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  مقدمة

 لف شؤون األفرادخمتتنظيم بتسيري و هلا عالقة وسلطاا إن ممارسة اإلدارة لصالحياا

بالرغم من  ،يف العصور املاضيةنشأة الدولة فهذه الغاية كانت منذ  .حتقيقا للمصلحة العامة

 السلطة اإلدارية آنذاك، ألننصوص قانونية وتنظيمية حتدد مهام واختصاص  عدم وجود

واألمور  أهم املسائلتسيري  اليت تتوىل متعلق بوجود الدولة ووحدة السلطةمفهومها كان 

  .الدفاع عن الدولةاملتعلقة خصوصا باألمن والقضاء و

ت يف السابق دولة كانألا . الدولة وهذا يعود لطبيعة الدور الذي كانت تقوم به

ر دورها حبسب طبيعة الظروف ومث تط .سة الوظائف التقليديةمبمارإال تم فال حارسة 

تنظيم األفراد يف خمتلف تسعى إىل  السياسية واالقتصادية واالجتماعية إىل دولة متدخلة

األساس وجود نظام قانوين أوجدته الثورة الفرنسية، باعتباره األمر الذي أدى إىل  ،ااالت

  .الذي تقوم علية الدولة باملفهوم القانوين

ترتب  ،إن تطور وظائف الدولة يف خمتلف النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية

مما أدى ذلك إىل متتعها بالعديد من  .عنه يف املقابل اتساع يف مهام وصالحيات اإلدارة

والسهر على  من جهة؛ اد وحاجيامنتيجة لتزايد متطلبات األفر ،امتيازات السلطة العامة

األمر الذي يقتضي ضرورة وجود  .من جهة أخرى تنفيذ القوانني واحلفاظ على النظام العام
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ضمانات قوية ومحاية فعالة للحقوق واحلريات العامة، من تعسف اإلدارة يف استعمال 

  .  1امتيازات السلطة العامة

جتاوز السلطة اإلدارية يف استعمال سلطاا وامتيازاا، أدى إىل البحث عن آليات  إن

األمر الذي  .متس حبقوق وحريات األفرادكانت ووسائل دف للحد من االنتهاكات اليت 

 مبدأ ظهوروهو ما جنم عنه وضع أسس عادلة ملمارسة السلطة،  إىل تضحية البشرية يفأدى 

من أجل .اإلنسانية عليه مرت مرير وكفاح طويل نضال تيجةن ناالذي ك لقانونا سيادة

  . 2ملمارسة السلطة لعامةإثبات وجود اإلرادة ا

 بالديانة تأثروا ممن وغريهم الفالسفة طرف من كبريا اهتماما املبدأ هذا عرفولقد  

 املبدأ هلذا السليمة األسس على البحث يف جمتهدين العصور، مر على واإلسالمية املسيحية

 حتقيق تضمن اليت القانونية القواعد ماهية يف من خالل البحث.غريه على القانون وأولوية

  .3القانون دولة بتجسيد اإلنساين الفكر له توصل ما إىلوالرقي  ،املبدأ هذا

يتطلب النظام القانوين للدولة خضوع مجيع سلطات الدولة للقانون، أي السلطة 

التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا تطبيقا ملبدأ سيادة القانون الصادر عن إرادة الشعب 

                                                           
، دار النهضة العربية، القاهرة، 2خالد سيد حممد محاد، حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية، ط 1

 . 10.، ص2012
رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة القاهرة، أمحد السيد عوضني حجازي، الرقابة الذاتية لإلدارة على أعماهلا،  2

 . 03.ص ،1989
، 2010-2009، 1، جامعة اجلزائرون، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوقصاحل دجال، محاية احلريات ودولة القان 3

 .25.ص



 مقدمــة

 

 
4 

 

بيعة األنظمة السياسية يف الدولة فالعملية التشريعية ختتلف حبسب ط. مصدر السيادة فهو

أو بالتعاون مع  للتشريعية هي املكلفة ذه العملية سواء بشكل مستقالسلطة اولكن تبقى 

يف مجيع ااالت وعلى هذه  األخرية السهر على تنفيذ القوانني واحترامها  .السلطة التنفيذية

  .سواء تعلق األمر باألفراد أو بتسيري املرافق العامة

رورة خضوع اجلهاز إن خضوع اجلهاز التنفيذي للجهاز التشريعي ال يقتضي بالض

 إلدارية تابعة للوظيفة التشريعيةاإلداري للهيئة التشريعية، وإمنا يكفي أن تكون الوظيفة ا

وعلى أساس ذلك فإن خضوع اجلهة . فاخلضوع هنا هو خضوع وظيفي وليس عضوي

املشرع اإلدارية للسلطة التشريعية ال يعين أن تكون اإلدارة ملزمة قانونا مبا تتلقاه من أوامر 

بتنفيذ القوانني على وجه معني، فعالقة العمل اإلداري بالقانون ال ينبغي أن تكون عالقة 

  .   1مطابقة بل يكفي أن تكون عالقة موافقة

لقد كان للثورة الفرنسية دور هام يف إرساء مبدأ سيادة القانون، إال أن مسألة تطبيقه 

فكان اخلضوع عضويا وليس  ،التشريعيةكان تقوم على خضوع السلطة التنفيذية للسلطة 

ممثلة يف اجلمعية  ،باعتبار السلطة التشريعية هي املعربة عن اإلرادة العامة للشعب ،وظيفيا

 للقانون الذي اخلضوعملزمة بفكانت كل من السلطة اإلدارية والقضائية . التشريعية آنذاك

                                                           
القاهرة، عصام عبد الوهاب الربزجني، السلطة التقديرية والرقابة القضائية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة 1

  .04، ص1970
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كن حباجة إىل قاض يناقشها يف فاإلدارة يف مثل هذا النظام مل ت ،تصدره بشكل حمدد ومقيد

  .1شرعية أعماهلا، حيث كان املشرع نفسه قاضي ملشروعية أعمال وقرارات اإلدارة

إال أن مقتضيات ضرورة احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، أدت إىل نوع من 

أعماهلا االستقاللية لكل من السلطات الثالث، حيث قامت السلطة اإلدارية مبمارسة خمتلف 

األمر الذي دفع ا إىل التفكري يف إنشاء هيئة  ،اإلدارية بعيدا عن رقابة السلطة التشريعية

الذي كان يتمتع برقابة حمدودة  مما أدى إىل إنشاء جملس الدولة الفرنسي ،تعمل على رقابتها

    .2يف أول األمر

تنفيذ  ضمانراء، لست وزكان يضم  جملس حمل الدولة جملسولقد مت تشكيل  

يف املنازعات اليت تكون اإلدارة طرفا فيها ألن اإلدارة يف الوقت والفصل يف نفس ،القوانني

املتكون منهم الس  األعضاءفإن  أو باألحرى، السابق مل تكن ختضع ألي رقابة قضائية

كان مبثابة قاضي ملسائلة السلطة بني االختصاص اإلداري واختصاص  التنفيذي السابق 

  .3احملاكم

                                                           
 .05ص املرجع السابق، عصام عبد الوهاب الربزجني، 1

2
 Cf. Charles DEBBACH, contentieux administratif, 3eme édition, Dalloz, Paris, 

1981.p04. 
3 « Le conseil d’état qui remplacé par un conseil de six ministères charger de veiller à 

l’exécution des lois et en même temps de juger le contentieux de l’administration (ou 

plutôt par les membres eux-mêmes du directoire, que s’érigèrent en juge de la question 

d’autorité entre la juridiction administrative et la  juridiction des tribunaux. »Cf. Jaques 

CHEVALIER, L’État de droit, 2é, Montchrestien, Paris, 1994, p29.  
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 وكانت. الدولة جملس مت إنشاء األوىل الفرنسية اجلمهورية لقيام الثامنة السنة ويف

 ليعرضها واملراسيم واألوامر القوانني مشروعات وإعداد الشورى تقدمي يف تنحصر وظيفته

 الطعون ويفحص ينظر الدولة جملس كان كما .كذل بعد يصدرهاو الدولة رئيس على

 سلطة كانت وقد .ةاملشروع غري اإلدارية األعمال ضد األشخاص يرفعها اليت والتظلمات

 .الدولة لرئيس فكانت البات القضاء سلطة أما استشارية، فنية املرحلة هذه يف الدولة جملس

 نص 1872 ماي  24بعد صدور قانونو .احملجوز القضاء بنظام النظام هذا مسي لذلك

  .1البات النهائي القضاء سلطة أي املفوض الدولة جملس اختصاص مبدأ على

قامت على فيما بعد إال أا  ،اليت مرت ا الدولة الفرنسية الفترة السابقة  بالرغم من  

، والذي كان له تمثلة يف تكريس الرقابة اإلدارية من طرف جملس الدولةم ية ساأسقواعد  

تطبيقا ملا نص وخصوصا السلطة القضائية جتسيد مبدأ الفصل بني السلطات دور كبري يف  

  .2عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواطن

إال أنه منذ تكوينه  ،ومهما تكن األسباب اليت أدت إىل إنشاء جملس الدولة الفرنسي

، حيث كان يتطور على أعمال اإلدارة كان له دور كبري يف جمال الرقابة اليت كان ميارسها

                                                           
، 1998ج، اجلزائر، .م.، د1عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، اجلزء  1

 .58ص
2« Pour autant c’est dans période antérieur que fut établie l’une des bases essentielles du 

contrôle administratif sur lesquelles devait s’appuyer le conseil d’État  postérieurement  

la séparation des autorités et judicaires énoncée par la loi de 22 décembre 1789 puis par 

celle des 16-24 out 1790 qui elle-même directement issue de principe de la séparation 

des pouvoirs de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et de citoyen de 

