
  عرف دعوى اإللغاء وآثار التمييز بينها وبني دعوى القضاء الكامل ؟:   1س
 أو دعـوى جتـاوز   –لقد تعددت التعريفات لـدعوى اإللغـاء سـواء يف فرنـسا أو يف مـصر ، ونـستخلص مـن التعريفـات الـسابقة لـدعوى اإللغـاء                    :  1جـ  

 ، ونقلـه عنـد ورودهـا مجهـور الفقهـاء الفرنـسيني ، ويف مـصر فإهنـا مـن صـنع                   بأهنا من صنع قضاء جملس الدولة الفرنسي بالنسبة لفرنـسا          –السلطة  
 تتـضمن خماصـمة القـرار اإلداري    – أو عينيـه  –تشريعات ملس الدولة املصري املتعاقبة ، وأيضا مجهور الفقهـاء املـصريني ، وأهنـا دعـوى موضـوعية              

كافة ، وهلذا وصفت بأهنا دعوى ذو طابع موضـوعي وليـست ذات طباعـا شخـصيا               املعيب بسبب خمالفته للقانون ، والتوصل إىل إلغائه بأثر قبل ال          
دعـوى  : أ :ومن ثم تقوم دعـوى اإللغـاء علـى عنـصرين أساسـني مهـا               .يف صدورها ، كما أهنا ليست دعوى ضد خصوم ولكنها دعوى ضد قرار              

كمـا أن رقابـة اإللغـاء الـيت ميارسـها القـضاء              :ء ال تقوم بني األفـراد       دعوى اإللغا : ب.اإللغاء دعوى موضوعية تقوم على خماصمة القرار اإلداري ذاته          
اإلداري على القرارات اإلدارية مبوجب دعوى اإللغاء هي رقابة على ذات القرار املطعون فيه ، ويقتصر أثرها على إلغاء القرار فقـط دون تعديلـه أو                    

 أصـدرته اإلدارة ، أو ترتيـب حقـوق معينـة عليـه ، ولـذلك تنتمـي دعـوى اإللغـاء إىل          تقوميه أو سحبه أو إصدار قرارا آخر حمل القرار املعيب الـذي          
ونلخص خصائص دعوى اإللغاء فيما يلـي         .قضاء املشروعية ، وذلك ألنه إذا ألغى القضاء قرارا إداريا جملاوزة السلطة ، فإنه يصبح غري مشروعا                  

قـصر سـلطة القاضـي اإلداري يف    -2 .رار اإلداري ذاتـه ، ولـيس خماصـمة اإلدارة    دعوى اإللغـاء دعـوى موضـوعية ، تقـوم علـى خماصـمة القـ          -1:
 .متتع احلكـم الـصادر يف دعـوى اإللغـاء حبجيـة مطلقـة يف مواجهـة الكافـة                     -3 .دعوى اإللغاء على جمرد احلكم بإلغاء القرار اإلداري الغري مشروع           

إال أهنـم قـد اختلفـوا يف    ,احلديث يف تقسيم الدعاوى اإلداريـة ،   " دوجي  " ومصر ملعيار   وعلى الرغم من اعتناق مجهور الفقهاء املعاصرين يف فرنسا          
حتديد الدعاوى اليت تـدخل يف نطـاق دعـاوى اإللغـاء ، والـيت تعـد بـصفة عامـة دعـاوى موضـوعية لرفعهـا بقـصد الـدفاع عـن مركـز تنظيمـي عـام ،                                    

دعاوى إلغاء القـرارات اإلداريـة غـري املـشروعة ،        -1-:  دعاوى اإللغاء    –املوضوعية  والراجح بينهم هو دخول الدعاوى التالية يف نطاق الدعاوى          
دعـاوى الطعـن بـالنقض الـيت ختـرج           -4 .قـضاء الزجـر أو العقـاب       -3 .اوى فحص املشروعية     -2 .أو املنعدمة وخاصة دعوى جتاوز السلطة       

إذ : دعـاوى التفـسري      .تخابيـة املتـصلة بـصحة اإلنتخـاب ومـشروعيته           دعـاوى االن   -5.عن الطبيعة الشخصية ، وإال كانـت مـن دعـاوى القـضاء              
وسـوف نعـود لدراسـة هـذه الـدعاوى ، عنـد       . تتمتع العمل املطلوب تفسريه بالطبيعة العامة ، أو تعلـق بـاملراكز العامـة مثـل القواعـد القانونيـة العامـة           

ازعـة مبـشروعية قـرارات ربـط الـضريبة وفقـا للقـوانني ، وتنتمـي هـذه الطعـون                     إذا تعلقـت املن     :الطعـون الـضريبية      -1 .دراستنا لدعاوى التفـسري     
كسابقتها للقضاء العيين جزئيا من حيث تعلق النزاع بسالمة قرارات قرض الضرائب ، وال تتوقـف سـلطة القـضاء يف صـددها عنـد حـد اإللغـاء بـل                            

   .متتد إىل حتديد املبالغ اليت يلتزم هبا املمول تشريعيا
   :ييز بني دعوى اإللغاء ودعوى القضاء الكامل آثار التم

دعـوى خماصـمة القـرار اإلداري غـري املـشروع تعـد دعـوى إلغـاء وذلـك             :دعوى خماصمة القرار اإلداري غري املشروع دعـوى إلغـاء         ) 1(
 دور القاضـي علـى جمـرد فقـط ، دون         وتتجه فقط إىل محاية املراكز القانونيـة املوضـوعية ، ويقتـصر فيهـا              – أو عينية    –لتعليقها خبصومة موضوعية    

توجيهها إىل اإلدارة بقدر من هي موجهة إىل القرار املعيب ، أي أن دور اإلدارة فيها كمـدعي عليـه ال خيـرج عـن اإليـضاح وال يرقـى إىل دور الـدفاع                  



وى بني خصومة ، ويعد هذا األثر هو خصومة عينية ضد قرار إداري ، وليست دع      . احلقيقي ، بسبب كل هذا يصف الفقهاء دعوى اإللغاء بأهنا           
  .أهم آثار التفرقة بني دعوى اإللغاء ودعوى القضاء الكامل 

  شروطا أخف وأسهل من شروط قبول دعوى القضاء الكامل:اشرتاك القضاء اإلداري لقبول دعوى اإللغاء ) 2( 
ضـوعية تـوافر شـروط أخـف وأسـهل مـن الـشروط الالزمـة لقبـول                  يشرتط جملس الدولة يف فرنسا ومصر لقبول دعوى اإللغاء استنادا لطبيعتـها املو            

للمدعي تربر طلب إلغاء القرار املطعون فيـه ، ويـستوي أن تكـون    ط توافر جمرد مصلحة شخصية مباشرة دعوى القضاء الكامل ، حيث يشرتط فق    
 يوجـد فيهـا تطـابق بـني املركـز القـانون للمـدعي ، واملركـز              وتتوافر املصلحة الشخصية املباشرة عامة يف األحوال الـيت          .هذه املصلحة أدبية أو مادية    

وملا كان قانون جملس الدولة املصري مل ينص على شرط الصفة لرفـع دعـوى    .القانوني لصاحب احلق املدعى به ، وذلك على فرض صحة اإلدعاء  
ا لقواعـد اإلنابـة القانونيـة أو الوكالـة ، بوصـفه أحـد               اإللغاء واكتفـى باشـرتاط أن تكـون املـصلحة شخـصية خاصـة برافـع الـدعوى أو ممـن ميثلـه طبقـ                        

ال دعـوى  " الشروط الالزمة لقبول الدعوى بصفة عامة ، وذلك تطبيقا للقواعد املقررة ضمن مبادئ اإلجراءات أمام جهات القضاء املختلفة من أنـه        
 إىل  ءذا اجته جملس الدولة يف فرنسا ومـصر ، ومجهـور الفقهـا            وهل. وذلك استنادا إىل إن املصلحة هي احلاجة إىل محاية القانون           " حيث ال مصلحة    

إدماج شرط الصفة مع شرط املصلحة يف دعاوى إلغاء القـرارات اإلداريـة ، حبيـث يتـوافر الـصفة املطلوبـة إلقامـة الطعـن أمـام القـضاء مـن املـصلحة                       
الـصفة هـي وصـف مـن أوصـاف املـصلحة لكـي تكـون شخـصية                  الشخصية ملباشرة الـيت للـشخص يف إلغـاء القـرار اإلداري وذلـك اسـتنادا إىل أن                   

 وبالتــايل ال يعتــربون أطرافــا ذا مــصلحة –ومباشــرة ، وإن صــاحبا ملــصلحة هــو الوحيــد ذو الــصفة ، أمــا اآلخــرين فــإهنم ال يتمتعــون هبــذه الــصفة   
 املختصة من التحقـق مـن تـوافر الـصفة ، خاصـة           شخصية مثل هيئة مفوضي الدولة يف الدعاوى اليت ترفع ضد احلكومة ، وال مينع كل هذا احملكمة                

إذا كان هناك دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي صفة ، مما يؤكد أن الفوارق بني الـصفة واملـصلحة هـي فـوارق طفيفـة ، إذ جيتمعـان علـى                           
أمـا دعـوى القـضاء الكامـل فـإن       .القـانون  األقل يف القضاء الشخصي ، هذا فضال عن تطور املصلحة يف الدعوى من حـق مـضار إىل مركـز حيميـه                   

يشرتط لقبوهلا استنادا لطبيعتها الشخصية تأثري القرار حمل الطعن على شخص املدعى ، ويرجع ذلـك إىل نظـرة أصـحاب هـذا االجتـاه اخلاصـة إىل                       
  .دعاوى اإللغاء عال أهنا ال تتعلق حبقوق شخصية

تقتـصر واليـة القـضاء يف دعـوى اإللغـاء ذات            : مـشروعية القـرار املطعـون فيـه       : التحقق من   قصر والية القضاء يف دعوى اإللغاء على جمرد         ) 3( 
الطبيعة املوضوعية على مدى التحقق من مشروعية القرار املطعون فيه ، وذلـك بـالتحقق مـن عـدم خمالفتـه للقواعـد العامـة املوضـوعية ، فـإذا تـبني                  

 هلذه القواعد املوضوعية قضى بعد مشروعيته وإلغاءه ، دون أن متتد هذه الوالية ألكثر من ذلـك                للقاضي خمالفة القرار املطعون فيه بعدم مشروعيته        
.  

ويتبع نفـس احلـل إذا كـان قـرار األبعـاد مل يلغـه القاضـي              . ويتعني على اإلدارة سحب تعني اخللف حتى ولو مل يطعن يف هذا التعيني لتجاوز السلطة                
فـإذا مـا مت للـدعوى رفعهـا يف امليعـاد ،             ... مسري صادق عـن هـذه الواليـة بقولـه           / ويعرب املستشار   .يته  ولكن سحبته اإلدارة نفسها لعدم مشروع     

وتوافرت هلا شروط قبوهلا ثارت شكله موضوع الدعوى ، هذا الذي يتحدد على أساس طبيعتها حبيث يقتصر علـى تـسليط واليـة احملكمـة إللغـاء                     



 يف بيانه والية احملكمة بالنسبة للدعوى تلك الوالية اليت جيب أال تتجاوز رقابة مطابقـة القـرار للقـانون يف    قرار إداري هنائي وعندئذ تربز مسألة أخرى      
  .أوسع معانيه إىل رقابة املالئمة والنظر فيها استقالال 

لى اإلدارة بتعويضات أما دعوى القضاء الكامل ذات الطبيعة الشخصية فيملك القاضي يف صددها تعديل القرار املطعون فيه ، واحلكم ع         
عن األضرار اليت أصابت الطاعن املدعي بسبب القرار املطعون فيه ، وذلك استنادا إىل أن حمل هذه الدعوى هو االعتداء علـى حقـوق شخـصية                      

  .للمدعي نشأت عن مراكز قانونية 
اء بطبيعـة موضـوعية ، وذلـك باعتبارهـا دعـوى      تتمتع دعوى اإللغـ  :متتع دعوى اإللغاء بطبيعة موضوعية على عكس دعوى القضاء الكامل       ) 4(

القانون العام إللغاء القارات اإلداريـة ن وذلـك باعتبارهـا دعـوى ليـست بـني خـصوم بـاملعنى الـدقيق بقـدر مـا هـي دعـوى ضـد قـرار إداري معـني ،                     
ام اليت تـصدر فيهـا حبجيـة مطلقـة تنـصرف            ويرتتب على هذه الطبيعة لدعوى اإللغاء متتع األحك       .تستهدف بصفة أصلية خماصمته بقصد إىل إلغائه        

إىل الكافة ، وذلك حبصر اخلصومة فيها على القرار اإلداري ذاته ، واستنادها يف اإلدعاء ببطالن لعيب شابه من العيوب املبطلـة للقـرارات اإلداريـة                        
 هذا فضال عن املكانة اليت حيتلها      – يف فرنسا    – باإللغاء   ويرجع الفقه هذه احلجية أيضا إىل النطاق املميز للقانون اإلداري واألصل التارخيي للطعن            .

