 – 2المبادئ العامة لمقانكف:
وىي ًمبادئ غير مدكنة (غير مشرعة) ً ،يستنبطيا القضاء مف المقكمات األساسية لممجتمع،
فتعد ًىذهً
كقكاعد التنظيـ القانكني في الدكلة ،كيقررىا في أحكامو بكصفيا قكاعد قانكنية ممزمةّ ً ،
المبادئًمنًعناصرًالمشروعيةً،بحيث ًيتحتمًعمىًالسمطاتًالعامة ً-ومنياًالسمطةًاإلداريةً -االلتزامً
بياً،كتعد األعماؿ الصادرة عنيا بالمخالفة ألحد ىذه المبادئ باطمة لخركجيا عمى مبدأ المشركعية،
ومنًىذهًالمبادئًمبدأًعدمًرجعيةًالق ارراتًاإلداريةً،ومبدأًحجيةًالشيءًالمقضيًبوً،ومبدأًعدمًالجمعً
بينًالعقوباتً،وكفالةًحقوقًالدفاعً 23.
 – 3القكاعد التشريعية:
وتقصدًبياً القكانيف التي تسنيا السمطة التشريعية في الدكلةً ،حيثًيتعينًعمىًاإلدارةًأنًتباشرً
أعمالياًوفقاًلماًتصدرهًىذهًالسمطةًمنًتشريعاتًتخاطبًاإلدارةً،أوًتتفقًمعًوظائفياً،وأوجوًنشاطياً،
حتىًالًتتسم ًىذهًاألعمالًبعدمًالمشروعية ً،كيحؽ بالتالي لمقضاء اإلدارم أف يمغى العمؿ المخالؼ
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.

75

 – 4المكائػػحً :
وىيً ق اررات إدارية تتضمف قكاعد عامة مجردة كغير شخصيةً ،كتعد مف عناصر المشركعية ألنياًأحدً
ظامناًالقانونيً،وفقاًلمدستورًالذيًيقرًبحقًالسمطةًالتنفيذيةًفيًإصدارىاً
مصادرًالقواعدًالقانونيةًفيًن
ّ
فيًحاالتًمتعددةً،وىيًتأتيًفيًتدرجًالقواعدًالقانونيةًبعدًالقانونً،كبالتالي يتحتـ عمى اإلدارة احتراـ
كؿ ما يعمك الالئحة مف قكاعد قانكنية ،كاال تعرضت لمطعف فييا بعدـ المشركعيةً ،سواء ًكانت ًمنً
الموائحًاإلداريةًالتيًتصدرًفيًالظروفًالعاديةً،أمًفيًالظروفًاالستثنائيةً .
 – 5العػرؼ:
يعد العرؼ مف مصادر القانكف الممزمة ،إذ يقر القضاء بالعرؼ بحسبانو ممزمان لمييئات العامة ،أك
األفراد ،فيما ثبت بشأنو مف الركابط ،بحيث تعد مخالفتو إىدار لممشركعيةًً.وعميوًتمتزـ اإلدارة باحتراـ
نًكانًيظل ًلياًأنًتعدؿ ً عنوًإلىًاتجاهًجديدًبصورةًنيائيةً،تحقيقاً
العرؼ الذم جرت عمى اتباعوً ،وا
ّ
لمصالحًالعامً،خاصةًإذاًتغيرتًالظروفًعماًكانتًعميوًعندًنشأةًالعرفًالقديمً .
 -6المصادر األخرل:
يثير جانب مف الفقو تساؤالت حكؿ مدل دخكؿ بعض األعماؿ القانكنية ًضمن ًمصادر ًالقانونً،
بوصفيا ًمن ًالقواعد ًالقانونية ًالتي ً تمتزـ اإلدارة بعدـ مخالفتيا فيما تصدره مف ق اررات إداريةً ،مثلً
األحكاـ القضائية كالعقكد كالمنشكرات الداخميةً .
والواقعًأنًالتزامًاإلدارةًببعضًاألعمالًسالفةًالذكر ً ،يرتد أصال إلى قكاعد قانكنية عامةً ،فااللتزاـ
باحتراـ األحكاـ القضائية مصدره مبدأ "حجية األمر المقضي بو ،كىك مف المبادئ العامة لمقانكف
الممزمة لإلدارة .أماًااللتزاـ بالعقكد التي تبرميا اإلدارةً،فإنًالقضاءًاإلداريًالًيقبلًالطعنًضدًالق ارراتً
اإلداريةًالمخالفةًليذهًالعقودًماًدامتًلمًتخالفًالقانونً،حيث ًيمكنًلممتعاقدًمعًاإلدارة ًالطعنًأمامً
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القاضيًالمختصًبمنازعاتًالعقودًضدًإخاللًاإلدارةًبالتزاماتياًالتعاقديةً،أماًبالنسبةًلمغيرًالذينًليسواً
أطرافاًفيًالعقدً،فإنوًيمكنًقبولًطعونيمًضدًالق ارراتًاإلداريةًالقابمةًلالنفصالًعنًالعقدً،وفقاًلمنظريةً
المعروفةً .
كبصدد المنشكرات الداخمية ،فمف المستقر عميو أنيا ليست مف األعماؿ القانكنيةً ،إذ ًال ًيترتبً
عميياًأثرًقانونيً،فييًمنًإجراءاتًالتنظيمًالداخميًلمعملًداخلًالمرافقًالعامةًواألجيزةًاإلداريةً،وىيً
وانًكانتًممزمةًلمموظفينًفيًىذهًالمرافقًواألجيزةً،إالًأنياًليستًكذلكًبالنسبةًإلىًالجميورً،ومصدرً
التزام ًالموظفين ًباتباعيا ًىو ًكاجب الطاعة ًالمفروض ًقانونًا ًعمى ًالمرؤوسين ًتجاه ًأوامر ًرؤسائيمً،
وتعميماتيمً،ولذلكًالًيترتبًعمىًمخالفتياًمنًجانبًاإلدارةًأنًيشوبًقرارىاًعيبًمخالفةًالقانونً،ماًلمً
يثبتًلمقاضيًاإلداريًأنًحقيقةًىذهًالمنشوراتًأن ياًمنًالموائحًاإلداريةًأوًأنياًمنًقبيلًالعرفًاإلداريً
الممزمًلإلدارةً ً.
والخالصة ًأن ًالمقصود ًبالقانون ًفيما ًيتصل ًبعيب ًمخالفة ًالقانونً ،أو ًباألحرى ًعيب ًالمحل ًفيً
الق اررات ًاإلدارية ً ،إنما يعني فحسب القكاعد القانكنية العامة المجردةً ،والتي ًتتمثل ًفي ًالدستورً،
والمبادئ ًا لعامة ًلمقانونً ،والتشريعات ًالصادرة ًعن ًالسمطة ًالتشريعيةً ،والموائحً ،والعرفً ،دون ًأن ًيمنعً
ذلكًمنًكونًمخالفةًاألعمالًالقانونيةًاألخرىًمنًقبيلًمخالفةًالقانونًبعدًردىاًإلىًأصولياًالقانونيةً
العامةً .
ثانيان -مدلكؿ مخالفة القانكف:
لدراسةًمدلولًمخالفةًالقانونًنبحثًأوالًفيًصكر ىذه المخالفةً،ثمًنعقبًذلكًبتحديدًاألثر القانكني
المترتب عمى تمؾ المخالفةً .
ً
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أ -صكر مخالفة القانكف:
ليس المقصكد بمخالفة القانكف أف تصدر اإلدارة ق ار ار ييدر إحدل القكاعد القانكنية ،أك يخالفيا
مخالفة مباشرة ،إذ تتحقؽ المخالفة كذلؾ إذا كانت المخالفة غير مباشرة ،كأف تنكر اإلدارة قياـ القاعدة
القانكنية ،أك تعترؼ بكجكدىا كنفاذىا كلكنيا تذىب في تفسيرىا مذىبان ينفي عف قرارىا عدـ
المشركعية في تقدير اإلدارةً 24.
 – 1المخالفة المباشرة لمقكاعد القانكنية:
تثبت المخالفة المباشرة لمقانكف إذا كاف األثر القانكني المترتب عمى القرار محظكر قانكنان ،أك
مخالؼ لما يتطمبو القانكف ،سواءًكانًالقرارًالصادرًعنًاإلدارةًإيجابيان ًصريحانً ،أمًسمبيا ًكاالمتناعً
عنًإعطاءًرخصةًبناءًدونًمسوغًقانونيً،فاإلدارةًتتصرفًبالمخالفةًلمقواعدًالقانونيةًكماًلوًكانتًىذهً
القواعدًغيرًموجودةً،وذلكًبتجاىمياًعمداً ًتجاىالًكميًا ًأوًجزئيًاً،ومثالًذلكًعدمًالتزامًاإلدارةًقاعدةً
األقدميةًعندًالترفيعًفيًالوظائفًالعامةًالتيًتخضعًليذهًالقاعدةً،وعدمًاحترامًالشروطًالالزمةًلمتعيينً
فيًىذهًالوظائفً،أوًلمترقيةًإليياًمنًحيثًالمددًالمقررةًكحدًأدنىًلذلكً،وقبولًاإلدارةًلالستقالةًالمعّمقةً
عمىًشرطًدونًتحقيقًىذاًالشرطً .
 – 2الخطأ في تفسير أك تأكيؿ القاعدة القانكنية:
قد ينشأ عيب المحؿ عف تأكيؿ القاعدة القانكنية ،كحمميا خطأ عمى معنى غير ذلؾ الذم قصده
المشرع عند إقرار ىذه القاعدة ً،فاإلدارةًفيًىذهًالحالةًلمًتخالفًالقاعدةًالقانونيةًمخالفةًمباشرةً،إذًأنياً
نماًاعترفتًبوجودىاً،وحاولتًتطبيقياً،ولكنياًأعطتًالقاعدةًمعنى ًمختمفًعنًالمعنىً
لمًتتجاىمياً،وا
ً

- C.E. 6 mai. 1955. d. 1955. P 851.
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24

المقصودًمنياً،مماًأدىًإلىًمنازعةًالطاعنًفيًالقرار ًاإلداريًلياً ،وتمسكوًبتفسيرًلمقاعدةًالقانونيةً
يختمفًعنًتفسيرًاإلدارةًلياً .
ثالثان -األثر المترتب عمى مخالفة القانكف:
القاعدةًالعامةًأنوًأياًكانتًالصورةًالتي ًتتمًبياًمخالفةًالقانونً،فإنًالبطالف ًىوًالنتيجةًالحتميةً
ً
التيًتمحقًبالقرارًاإلداريًالمشوبًبعدمًالمشروعيةًلعيبًالمحلً،فعندماًيعرضًعمىًالمحكمةًالقرارً
اإلداريًالمطعونًفيوًبعيبًمخالفةًالقانونً،فإنيا تفحص ىذا العيبً،وماًإذاًكانًقائمًاً،فتقضيًبإلغاءً
القرارً،أوًغيرًقائمًفتقضيًبرفضًالدعوىً،وذلكًكموًفيًضوءًأحكامًالقانونً،ووقائعًالدعوىً .
وقدًتنتييًرقابةًالقضاءًاإلداريًعمىًمشروعيةًالقرارًاإلداريًبصددًعيبًمخالفةًالقانونًإلىًأنًىذهً
المخالفةًتتسمًبالجسامةًإلى حد اال نحدار بالقرار إلى مجرد كاقعة ماديةً،كماًأنياًقدًتنتييًإلىًأنوًعيب
بسيطًينحصرًأثرهًفيًجعلًالقرارًاإلداريًقابالًًلإلبطالًمعًاحتفاظوًبمقوماتًالقرارًاإلداريً .
د -عيب السبب:
يتمثلًعنصرًالسببًفيًالقرارًاإلداريًفيً مجمكعة الكقائع التي تسبؽ القرار ،كتدفع إلى إصداره،
فيو ًإذن ًالمبرر ًوالدافع ًإلى ًاتخاذ ًالقرار ًاإلداريً ،ويمكن ًتعريفو ًقونا ًبأنو ً مجمكعة العناصر الكاقعية
كالقانكنية التي تسمح لإلدارة بالتصرؼ ،كاتخاذ القرار اإلدارمً .فالسببًفي ًتوقيعًالجزاءًالتأديبي ًىوً
تصرفاتًالموظفًالعامًالتيًتعد ًمنًاألخطاءً،أوًالجرائمًالمسمكيةً،والسببًفيًقرارًتعيينًأحدًاألفرادً
ّ
في ًوظيفة ًعامة ًىو ًخمو ًىذه ًالوظيفية ًممن ًيشغمياً ،وحاجة ًاإلدارة ًإلى ًشغميا ًتحقيقا ًلمصالح ًالعامً،
والسببًفيًفضًمظاىرةً،وتفريقياً،ىوًاإلخاللًبالنظامًالعامًمنًجراءًىذهًالمظاىرةً .
وتقتضيًرقابةًأسبابًالقرارًأنًيتدخؿ القضاء اإلدارم في جكىر العمؿ اإلدارمً،حيثًيبحثًالقاضيً
فيًاألسانيدً،والبواعثً،والدوافعًالموضوعيةًالتيًحممتًاإلدارةًعمىًإصدارًقرارىاً،مماًيزيدًمنًحرصً
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اإلدارةًعمىًاالستناد ًإلىًأسبابًصحيحةًقانونًا ًلعممياًبأنياًستخضعًلمرقابةًالفعالةًعميياًمنًجانبً
القضاءًاإلداريًفيًىذاًالشأنً 25.
أكالن -القكاعد العامة في عنصر السبب:
أ -دكر السبب كعنصر مف عناصر القرار اإلدارم:
تتفق ًالغالبية ًالعظمى ًمن ًالفقياء ًعمى ًككف السبب أحد عناصر القرار اإلدارمً ً
أو ًأحد ًأركانو ًفي ًرأى ًجانب ًمنيمً -كىك ما يعني خضكعو لمرقابة القضائية ،إذ ًإن ًإنكار ًوجودًالعنصرًفيًالقرارًاإل داريًيؤديًإلىًإفالتوًمنًالرقابةًعمىًالبواعثً،والدوافعًالتيًتحملًاإلدارةًعمىً
اتخاذهًوتبريرهً .
وقدً يتجو المشرع إلى إلزاـ اإلدارة باتخاذ تصرؼ محدد بالذات بمجرد تكافر شركط معينة يحددىا
القانكف ،تتمثؿ في األسباب التي يجب أف تقيـ اإلدارة عمييا قرارىاً،بحيثًالًيك ًونًلممختصًبذلكًأيً
سمطةًتقديريةًبصددًتحديدًمضمونًالقرارً،كماًلوًألزمًالقانونًاإلدارةًبمنحًترخيصً– ًلمصيدًمثالً ً–ً
بمجردًتقديمًالطمبًمصحوبًا ًبمستنداتًمحددةً،وانًكانًذلكًاألسموبًنادرًالوقوعً،والًيمثلًإالًقد اًرً
ضئيالًمنًنشاطًاإلدارةً ً.
كالغالب أف يمنح المشرع لإلدا رة قدر مف السمطة التقديرية في ممارسة اختصاصاتياًً،فقدًيعمدًإلىً
أنًيحددًفقطًماًينبغيًعميياًاتخاذهًمنًق ارراتًإذاًحدثتًوقائعًمعينةً،ويتركًلياًبعدًذلكًحريةًالتدخلً،
أوًاالمتناعً،وتحديدًمضمونًالقرارً،فإذاًطمبًموظفًإحالتوًإلىًالتقاعدًقبلًبموغًالسنًالمقرةًلذلكً،
فإ نًاإلدارةًتممكًقبولًالطمبً،أوًرفضوً،ولكنياًإذاًقبمتوًالًتممكًإالًإصدارًقرارًباإلحالةًإلىًالتقاعدً
بناءًعمىًطمبًالموظفً .
ً
25