1789 ». Cf. Bernard ASSO et Frédéric MONERA, Contentieux administratif, 1é, 

Studyrama, PARIS, 2006, p27.     
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والتشريعية، ولقد كان تارخيه الطويل ميثل صراعا تدرجييا كلما مسحت له الظروف السياسية 

بني اإلدارة، وما تريده من توسع يف استعمال سلطتها التقديرية دون تقييد أو رقابة من 

طرف جملس الدولة الذي حاول إجياد توازن بني توفري النظام العام واحلقوق واحلريات 

  . العامة

جملس الدولة الفرنسي بل كان التمييز  فلم تكن مجيع القرارات اإلدارية ختضع لرقابة

 .متتع حبصانة إداريةلكوا حيث كانت هناك قرارات حبتة ال ختضع للرقابة القضائية  ،بينها

مما  ،كان سببا يف إرساء الطعن بتجاوز السلطة إال  تطور الدور القضائي والرقايب للمجلس

مث ظهرت القرارات التقديرية اليت ال تقبل الطعن إال يف  .أدى إىل رقابة هذه القرارات

 ،ا مل تدم طويال بسبب الدور الفعال الذي يقوم به جملس الدولةإال أ ،العناصر اخلارجية

  .ومنها ظهرت فكرة السلطة التقديرية يف القرار اإلداري

من أهم الضمانات احلامسة  فهوإن مبدأ املشروعية ميثل الدولة القانونية املعاصرة، 

ويف معناه العام هو سيادة حكم  .خاطر اليت دد حقوقهم وحرياملألفراد يف مواجهة امل

 لقانون مبا فيهم السلطة اإلداريةمبعىن أن تكون مجيع سلطات الدولة خاضعة ل القانون،

أن قيام هذا املبدأ والواقع . ومهما كانت طبيعة هذه القواعد القانونية مكتوبة أو غري مكتوبة

كما أن الرقابة القضائية على أعمال  .صا تنظيم وسائل تكفل احترام اإلدارة لهويقتضي خص
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اإلدارة هي الضمان احلقيقي إلعالء سيادة مبدأ املشروعية يف الواقع العملي، وتعد يف ذات 

  .1الوقت اجلزاء الفعال على خمالفة هذا املبدأ أو اخلروج عليه

يف هو احلد من تعسف هذه األخرية  ،ى أعمال اإلدارةرقابة القضاء علإن اهلدف من 

هذه االمتيازات جند أن  ومن أهم .ها القانون هلااستعمال سلطاا واالمتيازات اليت أقر

 احلرية يف التصرف وهو ما نسميه خمتلف أعماها اإلدارية والقانونية بقدر منمتارس اإلدارة 

سلطاا أهم متارس ألن اإلدارة . قراراا عند قيامها بإصدارالسلطة التقديرية وباألخص ب

على عكس العقود اإلدارية اليت تكون بناء على  وصالحياا مبوجب قرارات إدارية

احتياجات اإلدارة ملستلزمات أو جتهيزات أو إنشاء مرافق عمومية وحىت تسيريها إن تطلب 

عالن عن اإل المح السلطة التقديرية من خاللتتضح فيه مالقرار اإلداري إال أن . األمر ذلك

عديلها من خالل إنشاء مراكز قانونية أو ت ، سواءإرادة السلطة اإلدارية يف إحداث أثر قانوين

 .أو إلغائها

سواء  ،وذلك للعديد من األسباب واملربرات التقديرية مقررة قانونا لإلدارة فالسلطة

 السلطة اإلدارية يف مجيع احلاالتيد يق القانونية منها أو التنظيمية، ألنه ال ميكن للمشرع أن

اليت قد تواجهها اإلدارة يف ممارسة  والظروف واألحوال نتيجة لعدم توقعه وتنبؤه بالصعوبات

ا ممارسة اإلدارة ألعماهلتسهيل يف صالحياا هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فهي تساهم 

                                                           
 .10جع السابق، صخالد سيد حممد محاد، املر1
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وصالحياا املتعلقة بتسيري املرافق العمومية، لتحقيق املصلحة العامة والسهر يف احلفاظ على 

  .النظام العام

 .إال بالنسبة لبعض العناصر املكونة للقرار اإلداري ال ميكن إعمال السلطة التقديرية

ى ذلك وعل ،وال ميكن بأي حال أن تتسع هذه السلطة لتشمل مجيع عناصر القرار اإلداري

وقد  ،تمييز بني االختصاص املقيد والسلطة التقديرية يف القرار اإلداريفقد ظهرت فكرة ال

ألنه ال ميكن أن يكون  .ناظهر بأن هاتني الفكرتني غري متعارضتني بل مهما متكاملت

  .1اختصاص السلطة اإلدارية يف مسألة معينة سوا كان مقيدا أو تقديريا بشكل مطلق

فالسلطة  .التقديرية هي حرية اإلدارة يف ممارسة صالحياا يف إطار القانونفالسلطة 

ألن  ،فما هي إال وسيلة لتنفيذ القانون ؛اليت متارسها اإلدارة سواء كانت مقيدة أو تقديرية

سواء كان االختصاص مقيد أو إذن فالغاية مشتركة  ،حرية التقدير مصدرها إرادة املشرع

  .تقديري

حيث أن مدى هذا التقدير مل  ،دير اإلداري مرت بالعديد من املراحلإن فكرة التق

اإلدارة حبرية ارسها فاألعمال اليت كانت مت .بقدر ما كان قضائياا تشريعي يكن مصدره

أعماهلا، دود شرعية حبعن التزامها دون مسائلتها و، التقدير دون خضوعها إىل رقابة قضائية

يف فرض السلطة القضائية دور مرتبط بهو  بل ،تشريعيةنصوص لنتيجة مل يكن هذا األمر 

                                                           
، املركز القومي لإلصدارات 1عبد الناصر عبد اهللا أبو مسهدانة، مبدأ املشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة ، ط 1

 .14، ص2014القانونية، القاهرة، 
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ماية حقوق حل وهو ما أقره جملس الدولة الفرنسيعلى  السلطة التقديرية لإلدارة، ا رقابته

   .1وحريات األفراد

مل ة السلطة التقديرية لإلدارة،عدم اختصاصه يف مناقشة مشروعيبن اعتراف القضاء إ

 ،نظريات فقهية واجتهادات قضائيةليكن بسبب نصوص تشريعية حمددة، بل كان نتيجة 

حتقيق  والعمل علىدولة القانون  دف إىل تكريس آنذاك، تأثرت باملفاهيم السياسية السائدة

    .2احلقوق واحلريات العامةالتوفيق بني النظام العام واملصلحة العامة و

 ،ونطاقها تنظيمها مصدرهي  القانونية النظم نأل، شرعية فكرة هي التقديرية السلطة

 الفقه بذله كبري جهد نتاج وهي التنفيذية، بالسلطة املشرع عالقة ضوء على تحددفهي ت

 اإلداري القانون يف غامض كاستثناء املقيد االختصاص ظهر فقد طويلة، سنوات يف والقضاء

 باحترام اإلدارة إلزاممن أجل  وتطورت،  القضائية الرقابة قامت حينما إال معامله تتضح ومل

يف ممارسة األعمال  شروعيةامل تكريسا ملبدأن تطبيقا ملبدأ سيادة القانون والقانو أوامر

   .3اإلدارية

ألا تسهل بالنسبة للسلطة اإلدارية  تعترب السلطة التقديرية لإلدارة ضرورة حتمية

يف و ،وهي من أهم األفكار اليت يقوم عليها القانون اإلداري ،ارسة صالحياامم لإلدارة

                                                           
 .88، ص1974ط، مطبعة عاطف، القاهرة، .حممد مطفى حسن، السلطة التقديرية يف القرارات اإلدارية، ب 1
 .14-13عبد الوهاب الربزجني، املرجع السابق، صعصام  2
حممد مصطفى حسن، الرقابة القضائية على حدود السلطة التقديرية لإلدارة، جملة العلوم اإلدارية، ، القاهرة،  3

 .108ص ،01، العدد 22السنة  ،1980
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قد أدركت خمتلف النظم القانونية أن ل. خمتلف الدول حىت الدول اليت تأخذ بالقضاء املوحد

يؤدي إىل عواقب  ،تقييد حرية اإلدارة مبختلف النصوص التشريعية والتنظيمية املتعددة

نشاطها، وقتل روح االبتكار وحب التجديد  شل حركة اإلدارة، وكبت، تتمثل يف وخيمة

      .1يلحق الضرر باملصلحة العامةمما وصم نشاطها بالروتني،  ،لدى موظفيها

إلدارة هي وسيلة إال أن الرقابة القضائية على ممارسة السلطة التقديرية من طرف ا

من أجل محاية احلقوق واحلريات العامة يف مواجهة امتيازات السلطة العامة، شرعية وإلزامية 

ألن ممارسة اإلدارة لسلطتها التقديرية تتطلب من القاضي التأكد خصوصا من مدى صحة 

صحة العناصر املوضوعية للقرار اإلداري، وذلك بالرجوع إىل األسباب الدافعة إلصداره و

والغاية اليت يسعى إىل  ،األثر الذي يرتبه من الناحية القانونية تناسبها معتكييفها القانوين، و

  .حتقيقها

مدى تطور رقابة من خالل توضيحنا لضرورة ممارسة اإلدارة للسلطة التقديرية، و

النظرية من الناحية  القضاء اإلداري على ممارستها، يتبني لنا األمهية اليت حيتلها هذا املوضوع

باعتباره من املواضيع اهلامة واألساسية يف القانون اإلداري بشكل عام، ويف القضاء والعملية،

خصوصا القرارات وفاإلدارة تقوم مبمارسة أعماهلا اإلدارية القانونية . اإلداري بشكل خاص