الطعن باإللغاء يف التنظيمني السياسي واإلداري ، وإن هذه احلجية هي طبيعية إلعـدام القـرار اإلداري يف دعـوى اختـصام لـه يف ذاتـه ، هـذا فـضال                                
ة من حكم اإللغاء تقتضي وجوبا إن يكون حكم اإللغاء حجة على الكافة             على أن املساواة بني األفراد واجلامعات يف تطبيق القواعد العامة املستفاد          

  .حتى يتقيد اجلميع بآثاره 
  :ويرتتب على احلجية املطلقة لألحكام الصادرة يف دعاوى اإللغاء النتائج التالية 

كانت الدعوى املرفوعة غـري مقبولـة النعـدام موضـوعها           احلكم الصادر بإلغاء قرار معني ، مينع من إقامة دعوى ثانية بإلغاء ذات القرار ، وإال                  : أوال
إن " ... يف هـذا الـصدد      " فـالني   " فائدة احلجية املطلقة حلكم اإللغاء ال تقتـصر علـى مـن أقـام الـدعوى ، بـل متتـد إىل اآلخـرين ، ويقـول                            : ثانيا  .

ئـه كـأن مل يكـون وال حيـتج بـه يف مواجهـة أحـد ، ويـستفيد ذوو                     حجية احلكم الصادر باإللغاء حجية مطلقة من شأهنا أن يصبح القـرار احملكـوم بإلغا              
مساس احلكـم باإللغـاء مركـز للغـري ، فـإذا حكـم بإلغـاء قـرار مـا فيمـا تـضمنه مـن ختطـى رفـع                   : ثالثا . ...... "الشأن مجيعا من هذا اإللغاء      

لطاعن ، وإلغاء ترقيه أحدث املرقني مبقتضى القرار املطعـون فيـه ،    الدعوى يف الرتقية باألقدمية ، فإنه يرتتب على تنفيذ هذا احلكم ترقيه املوظف ا             
عد قبول اعرتاض اخلارج عن اخلـصومة علـى احلكـم            :رابعا  .إذ مل يكن هناك درجة شاغرة ارتأت اإلدارة ترقيته عليها حفاظا على صاحل الوظيفة               

 الطبيعـة الشخـصية فتمتنـع أحكامهـا حبجيـة نـسبية ، يقتـصر أثرهـا علـى              بإلغاء ، إال عن طريق التماس إعادة النظر أما دعوى القضاء الكامل ذات            
  .طريف النزاع فقط ، مثل األحكام املدنية يف نطاق حجيتها ، إذ هي ذات حجية نسبية ال يتعدى أثرها طريف الدعوى 

  
  تكلم عن طبيعة القرارات اليت ميكن الطعن فيها ؟ :  2س

  : فيها طبيعة القرارات اليت ميكن الطعن:  2جـ



  :ال تقبل دعوى اإللغاء إال إذا توافرت عدة شروط في القرار اإلداري الذي يوجه إليه الطعن وهي 
  جيب أن يتعلق الطعن بقرار إداري: الشرط األول 

ــرار     ــرار إداري ، القـــــــــ ــن إىل قـــــــــ ــه الطعـــــــــ ــب أن يوجـــــــــ ــة    –جيـــــــــ ــس الدولـــــــــ ــضاء جملـــــــــ ــتقر قـــــــــ ــسبما اســـــــــ    حـــــــــ
لزمة ، ملا هلا من سلطة مبقتضى القوانني واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معني ، متـى كـان                    إفصاح اإلدارة عن إرادهتا امل    " املصري هو   

  "ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة 
و عمل منفرد فهو عمل فال      ومن هذا التعريف نرى أن القرار اإلداري هو عمل قانوني ولذا ال يقبل الطعن باإللغاء يف األعمال املادية ، وه                   

  . بالعقود اإلدارية – إال يف احلدود اليت وضحناها سابقا –عالقة هلذا النوع من القضاء 
  



  :األعمال المادية ) أ (
وذلك ألنه ليس من شأن أعمال اإلدارة املادية أن حتدث أثرا قانونيا يف ذاهتا وإذا كان القانون يرتب عليهـا آثـارا معينـة ، فـإن                             

  .آلثار هي وليدة إرادة املشرع مباشرة ، وال ترتتب على العمل اإلداري املباشر لإلدارة تلك ا
ومن األمثلة اليت توضح األعمال املادية ، وعدم قابليتها للطعن باإللغاء ، مثل قيام اإلدارة هبدم عقار ، أو إضـرار أحدثتـها سـيارة تابعـة        

  إىل تلك األعمال ؟ جلهة اإلدارة ، فكيف ميكن توجيه دعوى اإللغاء 
  وخري وسيلة إلزالة آثار األضرار اليت حتدثها هذه األعمال هي دعوى القضاء الكامل أو دعوى التعويض 

  : األعمال التنفيذية -
ن مباشرة ، وهي تلك اليت ينشأ فيها املركز الذاتي من القوانني مباشرة ، وهي قيام اإلدارة بتنفيذ احلقوق وااللتزامات اليت تستمد من القانو

  فقد ذهب جملس الدولة املصري إىل أهنا من قبيل األعمال املادية 
وأساس هذه املسألة جندها يف قضاء املرتبات واملكافآت والعالوات واملعاشات ، فقد قرر جملـس الدولـة املـصري أن صـاحب الـشأن           

  .اري يستمد أصل حقه فيها من القوانني واللوائح ،دون أن يلزم لذلك صدور قرار إد
ويعين ذلك أنه عندما ينظم القانون املرتبات والعالوات واملكافآت واملعاشات بقواعد عامـة ميلـي علـى اإلدارة تطبيقـا بغـري أن يكـون لـه                        

رية وإمنا  قرارات إدا– يف نظر جملس الدولة املصري –جانب من السلطة التقديرية يف املوضوع ، فإن قراراهتا الصادرة تطبيقا هلذه القواعد ال تعد 
  .هي أعمال مادية 

وكذلك اعتربت حمكمة القضاء اإلداري أن القرار الصادر من جهة اإلدارة بفصل موظف نتيجة حلكم عليه يف جناية إمنا يتم بقوم القانون                      
  .ليا هذا االجتاه ، وما يصدر عن اإلدارة يف هذا اخلصوص وإمنا هو جمرد إجراء تنفيذي وقد أيدت غالبية األحكام الصادرة اإلدارة الع

سليمان الطماوي يف تعليق على هذا احلكم / إال أن بعض األحكام اإلدارية العليا قد خرج عليه هذا االجتاه ، ويذهب األستاذ الدكتور 
 اإلداري ، أم مـن  إىل أنه يعترب مبثابة خروج على القاعدة ال عدول عن املبدأ السليم واملستقر يف أحكام اجمللس الـسابق سـواء مـن حمكمـة القـضاء        

  .احملكمة اإلدارية العليا ذاهتا 
  :العقود اإلدارية ) ب(

ال يقبل الطعن باإللغاء إال ضد القرار اإلداري ، املمثل يف إفصاح جهة اإلدارة عن إرادهتا امللزمة ، ومن ثم فهو إفصاح عن إرادة من 
تم بتوافق إرادتني ، إرادة اإلرادة املتعاقد معها من األفراد ، وبذلك ال يعترب العقد جانب واحد وهي إرادة اإلدارة ، يف حني أن العقد اإلداري إمنا ي
  .اإلداري من قبيل القرارات اإلدارية اليت جيوز الطعن فيها باإللغاء 

  :  القرار الصريح والقرار الضمني -
فقه املصري إجيابيا أو سلبيا ، وهو يف احلالتني يقبل القرار اإلداري قد يكون صرحيا وقد يكون ضمينا ، أو كما اعتاد أن يطلق عليه ال

  .الطعن باإللغاء 



والقرار الصريح أو اإلجيابي ، تفصح فيه جهة اإلدارة عن إرادهتا صراحة فتتخذ موقفا إجيابيا إزاء الطاعن أما القرار الضمين أو السليب 
 وإذا كان القرار اإلداري هو إفصاح اإلدارة عن إرادهتـا ، فـإن هـذا اإلفـصاح قـد            فهو التزام اإلدارة الصمت ، فهي ال تعلن عن إرادهتا يف أي اجتاه            

يكون صراحة ، أو ضمنا ، ولو كان الطعن باإللغاء قاصرا على القرارات الصرحية أو اليت تتخذ فيها جهـة اإلدارة موقفـا إجيابيـا ، لكـان الـصمت             
يف ذلـك حـرص الفقـة والقـضاء اإلداري دائمـا علـى إباحـة الطعـن يف القـرارات الـسلبية أو           وسيلة طبيعة مأمونة العواقب النتهاك املشروعية ، ولتال       

  .الضمينة شأهنا يف ذلك شأن القرارات الصرحة أو اإلجيابية 
  

  أن يكون القرار صادرا عن سلطة وطنية: الشرط الثاني 
يكون هذه السلطة مصدر القرار حمل الطعن ، سلطة وطنية تعترب دعوى اإللغاء وسيلة قضائية لرقابة أعمال السلطة اإلدارية ، وجيب أن 

، فأعمال السلطات األجنبية خترج عن سيادة الدولة كلية ، وال ميكن ملواطن مصري الطعن أمام جملس الدولة املـصري يف قـرار صـدر مـن سـلطة                    
 خارج عن سيادة الدولة وبالتايل هو ال خيضع        – كما ذكرنا    أجنبية ،حتى ولو كان هلذا القرار تأثرا على حقوقه املوجودة بالوطن ، ألن هذا القرار              

  .لقضائها 
ويف حالة صدور القرار اإلداري من جهات مصرية عاملة خارج حدود الدولة فإن قبول الطعن باإللغاء يتوقف على مصدر السلطة اليت                

د واليـة هـذه احملكمـة بالنـسبة إىل القـرارات اإلداريـة الـيت          يستمدون منها قراراهتم فقد قـضت حمكمـة القـضاء اإلداري ، أن املعـول عليـه يف حتديـ                   
صدرها موظفون مصريون يعملون خارج بالدهم يف بالد أجنبية ، وهو يتعرف مصدر السلطة الـيت يـصدرون عليهـا مقتـضاها قـراراهتم فـإذا كـان                     

ذه احملكمة ألن مناط هذه الواليـة أال يكـون القـرار صـادرا         مصدرها أجنبيا كانت قراراهتم صادرة عن سلطة أجنبية وبالتايل ال متتد إليها والية ه             
عن سلطة أجنبية ، أما إذا كان سلطة مستمدة من القانون املصري فإن قراراهتم ختضع لوالية هذه احملكمة ألهنا يف هذه احلالـة تكـون صـادرة مـن          

كمة تشمل كافة القرارات اليت أجاز القانون طلب إلغائها الصادرة        سلطة مصرية ، وال يؤثر يف ذلك صدورها منها يف بلد أجنيب ألن رقابة هذه احمل               
  .من السلطات أو اجلهات املصرية أيا كان مكان صدورها 

وهكذا استقر فقة القانون اإلداري وفقا الجتاهاته والقضاء اإلداري على أن القرار اإلداري الذي متتد إليه والية هذا القضاء هـو القـرار                 
  . الوطنية ، وأن هذه الوالية ال متتد إىل قرار صادر من جهة أجنبية الصادر من السلطات

  
  جيب أن يكون القرار هنائيا: الشرط الثالث 

  .ذهب املشرع يف القوانني املتتالية املنظمة جمللس الدولة على اشرتاط أن يكون القرار موضوع الطعن هنائيا 
ار النهائي هو القـرار الـذي يكـن صـادرا مـن جهـة إداريـة متلـك حـق البـت هنائيـا يف                          وقد ذهب غالبية الفقة إىل القول بأن املقصود بالقر        

إصداره ، وذلك كما قضت بعض أحكام القضاء اإلداري من أن القرار النهائي هو الذي يصدر من جهة إدارية خمتـصة بإصـداره دون حاجـة إىل                
  .تصديق من سلطة أعلى 



للداللة على القرارات اإلدارية الـيت تقبـل الطعـن باإللغـاء غـري          " هنائي  " يرى أن اختيار كلمة     سليمان الطماوي   / إال أن األستاذ الدكتور     
موفق ، وذلك ألن القرار قد يكون هنائيا بالنسبة لسلطة معينة ، وغري هنائي بالنسبة لغريها ، فالقرارات الصادرة من جملس التأديب اإلبتدائي ، أو 

