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 قدمة: امل

في الوقت املعاصر تمارس العديد من االختصاصات ال سيما بعد تحول مفهوم الدولة من املفهوم التقليدي" الدولة الحارسة" إلى   اإلدارة أضحت  

أن دورها   املتدخلة"، حيث  الدولة   " الحديث  الحياتي لاملفهوم  األنشطة  امتد ليشمل كافة  الثالثة بل  العام بعناصر  النظام   على حفظ 
ً
م يعد مقتصرا

على سية واالقتصادية؛ وفي وجود هذا التدخل منحها القانون امتيازات واسعة تمكنها من ممارسة اختصاصاتها والقيام بوظائفها على أكمل وجه و والسيا

غاية نفسها في أفضل الظروف عند استعمالها ل اإلدارة وجه الخصوص قد منحها سلطة تقديرية واسعة إال أنه جعل سلطتها التقديرية مرتبطة بأن تضع 

 تحقيق الغرض املنشود وهو تحقيق املصلحة العامة.

 وسلطة مقيدة بحيث تكون    اإلدارة تتمتع  
ً
ملزمة بما    اإلدارة في مباشرتها الختصاصاتها لسلطة تقديرية بحيث تملك حرية التصرف وفق ما تراه مالئما

 واملبادئ العامة له. حدده القانون، فالسلطة التقديرية واملقيدة تستمد أحكامها من نصوص القانون 

كلها مقيدة أو تقديرية فاملشرع لن يكون   اإلدارة يمكن أن تكون سلطات  أالومن املؤكد  وبالتالي السلطة التقديرية ضرورة حتمية في الدول الحديثة 

اختصاصاتها بحرية مما يؤدي إلى حسن   روح االبتكار وأن تمارس  اإلدارة قادر على سن قوانين في مواجهة جميع التغيرات التي تحصل في املجتمع، فتمنح  

أن  اإلدارة سير   إال  امتيازات   اإلدارة .  به من  ملا تمتع   
ً
تبعا األفراد واالضرار بمصالحهم  التقديرية قد تمس بحقوق وحريات  وفي حيال ممارستها لسلطتها 

ة بالقانون، وأن تخضع في جميع تصرفاتها  اإلداريرستها للوظيفة  عند مما  اإلدارة السلطة العامة ولضمان عدم املساس بمصالح األفراد، ال بد من أن تتقيد  

 عن أن خضوع  
ً
إلى عدم مخالفة القوانين   اإلدارة لرقابة قضائية يحمي مبدأ املشروعية واحترامه، األمر الذي يدفع    اإلدارة لرقابة قضائية فعالة، فضال

 ة. اإلداريتوجب املسئولية واألنظمة فيما تقوم به من عمل إداري كذلك تتجنب األخطاء التي 
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 لخص:امل

ل هدفت الدراسة إلى التعمق في املوضوع القانوني بالرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة، وأن وجود السلطة التقديرية في العم

يحقق وجود الدولة القانونية هذا من جهة ومن جهة أخرى من شأنه تسيير وحسن أداء املرافق العامة اإلدارية، وألهميتها  االداري من شأنه أن 

ماهية  األول على  املبحث  تناولنا في  إلى ثالثة مباحث حيث  الدراسة  املقارن، ولهذا تم تقسيم  التحليلي وكذلك  الوصفي  املنهج   تم استخدام 

انتقلنا إلى املبحث الثاني وتحدثنا خالله على الرقابة القضائية الخارجية على حدود السلطة التقديرية التي تتمثل في عيب  السلطة التقديرية ثم  

  عدم االختصاص والشكل واإلجراءات واالنحراف في استعمال السلطة، بينما في املبحث األخير تناولنا الرقابة القضائية الداخلية على حدود 

وتحدثنا خالله على  عيب السبب وعيب املحل، وقد توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات وكان من أهم النتائج السلطة التقديرية   السلطة التقديرية

األمل من   تتمثل في  التوصيات  أهم  بينما  املقيدة فتكون في االختصاص والشكل.  السلطة  أما  السبب واملحل والغاية  لإلدارة تكمن في عنصر 

 فها للمصلحة العامة عند استعمالها لالمتيازات املقررة لها بموجب القانون السيما السلطة التقديرية.االدارة ضرورة استهدا 

 . عيب املحل؛ عيب السبب؛ عيب الشكل؛ عيب عدم االختصاص؛ القضاء اإلداري ؛ السلطة التقديرية؛ الرقابة القضائية الكلمات املفتاحية:

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/LCJS/Home.aspx
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 أهمية الدراسة: 

الذي فرض على   اإلداري تتجلى أهمية الدراسة في كون السلطة التقديرية لإلدارة باتت ضرورة ملحة في الوقت الحالي نتيجة تطور واتساع النشاط  

قانون مرن   اإلداري   السيما وأن القانون   اإلدارة بعض االمتيازات التي تقوم على االبتكار والتجدد مسايرة مع التطورات الحاصلة في عالم   اإلدارة املشرع منح  

بالتجدد واالبتكار لذلك كان البد من يتعلق بموضوعاته يتصف  األزمنة وعليه فإن كل ما  تتناسب مع كافة  وجود    متطور فهو لن يسن قواعد قانونية 

 يقتصر املشرع على السلطة املقيدة.  وأال اإلدارة سلطة تقديرية تتمتع بها 

من شأنه أن يحقق وجود الدولة القانونية هذا من جهة ومن جهة أخرى من شأنه تسيير وحسن أداء   داري اإل أن وجود السلطة التقديرية في العمل 

 ة. اإلدارياملرافق العامة  

 أهداف الدراسة: 

 . التعرف على طبيعة السلطة التقديرية لإلدارة والتفرقة بينها وبين السلطة املقيدة  •

 وتحقيقه لحماية مبدأ املشروعية وحماية الحقوق والحريات الفردية.  اإلدارة بيان دور القضاء في املراقبة على أعمال  •

 . ومدى الرقابة عليها اإلداري التعرف على حدود السلطة التقديرية من خالل أركان القرار  •

 التعرف على مبررات وجود هذه النظرية وماهية ضوابطها.  •

 :الدراسةمنهج 

بعض    اعتمد تحليل  وكذلك  وجودها  ومبررات  عليها  تقوم  التي  والضوابط  النظرية  ماهية  وصفت  حيث  التحليلي  الوصفي  املنهج  على  الباحث 

املتعلقة   القانونية  الظاهرة النصوص  هذا  لتحليل  املقارن  املنهج  استخدام  وكذلك  بين    باملوضوع،  القضاء  فيما  ي واملصر   األردني  اإلداري أحكام 

 . والفلسطيني

 مشكلة الدراسة:

ضرار بمصالح األفراد في حالة عدم  للسلطات املخولة لها بموجب القانون وتعمدها في بعض األحيان إلى اإل   اإلدارة تكمن مشكلة الدراسة في تجاوز  

 عن تجاوزها لتحقيق املصلحة العامة وتحقيق أغراض خاصة بها.  
ً
وبالتالي يدور التساؤل الهام حول، مدى رقابة وجود رقابة قضائية فعالة عليها فضال

 القضاء على السلطة التقديرية لإلدارة؟

 :أسئلة الدراسة

 ؟ ما هو مفهوم السلطة التقديرية وما هي مبررات وجودها •

 ؟الخارجية للسلطة التقديرية لإلدارة القضائية الرقابة  حدود ما هي •

   ؟لإلدارةالسلطة التقديرية ما هي الرقابة القضائية على الحدود الداخلية على  •

 خطة الدراسة:

 املبحث األول: ماهية السلطة التقديرية. 

 املبحث الثاني: الرقابة القضائية الخارجية على حدود السلطة التقديرية. 

 املبحث الثالث: الرقابة القضائية الداخلية على حدود السلطة التقديرية.

 التقديرية ماهية السلطة : املبحث األول 

 
ً
للقانون ويكون لها في حدوده سلطة تقديرية، وذلك سواء كان من جهة تدخلها أو امتناعها، فالسلطة   تقوم كل جهة إدارية بمباشرة نشاطها وفقا

 ( 204، صفحة 1953)حسين،  ة على أكمل وجه.اإلداريالتقديرية هي القدر من الحرية الذي يتركه املشرع لإلدارة كي تباشر وظيفتها 

فهي ال تتمتع بهذه الحرية إال ألن القانون قد خولها سلطة في تقدير مناسبة التصرف، فإذا تجاوزت هذا الحد تكون قد خرجت عن نطاق   وعلى ذلك 

 وال يجب اإلفراط فيها.  ،اإلدارة ، إذ أن املشروعية تثقل كاهل اإلدارة الزمة لحسن سير  والسلطة التقديرية املشروعية،نطاق  وبالتالي عنالقانون، 

 للمصلحة العامة ملبدأ املشروعية وأن تلتزم به في كافة مهامها وتصرفاتها الوظيفية  
ً
ة، إال أن  اإلداريويجب أن تخضع الدولة بكافة سلطاتها تحقيقا

ة من مالئمة خالل ما اإلداري، فما تمارسه السلطة  اإلدارة افر عنصر املالئمة في تصرفات  هذا املبدأ وحده ال يكفي لتحقيق هذه الغاية، فال بد من أن يتو 

 .  (42، صفحة م2014)تيطاوين، ة يصطلح عليه "بالسلطة التقديرية". اإلدارياملشروعية  إطاريصدر عنها من تصرفات في 

ن: السلطة وهنا البد من االشارة إلى أن معظم الفقه قد يربط بين " السلطة التقديرية" و" املالئمة" فاألستاذ مصطفى أبو زيد فهمي يقول تحت عنوا 

أن تقرر وحدها   اإلدارة   ، فهذا يعني أننا بعيدون عن السلطة املقيدة، وعلىاإلدارة التقديرية أو املالئمة، أنه " مادام ال توجد قواعد قانونية تحدد مسلك  

 أن هذا االجراء مالئم أو غير مالئم، فهي وحدها القادرة على مالئمة قراراتها للظروف الواقعية. 
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 مفهوم السلطة التقديرية: املطلب األول 

: التعريف اللغوي للسلطة التقديرية: 
ً
 أوال

 إلرادة صاحب التصرف  إ هي  
ً
 ملحض رغبته الذاتية، ويقصد بكلمة تقدير من الناحية اللغوية امكانية مكانية التصرف الحر، أي التصرف طبقا

ً
وطبقا

 ملحض رغبته الذاتية.
ً
 إلرادة صاحب التصرف، وطبقا

ً
 ( 43، صفحة م2014)تيطاوين،   التقدير الحر، أي التصرف طبقا

: التعريف االصطالحي للسلطة 
ً
 : التقديريةثانيا

 
ً
   إن املشرع كثيرا

ً
   ما يترك لإلدارة قدرا

ً
للظروف دون معقب عليها ولقد عّرف العميد بونار السلطة التقديرية لإلدارة:"    من الحرية في التصرف وفقا

في أن تتدخل أو تمتنع، ووقت   تقديرية حينما يترك لها القانون الذي يمنحها هذه االختصاصات بصدد عالقاتها مع األفراد، الحرية  اإلدارة تكون سلطة  

ا يصح عمله، هذا التدخل وكيفيته، وفحوى القرار الذي تتخذه، فالسلطة التقديرية تنحصر إذا في حرية التقدير التي يتركها القانون لإلدارة لتحديد م

 ( 278، صفحة Devili ،1999) وما يصح تركه".

 ( 46، صفحة 1982)نجم، ة". اإلداريأما موريس هوريو فيعرف السلطة التقديرية بأنها:" سلطة تقدير مدى مالءمة اإلجراءات 

السلطة   التقديرية تتحقق في كل مرة تستطيع فيها  السلطة  أن  الفرنس ي ميشو فيري:"  الفقيه  أن تعمل بحرية، و اإلداريأما  أن يكون هناك  ة  دون 

 ( 197، صفحة 2003)عبد الوهاب،  ة مسبقة إحدى القواعد القانونية".مسلكا محددا تفرضه بطريق

الدين بأنها:" الدكتور سامي جمال  القانونية بحيث يكون لإلدارة   اإلدارة تتمتع    كما عرفنا  التصرف عندما تمارس اختصاصاتها  بقسط من حرية 

املالئم له، أو في تحديد   تقدير اتخاذ التصرف أو االمتناع عن اتخاذه أو اتخاذه على نحو معين أو اختيار الوقت الذي تراه مناسبا للتصرف، أو السبب

 ( 145، صفحة )جمال الدين محله".

التقديرية  أ وإن مجال   السلطتين  القرار    واملقيدة،عمال  بين األسباب والظروف    ،اإلداري هو موضوع  االتصال  التحديد هو    الواقعية، وعلى وجه 

 إلى سبب أو آخر معين )أي إذ تحققت ظروف معينة(.  مقيدة،بموجب سلطة  اإلدارة فحيث تعمل 
ً
 ال تستطيع ان تفعل ذلك إال استنادا

 أو آخر.  اإلدارة سلطة تقديرية فإن  أما في حالة ممارستها  
ً
)عصفور،    تستطيع ان تتخذ أي قرار لقدرة بنفسها في أي حالة تستطيع ان تصدر قرارا

 ( 110، صفحة م1957

  اإلدارةوعلى   املقيدة،فمعنى هنا أننا بعيدون عن السلطة  اإلدارة ويقول الدكتور محمد فؤاد مهنا" ما دام انه ال توجد قواعد قانونية تحدد مسلك 

 ( 1143، صفحة م1965)مهنا،  وحدها أن تقرر أن هذا اإلجراء مالئم أو غير مالئم أي أن تزن وحدها مالءمة قرارتها للظروف الواقعية.