، ونتيجة لطبيعة هذه العالقة ودور ألا يف عالقة مستمرة مع األفرادبصفة دائمة، اإلدارية 

إال أن .ميكن للمشرع أن يقيد اختصاصااال  ،ما تتمتع به من سلطات وامتيازاتاإلدارة و
                                                           

العدد ، 1982أمحد حافظ عطية جنم، السلطة التقديرية لإلدارة ودعاوى االحنراف بالسلطة، جملة العلوم اإلدارية، ،  1
 .50ص ،02
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نتيجة للتطور السابق، ذلك ال مينع من رقابة القاضي اإلداري عليها كما كان عليه يف 

وإثبات فعاليته من خالل ممارسة سلطته القضائية  ،يف هذه املسائل املقارن القضائي اإلداري

 وباخلصوص در التشريعامص خمتلف على أساس ،طة التقديرية لإلدارةيف الرقابة على السل

 بعدما كان .أي املفهوم الواسع والعام للتشريع ،ادات القضائيةاملبادئ العامة للقانون واالجته

النصوص  مستندا على ،للتشريع الضيق واحملدودمستندا على املفهوم  ميتنع عن رقابتها

  .القانونية والتنظيمية

توضيح  يشمل جانبني من الناحية القانونية فيتمثل يفمن هذه الدراسة  فإن اهلد

 ممارسةأن  ، حيثللسلطة التقديرية لإلدارة وعالقتها مببدأ املشروعية اإلدارية ةالقانوني الطبيعة

ولكن  ،هلا القانوناليت منحها امتيازات السلطة العامة من بني  التقديرية يعداإلدارة لسلطتها 

تندرج ضمن حتقيق مبدأ املشروعية وال تعترب استثناءاً أو قيدا كما يسميها  ممارستها

الواسع ألن الغاية من بل هي ختضع له يف معناه  من حدود تطبيق هذا املبدأ وليست،البعض

  .القانون سواء يف السلطة املقيدة أو التقديرية واحدة وهي حتقيق املصلحة العامة

والوسائل القضائية  هذه الدراسة إىل حتديد النظريات دفتهف ،ناحية القضائيةالمن  أما

احلديثة اليت كانت سببا يف تطور القضاء اإلداري يف جمال الرقابة على السلطة التقديرية 

إال أن  .عن مبدأ املشروعية اعتبارها استثناًءببعدما كان القاضي ميتنع عن رقابتها  ،لإلدارة

تقديرية لإلدارة الكبري يف تقرير رقابته على السلطة الجملس الدولة الفرنسي كان له الدور 

مما أدى إىل العديد من  ،تجاوز اإلدارة وتعسفها يف استعمال سلطتها التقديريةنتيجة ل
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وادعاء اإلدارة بتحقيق املصلحة العامة  ،يف خمتلف ااالت انتهاكات حقوق وحريات األفراد

   .لنظام العام يف مسائل الضبط اإلداريوالسهر على ا ،يف تسيري املرافق العمومية

ولقد أثبت جملس الدولة الفرنسي دوره األساسي يف تعزيز الرقابة القضائية وتكريس 

متيزت  ،حيثوحتوله من هيئة استشارية إىل هيئة قضائيةه،مبدأ املشروعية اإلدارية منذ نشأت

ستمر ضمانا حلماية احلقوق فيها الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة  بالتدرج والتطور امل

، خصوصا يف جمال السلطة التقديرية لإلدارة عن طريق الوسائل والنظريات واحلريات العامة

  .القضائية احلديثة واليت تتماشى مع تطور واتساع جمال السلطة التقديرية لإلدارة

ضائية وبالنظر لألمهية النظرية والعملية، واألهداف اليت حيققها موضوع الضوابط الق

كانت السبب يف قيامي فقد  ،القضائية وأللسلطة التقديرية لإلدارة سواء من الناحية القانونية 

بدراسة هذا املوضوع، بالرغم من بعض الصعوبات واملتمثلة خصوصا يف قلة املراجع 

والدراسات املتخصصة خصوصا من الناحية القضائية، نتيجة لعدم وجود قرارات قضائية 

بالقضاء اجلزائري، إال أن هذا األمر مل مينعنا من البحث فيه حماوال إبراز أهم اجلوانب تتعلق 

  .املتعلقة باملوضوع

بكيفية إال أن املوضوع يثري العديد من التساؤالت املتعلقة  نا يف هذه الدراسةحاولولقد 

نوين يقضي به رقابة القاضي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارة نتيجة لعدم وجود نص قا

  .القاضي للفصل يف الرتاع املطروح عليه

  :إذن فاإلشكالية الرئيسية اليت يثريها هذا املوضوع تتمحور فيما يلي
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فيما تتمثل الوسائل القضائية احلديثة لرقابة القاضي اإلداري على أعمال السلطة  -

 التقديرية لإلدارة؟

  :اإلشكاليات الثانوية املتمثلة فيما يليوتتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية جمموعة من 

السلطة التقديرية يف  مظاهرما هو املدلول القانوين للسلطة التقديرية لإلدارة؟ أين تكمن -

ما هي طبيعة الرقابة القضائية اليت ميارسها القاضي اإلداري على السلطة  قرار اإلداري؟ال

  فيما تتمثل النظريات القضائية لرقابة السلطة التقديرية يف القضاء املقارن؟ التقديرية لإلدارة؟

 ولإلجابة على هذه التساؤالت اتبعت املنهج الوصفي ملا يتضمنه املوضوع من تعريفات

خالل مناقشة بعض اآلراء الفقهية  من، واملنهج التحليلي وتوضيحات للمفاهيم القانونية

لقرارات لتوضيح التباين بني خمتلف ااملنهج املقارن أما  ،ائيةالتعليق على القرارات القضو

يف كل من القضاء الفرنسي واملصري واجلزائري  ،القضائية الصادرة بشأن هذا املوضوع

  .وبعض الدول العربية

واإلجابة على خمتلف التساؤالت اليت تطرحها  ،وبغرض اإلملام جبميع جوانب املوضوع

  :أساسني كما يلي هذه الدراسة إىل قسمني اعتمدنا تقسيم ،اإلشكالية

   ماهية السلطة التقديرية لإلدارة: الباب األول

 .التقديرية لإلدارةاإلداري يف الرقابة على السلطة  اضيدور الق: الباب الثاين
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  الباب األول

  ماهية السلطة التقديرية لإلدارة

النشاطات اإلدارية وفقا ملا ينص عليه القانون اإلدارة مبمارسة خمتلف األعمال وتقوم 

أساسية وجوهرية لقيام وهذا تطبيقا ملبدأ املشروعية اإلدارية، ألن هذا األخري يعترب مسألة 

يق إن خضوع اإلدارة للقانون مينحها عدة صالحيات واختصاصات دف حتق. دولة القانون

 العام داخل الدولة لتوفري األمن ، والسهر على حفظ النظاماملصلحة العامة جلميع األفراد

  .واالستقرار

، فهو ومسبق ارة بشكل دقيقولكن أحيانا يتعذر على املشرع ضبط وحتديد مهام اإلد

كما أنه ال يستطيع تقييد  .أحداث يف املستقبلوال ميكنه التنبؤ مبا سوف يقع من ظروف 

صالحيات اإلدارة بشكل حمدد ألن ذلك يعيقها يف اختاذ قراراا مما يؤثر سلبا على املصلحة 

  . العامة

يتطرق إليه مل  إن حتديد مفهوم السلطة التقديرية لإلدارة كغريه من املسائل القانونية

كال حسب  ات الفقهاءريفعريفه على الفقه، حيث تعددت تعاملشرع، بل اقتصر جمال ت

لغرض  ختاذ القرار املناسب يف الوقت املالئمالوجهة نظره، ولكنها تتركز يف حرية اإلدارة 
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كما اختلفت اآلراء الفقهية حول األساس القانوين  .يق املصلحة العامة والنظام العامحتق

  .    لفكرة السلطة التقديرية لإلدارة، والتمييز بني الفقه التقليدي واحلديث

ا أسباا ومربراا الواقعية مل تأت فكرة السلطة التقديرية من العدم، بل كانت هل

إىل حتقيق فعالية وكفاءة اجلهاز  العملية باإلضافة إىل أسباا القانونية والفنية، اليت دفو

وحتقيق السرعة يف اجناز األعمال اإلدارية، وتكييف النشاط اإلداري مع مقتضبات ،اإلداري

  .العصر ومتطلبات الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية

اخلصائص وامليزات اليت  من حيث ، سواءكما أن للسلطة التقديرية طبيعتها القانونية

فهي تعترب من بني االمتيازات  .عمال والتصرفات اإلدارية األخرىغريها من األ متيزها عن

إال أن هذا ال يعين عدم خضوعها للرقابة القضائية كما هو اليت تتمتع ا السلطة اإلدارية، 

  .احلال بالنسبة ألعمال السيادة

للسلطة التقديرية لإلدارة  مفهوم ،ه بنوع من الشرح والتفصيلسوف نتناولما وهو 

  ). الفصل الثاين( يف القرار اإلداري لسلطة التقديرية لإلدارةمظاهر ا، )الفصل األول(
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  األولالفصل 

  لسلطة التقديرية لإلدارةمفهوم ا

 مضمون هذه الفكرة  إن احلديث عن السلطة التقديرية لإلدارة يتطلب منا توضيح

طبيعة  االختالف بني املاضي واحلاضر ال يشمل فقطإال أن ، ود هذه السلطةمدى حدو

بل يتضمن يف حد ذاته اختالف مفهوم وتركيبة اإلدارة سواء من ،السلطة التقديرية لإلدارة

  .حيث اجلانب القانوين أو التنظيمي أو البشري

إن حتديد املعىن القانوين للسلطة التقديرية لإلدارة بشكل شامل، يستلزم منا التطرق 

م العام هلا من حيث التعريف القانوين والفقهي للسلطة التقديرية لإلدارة ، والتركيز للمفهو