ئون املوظفني واليت حتتاج إىل تصديق من سلطة أعلى هي قـرارات هنائيـة بالنـسبة للـسلطات الـيت أصـدرهتا ،       من جلنة الشياخات ، أو من جلنة ش 
اجمللس إىل أن حيدد النهائية على النحو السالف ويرى أن هذا التحديد إذا كان جامعا فإنه غري       " ولكنها غري هنائية يف دعوى اإللغاء هلذا اضطر         

ر من جهة إدارية معينة ، وال تكون حباجة إىل تصديق من جهة إدارية أخرى ومع ذلك فإهنا ال تعـد هنائيـة يف جمـال    مانع ، ألن هناك قرارات تصد 
يف مجيع قوانني جملس الدولة ، فإن سيادته يرى أن كلمة تنفيذية أوفى بالغرض " النهائية " دعوى اإللغاء ، ولذلك ورغم استعمال املشرع الصطالح 

فؤاد العطـار إىل    / اإلدارية قابلة للطعن باإللغاء من حلظة صريورهتا قابلة للتنفيذ ، يف حني يذهب املرحوم األستاذ الدكتور                 حيث تصبح القرارات    
عد صحة هذا التفسري وذلك ألن العمليات اإلدارية اليت تتم على مراحل وتشرتك فيها أكثر من هيئة إدارية فإنه ليس املقصود بالنهائية استنفاذ كل 

إدارية لواليتها على حدة ، بل املقصود استكمال القرار اخلصائص الالزمة لوجوده قانونا ، فاملناط اليت يتولد عندها األثر القانوني املعـني إذ يف                      جهة  
  .هذه املرحلة يكون القرار قد استكمل خصائصه القانونية 

باعتبـار أن  " النـهائي  " ى اجلمـل املـشرع يف اختيـاره لوصـف     حييـ / ويف نفس االجتاه ، وتأكيدا لنفس املعنى ، يـذهب األسـتاذ الـدكتور     
مرحلة من مراحله اختاذ القرار " القرارات اليت ختضع للتصديق أو املوافقة هي قرارات ليست هنائية بالنسبة للسلطة اإلدارية يف جمموعها وإمنا هي 

 نوعا من التمهيد بالنسبة جلهة إدارية أخرى فـالقرار اإلداري النـهائي هـو قـرار                 ، فقد تكون املرحلة هنائيا بالنسبة جلهة إدارية معينة ، ولكنها تعترب           
بنسب إىل اإلدارة العامة يف مجلتها وال ينسب إىل جهة متثل مرحلة يف تسلسل املراحل اليت جيب أن مير هبا القرار ليصبح هنائيـا لكنـه يـرى إضـافة                 

ه أثرا قانونيا ميس مركز معينا للطاعن ، فإذا مل يكن القرار ذا صفة تنفيذية فإن الدعوى وصف تنفيذ إىل وصف هنائي ، أي أن القرار حيدث بذات
  .يف شأنه تكون غري مقبولة 

واجلدير بالذكر أن القضاء اإلداري ال يتطلب أن يكون القرار هنائيا أو تنفيذيا إال عند احلكم يف الدعوى ، حبيث لو رفعت الدعوى قبـل   
قته هذه الصفة أثناء نظرها وقبل صدور احلكم فإن الدعوى تكون مقبولة وكذلك فإن كون القرار مؤقتا ال مينع أن يكون صدور القرار كذلك ثم حل

  .هنائيا ، ذلك ألن التوقيت ينصب على آثار القرار 
  

  أن يكون القرار املطعون فيه الحقا على العمل بقانون إنشاء جملس الدولة: الشرط الرابع 
 اإللغاء يف مصر ألول مرة ، وكان اختصاص احملاكم القضائية يف التعرض ألعمال اإلدارة قبل صدور هذا القـانون            حيث استحدث قضاء  

  .قاصرا على قضاء التعويض 
  .ونظرا ألنه قد قضى على إنشاء جملس الدولة أكثر من مخس وأربعني سنة ، فإن هذا الشرط يكاد ال يكون له اثر يف الوقت احلايل 

  



  .عن شرط املصلحـــة تكلم :  3س
من املبادئ املستقرة فقهاء وقضاء تشريعا أنه حيث ال مصلحة فال دعوى ، فاملصلحة شـرط أساسـي لقبـول الـدعوى سـواء أمـام القـضاء                              : 3جـ

لرافـع الـدعوى مـن     هي تلك اليت تستهدف محاية حـق ذاتـي   – وفقا لقانون املرافعات    –العادي أو اإلداري إال أن املصلحة اليت تربر قبول الدعوى           
  .اعتداء وقع عليه أو مهدد بالوقوع عليه 

أما املصلحة يف دعوى اإللغـاء فـال يـشرتط لتـوافر املـصلحة الشخـصية أن يكـون للطـاعن حـق يـسعى القتـضائه ، وهبـذا خيتلـف معنـى                        
 اإلداري ذلـك أنـه يـشرتط القبـول دعـوى اإللغـاء              – املصلحة يف القانون اإلداري عنه يف القانون املدين ، بل أننا جنـد هـذا الفـارق يف نطـاق القـانون                     

االكتفاء مبجرد مصلحة شخصية ومباشرة وال يشرتط وجود حق يسعى القتضائه يف حني أن يشرتط لقبول دعوى التعويض أن يكون القرار املطعون 
  .فيه قد اعتدى على حق يسعى صاحب الشأن القتضائه 

ء هتدف إىل الدفاع عن مبدأ املشروعية فهـي دعـوى ذات طبيعـة عينيـة أو موضـوعية ،            ويرجع أساس هذا االختالف إىل دعوى اإللغا      
  .ولذلك يكفي يف حتريكها أن يكون رافعها يف وضع قانوني يؤثر عليه القرار املطعون يف تأثريا مباشرا 

  املصلحــة والصفـــة: أوال 
  .هما ميثل شرطا مستقال أم أن الصفة جمرد شرط يف املصلحة اختلف الفقهاء يف مدلول كل من شرطي املصلحة والصفة ، وهل كل من

إال أن هذا اخلالف أن كان له مكان يف فقة قانون املرافعات املدنية ، وذلك الرتبـاط الـصفة بـاحلق املطلـوب محايتـه ، ونظـرا ألن وجـود                
تـه ، إمنـا تنـدمج يف شـرط املـصلحة ، ويعتـربان شـرطا        احلق هبذا املعنى ليس شرطا يف دعوى اإللغاء فإن الصفة كـذلك ال تعـد شـرطا قائمـا بذا         

  .واحدا 
وقد أخذ القضاء اإلداري هبذا الرأي منذ بداياته ، ونرى أن جملس الدولة قد أسس هذا االجتاه على أن دعـوى اإللغـاء مـن الـدعاوى                           

  .العينية املوضوعية اليت يقصد هبا الدفاع عن املشروعية وليس عن حقوق ذاتية شخصية 
  : نتناول فيما يتعلق بشرط املصلحة وسوف

  .القواعد العامة يف املصلحة : أوال * 
  . أنواع املصاحل يف جمال دعوى اإللغاء : ثانيا * 
  

  )القواعد العامة يف املصلحة *  ( 
  جيب أن تكون املصلحة شخصية ومباشرة) 1(

  .لغاء جيب أن تكون شخصية ومباشرة لرافع الدعوى جرى قضاء جملس الدولة املصري على أن املصلحة اليت تربر قبول دعوى اإل
  .يف حالة قانونية خاصة بالنسبة إىل القرار املطعون فيه من شأهنا أن جتعله يؤثر فيها تأثريا مباشرا " ويعين هذا أن يكون 



 الصلة بـصاحب املـصلحة      وتأسيسا على ذلك ال تقبل دعوى اإللغاء ممن ليست له مصلحة شخصية يف إلغاء القرار حتى ولو كان وثيق                  
الشخصية ، ولذلك مل يقبل اجمللس من الورثة أن حيلوا بصفة آلية حمل مورثهم يف السري يف إجراءات الدعوى إذا مات املورث قبل صدور احلكم فيها 

يف حالة قانونية خاصة أثر " ال يعتربون ، لو أن الطاعن مثال تعلق بالتعيني يف إحدى الوظائف العامة ، فإن الورثة ال يستطيعون االستمرار فيه ألهنم 
أما إذا كان القرار املطلوب إلغاؤه يعتدى على حق للمورث ، فإنه يكون للورثة يف هذه احلالة احللول حمل مورثهم يف دعوى " فيها القرار تأثريا مباشرا 

  .لطعن يف القرار املعيب اإللغاء ، وذلك ألهنم يرثون عن احلق املعتدى عليه ، وهذا بذاته مينحهم احلق يف ا
  ميكن أن تكون املصلحة أدبية أو مادية) 2(

  حتمي دعوى اإللغاء كل من املصلحة املادية واملصلحة األدبية ، حيث يذهب القضاء اإلداري أنه 
  " .يكفي فيما يتعلق بطلب اإللغاء أن يكون للطالب مصلحة شخصية ومباشرة يف الطلب مادية كانت أو أدبية " 

لحة املادية هلا العديد من األمثلة كحالة طلب إلغاء قرار صادر مبنح ترخيص الفتتاح منشأة أو حمل ، أو قرار صادر بإلغـاء هـذا                 واملص
  .الرتخيص 

  .ومن املصاحل األدبية التقليدية املربرة لقبول دعوى اإللغاء تلك املتعلقة مبجال العبادة 
  املصلحة احملققة واملصلحة احملتملة) 3 (

ون املصلحة حمققة إذا كان هناك نفعا مؤكدا سوف سيناله الطاعن من جراء إلغاء القرار ، وسواء أكان هذا النفع ماديا أو أدبيا كما وتك
وضحنا وكذلك يذهب اجمللس إىل محاية املصاحل احملتملة ، فـإذا كانـت تلـك املـصلحة األخـرية لـن ينـال مـن وراء إلغـاء القـرار فائـدة عاجلـة فـإن                              

عية اليت تبغي تلك الدعوى محايتها ، سوف يناهلا هذا النفع إذا تبني أن القرار املطعون فيه غري سليم ، فاملصلحة دائما هي مصلحة حمققة   املشرو
  .، حتى ولو كانت حمتملة بالنسبة للطاعن ، إذا نظرنا إىل دعوى اإللغاء كدعوى عينية أو موضوعية 

  وقت حتقق شرط املصلحة) 4(
ر شرط املصلحة وقت رفع الدعوى ، وإذا رفعت الدعوى قبـل ذلـك ، تعـني احلـم بعـدم قبوهلـا ، حتـى ولـو حتقـق شـرط                               جيب أن يتواف  

  .املصلحة أثناء سري اخلصومة ، ذلك أن املناط يف قبول الدعوى هو توافر شرط املصلحة وقت رفعها 
  .وإذا كان األمر كذلك فهل يتعني أن يظل الشرط قائما حتى الفصل فيها 

  لوقت الذي جيب أن تتوافر فيه مصلحة ا
جيب أن تتوافر املصلحة للطاعن عند رفع دعوى اإللغاء فإذا مل تتوافر حينذاك حكم بعدم قبول الدعوى وهذا أمر ال خالف عليه ولكن 

  .القبول هل جيب أن تستمر املصلحة أثناء نظر الدعوى وحتى يفصل فيها ، فإذا ما ختلفت يف هذا الوقت حبكم القاضي بعد 
إذا نظرنا إىل القاعدة العامة يف املرافعات املدنية والتجارية جند أن املصلحة جيب أن تظل قائمة من وقت رفع الدعوى وحتى احلكم فيها 

.  
  أما بالنسبة لدعوى اإللغاء فقد اختلف الفقة يف ذلك وتعارضت أحكام جملس الدولة تعارضا شديدا 



ال يكفي لقبول دعوى اإللغاء وجوب توافر شرط املصلحة وقت رفهـا ، بـل يـتعني كـذلك أن يظـل هـذا الـشرط          فقد ذهب جانب من الفقة إىل أنه        
  .قائما حتى الفصل فيها 

ويذهب رأي آخر أنه يكتفي بتوافر شرط املصلحة يوم رفع الدعوى بالنسبة لدعاوى اإللغاء ، دون ما ضـرورة السـتمرار قيامهـا خـالل                 
  .ها نظر الدعوى وحتى احلكم في

  .وهلذا االعتبارات فقد اكتفى جملس الدولة الفرنسي بقيام املصلحة وقت رفع الدعوى دون أن يشرتط استمرارها حتى الفصل فيها 
 يف الـصدد متعارضـة ، فنجـد أحكامـا لـه تأخـذ باجتـاه ،        – كمـا ذكرنـا   –أما عن موقف جملس الدولة املصري ، فقد كانت أحكامـه     