: التعريف القضائي للسلطة التقديرية: 
ً
 ثالثا

ة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها  اإلدارياملصرية بقولها:" إن قضاء هذه املحكمة قد استقر على أن الجهة    اإلداري عرفت محكمة القضاء  

ولم يشبه عيب إساءة استعمال السلطة أو    ،مالبساته املحيطة به طاملا ان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامةوتترخص مالءمته ومراعاة ظروفه ووزن  

 (329، السنة الثامنة، ص13/12/1953)قضاء محكمة القضاء اإلداري بتاريخ   مخالفة القانون".

 عند تحقق الغرض الذي هدف إليه القانون".بينما عرفت محكة العدل العليا بأنها:" هو ان  
ً
 يكون لإلدارة سلطة اتخاذ املوقف الذي تراه مناسبا

 ( .3253، صم1998، 9، مجلة نقابة املحامين، العدد1997لعام  205)قرار محكمة العدل العليا رقم 

لها حرية االختيار في اتخاذ   اإلدارة وعليه فإن  ،ةاإلداريحيال تصرفاتها  اإلدارة تتمتع به فيرى الباحث أن السلطة التقديرية لإلدارة قسط من الحرية  

صدارها دون أن يحدد لها أو  إ ، ويكون ذلك في الحاالت التي يترك القانون لها حرية إلصدار قرار ما من بين عدة قرارات تستطيع اتخاذها و اإلداري القرار  

 يتعين عليها اتخاذه، وفي هذه الحالة يكون أي قرار تتخذه  
ً
 معينا

ً
 من الناحية القانونية، ومعنى   اإلدارة يفرض عليها قرارا

ً
 وسليما

ً
من بين القرارات صحيحا

تستطيع أن تختار قرار من بين القرارات املتاحة واملمكنة  أن ترفض اصدار أي قرار إذا قدرت مالءمة ذلك. كما    اإلدارة ذلك أنه في هذه الحالة تستطيع  

 مع القانون.
ً
 ( 408)ساري، صفحة  وفي جميع األجوال يكون موقفها أو قرارها متفقا

 مبررات السلطة التقديرية: املطلب الثاني

 على النظام العام  اإلداري وحل املشكالت التي تعترض طريق العمل    ال تقدر على مواجهة األمور اليومية  اإلدارة إن  
ً
وال يتصور أن يقوم    ،أو تمثل خطرا

 ( 49)حافظ، صفحة  املشرع بوضع مقاييس دقيقة ومعايير منضبطة لعالج كل حالة يتصور وقوعها.

ويؤدي ذلك   ،استعمال سلطتها واالنحراف بها اإلدارة لسلطتها يمثل ضمانة هامة لحماية األفراد ضد إساءة  اإلدارة وإذا كان وضع قيود على ممارسة 

 بالعديد من القيود والشروط ال يتفق مع الصالح العام.  اإلدارة فإن تكبيل  ،احترامها ملبدأ املشروعية وسيادة القانون 

 :يما يلي أهم املبررات التي دفعت إلى االعتراف بالسلطة التقديرية لإلدارة على نحو من التفصيل كما يليوعليه سنبين ف

: استحالة وضع قواعد عامة لكافة تفاصيل الحياة 
ً
  :ةاإلداريأوال

 أن يضع املشرع قاعدة عامة مجردة تعالج كافة تفاصيل الحياة 
ً
ة بما فيها من تعقيدات املراكز  اإلداريلقد الحظ الفقهاء أنه يكاد أن يكون مستحيال

 ( 49)حافظ، صفحة  الفردية.
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واملبادئ العامة وأن يترك للدارة سلطة معالجة الحاالت الفردية بما يتفق مع ظروف  لذلك كان من املحتم أن يقتصر التشريع على وضع القواعد  

املشرع في ضوء قاعدة عامة مجرد تعالج كافة    ،كل حالة على حدى  التي تواجه  الفنية  تبررها االستحالة  الرأي  التقديرية من وجهة نظر هذا  فالسلطة 

احتماالت املراكز الفردية، والواقع أن هذا التفسير التقليدي صحيح إلى حد ما، ذلك تن مما الشك فيه   ة وعدم امكان التنبؤ بكافةاإلداريتفاصيل الحياة 

  ال يكون سبب السلطة التقديرية هو اإلدارة أن هناك استحالة فنية تحول بين املشرع وبين تحديد كافة مجاالت نشاط 
ً
، ولكن في كثير من الحاالت أيضا

حرية معالجة الحاالت الفردية، وبعبارى أخرى فإن هناك حاالت يمكن للمشرع    لإلدارة بل يكون مبررها هو رغبة املشرع في أن يترك  فكرة  االستحالة الفنية،  

 على 
ً
 وإن  يضع قيودا

ً
 دقيقا

ً
هذه زاء إ سلطة تقديرية  لإلدارة في ممارسة سلطتها حيالها ومع ذلك فان املشرع فضل أن يترك  اإلدارة أن يرسم حدودها رسما

 ( 63م، صفحة 2000)السناري،  الحاالت.

: فكرة الصالحية 
ً
  :ةاإلداريثانيا

 للظروف واملالبسات وذلك بما لها من    اإلدارة بعض الفقه أن مبرر السلطة التقديرية هو قدرة    ى وير 
ً
على مواجهة وتقدير ومالئمة تصرفاتها وفقا

ذي تتم خبرة وما يوجد تحت تصرفها من وسائل فنية ومعلومات، وذلك على عكس القاض ي الذي ال يعيش في أحداث النزاع، فهو عادة بعيد عن املكان ال

 يفصل في النزاع بعد فترة ب 
ً
القرار الواجب اتخاذه ملواجهة أحداث  فيه وقائعه، وهو غالبا  من حدوثه مما يفقده القدرة على تقدير مالءمة 

ً
عيدة نسبيا

 من الحرية في اتخاذ التصرف أو عدم اتخاذه   اإلدارة في جهاز الدولة يتطلب منح    اإلداري فمن املنطق والصالح العام وحسن سير العمل    ،النزاع
ً
او   ،قدرا

 تحديد الوقت املناسب.اتخاذ نوع العمل املالئم وأخ
ً
 وما بعدها( 41م، صفحة 1996) بسيوني،  يرا

 ،القانون" صالحية مسجل العالمات التجاريةفقضت محكمة العدل العليا في مجال الصالحية التقديرية في مجال تمديد اآلجال املنصوص عليها في 

( 40) صالحية تقديرية يمارسها وفق مقتضيات وظروف العمل وليس في ظروف الدعوى ما يشير إلى ان مسجل العالمات التجارية قد خالف أحكام املادة 

املعترضة عل الجهة  بتبليغ  أنه قام  االعتراض سيما  التجارية تمديد مهلة  املعامالت  االعتراض".من قانون  االعتراض وقبول  )قرار محكمة   يها تمديد مهلة 

 .(75م، ص2000(، 2-1، مجلة نقابة املحامين، العدد )99لعام  39العدل العليا رقم 

: السلطة التقديرية ضرورية لفاعلية العمل 
ً
 :اإلداري ثالثا

 ما يفقد العمل    ،اإلداري أن السلطة التقديرية شرط ضروري لكفالة فاعلية العمل  
ً
مكلفة   اإلدارة ففاعليته    اإلداري ذلك ألن االختصاص املقيد غالبا

أن يوافق في أداء هذه الريالة بين  اإلدارة بحكم وظيفتها بتنظيم سير املرافق العامة، والشك أن هذه املهمة من أعقد املهام وأشقها ذلك أنه يجب على رجل 

م، 2017)اليازجي،    .وعة للمواطنينشتى املصالح املتعارضة والجديرة بالرعاية والتي يتعلق بعضها بالصالح العام والبعض اآلخر باملصالح الخاصة املشر 

 ( 81صفحة 

 إ ليس    اإلدارة ذا كان رجل  إف
ً
 للقوانين واللوائح ألدى ذلك إلى شلل    ال منفذا

ً
ذلك أن فاعلية العمل    اإلداري ، وإلى فقدان فاعلية العمل  اإلدارة حرفيا

 لعناصر فاعليته، فالسلطة التقديرية هي ضرورة من ضرورات    اإلداري تكمن في مالءمته للظروف التي يعالجها، والعمل    اإلداري 
ً
 فاقدا

ً
غير املالئم يولد ميتا

حقوق وحريات األفراد  ة وحماية  اإلداريسلطة تقديرية يتحقق للتوفيق واملالءمة بين اعتبارين أساسين هما الكفاءة    اإلدارة فإن منح    ،ةاإلداريالفاعلية  

 ( 116م، صفحة 1994)شيحا،  بنصوص قانونية. اإلدارة التي تتطلب تقييد 

: تفادي عيوب السلطة املقيدة
ً
 : رابعا

 لالعتراف بنصيب من السلطة التقديرية  
ً
، فإذا كانت السلطة املقيدة تبدو ألول وهلة  لإلدارة إن تفادي عيوب السلطة املقيدة يمكن أن يكون مبررا

 لحقوق وحريات األفراد ضد تعسف 
ً
 في صالح األفراد، فهي في كثير من الحاالت تنتهي إلى وضع   اإلدارة ضمانا

ً
أو تحكمها، إال أن سلطة املقيدة ليست دائما

 . اإلداري وتؤدي من الناحية العملية إلى بطء وارتباك العمل  اإلداري عراقيل في سبيل العمل 

 بفقدان الروح االنسانية في العمل  
ً
، فالقاعدة القانونية بحكم أنها قاعدة عامة مجردة وأنها تعالج ي اإلدار كذلك فإن السلطة املقيدة تهدد أيضا

 
ً
 مطابقة تامة بل حاالت مستقبلية يصعب التنبؤ بظروفها. تقرر نفس املبادئ، واألحكام لعدد النهائي من  الحاالت الفردة املستقبلية التي ال تتطابق حتما

 وهذ 
ً
 أو قليال

ً
 كبيرا

ً
 عدم مالءمة القاعدة القانونية بل هي تختلف عن بعضها البعض اختالفا

ً
ا التفاوت واالختالف في ظروف الحاالت الفردية يظهر أحيانا

يمكنها عن طريق السلطة التقديرية أن تبعث في التطبيق الفردي للقاعدة القانونية تلك الروح   اإلدارة ومن أجل هذا فإن    وقسوتها في التطبيق الفردي 

 ( 12م، صفحة  1971)علم الدين،  بسبب تجريدها وعموميتها. االنسانية  والعدالة التي فقدتها

مع خطورتها أبعد ما تكون عن السلطة التحكمية،   اإلدارة ة العليا في مصر إلى أن: " السلطة التقديرية التي تتمتع بها  اإلداريحيث ذهبت املحكمة  

 من الحرية لتمكين 
ً
 على االجراءات التي تقوم بها سلطات الضبط  اإلدارة فهي ال تعدو أن تكون نوعا

ً
من تقدير خطورة بعض الحاالت، وهذه تتطبق تماما

الضبطي، وتقدير أفضل   باإلجراء ا، ويكون لها اختيار وقت تدخلها  في ممارسة نشاطها، لتتمكن من مواجهة الحاالت الواقعية التي تعرض عليه  اإلداري 

 بفكرة تحقيق ال
ً
غاية من الوسائل وأجداها ملواجهة هذه الحاالت، وفي هذا املجال تكون سلطة الضبط حرة، ولكنها في نفس الوقت تكون محاطة دائما

بسلطة تقديرية   لإلدارة أما مجلس الدولة الفرنس ي فقد اعترف  ،في ذات الوقتالنشاط الضابط، وهو النظام العام بأسلوب يكفل تحقيق الصالح العام 

في   اإلدارة سلطة تقدير إنشاء أو عدم إنشاء املرافق العامة، طاملا لم يلزمها القانون بذلك، ولكنه قيد سلطة    اإلدارة ، حيث منح  اإلداري لتيسير العمل  
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ب إنشاءها وارتبطت  التي وافقت على  املرافق  العامة.إلغاء  املصلحة  أن يكون ذلك لضرورات  الجماهير بضرورة  بالسلطة   ها مصالح  االنحراف  ) خليفة، 

 ( 17م، صفحة  2001كسبب إللغاء القرار االداري،، 

 الرقابة القضائية الخارجية على حدود السلطة التقديرية: املبحث الثاني

عن إرادتها امللزمة واملنفردة بما لها من سلطة بمقتض ى القوانين واألنظمة وذلك    اإلدارة بأنه:" إفصاح جهة    اإلداري تعرف محكمة العدل العليا القرار  

 
ً
 قانونا

ً
 أو جائزا

ً
، 512/99)قرار عدل عليا أردنية رقم    وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة".  ،بقصد إحداث أو تغيير مركز معين متى كان ذلك ممكنا

 .( 3049، ص2000( ، 10-9، العددان )مجلة نقابة املحامين 

القرار   أركان  السبب  اإلداري وعلى ذلك يمكننا تحديد  أركان أو عناصر وهي ركن  يتكون من خمسة  الشكل  ،بأنه  وركن    ،وركن االختصاص  ،وركن 

 وركن الغاية. ،املحل

ة والهيئات يراعى فيه اإلداري، عنصر االختصاص، وعنصر الشكل، وإن توزيع االختصاصات بين الجهات اإلداري ويقصد بالعناصر الخارجية للقرار 

تقسيم والتوزيع الصالح العام والذي يقتض ي تقسيم العمل حتى يتفرغ كل موظف وكل هيئة ملا أنيط به ليؤدي بالطريقة املثلى عمله باإلضافة ملا في ذلك ال

 املختلفة.  اإلدارة توجيههم إلى أقسام من مصلحة لألفراد حتى يسهل 

 حتى في ممارستها لسلطتها التقديرية أن تحترم جميع أوجه املشروعية، فيجب أن يكون قرارها وفقا للقانون بمعناه الواسع.  اإلدارة فيتعين على 

 عيب عدم االختصاص : املطلب األول 

، هو نتيجة من نتائج مبدأ الفصل بين السلطات،  اإلدارة صات معينة لرجل  يقوم القانون العام الحديث، على فكرة االختصاص، وتحديد اختصا

 
ً
 ضرورة توزيع االختصاصات في نطاق السلطة الواحدة.   ألن هذا املبدأ ال يقتض ي تحديد اختصاصات السلطات العامة الثالث فحسب، وإنما يستتبع أيضا

 (590، صفحة 1996)الطماوي س.، 

 
ً
 :: مفهوم عيب عدم االختصاصأوال

 
ً
على مباشرة عمل قانوني معين، حيث جعله املشرع    إن التعريف املستقر عليه فقها لعيب االختصاص، هو الذي يعرفه بأنه:" عدم القدرة قانونا

 
ً
 ( 463م، صفحة 1990) عبد هللا،   للقواعد املنظمة لالختصاص. من اختصاص سلطة أخرى طبقا

القضاء   آخر".    اإلداري عرفت محكمة  أو فرد  املشرع من سلطة  القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله  القضاء  بأنه "عدم  ) حكم محكمة 

 .(172، ص114، مبدأ رقم 11، مجموعة أحكام السنة 27/1/1957ق، جلسة  8، لسنة 1867اإلداري في القضية رقم 

حيث قررت في ذلك"... استقر قضاء محكمة العدل العليا على أن اعتداء سلطة  ، فلسطين عيب عدم االختصاصوعرفت محكمة العدل العليا في 

لحة على  إدارية دنيا على اختصاص سلطة إدارية أعلى يؤدي إلى عدم مشروعية القرارات الصادرة لعدم االختصاص, كاعتداء القائد العام للقوات املس

 .( 13/11/1999جلسة  17/98)قرار محكمة العدل العليا برام هللا رقم  اختصاص وزير الدفاع.