- Dubisson: La distiniction entre la légalité et ľopportunité dans la théorie recours pour excès
de pouvoir، paris. 1959.
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وىناكًاحتمالًأنًيتركًالمشرعًلإلدارةًسمطة تقديرية كاسعة في اختيار السببً،فالًيحدىاًبأيًقيودً
بمراعاة ًحاالت ًواقعية ًمعينةً ،في ًىذه ًالحالة ًيتضا ءل ًدور ًالسبب ًفي ًمجال ًالرقابة ًعمى ًمشروعيةً
القرار ً،دونًأنًيكونًلذلكًأثرًفيًوجودًالسببًكأحدًعناصرًالقرارًاإلداريً،فإذاًكانتًالسمطةًالتقديريةً
الواسعةًالتيًتتمتعًبياًاإلدارةًفيًىذهًالحالةًتؤديًإلىًتع ّذرًالرقابةًعمىًمشروعيةًالسببً،إالًأنًذلكً
الًيعنيًانعدامًأسباب ًالقرارً،إذًليستًىناكًق ارراتًمجردةًبدونًسببً،فمكؿ قرار إدارم سببو سكاء
كشفت جية اإلدارة عف ىذا السبب ،أـ لـ تكشؼ عنو ً،فإذاًأفصحتًاإلدارةًباختيارىاًعنًالسببًالذيً
استندتًإليوًً،فإنًالرقابةًعميوًتعودًمرةًأخرىًإلىًالظيورً،ويحقًلمقاضيًالتحققًمنًوجودًىذاًالسبً،
مماًيثبتًانتفاءًحالةً"انعدامًاألسباب"ً .
ب -دكر السبب في الرقابة القضائية عمى مشركعية القرار اإلدارم
لـ يبسط القضاء اإلدارم في فرنسا رقابتو عمى أسباب القرار اإلدارم إال في أكائؿ القرف العشريفً،
أماًقبلًذلكً،ولمدةًطويمةًفقدًظلًالمجمس ًيرفضًبسطًرقابتوًعمىًالوقائعً،قاص اًر ًىذهًالرقابةًعمىً
الجانبًالقانونيًلمنزاعً،ومعًتطورًتقديرًمجمسًالدولةًالفرنسيًلميمتوًفيًالرقابةًعمىًأعمالًاإلدارةً،
ًيقر ًلنفسو ًتدريجيا ًبسمطة ًفحص الكقائع ًالمؤسسة ًعمييا ًالق اررات ًالمطعون ًفييا ًأمامو،
أخذ ًالمجمس ّ
كصحة تكييؼ اإلدارة ليذه الكقائعً ،فبدأ ًبالحاالت ًالتي ًتكون ًفييا ًىذه ًالوقائع ًشرطا ًفرضو ًالقانونً
لتدخلًاإلدارةً،ثمًبسطًرقابتوًبعدًذلكًعمىًالحاالتًالتيًالًيقيدًفيياًالقانونًتدخلًاإلدارةًبقيامًوقائعً
محددةً ،فبدأت ًاألحكام ًتتوالىً ،وفييا ًيراقب ًالمجمس ًمدى ًصحة ًادعاء ًاإلدارة ًبالنسبة ًإلى ًقيام ًىذهً
الوقائعً،ويمغيًال قرارًالمؤسسًعميياًمتىًثبتًلوًعدمًصحتياً .
ً وقدًغدتًرقابةًالقضاءًاإلداريًفيًفرنساًعمىًعنصر السبب في القرار اإلدارم ًبصورةًواضحةً
وذلكًبعدًتدخلًالمشرعًبقانونً/55/يوليوًعامً 5595الذيًألزمًاإلدارةًبتسبيبًق ارراتياًاإلداريةًالفرديةً
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التي ًمن ًشأنيا ًإلحاق ًالضرر ًباألفراد ً ،حيث ًغدت ًالقاعدة ًالعامة ًفي ًإثبات ًىذه ًالق اررات ًعمى ًعاتقً
اإلدارةً،ومعًذلكًفإنوًأيضاًبصددًالق ارراتًالتيًالًتمتزمًفيياًاإلدارةًبالتسبيبً،وىيًحاالتًقميمةًلمغايةً
مثل ًالق اررات ًالضمنيةً ،أو ًالحكميةً ،فإن ًمجمس ًالدولة ًالفرنسيً ،تخفيفا ًمنو ًلعبء ًإثبات ًالسبب ًعنً
عاتقًالمدع يًوفقاًلمقواعدًالعامةً،يطالبًاإلدارةًباإلفصاحًعنًسببًقرارىاً،وتقديمًكلًالمستنداتًالتيً
يقدر ًالقاضي ًلزومياً ،إذا ًتبين ًلو ًعجز ًالمدعي ًعن ًإثبات ًعدم ًمشروعية ًالسبب ًالذي ًاستندت ًإليوً
ائنًجديةًيمكنًعدىاًإثباتًأوليً،
اإلدارةًبصورةًقاطعةًً،كماًلوًأظيرًمالبساتًووقائعًمحددةًتمثلًقر
ّ
وانًكانًليسًشرطاًضرورياًً،وبالتاليًفإذاًرفضتًاإلدارةًاإلفصاحًعنًسببًقرارىاً،فإنًالمجمسًالً
ًيعد ًمسمك ًاإلدارة ًبمنزلة ًدليل ًعمى ًصحةً
يعجز ًعن ًالرقابة ًعمى ًمشروعية ًعنصر ًالسببً ،إذ ًأنو ّ
ادعاءاتًالطاعنً،ومنًثمًيؤكدًأنًالقرارًالمطعونًفيوًيستندًإلىًسببًمشوبًبعيبًالخطأًفيًتطبيقً
القانونً،مماًيوجبًإلغاءًىذاًالقرارًلتجاوزًالسمطةً .
ثانيان -مدل الرقابة القضائية عمى عنصر السبب:
يشترطًفيًعنصرًالسببًفيًالقرارًاإلداريًأنًيكونًحقيقياً(الرقابةًعمىًالوجودًالمادي)ً،كصحيح
قانكناً(الرقابةًعمىًالتكييف)ٍ ً،
ككاؼ لتبرير القرار المتخذً(رقابةًالمالءمة)ً .
اءً
وقدً استقر القضاء اإلدارم في فرنسا ،عمى أف القرار اإلدارمًعمىًكافةًاألحوالًوالظروفً،أيًسو ً
كانتًسمطةًاإلدارةًبصددهًمقيدةً،أمًتقديريةً،فيًالظروفًالعاديةً،أمًاالستثنائيةً،يككف مشكبا بعيب
السبب ،كقابال لإللغاء ،إذا ثبت أف اإلدارة قد استن دت في تبريره إلى كقائع غير صحيحة مف الناحية
اءًكانتًاإلدارةًحسنةًالنيةً،أيًاعتقدتًخطأًبقيامًالوقائعًالتيًتدعيياً،أمًكانتًتعممًبعدمً
الماديةً،وسو ً
توافرىاً .
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كيشترط لصحة الكقائع المادية التي تستند إلييا اإلدارة في إصدار قرارىا أف تككف محققة
الكجكد.كماًيشترط ثان يا في الكقائع المادية أف تككف محددة ً،ولذلكًاتجوًالفقوًوالقضاءًفيًفرنساًإلىً
عد ًالقرارًاإلداريًالمبنيًعمىًأسبابًعامةً،أوًغامضةً،ق ار ًارًخاليًا ًمنًاألسبابًً،ويشترطًثالثاًجدية
ّ
األسباب المادية .وأخيراًيشترطًفيًالوقائعًالماديةًلعنصرًالسببًأنًتككف مشركعةً .
أ -مجمس الدكلة في البداية لـ يراقب الكقائع:
بدأ مجمس الدكلة الفرنسي قضاءه بعدـ مراقبة مادية الكقائع المككنة لركف السببً،عمىًأساسً
أنًالمجمسً-وىوًيقضيًفيًالطعنًباإللغاءً-إنماً يقضي في مسألة تتعمؽ بالمشركعية ،فيك قاضي
قانكف كليس قاضي كقائعً،فكلًميمتوًإنماًتنحصرًفيًالسيرًعمىًحسف تطبيؽ القانكف ،كتفسيرهً،
وىذهًالميمةًتماثلًميمة محكمة النقضً ،فيذهًالمحكمة ً الًتبحثًماًإذاًكانتًالوقائعًصحيحةًأمًالً،
وانماًتبحثًفقطًفيًحسنًتطبيقًالقانونً .
ب -مراقبة الكصؼ القانكني لمكقائعً ً:
ٍ
ًً،فيًقضية ًتتمخصً
ظيرًىذاًالقضاءًألولًمرةًفيًحكمًلمجمسًالدولةًالفرنسيًعامً5554
وقائعياًبأنًالبرلمانًالفرنسيًكانًقدًأصدرًفيًعامً5555قانونًاًيفرضًبعضًالقيودًعمىًالعقاراتًالتيً
تبنىًبالقربًمنًالمناظرًاألثريةً،والتذكاريةً.وقدًطبقتًاإلدارةًىذاًالقانونًعمىًالسيدًًGomelورفضتً
التصريحًلوًببناءًعقارًيقعًفيًأحدًالميادينًالعامةً ،عمىًأساسًأنًىذاًالميدانًمنًالمناظرًاألثريةً
ةًفيًعد ًذلكًالميدانًمنًالمناظرًاألثريةًالتذكاريةً،وقبلً
التذكاريةً،فطعنًفيًىذاًالقرارًمنازعًا ًاإلدار
ّ
ًيعد ًمن ًالمناظر ًاألثريةً
مجمس ًالدولة ًالطعن ًفقضى ًبإلغاء ًقرار ًاإلدارة ًعمى ًأساس ًأن ًالميدان ًال ّ
التذكاريةً،وبالتاليًفالًداعيًلتطبيقًقانونًعامًً .5555
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مماًتقدمًنرىًأنًماديةًالوقائعًلمًتكنًمحلًبحثً،وانماًالذيًكانًمحلًالبحث ًىوًالكصؼ
القانكني لمكقائع المسمـ بثبكتيا ماديان ً ،وىذهًخطوةًواحدةًخطاىاًالمجمسًإلىًاألمامًنحوًالرقابةًعمىً
ماديةًالوقائعً .
ج -الرقابة عمى مادية الكقائعً ً:
كانتًالخطوةًالسابقةًالتيًخطاىاًالمجمسًسيمةً ًإلىًحدًماً،ألنياًتتعمقًبوصفًوقائعًمسمّمً
بثبوتياً،ولكنًالمجمسًلمًيترددًفيًالمضي ًإلىًاألمامً،فراقب الكجكد المادم لمكقائع نفسياً ،وبدأتً
رقابتوًتظيرًأوالً ً بالنسبة لمق اررات التي أكجب القانكف تسبيبيا ًعمىًأساسًأنوًماًدامًالقانونًقدًأوجبً
تسبيبياًفيذاًيعنيًأنوًيتطمبًبناءىاًعمىًوقائعًصحيحةً 26.
ثمًتطورًقضاءًالمجمسًإلىًأبعدًمنًذلكً،فصارً يراقب مادية الكقائع حتى في المكضكعات التي
تممؾ اإلدارة فييا سمطة تقديرية .فعمى ًسبيل ًالمثال ًتستطيع ًاإلدارة ًأن ًتعزل ًالمحافظين ًعن ًغيرً
الطريقًالتأ ديبيًأليًأسبابًتراىاً،وكذلكًالحالًبالنسبةًلجنراالتًالجيشً،فييًتستطيعًأنًتحيميمًإلىً
االستيداعًحتىًبغيرًأنًيرتكبواًأخطاءًمعينةً،وكانًالذيًحدثًىوًأنًأحالتًاإلدارةًجن ارالًًفيًالجيشً
إلىًاالستيداعً،وبنتًقرارىاًعمىًأخطاءًمعينةًارتكبياًىذاًالجنرالً،فماًكانًمنوًإال ًأنًطعنًفيًىذاً
القرارًباإللغاءً،فقررًالمجمسًإلغاءًالقرارًعمىًأساسًأنًىذهًاألخطاءًلمًيرتكبياًالموظفً،وبالتاليًفإنً
قرارًاإلدارةًقدًبنيًعمىًوقائعًغيرًصحيحةًماديًاً ً.
ً
ً
ً
- C.E. 5 juill. 1918. Rec. p 66..
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ق -عيب االنحراؼ بالسمطة Le détournement de pouvoir
عيبًاالنحرافًبالسمطةًيصيبًالق ارراتًاإلداريةًإذاًانحرفًالموظفًالذيًأصدرىاًعنًاليدفًالذيً
حدده ًالقانون ًلكل ًمنياً ،ىذا ًالعيب ًىو ًنفسو ًالذي ًيسميو ًقانون ًمجمس ًالدولة ًبعيب ًإساءة ًاستعمالً
السمطةً،وانناًنعتقدًأنًتسميةًاالنحرافًبالسمطةًأكثرًدقةًوشموالً،وذلكًألنًاالنحرافًبالسمطةًينطويً
عمىًحالتينًأحدىماًفقطًإساءةًاستعمالًالسمطةً .
فينالكًانحرافًبالسمطةًإذاًأساءًالموظفًاستعمالًسمطتوًفقصدًبياًىدفاًمجانباًلممصمحةًالعامةً،
كأنًيقصدًمثالًتحقيقًنفعًخاصًلوًأوًمحاباةًشخصًبذاتوًأوًاالنتقامًمنًخصموًفيًالرأيًمثالً،فيً
مثلًىذهًالحالةًيمكنًأنًيقالًإنًىنالكًإساءةًالستعمالًالسمطةً ً.
وىنالكًحالة ًتظيرًعندماًييدفًالموظفًإلىًمراعاةًالمصمحةًالعامةًفعالًولكنوًيخدمًىدفاًغيرً
اليدفًالذي ًأرادهًالقانونً،فسمطاتًالبوليسًاإلداريًمثالًيجبًأنًيكونًاليدفًمنًاستعمالياًخدمةً
المصمحةًالعامةًوبالذاتًالمحافظةًعمىًاألمنًالعامًوالصحةًالعامةًوالسكينةًالعامةً،فإذاًقصدتًاإلدارةً
باستعمالياًتحقيقًبعضًاألرباحً،أيًخدمةًالخزانةًالعامةًأوًخزانةًالمجمسًالبمديًفإنًىنالكًانحرافً
بالسمطةًوليسًإساءةًالستعمالياً،ألنًاألمرًإنماًيخدمًىدفاًغيرًاليدفًالذيًأرادهًالقانونً،فسمطاتً
البوليسًاإلداريًمثالًيجبًأنًيكونًاليدفًمنًاستعمالياً خدمةًالمصمحةًالعامةًوبالذاتًالمحافظةًعمىً
األمنًالعامًوالصحةًالعامةًوالسكينةًالعامةً،فإذاًقصدتًاإلدارةًباستعمالياًتحقيقًبعضًاألرباحً،أيً
خدمةًالخزانةًالعامةًأوًخزانةًالمجمسًالبمديًفإنًىنالكًانحرافًبالسمطةًوليسًإساءةًالستعمالياً،ألنً
األمرًإنماًينطويًعمىًمخالفةًلميدفًالمقصودًبذاتوً،أعنيًعمىًمخالفةًلقاعدةًتخصيصًاألىدافً 27.
ً

- Vidal: Ľevolution du détournement de pouvoir، RDP. 1952. P 275.
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أكالن -صكر االنحراؼ بالسمطة:
يحدثًاالنحرافًبالسمطةً إذا استيدؼ الرئيس اإلدارم في قراره ىدفا غير الذم حدده القانكفً.
وىذاًاالنحرافًلكيًيعيبًالقرارًاإلداريًيجبًأنًيحدثًكقت صدكر القرار ،ال بعدهً ،كمف الشخص
نفسو الذم أصدر القرارً.وعمىًحدًتعبيرًمحكمةًالقضاءًاإلداريًالمصريةًفإن" ً:عيب إساءة استعماؿ
السمطة المبرر إللغاء القرار اإلدارم يجب أف ينطكيو القرار ذاتو ،ال في كقائع سابقة عميو ،أك الحقة
لو ،كأف يككف مؤثرا في تكجيو ىذا القرار ،ال منقطع الصمة بو ،كأف يقع ممف يممؾ إصدار القرار ،ال
مف أجنبي عنو ال يد لو فيو".
ويالحظًأنً االنحراؼ بالسمطة ىك مف الجرائـ العمدية التي يمزـ تكافر ركف القصد بالنسبة ليا،
وىذاًيعنيًأنًالموظفً-وىوًيصدرًق ارره ً -كانًيعممًأنوًينحرفًعنًاليدفًالذيًحددهًالقانونً،بلً
وأيضاًكانًيقصدًذلك.
وغنيًعنًالبيانًأنًاإلدارةًمتىًنفذتًالقانونًنصًا ًوروحًا ًفإنياًبذلكًالًتنحرفًبسمطتياًعنً
اليدفًالمحددًلياً.كاذا استعرضنا صكر االنحراؼ بالسمطة لكجدنا أنو يمكف ردىا إلى ثالث حاالت:
أ -حالة االنحراؼ عف المصمحة العامة كمية:
ىنالكًقاعدةًعامةًالًاستثناءًلياًىيًأنًكؿ الق اررات اإلدارية ًبغيرًاستثناءًيجب أف تستيدؼ
المصمحة العامة ً .ىذهًالقاعدةًليستًفيًحاجةًإلىًتأكيدًخاصًمنًالمشرعًفيماًيضعوًمنًقوانينً،أوً
منًالسمطةًاإلداريةًفيماًتضعوًمنًلوائحً،ألنياًقاعدةًبديييةًفيًالقانونًاإلداريً،فمئنًكانًالقانكف
المدنيًيسمحًلألفرادً-وىمًيصدرونًق ارراتيمًفيًشؤونيمًالخاصةً-أنًيستيدفواًمصمحتيمًالذاتيةً،ولئنً
كانتًىذهًىيًالقاعدةًالعامةًفيًالقانونًالمدنيً،بلًوالقانونًالخاصًبأسرهً،إالًأنًاألمرًجدًمختمؼ
في القانكف اإلدارم ً،فالسمطاتًجميعاًلمًتمنحًالموظفينًإالًليخدمواًبياًالمصمحةًالعامةً،وليسًليخدمواً
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أنفسيمً،فكؿ قرار إدارم يخالؼ ىذه القاعدة ،كيستيدؼ أمران آخرا غير المصمحة العامة ،ىك قرار معيب
بعيب االنحراؼ بالسمطة ،كجدير باإللغاء.
وصورًاالنحرافًعنًالمصمحةًالعامةًًكثيرةًوسنستعرضًمنياًاآلتيً:
 -1تحقيؽ النفع الشخصي:
يحدثًكثيراًأنًيصدرًرجلًاإلدارةًق ارراًيستيدفًبوًمنفعتو الذاتيةً .وأشيرًتطبيقًليذاًالفرضً
وكانًيممكًمقيىً-خشيًمنًمنافسةًمقيىًمعينً،وماًيجرهًىذاً
ً
ماًحدثًفيًفرنساًمنًأنًأحدًالعمدً-
ً
ً
المقيىًمنًانصرافًالشبابًعنًمقياهً،فماًكانًمنوًإالًأنًاستغلًسمطتوًاإلداريةًوأصدرًق ار ًار ًبمدياً
يحددًاأليامًوالساعاتًالتي ً يمكنًأنًيعملًفيياًالمقيىًالمنافسًً،فمماًطعنًفيًىذاًالقرارًلدىًمجمسً
الدولةًكانًعرضةًًلإللغاءًبطبيعةًالحالً 28.
 -2حالة محاباة الغير:
قدًيصدرًالرئيسًاإلداريًق ار ًار ًالًيقصدًبوًتحقيقًنفعًلنفسوً،كانما تحقيؽ نفع لشخص آخر،
عمى غير ما تقضي بو القكانيف كالمكائحً ً ،فإ ذا ًحدث ًذلك ًفإن ًىذا ًالقرار ًمشوب ًبعيب ًاالنحرافً
بالسمطةً ً29.
 -3االنتقاـ السياسي:
ىذا ًالفرض ًيتحقؽ كثيرا في الحياة الحزبيةً ،إذ ًيحدث ًعند ًالتغيير ًالوزاري ًأن ًيحاول ًالوزراءً
الجدد ًأن ًينتقموا ًمن ًأنصار ًاألحزاب ًالمعارضةً ،والقاعدة ًالعامة ًفي ًىذا ًالصدد ًأنوً ً

 - 29الف اللح ااضدى اخذابن املصا ح  -اا دح  -7ص -473ص6131خت
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- C.E. 14 mars. 1934. Rec. p 337.

28

ال يجكز لمرئيس اإلدارم ،أيان كانت درجتو ،كأيان كانت اإلدارة التي يعمؿ بيا ،أف يصدر قرارات مصدرىا
الباعث السياسي ،كىدفيا االنتقاـ لمف يخالفو في الرأمً .
ب -االعتداء عمى قكة الشيء المقضي بو:
إنًالمساسًبقوةًالشيءًالمقضيًبوًيجعلًالقرارًاإلداريًمشوباًبعيبًمخالفةًالقانونً.ولكنًىناكً
بعضًالحاالتًالتيًيصعبًفيياًالقولًإنًىنالكًمخالفةًلمقانونً،ألنًالتحايلًعمىًقوةًالشيءًالمقضيً
بوًىوًتحايلًمستترً،فيًمثلًىذهًالحاالتًنستطيعًأنًنستندًعمىًاالنحرافًبالسمطةً،فعمىًسبيلًالمثالً
حدثًأنًقضىًمجمسًالدولةًالفرنسيًبإلغاءًقرارًتعيينًأحدًاألشخاصًفيًوظيفةًكاتبً،ولمًتحاولً
اإلدارةًإىمالًحكمًالمجمسًبشكلًسافرً،وابقاءًالموظفًفيًوظيفتوً،واالًلكانًىنالكًمخالفةًلمقانونً،
ولكنياًعمدتًإلىًشروطًالتعيينًفيًتمكًالوظيفةًفغيرتياً .
ج -حالة االنحراؼ عف قاعدة تخصيص األىداؼ:
وتقضيًىذهًالقاعدةًبأنًالقرارًاإلداريًيجب أف يستيدؼ إلى جانب المصمحة العامة ٍ -
بشكؿ
عاـ -اليدؼ الذم حدده لو القانكف ،فال يكفي في ىذا أف يككف اليدؼ متعمقان بالمصمحة العامة في
أم صكرة ،بؿ يجب أف يككف ىك الذم حدده القانكفً .ومثالًذلكًسمطاتًالضبطًاإلداريًلياًىدفً
محدد ًبالقانونً ،وىو ًالمحافظة ًعمى ًالنظام ًبمدلوالتو ًالمختمفة ً(األمن ًالعامً -السكينة ًالعامةً -الصحةً
العامةً -اآلداب ًالعامة)ً ،فإذا ًما ًاستعمميا ًرجل ًاإلدارة ًلالنتقامً ،أو ًالتشفّيً ،أو ًالمنفعة ًالخاصةً ،فإنوً
ال ًلتحقيقًدخلًماليًلإلدارةًفإنوً
بذلكًيخالفًاليدفًالعامً،وىوًالمصمحةًالعامةً،أماًإذاًاستعممياًمث ً
بذلكًيخالفًاليدفًالخاصً،أيًقاعدةًتخصيصًاألىداف.