، بالرغم من تعدد النظريات الفقهية حول مصدر على أساسها القانوين الذي تستند إليه

   .السلطة التقديرية

كما أن السلطة التقديرية لإلدارة هي ضرورة حتمية فال ميكن للمشرع أن يقيد مجيع 

دورها يتميز باملرونة واحلركية املستمرة  حيات اإلدارة من خالل النصوص القانونية، ألنصال

ولذلك فلها أسباا . من أجل تسيري املرافق العامة، وممارسة سلطات الضبط اإلداري

ومربراا القانونية والتنظيمية،  وهي كغريها من سلطات الدولة اليت متتع باالختصاص 

  .التقديري
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باإلضافة إىل ،)املبحث األول(السلطة التقديرية لإلدارة  مضمونسنقوم بتحديد  وعليه

  ).الثاين املبحث(األساس القانوين 

  األول بحثامل

  السلطة التقديرية لإلدارة مضمون

مضمون السلطة التقديرية لإلدارة يشمل حتديد طبيعة هذه الفكرة من حيث ن إ

مسالة تعريف السلطة غري أن . تعريفها القانوين والفقهي، واألساس القانوين الذي تقوم عليه

التقديرية كغريها من املسائل القانونية اليت مل يتعرض هلا املشرع اجلزائري كغريه من 

ى اآلراء الفقهية املتعددة واملتشاة أحيانا، واملختلفة أحيانا التشريعات، ولكن تركزت عل

وكذلك الشأن بالنسبة ألساسها القانوين الذي تستند .أخرى حسب اختالف وجهات النظر

  .إليه، فقد اختلف الفقه يف هذه املسألة

تعريف السلطة إىل  التطرق خالل من وهو ما سوف نتناوله بنوع من التفصيل

؛ ونتناول اآلراء الفقهية اليت عرفت السلطة التقديرية )األول املطلب( لإلدارةالتقديرية 

  ).الثاين املطلب(لإلدارة 
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  األول املطلب

  لسلطة التقديرية لإلدارةاتعريف 

مل يتطرق املشرع بشكل صريح وحمدد لتعريف السلطة التقديرية لإلدارة كغريه من 

واملسائل القانونية، ألن هدا األمر من شأن  التشريعات، وهو ما جنده يف أغلب الدراسات

الفقهاء القانونيني، فاملشرع ال يهتم بتعريف أي موضوع أو مسألة قانونية بشكل صريح 

   .وإمنا بشكل ضمين، وذلك من حيث حتديده لفحوى هذا املوضوع

 .فكرة قانونيةبخبالف الفقه الذي يقوم بشرح خمتلف العناصر واجلزئيات املتعلقة بأي 

لفقه له دور كبري إذا أمجع الفقهاء على اجتاه معني حىت يتسىن للمشرع تغيري نظرته فا

خبصوص فكرة معينة، كما أنه يساعد القاضي يف املسائل اليت مل يتطرق إليها املشرع من 

  .أجل تقرير اجتهادته القضائية يف تلك املسائل 

، والتعريف )الفرع األول( وعليه سنتناول كل من املضمون القانوين للسلطة التقديرية

  ).الفرع الثاين(الفقهي
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  الفرع األول

  املضمون القانوين للسلطة التقديرية لإلدارة

، جند أن 1فمن خالل استقراء النصوص القانونية املتعلقة بالسلطة التقديرية لإلدارة

والذي يترك لإلدارة حرية التصرف وفقا ملا تقدره من حيث اختاذ القرار املالئم  املشرع

يتناسب مع الظروف واألوضاع الراهنة ويف الوقت الذي ختتاره، كما تقوم بتكييف السبب 

  .القانوين واحلالة املادية اليت دفعتها إلصدار القرار

ولكن يف مقابل ذلك  يستلزم على اإلدارة احترام الغاية اليت دف إىل حتقيقها من  

رية، بعيدة عن خمتلف البواعث والدوافع خالل ممارسة خمتلف األعمال والنشاطات اإلدا

  .الشخصية أو السياسية أو العرقية أو الدينية اليت ميارسها املسؤول اإلداري باسم اإلدارة 

                                                 
يف جمال الوظيفة العمومية كالتعيني يف جند على سبيل املثال من مظاهر السلطة التقديرية يف التشريع اجلزائري  1

ر العدد .، ج15/07/2006املؤرخ يف  06/03األمر رقم حيث تضمن قانون الوظيفة العمومية . الوظائف العليا
كما أنه ".يعود التعيني يف الوظائف العليا إىل السلطة التقديرية للسلطة املؤهلة:" 16نص املادة  ..2006، سنة 46

. 199من صالحياا تقدير ضرورة املصلحة قد تقوم السلطة التعيني باستدعاء املوظف من عطلته وفقا لنص املادة 
وخبصوص التأديب فالسلطة اليت هلا صالحية التعيني تقدير العقوبة التأديبية من الدرجتني األوىل والثانية حسب طبيعة 

  .من نفس األمر 165املادة احمليطة به وفقا لنص اخلطأ والظروف 
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املصلحة ه بطلتمبعىن أن تكون هذه األعمال إلدارية تتماشى وفقا ملا تقتضيه وت

، سواء على توفري النظام العام كما أا تقوم يف ممارسة خمتلف نشاطاا اإلدارية السهر.العامة

إذن فالسلطة التقديرية لإلدارة هي وسيلة قانونية دف لتحقيق . مبفهوم التقليدي أو احلديث

  . نفس الغاية املشتركة بينها وبني السلطة املقيدة

  الفرع الثاين

  التعريف الفقهي للسلطة التقديرية لإلدارة

ولكل فقيه طة التقديرية لإلدارة، لقد تعددت تعاريف الفقهاء حول مضمون السل

تشترك يف معىن واحد وهو حرية اإلدارة يف التدخل سواء من حيث وجهة نظره ولكنها 

  .الوقت أو طبيعة اإلجراء الذي تتخذه حسب ظروف الواقعة

  :الفقه الفرنسي-أوال

سلطة اإلدارة تكون تقديرية حينما يترك هلا القانون بصدد " Bonnardعرفها العميد 

عالقاا مع األفراد احلرية يف أن تتدخل أو متتنع و وقت هذا التدخل وكيفيته وكذلك 
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فالسلطة التقديرية هي اليت يتركها القانون لإلدارة لتحديد ما . فحوى القرار الذي تتخذه

  ".1يصح عمله وما يصح تركه

السلطة التقديرية تعين اختيار بديلني أو أكثر أو بني "ي مسيث فريى أن أما األستاذ د

سلسلة متعددة من اإلجراءات املنظمة وبطبيعة احلال يكون املرجع املختص مبمارسة السلطة 

  ".2رأي يف كيفية ممارستها وتقترن هذه املمارسة عادة بالقيام بتنفيذ الواجبات املقررة قانونا

دمي قاإلدارة تقوم مبمارسة صالحياا لت نإ 3Maurice Hauriou الفقيه يرىو

ولكن أحيانا يترك هلا جماال من احلرية يف اختيار  .وفقا ملا ينص عليه القانون ،خدمات لألفراد

 . القرار والوقت املالءم الختاذه

   

                                                 
، ، الطبعة السادسةعني مشس ، بريوت ليمان حممد الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية دراسة مقارنة،س 1

  .46.، ص1991
 .76.،ص2007عمر حممد الشوبكي، القضاء اإلداري دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  2

3
 “L’administration , dans l’exécution quotidienne des services et pour les mesures 

qu’elle prend vis-à-vis des particuliers, est soumise à la loi et d’une façon plus générale 

et des règles juridiques . Mais elle y est soumise avec une certaine marge de liberté 

qu’on appelle le  pouvoir discrétionnaire et correspond assez sensiblement à la zone de 

l’opportunité. »Cf Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit 

public,12
e
, Dalloz, Paris, 2002, p221. 
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André de LAUBADEREأما األستاذ 
اإلدارة تتمتع بالسلطة التقديرية "فريى أن  1

إذا كان هلا حرية اختاذ القرار اإلداري حينما تكون مبواجهة ظروف واقعية معينة واختيار 

 ".القرار املناسب من بني عدة قرارات إذا مل يفرض القانون املسلك الواجب إتباعه مسبقا

التقديرية لإلدارة تتحقق عندما إن السلطة "Martine Lombard  2وقد عرفها األستاذ

ب هذا األخري تكون لإلدارة حرية اختيار قرار من بني عدة قرارات مشروعة غلى أن يتناس

  ".مع الظروف القائمة

انه ال ميكن أن يكون "جمال االختصاص التقديري لإلدارة  يعترب أن Walline هأما الفقي

بل تكون اختصاصاا يف هذا  ،لإلدارة حرية تقدير التزاماا القانونية بأية حال من األحوال

أو اختاذه  ،وال تكون سلطاا تقديرية إال يف حالة حتديد مناسبة اختاذ قرار معني .اال حمددة

                                                 
1
 « le  pouvoir discrétionnaire lorsque, en présence de circonstances de fait données 

l’autorité administrative est libre de prendre telle au telle décision, à le chois entre des 

décisions. » Cf. André de LAUBADEREet Jean-Claude VENEZIA et Yves 

GAUDEMET, Traité de droit administratif, tome1,L.G.D.J ,Paris,1999,p.690. 
2
« Une autorité  administrative dispose d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle à la 

faculté de choisir entre plusieurs  décisions, qui sont toutes conformes à la légalité. Elle 

reste dong libre d’apprécier en opportunité , en fonction des circonstances, la solution 

qui lui parait la mieux adaptée à la situation. » Cf. Martine LOMBARD, Droit 

administratif,5é, Dalloz, Paris, p.65. 
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فهي ملزمة مبا هو شرعي ولكنها حرة فيما هو  .يف وقت معني أو اختاذه ،يف صورة بعينها

  ".1صاحل

  الفقه املصري- ثانيا

والذي يتفق إىل حد  ،Bonnardالفقيه سليمان حممد الطماوي يؤيد رأي العميد  إن

يقوم على  إن القرار املبين عل سلطة تقديرية .سيكبري مع  قرارات جملس الدولة الفرن

بشكل كلي واليت كانت قرار تقديري عدم وجود  األساس األول،حيث يتضمن أساسني

أعمال  سوى من القرارات فلم يبقى هذا النوع بطائفة األعمال التقديرية تسمى سابقا

يرد على عنصر بعينه  ،ن التقدير أو التقييد يف القرارات اإلداريةفإ أما األساس الثاين. السيادة

  ."2اإلداريمن العناصر اليت يتكون منها القرار 

أن السلطة التقديرية لإلدارة تكون عندما  ":ويرى األستاذ عبد الغين بسيوين عبد اهللا

أو حينما متلك حق اختيار  ،يترك هلا املشرع حرية تقدير الظروف اليت تربر تدخلها من عدمه

                                                 
1
 Cf. Marcel WALINE, précis de droit administratif, tome 2, Montchrestien, Paris, 

1970, p.172. 