ويأخذ عيب عدم االختصاص إحدى صورتين، صورة عدم االختصاص اإليجابي، وعدم االختصاص السلبي، كما يجب اإلشارة إلى أن االختصاص ال 

 تمنح اختصاص إصدار القرار لشخص محدد.  يفترض، بل يستند إلى قاعدة قانونية مكتوبة أو غير مكتوبة،

العام بالنظام  يتعلق  الذي  الوحيد  العيب  بأنه  االختصاص  عدم  عيب  فهمي،    ويتميز  صفحة  1979)  بعدم   (411،  الدفع  أن  ذلك  على  ويترتب 

 ول
ً
و لم االختصاص ال يسقط بالدخول في موضوع الدعوى ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحلها وأن على القاض ي أن يحكم بعدم االختصاص تلقائيا

 يثيره طالب اإللغاء.

من حيث ركن االختصاص، فهو   اإلداري يب القرار  فعيب عدم االختصاص هو أول وأقدم سبب من أسباب الحكم باإللغاء وهو العيب الذي يص

العامة بصفة مشروعة، فإذا قام موظف ما بإصدار قراره   اإلدارة داري معين لحساب  إ يعني انعدام القدرة واألهلية أو لصفة القانونية على اتخاذ قرار  

 لعيب االختصاص ويتحقق الغاء القرار 
ً
، وليس لإلدارة في مجال ركن االختصاص أية سلطة تقديرية؛ ألنه محدد بالقانون، وليس لها في ذلك  اإلداري باطال

 على توسيع اختصاصاتها عن  اإلدارة حرية االختيار، وإن كانت 
ً
. تعمل غالبا

ً
 واسعا

ً
 ( 49)الجبوري، صفحة  طريق تفسير النصوص املحددة له تفسيرا

: صور عيب عدم االختصاص:
ً
 ثانيا

 تنقسم صور عيب عدم االختصاص إلى عيب عدم اختصاص جسيم يعرف باغتصاب السلطة وعيب عدم االختصاص بسيط. 

 عيب عدم االختصاص الجسيم .1

ة فال اإلدارييطلق الفقه والقضاء على عيب عدم االختصاص الجسيم اصطالح " اغتصاب السلطة " ويكون من أثره فقدان القرار لصفته وطبيعته  

 
ً
   يعد باطال

ً
فيه بشرط لإللغاء فحسب، وإنما يعد القرار معدومة ال تلحقه أية حصانة وال يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه وال يتقيد الطعن    وقابال

 املحددة للطعن.
ً
 ( 117، صفحة  2010)بعلوشة،   امليعاد، إذ يمكن سحبه وإلغاءه بعد انتهاء ميعاد الستين يوما
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  اإلداري قد تبلغ مخافة القرار 
ً
مادي، حيث يكون مصدره ة، حيث يتحول إلى عمل اإلداريمن الجسامة لدرجة تفقده صفته  لركن االختصاص، حدا

  ،(505، صفحة 1998)عوابدي،  إلى انعدامها وإنما يؤدي ة، اإلداريكما أن هذا العيب ال يؤدي إلى إلغاء القرارات  ،مغتصبا لسلطة لم يمنحه املشرع إياها

 ويظهر عدم االختصاص الجسيم في عدة حاالت هي:

 : من فرد عادي اإلداري صدور القرار  .أ

   اإلداري يقصد به صدور القرار من شخص ال يتمتع بأي صفة إدارية تخوله إصدار القرار   
ً
أو أن القرار قد صدر في    إما لعدم تقلده الوظيفة أصال

طة وقت كانت صفته كموظف عام زالت عنه السبب من األسباب، فيعتبر القرار الصادر منه عندئذ منعدمة وال يرتب أي آثار قانونية الفتقاده شر 

 ة أال وهو صدوره عن شخص عام.اإلداريهامة يفترض توافره في كافة القرارات 

 إال إذا كان   اإلداري ال يفقد صفته  اإلداري على أنه:" العمل  اإلداري محكمة القضاء  املصري في حكم وقد جاء في قضاء مجلس الدولة 
ً
وال يكون معدوما

القرار من فرد عادي". أن يصدر   بمخالفة جسيمة ومن صورها 
ً
القضية رقم    مشوبا تاريخ    1131)حكمها في  م،  1953ديسمبر سنة    16الصادر في 

 .(632املجموعة، ص

 إذا صدر من فرد عادي 
ً
أو هيئة غير مختصة حيث   ،وأكدت محكمة العدل العليا على هذه الحالة في حكم صدر لها حيث عدت أن القرار منعدما

 أو صدر القرار من سلطة من  جاءت حيثيات حكمها" إن القرار املنعدم هو الذي يصدر عن فرد عادي أو هيئة لها أن تزاول هذا االخت
ً
صاص أصال

إداري   ،شان اختصاص سلطة أخرى  أي قرار   هو غير مخول بإصدار 
ً
...".  ،إذ يصدر موظف قرارا

ً
القرار منعدما الحاالت يعد  )حكمها في    ففي هذه 

 .( 729ملحامين، العدد السادس، ص، املنشور بمجلة نقابة ا 1986فبراير لسنة  26الصادر بتاريخ  18/86القضية رقم 

  اإلداري الفلسطيني على اعتبار أن "القرار    اإلداري وقد استقر القضاء  
ً
إذا كان مشوبة بعيب جسيم ويكون ذلك إذا صدر القرار من فرد عادي    منعدما

 
ً
 اإلداريبمزاولة هذا االختصاص، أو صدر القرار من سلطة في شأن من اختصاص سلطة أخرى كان تتولى السلطة  أو هيئة ال تختص أصال

ً
من   ة عمال

)قرار محكمة العدل العليا برام   بات وظيفته أن يصدر قرارات إدارية...."أعمال السلطتين القضائية أو التشريعية، أو إذا أصدره موظف ليس من واج

 ، موقع املقتفي(  28/ 5/ 2003م جلسة  74/ 1999هللا في الطلب رقم 

 اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية والتنفيذية. .ب

 
ً
املشرع غالبا التشريعية والقضائية والتنفيذية، فإذا أصدرت    كل اختصاصات    يحدد  الثالثة  السلطات  في موضوع هو من   اإلدارة سلطة من  قرارة 

 ( 168، صفحة 2008)ليلو،  اختصاص السلطة التشريعية أو القضائية فإن قرارها هذا يكون من قبيل اغتصاب السلطة.

 اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية  .2

   اإلداري ويظهر عيب عدم االختصاص الجسيم في هذه الصورة بتناول القرار  
ً
)السناري،   ألحكام الدستور   تنظيم أمر ال يمكن تنظيمه إال بقانون وفقا

عن النطاق املحدد لها في حقل التنظيم العام وتطاولت إلى ما هو من اختصاص السلطة التشريعية يكون عملها  اإلدارة إذا خرجت  (205م، صفحة 2000

 البطالن كأن تنش ئ السلطة التنفيذية محكمة إدارية بقرار إداري. 
ً
 مشوبا باغتصاب السلطة ومستلزما

ا ينص القانون على تشاااكيل ما على وجه معين فإنه ال يصاااح تعديل التشاااكيل إن رؤي تقرير املصااارية بقولها:" إذ  اإلداري وقد أكدت محكمة القضااااء  

 هو املشااارع
ً
 أكبر إال ممن يملكه قانونا

ً
 تعديل التشاااكيل  ،ضااامان القرار ضااامانا

ً
فإن فعلت كان  ،أما السااالطة القائمة على تنفيذ القانون فإنها ال تملك أصاااال

".تصرفها من قبيل اغتصاب السلطة فيقع ب
ً
 أصليا

ً
 .(1070، املجموعة، ص1949يونيو  23الصادر في  588)حكمها في القضية رقم  اطال

 اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية .3

أعمال   الرقابة على  تتولى  القضائية     اإلدارة لسلطة 
ً
 على ذلك في حال    العامة وقراراتها وذلك وفقا

ً
السلطات وترتيبا بين  الفصل  الدستوري  للمبدأ 

ة يتناول اختصاص من اختصاصات ومهام السلطة القضائية، فإنه يعتبر قرارة مشوبة بعيب عدم االختصاص اإلداريصدور قرارة إدارية من السلطة  

 ( 275م، صفحة 2010)كنعان، .  القانون الجسيم ومنعدمة إال في الحاالت التي يجيزها 

   اإلدارة والسلطة القضائية تتولى الرقابة على أعمال  
ً
 على ذلك في حال   العامة وقراراتها وذلك وفقا

ً
للمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات وترتيبا

ة يتناول اختصاص من اختصاصات ومهام السلطة القضائية، فإنه يعتبر قرارة مشوبة بعيب عدم االختصاص اإلداريصدور قرارة إدارية من السلطة  

 ( 265م، صفحة 2008)صادق، الجسيم ومنعدمة إال في الحاالت التي يجيزها القانون. 

التي تعتدي بها على اختصاصات  اإلدارة ة الصادرة من اإلداريالفلسطيني في العديد من أحكامه بعدم مشروعية القرارات  اإلداري ولقد أقر القضاء 

 ، غير منشور (  12/ 7/  2006جلسة   83/ 2004)قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم  .السلطة القضائية التي منحها لها املشرع الدستوري 

 اعتداء جهة إدارية على اختصاصات جهة إدارية أخرى  .4

 ة يمكن اعتبارها من قبيل اغتصاب السلطةاإلدارييكون مرجع العيب في هذه الصورة انتهاك بلغ حد الجسامة لقواعد االختصاص في نطاق الوظيفة  

. ومن صورة هذا العيب أن تعتدي سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى ال تربطها بها صلة تبعية أو إشراف والغالب (170، صفحة  2008)ليلو،  

 هذه الصورة االعتداء الجانبي على السلطة.  اإلداري يكون املشرع قد جعل السلطتين على قدم املساواة وقد سمى الفقه القانوني  
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من جهة غير منوط بها إصداره قانونا   اإلداري املصري في أحكامه في هذه الصورة بأن" صدور القرار    اإلداري ومن املبادئ التي استقر عليها القضاء  

)حكم املحكمة اإلدارية العليا املصرية يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العلم طاملا كان في ذلك افتاتت على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها املستقلة".   

 م(  26/   6/ 2007ق جلسة   60 5934في الطعن رقم 

االختصاص  وفي األخير ننتهي إلى أن التفرقة بين صورتي عدم االختصاص يترتب عليها نتيجة غاية في األهمية، حيث أن القرارات التي شابها عيب عدم  

 البسيط ما هي إال قرارات باطلة، أم
ً
  ا التصرف املشوب بعدم االختصاص الجسيم فجزاؤه االنعدام، إذ يعد مجرد عمل معدوما

ً
وال يكتسب  ال يكسب حقا

 حصانة وال يتقيد الطعن بإلغائه بميعاد.

ة التي ليس من صالحيتها وال اختصاصاتها إصدار اإلداريالفلسطيني في أحكامه بعدم مشروعية القرارات الصادرة عن الجهة    اإلداري وقد قرر القضاء  

رقم    31/    2009)قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب    هذه القرارات واصباغ قراراتها بعيب عدم االختصاص الجسيم وانعدامه ومن هذه األحكام.