 - 30جمل رح ر الى
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د -إساءة استعماؿ اإلجراءات:
إنًإساءةًاستعمالًاإلجراءاتًليستًسوىًصورةًمنًصورًمخالفةًقاعدةًتخصيصًاألىدافً،
فالقانكف ًفيًبعضًاألحيانًيضعًإجراءات معينة ًيوجبًاتخاذىاًإذاًأرادتًاإلدارةًالكصكؿ إلى ىدؼ
معيفً ،وىذه ًاإلجراءات ًقد ًتحوي ًبعض ًالضمانات الفرديةً ،وقد ًتتسم ًبشيء ًمن ًالدقةً ...وقد ًتحاولً
اإلدارةًعدمًاتباعًتمكًاإلجراءاتً،مفضمةًاستعمالًإجراءاتًأخرىًليسًفيياًمثلًتمكًالضماناتً،وتمكً
الدقةً،فاإلدارةًإذًتستعملًىذهًاإلجراءاتًالتيًتفضمياًإنماًتستعممياًفيًغيرًموضوعياً،ولغيرًاليدفً
المخصصًلياً،فييًبيذاًالشكلًإنماًتخالفًقاعدةًتخصيصًاألىدافً 31.
ومنًأمثمةًإساءةًاستعمالًاإلجراءاتًسمطةًاالستيالءًالمؤقتًعمىًالعقاراتً،فالًيمكنًلإلدارةً
ال ًمنًإجراءاتًنزعًالممكيةً،واذاًأرادتًأنًتعاقبًعمىًبعضًالجرائمًالتموينيةً،فالسبيلً
أنًتستعممياًبد ً
إلىًذلكًىوًاتخاذًاإلجراءا تًاألصميةً،وىيًتحريكًالدعوىًالعامةً،وليسًالمجوءًإلىًسمطةًاالستيالءً،
ومنًثمًفإنًاستعمالياًلسمطةًاالستيالءًيكونًانحرافاًبالسمطةً .
ثانيان -إثبات االنحراؼ بالسمطة:
عيب االنحراؼ ال ينصب عمى عناصر مكضكعية مف السيؿ الكصكؿ إلييا ،كانما ينصب عمى
عناصر شخصية تتعمؽ بنفسية مصدر القرار ،كبكاعثوً،وىذاًالبحثًيقتضيًدقةًفائقةً،ويتطمّبًحرصًاً
خاصًاً،ولذلكًفقدًاىتمًًالفقوًوالقضاءًبمسألةًإثباتًاالنحرافً 32.
ً
ً

- Raynaud: Le détournement de procédur، th، Paris. 195.
- Lemasurier: La prevue dans le détournement de pouvoit، R.D.P. 1959. P I.
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أ -نطاؽ بحث عيب االنحراؼ:
يقالًفيًىذاًالمجالًإنًنطاقًالقاضيًاإلداريًفيًالبحثًمحصكر بممؼ الدعكلً ،ويقالًإنً
ىذاًاألمرًيتميزًبو ً عيبًاالنحرافًبالسمطةًدونًسواهًمنًالعيوبً،فأماًأنًنطاقًالبحثًقاصرًعمىً
ممف ًالدعوى ًفأمر ًطبيعي ًإذ ً إف نطاؽ بحث القاضي اإلدارم ىك بصفة عامة ممؼ الدعكل ،دكف
سكاهًً ،فيوًالًيستطيعًأنًيسمعًشيودًاً،والًأنًيستدعيًالموظفينًليناقشيمً،وىذاًكقاعدةًعامةًسنرىً
تفصيمياًالحقاًً ًً،وأماًأنًىذاًاألمرًيتميزًبوًعيبًاالنحرافًفيوًقولًغيرًسديدًألنًالحالًىكذاًبالنسبةً
لكلًعيوبًالقرارًاإلداريًبغيرًاستثناءً .
ب -أدلة االنحراؼ بالسمطة:
إن ًالذي ًيميز ًعيب ًاالنحراف ًبالسمطة ًىو ًصعوبة ًاإلثباتً ،فاإلثبات ًينصب ًكما ًقمنا ًعمىً
عناصرًنفسيةًوذاتيةًخاصةًبمصدرًالقرارًنفسوً،فكيؼ يتـ بعد ذلؾ ىذا اإلثبات ؟
القاعدةًالقامةًفيًىذاًالشأنًأنً االنحراؼ بالسمطة ال يفترض ،كانما يجب عمى المدعي الطاعف
في القرار اإلدارم باإللغاء أف يتكلى عبء اإلثبات ،كتقديـ األدلةً ،كمجمس الدكلة الفرنسي ًالًيقتنعً
نماًيصرًدائمًاًعمىًطمبًاألدلةً،ومنًأىمياً :
بمجردًالقرائنً،حتىًولوًكانتًقويةً،وا
ّ
 -1االعتراؼ:
وىذاًاالعترافًيتمًفيًبعضًاألحيانًعندما تتصكر اإلدارة أنيا لـ تخطئ ،فتكشؼ عف ىدفيا،
فإذا بو غير اليدؼ الذم أراده القانكف ،فاالعترافًقدًيكونًمردهًإلىًسذاجةً،أوًخطأًفيًالقانونً،وقدً
ال ًبأن ًفصل ًأحد ًالعاممين ًكان ًعمى ًأثر ًاالنتخاباتً
يكون ًمرده ًاالستيتارً ً .فإذا ًاعترفت ًاإلدارة ًمث ً
الجديدةًلممجمس ًالبمديً،وأنًالوظائفًالبمدية ًيجبًأنًيتوالىاًاألعوانًالسياسيونً،فيذاًاعترافًبغيرً
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شكًباالنحرافًبالسمطةً،ألنًاألمورًحتىًوانًآلتًإلىًحزبًسياسيًمعينًفإنًىذاًالًيسمحًمطمقاً
باضطيادًموظفيًالمجمسًالبمديًالذيًيميمونًإلىًاألحزابًاألخرىً .
ويالحظ ًأن ًىذا ًاالعتراف ً إما أف يكجد في منطكؽ القرار اإلدارم المطعكف فيو ،أك في رد
اإلدارة عمى الطعف أثناء تحضير دعكل اإللغاء.
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 -2األدلة غير المباشرةً ً:
إذاًلمًيتوافرًاالعترافًفميسًىنالكًبطبيعةًالحالًسوىًالظركؼ المحيطة بصدكر القرار .ىذهً
الظروف ًيمكن ًأن ًنستخمص ًمنيا ًأدلةً ،أو ًعالمات ًعمى ًاالنحراف ًبالسمطةً .ومن ًالبدييي ًأننا ًالً
نستطيعًفيًىذاًالمجالًإالًأنًنمثلًليذهًالظروفًالتيًاستنتجًمنياًالقضاءًاإلداريًوجودًاالنحرافً،
فالمسألةًإذنًمسألةًأمثمةًالًمسألةًحصرً .
وبناءًعميوًفإنًالميفةًالتيًيصدرًبياًالقرارًمنًالمحافظًبمجردًصدورًقرارًتعيينوً،وقبلًتسّممً
ً
عممو ًفعالًً ،ثم ًتنفيذ ًالقرار ًبأقصى ًسرعة ًفي ًاليوم ًالتالي ًمباشرًةً ،كل ًىذا ًيكشف ًعن ًوجود ًعيبً
االنحرافً 34.
ثالثان -النتائج المترتبة عمى االنحراؼ بالسمطة:
إذاًثبت ًأنًق ار ًار ًمعينًا ًقدًاتخذً لتحقيؽ ىدؼ غير الذم أراده القانكفً،فإنوًيكونًبذلكًمشوبًاً
بعيب ًاالنحراف ًبالسمطة ً ،ككؿ قرار يشكبو ىذا العيب ىك قرار باطؿ يستكجب اإللغاء لدل مجمس
الدكلة ،فالقاعدةًإذًاًأنًجزاءًاالنحرافًبالسمطةًىوًبطالنًالقرارً،ولكنًىذهًالقاعدةًيدخلًعميياًاستثناءً
مردهًإلىًالصبغة الشخصية ً لعيبًاالنحرافً ،ىذاًاالستثناء ًيقضيًبأنوًإذاًبنيًالقرارًعمىًأكثرًمنً

- C.E. 23 FéVR. 1933. Rec. p 228.
- C.E. 19 JANV. 1944.
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باعثً،وكانًأحدًىذهًالبواعثًصحيحاًً،والباقيًكموًعمىًغيرًماًقدرًالقانونً،فإنًىذاًالقرارًمعًذلكً
اعثًغيرًالقانونيةًتعدًثانويةًاألىميةًً،والباعثًالصحيحًوحدهً
يعدًصحيحًاً.وبعبارةًأخرىًفإنًكلًالبو
ّ
ّ
يعدًأساسًاً،ومنًثمًفإنوًيكفيًلمقولًبصحةًالقرار.
ّ
وىذاًاالستثناءًفيًمجموعوًإنماًيعنيًأنًعمىًاإلدارةًأنًتصدرًالقرارًلتخدمًبوًنفسًاليدفًالذيً
أرادهًالقانونً،والًجناحًعميياًبعدًذلكًإذاًكانًىذاًالقرارًسيخدمًبعضًاألىدافًالخاصةًأوًاألىدافً
التيًلمًينصًعميياًالقانونً ً.
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تماريف:

ًأختر اإلجابة الصحيحة ،أو األكثر صحةً من بين الخيارات المتاحة لألسئلة اآلتية:

(إجابة واحدة فقط للسؤال)

 عيب االختصاص مف النظاـ العاـ ،كمما يترتب عمى ذلؾ: .5إمكانيةًتصديًالقاضيًلوًمنًتمقاءًذاتوً .
 .2جوازًإبداءًالدفعًبعدمًاالختصاصًفيًأيًمرحمةًمنًمراحلًالدعوى.
 .3جوازًاالتفاقًعمىًمخالفةًالقواعدًالمتعّمقةًباالختصاص.
 .4كلًماًتقدمًصحيح.
 .5الخيارانًاألولًوالثاني.
الجكاب الصحيح رقـ 5
 يقصد بعدـ االختصاص المكضكعي: .5صدورًقرارًإداريًمنًجيةًتممكًقانونًاًالحقًبإصدارهً .
 .2صدورًقرارًمنًجيةًغيرًمختصةًبترتيبًآثارهًالقانونية.
 .3اعتداءًالسمطةًاألعمىًعمىًاختصاصاتًالسمطةًاألدنى.
 .4كلًماًتقدمًصحيح.
 .5الخيارانًاألولًوالثاني
الجكاب الصحيح رقـ 2
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 يرل القضاء اإلدارم الفرنسي أف القرار اإلدارم ال يعد مشركعان إذا: .5كانًمستندًاإلدارةًفيوًوقائعًماديةًغيرًصحيحةً .
 .2كانًمستندًاإلدارةًفيوًوقائعًماديةًغيرًمحققةًالوجود.
 .3كانًمستندًاإلدارةًفيوًوقائعًماديةًغيرًمحددة.
 .4كلًماًتقدمًصحيح.
 .5الخيارانًاألولًوالثانيً .
الجكاب الصحيح رقـ 4
 مف صكر االنحراؼ بالسمطة في معرض اتخاذ الق اررات اإلدارية ،أف يككف اليدؼ مف القرار: .5تحقيقًمنافعًشخصيةً .
 .2استغاللًالسمطةًاإلدارية.
 .3تحقيقًمنفعةًغيرًقانونيةًلمغيرً .
 .4كلًماًتقدمًصحيح.
 .5الخيارانًاألولًوالثاني
الجكاب الصحيح رقـ 4
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الوحدة التعميمية الخامسة
- 1حدود المسؤولية  -نطاق عدم المسؤولية
الكممات المفتاحية:
طعون القضاء الكامل
السمطة القضائية

-

-

نطاق عدم المسؤولية

المسؤولية عن الخطأ

-

-

أعمال السيادة

الخطأ الشخصي

-

-

أعمال السمطة التشريعية

الخطأ المرفقي

-

الضرر

-

-

أعمال

المسؤولية

عن المخاطر .
الممخص:
تيدف دعوى القضاء الكامل إلى تقرير حق خاص لمطاعن ،أو إلى إثبات وجود مركز قانوني من شأنو
أن يؤدي إلى تقرير ىذا الحق لو ،وىي تنقسم إلى خمسة أقسام :طعون االنتخابات اإلقميمية والبمدية -
طعون الموظفين الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات
والرسوم

-

-

الطعون المتعمقة بمنازعات الضرائب

طمبات التعويض عن الق اررات اإلدارية منازعات العقود اإلدارية.
-

إن مسؤولية الدولة ليا حدود تقف عندىا ،وعند ىذه الحدود يبدأ نطاق عدم المسؤولية الذي يشمل اليوم
أعمال السيادة ،وأعمال السمطة التشريعية ،وأعمال السمطة القضائية.
وان أركان المسؤولية ثالثة  :الخطأ ،والضرر ،وعالقة السببية بينيما  .واألصل في مسؤولية اإلدارة أن
تقوم عمى الخطأ .ولكن تقوم المسؤولية بغير الخطأ ،بمجرد حدوث ضرر سببو عمل اإلدارة حتى ولو
كان ىذ ا العمل غير خاطئ عمى أساس فكرة المخاطر أو تمحل التبعة.
األىداف التعميمية:
 تعريف الطالب بدعوى القضاء الكامل والطعون الخاصة بيا.
 تحديد أعمال اإلدارة التي تخرج عن نطاق المسؤولية ( أعمال السيادة
والقضائية (.
 تحديد األسس التي تقوم عميو مسؤولية اإلدارة(الخطأ
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–

المخاطرة).

-

أعمال السمطة التشريعية

كانت القاعدة السائدة فيما مضى ىي عدم المسؤولية ،فكانت الدولة ال تسأل عن أعماليا.
وعمى الرغم من أن القاعدة قد تغيرت اليوم فأصبح األصل في الدولة أن تسأل عن أعماليا التي تمحق
ضررا باألفراد ،إال أن مجمس الدولة الفرنسي قد وجد أنو من األنسب – وىو يطبق سياستو القضائية
المرنة -أن يحتفظ بالقاعدة القديمة ضمن نطاق معين.
ال السمطة التنفيذية ونشاطيا
فمن المعروف أن أعمال الدولة كثيرة ،ومتشعبة ،فينالك أو ً
اإلداري ،والسمطة التشريعية ،واألعمال التشريعية ،والبرلمانية التي تقوم بيا ،والسمطة القضائية،
واألحكام التي تصدرىا ،فيل تسأل الدولة عن ىذه األعمال مجتمعة ؟
رأى مجمس الدولة الفرنسي أن يبقى عمى قاعدة عدم المسؤولية بالنسبة ألعمال السمطتين
التشريعية والقضائية فال تتقرر مسؤولية أي منيما إال استثناء .ورأى العكس بالنسبة لألعمال اإلدارية،
فالقاع دة أن اإلدارة تسأل عن أعماليا التي تقوم بيا ،وال يستثنى من ذلك سوى أعمال السيادة.
وبالتالي فإن مسؤولية الدولة ليا حدود تقف عندىا ،وعند ىذه الحدود يبدأ نطاق عدم المسؤولية
الذي يشمل اليوم أعمال السيادة  ،وأعمال السمطة التشريعية ،وأعمال السمطة القضائية.
ينقسم ىذا الج أز إلى:
أوالً :حدود المسؤولية.
ثانياً :القواعد اإلدارية في المسؤولية.
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حدود المسؤولية
 -1عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السيادة
إن نظرية أعمال السيادة – بطبيعتيا – نظرية مكروىة من الفقو ،والقضاء ،ولذلك فإن االثنين
يتعاونان بقدر المستطاع عمى الحد منيا ،والوسائل التي تمحو آثار العمل القانوني الباطل تتكون من
اإللغاء ،والتعويض ،فإذا كان اإللغاء قد استحال بالنسبة ألعمال السيادة فإن فريقًا من الفقياء الكبار
وعمى رأسيم "جيز" يرون وجوب إباحة دعوى التعويض ،فالذي ييم الحكومة قبل كل شيء ىو بقاء ىذه
األعمال بغير إلغاء ،إذًا لتبقى ،ولكن مع تعويض األفراد الذين أصابيم ضرر منيا.

1

ولكن عمى أي أساس يمكن أن يبنى التعويض؟ ىل يبنى عمى أساس الخطأ؟
من الصعب التسميم بيذا ،وخاصة أن المفروض في القضاء أالّ يتعرض لمحكم عمى مسمك
اإلدارة ذاتو ،ولذلك فإن الفقو يحبذ بناء مسئولية اإلدارة عمى أساس المخاطر ،فحتى بفرض أن اإلدارة
لم تخطئ فإن فردًا معينا أصابو ضرر غير عادي من تصرف اإلدارة  ،وقد تحمّمو لصالح المجموع،
عما أصابو
ومبدأ مساواة الجميع أمام األعباء العامة يحتم في ىذه الحالة أن ينال المتضرر تعويضاً ّ
من ضرر.

2

ويمكن القول بأن مجمس الدولة الفرنسي قد استجاب – إلى حدٍ كبير – إلى رأي الفقو طالما أنو ال
يطمب منو أن يبني التعويض عمى أساس خطأ من اإلدارة0

3

 - 1د .مصطفى أبو زيد فهمي" :القضاء اإلداري وجملس الدولة" .ط -3جامعة اإلسكندرية  -عام  - 6966ص.888
 - 2د .سليمان الطماوي" :القضاء اإلداري" .الكتاب األول -قضاء اإللغاء -دار الفكر العريب -عام  - 6996ص.326
3
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 -2عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة التشريعية
يقال عادة إن الدولة ال تسأل عن أعمال السمطة التشريعية ،ولكن ىذا القول يحتاج إلى تحديد.
فيجب أن نحدد أوالً أعمال السمطة التشريعية التي ال تسأل عنيا الدولة ،ثم نطاق عدم المسؤولية ذاتيا.
أوالً -المقصود بأعمال السمطة التشريعية:
تنقسم أعمال السمطة التشريعية إلى أربعة أقسام :القسم األول ،يشمل األعمال التشريعية
المحضة الخاصة بسن القوانين .والقسم الثاني ،يشمل بعض التصرفات التي أوجب الدستور عرضيا
عمى البرلمان لمموافقة عمييا ،إما ألىميتيا الخاصة ،واما لتأثيرىا عمى أموال الدولة ،أو لمساسيا
بالمصالح العامة .والقسم الثالث ،يشمل األعمال المتعمقة بالنظام الداخمي لممجمس التشريعي .والقسم
الرابع يشمل تصرفات المجمس في رقابتو لمسمطة التنفيذية.
وحيث إن أعمال القسم الثاني تتضمن ثالثة أنواع من الق اررات :النوع األول يتضمن ق اررات
ذات سمطة ،كالق اررات الخاصة بإنشاء الطرق العامة ،والمصارف ،وسائر أعمال الري ...والنوع الثاني
يتضمن ق اررات ليا مساس بأموال الدولة ،ومصالحيا  ،كالق اررات الخاصة بعقد قرض عمومي ،أو الق اررات
الخاصة بالمعاىدات ،أو الق اررات الخاصة بقانون الموازنة العامة لمدولة ...والنوع الثالث يتضمن ق اررات
ذات طبيعة وصائية كالق اررات الخاصة بترتيب الييئات المحمية ،وعالقاتيا باإلدارة المركزية ،وباألفراد.

4

وجميع القرارات المبينة في ىذه األنواع الثالثة تصدر من البرلمان في شكل قوانين تختمف عن
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 فعالً ،وذلك عمى عكس الحال
في القوانين التشريعية ،فإنو يجوز لمبرلمان عند إقرارىا مخالفة أحكام قانون سابق.
 - 4د .عبد اهلل طلبة" "القانون اإلداري -الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة -القضاء اإلداري" .ط -5منشورات جامعة دمشق  -عام - 6996
ص.368
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أما ق اررات القسم الرابع فإنيا تتضمن األعمال المتعمقة بعالقة المجمس التشريعي بالحكومة ،وىي
بطبيعتيا من أعمال السيادة.