 
2
  .50.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص 
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وكذلك عندما يكون  ،التصرف الذي تراه مالئما ملواجهة هذه الظروف إذا قررت التدخل

  ".1يف مقدورها حتديد الوقت املناسب للتدخل

هي سلطة التصرف احلر الذي :" أما األستاذ طعيمة اجلرف فيعترب أن السلطة التقديرية

تتمتع به اهليئات العامة يف شأن ما تصدره من قرارات، حبيث هلا قدرة االختيار بني أن 

ءمة التدخل فإنه يكون هلا قدرة االختيار احلر يف وإذا قدرت مال. تتدخل أو متتنع عن التدخل

شأن حتديد وقت التدخل، والطريقة اليت تتدخل ا من حيث اختيار القرار املناسب يف إطار 

      2العامةاملصلحة 

ترك املشرع قسطا من احلرية يف مباشرة "ويعرفها األستاذ حممد كامل ليلة بأا  

ينا تلتزمه يف تصرفها وال حتيد عنه، وعلى ذلك فإن نشاطها فال يفرض عليها سلوكا مع

اإلدارة يف هذا اال املتروك هلا تكون حرة اختاذ قرار أو للتصرف يف االمتناع عن اختاذه أو 

  .3"يف اختيار الوقت الذي تراه مناسبا

                                                 
السلطة يصطلح على . 38.، ص1995عبد الغين بسيوين عبد اهللا، القضاء اإلداري، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  1

  .طة االستنسابية التقديرية بالسل
 .128.، ص1963، مكتبة القاهرة احلديثة، 1طعيمة اجلرف،  مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، ط 2
حممد كامل ليلة، الرقابة على أعمال اإلدارة دراسة مقارنة، الكتاب الثاين، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  3

  .70.، ص1968 ،بريوت
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فيعرف السلطة التقديرية أو كما يسميها  ،األستاذ حممد رفعت عبد الوهاب ويرى 

بأا تلك السلطة اليت تتمتع ا اإلدارة بناء على ما يسمح هلا القانون "بالسلطة االستنسابية 

  ".1من حرية يف تقدير الظروف الواقعية واختاذ القرار الذي تراه مالئما هلذه الظروف

تلك السلطة املتصلة  هيرية أن السلطة التقديفريى األستاذ سامي مجال الدين  أما

حبيث تسمح لإلدارة بقسط من حرية  ،بالصياغة املرنة للقواعد القانونية اليت يسنها املشرع

اذ التصرف أو ، ويكون لإلدارة تقدير اختندما متارس اختصاصاا القانونيةالتصرف ع

أو  ،ا للتصرفأو اختيار الوقت الذي تراه مناسب .أو اختاذه على حنو معني نه،االمتناع ع

  . 2السبب املالئم له أو يف حتديد حمله

:" يلي فيعرف السلطة التقديرية كما ،األستاذ إبراهيم عبد العزيز شيحا يف حني يرى

هي حرية اإلدارة يف اختاذ التصرف أو االمتناع عنه واختيار الوقت الذي تراه مناسبا 

ومادام  إبان ظروف معينة، للتصرف عندما ال يفرض عليها القانون إتباع سلوك معني

                                                 
 ،2005حممد رفعت عبد الوهاب، القضاء اإلداري، الكتاب األول، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية،  1

  .197.ص
  .215.، ص2003رف، اإلسكندرية، اسامي مجال الدين، القضاء اإلداري، منشأة املع 2



 ماهية السلطة التقديرية لإلدارة                           الباب األول                      

 

 

28 

 

القانون مل يلزمها بالتصرف على حنو معني فيكون لإلدارة حال إصدارها للتصرف أن تزن 

  ".1وحدها مالئمة قراراا للظروف واملالبسات

أن السلطة التقديرية هي منح اإلدارة حرية أكثر يف "األستاذ نواف كنعان  كما أن 

وتعين مرونة أكثر يف احلركة وفسح اال  ،سة اختصاصاااالختيار عند القيام مبهامها وممار

وبالتايل اختيار نوع التصرف املالئم  ،أمام اإلدارة لتقدير متطلبات الظروف اليت تعرض عليها

لكل ظرف على حدة حىت يأيت هذا التصرف حمققا لألهداف والغايات املناسبة للحاجة 

ول أن حييط بظروف الوظيفة اإلدارية ويضع لكل فاملشرع ال يستطيع مهما حا .الداعية إليها

ولذلك مشل  ،ويقدم حال لكل مشكلة وحيدد متطلبات مواجهة مواقف معينة ،حالة حكمها

 ؛وخوهلا من الصالحيات اخلاصة ما يساعدها على فهم وظائفها من جانب ،بثقته اإلدارة

  ".2وعلى تأديتها بصورة حتقق غاياا من جانب آخر

 ،أوهلما ضيق واألخر واسع ،يرى أن للسلطة التقديرية لإلدارة مفهومنيوهناك من 

تدخل أو الرية حلإلدارة على أن القانون خول ، املفهوم الضيق للسلطة التقديرية يقومحيث 

 .عندما متارس اختصاصاا ،من حيث الوقت وكيفية وفحوى القرار الذي تتخذه ،عنه متتنع

                                                 
 .145.ص، 1983ت، إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القضاء اإلداري، الدار اجلامعية، بريو 1
 .38- 37.، ص2006نواف كنعان ، القضاء اإلداري، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  2
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لتحديد ما يصح  ،رية التقدير اليت يتركها القانون لإلدارةفالسلطة التقديرية تنحصر يف ح

أما املفهوم الواسع للسلطة التقديرية لإلدارة يقتضي أن تتمتع اإلدارة بقسط من .عمله وتركه

  .1حرية التصرف وهي متارس خمتلف اختصاصاا القانونية

تكون حينما "ن السلطة التقديرية لإلدارة أفريى  ،أما املستشار محدي ياسني عكاشة

تستعمله وفقا للظروف دون معقب  ،يترك املشرع لإلدارة قدرا من احلرية يف التصرف

حبيث تكون هلا الكلمة األخرية دون  ،ويكون هلا الترخيص يف استعمال سلطتها .عليها

  ". 2منازع

تيار اختتمتع ا اإلدارة يف هي تلك احلرية اليت  ،يف رأينا أن السلطة التقديرية لإلدارة

القرار، بناء على األسباب والظروف اليت ار صدموضوع القرار، والوقت الذي تقوم به بإ

إذن فممارسة اإلدارة لسلطتها التقديرية تكون على أساس احلرية اليت . تواجهها اإلدارة

ولكن جيب أن يتماشى مع متطلبات تتمتع ا اإلدارة من خالل العناصر املوضوعية للقرار، 

 .عامة ومقتضيات النظام العاماملصحة ال

  

                                                 
 .57.األوىل، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص اجلبوري، القضاء اإلداري، الطبعة حممود خلف 1
محدي ياسني عكاشة، موسوعة القرار اإلداري يف قضاء جملس الدولة، اجلزء الثاين، دار الكتب املصرية، القاهرة،  2

 . 1348.، ص2001
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  املطلب الثاين

  لسلطة التقديرية لإلدارةفكرة اأساس 

إن عملية البحث هنا عن أساس وجود السلطة التقديرية لإلدارة يكون من خالل 

 ه الالتنظيم القانوين الذي حيكم نشاطها، غري أنه مهما كانت طبيعة القواعد اليت تنظمه فإن

، ألنه ال يتصور أن يقوم املشرع بوضع مقاييس دقيقة ومعايري اإلداريالنشاط تقييد يستحيل 

إن الصاحل العام كثريا ما  أخرى ومن جهة؛ هذا من جهة للتطرق لكل املسائلمنطقية 

حىت تتمكن من اختاذ التصرف املالئم الذي يتماشى مع  ،يتطلب ترك قدرا من احلرية لإلدارة

            .طبيعة الظروف والوقائع

إن البحث عن إرادة املشرع من وراء التنظيم القانوين الذي حيكم نشاط اإلدارة، 

ذهب البعض من الفقه إىل تفسري أساس وجود السلطة التقديرية لإلدارة من خالل فكرة 

، أما البعض اآلخر فريى أن أساس السلطة )الفرع األول(قانونية تتعلق باحلقوق الشخصية 

، كما ذهب البعض اآلخر يف )الفرع الثاين(ة الذاتية للمشروع التقديرية يكمن يف الطبيع

فكرة املرفق  ،)الفرع الثالث(إىل نظرية التدرج تفسري أساس السلطة التقديرية لإلدارة 

 ).الفرع الرابع(العام
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  الفرع األول