 ، موقع املقتفي(  5/  1/ 2009جلسة   2008/462م، وقرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم  28/  1/ 2009جلسة 

 عيب عدم االختصاص البسيط .5

ة ذاتها أي  اإلدارييظهر عيب عدم االختصاص البسيط في نطاق السلطة    ، و هذه الصورة هي األكثر شيوعااإلداري يكون حينما يقع في داخل النطاق 

جسيمة حيث يرتبط بتجاوز حدود السلطة ال يصل بها إلى  الويكون االعتداء فيه على االختصاصات غير  ،  ة املختلفة وموظفيهااإلدارييقع فيما بين الجهات  

 قابل لإللغاء فقط، وي اإلداري درجة غصبها مما يجعل القرار 
ً
 بمقوماته كقرار إداري ونافذة إلى أن يصدر قرارا

ً
 بإلغائه، ويكون  بقى القرار محتفظا

ً
قضائيا

مزاولة  ذلك في إحدى صورتين: إما إيجابية بأن يصدر موظف، أو هيئة قرارة من اختصاص موظف أو هيئة أخرى، أو سلبية إذا امتنعت سلطة إدارية عن  

 اختصاصها خطأ كما لو رفض أحد املديري
ً
صادرة من لجنة معينة يمنعه من ذلك في حين أن مهمة   ن إصدار قرارة يدخل في اختصاصه، العتقاده بأن قرارا

اللجنة استشارية بحته. الطلب رقم    تلك  العليا برام هللا في  العدل  املقتفي.(  31/    12/  2008جلسة    455/    2008)قرار محكمة  ولها ثالث صور    ، موقع 

 تقليدية

 عدم االختصاص املوضوعي  .أ

 اإلدارييقصااااد به " العيب الناتج عن إصاااادار املوظف أو الجهة 
ً
ملنح املشاااارع ساااالطة إصااااداره   ة قرارة إدارية في موضااااوع ال تملك ساااالطة إصااااداره قانونا

 (342م، صفحة 2008)صادق،  لجهة إدارية أخرى".

 عدم االختصاص املكاني  .ب

م،  2004)شطناوي،    على اتخاذ قرارات إدارية تقع خارج منطقة اختصاصه اإلقليمي  اإلدارة عدم االختصاص املكاني يعرف بأنه" عدم قدرة رجل  

القانونية تبين وتحدد الدائرة اإلقليمية التي يتعين على صاحب االختصاص ممارسته فيها فيتوجب عليه احترام الحدود ؛ وذلك ألن القواعد  (751صفحة  

 
ً
بينما تقتصر الدوائر اإلقليمية لصالحيات الهيئات   اإلقليمية لهذه الدائرة، وتتمثل الدائرة اإلقليمية لصالحيات الجهات املركزية أرجاء إقليم الدولة كامال

ة  اإلداريمشوبة بعيب عدم االختصاص املكاني في حال تجاوز الجهة  اإلداري حلية على أرجاء معينة ومحددة من إقليم الدولة فقط، وعليه يعتبر القرار امل

 .املصدرة القرار نطاق دائرة اختصاصها اإلقليمي

القانونية   النصوص  املشرع في  املحلية يتحدد على ضوء موقف  للهيئات  املكاني  العليا في فلسطين فإن االختصاص  العدل   لقضاء محكمة 
ً
ووفقا

  ،ظيم حكامها:" اما تقسيم قطعة األرض موضوع مشروع التقسيم التفصيلي فقد قمت به لجنة املحلية للتنأ املنظمة لنشاطها وقرارته وهذا ما جاء في أحد 

" من نفس القانون نجد أن اللجنة املحلية للنظيم هي صاحبة االختصاص بتقسيم أية أرض واقعة في منطقة تنظيم, وان كل تقسيم 28وبالرجوع إلى املادة "

... إلخ". 
ً
 ألحكام هذه املادة يعتبر باطال

ً
)حكم محكمة العدل العليا املنعقدة في رام هللا في   ألية أرض واقعة في منطقة تنظيم وكل تسجيل يجري بشأنها خالفا

 م( 5/2/2003م, بتاريخ 1997لسنة  22الدعوى اإلدارية رقم 

 عدم االختصاص الزماني  . ج

صدر في وقت ال يكون االختصاص ممنوح قانون الجهة املصدرة له، حيث أن لكل موظف نطاق زمني يكتسب من خالله صفة    اإلداري يعني أن القرار  

تصاصات حيث  تؤهله ملباشرة صالحيات تنتهي مدتها بانتهاء هذه الصفة وزوالها عن املسئول أو املوظف، فللزمن أهمية كبيرة بالنسبة ملمارسة هذه االخ

 ( 211م، صفحة 2000)السناري، ة الختصاصها وسلطاتها من تاريخ التعين أو تاريخ تقلد الوظيفة أصلية أو تفويضية بها. اإلدارية تكون مباشرة الجه

 واإلجراءات  عيب الشكل : املطلب الثاني

القضاء على   املشرع وكذلك  املشرع من تجاوز هذا   اإلدارة أوجب  أركانه وشروطه، مراعية شكلياته وإجراءاته، فجعل  أن تصدر قرارها مستوفية 

 
ً
تجاوز ما يتطلبه املشرع من أشكال وإجراءات، ورتب على   اإلداري ، وجعل من بين أسباب الطعن في القرار  اإلداري للطعن في صحة القرار    العنصر سببا

 
ً
 . سببها املصلحة العامة  ذلك آثارا

: التعريف بعيب الشكل 
ً
 أوال

كل أم أنه مستقل عنه؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل، انقسم الفقه  
ّ
 من عناصر الش

ً
إلى   اإلداري وقد ثار التساؤل حول ما إذا كان اإلجراء ُيعدُّ ُعنصرا

 اتجاهين:  
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كل واإلجراء في القرار  
ّ
 من أسباب اإللغاء، ويستند   اإلداري فذهب جانب من الفقه إلى التفرقة بين الش

ً
 ُيشكل سببا

ً
 واحدا

ً
وعدم اعتبارهما عنصرا

إصدار القرار لحين وضع  مراعاتها منذ بدء التفكير في    اإلدارة هؤالء في تعريفهم لإلجراءات بأّنها: "مجموع العمليات أو القواعد القانونية التي يجب على  

) حسن، التعويض املنفردة بشكلها النهائي.    اإلدارة القرار في القالب أو الصورة التي يصدر فيها. وتعريفهم للشكل بأنه اإلطار أو الصورة التي تظهر فيها إرادة  

 ( 127م، صفحة 1971في القانون اإلداري واإلدارة العامة، 

كل على أساس أن املقصود بالشكل املظهر الخارجي الذي يّتخذه القرار   اإلداري في حين ذهب جانب آخر من الفقه  
ّ
إلى اعتبار اإلجراء من عناصر الش

 ( 490م، صفحة  1973)الجرف، املنفردة، ولذلك ال مجال للفصل بين اإلجراء املتبع إلصدار القرار وشكله.  اإلدارة لإلفصاح عن إرادة 

  اإلدارة يقصد بالشكل "املظهر الخارجي واإلجراءات التي تعبر بموجبها 
ً
 (231م، صفحة 1984طماوي س.، )الللقانون".  عن إرادتها وفقا

 
ً
بأنه " الصورة التي يجب أن يفرغ فيها القرار عند إصداره، أي الصورة التي يجب أن تتم بها عملية التعبير عن اإلرادة التي هي جوهر  كما عرف أيضا

 ( 242م، صفحة 1982) حسن، قضاء اإللغاء،  ".اإلداري القرار 

 لإلجراءات التي حددها املشرع وفي الشكل املرسوم له، إذ   اإلداري "... يجب أن يصدر القرار    وقد قررت محكمة العدل العليا في فلسطين بأنه
ً
وفقا

حاجة للنص  أن قواعد الشكل واإلجراءات قد وضعت لحماية املصلحة العامة ومصلحة األفراد على السواء، ومخالفتها تستدعي بطالن اإلجراء املتخذ دون  

، و. كذلك قرارها برام هللا  26/  11/ 1996، جلسة  6/ 96)قرارها برام هللا رقم  .فراد"على ذلك صراحة ألن عدم مراعاتها فيه إخالل بالضمانات املقررة لأل 

 .( 5/  12/  1996، جلسة   96/8رقم 

: صور الشكل واإلجراءات في القرار 
ً
 اإلداري ثانيا

 :اإلداري األشكال الجوهرية التي تؤثر في القرار  .1

   اإلداري ، حيث لم يضع القضاء  اإلداري ال يمكن حصر األشكال واإلجراءات التي يترتب على مخالفتها بطالن القرار  
ً
   معيارا

ً
مانع ملا يعد من    حاسما

ضوء النصوص  قبيل األشكال واإلجراءات الجوهرية وما ال يعد كذلك، والتمييز بين األشكال الجوهرية واألشكال غير الجوهرية مسألة تقديرية تتقرر في  

 القانونية ورأي املحكمة. 

 اإلداري اإلجراءات التمهيدية إلصدار القرار  •

سلوك إجراءات محددة قبل إصدار قرارها ويترتب على إغفال إتباع هذه اإلجراءات بطالن قراراها   اإلدارة يشترط القانون في بعض األحيان على جهة  

نة أو استشارة ة قبل إصدار قرار إداري معين أخذ رأي جهة معياإلداريكما في اإلجراءات االستشارية مثل: قد يتطلب املشرع في بعض األحيان على الجهة  

 الشكليات الخاصة باللجان واملجالس   ،تلك االستشارة ملزمة من عدمه وكذلك إجراءات التحقيق هيئة معينة بغض النظر إن کان هذا الرأي أو
ً
وأيضا

 أو هيئة.اإلداريفقد يوكل أمر القيام ببعض األنشطة 
ً
 ( 45م، صفحة 2017)الزناتي،  ة إلى مجموعة من املوظفين يطلق عليهم وصف لجنة أو مجلسا

 
ً
أيضا العليا في فلسطين  العدل  للموظف قبل    وقضت محكمة  املنسوبة  املخالفة  التثبت من  إال بعد  إ بضرورة  إيقاعها  العقوبة عليه، وعدم  يقاع 

األصول العامة بمراعاة الضمانات األساسية له بحيث يكفل حقه بالدفاع سند إليه ومواجهته بتلك املخالفة، وأن يتم التحقيق معه في حدود  أ سؤاله عما  

 
ً
للعدالة وليتمكن من دفع التهمة أو تبريرها وبعكس ذلك فإن عدم مراعاة تلك الضمانات يجعل قرار إيقاع العقوبة بحق املوظف واجب   عن نفسه تحقيقا

 اإللغاء ".

 اإلداري املظهر الخارجي للقرار  •

املشرع  إال أن  ،  شكل أو قالب معين يجب أن يصدر فيه  اإلداري شكل القرار ذاته، والقاعدة أنه ليس للقرار    اإلداري يقصد باملظهر الخارجي للقرار  

، وفي هذه الحالة يتوجب على  
ً
 أو مسببا

ً
 لشكل جوهري إتباع الشكل الذي تطلبه املشرع، وإال عد قرارها م  اإلدارة قد يشترط أن يكون القرار مكتوبا

ً
خالفا

 ( 487م، صفحة 2019)غانم و الشاعر،  حري باإللغاء.

 اإلداري األشكال غير الجوهرية التي ال تؤثر في القرار  .2

أنه ال يترتب البطالن على كافة مخالفة للشكليات واإلجراءات التي ال يتوجب القانون إتباعها والتي ال تؤثر على موضوع    اإلداري من املستقر في القضاء  

 ( 263م، صفحة 2020) مزهر و األخرس،  .القرار أو على ضمانات األفراد تعتبر إجراءات وشكليات ثانوية غير جوهرية

ولم يرتب البطالن على مخالفتها من    ،تتمثل االشكال الثانوية أو غير الجوهرية في تلك الشكليات التي لم يوجب القانون ضرورة إتباعها واحترامها

 . اتبعتها  اإلدارة وكذلك االشكال التي ال تؤثر على مضمون القرار ومحتواه بحيث ال ينتج من مخالفتها أي تغيير في محتوى القرار أو  ،اإلدارة جانب 

 اري اإلدعلى أن إغفالها ال يؤدي بالضرورة أي إبطال القرار  اإلداري ، لذلك فقد استقر القضاء اإلدارة إذ أنها تكون في معظم األحيان مقررة ملصلحة 

أن عدم إتباع  وإلغائه، ومن أمثلتها عدم ذكر اسم املحقق في القرار التأديبي، أو عدم سماع شاهد ال تعد شهادته منتجة في التحقيق وما إلى ذلك، كما  

لم اليقيني بالقرار ومن ثم  إجراءات نشر القرار في الجريدة الرسمية ال يبطل القرار، ألن غاية النشر إعالم صاحب الشأن به وقد تحققت تلك الغاية بالع

 ( 125م، صفحة 2007) خليفة، القرارات اإلدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، الطبعة األولى،  .إجراء النشر ثانوية في صحة القرار يكون 

،  اإلدارة التمييز بين الشكليات املقررة ملصلحة  وهذا  
ً
 فقهيا

ً
فمن جهة من الصعب تحديد الحاالت التي ، وتلك املقررة ملصالح األفراد، قد واجه انتقادا

وليس تحقيق صالح وحدها، ومن جانب آخر فإن هذه األشكال هي في الحقيقة مقررة لتحقيق الصالح العام،    اإلدارة تكون فيها األشكال مقررة ملصلحة  
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العينية   -، كما أن الطبيعة املوضوعيةاإلدارة ، بل أن الكومسيون الطبي هو في حقيقته ملصلحة املوظف إلى جانب مصلحة  وحدها أو األفراد وحدهم   اإلدارة 

 (209، صفحة 1979) فهمي،  .1ذاته تتعارض مع النظر إلى مصالح أطراف النزاع  اإلداري تصم القرار لدعوى اإللغاء التي تخ -

 عن مخالفة بعض الشكليات التي يعدها ثانوية ال تؤدي إلى بطالن القرار    اإلداري يتغاض ى القضاء  
ً
 إغفال    اإلداري أحيانا