  .اه املضاد وأحكاما أخرى تأخذ باالجت
وهبذا جند أن جملس الدولة املصري ينتج مسلكا يغاير قضاء جملس الدولة الفرنـسي فيمـا يتعلـق باالسـتمرار يف نظـر الـدعوى إذا زالـت                          

  .مصلحة الطاعن أثناء نظرها 
صر ، نظـرا للطبيعـة اخلاصـة    ونرى أن املنطق القانوني لدعوى اإللغاء يؤيد ما ذهب إليه جملس الدولة الفرنسي ومن شايعه من الفقة يف م          

 أثناء –لدعوى اإللغاء ولألسباب اليت أوردناها ، يف وجوب استمرار نظر الدعوى ولو زالت مصلحة الطاعن اليت كانت متوافرة وقت رفع الدعوى 
  .نظر الدعوى 

  طبيعة الدفع بانعدام املصلحة) 5 (
فهو ليس دفعـا شـكليا ، حيـث ال يـؤثر فيـه              " بعد القبول   " حة هو دفع    الشك لدينا يف صحة الرأي الذي ذهب بأن الدفع بانعدام املصل          

التأخري يف إبدائه إىل ما بعد التطرق إىل موضوع الدعوى ، ألنه ال يسقط بالتكلم فيها ، وجيوز إبداؤه يف أية حالة تكون عليها ، وهذا ينفـق قـضاء     
صلحة يف أي وقت قبل احلكم يف الدعوى وذلك ما ال ميكن حتقيقه ، إال إذا أمكـن  جملس الدولة املصري الذي يرى انتهاء اخلصومة إذا ما زالت امل         

  .إثاره الدفع بانعدام املصلحة يف كل وقت ملواجهة احتمال زوال املصلحة رافع الدعوى بعد رفعها وقبل احلكم فيها 
لدفع بانتفائها هـو دفـع بعـدم القبـول ولـيس دفعـا              وهو ليس من الدفوع املوضوعية ، ألن املصلحة شرط لقبول دعوى اإللغاء ، ولذا فإن ا               

  .والدفع بعدم القبول من الدفوع اليت ال تسقط بالتطرق ملوضوع الدعوى . موضوعيا 
  )املصاحل اليت حتميها دعوى اإللغاء * ( 

   طعون املوظفني
  :وظف بثالثة أنواع من القرارات هي ويقصد هبا الطعون اليت ميكن أن يثريها املوظف استنادا إىل تلك الصفة ويتعلق مصلحة امل

  .القرارات اليت تصدر بصدد دخوله للخدمة ، والقرارات اليت تصدر مبناسبة تأدية وظيفته ، والقرارات املتعلقة بأهنا خدمته 
  :القرارات املتعلقة بدخول املوظف يف اخلدمة : أوال 

هم هذه الطرق هي املسابقة وتشتمل على ثالث مراحل أوهلا إعداد قائمة هناك عدة طرق إلحلاق األفراد باخلدمة كموظفني يف الدولة وأ
  .املتسابقني ، ثم إعالن نتيجة املسابقة ثم قرار التعيني 



  
  

  :القرارات الصادرة أثناء وجود املوظف يف اخلدمة : ثانيا 
 غري مباشر إىل املوظف ومثل تلك القرارات ليست كل القرارات تنصب مباشرة على قوانني التوظيف ، ولكن ميكن أن ميتد أثرها بطريق

:-  
  : القرارات اخلاصة بتنظيم املرفق -أ

  . وهي القرارات اليت حتدد اهليكل الوظيفي يف املرفق ، واختصاصات كل وظيفة ، والعالقة الرئاسية داخل املرفق 
  : القرارات اخلاصة بسري العمل يف املرفق -ب

درة للموظف من رئاسته مبينة كيفية تأدية العمل ، وهذه القرارات أيضا ال جيوز للموظف الطعن فيها وهي تشمل األوامر والتعليمات الصا
ألن الغرض منها حتقق الصاحل العام مطلقا وليس صاحل املوظف ، ولذا فإنه يعترب غري ذي صفة ويرتب على ذلك أن املوظف ال يستطيع أن يطعن يف 

  .ه كيفية القيام بأعباء ومقتضيات الوظيفة أوامر الرئيس وتعليماته اليت تبني ل
  : القرارات اخلاصة مبزايا الوظيفة وواجباهتا -ج

تتضح مصلحة املوظف يف الطعن يف كل قرار بنازعه حقه يف أي من املزايا املادية للوظيفة كالعالوات واملكافآت وكـذلك تتعلـق مـصلحة           
  .املوظف بقرارات الرتقية والنقل 
ولة الفرنسي قبول الطعن يف القرارات املتعلقة بوظيفة معينة على املوظفني التابعني للجهة اليت هبا الوظيفة ، ويشرتط وتقد قصر جملس الد

  .أن يكونوا ذات الكادر الذي تتبعه الوظيفة 
  :القرارات الصادرة خبروج املوظف من اخلدمة : ثالثا 

قالته ، أو حبكـم القـانون لبلوغـه سـن املعـاش أو حلكـم عليـه يف جنايـة يرتـب                خيرج املوظف من اخلدمة إما بإرادته وذلك بأن يتقدم باست         
  .القانون عليه إهنا اخلدمة ، وقد خيرج نتيجة لفصله بقرار تأدييب أو نتيجة لفصله بغري الطريق التأدييب 

ارات التأديبيـة الـصادرة بتوقـع    ومصلحة املوظف يف الطعن يف هذه القرارات باإللغاء واضحة متامـا ويـسري نفـس احلكـم علـى كافـة القـر        
  .عقوبة تأديبية ظاهرة أو مقدمة ألن املصلحة أيضا يف هذه احلاالت واضحة 

  طعون األفراد
يشرتط جملس الدولة سواء يف مصر أم يف فرنسا يف دعوى اإللغاء أن يكون رافعها يف حالة قانونية خاصة يؤثر فيها القرار اإلداري املطعون 

 ، ولذلك فإن الفـرد باعتبـاره فـردا ال ميكـن أن يطعـن باإللغـاء يف كـل القـرارات اإلداريـة بـل ال بـد أن تتـوافر فيـه صـفة أخـرى ،                                       فيه تأثريا مباشرا  
وباعتباره أن هذه الصفة ال ترتبط حبق وإمنا بصفة ذاتية يف الطاعن يكتسبها من نشاط ميارسه ونظرا لتعدد األنشطة يف اجملتمع فتكاد ال تقع حتت 

  .فإننا سنكتفي باستعراض بعض هذه الصفات وفقا لقضاء جملس الدولة املصري الفرنسي حصر ، 



  :صفة التاجر والصانع : أوال 
  .لكل من التاجر والصانع أن يطعن يف القرارات اإلدارية املعلقة بتنظيم املهنة سواء أكانت قرارات فردية أم قرارات تنظيمية 

لـك القـرارات ملبـدأ حريـة التجـارة و الـصناعية ، ولكـن ينبغـي دائمـا أن تتـوافر للطـاعن املـصلحة             ويبنى الطعن يف الغالب علـي خمالفـة ت      
  .الشخصية املباشرة 

  :صفة املالك : ثانيا 
يغدو املالك باعتباره مالكا صاحب صفة يف الطعن يف القرارات الفردية التنظيمية اليت متس حق امللكية سواء متثل الطعن يف قرار فردي 

  .على اعتداء صريح على هذا احلق ، كقرار إداري هبدم عقار ، أو قرار باستيالء للمنفعة العامة ينطوي 
  .أما القرارات التنظيمية فهي غالبا ما تتعلق بتنظيم خطوط سري وسائل النقل العام ، أو هي املعلقة بالتنظيم بصفة عامة 

  طعون اهليئات
الشخصية املعنوية كاجلمعيات ، وميكن للنقابات الطعن يف أي قرار إداري ميس أي عضو من               ونقصد باهليئات تلك اجلماعات اليت تتمتع ب      

املنتمني إليها ، فالغرض األساسي من نشأة تلك النقابات هو الدفاع عن مصاحل أعضائها ، والعتبارات عديدة ال يسلم جملس الدولة الفرنسي هبذا                  
  .اجلماعية أن تؤدي إىل نتيجة يستفيد منها مجيع أعضاء املهنة املبدأ على إطالقه واصبح يشرتط لقبول الدعوى 

  .كما أجاز للنقابة أن تتدخل يف الدعوى اليت يرفعها أحد أعضائها دون أن تضيف أي طلبات إىل تلك اليت تقدم هبا الطاعن 
وية يف رفع دعاوى اإللغاء اليت متس وهبذا املسلك يأخذ جملس الدولة املصري ، حيث أقر حق اجلماعات واهليئات ذات الشخصية املعن

  .املصاحل اليت نشأ الدفاع عنها 
  

  تكلم عن شرط امليعاد ؟ : 4س
أو إعالن صاحب الشأن ، وذلـك كمـا نـص القـانون يف كـل مـن       . يبدأ سريان ميعاد الطعن باإللغاء من تاريخ نشر القرار اإلداري          :  4ج

  .فرنسا ومصر 
  . مصر أو يف فرنسا على أن التفرقة بني النشر واإلعالن ، ترجع يف أساسها إىل نوع القرار اإلداري  سواء يفيوقد استقر القضاء اإلدار

  .حيث يكون النشر بالنسبة للقرارات التنظيمية ، أي اللوائح واإلعالن بالنسبة للقرارات الفردية 
 أو  – إذا كـان قـرارا تنظيميـا         –قـرار املطعـون فيـه       ومن هذا جند أن املشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد الطعن هو واقعـة نـشر ال                 

  .إعالن صاحب الشأن به إذا كان القرار فرديا وبذلك يتساوى اإلعالن والنشر من حيث أثر كليهما 
  .ورغم ذلك فإن اإلعالن هو األصل ، وال يقوم النشر بذات الدور مادام اإلعالن ممكنا 



ى أن عبء اإلثبات يف واقعيت النشر واإلعالن الذي تبدأ به املدة يقـع علـى عـاتق جهـة                  وقد استقر القضاء اإلداري يف فرنسا ومصر عل       
  .اإلدارة 

  :ونتناول باختصار النشر واإلعالن 
  

  أوال النشر 
ارات يعد النشر هو الوسيلة األساسية للعلم بالنسبة للقرارات اإلدارية التنظيمية ومن ثم فإن بدء ميعاد رفع دعـوى اإللغـاء بالنـسبة للقـر                 

  . اإلدارية التنظيمية ، ومن ثم فإن ميعاد رفع دعوى اإللغاء بالنسبة هلا هو تاريخ النشر يف اجلريدة الرمسية 
وقد اعترب النشر هو وسيلة العلم هبذا النوع من القرارات الحتوائها على قواعد عامة ال ختاطب أشخاص بذواهتم ميكـن إعالهنـم وإمنـا                

  . األفراد ختاطب جماميع حمددة سلفا من
ويعترب النشر يف اجلريدة الرمسية حجة على الكافة ، وحتى يعتد بالنشر جيب أن يكون وفيا نافيا للجهالة مؤديـا إىل العلـم بكـل عناصـر                           

طعون فيه إىل علم القضاء اإلداري يف مصر ال يرى النشر إال قرينة على وصول القرار امل" القرار ومضمونه ، ويف ذلك تقول احملكمة اإلدارية العليا أن 
صاحب الشأن ومن ثم فهو يوجب لكي يؤدي النشر مهمته أن يكشف عن فحوى القرار اإلداري حبيث يكون يف وسـع صـاحب الـشأن أن حيـدد                        

  " .موقفه حياله 
  ثانيا اإلعالن

 فـرد بعينـه أو أفـراد بـذواهتم مـن      اإلعالن هو إخطار صاحب الشأن بالقرار ، فهو الطريقة اليت تنقل هبا جهة اإلدارة القـرار اإلداري إىل             
  .اجلمهور 

والقاعدة أن اإلدارة غري ملزمة باتباع شكليات معينة يف إبالغ الفرد أو األفراد املعنيني بالقرار ، فقد يكون خبطاب أو تبليغ الفرد مباشرة          
  .بالقرار 

ره مبينا من أصـدره ، حبيـث يتـوافر لـصاحب الـشأن       وحتى ينتج اإلعالن آثره جيب أن يكون شامال مضمون القرار اإلداري ملما بعناص            
  .العلم بالقرار على حنو يسمح له بتحديد موقفه منه 

  :وجند يف حكم للمحكمة اإلدارية العليا املبادئ القانونية اليت استقر عليها قضاءها يف شأن النشر واإلعالن وهي 
  .هو واقعة نشر القرار املطعون فيه أو إعالن صاحب الشأن به أن الشارع قد جعل مناظر بدء سريان ميعاد رفع الدعوى : أوال 
 من الثابت مع ذلك أن هذه املساواة لأنه رغم النص على أن يكون النشر كاإلعالن وسيلة إلثبات العلم بالقرار املطعون فيه غري إال أنه ال يزا: ثانيا 