  احلقوق الشخصية فكرة

قبول الدعوى تعترب فكرة احلقوق الشخصية من أهم األفكار اليت سايرت تطور مسألة 

العادية باإللغاء أمام جملس الدولة الفرنسي، مث تطورت فيما بعد وأصبحت جمرد شرط لقبول 

دعوى جتاوز السلطة، ألن هذا األخري أصبح يقبل دعاوى جتاوز السلطة أيا كان نوع الرتاع 

  .حىت ولو تعلق األمر باحلقوق الشخصية اليت مل تكن ترقى إىل مرتبة احلقوق

أن اإلدارة تتمتع باختصاص تقديري يف احلاالت اليت ال تواجه فيها  يرىهناك من و

يسمح لإلدارة بأن متسها إال يف  أالألن منطق قيام احلقوق الشخصية يقتضي  حقا شخصيا،

 .1أضيق احلدود مما يستلزم أن تكون سلطات اإلدارة مقيدة بالضرورة

ية تعترب األساس القانوين اليت أن نظرية احلقوق الشخص2يرى جانب من الفقه القانوين

تطور شروط قبول دعوى  أن تقوم عليه السلطة التقديرية لإلدارة يف ممارسة نشاطها، كما

ومن أهم . اإللغاء، كان له أثر بالغ يف تطور اآلراء الفقهية حول فكرة احلقوق الشخصية

                                                 
  .46.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص1

2
  .123. ، صاملرجع السابق، حسنمصطفى حممد  
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هذه اآلراء، رأي الفقيه بارتلمي، ورأي الفقيه بونار، الذين أسسوا سبب وجود السلطة 

 .على فكرة احلقوق الشخصيةيقوم  لتقديريةا

 1 (Barthélmey): الفقيه بارتلمي-أوال

يف إطار البحث عن أساس وجود السلطة التقديرية وأساس االختصاص املقيد، ميز 

تلك "ولقد عرف املصلحة هنا بأا . الفقيه بارتلمي بني املصاحل البسيطة واحلقوق الشخصية

فهي "؛ أما احلقوق الشخصية "املنافع أو املزايا اليت يتمتع ا الفرد وليس هلا من محاية قضائية 

إذن تتمثل هذه الوسيلة ". املنافع واملزايا اليت ميكن ضمان احترامها بوسيلة قانونية تلك

القانونية يف الدعوى القضائية اليت متيز احلقوق الشخصية عن املصاحل، ألا ممثلة لسلطان 

اإلدارة للفرد على مصلحته، ويكمن االختالف اجلوهري هنا بني احلق الشخصي واملصلحة 

وى القضائية باعتبار أن هذه املصاحل ال حتوز على محاية قضائية، وهو ما يف وجود الدع

يؤدي إىل االعتراف لإلدارة بتمتعها بكامل احلرية يف ااالت اليت ال يستطيع األفراد أن 

وعلى العكس من ذلك تعترب احلقوق الشخصية والدعوى اليت حتميها . خياصموها فيه

 .يداألساس الذي يفسر االختصاص املق

                                                 
1
مذكرة ماجستري، السلطة التقديرية يف إصدار القرارات اإلدارية، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر  مصطفى خماشف،  

  22. ، ص2008-2007بلقايد، تلمسان، 
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أن نظرية احلقوق الشخصية هلا عالقة باالختصاص  1(Bonnard): رأي الفقيه بونار

ويتم  ،ومبفهوم املخالفة فإن السلطة التقديرية تتحقق يف حالة غياب هذه احلقوق ،املقيد

ومبعىن آخر أن هذه احلماية هي اليت متكنه . الدفاع عن هذه احلقوق بوسيلة الدعوى القضائية

وهذه احلقوق تسمى احلقوق  ،قضائية ضد اإلدارة، باعتباره صاحب حق من رفع دعوى

  . الشخصية العامة

ويف هذا الصدد فان احلقوق الشخصية العامة ليست يف حقيقتها سوى طائفة من 

أما الطائفة الثانية فهي احلقوق الشخصية اخلاصة، وهي تلك اليت . احلقوق الشخصية

يف حني أن احلقوق الشخصية العامة، هي . القانونية فيما بينهميواجهها األفراد يف عالقام 

طائفة من احلقوق الشخصية اليت يواجهها األفراد يف عالقام القانونية مع الدولة باعتبارها 

  .دائنة أو مدينة

ويعيب على هذا الرأي صعوبة حتديد احلقوق الشخصية العامة، كما أن نشاط اإلدارة 

ومع ذلك فان التوجيه العام املستمد . ك احلقوق بطريق مباشر أو غري مباشرالبد وأن ميس تل

                                                 
  .37. ، ص2010 اإلسكندرية،، لإلدارة، دار اجلامعة اجلديدة التقديرية والسلطة سامي مجال الدين، قضاء املالئمة1
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كان له أثر كبري على القضاء فيما يتعلق بتحديد نطاق السلطة التقديرية  من الرأي السابق

 .1لإلدارة كما سنرى فيما بعد

  الفرع الثاين

  فكرة املشروع كأساس للسلطة التقديرية

إذا كانت نظرية احلقوق الشخصية ال تستطيع أن تفسر بشكل كامل أساس السلطة 

تقومهذه النظرية وال نالت الكثري من االهتمام، التقديرية، فإن هناك نظرية أخرى يف هذا ا 

تشبيه النشاط اإلداري بالنشاط الفردي، فاإلدارة من خالهلا  حيث يتم أساسيةفكرة  على

مبختلف أجهزا هي عبارة عن  مشروع، وأن طبيعة هذا األخري هي اليت تفسر ما تتمتع به 

كما يتمتع ذا القسط من حرية التصرف رئيس املشروع ،دارة من سلطة التقدير احلر متامااإل

  .2ري مشروعهالفردي، حبيث أن هلذا األخري كافة السلطات لتسي

حاول أصحاب هذه النظرية إجياد أساسا للسلطة التقديرية، وذلك بعد أن وجدوا أن 

نظرية احلقوق الشخصية ال تستطيع أن تفسر بشكل كامل أساس السلطة التقديرية املعترف 

  . ا لإلدارة

                                                 
  . 47.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص 1

 .124. ، صاملرجع السابق، حسنمصطفى حممد  2
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إن : بقولهأهم انتقاد يف الصميم،  1يف إطار تقدير هذه النظرية يوجه جانب من الفقه 

وهذا ما مل . أول ما يستدعي االنتباه، هو أن النظرية تشيه املشاريع اخلاصة باإلدارة العامة

ميكن التسليم به، ذلك أن املشروع الفردي يف جمال القانون اخلاص، ال يستهدف أساسا 

إشباع املصلحة العامة، وإمنا يستهدف بالدرجة األوىل إشباع مصلحة مدير املشروع 

  .، يف حني أن اإلدارة ليس هلا إال إشباع املصلحة العامةاخلاصة

  الفرع الثالث

  نظرية تدرج القواعد القانونية

أن فكرة تدرج القواعد القانونية يف  kelsen 2ترجع هذه الفكرة إىل الفقيه النمساوي 

مراتب خمتلفة حيث تكون كل قاعدة قانونية يف هذا التدرج تنفيذا للقاعدة األعلى منها 

  .مرتبة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون منشئة للقاعدة األدىن منها مرتبة

كون مقيدا، إذا فحينما يتوىل رجل اإلدارة تنفيذ القاعدة القانونية، فإن اختصاصه ي

يف حني يكون اختصاصه تقديرا إذا . وقف بقراره عند حدود التنفيذ احلريف للقاعدة القانونية

  . أضاف يف قراره بعض العناصر غري املوجودة القانونية اليت استمد منها هذا االختصاص

                                                 
  .36. املرجع السابق، ص لإلدارة، التقديرية والسلطة قضاء املالئمة سامي مجال الدين، 1
   .39.لإلدارة، نفس املرجع ، ص التقديرية والسلطة قضاء املالئمةمجال الدين، سامي  2
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 غري أن ما يعاب على هذه النظرية هو أا ضيقت من نطاق السلطة التقديرية يف إطار

يف حني أا قد تتحقق كذلك يف حالة االختبار بني . التخصيص ووضع العناصر اجلديدة

ويف هذه احلاالت مجيعها، ال توجد أية . قرارين أو أكثر، أو االمتناع عن اختاذ القرار

ومن ناحية أخرى، فإن نظرية التدرج . إضافات لعناصر جديدة على القاعدة القانونية األعلى

السلطة التقديرية وتؤكدها، لكن دون أن تبني أساس وجودها أو منحها أو تشري إىل وجود 

  .1تقريرها

  الفرع الرابع

  مبادئ املرفق العام

أن أساس فكرة السلطة التقديرية لإلدارة يقوم على  2يرى بعض من الفقه املصري

أساس مبادئ املرفق العام، نتيجة لتطور واتساع دور اإلدارة وتدخلها يف خمتلف ااالت، 

إال أن سري املرفق يتطلب توسيع . فالغرض منه هو تسيري املرافق العامة لتحقيق املصلحة العامة

                                                 
 .31. صاملرجع السابق، مصطفى خماشف، 1
أن الضبط اإلداري هو من قبيل  كذلك  اعتربوا، طفى أبو زيد فهمي ، حممود عاطف البنا صسامي مجال الدين، وم 2

ألنه يهدف إىل إشباع حاجيات اجتماعية تتصل ، العام صورة من صور املصلحة العامة مالنشاط املرفقي وأن النظا
 .40-39املرجع السابق، ص  لإلدارة، التقديرية والسلطة قضاء املالئمةسامي مجال الدين، .بالنظام العام
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بالتنظيم والتسيري من  ا يف تقدير املسائل املتعلقةوترك احلرية هل ،اإلدارةسلطات وصالحيات 