5

وعمى عمى عكس ما تقدم فإن تعيين موظفي البرلمان ،وترقيتيم ،ومنحيم العالوات ...ىو
بطبيعتو عمل إداري مغاير لألعمال البرلمانية سالفة الذكر...
ثانياً -مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية:
األعمال البرلمانية تشمل كل ما يصدره البرلمان من قرارات وأعمال قياماً بوظيفتو الدستورية.
وما عدا تمك التي تصدر في صورة قانون ،فيي تشمل إذن كل ما يصدره البرلمان ،أو أعضائو ،أو
ىيئاتو ،في أثناء قياميم بالرقابة عمى الحكومة ،ووضع التشريعات الالزمة لمبالد.

6

وبناء عميو فإن السؤال ،واالستجواب ،والتحقيق البرلماني ،وق اررات المجان في ىذا الصدد،
ً
وق اررات البرلمان بالثقة بالوزراء ،والقرارات الصادرة بالفصل في صحة نيابة األعضاء ،أو بإسقاط
العضوية عنيم ،والق اررات التي يصدرىا رئيس البرلمان ،أو البرلمان ذاتو ،لممحافظة عمى النظام فيو،
يعد
واالقتراحات المقدمة من األعضاء ،والمناقشات التي تدور بصددىا ،واآلراء التي تبدى  ...كل ذلك ّ
من قبيل األعمال البرلمانية التي ال يمكن الطعن فييا باإللغاء وال يمكن أن تسأل الدولة عن التعويض
الواجب عما تحدثو من أضرار.

7

ومبدأ عدم المسؤولية ىذا مقرر في فرنسا ،وبمجيكا ،ومصر ،وسورية ،وىو في سورية ال يطبق
أمام مجمس الدولة فحسب ،بل وأمام القضاء العادي أيضا ،فما ىو أساس عدم مسؤولية الدولة عن
ىذه األعمال ؟ وما مدى عدم المسؤولية ىذه ؟
 - 5د .مصطفى أبو زيد فهمي -مرجع سابق.882 -
 - 6د .سليمان الطماوي -:مرجع سابق -ص.289
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ثالثاً -أساس عدم مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية:
تعددت األسس التي استند إلييا في أساس عدم مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية ،ومنيا:
أ -البرلمان صاحب السيادة وصاحب السيادة ال يسأل:
ىذا ىو األساس األول الذي استند عميو البعض لمقول بعدم مسؤولية الدولة عن األعمال
البرلمانية ،فالبرلمان ىو ممثل األمة ،واألمة صاحبة السيادة ،ومن ثم فيو يعد أعمى سمطة سياسية
في البالد.
وىذا األساس ال يمكن التسميم بو ،فالبرلمان حتى وان كان الممثل األول لصاحب السيادة ،إال
أن ىذا ال ينقل السيادة ،وال يممّكيا إياه ،فالسيادة عمى حد تعبير "روسو" ال تتجزأ ،وال يمكن التنازل
المؤسسة ،ومن ثم فجب أن يخضع في
عنيا ،والبرلمان في الواقع ليس سوى إحدى الييئات المنشأة ،أو
َ
أعمالو لما قررتو السمطة التأسيسية في الدستور ،فال جناح عميو إن كانت أعمالو محل رقابة ،ألن ىذا
ىو الوضع الطبيعي الذي ال غرابة فيو.

8

ب -األعضاء ال يسألون ،والبرلمان كذلك:
فالدستور يقرر صراحة قاعدة عدم المسؤولية ألعضاء البرلمان ،فيم ال يسألون جنائياً ،أو
مدنياً عن األقوال واآلراء والتصرفات التي يقومون بيا قياما بوظيفتيم البرلمانية ،واذا كان النائب ال
يسأل ،والبرلمان يتكون من عدد من النواب فمن الطبيعي أن يكون ىو أيضا ال يسأل.
وىذا القول محل نظر كبير ،فالحكمة التي دعت إلى تقرير عدم مسؤولية العضو
ال تتوافر لتقرير عدم مسؤولية الكل ،فالعضو الواحد ضعيف ،ومن المصمحة أال نش ّل حركتو فنجعمو
عرضة لمدعاوى المدنية ،والجنائية .ولكن "الكل" – أي البرلمان في مجموعو – ليس ضعيفاً ،وليس ثمة
 - 8د .مصطفى أبو زيد فهمي -مرجع سابق.885 -

100

ما يدعو إلى تقرير عدم مسؤوليتو ،ىذا فضال عن أن الدساتير تنص صراحة عمى عدم مسؤولية
العضو ،فال مفر من اتباع حكميا ،ولكنيا لم ِ
تأت بمثل ىذا النص أبداً ،بالنسبة لمبرلمان ككل.
ج -مبدأ الفصل بين السمطات:
استند جانب من الفقو عمى ىذا المبدأ في تبرير قاعدة عدم المسؤولية ،فقالوا إن قيام المحاكم
بالرقابة عمى أعمال البرلمان ،والحكم وفقاً لذلك فيو اعتداء من السمطة القضائية عمى السمطة
التشريعية ،وبالتالي عمى مبدأ الفصل بين السمطات.
وىذا القول كان محل نقد ،فالفصل بين السمطات ال يعني الفصل التام المطمق ،ألنو لو تحقق
بيذا الشكل ألصيبت أجيزة الدولة السياسية فو ًار بالشمل ،والفصل التام ال يوجد اآلن حتى في الواليات
المتحدة األمريكية عمى الرغم ما يبين من الدراسة السطحية لنصوص الدستور.

9

وفي كثير من البالد -كفرنسا ومصر وسورية -يقوم القضاء بالرقابة عمى أعمال اإلدارة ،فمماذا
تعد رقابتو ألعمال البرلمان كذلك ؟
يعد ىذا اعتداء عمى مبدأ الفصل بين السمطات بينما ّ
ال ّ
د -السبب الحقيقي لعدم المسؤولية:
إن السبب الحقيقي ىو عدم وجود مختص بنظر قضايا المسؤولية عن األعمال البرلمانية .ففي
فرنسا مثال نرى أن الظروف التاريخية التي نشأت منذ الثورة الفرنسية عام  1789قد وضعت السمطة
القضائية في مرتبة أقل من مرتبة البرلمان ،وليذا فإن المحاكم العادية واإلدارية تنظر إلى البرلمان
وأعمالو بميابة ،وخشية ،حتى إنيا لم ِ
تعط لنفسيا حتى اآلن حق رقابة دستورية القوانين!!

 - 9د .مصطفى أبو زيد فهمي -مرجع سابق.886 -
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ىذا فضال عن أن مجمس الدولة -وىو الذي يختص أساساً بإلغاء الق اررات اإلدارية والتعويض
مقيد بالنصوص التي حددت اختصاصاتو ،والتي ليس من بينيا اختصاصو بنظر األعمال
عنياّ -
البرلمانية ،والمحاكم العادية كذلك ،فميس ىنالك إذاً قاضياً يختص بذلك.

10

رابعاً -مدى عدم المسؤولية عن األعمال البرلمانية:
القاعدة ىي عدم مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية ،وقد جاءت ىذه القاعدة كنتيجة طبيعية
ٍ
قاض يختص بنظر مثل ىذه الدعاوى ،فما مدى عدم المسؤولية ؟ وىل تشمل كل ما يصدر
لعدم وجود
عن البرلمان من ق اررات حتى ولو كانت خاصة مثال بموظفيو اإلداريين أو بترميم أبنيتو ؟
أ -مبدأ عدم المسؤولية يقتصر عمى األعمال البرلمانية بطبيعتيا:
وىذا يعني إخراج كل التصرفات القانونية العادية والق اررات اإلدارية العادية  ،كالق اررات الخاصة
ال التي يعقدىا مكتب مجمس
بالموظفين اإلداريين ...من نطاق عدم المسؤولية .فعقود األشغال العامة مث ً
الشعب مع بعض المقاولين ال تنسحب عمييا قاعدة عدم المسؤولية...

11

ب -وجوب التمييز بين التأييد السياسي والتصديق القانوني:
التأييد السياسي الصادر من البرلمان لعمل من أعمال الحكومة ال يقمب ىذا العمل من ٍ
عمل
إداري إلى ٍ
عمل برلماني .وبالتالي إذا أمرت الحكومة بإغالق إحدى الجمعيات ،أو قررت مصادرة كتاب،
أو نشرة معينة ...فإن ىذه األوامر –بطبيعتيا -ذات طبيعة إدارية بحتة ،وال تتغير ىذه الطبيعة حتى ولو
قرر البرلمان الموافقة عمى عمل الحكومة ،وتأييدىا فيو.

12

L[L,UM Hp;hl lp;lm hgrqhx hgY]hvd hglwvdm- hgskm hgehgem- w106> - 10
 - 11د .مصطفى أبو زيد فهمي -مرجع سابق.889 -
 - 12د .مصطفى أبو زيد فهمي -مرجع سابق.896 -

102

يحول العمل اإلداري إلى عمل برلماني ،فالق اررات
أما التصديق القانوني فعمى العكس من ذلك ،إذ إنو ّ
وصدق عمييا
بقوانين التي تصدرىا الحكومة في غياب البرلمان ىي أعمال إدارية ،فإذا جاء البرلمان
ّ
تتحول بيذا التصديق إلى قوانين ،وتفقد طبيعتيا اإلدارية.
فإنيا ّ
خامساً -عدم مسؤولية الدولة عن القوانين
مجردة،
يراد بالقوانين ىنا تمك التي تصدر عن السمطة التشريعية وتحوي قواعد قانونية عامة ّ
قد تصادر نشاطًا ،وقد تحد من إحدى الحريات التي اعترف بيا الدستور ،كحرية الصناعة ،وحرية
فيترتب

التجارة،

عمى

ذلك

إلحاق

ببعض

إضرار

األفراد...

ففي مثل ىذه األحوال فيل يمكن ليؤالء أن يطالبوا الدولة بتعويض عما لحقيم من ضرر من جراء ىذه
القوانين ؟
القاعدة التي سادت-قديماً -ىي عدم مسؤولية الدولة عن القوانين،

13

فما ىي األسس التي

قامت عمييا ىذه القاعدة ؟ وما ىو الوضع حاليا في فرنسا ؟
أ -أساس عدم مسؤولية الدولة عن القوانين:
 -1سيادة الدولة:
إن أقدم األسس التي قامت عمييا عدم المسؤولية في ىذا الصدد ىي فكرة السيادة ،ىذه الفكرة
التي تسمطت عمى أذىان الفقياء طوال القرن التاسع عشر ،وخاصة في نصفو األول ،نجدىا واضحة في
كتابات الفقيو الكبير "الفريير" ،إذ يقول في كتابو عن القضاء اإلداري" :إن القانون ىو عمل من أعمال
السيادة ،والخاصية األولى لمسيادة أنيا تفرض نفسيا عمى الجميع بغير أن يستطيع أحد أن يطالبيا

 - 13د .ماجد راغب احللو -مرجع سابق -ص.452
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بأي مقابل" .وىذه الفكرة كما عرضيا "الفريير" ال توجد اآلن في الفقو الحديث ،فمقد وجو إلييا الكثيرون
سيام النقد ،بل إن إحدى المدارس الفقيية قد أنكرت فكرة السيادة إنكاراً تاماً.

14

المشرع ال يخطئ:
-2
ّ
شرع
ومن األسس التي أراد البعض أن يستند إلييا الفكرة القائمة" :إن
المشرع ال يخطئ" ،ألن الم ّ
ّ
ىو الذي يحدد الخطأ والصواب من الناحية القانونية ،وبما أن المسؤولية ال تقوم إال عمى الخطأ ،فيي
المشرع من قوانين.
إذن ال تقوم أبدًا نتيجة لما يصدره
ّ

15

ولكن ىذا الرأي غير سديد ،فالمشرع ليس أكثر من مجموعة من بني البشر ،وىؤالء بطبعيم ال
يفترض فييم العصمة ،فضال عن أنيم مقيدون بنصوص الدستور ،فإذا تجاىموىا ،أو أساءوا فيميا كان
الخطأ في جانبيم ،ىذا مع العمم بأن الخطأ لم يعد األساس الوحيد الذي تقوم عميو المسؤولية ،إذ أنيا
يمكن أن تقوم عمى أساس "فكرة المخاطر"  Le risqueاستنادا إلى مبدأ "مساواة الجميع أمام األعباء
العامة".
 -3الضرر العام ال يعوض عنو:
وىنالك أساس آخر يتمخص في أ ن الضرر الذي ينشأ عن القوانين ىو ضرر عام يصيب جميع
المواطنين أو عدد كبير منيم ،في حين أن الضرر الذي يمكن التعويض عنو يجب أن يكون ضررا
خاصاً يصيب فئة قميمة من الناس.
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وقد اعتمد الكثير من الفقياء عمى ىذا األساس ،وبنوا عميو عدم مسؤولية الدولة عن القوانين،
ومن ىؤالء "جيز" و"فالين" ،و"بونار " الذي يؤكد بصفة قاطعة أن الضرر الناشئ عن القوانين ال تكون
لو مطمقاً صفة الخصوصية.
ىذا االتجاه -وان كان ينطوي عمى الكثير من الصحة -إال أنو ال يمكن التسميم بو عمى
مجردة -فإن ضرره يمكن أن يتركز عمى
إطالقو ،ألن القانون -وعمى الرغم من صدوره في صيغة عامة ّ
أشخاص قالئل ،أو فئة محددة من الناس.

16

 -4التعويض يعرقل اإلصالح:
إذا أجبرنا الدولة عمى أن تعوض األفراد عن كل ضرر تمحقو القوانين بيم ألدى ذلك الى عرقمة
اإلصالح في الدولة.
ويؤخذ عمى ىذا الرأي أن اإلصالح الذي تستفيد منو األمة بأسرىا لماذا يتحمل ضرره فئة قميمة
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
فميس غريبا أن نرى مجمس الدولة الفرنس ي يحد من قاعدة عدم المسؤولية ،ويتبع سياسة أكثر مرونة
إزاء ىذا األمر.

17

ب -نطاق عدم المسؤولية عن القوانين في فرنسا:

 - 16د .مصطفى أبو زيد فهمي -مرجع سابق.894 -
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 -1تطور قضاء مجمس الدولة الفرنسي:
تطور قضاء مجمس الدولة الفرنسي في ىذا الصدد تطوراً كبيراً ،وكانت المسألة التي يدو
ّ
المشرع وضع بعض
المشرع ،فمو أن
حوليا النقاش ىي جواز التعويض أو عدم جوازه في حال سكوت
ّ
ّ
القواعد في ىذا الصدد لقام القضاء بتطبيقيا دون صعوبة ،فماذا لو سكت المشرع ؟ ىل يمنح
التعويض أم يرفض ؟
كان قضاء مجمس الدولة الفرنسي مستق ًار منذ البداية عمى رفض التعويض في ىذه الحالة،
ولكن ىذا القضاء -وان ظل ثابتاً حوالي قرن من الزمان -إال أنو انتيى عام  1331ليستبدل بو
المجمس قضاء جديداً.
ففي ذلك العام أصدر المجمس حكمو في قضية "ال فموريت"  La Fleuretteوقرر فيو مسؤولية
الدولة عن األضرار التي تسببيا القوانين ،وبنى فيو المسؤولية عمى أساس المخاطر ،ال عمى أساسا
الخطأ.
وتتمخص وقائع القضية في أن المشرع الفرنسي أصدر قانونا عام  1934أراد أن يحمي بو
منتجات األلبان ،فنص فيو عمى تحريم صناعة وتداول أي مادة تستعمل نفس استعمال القشدة ،وال تكون
كميا من المبن ،وكان من شأن ذلك بشركة "ال فموريت"  La Fleuretteالتي كانت تصنع نوعا من
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
ع ،فاضطرت الشركة إزاء ذلك إلى المجوء إلى مجمس الدولة0
الطمب مستندًا عمى سكوت المشر ّ

 - 18د .مصطفى أبو زيد فهمي -مرجع سابق.896 -
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18

وجاء مفوض الدولة  Romieuليضع تقريره فمم يستند مباشرة عمى القضاء السابق والذي تكون
خالل قرن من الزمان ،عمى أساس أن المشرع قد سكت عن منح التعويض ،ولكنو أراد أن يجدد فبحث
أيضا في األعمال التحضيرية ليقول في النياية إن المجمس أراد أن يمنح التعويض ،ولكن المجمس
المشرع 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 استناداً إلى مبدأ
مساواة الجميع أمام األعباء العامة.وبعد ست سنوات أكد المجمس قضاءه ىذا في قضية مشابية.
 -2شروط منح التعويض:
يحكم مجمس الدولة الفرنسي – اآلن -بتعويض عن األضرار الناتجة عن القوانين إذا توافرت
الشروط اآلتية:

19

المشرع قد اتخذ قراراً صريحاً في الموضوع بمنح التعويض ،أو منعو ،فمو أنو
أ -يجب أال يكون
ّ
ع ،واذا
منح التعويض صراحة فإن ميمة القاضي تنحصر في تطبيق القواعد التي وضعيا المشر ّ
المشرع
منع التعويض امتنع عمى القاضي االجتياد ،ووجب أن يقضي برفض الدعوى .وسكوت
ّ
وحده ىو الذي يفسره المجمس عمى أنو موافقة ضمنية عمى منح التعويض.
ب -ويجب االستعانة ليس فقط بنصوص القانون ،بل باألعمال التحضيرية لمقانون ،فحتى في ىذه
ع قد اتجيت نيتو إلى رفض التعويض.
األعمال التحضيرية – يجب أال يكون المشر ّ
ج -إن النشاط الذي حد القانون منو يجب أن يكون في حد ذاتو مشروعا ومتفقا مع اآلداب العامة،
فإذا كان غير مشروع أو مخالفا لممصمحة العامة فال تعويض ،فالتشريع الصادر بإغالق دور

 - 19د .مصطفى أبو زيد فهمي -مرجع سابق.897 -
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البغاء العمني أو بتحريم المخدرات – بعد أن كانت مباحة – ال يمكن التعويض عن األضرار
التي ينزليا بالمشتغمين بيذه األمور.
د -إذا كان القانون قد ىدف حماية المصمحة العامة لمبالد بأسرىا فال تعويض ،أما إذا كان
المقصود ىو حماية مصالح طائفة معينة ،أو مشروعات معينة ،فإن التعويض يغدو ممكناً.
وىذه النتيجة وان كانت في ظاىرىا متناقضة إال أنيا في الواقع طبيعية ،ومفيومة ،فالتضحية
التي ينزليا القانون لمصمحة المجموع ،لمصمحة المجتمع كمو يجب أن يتحمميا الفرد بال
تعويض ،فالقوانين التي تحد من حرية التصدير واالستيراد ،أو التي تحدد تسعيرة جبرية لبعض
ٍ
ضرر ببعض الناس .أما
عما تمحقو من
البضائع ،إنما تفعل تمك لصالح المجموع ،فال تعويض ّ
القوانين التي تمغي صناعة معينة لتحمي صناعة أخرى فتوقع ضر ار ببعض المشروعات لصالح
بعض المشروعات األخرى فيي التي يعوض عنيا.

20

ذ -إن الضرر الذي يعوض عنو يجب أن يكون عمى ٍ
قدر من الجسامة ،فيشترط فيو أن يكون
غير عادي ،وخاص ،ومباشر.
ر -إن ىذه الشروط إنما تشترط بالنسبة لممضرور الذي ال تربطو بالدولة أي رابطة تعاقدية ،أما
ىؤالء الذين تعاقدوا معيا وجاءت التشريعات الجديدة فأنزلت بيم بعض األعباء فإن حالتيم
تحكميا المبادئ المقررة في نظرية "أعمال األمير".
ج -عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية.
عمى الرغم مما قرره القانون من إجراءات وضمانات في الحكم والتقاضي إال أنو قد تحدث بعض
األخطاء القضائية التي تمحق بالمتقاضي ضرراً جسيماً ،فقد يحاكم إنسان بتيمة معينة ويحكم عميو
20

- C.E. 13 fév. 1952. Rec. p 104.
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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
فيظل مقبوضا عميو لمدة طويمة ،وعندما يقدم لممحاكمة ترى
تطمب من القضاء تجديد الحبس االحتياطي
ّ
المحكمة أنو لم يرتكب الجرم المنسوب إليو فتقضي ببراءتو  ...في ىذه الفروض وأمثاليا ىل يباح
لممضرور أن يختصم الدولة عن األضرار التي سببتيا أعمال السمطة القضائية الخاطئة ؟
إن القاعدة المستقرة في فرنسا وفي مصر ىي عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة
القضائية ،فيل ليذه القاعدة أساس معقول ؟ وما نطاق عدم المسئولية ؟
أوالً  -أساس عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية:
أ -استقالل السمطة القضائية عن الحكومة:
من األسس التي حاولت بعض األحكام التي تستند عمييا استقالل السمطة القضائية عن
الحكومة ،ومن ثم فالحكومة ال تسأل عن أعماليا ،فعالقة القضاء بالحكومة ليست عالقة التابع
بالمتبوع ومن ثم فيي ال ترتب مسؤولية ما.