  .بني الوسيلتني ليست كاملة 
ن قد حددت واقعة النشر واإلعالن لبدء امليعاد املقرر لرفع دعـوى اإللغـاء فـإن القـضاء اإلداري مل يلتـزم حـدود                  أنه إذا كانت نصوص القانو    : ثالثا  

  .النص فهو ال يرى اإلعالن والنشر إال قرينتني على وصول القرار املطعون فيه 



  .العكس أنه إذا كانت قرينة العلم املستفاد من النشر أو اإلعالن ليس مما يقبل إثبات : رابعا 
، المحكمة قـد اسـتحدثت      " إن عبء إثبات النشر أو اإلعالن الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق اإلدارة               : خامسا  

  .وسيلة لبداية ميعاد الطعن وهي وسيلة العلم اليقيني 
  

  ثالثا العلم اليقيين
وقد اشرتط جملس . والعلم اليقيين وفقا لقضاء جملس الدولة هو العلم احلقيقي بكل مشتمالت القرار علما حقيقيا ال ظنيا وال افرتاضيا 

" فقـد اسـتوجب اجمللـس أن يكـون هـذا العـم       . الدولة املصري عدة شروط يف هذا العلم حتى ميكن اعتباره بدايـة لـسريان مـدة الطعـن باإللغـاء                 
  ؤدى القرار وحمتوياته ال ظنيا وال افرتاضيا حقيقيا مب

شامال ملؤدى القرار وحمتوياته ، وجيعل صاحب الشأن يف حالة تسمح له باإلملام بكـل مـا               " وأخريا أوجب اجمللس أن يكون العلم اليقيين        
 تعرف مواطن العيب فيه أن كان ذلك وجـه   جتب معرفته حتى يستطيع تبني حقيقة أمره إىل القرار املطعون فيه ، وهل مس مصاحلته ، وميكنه من                 

.  
  .ويثبت العلم اليقيين من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون القيد يف ذلك بوسيلة إثبات معينة 

  حساب املـــــدة
لقـرار أو التـايل   ال حيسب يوم صدور القرار اإلداري املطعون فيه ضمن مدة الستني يوما ، وإمنا تبدأ هذه املدة مـن اليـوم التـايل لـصدور ا            

  .لنشره أو إعالنه أو العلم اليقيين به ، إال أنه إذا صادف آخر امليعاد عطلة رمسية امتد امليعاد إىل أو يوم عمل بعدها 
واملعول عليه يف حفظ امليعاد هو تاريخ إيداع صحيفة الدعوى سكرترييه دون النظر إىل إعالهنا ، واألصل أن الدعوى ال ميكن رفعها إال 

  .ل املدة حبيث يسقط احلق يف رفعها إذا انقضت خال
  ورغم ذلك فإذا قبل ذو املصلحة القرار املعيب وأراد له أن يراجع يف هذا القبول ويطلب إلغاء القرار املعيب 

  إطالـــة املــدة
 إىل حتقيق مصلحة عامة جوهرية هي يعترب ميعاد الستني يوما الذي يتعني أن ترفع خالله دعوى اإللغاء من النظام العام ، حيث أنه يهدف

  .استقرار األوضاع اإلدارية فرتة معينة 
وبناء على ذلك فإن هذا امليعاد ال جيوز االتفاق على خمالفته ، أي ال جيوز إطالته أو تقصريه جملرد رضا ذوي الـشأن بـذلك وللمحكمـة     

االت متتد فيها املدة اليت جيوز خالهلا رفع دعوى اإللغاء على النحو التايل إال أن هناك ح. أن حتكم مبقتضاه من تلقاء نفسها دون دفع من اخلصوم 
:  

  التظلم اإلداري



وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكـون مـسببا ويعتـرب مـضي سـتني           . جيب أن يبت يف التظلم قبل مضي ستني يوما من تاريخ تقدميه             
  . مبثابة رفض له يوما على تقديم التظلم دون أن جتيب عنه السلطان املختصة

  .ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن يف القرار اخلاص بالتظلم ستني يوما من تاريخ انقضاء الستني يوم املذكورة 
ذلك أنه قد يرى صاحب الشأن أن يلجأ إىل جملس الدولة فيقدم تظلما إىل نفس مصدر القار ، وهو ما يطلق عليه الـتظلم الـوالئي ، أو                             

  .ىل السلطة الرئاسية ، وهو ما يسمى بالتظلم الرئاسي يلجأ إىل التظلم إ
ومثل هذا التظلم إذا قدم يف ميعاد وجب على جهة اإلدارة أن تبت يف تظلمه خالل ستني يوما من تقدميه وقد تـرد اإلدارة علـى الـتظلم                 

  .صراحة بالرفض ، وهنا ال بد وأن يكون القرار اإلداري مسببا 
احلالة يقيم القانون قرينه قاطعه على أهنا رفضت التظلم ، إذا مل ترد على مقدمه خالل ستني يوما من تقدميه أو تلتزم بالصمت ، ويف هذه 

فإن رفضت اإلدارة التظلم رفضا مسببا أو إذا سكتت ومضى ستون يوما على تقديم التظلم امتداد ميعاد رفع دعوى اإللغاء ستني يوما أخـرى       . 
  .لى تقديم التظلم بعد مرور الستني يوما األوىل ع

ويشرتط حتى ينتج التظلم أثره يف قطع امليعاد أن يقدم إىل اجلهـة اإلداريـة املختـصة بنظـره ، وأن يقـدم خـالل امليعـاد املقـرر لرفـع دعـوى                        
الـتظلم يف حـاالت معينـة    إال أن املـشرع جعـل   . واألصل يف التظلم أنه جوازي . اإللغاء أي خالل الستني يوما من نشر القرار أو إعالنه أو العلم به             

  .وجوبيا ، هادفا بذلك تصفية بعض املنازعات قبل أن تصل للقضاء 
  :من املادة الثانية عشر هي ) ب(والقرارات املشار إليها يف البند 

  .القرارات اإلدارية النهائية الصادرة بالتعيني يف الوظائف العامة أو الرتقية أو مينح عالوات  -1
 .هائية الصادرة بإحالة املوظفني إىل املعاش أو اإليداع أو فصلهم بغري الطريق التأدييب القرارات اإلدارية الن -2

هذه األنواع الثالثة من القرارات اإلدارية ينبغي التظلم منها إىل اجلهة اإلداريـة مـصدرة القـرار أو اجلهـة الرئاسـية هلـا قبـل اللجـوء للقـضاء                              
م أن ينتظر املواعيد املقررة للبت يف هذا التظلم وهي ستون يوما فإذا مضت هذه األيام الستون دون لطلب إلغاء تلك القرارات ، وجيب على املتظل

  .رد من اجلهة اإلدارية ، أوردت برفض التظلم كان له أن يرفع دعوى اإللغاء يف الستني يوما التالية 
ري بعينه مبينا أسباب طلب إلغائه أو سـحبه وعلـى ذلـك فـإن     ومل حيدد املشرع للتظلم شكال معينا ، إال أنه يتعني أن يوجه إىل قرار إدا             

  .التظلم اجملهل ال يعتد به ويعترب غري منتج يف هذا اخلصوص 
وال حمل النتظار انقضاء امليعاد إذا عمدت اإلدارة إىل البيـت يف الـتظلم قبـل انتهائـه ، وكـذلك إذا قـام صـاحب املـصلحة برفـع الـدعوى                  

ناء سري الدعوى دون أن جتيب اإلدارة على تظلمه فإنه هبـذه املثابـة يكـون لرفـع الـدعوى حملـه ، وال يكـون هنـاك وجـه              وانقضى امليعاد املذكور أث   
  .للحكم بعدم قبوهلا لرفعها قبل األوان ، أي قبل فوات الستني يوما 

، فإذا ردت بعد مضي املدة ، فـإن فـرتة          ومثة حالة أخرى ميتد فيها امليعاد وذلك عندما يتم تقديم التظلم وتشرع اإلدارة بفحصه جبدية                
  .الطعن باإللغاء تبدأ بعد رد اإلدارة 



  رفع الدعوى أمام حمكمة غري خمتصة 
قد خيطئ املتضرر من القرار اإلداري يف معرفة احملكمة اليت يتعني عليه اللجوء إليها إللغاء القرار اإلداري ، فريفع دعـواه إىل حمكمـة غـري               

  . قاطعا للميعاد – أمام احملكمة غري املختصة –ة يعترب رفع الدعوى خمتصة ، يف هذه احلال
  طلب اإلعفاء من الرسوم القضائية

قد يكون املتضرر من القرار اإلداري عاجزا عن دفع الرسوم القضائية فيتقدم بطل لإلعفاء منها ، وقد اعترب جملس الدولة أن هذا الطلب 
  . احلالة ابتداء من إعالن صاحب الشأن بقرار الفصل يف هذا املطلب بقطع املدة على أن يسري امليعاد يف هذه

  .ولكي ينتج هذا الطلب أثره جيب أن يرفع أمام احملكمة املختصة قانونا بنظره 
  القوة القاهـــرة

بعـد انتـهاء حالـة    يذهب القضاء اإلداري يف مصر وفرنسا إىل أن القوة القاهرة توقف سريان مدة دعوى اإللغاء ، حبيـث تـستكمل املـدة                   
القوة القاهرة ، وخيتلف معنى التوقف عن معنى االنقطاع فنحن يف حالة القوة القاهرة أمام حالة توقف ، أي أن املدة تتوقف فقط وال تتقطـع لتبـدأ                            

  .قرار املخالف للقانون من جديد ، وذلك ألنه أمر غري منطقي أن نسري مع وجود تلك االستحالة ، اليت متنع صاحب الشأن من أن يطلب إلغاء ال
  

  تلكم عن عيب عدم االختصاص ؟ : 5س
  عدم االختصاص          :  5ج

ينبغي أن يقتصر نشاط املوظف أو اهليئة على االختصاص ، وإال كان عمله معيبا بعيب عدم االختصاص وجاز إبطاله ، وبذلك يكون                      
  .عدم االختصاص هو عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل إداري معني 

وقاعدة التخصيص يف حقيقتها هي تطبيق ملبدأ تقسيم العمل ، حيث أن العمل احلكومي هو عمل مجاعي ، فـإن املـصلحة تقـضي بـأن                  
  .يقتصر عمل كل موظف على نوع واحد يتفرغ له وجييده 

 األوىل هو العيب الوحيد لإللغاء وكما ذكرنا فإن هذا العيب هو أول العيوب اليت أخذ هبا يف فرنسا كسبب لإللغاء بل أنه كان يف املرحلة
  :، والدفع بعيب عدم االختصاص أمام القضاء اإلداري يتعلق بالنظام العام ولذلك 

  .جيوز إبداؤه يف أية حالة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو مل يثره أحد اخلصوم  -
 .صاص أو إجازته بإقراره من اهليئة املختصة أصال بإصداره كما ال جيوز تصحيح القرار املعيب بسبب عدم االخت -

وكذلك ال جيوز تعديل قواعد االختصاص باالتفاق ألهنا مل تقرر لصاحل اإلدارة ، فتتنازل عنها إذا شاءت ، ولكنها شرعت  -
 .حتقيقا للصاحل العام 

  : صورة عيب عدم االختصاص -



وذلك إذا كان القرار صادرا من شخص ال " اغتصاب السلطة "  عيه اصطالح قد يكون عيب عدم االختصاص عيبا جسيما ، فيطلق
  .عالقة له باإلدارة ، وأحيانا يكون العيب بسيطا

  عيب االختصاص البسيط
يعين عيب عدم االختصاص البسيط جماوزة املوظف أو جهة اإلدارة لالختصاص اإلداري املسند إىل أي منهما وفقا للقوانني واللوائح إىل          

  .تصاص إداري آخر ، ويشرتط أن يقع هذا التجاوز يف نطاق الوظيفة اإلدارية اليت تباشرها السلطة التنفيذية أي بني جهاهتا اإلدارية املختلفة اخ
  .قد يكون عيب االختصاص موضوعيا أو إقليميا أو زمنها على النحو التايل 

  
  

  عدم االختصاص املوضوعي
اصات املوظف أو اهليئة اإلدارية مبوضوعات معينة بذواهتا ، فاالختصاص يف هذه احلالة يكون حمددا قد حتدد القوانني أو اللوائح اختص