  .الصاحل العام أجل 

ومن أهم املبادئ اليت يقوم عليها املرفق العام هو مبدأ سري املرفق العام بانتظام 

واضطراد، ومبدأ قابلية املرفق العام للتعديل والتغيري وهو ما يترتب عنه حتقيق املالءمة بني 

اعد إدارته مع الظروف املتطورة واملتغرية حىت ميكن أن يواكب هذا نشاط املرفق العام وقو

  .املرفق احلاجات املستجدة لتحقيق املصلحة العامة

يف مصر على أن مبدأ املشروعية اإلدارية يقوم  1ولقد قضت حمكمة القضاء اإلداري

اعد قد متلي على قواعد تلتزم اإلدارة باحترامها ومراعاا يف نشاطها وتصرفاا فهذه القو

قيودا على حريات األفراد نتيجة ملا تتمتع به اإلدارة من حرية يف تقدير الظروف احمليطة 

   .  حبسن إدارة املرفق العام

ويف رأينا نؤيد ما ذهب إليه األستاذ سامي مجال الدين من ناحية اعتباره أن  مبادئ 

املرفق العام هي أساس السلطة التقديرية لإلدارة، ألن هذه السلطة منحت لإلدارة بغرض 

تنظيم وتسيري املرافق العامة لتحقيق املصلحة العامة؛ ومن ناحية أخرى نرى أن مصدر فكرة 

                                                 
 التقديرية والسلطة قضاء املالئمةعن سامي مجال الدين،  مقتبس. 25/02/1969 قرار حمكمة القضاء اإلداري 1

 .43.املرجع السابق، ص لإلدارة،
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ية لإلدارة مرتبط مبراعاة الظروف واألوضاع اليت حتيط بسري النشاط اإلداري السلطة التقدير

 يف املسائل املتعلقةخصوصا الضبط اإلداري ألنه ال ميكن تقييد سلطة اإلدارة بشكل كلي 

  .حبفظ النظام العام

   ينلثااملبحث ا

  الطبيعة القانونية للسلطة التقديرية لإلدارة

لإلدارة عن غريها من األعمال اإلدارية، حيث أا تعترب من  تتميز السلطة التقديرية

امتيازات السلطة اإلدارية،كما أن هلا مربراا وأسباا الفنية والقانونية واليت جتعل منها 

ضرورة حتمية ال غىن عنها ومبوجبها تتمكن اإلدارة من القيام مبهامها وأعماهلا ونشاطاا 

  .صلحة العامة والنظام العام داخل الدولةاإلدارية وفقا ملا تقتضيه امل

والسلطة اإلدارية كغريها من السلطات العامة يف الدولة تتمتع بقدر من احلرية يف 

ممارسة أعماهلا اإلدارية، لكنها ختتلف من حيث املدى وطبيعة هذه احلرية، أي السلطة 

  .التقديرية كما أا ختتلف عن باقي األعمال اإلدارية اليت تقوم ا اإلدارة

). املطلب األول(ات السلطة التقديرية لإلدارة مربر سنحاول توضيح وعليه،

  ).املطلب الثاين(خصائص السلطة التقديرية لإلدارة و
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  املطلب األول

  مربرات السلطة التقديرية لإلدارة

إن أسباب السلطة التقديرية لإلدارة متعددة وخمتلفة وذلك لعدة اعتبارات، فاملشرع 

للظروف اليت يراها مالئمة الختاذ القرار املناسب  عندما يترك حرية التصرف لإلدارة وفقا

  .فهو يكتفي بوضع القاعدة العامة اليت تتصف باملرونة لتحقيق املصلحة العامة

الفرع (السلطة التقديرية لإلدارة إىل مربرات قانونية  ومربرات ميكن تقسيم أسباب

  ).الفرع الثاين(وأخرى مربرات تنظيمية ) األول

  الفرع األول

  املربرات القانونية

تفرضه إرادة املشرع حسب طبيعة النص القانوين،  ،إن احلديث عن املربرات القانونية

حيث أنه من الصعب أن حييط مبختلف الظروف احمليطة بأي تصرف مستقبلي تريد اإلدارة 

 فالسلطة التقديرية هي ضرورة الزمة لتكملة النقص والفراغ الذي يوجد يف. القيام به

من املستحيل على كل من املشرع والقاضي التوقع املسبق لكل فجمموع النظام القانوين، 

وعلى ذلك تساعد السلطة التقديرية لإلدارة على تفسري . حللول ولكل أمور احلياة املتغريةا
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هذه القواعد وتكملتها مبا تقتضيه احلياة، آخذة بعني االعتبار الظروف اخلاصة بكل حالة 

  .1حدة فردية على

إذن مسألة السلطة التقديرية من الناحية القانونية هي مسألة حتمية ألا ترتبط بالوظيفة 

فاملشرع . اإلدارية، ويؤكدها عجز املشرع عن تنظيم جزئيات وتفصيالت األعمال اإلدارية

عند وضعه للقواعد العامة اردة ال يستطيع أن يتنبأ وحييط جبميع مالبسات وظروف 

ظيفة اإلدارية، ولذلك بأنه يستلزم أن يترك لإلدارة سلطة املالئمة يف اجناز خمتلف أعماهلا الو

  .2ونشاطاا اإلدارية

وحل املشكالت اإلدارية اليت  ،إن اإلدارة هلا القدرة على مواجهة األمور اليومية

ميكن ولذلك فإنه ال . وتشكل خطرا على النظام العام ،تعترض طريق العمل اإلداري

للمشرع أن يضع مقاييس دقيقة ومعايري حمددة تقيد عمل اإلدارة، ألن الصاحل العام كثريا ما 

يتطلب ترك قدر من احلرية وفقا ملا تقتضيه طبيعة الظروف والوقائع املستقبلية اليت ال ميكن 

  .حتديدها والتنبؤ ا

                                                 
1
   .233.، ص1994 بريوت، رأفت فود، مصادر املشروعية ومنحنياا، دار النهضة العربية،  

  .76.مد كامل ليلة، املرجع السابق، صحم  2
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ة لإلدارة هلا مربر عملي من ، أن السلطة التقديري 1إن من أهم ما جاء به الفقه الفرنسي

حيث ضرورا يف مجيع املؤسسات اإلدارية ويف شىت ااالت وامليادين، ألنه من غري املمكن 

على املشرع أن يتنبأ برؤية مستقبلية يتم من خالهلا حتديد خمتلف العناصر والظروف احمليطة 

  .باختاذ القرار

رف ليس أمر حمتكر على اإلدارة فقط بل إن استقالل اإلدارة بشيء من احلرية يف التص

مجيع السلطات العامة يف الدولة تتمتع بقدر من احلرية يف التصرف، ولكن خيتلف جمال 

استعماهلا حبسب األحوال، وعليه فإن السلطة التقديرية لإلدارة هي التزام مببدأ املشروعية، 

إلداري ومتطلباته وظروف غري أن هذا االلتزام يتصف باملرونة طبقا الحتياجات العمل ا

  .2احلال، وذلك كله يف حدود القواعد القانونية العامة اليت تسمح  باملرونة

                                                 
1
 « La justification du pouvoir discrétionnaire dans toute organisation administrative il 

est nécessaire qu’une part-plus ou moins grande selon les domaines –de pouvoir 

discrétionnaire   soit laissée aux autorités  administratives.  

Cette nécessité procède de ce qu’il est impossible tant au législateur qu’au juge d’avoir 

une vue exacte des éléments concrets qui , au moins en partie et en certains cas, 

conditionnent l’opportunité des décisions  administratives . La justification du pouvoir 

discrétionnaire est donc essentiellement une justification pratique. » Cf. André de 

LAUBADERE, Jean-Claude VENEZIA, Yves GAUDEMET, op.cit, p.693. 
  .69.كي، املرجع السابق، صر حممد الشوبعم 2
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، حيث قضت 1وميكن استخالص هذه املربرات من أحكام القضاء اإلداري املصري

  :حمكمة القضاء اإلداري يف حكم مميز هلا يف هذا اال بقوهلا

 ااحترامهبرية يقوم على وجود قواعد تلتزم جهة اإلدارة إن مبدأ املشروعية اإلدا" 

، ومع على األفرادعلى اإلدارة قيود  تفرضومراعاا يف نشاطها وتصرفاا، وهذه القواعد 

حاجة اإلدارة إىل قسط من احلرية  تتعارض معينبغي أن ال  احلريات العامة  ذلك فإن محاية

وإذا كان من الضروري احليلولة دون استبداد اإلدارة  .فل هلا حسن إدارة املرافق العامةتك

وأن جننبها  ،يتميز بطابع اآللية واجلمود هااألفراد فال بد من أن ال يكون دور بشأن حريات

روح اإلبداع واالبتكار لدى املوظفني خلق وعلينا  ،ما استطعنا طريق الروتني اإلداري العقيم

  .ةمن أجل كفاءة وفعالية السلطة اإلداري

ضمانا حلماية حقوق   ضرورة التقيد مببدأ املشروعيةخلق نوع من التوازن بنيو

حلسن سري وحريات األفراد من جهة، وبني ضرورة ختليص اإلدارة من طابعها الروتيين 

فجاءت املوازنة املنشودة مبنح جهات اإلدارة قسطا متفاوتا من  .اإلدارة من جهة أخرى

وحتررها من جمرد تنفيذ  ،يف مقدمتها السلطة التقديريةوت متنوعة احلرية يف صورة امتيازا

 .تطلبه احلياة اإلدارية من ضروراتمراعاة حلسن مقتضيات العمل وما ت لوائحالالقوانني و