21

وىذا األساس ال يمكن االستناد عميو ،ألن القضاء -وان كان فعالً مستقالً عن الحكومة ،وال
يخضع لتوجيييا بحكم ا لدستور -إال أن ذلك ليس مدار بحثو ىنا ،فنحن نبحث أساس عدم مسؤولية
الدولة ،ال الحكومة .والحكومة عندما تدفع التعويض المحكوم بو عمى الدولة فإنما تدفع بوصفيا
المدبرة ألعمال الدولة ،والحارسة عمييا.

22

 - 21د .سليمان الطماوي -:مرجع سابق -ص .383
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ب -تقرير المسؤولية سيعرقل أعمال القضاء:
يرى جانب من الفقو أن تقرير المسؤولية عن األعمال القضائية قد "يرعب القضاة" فيجعميم
يترددون كثراً قبل الفصل في المنازعات ،األمر الذي يؤدي إلى اإلكثار من التأجيل ،وعرقمة سير
العدالة ،مما يساعد عمى تفشي اإلجرام ،واالستيانة بالقانون.

23

والواقع أن تقرير المسؤولية لن يعرقل القض اء ،فنحن ال نقرر ىذه المسؤولية في ذمة القاضي
شخصياً ،وانما نقررىا في ذمة الدولة ،فيي التي تدفع التعويض ،فما الذي يرىق القاضي بعد ذلك؟
ولماذا يقال إن تقرير المسؤولية ىنا سيعرقل القضاء مع أن تقرير المسؤولية عن أعمال السمطة اإلدارية
لم يعرقل اإلدارة ،بل عمى العكس ساعد عمى حسن سيرىا ؟

24

ج -حجية األحكام وقوة الشيء المقضي بو:
وىذا األساس في الواقع أقوى من سابقيو ،إال أنو أساس جزئي ،وقد استندت عميو بعض المحاكم
لتقرر عدم مسؤولية الدولة ،فالحكم في نظرىا بعد أن تنقضي مواعيد الطعن فيو يكون حجة فيما قضى
بو ،فإذا جاء أحد بعد ذلك ليقول إن ىذا الحكم الذي يعد "عنواناً لمحقيقة" ىو في الحقيقة خاطئ ،وان
الدولة يجب أن تعوض المضرور عما أحدثو ىذا الخطأ ،مثل ىذا القول يتعارض تاما مع قوة الشيء
المقضي بو ،ومن ثم فإنو يغدو غير مقبول.

25
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وىذا األساس صحيح بالنسبة لألحكام النيائية ،فيذه األحكام ال يمكن -من الناحية القانونية-
وصفيا

بالخاطئة،

وال

يمكن

بالتالي

أن

يعوض
ّ

عنيا،

ولكن

ىذا

األساس

ال يصمح لتقوم عميو عدم المسؤولية عن الق اررات التي ليس ليا حجية ،فإذا حكمت المحكمة الجنائية
ببراءة المتيم أال يمكن لو أن يطالب بتعويض عن المدة التي قضاىا في الحبس االحتياطي ؟ ليس في
ىذا الطمب مخالفة لحجية الحكم ،بل ىو متفق معو كل االتفاق.

26

فيذا األساس يبرر جزئيًا عدم المسؤولية عن بعض األعمال القضائية ،وال يبررىا عن البعض اآلخر.
د -السبب تاريخي بحت:
إن السبب الحقيقي في عدم مسؤولية الدولة عن األعمال القضائية إنما ىو سبب تاريخي بحت،
فقد ظمت الدولة طوال قرون عدة تتمتع بقاعدة عدم المسؤولية ،ثم بدأت ىذه القاعدة -منذ القرن التاسع
ِ
تختف نيائيا ،فظمّت في نطاق محدود تغطي بعض األعمال ،ومنيا
عشر -تزول شيئا فشيئاً ،ولكنيا لم
أعمال السمطة القضائية ،وعمى الرغم من عدم وجود أساس معقول يفسر قاعدة عدم المسؤولية إال
أنيا ما زالت قائمة حتى اليوم.

27

والواقع أنو ليس ثمة ما يمنع -من الناحية الفنية القانونية -من تقرير مسؤولية الدولة عن
األعمال القضائية جميعيا ما عدا األحكام (لما ليا من حجية) ،بل وحتى ىذه األحكام النيائية قد يجد
ا لمشرع أن العدالة تقتضي إعادة النظر فييا بعد فوات مواعيد الطعن ،فيبيح ذلك بنصوصٍ خاصة،
وفي ىذه الحالة يغدو التعويض عنيا أم ًار ممكنًا.
ثانياً -نطاق عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية:

 - 26د .عبد اهلل طلبة  -مرجع سابق -ص.328
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يتصور وجودىا في ىذا المجال نوعان :مسؤولية الدولة ،ثم مسؤولية الموظف
إن المسؤولية التي
ّ
(القاضي) شخصيًا في مالو الخاص ،فإلى أي حد تسأل الدولة عن األعمال القضائية؟ والى أي حد
يسأل الموظف (القاضي) شخصياً ؟
إن القاعدة المس ّمم بيا في فرنسا ،ومصر ،وسورية ،ىي عدم المسؤولية ،عمى الرغم من عدم
وجود أساس معقول يبررىا اليوم.
وس نعرض فيما يمي ليذه القاعدة بالنسبة ألعمال القضاة ،ثم ألعمال النيابة العامة ،ثم ألعمال
البوليس القضائي (الضبطية القضائية) ،ثم ألعمال مساعدي العدالة (المحضرين -كتبة المحاكم-
الخبراء)...
 -1أعمال القضاة:
تغطي قاعدة عدم المسؤولية أعمال جميع القضاة ،سواء كانوا في الدوائر المدنية ،أو الجنائية،
أو األحوال الشخصية ....وسواء ذلك قضاة المحاكم العادية ،أو قضاة المحاكم االستثنائية ،كالمحاكم
العسكرية ...وىي تغطي جميع أعماليم ،ليس األحكام ذات الحجية فحسب ،بل وجميع األحكام والق اررات
التي يصدرونيا قيامًا بوظيفتيم في الفصل في الخصومات ،فيي تغطي األحكام النيائية ،واألحكام
التمييدية ،واألحكام الصادرة في إشكاالت التنفيذ ،واألعمال الوالئية ،كاألوامر عمى العرائض...
ونمفت النظر إلى أن قاعدة عدم المسؤولية ال تغطي القرارات اإلدارية التي يصدرىا القضاء
فالق اررات التي يصدرىا رؤساء الم حاكم بالنسبة لمموظفين الكتابيين الخاضعين ليم ،سواء في التأديب ،أو
عدىا مجمس الدولة الفرنسي منذ البدء ق اررات إدارية بحتة ،ومن المتصور
غيرىا من النواحي الوظيفيةّ ...
أن يمغييا المجمس ،وأن يحكم عمى الدولة بتعويض عما سببتو من أضرار.
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كما أن قاعدة عدم المسؤولية ال تغطي ق اررات الجيات اإلدارية ذات االختصاص القضائي،
فيذه الق اررات ق اررات إدارية تدخل في والية اإللغاء ،ومن ثم فإن الدولة يمكن أن تسأل عنيا ،ويمكن
لمقضاء اإلداري أن يقضي في طمبات التعويض المبنية عمييا.

28

 -2أعمال النيابة العامة:
ال لمسمطة القضائية؟
تعد النيابة العامة كالقضاء جزءاً مكم ً
ىل ّ
ال شك في ذلك ،فقانون السمطة القضائية السوري لعام  1961سوى بين رجال النيابة وبين
القضاة في دعوى المخاصمة فكشف بذلك عن حقيقة وضعيم في نظر المشرع.
 -3أعمال الضابطة القضائية:
الضبط نوعان :إداري وقضائي .الضبط اإلداري ميمتو المحافظة عمى األمن العام ،والصحة
العامة ،والسكينة العامة .وييدف إلى منع وقوع الجرائم ابتداء .أما الضبط القضائي فميمتو اكتشاف
الجرائم بعد وقوعيا ،وجمع األدلة التي تساعد عمى العقاب عمييا ،وقوى األمن الداخمي تقوم عندنا
بالميمتين (الضبط اإلداري والقضائي) .وىنالك بعض الفئات من الموظفين العموميين منحت قانوناً صفة
الضبط القضائي بالنسبة ألنواع خاصة من الجرائم ىي تمك التي تتعمق بأعمال وظيفتيم ،ومن ىؤالء
مفتشو الصحة ومفتشو الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش ،وموظفو الجمارك ...
أما أعمال الضبط اإلداري فال شك أن الدولة تسأل عنيا .ولكن ما ىو الحل بالنسبة ألعمال
ال قضائية ال يختص
تعد ق اررات إدارية ،بل أعما ً
الضبط القضائي؟ من حيث اإللغاء ال شك أنيا ال ّ
مجمس الدولة بإلغائيا ،وبالتالي فيو ال يختص بالتعويض عنيا ،فيي تدخل في اختصاص القضاء
العادي ،ولكن ىل تحمييا قاعدة عدم المسؤولية كأعمال القضاة ؟
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ترى المحاكم الفرنسية عدم مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط القضائي تمامًا كأعمال القضاة.
أما في مصر فإن القضاء يميل إلى الرأي العكسي ،ويقرر مسؤولية الدولة عن ىذه األعمال.
ونرجح اتجاه القضاء المصري ،ألن ىذه األعمال في الواقع وان كانت متصمة بالقضاء إال أنيا
ّ
ليست من أعمال القضاء ،وال يجوز أن تتساوى باألحكام القضائية ،فميس كل ما يتصل بالقضاء
تغطيو قاعدة عدم المسؤولية ،فأعمال مساعدي العدالة (المحضرين -الكتبة) وان كانت ال تقل اتصاالً
بالعمل القضائي إال أنيا ال تتمتع بقاعدة عدم المسؤولية.
 -4مساعدي العدالة :
كالكتبة ،والمحضرين ،فإن أعماليم -وان اتصمت بالقضاء -إال إن الدولة ال تتمتع بالنسبة ليا
بقاعدة عدم المسؤولية.

29
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القواعد اإلدارية في المسؤولية
سنعرض في ىذا الج أز لمقواعد اإلدارية في المسؤولية ،وىي قواعد قضائية بحتة وضعيا مجمس
مدى طويل.
الدولة الفرنسي عمى ً
أ -أساس المسؤولية الخطأ أم المخاطر؟
أركان المسؤولية ثالثة :الخطأ ،والضرر ،وعالقة السببية بينيما .واألصل في المسؤولية أن تقوم
عمى الخطأ ،فإذا أصاب اإلنسان ضرر من جراء خطأ اإلدارة وجب عمييا أن تعوضو عما أصابو من
ضرر.
ولكن ىل تقوم المسؤولية بغير الخطأ ،بمجرد حدوث ضرر سببو عمل اإلدارة حتى ولو كان
ىذا العمل غير خاطئ ؟
أقر فييا مسؤولية اإلدارة
ىذا ىو ما ذىب إليو مجمس الدولة الفرنسي بالنسبة لموضوعات عدة ّ
عمى أساس المخاطر ،أو تحمل التبعة ،حيث إن اإلدارة قد تستفيد من أعمال معينة ،وتفيد بيا الكثيرين،
ولكنيا تخ ّمف بيذه األعمال المشروعة بعض المخاطر ،فيجب عمييا أن تتحمل تبعة ىذه المخاطر،
فينالك فرد أصابو ضرر من جراء ىذه األعمال التي سيستفيد منيا الكثيرون ،ومبدأ مساواة الجميع أمام
األعباء العامة يقضي بأال يتحمل ىذا الفرد وحده ذلك الضرر بل يجب أن يقسم عمى الجميع ،وىذا لن
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
تحمل التبعة كأساس لممسؤولية اإلدارية.
الذي يؤدي إلى األخذ بفكرة المخاطر ،أو ّ
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30

ب -المميزات العامة لفكرة المخاطر كأساس لممسؤولية اإلدارية:
أوالً -مفيوم فكرة المخاطر:
األساس الطبيعي الذي تقوم عميو المسؤولية ىو الخطأ ،وال يمجأ مجمس الدولة الفرنسي إلى
مكمل لألساس األول ،فيو يقيم المسؤولية دون أن يتطمب من المضرور إثبات
فكرة المخاطر إال كأساس ّ
خطأ ما في جانب اإلدارة ،أو جانب الموظف ،فالمسؤولية في حالة المخاطر تقوم بغير حاجة إلى
إثبات أي خطأ ،ويكفي فييا أن يثبت المضرور أن الضرر قد نشأ عن فعل صادر من اإلدارة ،سواء
أكان ىذا الفعل خطأ أم ال.
وبما أن األصل في المسؤولية أن تقوم عمى أساس الخطأ ،وبما أن المخاطر أساس تكميمي
فيجب إذن أن نحد من امتدادىا أكثر مما ينبغي ،وىذا ىو ما حرص عميو مجمس الدولة الفرنسي فتتطمب
في الضرر شروطا خاصة أكثر من تمك التي يشترط في حالة المسؤولية عمى أساس الخطأ ،ففضال عن
وجوب كون الضرر مؤكداً ،ومباشراً ،يجب أن يكون خاصاً ،وغير عادي0

31

وال بد أن نفرق بين القوة القاىرة والحادث الفجائي ،فبما أن المسؤولية المبنية عمى فكرة
المخاطر ال يتطمب قياميا إثبات أي خطأ في جانب اإلدارة ،فإنيا ال تنتفي في حالة الحادث الفجائي،
بل تنتفي فقط في حالة القوة القاىرة .فالحادث الفجائي يشبو القوة القاىرة في أنو ما كان يمكن توقعو،
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
الخارجي ...تمثل قوة قاى رة .أما انفجار إحدى القاطرات ،أو تحطم إحدى الكابالت الكيربائية ...في ىذه
الحوادث إذا حدثت ألسباب نجيميا فيي حوادث فجائية.
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ثانياً -تطبيقات فكرة المخاطر في القضاء اإلداري الفرنسي:
ٍ
مجاالت عدة .وقد
طبق مجمس الدولة الفرنسي فكرة المخاطر ،وبنى عمييا مسؤولية اإلدارة في
استقرت الحمول التي جاء بيا حتى أن المشرع نفسو قد تدخل ونظم بعض الموضوعات مستميماً ما
مصر عمى أن تقوم فكرة المخاطر
ًّا
وضعو المجمس من قواعد ،ومازال المجمس حتى اآلن يطبق قضاءه
كأساس تكميمي لممسؤولية ،إلى جانب فكرة الخطأ ،واألضرار التي عوض المجمس عنيا عمى أساس
المخاطر ىي:

32

أ -األضرار الناتجة عن األشغال العامة والمنشآت العامة:
كان ىذا المجال ىو أول ما طبق فيو مجمس الدولة الفرنسي المسؤولية عمى أساس المخاطر،
ولعل مرجع ذلك إلى ما لمممكية الفردية من قداسة في مبادئ القانون العام التي جاءت مع مجيء الثورة
ّ
الف رنسية ،فكل ما يضر بيذه الممكية يجب أن يدفع عنو تعويض عادل ،إذ ال يجوز نزع الممكية بغير
مقابل .ىذا فضال عن الظروف التاريخية التي ساعدت المجمس في ىذا القضاء ،ففي القرن التاسع عشر
حيث تمت األشغال العامة الضخمة في أنحاء أوربا من شق ،إلى إقامة الطرق ،إلى مد الخطوط
الحديدية ...فكان ىذا المجال بطبيعتو أخصب مجال لممسؤولية اإلدارية ،فكان طبيعيا أن يبنى المجمس
ال عن أن بناء المسؤولية عمى أساس المخاطر فيو تحاش لمحكم عمى مسمك
فيو قضاءه الجديد ،فض ً
اإلدارة ،إذ إنو بطبيعتو ال ينطوي عمى أي لوم ليا.

33
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33

ب -األضرار المينية التي تصيب موظفي اإلدارة وعماليا:
يحدث أن يصاب أحد عمال اإلدارة العامة ،أو موظفييا ،في أثناء العمل ،وال يستطيع أن يثبت
خطأ اإلدارة ،وان كان من الثابت أن الفعل الضار متصل بنشاطيا ،فيل يستطيع في ىذه الحالة أن
يطمب التعويض عمى أساس المخاطر؟

بدأ مجمس الدولة الفرنسي قضاءه في ىذا الشأن بحكم أصدره عام  1895في قضية Cames
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
جانب اإلدارة ،ولم تستطع اإلدارة أن تثبت أي خطأ من جانبو ،فالفعل الضار -وان كان متصالً بنشاط
فمما عرض
اإلدارة -إال أنو مجيول السبب ،وترتب عمى ذلك أن رفضت اإلدارة دفع أي تعويض لوّ ،
مفوض الدولة  Romieuىذه الحقائق ،ولكنو انتيى إلى وجـوب دفع
األمر عمى مجمس الدولة سجل ّ
تعويض لمعامل ،بانياً مسؤولية اإلدارة عمى أساس "مخاطـر الحرفـة" ،فما كان من مجمس الدولة إال أن
ال عمى ىذا األساس .وكان من أثر ىذا القضاء أن تدخل
مفوض الدولة وبنى المسؤولية فع ً
اعتنق رأي ّ
المشرع ونظم الموضوع تشريعيًا بقوانين عدة.
ّ

34

ج -األضرار الناتجة عن نشاط اإلدارة الخطر:
قد تزاول اإلدارة عمى بقعـة معينـة من األرض نشـاطاً خطـراً يخمق بالنسبة لجيرانيا مخاطـر غير
عادية ،دون أن يكون ناتجا عن أي خطأ من جانبيا ،في مثل ىذه الحالة ىل يترك الجـيران الذين يناليم
ضرر من ىذا النشـاط بغير تعويض ما داموا لم يثبتـوا خطأ اإلدارة؟ ىذا ىـو ما أجاب عميو مجمس
الدولة الفرنسي في حكمو الصادر في  1919/3/28في قضية تتمخص وقائعيا في أن اإلدارة ،وفي أثناء
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الحرب العالمية األولى ،قد وضعت في قمعة "التاج المزدوج" بالقرب من باريس مقادير ضخمة من
اع اإلدارة فييا االحتياطات الالزمة ،وقد حدث أن انفجرت ىذه
المفرقعات ،وقد تم ذلك بطريقة بدائية لم تر َ
المفرقعات انفجا ًار شديدًا أدى إلى إنزال الكثير من األضرار بالمباني المجاورة ،فمما وصل األمر إلى
مفوض الدولة أن يرتب مسؤولية الدولة عمى أساس الخطأ الذي ارتكبتو حين وضعت
مجمس الدولة حاول ّ
وقدر
المفرقعات ،ولم تر ِ
اع في وضعيا العناية الكافية .لكن مجمس الدولة كان لو في القضية رأى آخرّ ،
بناء عمى ذلك أن السمطات
أن ىذه الظروف االستثنائية من شأنيا أن تخفف الخطأ ،أو تغطيو ،فقرر ً
العسكرية قد قامت تحت ضغط الضرورة بعمميات تنطوي عمى مخاطر تجاوزت تمك التي تنتج عادة من
الجوار ،وان ىذه المخاطر من طبيعتيا أن تؤدي إلى مسؤولية الدولة بصرف النظر عن أي خطأ
ارتكبتو من جانبيا .وىذا يعني أنو بنى المسؤولية اإلدارية عمى أساس المخاطر ،وقد استقر قضاؤه منذ
ذلك الحكم عمى ىذا األساس ،وكرره بعد ذلك عدة مرات0
وقد كان من شأن ىذا القضاء أن تدخل المشرع – كما فعل في مرات عديدة – ونظم ىذا
الموضوع تشريعياً.
د -األضرار الناتجة عن عدم تنفيذ األحكام القضائية:
األحكام القضائية منيا ما يصدر ضد اإلدارة ،ومنيا ما يصدر ضد األفراد ،ويطمب من اإلدارة أن
ال ،واذا
تعاون عمى تنفيذىا عمييم ،فأما األحكام الصادرة ضد اإلدارة فيجب عمييا أن تنفذىا تنفيذًا كام ً
امتنعت كان امتناعيا انتياكاً واضحاً لقوة الشيء المقضي بو ،األمر الذي يكون فو اًر -وفي الحال-
خطأ جسيمًا يترتب عميو مسؤوليتيا .أما األحكام الصادرة ضد األفراد فتسري عمييا أيضا القاعدة نفسيا،
إال أنيا تتميز في بعض األحيان بوجود ظروف استثنائية تحيط بتنفيذىا فتجعمو ذا خطر عل األمن
العام ،والظروف االستثنائية التي تعرض ليا أكثر من مرة قضاء اإللغاء تجعل القرار المخالف لمقانون

119

صحيحًا إذا كان الزما لمواجية األمور فييا ،ومن ثم فإنو يصبح بمنجى عن اإللغاء ،وكما أنيا ذات أثر
في قضاء اإللغاء فيي ال تقل أث ًار في قضاء التعويض ،فإذا ترتب عمى تنفيذ الحكم الصادر لفرد ضد فرد
آخر متاعب جسيمة لألمن العام ،وامتنعت اإلدارة عن المعاونة في تنفيذه بالقوة الجبرية ،فإن عمميا ىذا
ال في سبيل
ال ينطوي عمى أي خطأ ،ولكن الشخص المحكوم لو يكون قد تحمل في ىذه الحالة عبئًا ثقي ً
المجموع ،واذا انفرد بتحممو فإن ذلك يصيب بالخمل مبدأ المساواة أمام األعباء العامة ،ولذلك فإن مجمس
الدولة حرص في ىذه الحالة عمى أن يقضي لو بتعويض بانيًا مسئولية اإلدارة عمى أساس المخاطر.