ً
اإلشارة صراحة   اإلدارة ومثال

اللجان   التي كانت األساس في إصداره، وعدم ذكر صفات أعضاء  القانونية  النصوص  إلى  القضائي في صلب اإلداريفي صلب قرارها  ة ذات االختصاص 

وظيفتها إال أن هذا االتجاه ال  وتقيدها عن أداء اإلدارة إن هذا االتجاه في القضاء يهدف إلى التقليل من الشكليات التي تضر بعمل  ،القرارات الصادرة عنها

ولها سلطة تقديرية في هذا املجال، وال يخطى ما   اإلداري وادعائها بأن أغلب اإلجراءات واألشكال ال تؤثر في مضمون القرار  اإلدارة شك سيؤدي إلى تعسف 

 ( 265م، صفحة 2020) مزهر و األخرس،   .2في الرقابة على مشروعية قراراتها اإلداري لذلك من تأثير سلبي على سلطة القضاء 

عن استكمال اإلجراءات الالزمة    اإلدارة ومن قضاء محكمة العدل العليا في فلسطين، بهذا الصدد، حكمها الذي ذهبت فيه إلى القول بأن تنازل جهة  

لسير فيها من النقطة  ، فإذا تنازلت عنها ووافقت على ا اإلدارة ملنح الترخيص للجهة املستدعية ال يترتب عليه بطالن اإلجراءات ألنها شرعت في األصل ملصلحة  

  3/11/1998، جلسة  38/96)قرارها برام هللا رقم    يغدو والحالة هذه ال مبرر له.  –رفض الترخيص    –التي توقفت عندها، فإن بقاء القرار املطعون فيه  

 قرار غير منشور.( 

: تغطية عيب الشكل 
ً
 ثالثا

الشكل   ألن    ،أو تم إجراؤه بصورة غير صحيحة  ،الذي تم إغفاله  ،واإلجراءات ال تثار إال بالنسبة للشكل أو اإلجراء الجوهري مسألة تغطية عيب 

لكن بالنسبة لعيب الشكل واإلجراء غير الجوهري فإن القضاء ال    ،بسببه  اإلداري عيب الشكل واإلجراء الجوهري هو الذي يعتد به القضاء ويلغي القرار  

 ( 321م، صفحة 2004)العبادي، الوجيز في القضاء اإلداري: دراسة قضائية تحليلية مقارنة،،  لغاء.يتعارض له باإل

 .اإلداري تقيدها الشكليات واإلجراءات الجوهرية التي تؤثر على مضمون فحوى ومضمون القرار  اإلدارة الباحث مما سبق أن  ى وير 

: الرقابة القضائية للسلطة التقديرية لإلدارة لعنصر الشكل 
ً
 رابعا

قبل صدوره وتكمن هنا السلطة   ،خاللها اإلداري حرة في اختيار املظهر الخارجي للقرارات الصادرة عنها وتحديد اإلجراءات التي يمر القرار  اإلدارة إن 

يلزم  أ غير    ،التقديرية لإلدارة املشرع  اتباع إجراءات محددة وهنا تكون    اإلدارة ن  أو يفرض عليها   لشكل معين 
ً
 بإصدار قرارها وفقا

ً
ملزمة   اإلدارة أحيانا

، 2000لعام    389)قرار محكمة العدل العليا، رقم    باحترام الشكل واإلجراءات التي نص عليها املشرع تحت طائلة البطالت حيث يشوب قرارها عيب الشكل.

 ( 102، ص2002( لسنة 1.2العدد )

بخصوص الشكل الجوهري بأن:" إغفال الشكل الجوهري بأخذ رأي لجنة شؤون املوظفين يبطل قرار الترقية    اإلداري وقد قضت محكمة القضاء  

معرفتها بأحوال  بفهذه اللجنة    ،الذي يصدره الوزير وذلك ألن معرفة رأي اللجنة قبل صدورها يمكن أن يؤثر على هذا القرار وما انطوى عليه من ترقيات

 ال غنى
ً
ولذلك كان الرجوع إليها إلجراء املفاضلة   ،عنه حتى يتم االختيار على أحسن وجه فتحقق املصلحة العامة والعدالة بين املوظفين  املوظفين تعد ضمانا

 يترتب على إغفاله إهدار الضمانة التي كفلها الق
ً
 الزما

ً
اللجنة    انون من إيجادبين املطعون عليهما وبين املدعي وزميله قبل إصدار القرار املطعون فيه أمرا

)حكم املحكمة اإلدارية في مصر في القضية    بجانب الوزير ليستعين برأيها ومشورتها في تعريف أحوال املوظفين وهذا ما يعيب القرار ويبطله".  ،املذكورة 

 .( 916، ص7ق مجموعة مجلس الدولة ألحكام القضاء اإلداري السنة5لسنة  1021رقم 

األردن  محكمة العدل العلياوقضت   القانون بقولها:" وحيث أن كافة اإلجراءات والضمانات التي   في  بوجوب مراعاة اإلجراءات املنصوص عليها في 

 من حيث اإلدانة"  يكون -املحاميننقابة    مجلس-ضده يتطلبها القانون روعي من قبل املجلس فإن قرار املستدعى  
ً
  459محكمة العدل العليا رقم    )قرار  سليما

 .( 1929م، ص2001،  210مجلة نقابة املحامين، عدد 2000لعام 

حيث قالت:" إنه على ضوء ما استقر عليه    ،وقضت محكمة العدل العليا الفلسطينية معيار التمييز بين األشكال الجوهرية واألشكال غير الجوهرية

بالشكل  وأن يفرغ القرار اإلداري صدار القرار إ أن يراعي اإلجراءات التي أوجب القانون مراعاتها قبل    اإلدارة بأنه يتوجب على رجل  اإلداري الفقه والقضاء 

 بعيب في شكله
ً
ررة لضمان مصلحة الفرد أو كانت مراعاتها تؤدي إلى تعديل القرار فهي وإنه إذا كانت اإلجراءات مق  ،الذي أوجبه القانون وإال كان مشوبا

 لإلبطال".
ً
 من حيث الشكل وقابال

ً
  1996( لسنة  6)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام هللا رقم )  إجراءات جوهرية إذا خولفت كان القرار معيبا

 .( م26/11/1996جلسة 

بصدد هذا العنصر تكون  اإلدارة فإن سلطة  ،اإلداري ويرى الباحث أنه إذا حدد القانون األشكال أو اإلجراءات التي يلزم اتباعها عند إصدار القرار 

 مقيدة بضرورة اتباع هذه األشكال وتلك اإلجراءات والتي يحرص املشرع على تحديدها  
ً
تعرض   وإال  -ديرالتقنحو دقيق ال يسمح بأية حرية في    على  -دوما

 قرارها لإللغاء لتعيبه بعيب الشكل. 

 

 
 .209مصطفى أبو زيد فهمي، مرجع سابق، ص 1
 .265وليد عبد الرحمن مزهر، عمر صالح األخرس، مرجع سابق، ص  2
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 السلطة في استخدام عيب االنحراف: املطلب الثالث 

: التعريف بعيب االنحراف في استخدام السلطة
ً
 أوال

انحراف   آخر أن القرار    اإلدارة من املسلم به لدى الفقه والقضاء، أن الرقابة على  املشوب    اإلداري بسلطتها التقديرية هي رقابة مشروعية بمعنى 

 تنكر للغاية التي هي ركن أساس ي في كل قرار إداري ويكون قد خرج على القانون. اإلدارة بعيب االنحراف هو قرار إداري غير مشروع، ألن رجل 

صاحبة السلطة عن أهداف القانون بسابق دافع ال  اإلدارة هو تعبير قانوني ال يقصد به االنحراف عن الغرض وسوء النية حصرة، بل هو انحراف 

 
ً
أو للمصالح املخصصة قانونا العامة بصلة  نية  يمت للمصلحة  أم ساءت  اإلدارة ، سواء حسنت  ، فهو املصطلح (137، صفحة  2004)عمرو،    في هذا 

 باملفهوم العام. اإلدارة القانوني املعبر عن سوء 

لسلطتها من أجل تحقيق غاية غير مشروعة، سواء باستهداف غاية بعيدة عن املصلحة العامة،   اإلدارة وقد عرفه بعض الفقه العربي بأنه "استخدام  

 ( 66م، صفحة 1996) بسيوني،  القانون".أو بابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده 

 اإلداري نه مجرد امتداد لعدم املشروعية. و حماية القضاء أ وبهذا يرى معظم الفقه أن التكييف السليم للطبيعة القانونية لالنحراف بالسلطة هو 

 ، بسلطتها التقديرية، ما هي إال حماية ملبدأ املشروعية، ذلك أن االنحراف بالسلطة هو عيب يشوب الغاية من إصدار القرار  اإلدارة لألفراد من انحراف  

، فإن ذلك ال يتعارض مع اإلداري أما كون االنحراف بالسلطة التقديرية يرتبط بالنوايا الداخلية ملصدر القرار، وال يظهر أثره في الشكل الخارجي للقرار  

) خليفة، ل ذلك االنحراف وجه من أوجه عدم املشروعية، ومن أن إلغاء القرار لعيب االنحراف بالسلطة هو نوع من العقاب على عدم املشروعية.  جع

 ( 285م، صفحة 2001االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار االداري،، 

ار عرفت محكمة العدل العليا الفلسطينية االنحراف في استعمال السلطة بأنه: "تصرف إداري يقع من مصدر القرار في حال توخيه في إصدار القر 

 ( 16/  11/ 2003سة م جل 138 /2002)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم  غرضة غير الغرض الذي قصد القانون تحقيقه". اإلداري 

صالحياتها القانونية لتحقيق    اإلدارة وعرفته في حكم آخر بقولها: "إن عيب التعسف أو االنحراف في استعمال السلطة ال يتحقق إال حينما تستخدم  

)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية   هدف آخر غير ذلك الهدف الذي من أجل تحقيقه أنيطت فيها تلك الصالحيات، أو لتحقيق غايات شخصية ".

 م( ۲۳/  ۱/ ۲۰۰۸م جلسة  ۲۰ / 2006برام هللا رقم 

: صور عيب االنحراف بالسلطة 
ً
 ثانيا

 االنحراف عن املصلحة العامة  .1

   اإلدارة ذا كانت غاية  إ 
ً
بعيب    من إصدار القرار تتنافى و الصالح العام، بأن هدف مصدر القرار إلى تحقيق غرض بعيدا عن ذلك، كان القرار معيبا

بالسلطة    ،االنحراف 
ً
االنحراف هنا مقصودا الحاالت، ألن  الحالة من أخطر  تتعلق   اإلدارة ، فرجل  وهذه  التقديرية لتحقيق أغراض ال  يستغل سلطاته 

 ( 271، صفحة  1990)البنا،  وأوجه االنحراف عن املصلحة العامة متعددة نذكر منها ما يلي: ،بالصالح العام

 استعمال السلطة لتحقيق نفع شخص ي   •

قرارا مستفيدا تحقيق مصلحة شخصية ما، أو تحقيق نفع شخص ي يعود للغير، وذلك كفصل موظف بقصد إخالء الوظيفة    اإلدارة قد يصدر رجل  

 لتعيين موظف آخر فيها، أو تخطي موظف في الترقية وترقية موظف أخر أقل منه. 

القرار   الفلسطينية على عدم مشروعية  العليا  العدل  أكدت محكمة  إلى تحقيق مصلحة شخصية على حساب  الذي يسعى مصدر   اإلداري وقد  ه 

اربه رخصة بناء، أو  املصلحة العامة، وفي هذا الشأن قررت املحكمة أنه : "تقتض ي العدالة أال يشارك رئيس اللجنة املحلية في االجتماع املنعقد ملنح أحد أق

ية، فيه تحقيق مصلحة خاصة ومنفعة شخصية تعود عليه إذا كان له أو ألقاربه مصلحة في إصدار الرخصة، وبما أن الرخصة موقعة من رئيس البلد

 
ً
مصلحة شخصية تعود للغير وهو أخيه املستفيد الثاني من موضوع الرخصة التي صدرت بموجب القرار املطعون   بصفته أحد املستفيدين، وفيه أيضا

م جلسة    201  /2008)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام هللا رقم    .فيه، فإن ذلك يعتبر أمرا غير مشروع ويشكل انحرافا في استخدام السلطة

2009 /2  /23 ) 

 مباشرة السلطة بقصد االنتقام  •

ومن قضاء محكمة    بفصل أحد املوظفين للتخلص منه.  اإلدارة ، كأن تقوم  والتشفيبممارسة سلطاته بقصد االنتقام    اإلدارة حيث تكمن في قيام رجل  

عن استكمال اإلجراءات الالزمة ملنح الترخيص للجهة   اإلدارة العدل العليا الفلسطينية، بهذا الصدد، حكمها الذي ذهبت فيه إلى القول بأن تنازل جهة  

، فإذا تنازلت عنها ووافقت على السير فيها من النقطة التي توقفت عندها،  ة اإلدار املستدعية ال يترتب عليه بطالن اإلجراءات ألنها شرعت في األصل ملصلحة  

 ( 3/11/1998، جلسة  38/96)قرارها برام هللا رقم  يغدو والحالة هذه ال مبرر له. –رفض الترخيص –فإن بقاء القرار املطعون فيه 

 استخدام السلطة لغرض سياس ي •

   اإلدارة تتحقق هذه الصورة، بأن تصدر  
ً
ما تتحقق في الدول التي تأخذ بنظام التعددية    قرارا لغاية حزبية بعيدة عن الصالح العام، وهذه الصورة كثيرا

 
ً
  الحزبية، كأن يصدر أحد الوزراء قرار بفصل موظف ألنه ينتمي إلى حزب سياس ي مخالف أو يعتنق مذهبا