موضــوعيا أي يقتــصر علــى هــذه املوضــوعات ، فــال جياوزهــا إىل موضــوعات غريهــا ،وإال كــان القــرار الــصادر علــى خــالف ذلــك معيبــا بعــدم     
  :ال خمتلفة نعرضها فيما يلي االختصاص من حيث املوضوع ويتخذ هذا العيب صورا وأشكا

  اعتداء السلطة املركزية على اختصاص اهليئات الالمركزية: أوال 
يقوم النظام الالمركزي املرفقي واالقليمي على االعـرتاف هلـذه اهليئـات بقـدر معـني مـن االختـصاصات تـستقل يف ممارسـتها عـن الـسلطة                  

من الوصاية اإلدارية من جانب السلطة املركزية فـإن هـذا ال ميـنح الـسلطة املركزيـة احلـق يف أن          املركزية ، وإذا كانت اهليئات الالمركزية ختضع لنوع         
  .تتصرف بدال من اهليئات الالمركزية متجاهلة اختصاصات هذه األخرية ، فإن فعلت كان قراراها مشويا بعيب عدم االختصاص 

  إذا كان االعتداء من موظف اختصاص موظف آخر مياثله :ثانيا 
مثل العيب يف هذه احلالة يف اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى ليس بينهما صلة تبعية أو إشراف ، وإن تكـون            يت

السلطتان وفقا للقانون على قدم املساواة فيما يتعلق مبمارسة اختصاص كل منهما ، وكأن يصدر أحد الوزراء قرارا يف أمر هو من اختصاص وزير 
لقرار الصادر يف هذه احلالة معيبا بعيب عدم االختصاص ، وجيوز بالتايل طلب إلغائه إال إذا كان القرار قد صدر بناء علـى تفـويض          آخر ، ويعد ا   

  .صحيح 
  اعتداء املرؤوس على اختصاصات الرئيس : ثالثا 

 قـرارا يـدخل يف اختـصاص جملـس     ال جيوز هليئة أدنى أن تصدر قرارا يدخل يف اختصاص هيئة أعلى ولـذلك ال جيـوز للـوزير أن يـصدر          
  .الوزراء أو رئيس اجلمهورية وال جيوز للمدير أن يصدر قرارا يدخل يف اختصاص الوزير 

  .ويف مجيع هذه احلاالت واحلاالت املماثلة يكون القرار صادرا من موظف غري خمتص ، واجبا إلغاؤه 
   اعتداء الرئيس على اختصاصات املرؤوسني: رابعا 



ملسلم به أن الرئيس اإلداري مبقتضى الرقابـة الرئاسـية علـى مرءوسـيه أن حيـل حملـهم يف مباشـرة اختـصاصاهتم فـإن هنـاك                إذا كان من ا   
حاالت معينة خيول املشرع فيها املرؤوسني سلطة اختاذ قرار معني بدون معقب من رئيسه ، ويف هذه احلاالت اليت حيددها القانون ال جيوز للـرئيس              

  .رؤوسني يف اختاذ هذه القرارات أن حيل نفسه حمل امل
  عيب االختصاص املكاني

خيتلف مدى الوالية اإلقليمية ألولئك الذي ميلكون اختاذ القرار من رجـال اإلدارة فـالبعض منـهم متتـد واليتـه لتـشمل إقلـيم الدولـة بأكملـه                            
ام جغـرايف أو مكـاني معـني كاحملـافظني ورؤسـاء وأيـضا       كرئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء ، وبعضهم ينحصر االختـصاص املـسند إليـه يف نظـ       

بالنسبة إىل اختصاصات اجملالس احمللية كمجالس املدن وجمالس القرى ، فاختصاص هذه اجملالس مقيد بنطاق إقليم احملافظة أو املدينة أو القريـة                      
.  

دود املكانية ملزاولة االختصاصات اإلداريـة تكـون   ولكي نستطيع القول بأن عيوب االختصاص اليت من هذا القبيل نادرة ، وذلك ألن احل           
  .عادة من الوضوح بدرجة كافية 

  عيب عدم االختصاص الزمين
ال يشغل املوظف وضيفته بصورة مؤبدة ، فعمله موقوت بأجل معني ، كما أن اجمللـس املنتخبـة هلـا مـدة معينـة ، وهلـا خـالل تلـك املـدة                     

  .مها دورات انعقد حمددة سلفا وعليها أن حترت
 يفقد بعدها كل صفة يف مزاولة أعمال وظيفته ،وأي قرار يصدر عنـه بعـد        – ألي سبب من األسباب      –واملوظف الذي تنتهي خدمته     

انتهاء اخلدمة يعد ذلك منه جتاوزا الختصاصه إىل اختـصاص خلفـه ممـا يعيـب القـرار بعيـب عـدم االختـصاص الـزمين فلـيس للموظـف أن يباشـر                          
  .الل املدة اليت يتوىل فيها هذه الوظيفة اختصاص وظيفته اإلخ

  عيب اغتصاب السلطة
وهو الصورة الثانية لعيب االختصاص ، والذي يبدو يف حالة مـا إذا كـان العيـب جـسيما ، فيـصبح عيـب االختـصاص مبثابـة اغتـصابا                   

  .للسلطة 
 الذي يباشر الوظيفة ومهامها دون سند من ويكون العيب كذلك إذا صدر القرار من شخص ال عالقة له جبهة اإلدارة أي ذلك الشخص

  .قرار مشروع أو غري مشروع بتعيينه فيها 
  .وكذلك يتمثل هذا العيب يف حالة تويل السلطة اإلدارية عمال من أعمال السلطة القضائية أو السلطة التشريعية 

إصدار قرارات إدارية ، وقـد يـصبح مغتـصب    وأما الصورة الثالثة لعيب اغتصاب السلطة أن يصدر القرار من موظف ليست له سلطة          
  .الوظيفة موظفا فعليا 



إال أن القضاء اإلداري خيتص بالنظر يف طلب إلغائه ، وذلك العتبارات عملية حيث أن القول بغري ذلك يؤدي إىل نتيجة شاذة حاصـلها                        
 عن رقابة القضاء اإلداري ألن اختصاص قاضي اإللغاء كما والذي يعترب من أفعال الغضب أو األفعال املادية خرج.أن القرار املعيب بعيب جسيم 

  .ذكرنا يقتصر على القرارات اإلدارية 
إال أن القضاء اإلداري خص بالنظر يف طلب إلغائه ، وذلك العتبارات عملية حيث أن القول بغري ذلك يؤدي إىل نتيجة شاذة حاصلها أن 

لغصب أو األفعال املادة خيرج عن رقابته ألن اختصاص قاضي اإللغاء كما ذكرنا يقتصر علـى  القرار املعيب بعيب جسيم ، والذي عرب من أفعال ا       
  .القرارات اإلدارية 

  
  تكلم عن عيب الشكل ؟ : 6س

   عيب الشكل           :  6ج 
 شـكال جيـب أن يـصدر    إذا كانت القاعدة العامة أن القرارات اإلدارية ال تتقيد بشكل معني تصدر فيه إال أن القوانني واللـوائح قـد حتـدد              

القرار اإلداري فيه ويف هذه احلالة فإن عد احرتام القواعد اإلجرائية أو الشكلية احملددة إلصدار القرارات اإلدارية يف القوانني واللوائح هـو مـا ميثـل              
  .عيب الشكل 

 ويف –ار ، أو أن يكون القرار مسببا  اليت قد تتمثل يف إجراء حتقيق أو استشارة هيئة خاصة قبل إصدار القر      –وتعد هذه الشكليات    
املقابل جيب عليها أن تلتزم بقواعد الشكل واإلجراءات اليت حتددها القوانني واللـوائح يف إصـدار األعمـال اإلداريـة حيـث أن هـذه القواعـد مقـررة                             

  .حلماية املصلحة العامة ، ومصلحة األفراد على السواء وذلك يتجنب اإلدارة مواطن الزلل والتسرع 
على ذلـك إذا جتاهلـت اإلدارة الـشكل أو اإلجـراءات الـيت يتطلبـها القـانون لـبعض القـرارات اإلداريـة كـان مـشوبة بعيـب الـشكل وحـق                                  

  .لصاحب الشأن الطعن فيها باإللغاء 
  أوضاع الشكل واإلجراءات

  الشكل اخلارجي للقرار
 أنـه ال يـشرتط يف   – كمـا قـرر جملـس الدولـة املـصري          – ، وإذا كان األصل      أي تلك الصورة اليت تلزم القوانني واللوائح أن يفرغ فيها القرار          

القرار أن يصدر يف صيغة معينة أو بشكل معني ، كما يقرر أن القـانون مل يرسـم شـكال معينـا أو صـيغة حمـددة أو طريقـا معلومـا يـتعني إفـراغ هـذه                   
وف واملالبسات وواقع احلال ، ومـن األشـكال أن يكـون القـرار يف صـورة قـرار                   املوافقة اإلدارية فيه ومن ثم يسوغ استخالص هذه املوافقة من الظر          

  .مجهوري أو قرار وزاري وهذا الشكل الزم للقول بقيام القرار 
  تسبيب القرارات اإلدارية



الن القـرار   قد يشرتط القانون تسبيب القرارات اإلدارية ، ويف هذه احللة يعد التـسبيب شـرطا شـكليا جوهريـا يرتتـب علـى إغفالـه بطـ                          
  .اإلداري أما إذا مل ينص القانون على هذا التسبيب فليس على اإلدارة التزم به ومن حقها أن ختفي تلك األسباب 

  اإلجراءات التمهيدية
بت قد يفرض املشرع على اإلدارة قبل إصدار قرار معني القيام بإجراءات متهيدية كإعالن ذي الشأن لتسمع أقواله أو إجراء حتقيق قبل ال

  .يف طلب الرتخيص 
  االستشارة

ونقصد هبا تلك اإلستشارة القانونية اليت يفرضها املشرع على اإلدارة قبل إصدار القرار ، سواء أكانت استشارة إلزامية يف شقيها أي يف 
  .اللجؤ إليها وااللتزام مبا انتهت إليه ، أم ملزمة يف شقها األول فقط ، أو اللجؤ إليها 

لس الدولة بصياغة اللوائح الوزارية ومراجعتها ، يكون بذلك قد وضع شرطا شكليا لصحة هـذه اللـوائح ، وأن عـدم              اشرتط أن يقوم جم   
استيفاء الالئحة هلذا الشرط يستوجب البطالن ومل يضع القانون هذا الشرط عبثا بل أراد أن جينب اللوائح اإلدارية مـواطن اخلطـأ ، وقـد حتققـت           

  " .ون يف شأن القرار املطعون فيه بالذات احلكمة اليت توخاها القان
  احلاالت اليت ال يؤدي فيها عيب الشكل إىل بطالن القرار

إن خمالفة الشكل أو االجراءات تؤدي إىل بطالن القرار اإلداري دون حاجة إىل نص ، فإن جملس الدولـة سـواء يف مـصر أو يف فرنـسا مل                  
من خمالفة الشكل واالجراءات املطلوبة لصدور قرار إداري معني سـبب دائمـا يـؤدي إىل إلغائـه ،     يطبق تلك القاعدة على إطالقها ، حيث مل جيعل     

  :وإمنا مييز القضاء اإلداري يف هذا اجملال بني نوعني من املخالفات 
  .خمالفة الشكليات اجلوهرية : النوع األول 

  .خمالفة شكليات غري جوهرية أو ثانوية : النوعي الثاني 
وىل فقط هي اليت تعيب القرار اإلداري ، وتؤدي إىل عدم مشروعيته وإلغائه ، أما الثانية فال تبطل القرار اإلداري وال جتعله وجعل من األ

مستحقا لإللغاء ، ومل يعن جملس الدولة الفرنسي بوضع معيار للتفرقة بني الشكليات اجلوهريـة والـشكليات غـري جوهريـة ، وهـذا هـو دأب جملـس                             
ي دائما الذي ال يعين بوضع قواعد عامة ، وإمنا يعين بالبحث عن احلـق عـن احلـل املناسـب للمنازعـة املعروضـة أمامـه دون أن يهـتم              الدولة الفرنس 

بربطها مبعيار أو قاعدة عامة ، وأدى ذلك إىل أن الشكل اجلوهري ال تكون لـه هـذه الـصفة باسـتمرار ، وإمنـا اختلـف صـفته بـاختالف الظـروف             
  .واألوضاع 



  ليات املقرر لصاحل اإلدارةالشك
ذهب جملس الدولة الفرنسي إىل أن هناك من الشكليات اليت حيددها القانون مـا يكـون الـصاحل اإلدارة ، ومل يـسمح لألفـراد أن يـستندوا                          

رتب على اتباعها صدور قرار إليها للتوصل إىل إلغاء القرارات اإلدارية ، فقد اعترب أن هذه الشكليات ال تعد من قبيل األمور اجلوهرية حتى ولو ت
  .مغري للقرار الذي مل يتبعها كاملا كان هذا القرار األخري مل ينل من حقوق األفراد أو يؤثر يف مصاحلهم 