35

ج -الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:
ىل تسأل اإلدارة عن ق اررات الموظف الفعمي؟
فيما يتعمق باإللغاء فإن نظرية الموظف الفعمي تغطى عيب عدم االختصاص وحده ،أي تغطي
العيب الناتج عن أن ىذه الق اررات لم يتخذىا موظف رسمي .أما بالنسبة لمعيوب األخرى فيطبق فييا
نفس القواعد التي تطبق بالنسبة لمموظف األصيل الموجود في الظروف نفسيا ،فالقواعد نفسيا تقريبًا
تطبق في المسؤولية ،ومن ثم فإن اإلدارة تسأل عن الق اررات الباطمة لمموظف الفعمي في الحدود ذاتيا
التي تسأل فييا عن الق اررات الباطمة لمموظف األصيل.

36

والخطأ نوعان :خطأ شخصي ،وخطأ مرفقي ،الخطأ الشخصي ينسب إلى الموظف نفسو ،في
حين ينسب الخطأ المرفقي إلى المرفق العام .والتفرقة بين الخطأين يترتب عمييا في فرنسا أثران ،أوليما
أن الموظف ىو الذي يتحمل عبء التعويض في حالة الخطأ الشخصي ،بينما تسأل الدولة وحدىا عن

- C.E. 25 janv. . 1929, D 1929 p 35.
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35

األخطاء المرفقية ،وثانييما أن االختصاص -في الحكم بالتعويض -في حالة الخطأ الشخصي إنما
يتقرر لممحاكم العادية.

37

د -الضرر:
ال يكفي في تحريك مسؤولية اإلدارة أن ترتكب خطأ ما ،بل ال بد أن يتسبب ىذا الخطأ في
يعد وجود الضرر ىو الذي
إحداث ضرر معين ،فالمسؤولية ال يمكن أن تقوم بغير توافر ىذا الركن ،بل ّ
عم ا إذا كانت اإلدارة قد أخطأت أم لم تخطئ.
يدفع إلى تحريك المسؤولية منذ البداية ،والبحث ّ

38

وال يكفي بطبيعة الحال أي ضرر لتقوم ىذه المسؤولية ،فاإلدارة مثال ال تسأل عن الضرر غير
ٍ
بشكل مباشر ،ولذلك فإن ىنالك خمسة شروط ال بد من
المحقق ،أو الضرر الذي لم تتسبب ىي فيو
توافرىا في كل ضرر يراد لإلدارة أن تمتزم بالتعويض عنو:

39

 -1فالضرر يجب أن يكون مباش ًار.
 -2وأن يكون محققًا.
 -3وان ينصب عمى مركز قانوني جدير بالحماية.
 -4يمكن تقديره بالنقود.
 -5وال يشترط في ىذا الضرر أن يكون خاصًا.

 - 37د .عبد اهلل طلبة  -مرجع سابق -ص.339
 - 38د .عبد اهلل طلبة  -مرجع سابق -ص.359
 - 39د .ماجد راغب احللو -مرجع سابق -ص.588
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 تمارين: من تطبيقات القضاء اإلداري في فرنسا لفكرة المخاطر: .1األضرار المينية التي تصيب موظفي اإلدارة وعماليا.
 .2األضرار الناتجة عن نشاط اإلدارة الخطر.
 .3األضرار الناتجة عن األشغال العامة والمنشآت العامة.
 .4كل ما تقدم صحيح.
 .5الخياران األول والثاني.

الجواب الصحيح رقم 4

 يقصد بعدم مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية: .1إخراج التصرفات القانونية المتعمّقة بالعمل البرلماني من نطاق الطعن باإللغاء أو
التعويض.
 .2إخراج الق اررات اإلدارية المتعمّقة بالعمل البرلماني من نطاق الطعن باإللغاء أو
التعويض.
 .3إخراج العقود اإلدارية المتعّمقة بالعمل البرلماني من نطاق الطعن باإللغاء أو التعويض.
 .4كل ما تقدم صحيح.
 .5الخياران األول والثاني.
الجواب الصحيح رقم 1
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 التأييد السياسي والتصديق القانوني: .1كالىما يقمبان العمل اإلداري إلى عمل برلماني.
 .2كالىما عمل من أعمال الحكومة.
ال برلمانيًا.
 .3يؤدي التأييد السياسي إلى جعل العمل اإلداري عم ً
 .4كل ما تقدم صحيح.
 .5الخياران األول والثاني.
الجواب الصحيح رقم 3
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الوحدة التعميمية السادسة
 -2أصول المحاكمات اإلدارية
الكممات المفتاحية:
الدعوى اإلدارية  -رفع الدعوى  -عريضة الدعوى  -تحضير الدعوى  -مفوض الدولة  -الطمبات
اإلضافية  -التدخل  -انقضاء الخصومة -إثبات الدعوى  -عبء اإلثبات  -طرق اإلثبات.

الممخص:
تتميز األصول اإلدارية بأن القاضي ىو الذي يقودىا ويوجييا .وآية ذلك أن المدعي في اإلجراءات
ّ
اإلدارية يستطيع بعد إيداع صحيفة الدعوى في قمم كتاب المحكمة المختصة أالّّ يقوم بأي إجراء آخر،

البلزمة لمفصل في النزاع .واإلجراءات
ومفوض الدولة ،إتمام كل اإلجراءات التمييدية ّ
وتتولّى المحكمةّ ،
اإلدارية تسودىا الصبغة الكتابية ،ويفترض فييا البساطة ،واالقتصاد في النفقاتّ.ومما ال شك فيو أن
اإلجراءات اإلدارية متميزة ومستقمة عن اإلجراءات المدنية والتجارية ،ولكن مع ذلك فيناك حقيقة قائمة

ال توجد نصوص صريحة تخالفيا
وىي أن القضاء اإلداري يطبق أحكام قانون األصول المدنية شريطة أ ّّ
في القانون اإلداري.

وينوب عن اإلدارة في المنازعات اإلدارية إدارة قضايا الدولة .ويمعب مفوض الدولة دو ًّار حيويًاّ في

تحضير الدعوى بعد رفعياّ .وأول ما يميز اإلثبات اإلداري أن القاضي اإلداري ال يترك ميمة اإلثبات
عمى عاتق األفراد يقومون بيا وحدىم ويقتصر دوره عمى الحكم ألقواىم حجة ،وانما يقوم ىو نفسو بدور
كبير في البحث عن الحقيقة.

والمبدأ العام ىو حرية اإلثبات أمام القضاء اإلداري وأىم طرق اإلثبات الدليل الكتابيّ،اإلقرار والخبرة.

األىداف التعميمية:
 تعريف الطالب بأطراف الدعوى اإلدارية وومثمييم.
 معرفة القانون الواجب التطبيق في األصول اإلدارية.
 تحديد نوع اإلثبات وطرقو.
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موضوع ّالمحاكمات اإلدارية ّمن ّأدق ّالموضوعات ّفي ّالقانون ّاإلداريّ ،أولًّ ،لعبلقتوّ
الشديدةّبأصلّالحقّالمتنازعّعميوّ،وثانياًّ،لصعوبتوّفيّالدراسةّكموضوعّ.فأما ّإنوّشديد الصمة
بأصل الحق فمردهّإلىّماّالعتباراتّالفن القانونيّبصفةّعامةّمنّأىميةّأمامّالقضاءّ،فقدّيكونّ
لمفردّحقّ،أوّمصمحةّمشروعةّ،ولكنوّالّيحسنّتقديمّأدلتوّ،أوّعرضّموضوعوّ،فيضيعّحقوّ،
أوّيستحيلّعميوّعرضوّأمامّالقضاءّنتيجةّلمدفعّبعدمّالقبولّ.وأماّكونوّصعبّ ّودقيقّفمردهّإلىّ
أنّالنصوصّالموجودةّفيوّقميمةّ،وقانونّاإلجراءاتّالذيّوعدّالمشرعّبإصدارهّلمّيصدرّبعدّ 1.
تتميزّاألصول اإلدارية بأن القاضي ىو الذي يقودىا ويوجيياّ،بينماّالقاعدةّفيّاألصولّ
ّ
ّاإلدارية ّيستطيع بعد
ّ
المدنية ّأن ّاألفراد ّىم ّالذي ّيقودوىاّ .وآية ّذلك ّأن ّالمدعي ّفي ّاإلجراءات
إيداع صحيفة الدعوى في قمم كتاب المحكمة المختصة ألّ يقوم بأي إجراء آخرّ ،وتتولّىّ
ومفوض الدولةّ ،إتمامّكلّاإلجراءاتّالتمييديةّالبلزمةّلمفصلّفيّالنزاعّ،وىذاّبطبيعةّ
المحكمةّ ّ،
الحالّغيرّماّىوّسائدّفيّاألصولّالمدنيةّ .
اءّمنّتمقاءّنفسوّ،أوّبناءّ
ولمقاضي اإلداري أن يأمر بإجراء تمييدي يراه ضرورياًّ،سو
ً
عمىّطمبّالخصومّ،وحتىّإذاّطمبّالخصومّذلكّفيوّغير ممزم ّبإجابتيمّإلىّماّطمبواّإنّرأىّ
بلّ .
لذلكّمح ً
اإلجراءاتّاإلداريةّتسودىاّالصبغة الكتابية ّفكلّماّفيياّيجبّأنّيكونّبالكتابةّ:طمباتّ
ّويكون ّاعتقاده ّوقتّ
الخصومّ ،وحججيم،ومستنداتيمّ ،وأدلتيمّ ...وكل ّما ّيعرض ّعمى ّالقاضيّ ،
الحكمّ،يجب أن يكون ثابتا بالكتابة في ممف الدعوىّ .
 - 1د .عبد اهلل طلبة  -مرجع سابق -ص283
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ويفترض ّفي ّاألصول ّاإلدارية البساطة في اإلجراءات ،والقتصاد في النفقات ،فأماّ
موجية بواسطة القاضيّّ ،ومنّثمّفيوّ
البساطةّفيّاإلجراءاتّفمعلّأكثرّماّيساعدّعميياّأنياّ ّ
يسعىّلماّىوّضروري فقط ّمنّإجراءاتّالتحقيقّ،فضبلّعنّأنوّغير ممزم بتحقيق كل رغبات
الخصوم في كل ما يطمبونو ّإذاّرأىّأنّىذهّالرغباتّيقصدّبياّتعطيل ّالفصلّفيّالدعوىّبغيرّ
مقتضىّ،ىذاّإلىّجانبّأنّاإلعبلنّإنماّيتمّبالطرقّاإلداريةّ،وبالبريدّ.وأماّالقتصاد في النفقات
فأمر نراه في فرنسا ّذلك ّأن ّالرسوم ّالقضائية ّأمام ّمجمس ّالدولة ّأقل ّمن ّالرسوم ّأمام ّالقضاءّ
العاديّ،فضبلّعنّأنّالطعن باإللغاء يعفى من دفع الرسوم مقدماًّ،ويعفى صاحبو نيائيا من
ٍ
اهّبوساطةّمحامّ،فيعدّ
دفع الرسوم إذا نجح في دعواه ،كماّأنوّيعفىّمنّالمجوءّإلىّرفعّدعو
طعنوّبنفسوّإنّاستطاعّ .
ومما ّال ّشك ّفيو ّأن ّاإلجراءات اإلدارية متميزة ومستقمة عن اإلجراءات المدنية
والتجارية ،ولكن ّمع ّذلك ّفيناك ّحقيقة ّقائمة ّوىي ّأن ّقانون ّالمرافعات ّالمدنية ّوالتجارية ّأكثرّ
وأوفرّتنظيماّفيّالوقتّالذيّالّنجدّفيوّ–ّفيّالقانونّاإلداريّ–ّمنّالتشريعاتّماّيضارعوّفيّ
ذلكّ .ليذا ّفإن ّالقضاء ّاإلداري ّيطبق ّأحكام ّقانون ّاألصول ّالمدنية ّشريطة ألّ توجد نصوص
صريحة تخالفيا في القانون اإلداريّ،وأالّّتتعارضّتمكّاألحكامّمعّتنظيمّالقضاءّاإلداريّنفسوّ،
فيناك ّإذن ّقيد ّمزدوج ّعمى ّتطبيق ّأحكام ّاألصول ّالمدنية ّفي ّنطاقنا ّىذاّ ،وبالقدر ّالذي ّالّ
يتعارضّأساساّمعّنظامّمجمسّالدولةّوأوضاعوّالخاصةّبوّ .
وسنعالجّالموضوعّفيّ ّ:
أو ًلّ:الدعوىّاإلدارية .ثانياًّ:اإلثباتّأمامّالقضاءّاإلداريّ .
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الدعوى اإلدارية

أولً -رفع الدعوى:

إنّالنقطةّاألساسيةّفيّىذاّالموضوعّىيّمعرفةّمنّالذي ينوب عن اإلدارة في التقاضي
في المنازعات اإلداريةّ؟ ّ
اقعّأنّالنيابةّاألولىّالمتصورةّفيّىذاّالشأنّىيّحتماً ّنيابة قانونيةّ ،وقدّتوجدّنيابةّ
الو
ّ
بلًّ -الّ
اتفاقيةّ ،ولكنيا ّتتولّد ّبعد ّأن ّيوجد ّالنائب ّالقانونيّ ،ألن ّالوكيل ّاالتفاقي ّ-كالمحامي ّمث ّ
يمكنّأنّيوجدّقبلّأنّنعرفّمنّالذيّسيتعاقدّمعوّكنائبّعنّاإلدارةّ،فحتىّإذاّوجدتّالنيابةّ
االتفاقيةّفيي توجد بعد النيابة القانونيةّ .
وبماّأنّالنيابةّفيّىذاّالشأنّىيّفيّجوىرىاّنيابة قانونية ّفإنّالذيّيحددىاّىوّالقانونّ
نفسوّ ،فالمرجع ّاألول ّفي ّىذا ّالصدد ّإنما ّيكون ّإلى ّالنصوص ّالقانونيةّ ،وليس ّإلى ّالمبادئّ
الفقييةّ.وتحتلّإدارة قضايا الدولةّمكاناّميماًّفيّالمرافعةّعنّالدولةّ .
واذاّرجعناّالىّالنصوصّالنافذةّلوجدناّأنّالذيّيوقّعّعنّالدولةّىم الوزراء كل في حدود
وزارتوّ ،ىذا ّعن ّالدولة ّكشخص ّمعنويّ ،أما ّاألشخاص المعنوية ّاألخرى ّ(إقميمية ّكانتّ
كالمحافظاتّ ،والمدنّ ،والقرىّ ،أم ّمرفقية ّّكالمؤسساتّ ،والييئات ّالعامة) ّفينوب عنيا ممثميا
الخاص الذي يتحدد حسب نصوصياّ،وليسّممثلّالسمطةّالمركزيةّ(الوزير)ّ .
والقاعدةّالعامةّأنّ الدعوى ترفع عمى الجية التي أصدرت القرار ،أو الييئة الرئاسية إن
كانت تختص بالرقابة عمى مثل ىذا القرارّ ،وانّكانّالطعنّالّيكونّإالّفيّقرار نيائيّ،فإذاّ
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صدرّقرار غير نيائي ّألنوّيحتاجّإلىّتصديقّمنّسمطةّأعمىّفإنّىذاّالقرارّغيرّالنيائيّل
يختصم بمفردهّ ،وانماّبعدّصدورّالقرارّبالتصديقّ،وشريطةّأنّيكونّالطعنّفيوّمعّالطعنّفيّ
ىذاّالقرارّاألخيرّ .
واألصل أن الدعوى يجب أن يكون موضوعيا ق ارراً واحداً فقطّ،والّيكونّموضوعياّأكثرّ
منّقرارّ،إالّإذاّكانّبينّالق ارراتّرابطة وثيقة من التصالّ،وتتعمّق جميعيا بالمركز القانوني
نفسوّ ،وليذاّفقدّحكمّبقبولّنفسّالدعوىّالتيّتوجوّضدّق اررينّأحدىماّكانّنتيجةّلآلخرّ.كماّ
يفترض ّأن ّيرفع ّالطاعن ّدعواه ّبمفرده ّومن ّثم ّفإن ّالدعوى ّالمرفوعة ّمن ّعدة ّأشخاص ّدفعةّ
ّتعد ّغير ّمقبولةّ ،وىنالك ّاستثناء ّيدخل ّعمى ّىذه ّالقاعدة ّفي ّحالة ّما ّإذا ّكان ّجميعّ
واحدة ّ
الطاعنين ّفي ّالمركزّالقانوني ّنفسو ّبالنسبة ّلمقرارّموضوع ّالدعوىّ .كما ّىو ّالحال ّبالنسبة ّإلىّ
الموظفين ّالذين ّيطمبون ّإلغاء ّنفس ّالقرار ّالضار ّبيمّ ّ ،وبالنسبة ّلممقاولين ّالذين ّيطمبون ّإلغاءّ
القرارّالباطلّبإرساءّالعطاءّفيّالمناقصةّعمىّشخصّآخرّ ...
وفيّحالّماّإذاّقبلّالمجمسّالدعوىّالجماعيةّمنّعدةّأشخاصّفإن تنازل أحدىم عن
الدعوى ل يمنع المجمس من المضي في نظرىا عمو يجد في طمب الباقين شيئاً جدي ار
بالحمايةّ 2.
وكلّدعوىّترفعّإلىّمجمسّالدولةّ،سواءّكانتّدعوىّإلغاءّ،أوّدعوىّتعويضّ،يجب أن
يوقع ٍ
محام عمى عريضتيا.