ً
 ملذهب الوزير.  مغايرا
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 لفة قاعدة تخصيص األهداف مخا .2

   اإلداري ويعتبر العمل  
ً
يتصل   اإلدارة بعيب االنحراف، إذا خرج عن الغاية املخصصة التي رسمت له، حتى ولو كان الغرض الذي سعت إليه    مشوبا

قد يستفاد من نص القانون الصريح، أو يستدل عليه القاض ي من بعض القرائن، أو يستنتج من طبيعة   اإلداري والهدف الخاص للعمل   ،بالصالح العام

،  Moyrand ،1992)  واألمثلة كثيرة على حالة مخالفة قاعدة تخصيص األهداف، سنكتفي بذكر البعض منها:  ،السلطة أو االختصاصات املقررة لإلدارة 

 (160صفحة 

 لتحقيق مصالح مالية اإلداري استخدام سلطة الضبط  •

 االنحراف باإلجراءات  •

إلى   اإلدارة بعض الوسائل أو اإلجراءات لتحقيق غرض تملك تحقيقه و لكن بوسائل أخرى، ومثال ذلك، أن تلجأ    اإلدارة ويتحقق، إذا استخدمت  

 
ً
 من إجراءات نزع امللكية الواجب إتباعها.  االستيالء املؤقت، بدال

 بتحقيق املصلحة العامة في جمي اإلدارة ف اإلداري ويرى الباحث بخصوص عنصر غاية القرار 
ً
 بسلطة تقديرية  ،ع قراراتهامقيدة نظريا

ً
وتتمتع عمليا

اجتماعية أو   واسعة كونها الجهة التي تملك التقرير بوجود املصلحة العامة من عدمها وتحديد مجال املصلحة العامة والتي تكون إدارية أو اقتصادية أو

 .اإلداري ويتم ذلك كله في ظل رقابة القضاء  ،مالية أو سياسية... إلخ

 ألن كل قرار    ،وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك اإلدارة ة العامة مفترض لحق وتحقيق املصلح
ً
وبهذا الخصوص قضت محكمة العدل العليا:" ونظرا

 وفي حدود املصلحة العامة ما لم يقم الدليل على خالف ذلك
ً
وعليه فإن عدم ورود دليل يثبت أن مجلس الوزراء استند في قراره   ،إداري يصدر سليما

العسكري  التقاعد  أهداف قانون  الخروج عن  القانونية بقصد  التقاعد للنصوص  املستدعي على  إحالة   بعوامل    ،املتضمن 
ً
أنه كان مدفوعا أو  وغاياته 

 ( 100، ص2001( لسنة 3-2- 1عدد ) 99لعام  49)قرار محكمة العدل العليا، رقم  شخصية لدى اتخاذ القرار املشكو منه مما يستدعي رد الدعوى".

أن يستهدف في أي قرار يصدره تحقيق الهدف الذي خصصه القانون ملمارسة سلطته التقديرية فإذا خال قراره    اإلدارة وقضت كذلك:" على رجل  

 بعيب إساءة است
ً
 ( 1072، ص59/76)قرار محكمة العدل العليا رقم  عمال السلطة".من تحقيق ذلك الهدف كان مشوبا

ليست حرة في أن تطلق العنان   اإلدارة وفي رقابتها على السلطة التقديرية لإلدارة في عيب االنحراف قد قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن:"  

, جلسة  30/2004)قرار محكمة العدل العليا رقم  ،لنفسها ولتصوراتها حول الهدف الرئيس من القرار الذي تصدره بل عليها أن تتقيد بأحكم القانون..."

ن أن تسعى إلى تحقيق الهدف الذي ارتآه القانون, فإذا خالف مصدر القرار هدف القانون كا  اإلدارة كما وفي قرار آخر قررت بأنه:" يجب على    م(4/6/2005

 من ناحية الغاية
ً
 بعيب إساءة استعما ،القرار معيبا

ً
 م.(8/9/1998, جلسة  40/97)قرار محكمة العدل العليا رقم  ل السلطة...".وأصبح بالتالي مشوبا

 الرقابة القضائية الداخلية على حدود السلطة التقديرية: املبحث الثالث

 
ً
   يرتبط االختصاص املقيد لإلدارة بفكرة املشروعية ارتباطا

ً
تخضع في ممارسته للرقابة القضائية، حيث أن مضمون الرقابة   اإلدارة ، ولذلك فإن  وثيقا

غير املشروعة أي املخالفة ملا   اإلدارة هو التحقق من مدى مراعاة الشروط التي تطلبها القانون، ويكون للقضاء بالتالي أن يبطل أعمال    اإلدارة على أعمال  

 نص عليه القانون.

ك لها حرية تقرير مالءمة أعمالها، وهي في هذه الحالة ال تخضع كقاعدة عامة لرقابة القضاء، على  سلطة تقديرية فإنه بذل  اإلدارة وعندما يخول  

يكون بهذا   اإلداري هو قاض ي املشروعية دون املالءمة ألنه وفقا ملبدأ الفصل بين السلطات إذا تعرض لبحث مالءمة العمل    اإلداري أساس أن القاض ي  

   اإلدارة على جهة    التصرف قد جعل من نفسه سلطة رئاسية
ً
   وتدخل في صميم عملها وحل محلها في مباشرة وظيفتها، مما يعد خروجا

ً
على مبدأ   صريحا

 ( 106)جمال الدين، صفحة   الفصل بين السلطات. 

 عيب السبب : املطلب األول 

: التعريف بالسبب 
ً
 أوال

 (8، صفحة 2001)حجازي،  إلي إصدار القرار. اإلدارة السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على القرار والتي تظهر فتدفع جهة 

إلى إصدار قرارها بشأن تلك الحالة،   اإلدارة ، ويظهر في حالة واقعية نشأت ودفعت  اإلداري ويقصد بالسبب أنه الباعث الدافع إلى اتخاذ القرار   

 عن القرار.
ً
 وخارجا

ً
 سابقا

ً
 وبذلك يكون السبب عنصرا

تحمل   ،فهو حالة واقعية أو قانونية ،إصدار القرار اإلدارة ة العليا املصرية بأنه:" العنصر القانوني أو الواقعي الذي يحدد باإلداريوعرفته املحكمة 

)املحكمة اإلدارية العليا املصرية، طعن   ر قانوني معين هو محل القرار ابتغاء تحقيق الصالح العام الذي هو غايته".على التدخل بقصد إحداث أث اإلدارة 

 ( 587، ص31، س14/12/1985قضائية جلسة   28رقم لسنة 

الصحيح يجب أن يكون مبنية على سبب قانوني صحيح، وعلى سند من القانون يفصح   اإلداري وأكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية أن القرار 

رارها وهي بصدد اتخاذ ق  اإلدارة مقيدة بقانون أو نظام، و إال كان القرار مخالف للقانون بمعنى أن واجب    اإلدارة عنه مصدره، السيما إذا كانت سلطة  

 ، رام هللا ، املقتفي ( 12/3/2003جلسة   19/1997)قرارها رقم  اإلفصاح عن السبب الذي من أجله تدخلت إصدار هذا القرار واستندت إليه في إصداره.
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السبب   بأنه:" فهو يعني عدم مشروعية  أخر  القرار    -األسباب-وفي تعريف  بني عليه  الواقعية اإلداري الذي  أو  القانونية  الحالة  إما لعدم وجود   ،

 ( 277م، صفحة 2015)العاني،  الباعثة على اتخاذ القرار، أو لعدم صحة التكييف القانوني للوقائع التي بني عليها القرار.

إلى الدافع  الباعث  أنه  القرار    ويقصد بالسبب  الحالة،    اإلدارة ، ويظهر في حالة واقعية نشأت ودفعت  اإلداري اتخاذ  تلك  إلى إصدار قرارها بشأن 

 عن القرار.
ً
 وخارجا

ً
 سابقا

ً
 ( 325م، صفحة  2020) مزهر و األخرس،  وبذلك يكون السبب عنصرا

انعدام الواقعة املادية أو القانونية التي يقوم عليها القرار لعدم وجودها أو عدم صحة التكييف القانوني ونحن من جانبنا نعرف عيب السبب بأنه 

 للوقائع.

: شروط صحة السبب 
ً
 ثانيا

 فإنه يشترط في سببه مجموعة من الشروط الالزمة لذلك، وفيما يلي نتناوله على النحو التالي:  اإلداري حتى يعتد بصحة وسالمة القرار 

 عند صدوره .1
ً
 وموجودا

ً
 يجب أن يكون سبب القرار قائما

قائمة وموجودة عند اتخاذه، بحيث إن لم تكن   اإلداري ومعنى ذلك فإنه يجب أن تكون الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت نحو إصدار القرار 

 في سببه.
ً
 ( 491م، صفحة 2015) شبير،  قائمة من األساس، أو كانت كذلك ولكنها زالت قبل صدور القرار، فيعتبر حينها القرار معيبا

ر  وهذا متفق مع القاعدة العامة التي تقض ي بأن تاريخ صدور القرار هو الوقت الذي يجب الرجوع إليه لتقدير مشروعية أو عدم مشروعية القرا 

عدوله وعلم ، مثال ذلك تقديم طلب االستقالة من املوظف العام إلى جهة عمله وأثناء نظر طلبه وقبل البت فيه قام بالعدول عن طلبه إال أنه رغم  اإلداري 

 جهة عمله به أصدرت قرارها بقبول استقالته، ففي هذه الحالة يكون قرار قبول االستقالة غير قائم على سبب يبرر صدوره. 

 للقانون  .2
ً
 طبقا

ً
 أي صحيحا

ً
 يجب أن يكون سبب القرار مشروعا

 لهذا القرار، أو عندما تتحقق في   اإلدارة وهو يكون كذلك في حالة السلطة املقيدة، إذا التزمت  
ً
 قانونيا

ً
 ما بما اعتبره املشرع سندا

ً
عندما تتخذ قرارا

 ومبر
ً
إذا كان صحيحا  

ً
السبب يكون مشروعا التقديرية فإن  السلطة  أما في حالة   ،

ً
الواجب توافرها فيه قانونا والصفات  الشرائط  السند  للقرار هذا   

ً
را

 ( 328م، صفحة 2020) مزهر و األخرس،  املستند إليه.

 يجب أن تكون أسباب القرار واضحة ومحددة غير غامضة ومبهمة .3

 في سببه، ومعنى ذلك ضرورة أن يستند القرار إلى وقائع مح
ً
ددة  يجب أن تكون أسباب القرار واضحة ومعلومة وبدون ذلك فإن القرار يصبح معيبا

القرار ومعروفة وليست مبهمة ومج السبب في  إعمال رقابته على ركن  القضاء من  الشأن تحديد موقفه منها، ولكي يتمكن  هولة، حتى يستطيع صاحب 

 ( 496م، صفحة 2015) شبير،  .اإلداري 

: مدى الرقابة القضائية للسلطة التقديرية لعنصر السبب 
ً
 ثالثا

القرار    الوجود املادي للوقائع:رقابة القضاء على   • أن تستند    اإلداري أن   في سببه يجب 
ً
أو أسباب موجودة   اإلدارة حتى يكون مشروعا إلى سبب 

في إصدار قرارها. وهذه الرقابة أول درجات الرقابة   اإلدارة رقابته على وجود الوقائع املادية التي استندت إليها    اإلداري وصحيحة، ويسبط القضاء  

ال لها.  اإلداري قرار  على سبب  األدنى  )  والحد  الجديد رقم  اإلدارية  املنازعات  الفصل في  اإلداري في ضوء قانون  القضاء  م،  2016( لسنة  3) غانم، 

 ( 441م، صفحة 2019الطبعة الثانية، 

بسلطة الرقابة على صحة الوجود املادي للوقائع، فهو يقوم برقابته على الجانب ليتأكد من صحة الوقائع املبررة للقرار   اإلداري ويعترف القضاء  

 قد استندت في قرارها إلى الوقائع غير الصحيحة من الناحية املادية فإن القرار يتم إلغاءه من قبل املحكمة. اإلدارة املتخذ، فإذا ثبت أن  اإلداري 

القرار    فالرقابة التي يقوم عليها  للوقائع  املادي  الوجود  األول  اإلداري القضائية على صحة  الحلقة  السبب، ودون    ىبوجه عام،  للرقابة على عنصر 

سلمات  الخوض في املراحل التاريخية التي مرت بها هذه الرقابة في قضاء مجلس الدولة الفرنس ي، فإن هذه الصورة من الرقابة قد أضحت اآلن من امل

 اإلدارة عما إذا كانت الوقائع التي اتخذتها  اإلداري ين العربي، واملقارن على السواء، وهي تتجسد باختصار في بحث القضاء اإلداريفي الفقه، والقضاء 

 ( 53م، صفحة  2014)صفاء،   أساسا لقرارها قد حدثت فعال أم ال، أي ما إذا كان لها وجود مادي من عدمه.