  الشكليات الثانوية اليت ال تؤثر على سالمة القرار
املوضوع ومل تنقص من ضمانات األفراد ، يذهب جملس الدولة إىل التغاضي عن الشكليات واإلجراءات اليت لتم تؤثر يف القرار من حيث 

فإذا تطلب القانون إعالن املتهم بأمساء أعضاء جملس التأديب ، فتم إعالنه باألعضاء املنتخبني فقط دون األعضاء حبكـم وظـائفهم ، فـال تثريـب                          
  . من أجل شرع هذا اإلجراء عليها يف ذلك فإن املتهم ال يستطيع أن يرد إال أولئك األعضاء املنتخبني ، وهذا هو السبب الذي
  إغفال الشكل ال يرجع لإلدارة

فقد يكون جتاهل الشكل اجلوهري مبعرفة اإلدارة راجعا إىل ظروف استثنائية حتيط هبا ، ويف هذه احللة ال يعترب جتاهل الشكل اجلوهري 
  .من العيوب اليت تشوب القرار اإلداري الذي يعد يف ضوء تلك الظروف قرارا مشروعا 

لك ألن معاملته للقرار اإلداري ختتلف يف الظروف االستثنائية اليت يعتربها سبب حلجب أوجه عدم املشروعية اليت شابت القرار ، يف وذ
حني أنه يف الظروف العادية يوجب على اإلدارة مراعاة االشـكال واالجـراءات الـيت تفرضـها القـوانني فيمـا تتخـذه مـن قـرارات ، فـإذا مل تتبـع هـذه                                 

  .يات يف قرار أصدرته فإنه يكون معيبا مستوجبا إلغاءه الشكل
  استحالة إمتام الشكليات

إذا كان يتعني على اإلدارة من حيث األصل أن تلتزم األشكال اليت يفرضها القانون ، ولكنها قد تضطر ألسباب خارجة عـن إرادهتـا أن            
ليت تعترب تطبيقا لفكرة القوة القاهرة ، اليت يستحيل فيها على اإلدارة أن تتبع تتخلى عن تلك الشكليات ، ألسباب عدة كاستحالة إمتام الشكليات وا

الشكليات اليت يتطلبها القانون عند صدور القرار ، أي أن االستحالة الناجتة عن القوة القاهرة تعطي عيب الشكل ، وال جيوز االعتداد هبا توصال 
  .إىل إلغاء القرار اإلداري 

  لقرارقبول ذوي املصلحة با
األصل أن الشكليات واإلجراءات مقررة للصاحل العام ، وبالتايل ال يؤدي قبول ذي املصلحة إىل تصحيح العيب وينطبق هذا األصل على 
حالة الشكل اجلوهري أما يف حالة الشكل الثانوي فإن قبول صاحب الشأن لعيب الشكل يكون جائزا ، وال يكون له أن يتمسك بالبطالن يف هذه 

  ذ أن الرضا الصحيح معيب الشكل غري اجلوهري ينفي االحتجاج والتمسك بالبطالن   لة ، إاحلا



  خمالفـــة القـانـــــون
عيب خمالفة القانون هو العيب املتصل مبحل القرار فهو الذي يستهدف التحقق من مطابقة حمل القرار للقانون ، ورقابة القضاء اإلداري 

  . هي رقابة موضوعية تستهدف مطابقة حمل القرار ألحكام القانون فيما يعلق بعيب خمالفة القانون
وحمل القرار هي األثر القانوني الذي حيدثه هذا التصرف مباشرة يف احلالة القانونية القائمة ذلك بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز 

  .قانوني قديم أو إلغائه 
ا قانونا ، فإذا كان القرار مستحيل التنفيذ أو غري جائز فإنه يعد باطال وخمالفا للقانون ، وجيب أن يكون حمل القرار اإلداري ممكنا وجائز

لعدم إمكان احلل ، وعيب احملل غري املمكن أو غري اجلائز هو هيب تقضي به احملكمة من تلقاء نفسها ألنه متعلق بوجود القرار ذاته أو عدم وجوده 
.  

  املقصود بالقانون يف هذا اجملال
 تقتصر كلمة القانون اليت تلتزم اإلدارة باخلضوع ألحكامه على القواعد اليت تضعها السلطة التشريعية وإمنا تشمل كافة قواعد القانون ال

  .الوضعي ، سواء أكانت مكتوبة مثل الدستور والتشريع واللوائح ، أم كانت عرفية أم مبادئ القانون العام 
  القانون املكتوب 

: ايـة بـاحرتام النـصوص املكتوبـة املوجـودة يف القـانون الوضـعي وقـت صـدور القـرار اإلداري ، والنـصوص املكتوبـة هـي                              تلتزم اإلدارة بد  
  .الدستور ، القانون ، و الالئحة 

هو القـانون األساسـي يف الدولـة احلديثـة والـيت جيـب علـى كافـة سـلطات الدولـة احـرتام نـصوصه ، والـسلطة اإلداريـة مـن                                 : فالدستور  
إذا كـان يف القـرار اإلداري أي خمالفـة لـنص     ,ت اليت ينظمها الدستور وحيكمها وجيب أن تراعى فيما تصدره من قـرارات نـصوص الدسـتور                 السلطا

  .الدستور فإن ذلك يؤدي إىل بطالن هذا القرار اإلداري سواء أكان قرارا فرديا أم الئحيا 
 سـواء أكـان الربملـان أم الـسلطة التنفيذيـة أثنـاء       –ا الدستور مهمة التـشريع  يقصد به النصوص الصادرة عن السلطة اليت ناط هب   : القانون  

  .غياب الربملان إذا كان هناك مقتضى دستوري يسمح بذلك 
  .هي قواعد عامة جمردة تصدر من السلطة التنفيذية يف احلدود اليت يرمسها الدستور : اللوائح 

  .واعها املختلفة وهي تصدر قراراهتا اإلدارية وتلتزم اإلدارة باحرتام ومراعاة تلك اللوائح بأن
يعترب مصدرا قانونيا ملزما للهيئات العامة وتعترب خمالفته خمالفة للقانون وما يعنينا يف هذا الصدد هو العرف اإلداري ، وهي مـا                   : العرف  

متكـررة وملـدة طويلـة دون أن تـستند يف ذلـك إىل      درجت عليه اإلدارة من قواعد معينة يف مباشرة نـشاطها هبـدف تـسيري املرافـق العامـة لفـرتات                  
أساس تشريعي فتعترب هذه املبادئ أعرافا ملزمة لإلدارة يف مواجهة األفراد ، وتؤدي خمالفتها إىل احلكم بإلغاء القرار اإلداري الذي صدر باملخالفة      

  .هلا 



  أو مبادئ القانون العام: املبادئ العامة للقانون 
ة احلديثة على عدد من القواعد األساسية ، اليت تتضمنها الدساتري وإعالنات احلقوق ، وترسخ يف الضمري القانوني يقوم التشريع يف الدول

للمجتمع ، فتعد األساس الذي تقوم عليه التشريعات والقواعد القانونية املختلفة ،وقد جرى جملس الدولة الفرنسي على الرجوع إىل تلك القواعد 
  .ليت تقوم عليها رقابته ملشروعية أعمال اإلدارة ، ما دام املشرع مل تظهر نيته الصرحية يف اخلروج عليها واعتبارها من األسس ا

ومن هذه القواعد أن هناك من احلريات الفردية ماال ميلك أن يقيدها إال املشرع ، ومبدأ املساواة بني املواطنني وكفالة حقوق الدفاع وعدم 
  .شياء اإلباحية ويف اإلنسان الرباءة ومنع اجلمع بني العقوبات رجعية القوانني واألصل يف األ

  صور خمالفة القانون 
   املخالفة الصرحية للقاعدة القانونية: أوال 

وتتمثل هذه املخالفة إذا قامت اإلدارة بعمل حيرمه القانون ، أو أحجمت عن إتيان عمل يوجبه القانون ، متجاهلة القانون جتاهال كليا أو 
 كأن ترفض اإلدارة تعيني األول يف مسابقة أجرهتا وتعني غريه يف حني أن قانون التوظيف يوجب عليهـا التعـيني برتتيـب النجـاح يف املـسابقة ،                 جزئيا

  .وكذلك حالة رفض اإلدارة منح شخص ترخيصا استوفى الشروط املقررة ملنحه إذا كان القانون حيتم منح الرتخيص يف هذه احلالة 
  أ يف تفسري القانون اخلط: ثانيا 

ويف الصورة ال تتنكر اإلدارة للقاعدة القانونية إمنـا تطبقهـا ولكنـها تعطيهـا معنـى خيتلـف عـن املعنـى املقـصود منـها ، أي أننـا نكـون أمـام                       
  .تفسريين لنفس القاعدة القانونية تفسري تعتقده اإلدارة وطبقته ، وتفسري خمتلف يتمسك به الطاعن يف القرار اإلداري 

 إذا كانت القاعدة القانونية واضحة يهدف إىل اخلروج على أحكام القاعدة القانونية كأن حتاول –وغالبا ما يكون خطأ اإلدارة يف التفسري 
  .إضافة أحكام جديدة مل ترد يف القانون ، أو التغلب على قاعدة عدم الرجعية 

  اخلطأ يف تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع: ثالثا
ان تطبيق القاعدة القانونية مرهونا بتحقق حالة واقعية على حنو معني ، فإن ختلف الوقائع اليت يقوم عليها القرار ، أو عدم استيفائها إذا ك

 للشروط اليت يتطلبها املشرع ، يؤدي إىل بطالن القرار الصادر على أساسها ، وبذلك تكون اإلدارة قد باشـرت الـسلطة الـيت منحهـا إياهـا القـانون                            
  .بالنسبة لغري احلاالت اليت نص عليها أو دون أن تتوافر الشروط اليت حددها القانون ملباشرهتا 

  .وجمللس الدولة أن يراقب الوقائع ويتحقق من سالمتها حتى يتوصل إىل القول مبشروعية القرار أو عدم مشروعيته 
  
  
  
  



  تلكم عن عيب إساءة واستعمال السلطة أو عيب االحنراف : 7س
  
عيب إساءة استعمال السلطة هو العيب الذي يفضل غالبية الفقة تسميته بعيب اإلحنراف ويقصد هبذا العيب أن ستعمل رجـل              :   7ج

  .اإلدارة سلطته يف حتقيق هدف أو غرض غري معرتف له به فاألصل أن االختصاص الذي تباشره اإلدارة إمنا تزاوله على مقتضى القوانني واللوائح 
ن خلوا من النص على غاية معينة ، يف هذه احلالة على اإلدارة أن تستهدف يف إصدار قراراها املصلحة العامة ، ولكن وقد يصدر القانو

إذا مارست اإلدارة تلك االختصاصات القانونية لتحقيق أغراض بعيدة عن الصاحل العام ، أو حتقيق غرض غري الذي قصده املشرع فإهنا تكون يف                   
  . بالسلطة تلك احلاالت قد احنرفت

  .إذن فعيب االحنراف يرتبط بالغاية اليت يهدف إليها القرار اإلداري ، أي أنه يرتبط بركن الغاية اليت يستهفها القرار اإلداري 
  خصائص عيب االحنراف وطبيعته

خـرى تلـك الـيت ال    يتميز عيب االحنراف بعدة خصائص ، حيث إن القرار املشوب بعيب االحنراف هو قـرار سـليم يف كافـة عناصـره األ                    
تتعلق بالبواعث أو األغراض ، فالسلطة اليت أصدرته سلطة خمتصة ، كما أنه استوفى الشكل الذي حدده القانون ، ومطابق للقانون من حيث حمله 

حتيـاطي ،   ، ويف هذا تكمن خطورة عيب االحنراف ، ولذلك اعترب جملس الدولة يف فرنسا ثم يف مصر أن عيـب االحنـراف بالـسلطة هـو عيـب ا                            
  .وذلك يرجع أساسا إىل أنه عيب عمدي ، أي أنه يوجد يف حالة ما إذا كانت اإلدارة قد قصدت إساءة استعمال السلطة واالحنراف هبا 

 ويذهب البعض من الفقة إىل الربط بني عيب االحنراف ومتتع اإلدارة بسلطة تقديرية يف اختاذ القرار ، أما يف حالة الـسلطة التقديريـة الـيت                 
ترك لرجل اإلدارة شيئا من احلرية يف أن تتدخل أو ميتنع عن التدخل ، وكذا يف اختيار وقت هذا التدخل إذا قرر ذلك فال يوجد ما ميكن حماسبة 