 - 2د .حممد كامل ليلة" :الرقابة على أعمال اإلدارة" .عام .0791
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ثانياً -عريضة الدعوى ومحتوياتيا:

كلّطمبّيرفعّإلىّمجمسّالدولةّيجب أن يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة بعريضة
ٍ
محام ّ ...ويجبّأنّتتضمنّالعريضةّعداّالبياناتّالعامةّالمتعمقةّبأسماءّالطالبّ،
موقّعة من
ومنّيوجوّإلييمّالطمبّ،وصفاتيمّ،ومحالّإقامتيمّ،موضوع الطمبّ،وتاريخ التظمّم من القرار إنّ
كانّمماّيجبّالتظمّمّمنوّ،ونتيجةّالتظمّمّ،وبيانًا ّبالمستندات ّالمؤيدةّلمطمبّ،وأنّتقرنّالعريضةّ
بصورة من القرار المطعون فيوّ،ولمطالبّأنّيقدمّمعّالعريضةّمذ ّكرةّيوضحّفيياّأسانيدّالطمبّ،
وعميوّأنّيودعّديوانّالمحكمةّ-عداّاألصولّ-عدداّكافياّمنّصور العريضة ،والمذكرة ،وحافظة
المستنداتّ .
أّ-أسماء أطراف الخصومةّ ّ:
إن أول ما تشتمل عميو عريضة الدعوى ىو أطراف الخصومةّ :اسم ّالطالبّ ،ولقبوّ،
ووظيفتوّ ،وصفتو ّالتي ّيتقدم ّبيا ّإلى ّالمجمس ّ(كفرد ّأو ّكموظف) ّ ّنظ ار ّألن ّطعون ّالموظفينّ
محددةّالموضوعّبعكسّطعونّاألفرادّ،ثمّاسمّمنّيوجوّإلييمّالطمبّ،وصفاتيمّ،وىذاّيشملّجيةّ
اإلدارة ّالتي ّيختصميا ّالطالبّ ،واسم ّممثميا ّ(الوزيرّ ،أو ّرئيس ّالجامعة ّمثبلًّ ،)...مع ّبيان ّإنّ
كانتّالخصومةّموجيةّإليوّبصفتوّ،أوّشخصوّ،ويجعلّليذهّالنقطةّاألخيرةّبعضّاألىميةّماّ
يوجد ّفي ّالقانون ّاإلداري ّمن ّتفرقو ّبين ّالخطأ ّالشخصي ّوالخطأ ّالمرفقيّ ،فاألول ّيسأل ّعنوّ
الموظف ّفي ّذمتو ّالماليةّ ،والثاني ّتسأل ّعنو ّالدولة ّ-كقاعدة ّعامةّ -وليذا ّوجب ّأن ّيوضحّ
المدعيّطمباتوّ،وماّإذاّكانّيريدّمساءلةّالموظفّلخطأّشخصيّ 3.
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ب -موضوع الطمبّ ّ:
يجب ّأن ّتضمن ّالعريضة ّفي ّوضوح ّموضوع الطمب الذي يرفعو الطاعن إلى مجمس
ّيمخص ّالوقائعّ
الدولةّ .ويشتمل ّالموضوع ّعادة ّعمى ّوقائع ،وقانونّ ،فيجب ّعمى ّالطالب ّأن ّ
بوضوحّ،ثمّيعرضّبعدّذلكّلتطبيقّالقانونّعميياّ،ليخمصّمنّكلّذلكّإلىّماّيريدهّمنّالمجمسّ
(اإللغاءّ،أوّالتعويضّ،أوّكمييماّمعاً)ّ .
جّ-القرار المطعون فيوّ ّّ:
يحتمّالقانونّعمىّالطالبّ أن تقرن العريضة بصورة أو ممخص من القرار المطعون فيوّ،
مما يساعد المحكمة عمى اإللمام بموضوع الطمب ،والفصل فيو سريعاً.
ولكنّقدّيستحيلّعمىّالطالبٍّ -
لسبب ّأوّآلخرّ -أنّيحصلّعمىّالقرارّالمطعونّفيوّ،
وقدّيفوتوّأنّيضمنّعريضةّدعواهّممخصاًّليذاّالقرارّ،فما ىو الحل في ىذه الحالة ؟ّ ّ
ّ
عّالطمبّ،وكافةّالبياناتّالتيّتطمبياّ
الراجحّأنوّإذاّاشتممتّعريضةّالدعوىّعمىّموضو
ّ
القانونّ،عدا اقترانيا بصورة من القرار موضوع الطعنّ ،فإنوّالّيترتبّبطبلنّالعريضةّفيّمثلّ
ىذهّالحالةّ،وىوّماّتواترتّعميوّأحكامّالقضاءّاإلداريّ 4.
د -أسانيد الطمب:
إن ّموضوع ّالدعوى ّوقائع وقانونّ ،وقائع ّيعرضيا ّالطالبّ ،ثم ّيعرض ّبعدىا ّلمقانونّ
ليخمصّمنّذلكّكموّإلىّطمباتو ّ،ىذه الطمبات ل بد ليا من أسانيدّّ ،واألسانيدّنفسياّعبارةّعنّ
وقائعّ،وقانونّ،ومنطقّ.وبعبارةّأخرىّىي أسباب قانونية تسندىا حججّ .
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ىـ -حذف العبارات النابية:
يجب أل تتضمن عريضة الدعوى أي عبارات نابيةّ ،ألنوّوانّكانّلكلّخصمّأنّيعرضّ
مظممتوّعمىّالقضاءّ،إالّأنّذلكّيجبّأنّيكونّبأسموبّلبقّ،الّإسفافّفيوّ،ومنّثمّفإنّعمىّ
الخصوم ّجميعاّ ،سواء ّوىم ّيعدون ّعريضة ّالدعوىّ ،أو ّيردون ّعمى ّما ّجاء ّفييا ّفي ّمذكراتّ
دفاعيم ّ ،أن يمتزموا العفة في القول ،والتزان في النقاش ،ول ينزلقوا إلى الدفاع المبتذل
باستعمال العبارات الجارحة ،والكممات النابيةّ ،وانّفعمواّحقّلمقاضيّأنّيأمرّ،سواءّمنّتمقاءّ
نفسوّ،أوّبناءّعمىّطمبّالخصمّ،محو ّىذهّالعباراتّالجارحةّ،أوّالمخالفةّلآلدابّ،أوّالنظامّ
العامّ 5.
و -إيداع عريضة الدعوى في ديوان المجمس:
اقعّالّتعد ّمرفوعةّإالّبإيداعّصحيفتياّفيّديوانّالمحكمةّالمختصةّ،
إنّالدعوىّفيّالو
ّ
فيذا اإلجراء فقط ىو الذي يدل عمى انعقاد الخصومةّ ،أماّاإلجراءاتّاألخرىّالتيّتسبقّىذاّ
اإليداعّفبلّتنعقدّبياّالخصومةّ .
ثالثاً -تحضير الدعوى والنظر فييا:

أ -تحضير الدعوى:
يبدأّمفوض الدولة ّبتحضير الدعوىّ،فيتصلّبالجياتّاإلداريةّالمختصةّلمحصولّعمىّ
جميعّالبياناتّ،واألوراقّ،والمستنداتّالتيّتتعمقّبالمنازعةّاإلداريةّمحلّالدعوىّّ،ىذه ّالبياناتّ
يشممياّماّيسمىّبالممفّ،وعمىّاإلدارةّأنّترسلّلممفوضّممفاًّّكامبلًّ،وعميياّأنّتكونّأمينةّفيّ
ّ
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المفوض بدراسة الممف ّفإنّوجدّجميعّالعناصرّمتوفرةّلديوّقامّبوضعّتقريرهّ،لكنّ
ذلكّ.يقوم
ّ
المفوض أن يستدعي ذوي الشأن
الممف ّقمّما ّيحوي ّكل ّالعناصر .وفي ّىذه ّالحالة ّيستطيع
ّ
ليسأليم عن العناصر الناقصة ،كما ّأن ّلو ّأن ّيكمّف ّذوي ّالشأن ّبإحضار ّىذه ّالمستنداتّ ،أوّ
المفوضّىوّالذيّيأذنّلرافعّالدعوىّبأنّيردّ
تقديمّبعضّالمذكراتّيوضحونّفيياّنقاطاًّمعينةّ،و ّ
عمىّمذكرةّاإلدارةّفيّمدةّيحددىاّلو.

6

ب -الطمبات اإلضافية وطمبات المدعى عميو:
الطمبات األصمية ىي الطمبات المفتتحة لمخصومة اإلداريةّ ،وىيّالتيّيتقدمّبياّالمدعيّ
فيّعريضةّالدعوىّّ،وىيّبذلكّتحددّنطاقّالخصومةّمنذّالبدايةّّ،ىذهّالطمباتّاألصميةّتستندّ
ٍ
كماّقمناّإلىّأسباب ّقانونيةّتدلّعميياّحججّمنطقيةّ،فيل يستطيع المدعي أن يعدل في طمباتو
األولى بطمبات إضافية -بالزيادة أو الحذف -وىل يستطيع أن يعدل في األسباب القانونية التي
استند عمييا إلى أن يصدر الحكم ؟
القاعدة المستقرة في القانون اإلداري الفرنسي أن فوات ميعاد الطعن يثبت الطمبات ويثبت
األسباب القانونيةّ،فبلّيسمحّلمطاعنّبزيادةّطمباتوّ،وانّكانّممكناًّإنقاصياّ،والّيسمحّلوّبتعديلّ
األسبابّالقانونيةّ،وانّكانّيسمحّلوّبأنّيأتيّبماّشاءّمنّالحججّالجديدة.
وىذا عمى عكس ما ىو متبع في مصر وسورية ،فقاعدة القرار اإلداري السابق غير
معروفةّ،ومنّثمّفميسّىنالكّميعاداً ّقصي اًر ّبالنسبةّلغيرّقضاءّاإللغاءّ،ودعاوىّاإللغاءّوحدىاّ
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ىيّالتيّتخضعّلميعادّقصيرّىوّميعادّالستينّيوماً ّالذيّعرضناّلوّعندّالكبلمّعمىّشروطّ
القبولّ .
أماّفي غير قضاء اإللغاء فإنّانتفاءّالميعادّالقصيرّجعلّالحالّلديناّفيّالقانونّاإلداريّ
تحكمو قواعد أصول المحاكمات نفسيا تقريباًّ،إذّيجوزّلممدعيّأنّيقدمّمنّالطمباتّالعارضةّماّ
أتّ،أوّتبينتّبعدّرفعّ
يتضمنّتصحيحّالطمبّاألصميّ،أوّتعديلّموضوعوّلمواجيةّظروفّطر
ّ
الدعوىّ.ويجوزّلوّأيضاّأنّيقدمّمنّالطمباتّماّيكونّمكمبلًّلمطمبّاألصميّ،أوّمترتباًّعميوّ،أوّ
بل ّبوّبصمةّالّتقبلّالتجزئةّ،فيجوزّفيّطمبات التسوية ّأنّيضيفّالمدعيّإلىّطمباتوّماّ
متص ً
يتحققّلوّبعدّرفعّالدعوىّمنّتر ٍ
فيعاتّ،أوّأجورّ،أوّمكافآت.كماّيجوزّلممدعيّأنّيقدمّما تأذن
المحكمة بتقديمو مما يكون مرتبطا بالطمب األصميّ ّ.
ج -التد ّخل:
ّتدخل ّاختياريّ ،يتم ّبمحض ّإرادةّ
التد ّخل ّفي ّقانون ّأصول ّالمحاكمات ّالمدنية ّنوعانّ :
التدخلّ
ّوتدخل ّإلزامي ّيتم ّبغير ّإرادة
الشخص،
ّالمتدخل ّ(بوساطة ّالمحكمة ّأو ّالخصوم)ّ ،و ّ
ّ
ّ
هّإلىّقسمينّ:تدخلّانضماميّينضمّبوّالمتدخلّإلىّأحدّأطرافّالخصومةّ،
االختياريّينقسمّبدور
ّ
وتدخلّخصامي ّيخاصمياّفيوّ،ويطمبّلنفسوّدونيماّإماّموضوعّالمنازعةّذاتياّ،أوّشيئاّآخرّ
ّ
مرتبطًاّبوّ 7.
وىوّيتمّإذاّماّوجدّالمفوضّأنّ
والتد ّخل اإللزامي يؤخذ بو في إطار المنازعات اإلداريةّ ،
ّ
ٍ
ّشخص ّيعينوّموضوع ّالمنازعة ّاإلداريةّ،ولكنو ّلم ّيختصمّ
استنارة ّالقضاء ّال ّتكتمل ّإال ّبسماع
-Nguyen- Quoc- Dinh: Ľintervention dans le recours pour excès de pouvoir, R,D,P, 1946.
P389.
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يقّالخصومّ،أماّالتدخلّالختياريّوىوّفيّنطاقناّ
فيياّ،فيجوزّفيّىذهّالحالةّإدخالوّعنّغيرّطر
ّ
منّالتدخلّاإللزاميّفيمكنّأنّيكونّفيّكبلّنوعيوّاالنضماميّوالخصاميّ ّ.
ىذاّأىمّ
ّ
ويشترطّفيّالتدخلّ ّ8:
ّ
المصمحةّالتيّتجيزّالتدخلّيجبّأنّتكونّ
 -1توافر شرط المصمحة لدى الخصم المتد ّخلّ،و
ّ
ارّالّيعترفّالقضاءّبأنّلوّمصمحةّفيّالتدخلّدفاعاًّ
حقيقيةّ،فالموظفّالذيّأصدرّالقر
ّ
عن ّالقرارّ ،وكذلك ّالحال ّبالنسبة ّألعضاء ّالجيات ّاإلدارية ّذات ّاالختصاص ّالقضائيّ،
ارّالمطعونّفيوّبناءّعمىّشيادتيمّ .
وبالنسبةّلمشيودّالذينّصدرّالقر
ً
 -2يمكن أن يتم التد ّخل حتى بعد فوات المواعيد الالزمة لرفع الدعوى األصميةّ ،ففيّدعوىّ
رّأنّيكونّالتدخلّاالنضماميّبعدّفواتّميعادّالستينّيوماً.
اإللغاءّمثبلّيتصو
ّ
ّ
يشترطّلقبولّالتدخلّاالنضماميّأن يكون الطمب األصمي مقبولًّ،أماّإذاّقضيّبعدمّقبولّ
-3
ّ
ويسقطّالتدخلّكذلكّإذاّتنازلّالمدعيّ
الطمبّاألصميّ،فإنّطمب التد ّخل يسقط تبعاً لذلكّ،
ّ
فيّالدعوىّاألصميةّعنّطمباتو.
 -4إنّالتدخلّاالنضماميّ ل يمكن أن يكون لمدفاع عن طمبات أكثر من طمبات الخصم الذي
حدث النضمام في جانبوّّ ،فإذاّكانّىذاّلجانبّالطاعنّ،وكانّالطاعنّقدّطمبّإلغاءّ
ّ،فالخصمّالمتدخلّالّيمكنّأنّيطمبّاإللغاءّالكميّ،واذاّأرادّذلكّفعميوّأنّ
القرارّجزئيًا
ّ
يقدمّإلىّالمجمسّطعناًّجديداًّباإللغاءّفيّالميعادّالمحدد.
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د -انقضاء الخصومة بغير حكم:
كل طمب يقدم إلى المحاكم اإلدارية ل بد أن يفصل فيوّ،ول يستطيع القاضي أن يمتنع
عن ذلك وال ارتكب جريمة إنكار العدالةّ ،فإذاّكانتّىذهّالقاعدةّالمسمّم ّبياّفيّالقانونّالمدنيّ
أيضًاّ،حيثّتقتصرّميمةّالقاضيّعمىّالتطبيقّأكثرّمنّاإلنشاءّ،فإنّمن األولى أن تطبق في
القانون اإلداري ّحيثّيعملّالقاضيّعمى تطبيق قواعد التشريع ،وعمى إنشاء القواعد القانونية
التي تفوق القواعد التشريعية في األىمية إن لم تعادليا.
ومع ّالتسميم ّبكل ّذلك ّفقد ّتنقضي ّالدعوى ّالمرفوعة ّإلى ّالمجمس ّبغير ّحكم ّيفصل ّفيّ
موضوعياّ،وىذاّيكونّفيّحالتينّ:فيّحالةّتنازلّالمدعيّعنّدعواهّ،وفيّحالةّتسميمّالمدعىّ
عميوّبطمباتّالمدعي:
 -1تنازل المدعي عن الخصومة:
التنازل قد يكون عن الخصومة ،وقد يكون عن الدعوى بأسرىاّ،والفرقّبينّّاألمرينّأنّ
التنازل ّعن الخصومة ّإنما يعني فقط التنازل عن صحيفة الدعوىّ،وماّتبلىاّمنّإجراءاتّمع
الحتفاظ بالحق موضوع الخصومةّ،ومنّثمّفإنّالمدعيّيحتفظّلنفسوّبحقّإثارةّىذاّالموضوعّ
منّجديدّمنّخبللّدعوىّجديدةّ.وىذا خالفاً لمتنازل عن الدعوى بأسرىاّ .
ولكنّيبلحظّأنّىذهّالتفرقةّبينّالدعوىّوالخصومةّ،وانّكانتّذاتّأثرّكبيرّفيّالقانونّ
الخاصّ،إالّأنيا أقل أثرا في القانون اإلداريّ،لوجودّمواعيدّقصيرةّيقفلّبعدىاّكلّطعنّ.فمثبلّ
فيّقضاءّاإللغاءّإذاّتنازلّالمدعيّعنّالخصومةّفيوّيتنازلّفيّالواقعّعنّالدعوىّأيضاًّ،ألنوّ
لوّأرادّأنّيرفعّدعوىّجديدةّفإنّميعادّالستينّيومًا ّيكونّقدّانقضىّ،وانّالتنازلّعنّالخصومةّ
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ليسّمنّشأنوّأنّيمد ّىذاّالميعادّ،أوّيفتحّميعاداً ّجديداًّ،ولكنّالحالّفيّدعاوىّالقضاءّالكاملّ
ّ
كالتعويضّوالتسويةّ -يختمفّعنّذلكّبعضّالشيءّ،نظ اًرّألنّالقاعدةّالعامةّفيّىذهّالدعاوىّأنيا ل تسقط إل بمضي المدة الطويمةّ،أوّعمىّاألقلّبالتقادم الخمسيّ .
وبعد ّصدور ّالحكم ّبانقضاء ّالخصومة ّيختمف ّالحال ّبحسب ّما ّإذا ّكان ّالتنازل ّعنّ
الدعوىّأوّعنّالخصومةّ،في حالة التنازل عن الدعوى يسقط حق المدعي نفسو فال يستطيع
أن يطالب بو مرة أخرى أمام القضاء ،أماّفيّحالة التنازل عن الخصومة ّّفإنّالذيّيسقطّىوّ
إجراءاتّالخصومةّنفسياّبدءًاّمنّعريضةّالدعوىّّ،ىذاّمعّاحتفاظّالمدعيّبحقوّفيّرفعّدعوىّ
جديدة ّموضوعيا ّطمباتو ّذاتيا ّالتي ّكانت ّمحبلً ّلدعواه ّاألولىّ ،كل ّذلك ّمع مراعاة أن ِقصر
المواعيد في القانون اإلداري غالباً ما يجعل التنازل عن الخصومة مشابيا تماما لمتنازل عن
بل ّفيّدعوىّاإللغاءّنجدّأنّالتنازلّعنّالخصومةّبعدّفواتّميعادّالستينّيومًا ّإنماّ
الدعوىّ،فمث ً
يعني ّأن ّدعوى ّاإللغاء ّقد ّأقفمت ّنيائياًّ ،وال ّيستطيع ّالمدعي ّفييا ّأن ّيعود ّإلى ّمناقشة ّالقرارّ
ٍ
يّنفسوّفيّدعوىّإلغاءّأخرىّ 9.
اإلدار
وقدّيحدثّأنّيتنازلّالمدعيّعنّدعواهّحتىّقبل رفعيا إلى القضاءّ ،ىذاّالتنازلّينتج
اآلثار التي تنتج عن التنازل الذي يتم بعد رفع الدعوىّ،ومنّثمّيمتنع عمى مثل ىذا المدعي
أن يطالب بحقو أمام القضاءّ ّ.
ّ
ّ
- C.E. 19 avril. . 1950, D 1929 p 214.
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9

 -2تسميم المدعى عميو بطمبات المدعي:
إذاّسمّمّالمدعىّعميوّبطمباتّالمدعيّكمياّفإنوّل يتبقى أمام القضاء شيء متنازع فيو
يصمح محالً لقضائو موضوعاًّ ،ولذلكّفإنّالمحكمةّالّتستطيعّفيّمثلّىذهّالحالةّإالّأنّتقضي
بكون الخصومة منتييةّ ّ.
والقاعدة ّفي ّىذا ّالشأن ّأن ّيسمّم المدعى عميو بكل طمبات المدعيّ ،فإذا ّسمّم ّببعضياّ
تعد منتيية بالنسبة لمطمبات الباقية التي يجب عمى القاضي أن يفصل
فقطّ،فإنّالخصومةّل ّ
في موضوعيا.