للتحقق من صحة   اإلداري وفي مصر سار مجلس الدولة املصري على نهج نظيره الفرنس ي حيث راقب الوجود املادي للوقائع املبررة إلصدار القرار  

تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستمدة من أصول   اإلداري وجودها، حيث قض ى بأنه "إن رقابة القضاء 

 أم ال، إذ يتوقف على  
ً
 أو قانونيا

ً
 من أصول تنتجها ماديا

ً
 صائغا

ً
وجود هذه  موجودة أو غير موجودة وما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخالصا

تخالص النتيجة التي انتهى إليها القرار في هذه األصول أو فسادها، وعلى صحة التكييف القانوني للوقائع  األصول أو عدم وجودها وعلى سالمة اس

التكييف. أو عدم صحة هذا   
ً
)  بفرض وجودها ماديا الجديد رقم  اإلدارية  املنازعات  الفصل في  اإلداري في ضوء قانون  القضاء  ( لسنة 3) غانم، 

 ( 443م، صفحة 2019م، الطبعة الثانية، 2016

لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب   اإلداري ة املصرية قد جاء فيها على أنه:" رقابة القضاء  اإلداريونجد في حكم للمحكمة  

  ر مستخلصةحدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرا  تجد
ً
 أو قانونيا

ً
 من أصول تنتجها ماديا

ً
 سائغا

ً
فإذا  –استخالصا

 ال تنتج النتيجة التي كانت مستخلصة من أصول 
ً
  موجودة ال تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا

ً
يتطلبها القانون كان القرار فاقدا
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 صميم اختصاص املحكمة للتحقق من مطابقة القرار للقانون والتأكد من مشروعيته".  بحث ذلك يدخل في  –اركن من أركانه وهو ركن السبب  

 .(17، القاعدة رقم 141، الجزء األول، ص43، سنة املكتب الفني  م26/10/1997ق.ع، جلسة  39لسنة  1538)طعن رقم 

الوقائع املادية وذلك في حكم محكمة العدل العليا األردنية السابقة في هذا الصدد   ونجد أن القضاء األردني كذلك أخذ بمبدأ الرقابة على وجود

لسنة   55أ من نظام الخدمة املدنية رقم  /59، والذي جاء فيه )يستفاد من املادة  م30/4/2003والصادر بتاريخ    49/2003حكمها في القضية رقم  

أن سلطة املستدعى ضده وهو املرجع املختص في التعيين هي سلطة تقديرية في إنهاء خدمة املوظف خالل مدة التجربة، وحيث إن الثابت من   2002

أي أنه مض ى على خدمته    م 12/12/2012وتم االستغناء عن خدماته بتاريخ    م8/12/1999أوراق هذه الدعوى أن املستدعى غين في الخدمة بتاريخ  

سنتين ولم يصدر قرار بتثبيته في الخدمة من املرجع املختص هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، فإن املستدعی ضده أصدر القرار املطعون    أكثر من

املشار إليها مما يجعل من أسباب الطعن غير واردة على القرار الطعين ألنها لم تقم على   1/59فيه في حدود سلطته التقديرية بمقتض ى أحكام املادة 

 ( 132م، صفحة 2019)الصادق، ساس سليم من الواقع والقانون. أ 

مت وفق  كما قضت محكمة العدل العليا في فلسطين أيضا بأنها تملك في حدود رقابتها القضائية أن تتحقق فيما إذا كانت اإلجراءات التأديبية قد ت

 من أصول ثابتة في أوراق التحقيق األصول وروعيت الضمانات الجوهرية، و 
ً
 سائغا

ً
أن النتيجة التي انتهى إليها القرار التأديبي مستخلصة استخالصا

بالواقعة ال يحول دون تدخل املحكمة   اإلدارة ن مجرد اقتناع رجل أ تثبت قيام الحالة الواقعية والقانونية التي تكون ركن السبب في توقيع الجزاء، و 

 
ً
 ام ال وصحة التطبيق القانوني عليه". في بسط رقابتها على ثبوت السبب وتكييف الفعل املنسوب للمستدعى فيما اذا كان يشكل ذنبا

ً
)قرارها   تأديبيا

 ، رام هللا، املقتفي.( 16/12/2003جلسة   10/97رقم 

، قد حدثت بالفعل على النحو املتقدم، فإذا فرغ    اإلداري ساس يتحقق القاض ي  وعلى هذا األ 
ً
مما إذا كانت الوقائع التي عوقب عليها املوظف تأديبيا

إذا كانت    من ذلك انصرف إلى املرحلة الثانية وذلك ببسط رقابته على التكييف القانوني الذي أجرته السلطة التأديبية على تلك الوقائع للتحقق مما

 جريمة تأد
ً
 ( 4م، صفحة  2014)بن علي ،  يبية من عدم تشكليها جريمة تأديبية.تشكل قانونيا

السبب القرار عند حد التحقق من الوجود املادي للوقائع    اإلداري ال تقف رقابة القضاء  على التكييف القانوني للوقائع:    اإلداري رقابة القضاء   •

، بل تمتد إلى رقابة التكييف القانوني لهذه الوقائع، وذلك للتأكد من سالمة التكييف والوصف القانوني الذي اإلداري املكونة للسبب في القضاء  

 على الوقائع املادية في إصدار قرارها.  اإلدارة أنزلته 

 
ً
، انتقل للبحث عن التكييف القانوني لها  فالقاض ي يتدخل دائما

ً
  - التوصيف القانوني- ليتأكد من وجود هذه الوقائع، فإن تحقق من وجودها فعال

الوقائع التي تتمسك بها   القانوني ال تسعى للبحث ما إذا كانت  القانونية من عدمه، فرقابة التكييف  موجودة   اإلدارة أي مدى خضوعها للقواعد 

الحالة تدخل في مجال الصحة املادية للوقائع والتي أشرنا إليها أعاله، ولكن ترد رقابة التكييف القانوني للوقائع أو التوصيف    حقيقة أم ال فهذه 

 تتسم بالصفات املميزة التي تسمح باتخاذ القرار، أي هل من طبيعت
ً
عليه  ها تبريره، و القانوني لها، على مسألة معرفة ما إذا كانت الوقائع املوجودة فعال

 فهو يبحث هل أعطت    اإلداري لو ثبت للقاض ي  
ً
) غانم، القضاء    لهذه الوقائع الوصف أو التكييف القانوني الصحيح.   اإلدارة صحة الوقائع ماديا

 ( 444م، صفحة 2019م، الطبعة الثانية، 2016( لسنة 3اإلداري في ضوء قانون الفصل في املنازعات اإلدارية الجديد رقم )

الوصف القانوني الذي حدده املشرع لتلك الوقائع، وبمعنى    اإلدارة فاصطالح التكييف القانوني للوقائع هو إضفاء   خر إدراج حالة آ على الوقائع 

 التخاذه  اإلداري واقعية معينة داخل إطار فكرة قانونية نص عليها املشرع بحيث يمكن أن يحمل القرار 
ً
 مشروعا

ً
 . املتخذ عليها باعتبارها دافعا

تسوغ   ة املصرية على أنه:" القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونيةاإلداريفقد جاء في حكم للمحكمة 

  رقابة القضاء لصحة هذه الحالة بحدها الطبيعي  - بتوقيع الجزاء    اإلدارة تدخل جهة  
ً
   في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخالصا

ً
،  سائغا

  فإذا كانت منتزعة من غير
ً
   أصول أو كان تكييف الوقائع غير صحيح كان القرار فاقدا

ً
، لسنة  1937م  )طعن رق  للقانون". ركن السبب ووقع مخالفا

 .(276، القاعدة رقم 2347، الجزء الثالث ص46، سنة املكتب الفني م2001-7-1  ق.ع جلسة44

وهذا ما جاء في قرار محكمة العدل العليا السابقة،    اإلدارة األردني رقابة التكييف القانوني للوقائع املادية التي تستند إلها    اإلداري كما مارس القضاء  

( من نظام الهيئة التدريسية في جامعة 61، والذي فررت فيه )ال يوجد في تعليمات الهيئة التدريسية الصادرة بموجب املادة )  م8/9/2004بتاريخ  

ريس الحصول على املوافقات األمنية للعمل في الجامعة، م وتعديالته أي نص يوجب على عضو هيئة التد1998( لسنة  79البلقاء التطبيقية رقم )

لقرار  ولم يبين وكيل املستدعى ضدها مضمون املوافقات األمنية التي أشار إليها والغاية من الحصول عليها ومتى يجب الحصول عليها، مما يفقد ا 

أن املستدعي، وحيث  إنهاء خدمات  يبرر  الذي  الواقعي والقانوني  السبب  القرار    املشكو منه  التي يقوم عليها  األركان  وإن   اإلداري السبب ركن من 

 ( 133م، صفحة  2019)الصادق، عبء إثبات عيب السبب في القرار اإلداري،  انعدامه يفقد القرار مشروعيته ويجعله متعين اإللغاء.

 
ً
، وعليه اإلداري أنه ال يجوز له مراقبة مالئمة القرار    اإلداري بأن" املحكمة ترى أن األصل في القضاء    كما قضت محكمة العدل العليا األردنية أيضا

 إلى تقدير شرعية القرار، ذلك أن سلطة 
ً
في إصدار القرار محددة بنص القانون،  اإلدارة البحث في صحة الوقائع التي ُبني عليها القرار، وذلك توصال

القضاء   أداء    اإلداري وعلى  أن تقييم  الطعن، وحيث  تنظم موضوع  التي  القانونية  النصوص   مع 
ً
فيه متوافقا املطعون  القرار  كان  إذا  ما  فحص 

 للقواعد القان
ً
ونية املستدعى موضوع الطلب املائل بتقدير ضعيف قد تم من لجنة شؤون املوظفين بسلطة النقد شأنه شأن أمثالة املوظفين ووفقا
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،  8/6/2004جلسة    141/2003)قرارها رقم    نقد .......... وما تقدم يكون طلب املستدعي غير قائم على أساس القانون والحقيقة".في الئحة الى سلطة ال

 غزة.( 

: الرقابة على مدى مالئمة القرار
ً
 ثالثا

ة، إال على سبيل االستثناء من القاعدة العامة  اإلداريعلى القرارات  اإلداري على أن هذه الصورة من الرقابة ال يمارسها القضاء  اإلداري يجمع الفقه 

تعداه ة، والتي تقتصر في األصل، على التحقق من صحة الوجود املادي للوقائع، ومن سالمة تكييفها القانوني، وال تاإلداريفي رقابته على مشروعية األعمال  

، ذلك  اإلدارة، التي تترخص فيها  اإلداري وخطورتها، لتعلق هذا التقدير بأحد عناصر املالءمة في القرار    اإلداري إلى الرقابة على تقدير مدى مالئمة القرار  

)الصادق، عبء إثبات عيب السبب   ة دون التعرض لبحث مدى مالءمتها.اإلداريبرقابة مشروعية القرارات    -كقاعدة عامة  -يتحدد  اإلداري أن دور القاض ي  

 ( 134م، صفحة 2019في القرار اإلداري، 

، إال أنه حينما اإلدارة دون النظر في مالئمته، لدخول املالئمة بطبيعتها في تقدير  اإلداري األصل أن رقابة قاض ي اإللغاء تنصب على مشروعية القرار 

 فيما يتعلق بالحريات العامة، وجب أن   اإلداري تختلط مناسبة العمل 
ً
بمشروعيته ومتى كانت هذه املشروعية تتوقف على حسن تقدير األمور، خصوصا

 بذاته ملواجهة حالة معينة كحالة الضرورة أو االستعجال.  اإلدارة ن يكون قرار  ألسباب جدية تبرره، كما يجب أ   اإلدارة يكون تدخل  
ً
)العاني، عيب   الزما

 (5السبب ومكانته بين أوجه اإللغاء في النظم املقارنة والعراق، صفحة 

في تقدريها ألهمية وخطورة الحالة الواقعية التي استندت إليها بوصفها    إلدارةا االمتناع عن مراجعة    اإلداري ويعني بهذه الرقابة أنه يجب على القاض ي  

 لقرارها، ومدى تناسب بين هذا السبب واإلجراء املتخذ على أساسه، ذلك أن القاض ي  
ً
يعتبر قاض ي مشروعية تقف رقابته عند حد مراقبة    اإلداري سببا

، الذي يدخل في نطاق السلطة التقديرية التامة لإلدارة كونها اإلداري ، دون أن يكون له حق التصدي لبحث عنصر املالءمة في العمل  اإلدارة قانونية أعمال  

 لذلك وقفت رقابة مجلس الدولة  هي التي تدرك شؤونها وحاجاتها وما تتطلبه من تصرفات تتخذ في الوقت املناس
ً
ب وبالكيفية واألهمية املناسبة، وتبعا

القرار إذ يتركها لإلدارة لتقديرها دون معقب عليها من جانب القض التكييف القانوني للوقائع دون مراقبة مالءمة  ) األعرج،   اء.الفرنس ي عند حد رقابة 

 ( 119م، صفحة 1999

مخالفات أو جرائم   فقد جاء في حكم للمحكمة املصرية بأن:" من املبادئ العامة للمسؤولية التأديبية تقدير خطورة ما يثبت من قبل العامل من

 العاملين الذين أسهموا في حدوثاملتصلة بذات املتهم و دوافعه فيها فعل أو غيره من   تأديبية في الظروف واملالبسات املوضوعية التي حدثت فيها سواء تلك

تقدير الجزاء الذي  -املؤثمة أو تجسم آثارها الضارة بالصالح العام   وقوع األفعال  ىالخلل في املرفق العام الذي قد يكون قد ساعد عل  ى الخطأ التأديبي ومد

وفي الظروف املوضوعية التي حدثت فيها بما يحقق  ية في ذاتهان يراعي فيه التناسب بين جسامة الجرائم التأديبأ ثابت قبل العامل يتعين  ما هو ىيوقع عل

 .(176، القاعدة رقم 1481ص،  46، سنة املكتب الفني م2001/ 21/4ق.ع، جلسة   42لسنة  5712)طعن رقم  الهدف والغاية من العقاب".