ة السلطة رجل اإلدارة عليه يف هذه احلالة إال على األهداف اليت ينبغي حتقيقها ، وميكن استبيان هذا الغرض إما من النص كما ذكرنا أو من طبيع
املمنوحة فهي تبني نوع األهداف اليت جيب على اإلدارة أن تسعى لتحقيقها لتحقيق النظام العام مبدلوالته الثالثة وهـي األمـن والـصحة والـسكينة ،                         

  .فإذا ما استعملت اإلدارة تلك السلطان لتحقيق أهداف أخرى كان عملها مشوبا بعيب االحنراف 
 ال يقصد بعيب االحنراف جمرد استهداف أغراض أخـرى ال تتعلـق بالـصاحل العـام ، وإمنـا يقـصد بـه أيـضا                  وبصفة عامة نستطيع القول أنه    

  " .ختصيص األهداف " خروج رجل اإلدارة على قاعدة 



  أوجه عيب االحنراف  
  حاالت تسئ فيها اإلدارة استعمال السلطة 

  اختاذ القرار بقصد االنتقام أو الضغائن الشخصية: أوال 
در قرار بفصل موظف لضغائن شخصية ، حيث مل يستنب من ظروف احلالة ومالبساته ما يؤدي لالعتقاد بأن اإلدارة إذ فـصلت          كأن يص 

املدعي إمنا فعلت ذلك منساقة وراء إصرار العمدة على موقفة الصادر عن ضغائن شخصية بعيدة عن الصاحل العام ، ومن ثم يكون القرار املطعون 
  .فيه خمالفا للقانون 

  صورة االحنراف بالسلطة لتحقيق نفع شخصي ملصدر القرار أو لغريه: ثانيا 
فكانت تلك القرارات بقصد الوصول إىل ذلك مما جيعل القرار معيبا الحنرافه عـن اسـتهداف املـصلحة العامـة ، بـل واسـتهدافه مـصلحة                           

  .شخصية حبتة ألحد األفراد 
  :االحنراف حتقيقا لغرض سياسي أو حزبي : ثالثا 

  وذكر مثل هذه القرارات يف الدولة اليت ما زالت حديثه عهد بالنظم الدميقراطية 
  خروج اإلدارة عن مبدأ ختصيص األهداف

إذا أوجب القانون أن تسعى اإلدارة بأعماهلا لتحقيق غرض حمدد ومعني ، فمؤدى ذلك أن يكون املشرع قد خصص هدفا معينا وحمددا 
"  ويف هذه احلالة ينبغي على اإلدارة أن تستهدف حتقيق هذا هلدف اخلـاص الـذي حـدده القـانون أعمـاال لقاعـدة                       جعله نطاقا لعمل إداري معني ،     

  " .ختصيص األهداف 
ويف هذه احلالة قد يتصرف رجل اإلدارة يف حدود الصاحل العام ، ومع ذلك يعد مرتكبا لعيب االحنراف إذا ذهـب لتحقيـق هـدف آخـر      

  .ن بالتايل قراره مستحقا لإللغاء غري احملدد قانونا ، ويكو
وتعترب إساءة استعمال االجراءات صورة من صورة خمالفة قاعدة ختصيص األهداف ، فالقانون حيدد إجـراءات معينـة يوجـب اختاذهـا                

  .من جانب اإلدارة للوصول إىل هدف معني 
  عبء إثبات االحنراف بالسلطة 

ف بالسلطة هو قرار غري مشروع من حيث ركن الغاية أو اهلدف ، وبـذلك يتـصل العيـب                   ذكرنا أن القرار اإلداري املشوب بعيب االحنرا      
بالباعث الدافع الذي حرك مصدر القرارات حنو حتقيق الغرض املخالف للصاحل العام ، فهو بذلك يتميز بطبيعة شخصية مما جيعله صـعب اإلثبـات                        

عرض له من تلقاء نفسها وإمنا بناء علـى دفـع أو طلـب مـن أحـد اخلـصوم ، واألصـل أن                        باملقارنة بأوجه اإللغاء األخرى ، وال جيوز للمحكمة أن تت         
  .عبء اإلثبات يف هذا العيب يقع على عاتق املعي إال إذا اعرتفت به اإلدارة ، وهذا أمر صعب تصوره أو حدوثه 



قـضاءه يف اإلثبـات ، حيـث متلـك احملكمـة          إال أن االختالف يكمن يف أنه ليس هناك يف نصوص قانون جملـس الدولـة املـصري ، مـا يقيـد                       
كما جيـوز هلـا أن تنـدب لـه مـن تـراه مـن أعـضائها أو مـن                    . إجراء حتقيق إذا رأت ضرورة لذلك ، وهلا أن باشر هذا التحقيق بنفسها يف اجللسة                

ئع اليت ترى حتقيقها ، وميكنها أن نكلفهم املفوضني ، وهليئة مفوضي الدولة يف سبيل حتضري املدعي أن أمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤاهلم عن الوقا
  .بتقدير مذكرات أو مستندات وأن تباشر كافة إجراءات التحقيق 

  
  تكلم عن عيب السبب ؟  : 8س

  
  عيب الســبـب            :8ج

 عـن إرادهتـا فـإن       ال بد لكل تصرف قانوني من سبب ، والقرار اإلداري هو نوع من أنواع التصرفات القانونية الـصادرة عـن اإلدارة تعـبريا                      
هذا القرار البد له من سبب ، ولكن السبب يف القرار اإلداري هو احلالة القانونية أو الواقعية اليت تتم بعيدا عن رجل اإلدارة فتوحي له باختاذ قراره 

تلتـزم اإلدارة بالـسبب فالبـد وأن        واإلدارة ليست ملزمة بذكر سبب تدخلها إال حيث حيتم عليها القانون ذلك ويف هذه احلالـة األخـرية أي عنـدما                      
  .تشري إىل الدوافع الواقعية أو القانونية اليت دفعتها الختاذ قرارها 

وعندما يلزم القانون اإلدارة بذكر أسباب تدخلها ، فإن التسبيب يف هذه احلالة يصبح عنصرا من العناصر الشكلية اجلوهرية اليت يرتتب                     
عيب الشكل ، ومل يرد ذكر عيب السبب يف نص قانون جملس الدولة ، إال أن الفقة والقضاء قد اتفقا علـى أن                     على إغفاهلا بطالن القرار اإلداري ل     

  .انعدام السبب يعترب وجها من أوجه إلغاء القرارات اإلدارية وخيتلف دور السبب من قرار إىل آخر رغم كونه ركنا من أركان القرار بصفة عامة 
لسبب صحيحا فإذا تبني للقضاء أن األسباب اليت قام عليها القرار غري صحيحة ، ولو تومهـت اإلدارة               ويف كل األحوال جيب أن يكون ا      

صحتها حبسن نية فقد القرار سنده القانوني الذي يقوم عليه وشابه عيب خمالفـة القـانون ال تعـين حريـة اإلدارة يف اختيـار سـبب تدخلـها أن هـذه              
  . السبب الذي من شأنه أن يرب تدخلها احلرية مطلقة بل يتعني عليها أن ختتار

وسبب القرار اإلدارة خيتلف عن غاية أو هدف فالسبب سابق على القرار على حني أن الغايـة مـن القـرار الحقـة لـصدور ونتيجـة مـن              
را لـصدور القـرار ،   نتائجه ، ولذلك جيب أن يكون سبب القرار قائما عن إصداره ، حيث ال يعد السبب سـببا إال إذا أن كـان سـابقا أو معاصـ                           

وجيب كذلك أن يكـون سـبب القـرار غـري     . والسبب الالحق ال يصحح القرار بدون أسباب ، وأن حاز إصدار قرار جديد وفقا لتلك األسباب        
  .جمهول 

ني جيب ورغم ضرورة األسباب لصحة القرار اإلداري فإن القرار قد يقوم على سبب واحد وقد يقوم على عدة أسباب ، ويف كلتا احلالت
  .توافر األحكام اليت أشرنا إليها يف السبب 



  طبيعة العيب املالزم لركن السبب 
  .عيب السبب رغم كونه يتعلق بركن أساسي من أركان القرار اإلداري إال أنه ليس عيبا قائما بذاته 

  رقابة القضاء اإلداري لركن السبب
يـة الوقـائع املاديـة الـيت يقـوم عليهـا ، وكـذلك الوصـف القـانوني أو التكييـف                      ميد جملس الدولة رقابته على سبب القـرار اإلداري مـن ناح           

القانوني لتلك الوقائع وكذلك من ناحية مالءمة السبب إلصدار القرار على النحو الذي صدر بـه ، وللقـضاء يف حـدود رقابتـه القانونيـة أن يراقـب        
  .صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني 

   املادي للوقائعرقابة الوجود
أرست حمكمة القضاء اإلداري منذ بداياهتا الرقابة على الوجود املادي للوقائع واستقرت على ضرورة أن تكون الوقائع املاديـة الـيت يقـوم                       

  .عليها سبب القرار اإلداري وقائع وصحيحة وثابتة عند اختاذ القرار 
ئع غري صحيحة ويكون للقرار اإلداري سبب حيمله إذا أمكن إسناده إىل وقائع             وأوجبت إلغاء القرار اإلداري متى ثبت استناده إىل وقا        

  .صحيحة تكشف عنها أوراق الدعوى وتصلح سببا صحيحا للقرار ، حتى ولو اختلف عن الوقائع اليت استند إليها القرار واختذها سببا له 
صا سليما من األوراق ، فإن يكون قد قام على سبب معيب وعلى العكس من ذلك فإن القرار اإلداري إذا مل يستخلص الوقائع استخال

  .ويكون حريا باإللغاء 
وبصفة عامة يف كل جماالت النشاط اإلداري جند أن القضاء قد فرض رقابته على كون سبب القرار اإلداري يستند إىل وقائع صحيحة                      

  .ستخالصها واستنتاجها من هذه الوقائع سليما ، وأن يكون استناد اإلدارة إىل هذه الوقائع استنادا صحيحا وأن يكون ا
  الرقابة على التكييف القانوني للوقائع 

يبسط جملس الدولة رقابته على تكييف اإلدارة للوقائع املادية أي إعطاءها الوصف القانوني الصحيح ، فإذا كان سبب اجلزاء هو جرمية 
ها هل ميكن أن تكون يف ذاهتا جرمية تأديبية ، فالقضاء اإلداري يقوم يف حدود رقابته تأديبية نظرت احملكمة يف الوقائع وصحتها ثم على فرض صحت

  .القانونية مبراقبة صحة هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني 
  رقابـــــة املالءمـــــة

ه ، واألصل أن هذا التقدير هو ونعنى يف هذا اجملال تقدير اإلدارة ألمهية السبب وخطورته ومدى تناسبه مع اإلجراء املتخذ على أساس
  .أحد عناصر القرار اإلداري اليت ترتخص اإلدارة يف تقديرها 

فقد أصدر جملس الدولة الفرنسي حكما بإلغاء قرار إداري يف جمال الضبط اإلداري استنادا إىل أن اإلجـراء الـذي أخذتـه اإلدارة كـان            
  . إجراء أقل شدة مما اختذته اإلدارة كان كفيال مبواجهة ما كان يتهدد األمن العام غري متناسب يف شدته مع الظروف الداعية إلصداره ، وإن



ويعنى هذا أن جملس الدولة قد راقب مدى مالءمة تقدير اإلدارة للتصرف الذي اختذته ومدى تناسبه مع األسباب اليت دعته إليه ، وقد 
ى مالءمة القرار اإلداري ، وحكم بإلغائه لعدم التناسب الواضح بينه وبني السبب ذهب القضاء اإلداري املصري إىل ذات االجتاه فبسط رقابته عل

.  
وتقول احملكمة اإلدارية العليا يف جمال امتداد رقابة القضاء إىل املالءمة أنه ولئن كان للسلطات التأديبية ، ومن بينها احملاكم التأديبية سلطة 

اء بغري معقب عليها يف ذلك إال أن مناط مشروعية هذه السلطات شأهنا يف ذلك شأن أي سلطة تقدير خطورة الذنب اإلداري وما يناسبه من جز
تقديرية أخرى أال يشوب استعماهلا غلو ، وعلى هذا األساس يعترب استعمال سلطة تقر اجلزاء يف هذه الصورة مشوبا بالغلو ، فيخـرج التقـدير مـن                     

ومعيار عدم املشروعية يف هذه الصورة ليس معيارا شخصيا ، .  ثم خيضع لرقابة هذه احملكمة نطاق املشروعية إىل نطاق عدم املشروعية ، ومن
  .وإمنا هو معيار موضوعي ، قوامه أن درجة خطورة الذنب اإلداري ال تتناسب البته مع نوع اجلزاء ومقداره 