10

اإلثبات أمام القضاء اإلداري
لإلثبات أىميتو بالنسبة لمحقوقّ ،فالحقّوحدهّالّقيمةّلوّماّلمّيقمّالدليل ّعميوّ،فالدليلّ
وحدهّىوّالذيّيجعلّلمحقّكياناًّفيّنظرّالقانونّيغدوّمعوّواجبّاالحترامّ .
وفي ّذلك ّيستوي األمر في القانون اإلداري وفي القوانين األخرىّ ،ولكن ّما ّيتميز ّبوّ
الوضع ّعندنا ّأنّطرفي ّالنزاع ّليسا ّدائماً ّعمى ّالمستوى ّذاتو ّفي ّسيولة ّالحصولّعمى ّالدليلّ،
فالمنازعات اإلدارية إذ تنشب بين الفرد واإلدارة ل تجعل الثنين عمى قدم المساواةّ ،فاإلدارةّ
بحكمّامتيازاتّالسمطةّالعامةّالمقررةّلياّتصدرّأوامرّواجبةّالنفاذّ،وتنفذىاّفيّكثيرّمنّاألحيانّ
دونّالمجوءّإلىّالقضاءّ،فإذاّجاءّالفردّيريدّأنّيغيرّاألوضاعّالقائمةّوجدّنفسوّدائماً ّفيّمركزّ
المدعيّ،ووجدّاإلدارةّفيّمركزّالمدعىّعميوّ،فإذاّعممناّأنّالقاعدةّاألصوليةّتقولّإنّ"البينة
عمى من ادعى"ّألدركناّصعوبةّمركزّاألفرادّفيّالموضوعّ .
- C.E. 30 juill. . 1949, D 1929 p 408.
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10

أولً -دور القاضي اإلداري في اإلثبات:

إلى أي مدى يقف القاضي موقف الحياد من الخصوم؟ ّوال ّيقصد ّبالحياد ّىنا ّعدم
ّالتحيز ّشرط ّمنطقي ّيتحتم توافره فيمن يتولّى منصب القضاءّ ،ولكن ّالمقصودّ
التحيزّ ،فعدم
ّ
ّ
بالحياد ّالسمبية في البحث عن الحقيقة والعتماد في ذلك عمى ما يقدمو الخصوم من أدلة
اإلثبات.
إنّأولّماّيميزّاإلثباتّاإلداريّأنوّينتمي إلى نظام التنقيب والتحريّ ،يقوم القاضي فيو
بدور إيجابي في الوصول إلى الحقيقةّ ،فيوّالّينتميّإلىّالنظامّالتياميّ،حيثّتكونّالدعوىّ
مساجمةّبينّخصمين ّيقفّالقاضيّبينيماّموقفّالحكمّ،يسوقّكلّمنيماّماّلديوّمنّأدلةّفيحكمّ
القاضيّألقواىماّدليبلً.
ويترتب ّعمى ّما ّتقدم ّ أن القاضي اإلداري ل يترك ميمة اإلثبات عمى عاتق األفراد
يقومون بيا وحدىم ويقتصر دوره عمى الحكم ألقواىم حجة ،وانما يقوم ىو نفسو بدور كبير في
البحث عن الحقيقة.
ثانياً -عبء اإلثبات:

القاعدة العامة أن البينة عمى من ادعى ،فإذاّنظرناّإلىّالمنازعاتّاإلداريةّلوجدناّأن
اإلدارة في معظم األحوال مدعى عمييا ،واألفراد ىم المدعونّ ،وتطبيق ّالقاعدة ّالسابقة ّيجعل
عبء اإلثبات دائما عمى عاتق األفرادّ،وانوّلعبءّثقيلّ،فاإلدارةّتحتفظّعندىاّبالممفاتّ،والوثائقّ
ذاتّاألثرّالحاسمّفيّكلّمنازعةّ،والفردّالّيستطيعّأنّيحددّمضمونّىذهّالوثائقّتحديداّدقيقاًّ،
فضبلً ّعنّأنوّالّيستطيعّالحصولّعميياّ،فإذاّطالبناهّبأنّيقومّبعبءّاإلثباتّكموّ،ويقدمّأدلةّ
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كاممةّ،فمعنىّذلكّأنناّنكمّفوّفيّكثيرّمنّاألوقاتّبمستحيلّ،األمرّالذيّيجعلّالطعنّباإللغاءّ
قميلّالنفعّ.ليذاّكموّكانّالّبدّأنّيختمفّالحالّفيّىذاّالمجالّعنّالقانونّالخاصّإذ ل يتردد
القضاء اإلداري في نجدة األفرادّ،ويعملّعمىّالتخفيف من عبء اإلثبات الممقي عمى عاتقيمّ،
كماّأنوّيوجدّ-فيّبعضّاألحيانّ-قرائنّلصالحيمّتعينيمّبيذاّالصددّ .
ثالثاً -طرق اإلثبات:

ٍ
فميسّمنّنصوصّتوجبّطرقاًّمعينةّ
المبدأّالعامّىوّحرية اإلثبات أمام القضاء اإلداري،
ٍ
يتعينّالمجوءّإليياّبيذاّالصددّ،ماّلمّينصّالقانونّعمىّوسيمةّإثباتّمحددةّبذاتياّ .
فما ىي أىم طرق اإلثبات أمام القضاء اإلداري؟
أ -الدليل الكتابي:
ال ّجدال ّفي ّأنو ّمن الجائز أن نستعين في المرافعات اإلدارية باألدلة الكتابيةّ ،ولكنّ
الدليل ّالكتابي ّ ل يتمتع في ىذا الصدد بالقوة ذاتيا في اإلثبات التي يتمتع بيا في القانون
المدنيّ ،فالقاعدة ّالتي ّتقول ّإنو "ّ :ل يجوز إثبات عكس ما ىو ثابت بالكتابة إل بالكتابة" ّالّ
تسريّىناّ،إذّيجوز إثبات العكس بكل طرق اإلثباتّ .
ويحدثّفيّبعضّاألحيانّأنّتقدمّبعضّاألوراقّالرسميةّ،ويجدّبعضّأطرافّالخصومةّ
مصمحة ّفي ّإثبات ّعكس ّما ّىو ّثابتّفي ّالورقة ّالرسمية ّفيل يتعين عمييم ّ-في ّىذا ّالشأن-
المجوء إلى طريق الدعاء بالتزوير؟ ّوىل يختص مجمس الدولة بنظر الطعن بالتزوير أم يدخل
ذلك في اختصاص المحاكم العادية؟ ّلقدّكانّتحديدّالجيةّالمختصةّبالغّاألىميةّفيّىذاّالشأنّ
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ألنوّىوّالذيّأثرّعمىّالقواعدّالموضوعيةّذاتياّ،وسوفّنجدّالقواعدّفيّفرنساّتخالفّإلىّحدّ
محسوسّالقواعدّالواجبةّاإلتباع؟ّ ّ
في ّفرنسا ّواجو ّقانون ّمجمس ّالدولة ّىذه ّالنقطة ّصراحة ّبالقول ّإنو ّفي ّحالة ّالطمبّ
باالدعاءّبالتزويرّضدّورقةّمقدمةّفإنّرئيسّالدائرةّالفرعيةّالمختصةّيحددّميعادًاّيتعينّفيوّعمىّ
الطرفّالذيّقدمّىذهّالورقةّأنّيعمنّماّإذاّكانّمص اًرّعمىّاستعمالياّ،فإذاّلمّيجبّىذاّالطرفّ
عمىّىذاّاألمرّ،أو ّأعمنّأنوّالّينويّاستعمالّىذهّالورقةّ،فإنّىذهّالورقةّتستبعدّ،أماّإذاّأعمنّ
قةّ،فإنّمجمسّالدولةّيقررّبناء ّعمىّرأيّالدائرةّالفرعيةّإماّ
ذلكّالطرفّأنوّينويّاستعمالّالور
ً
وقفّالفصلّفيّالدعوىّاألصميةّإلىّأنّيصدرّحكمّفيّالتزويرّمنّالمحكمةّالجزائيةّالمختصةّ،
أو ّالمضي ّفي ّالدعوىّ ،والنطق ّبالحكم ّإذا ّكان ّالحكم ّال ّيتوقف ّعمى ّالورقة ّالمطعون ّفيياّ
بالتزويرّ .
وقدّطبقّىذاّالقضاءّبصفةّمستمرةّ،وبصفةّخاصةّبالنسبةّلمحاضرّإرساءّالمناقصاتّ
والمزايداتّ،ولكنّحدثّفيّالسنواتّاألخيرةّتطورّميمّدعاّمجمسّالدولةّإلىّالعدولّجزئياً ّعنّ
موقفو ّالسابق ّوذلك ّبالنسبة ّإلى ّاألوراق الخاصة الرسميةّ ،كالمحاضر ّالخاصة ّبالمناقصاتّ
والمزايداتّفمثلّىذهّاألوراقّتكون حجة عمى ما جاء بيا حتى يطعن فييا بالتزويرّ .
ب -الشيادة:
ىل لمقضاء اإلداري وىو في خضم الفصل في إحدى المنازعات اإلدارية أن يقبل شيادة
الشيود كطريق من طرق اإلثبات؟
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لقدّجرىّقضاء مجمس الدولة الفرنسي ّعمىّعدمّااللتجاءّإلىّالشيادةّكطري ٍ
ق ّلئلثباتّ
إذاّكانتّالمنازعةّتعرضّأماموّكقاضيّأولّوآخرّدرجةّ،ولكنّالمحاكمّاإلداريةّاإلقميميةّبحكمّ
النصوصّالمنظمةّلقواعدّاإلجراءاتّالخاصةّبياّتستطيعّأنّتأمرّباإلحالةّعمىّالتحقيقّلسماعّ
الشيودّ ،وان ّيكونّفي ّذلكّمساس ّبالصبغة ّالكتابية ّلؤلصول ّاإلدارية ّألن ّأقوال ّالشيود ّسوفّ
تعرضّأمامّالمحكمةّفيّمحضرّمكتوب.
ومع ّذلك ّ فإن شيادة الشيود كطريق من طرق اإلثبات ل تتمتع بنفس األىمية التي
تحتميا في القانون الخاص نظ ًارّلمصبغةّالكتابيةّالتيّتسودّالحياةّاإلداريةّكميا.
ومجالياّاألولّالذيّيمكنّأنّتمعبّدوراّفيوّىوّدعاوى التعويض ّعنّاألعمالّالماديةّ،
وىذهّالدعاوىّماّزالتّمنّاختصاصّالقضاءّالعاديّحتىّاآلن.
ويقال ّمع ّذلك ّيمكن أن تجدي عند ضياع األوراق اإلدارية ،ويمكن أن تستعمل أيضاً
لتكممة دليل ضعيف ،أو عمى سبيل الستئناس.
وأماّعنّقوتياّفيّاإلثباتّفإنّقضاءّمجمسّالدولةّلو مطمق الحرية في أن يقدرىا ّكماّ
يّأنّيكونّعقيدتوّمنّأيّدليلّ
يشاءّ،وذلكّطبقاّلقاعدةّحرية اإلثبات ّالتيّتجيزّلمقضاءّاإلدار
ّ
يشاء.
ويبلحظ ّأنو ّإذا ّلجأ ّمجمس ّالدولة ّعندنا ّإلى ّالشيادة ّكطريق ّفي ّاإلثبات ّفإن ّالموادّ
الخاصة ّبسماع ّالشيود ّفي ّقانون ّاألصول ّالمدنية ّتسري ّفي ّىذا ّالشأن ّفيما ّال ّيتعارض ّمعّ
طبيعةّاألصولّاإلدارية.
ّ
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ج -اليمين الحاسمة واليمين المتممة:
ّ ّاإلقرار ،واليمينّ،منّالطرقّالمؤديةّإلىّاإلعفاءّمنّاإلثباتّأكثرّمماّىيّطرقّلئلثباتّ،
واليمينّنوعان :يمين حاسمة ،ويمين متممة فأماّاليمينّالحاسمةّفيوجيياّالخصمّإلىّالطرفّ
اآلخرّفيّالنزاعّفإذاّحمفياّىذاّالطرفّحكم لوّ ،واذاّنكل ّعنياّخسر الدعوى نيائياًّّ،ويجوزّلوّ
أنّيردىاّعمىّخصموّفيّأحوالّمعينةّ،وفيّىذهّالحالةّيتحددّالحكمّفيّالدعوىّبنتيجةّالحمفّ،
أوّالنكولّ .
أماّاليمين المتممة ّفييّعمىّالعكسّمنّذلكّتوجوّبوساطةّالقاضيّإماّمنّتمقاءّنفسوّ،
أوّبناء ّعمىّطمبّأحدّالخصومّ،وىيّالّتحسمّالموضوعّفو ًارّ،وانماّتوجوّإلىّالخصمّالذيّقدمّ
ً
بعضّاألدلةّالتيّيراىاّالقاضيّغيرّكافيةّ،ويستطيعّىذاّالخصمّأنّيحمفّ،أوّينكلّ،ولكنّليسّ
اءّحمفّأوّنكلّ،فإنّالقاضيّغيرّمقيدّ،بأنّيرتبّ
لوّأنّيردّاليمينّعمىّالطرفّاآلخرّ،وسو
ّ
نتيجةّبالذاتّعمىّالحمفّ،أوّالنكولّ،فقدّيقضيّلصالحوّعمىّالرغمّمنّنكولوّ،وقدّيقضيّضدهّ
عمىّالرغمّمنّحمفوّاليمينّ .
فإذا ّكانت ّاليمين ّالحاسمة ّتحكيماً ّيتقيد ّبو ّالقاضيّ ،والخصومّ ،ويتحتم ّعمييم ّقبولّ
تعد مجرد وسيمة من وسائل التحقيق واإلثبات ،ل يتقيد بيا أحدّ،
النتيجةّ،فإنّاليمين المتممة ّ
فاليمينّالحاسمةّطريقّيعفيّمنّاإلثباتّ،أماّاليمينّالمتممةّفييّطريقّتكميميّ،فيل باإلمكان
المجوء إلييما في المحاكمات اإلدارية ؟
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 -1اليمين الحاسمةّ ّ:
استقر مجمس الدولة الفرنسي منذ ٍ
أمد بعيد عمىّأنّنصوص القانون المدني الخاصة
باليمين الحاسمة ل تسري عمى المنازعات اإلداريةّ ،وأن ّأسباباً ّتتعمق ّبالنظام العام ّىي ّالتيّ
تحولّدونّتوجيوّىذهّاليمينّأمامّالقضاءّاإلداريّ،فاليمينّالحاسمةّبوضعياّونتائجياّتتنافىّكلّ
التنافي ّمع ّطبيعة ّالمحاكمات ّاإلداريةّفي ّأسسيا ّاألولىّ ،فمجمس ّالدولة ّال ّيستطيع ّإطبلقا ّأنّ
يمجأّإلىّاليمينّالحاسمةّكوسيمةّلحسمّالنزاعّفيّإحدىّالقضاياّالمعروضةّعميوّ .
 -2اليمين المتممةّ ّ:
إنّ المصالح التي تدور حوليا المنازعات اإلدارية تتعمق بالنظام العامّ ،ولذلكّفقدّكانّ
منّغير المنطقي ّأنّيتحدد مصير ىذه المصالح طبقا لميمين الحاسمةّ ،عمىّالرغمّمنّوجودّ
رأيّضعيفّيذىبّإلىّجوازّاألخذّباليمينّالمتممةّفيّالمحاكماتّاإلداريةّ .
وقد ّذىبت ّالمحكمة ّاإلدارية ّالعميا ّالسورية ّفي ّحكم ّليا ّعام ّّ 1002إلى ّالقول"ّ :إنّ
التزاماتّالجياتّالعامةّفيّالدولةّالّتقومّإالّعمىّأساسّالكتابةّ،والّتقبلّالشيادةّمستنداً ّإللزامّ
اإلدارة ّبدفع ّحقوق ّغير ّمثبتة ّفي ّقيودىا ّالرسميةّ ،أو ّليس ّمنشأ ّالحق ّفييا ّمستنداً ّلنصوصّ
القوانين ّالنافذةّ .كما ّأنو ّال ّيقبل ّفي ّالقضايا ّاإلدارية ّتوجيو ّاليمين ّالحاسمة ّلممثمي ّالجياتّ
العامةّ،ومديريياّالعامينّ،وانماّيتوجبّعمىّالمدعيّبحقّأنّيثبتوّبالوثائقّالخطيةّالمقبولة"ّ 11.
ّ

 - 11حكم احملكمة اإلدارية العليا السورية -القرار رقم ( )271الطعن ( )129لعام .3110جمموعة املبادئ القانونية اليت قررهتا احملكمة اإلدارية
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د -اإلقرار واستجواب الخصوم
يشبوّاإلقرار ّاليمينّالحاسمةّفيّأنوّمنّالطرقّالتيّتؤديّإلىّاإلعفاءّمنّاإلثباتّ،وىوّ
تقر لمخصم
يوجدّفيّالقانونّالمدنيّ،ويوجدّفيّالمحاكماتّاإلداريةّأيضاًّ،فاإلدارة تستطيع أن ّ
لطمباتوّ،وىذاّاإلقرارّتسميمّمنّالمدعىّعميوّبطمباتّالمدعي.
واإلقرار ّلكي ّيكون ّمجدياً ّال ّبد ّأن ّيصدر ّمن ّجية ّاالختصاص ّذاتياّ ،ويصل ّإلىّ
يحّتقر ّفيوّاإلدارةّبطمباتّالخصمّ،واماّعنّطريقّالرئيسّ
المحكمةّإماّعنّطريقّخطابّصر
ّ
اإلداريّذاتوّإذاّكانّحاض اًرّفيّالدعوىّ،أوّعنّطريقّالمحاميّالموكلّبالدفاعّعنّاإلدارةّلدىّ
المجمس.
ىـ -الخبرة:
منّالمبادئّالثابتةّ أن مجمس الدولة يستطيع أن يمجأ إلى خبرة الخبراء لتحديد العناصر
الفنية التي ل يستطيع ىو أن يفصل فييا مباشرةّ ،والتي ّيتوقف ّعمى ّمعرفتيا ّالفصل ّفيّ
المنازعةّاإلداريةّذاتياّ .
ّ
ّ
ّ
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