القرار   الوقائع، حيث قضت بأنه" بتدقيق العقوبة تجد املحكمة    اإلداري وقد استقرت محكمة العدل العليا الفلسطينية على رقابة مدى مالئمة 

نسوبة للمحامي امل  بأنها ال يوجد غلو في العقوبة، وملا كانت محكمة العدل العليا تفرض رقابتها على صحة اإلجراءات وعلى مدى مالئمة العقوبة مع املخالفة

ن القرار املطعون فيه مشوب  أن اإلجراءات متفقة وأحكام القانون، وأنه ال يوجد غلو في العقوبة، فإنه ال يرد النعي بأاملحال التأديب، وان املحكمة تجد ب

بإساءة استعمال السلطة مؤداه انحرافه    صدوره بريء في بواعثه وأهدافه والنعي عليه  اإلداري بعيب التعسف باستعمال السلطة حيث أن األصل في القرار  

العيب ينال من الغاية التي توخاها   من املصلحة العامة وتنكبه ملتطلباته وانقطاع صلته بها أو مجاوزته ألغراض رصدها املشرع عليه وانه متى كان هذا 

 ال يفترض وإنما يتعين أن يقوم الدليل ع
ً
 قصديا

ً
ليه من وقائع محددة لها وجود في أوراق الدعوى وهو ما تخلف في مجلس التأديب في قراره فإنه يعد عيبا

 ، رام هللا، املقتفي( 2008/ 15/9جلسة  61/2006)قرارها رقم  الطعن املاثل أمام املحكمة مما يتعين معه رد هذا الطعن".

 عيب املحل : املطلب الثاني

: التعريف بعيب املحل
ً
 أوال

إلى ترتيبه، ويتمثل هذا األثر القانوني في إنشاء املراكز القانونية   اإلدارة هو األثر القانوني الذي تتجه إرادة جهة   اإلداري يقصد بعيب املحل في القرار 

 ( 234، صفحة  1979) فهمي،  .أو تعديلها أو إلغائها

حداثه، واألثر القانوني الذي يترتب أ لى إرادة مصدر القرار إ بانه "املركز القانوني الذي تتجه  اإلداري محل القرار  اإلداري قد عرفت محكمه القضاء 

الحال وهذا األ إلغاؤه".أ ثر هو انشاء حالة قانونية جديدة  عليه يقوم مباشرة وفي  القائم او  )حكم محكمة القضاء االداري في   و تعديل في مركز قانون 

 .( 401،ص200، مجوعة مجلس الدولة، السنة الثامنة، املجلد الثاني، قاعدة رقم:6/1/1954ق،جلسة  6، لسنة 934القضية رقم 

 
ً
، ملخالفته القواعد القانونية املوضوعية إذ يشترط لصحة ومشروعية اإلداري املحل في القرار  وعيب مخالفة القانون هو العيب الذي يلحق أساسا

   اإلداري القرار  
ً
   أن يكون األثر القانوني الذي يحدثه متفقا مع القواعد القانونية، فإذا كان هذا األثر مخالفا

ً
في محله   للقاعدة القانونية كان القرار معيبا

 
ً
 باإللغاء. وجديرا

 أما الشرط الثاني فيقتض ي أن ي
ً
 اإلداري ، من الناحية الواقعية والقانونية، فإذا استحال هذا املحل قانونا أو واقعا فإن القرار  كون محل القرار ممكنا

 
ً
  يصبح قرارا

ً
 ( 298م، صفحة 2010)كنعان، . منعدما
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إحدى القواعد القانونية وتستوي في ذلك القواعد املدونة كالدستور   اإلداري ويقصد بعيب املحل أو عيب مخالفة القانون، أن يخالف محل القرار 

 والتشريع العادي أو الفرعي أو غير املدونة املستمدة من العرف واملبادئ العامة للقانون.

: صور مخالفة القواعد القانونية 
ً
 ثانيا

في مصر الصور املختلفة ملخالفة القانون بقولها:" إن مدلول مخالفة القانون يشمل كل مخالفة القواعد القانونية    اإلداري بينت محكمة القضاء  

: مخالفة نصوص القوانين واألنظمةأ فيدخل 
ً
: الخطأ في تفسير القوانين أو تطبيقها وهو ما يعبر عنه رجال الفقه  ، وال

ً
:   ، بالخطأ القانوني اإلداري ثانيا

ً
وثالثا

)حكم املحكمة القضاء اإلداري   وهو ما يعبر عنه بالخطأ في تقدير الوقائع  اإلداري الخطأ في تطبيق القوانين واألنظمة على الوقائع التي بني عليها القرار  

 سنتناولها على النحو التالي:  ،(526لثانية، ص، مجموعة أحكام املحكمة، السنة ا 1948من إبريل سنة  14بتاريخ 

 مخالفة نصوص القوانين واألنظمة: .1

 وكأن القاعدة القانونية غير موجودة وال تحسب لها أي حساب.   اإلدارة تتحقق هذه الحالة باملخافة املباشرة القاعدة القانونية وذلك عندما تتصرف  

 لذلك في قضاء مجلس الدولة املصري فنجده في حيثيات قرار ملحكمة القضاء  
ً
حيث تقول:" إن تعيين املطعون ضده في تلك الوظيفة    اإلداري وتطبيقا

 من هذا القرار إلى الوظيفة األعلى مباشرة دون اتب اإلدارة وما استهدفته 
ً
اع القواعد واإلجراءات املنظمة للترقية ومن هنا يكون هذا القرار قد صدر مخالفا

 م(1986يناير لسنة   2الصادر بتاريخ  811)حكمها في القضية رقم  للقانون وبالتالي يجب إلغاؤه".

" في  الصدد حكمها  في هذا  العدل  تطبيقات محكمة  املادة  ن قرار  أ ومن  )ب( من  الفقرة  لنص   
ً
القروي مخالفا املجلس  أعضاء  بتعيين  املتصرف 

اللواء".  التي يقررها متصرف  الطريقة  القروي وفق  املجلس  انتخاب أعضاء  التي توجب  القرى  إدارة  العليا في   الخامسة من قانون  العدل  )حكم محكمة 

 ( 1985( لسنة 12-11ين األردنيين، العدد)، مجلة نقابة املحام43/85القضية رقم 

وص  وتطبيًق لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية الى أنه " ال يجوز لإلدارة مخالفة حكم القانون، بل ينبغي توافق عملها ما صحيح نص

 .( 29/5/2012، جلسة 2012/ 17)قرار محكمة العدل العليا في الطلب رقم  القانون".

 الخطأ في تفسير القوانين واألنظمة .2

بتفسير القاعدة القانونية بطريقة خطأ ألنها خفية ودقيقة بحيث ينتج عن ذلك إعطاؤها معنى غير    اإلدارة يحدث الخطأ في تفسير القانون إذا قامت  

 املعنى الذي قصده املشرع أو التفسير الذي لم يتجه إليه قصده. 

 لذلك في القضاء املصري فقد أكدت محكمة القضاء  
ً
 للقرا اإلداري وتطبيقا

ً
األول إذ ال وجه التفسير إال  ر  " أن القرار املطلوب إلغاؤه ال يعد مفسرا

 وقد جاءت عبارة املذكرة التي تبى عليها القرار من الوضوح بما ال مجال معه ألية شبهة قد تستوجب مثل هذا التفسير".  ،حيث يكون ثمة غموض يدو إليه

 .( 17ص، ، املجموعة1980أكتوبر لسنة  21الصادر بتاريخ  1117)حكمها في القضية رقم 

ومن تطبيقات التفسير الخاطئ للقانون، الذي رفضت محكمة العدل العليا الفلسطينية األخذ به بأن الوكالة العامة ليست صالحة بسبب عدم 

بنصها ومضمونها، أن حق النص صراحة فيها بأن البيع يتعلق باألموال غير املنقولة ليس له ما يسنده، حيث من الواضح من تلك الوكالة، وهي وكالة عامة 

قة في هذه الوكالة البيع الوارد فيها يشمل األموال غير املنقولة وليس هناك ما يقيدها ببيع األموال املنقولة بوجه خاص، وحيث إن كلمة )البيع( جاءت مطل

 ( 29/10/1998، جلسة  16/98)قرارها برام هللا رقم  .3أن مطلق يجري على اطالقه ما ال يقيده نص صريح 

 الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية  .3

و دون أ  ،للسلطة التي منحها القانون إياها بالنسبة لغير الحاالت الواقعية التي نص عليها القانون  اإلدارة مباشرة  ،يقصد بالخطأ في تطبيق القانون 

الذي عليه أن يراقب الوقائع ويتحقق من سالمتها حتى يصل إلى مشروعية  اإلداري وهنا تأتي مهمة القضاء  ،توافر الشروط التي حددها القانون ملباشرتها

الذي  اإلداري قابة القضاء ال تكتفي بالرقابة القانونية بل تمتد لتشمل التحقق من حدوث الوقائع املادية التي بنى عليها القرار ور   ،أو عدم مشروعية القرار

ئع  والتحقق كذلك من توافر الشروط القانونية لهذه الوقا  ،والتحقق كذلك من توافر الشروط القانونية لهذه الوقائع من ناحية  ،من ناحية  اإلدارة أصدرته  

 من ناحية أخرى.

رقابة مشروعية أصال وليست رقابة مالءمة، فال التقديرية لإلدارة، هي  السلطة  القضائية على  الرقابة  أن طبيعة  إلى  األخير فإننا نصل  قاض ي  في 

ه كان يرى أن ذلك يتناقض ومبدأ في بداية تصديه لفكرة السلطة التقديرية، كان يتجنب كل رقابة تخص أو تتعلق بالجانب التقديري لإلدارة، ألن اإلداري 

 الفصل بين السلطات وفكرة السلطة الرئاسية.

 الخاتمة: 

بقسط من الحرية في حالة السلطة التقديرية، وتتصرف  اإلدارة تخضع في مباشرتها ألعمالها وتصرفاتها ملبدأ املشروعية، فتتمتع  اإلدارة ننهي إلى أن 

الحاالت التي تدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية لها،   وهذا على فيما يمليه عليها القانون في حالة السلطة املقيدة، وتخضع لرقابة القضاء في بعض 

املقيدة  السلطة  التي هي من قبيل  التصرفات  الدائمة على  القضائية  الرقابة  التي تمنح    خالف  الحرية في تقدير ما هو مالئم لعملها    اإلدارة لها، فالدول 

 
 29/10/1998، جلسة 16/98قرارها برام هللا رقم  (3)



 وليد مزهر                                                                                                                                                                                        الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة 

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 2(3) (2021), 194-213 
 209 

 

 مع مبدأ املشروعية تعتبر دولة قانونية غير استبدادية وأقدر من غيرها التي تطبق فيها السل  اإلداري 
ً
طة املقيدة وفق قيود وضوابط املصلحة العامة واتفاقا

 ة التي تعرض عليها بسبب تمتع الدولة بقدر من املرونة وحرية التقدير.اإلدارياعات والتي قد يغلب عليها الطابع التحكمي في حسم النز 

 :
ً
 :النتائج أوال

 األصل أن القضاء ال يمارس رقابة على السلطة التقديرية إذا كانت في حدود القانون. •

 عنه. •
ً
 السلطة التقديرية وسيلة قانونية لتحقيق مبدأ املشروعية فهي ليست خروجا

دارية تجمع بين الصنفين سلطة تقديرية وسلطة مقيدة، فليس هناك ما يعرف بالسلطة املقيدة على االطالق أو السلطة  إ غالبية تصرفات وقرارات  •

 الواحد يتضمن طابع تقديري ومقيد في نفس الوقت. اإلدارة التقديرية، فقرار 

 أما السلطة املقيدة فتكون في االختصاص والشكل.  السلطة التقديرية لإلدارة تكمن في عنصر السبب واملحل والغاية •

 عنه.  •
ً
 تعتبر رقابة املالئمة عنصر من رقابة املشروعية، لذلك فهي ليست خروجا

 على األعمال التقديرية لإلدارة رقابة مشروعية دون أن تمتد إلى مالءمته.  اإلدارة رقابة  •

 يمثل ضرورة ملحة لحقوق وحريات األفراد في مواجهة تعسف السلطة.  اإلدارة وجود قضاء متخصص يمارس الرقابة على أعمال  •

 :
ً
 : التوصياتثانيا

  رةاإلدا ة وتفعيل دورها في الرقابة الداخلية للتأكد من مدى مطابقة أعمال  اإلداريالعمل على إنشاء لجان رقابية داخل جميع الهيئات واملؤسسات   •

 .ملبدأ املشروعية

   . سلطتها التقديرية في أفضل الظروف اإلدارة ضرورة أن تمارس  •

 ضرورة تنظيم املشرع االردني لحاالت االختصاص املقيد والسلطة التقديرية. •

 ضرورة استهدافها للمصلحة العامة عند استعمالها لالمتيازات املقررة لها بموجب القانون السيما السلطة التقديرية. اإلدارة نأمل من  •

 بشكل قريب ومباشر.  اإلداري داري متخصص ذو صلة بالعمل إ ضرورة إنشاء قضاء  •

 املراجع:

 :
ً
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Abstract: The study aimed to delve into the legal issue of judicial oversight over administrative discretionary authority, 
and that the presence of discretion in administrative work would achieve this legal presence of the state on the one hand, 
and on the other hand, would lead to the management and good performance of administrative public facilities. Moreover, 
for its significance, the descriptive analytical approach was used in conjunction with the comparative approach. As a result, 
the research was divided into three sections, the first of which addressed the nature of discretionary authority. The second 
is concerned with external judicial oversight of the limits of discretionary authority, as represented by the defects of lack 
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important is that the administration's discretionary authority lies in the element of cause, place, and end. The restricted 
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administration's hope that should use the privileges granted to it under the law, particularly the discretionary authority, 
for the public interest. 
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