                                                 
  .39.مقتبس عن نواف كنعان، املرجع السابق، ص .1969/ 02/ 25قرار حمكمة القضاء اإلداري  1
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لزوم السلطة احملدودة حلماية األفراد مثل الزمة حلسن سري اإلدارة  نفالسلطة التقديرية إذ

 ."وحريام

  الفرع الثاين

  املربرات التنظيمية

ناحية الواقعية له عدة أسباب من ال ،إن اعتراف املشرع بالسلطة التقديرية لإلدارة

عند  بالرغم من خطورة السلطة التقديرية على حقوق وحريات األفراد .لية والفنيةموالع

وأن تتمتع  إلدارةعدم تقييد اعلى املشرع يستلزم  إال أنه .جتاوز اإلدارة حدود هذه السلطة

وذلك دف حتقيق  ،والوقت املناسب إلصدار قراراا ،رية تقدير الظروف املالئمةحب

كالت حل املشوألن اإلدارة هي األقدر على مواجهة األمور اليومية،  .املصلحة العامة

  .1عمل اإلدارة، أو متثل خطرا على النظام العاماإلدارية اليت تعترض طريق 

يتطلب عليها  ،كما أن من مبادئ علم اإلدارة العامة أن حسن قيام اإلدارة بوظيفتها

الواقع الذي حتتك به، إذ ومبا يتفق  ،رية يف ممارسة اختصاصاا وتطبيق القانوناحلقدرا من 

أن القانون مهما بلغ مشوله وزادت دقته ال يقوى على اإلحاطة بكل شيء وكل اجلزئيات، 

                                                 
1
  .554. املرجع السابق، صالقضاء اإلداري، عبد الغين بسيوين عبد اهللا،  
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مما يعيق سري العمل اإلداري ويؤثر سلبا  ،وعدم أدائها ملهامها ،مجود اإلدارةيعين د ألن التقيي

  .1على حتقيق املصلحة العامة

ومن غري املمكن أن متارس اإلدارة صالحيتها بشكل آيل ألوامر املشرع، فاإلدارة 

دي إىل حبكم تنظيمها وتشعب هياكلها وتعدد اختصاصاا ال ميكن تقييدها، ألن ذلك يؤ

ون حتقيق املصلحة اليت حتول د ،قتل روح االبتكار واملبادرة وخلق املشاكل والتعقيدات

وإنشاء املرافق العامة ومحاية  ،ألن اإلدارة هي ذراع الدولة يف البناء والتعمري. العامة لألفراد

 دون أن يترك هلا ،األمن الداخلي واخلارجي، فهي ال تستطيع القيام بتلك املسؤوليات

 .2لتحقيق املصاحل واألهداف العامة ،املشرع حق اختيار الوسائل اليت تراها مالئمة

 ،تعترب السلطة التقديرية الوسيلة الناجحة والفعالة اليت تساعد اإلدارة يف القيام بالتزاماا

وحتقيق أهدافها على وجه سليم، بصورة تكفل احملافظة  ،ومواجهة االحتياجات العامة لألفراد

  .3حسن سري املرافق العامة بانتظام واطراد على

فمن الناحية .إن السلطة التقديرية لإلدارة هي ضرورة عملية وقانونية بالنسبة لإلدارة

العلمية تسمح السلطة التقديرية لإلدارة مبالئمة تصرفاا واحلاجات العامة والتغريات 
                                                 

1
  .611. ، ص 2006 اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة،، 2ط القانون اإلداري،ب احللو، راغماجد  

2
  .205 .حممد رفعت عبد الوهاب، املرجع السابق، ص  

3
  .71 .عمر حممد الشوبكي، املرجع السابق، ص  
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اقع املتغري للحياة اليومية، وغياب هذه االجتماعية وبتطبيق القواعد العامة اردة على الو

السلطة التقديرية قد يؤدي إىل تعويض النظام السياسي كله للخطر، ألن حصر دور اإلدارة 

  .1يف جمرد املنفذ سيحدث كسرا يف الرابطة اليت تصل احلكام واحملكومني

ة إن التطورات االجتماعية واالقتصادية أدت إىل حدوث تغريات يف دور اإلدار

ظيم لغرض التسيري والتن ،من حيث أساليب ممارسة الوظيفة اإلدارية ،والسلطات املخولة هلا

فهي الزمة  ،ا يأيت دور السلطة التقديرية وضرورانومن ه .اإلداري وحتقيق الصاحل العام

حلسن سري العملية اإلدارية باملوازاة أو باملقابل جند ألن السلطة املقيدة الزمة حلماية حقوق 

أن تلزم نفسها بعدم  وعلى هذا األساس فإن اإلدارة العامة ال تستطيع. األفراد وحريام

لوفاء طة التقديرية، ألا إن فعلت ذلك فسوف جترد نفسها من القدرة على اممارسة السل

  .2باألهداف اليت وجدت من أجلها

تعترب السلطة التقديرية مسألة حتمية ال بد من التسليم ا، ألا ترتبط بطبيعة الوظيفة 

اإلدارية وهي سلطة مقابلة ملسؤولية اإلدارة يف تسيري املرافق العامة بانتظام واطراد خلدمة 

  .3األفراد وحتقيق النفع العام هلم

                                                 
1

 .38.ان، املرجع السابق، صنواف كنع 
  .70.عمر حممد الشويكي، املرجع السابق، ص 2
  .77.حممد كامل ليلة، املرجع السابق، ص 3
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أن ممارسة السلطة التقديرية لإلدارة هلا Maurice Hauriou   1ه الفرنسييعترب الفقي

مربرات قانونية حتددها القواعد والنصوص القانونية ، ألنه املشرع خيتص بسن القواعد 

واألحكام العامة ويستحيل عليه ضبط مجيع تصرفات وأعمال اإلدارة بسبب التعقيدات 

  .اإلدارة بأي طريقة ويف أي زمنوالظروف االستثنائية اليت قد تواجه 

إن السلطة التقديرية تتميز عن غريها من السلطات واالمتيازات اليت مترسها اإلدارة، 

 .وهو ما سوف نبينه يف املطلب املوايل

  املطلب الثاين

  :خصائص السلطة التقديرية لإلدارة

السلطة التقديرية إن احلديث عن ميزات السلطة التقديرية لإلدارة يلزم علينا متييز 

لإلدارة عن غريها من األعمال والتصرفات القانونية واإلدارية األخرى املشاة هلا، سواء من 

  . حيث األساس القانوين، أو من حيث أسلوب ممارستها

                                                 
1
 « L’existence du pouvoir discrétionnaire   est généralement justifiée, tout au moins 

lorsqu’il s’agit de l’application de la loi, par l’impossibilité en face de laquelle se trouve 

le législateur, obligé qu’il est de procéder par règles générales, de prévoir la complexité 

des situations particulières et d’indiquer a l’administration, en chaque hypothèse, de 

quelle façon et à quel  moment elle doit agir »"Cf. Maurice HAURIOU, Précis de droit 

administratif et de droit public,12
e
, Dalloz,2002, op.cit,p.351-352.       
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إن مجيع السلطات العامة يف الدولة، تتمتع بقدر من حرية التقدير إال أا ختتلف ضيقا 

ومبا أن السلطة اإلدارية هي من ضمن هذه السلطات . يعة عملهاواتساعا حبسب السلطة وطب

فإا تتمتع ذه احلرية يف مباشرة أعماهلا املتمثلة، يف العقود والقرارات اإلدارية، وكذلك 

غري أنه، وبشيء من التعمق يف حتليل أعمال السلطة اإلدارية، لتحديد مواطن . األعمال املادية

اك قد يؤدي إىل القول بأن هذه السلطة ترتد دوما إىل القرارات السلطة التقديرية فيها، ذ

  .اإلدارية

يف الدولة يز السلطة التقديرية لإلدارة عن غريها من السلطات العامة يمتسنتناول إذن 

الفرع ( رة عن غريها من األعمال اإلداريةيز السلطة التقديرية لإلدايمت، و)الفرع األول(

  ).الثاين

  لالفرع األو

  متييز السلطة التقديرية لإلدارة على السلطات العامة يف الدولة

بل  ،إن احلديث عن السلطة التقديرية لإلدارة ال يعين أن تكون بشكل كامل ومطلق

كما أن اإلدارة ال تنفرد لوحدها بالسلطة . هلا املشرع من خالل النصوص القانونيةحيدده ما 

غري أا  ،عامة يف الدولة هلا جمال من حرية التقديرحيث أن خمتلف السلطات ال ،التقديرية

  .ختتلف من حيث املدى حبسب طبيعة األحوال والظروف
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 : السلطة التأسيسية -أوال

وهلا احلرية يف حتديد  ،سسة هي اليت تضع دستور الدولةفالسلطة التأسيسية أو املؤ

النظام السياسي للدولة واحلقوق واحلريات، وهي اليت تعمل على ضبط االختصاصات 

وفقا للظروف  حتديد العالقة فيما بني السلطاتو ،ةاألساسية للسلطات العامة يف الدول

  .السياسية واالجتماعية واالقتصادية

وذلك تفاديا  ،يشترط أن يكون عمل السلطة التأسيسية بتناسب ورغبة الشعب

وإذا كانت مبادئ القانون الدويل العام قد تفرض . لسقوط الدستور بشكل سلمي أو ثوري

قيودا معينة على السلطات التأسيسية إما مراعاة ملصاحل الدول األخرى أو حلريات األفراد، 

ى خمالفة هيئة تأسيسية ملدة االلتزامات، وعليه فإن مجيع السلطات إال أنه ليس هناك جزاء عل

  .1العامة يف الدولة تلتزم مبا نص عليه الدستور

فسلطتها التقديرية  ،وخالصة القول أن السلطة التأسيسية ال ختضع ألي تقييد حمدد

يس وإنشاء فهي اليت تعمل على تأس .غري حمددة يف نصوص قانونية وختضع لتقديرهاوواسعة 

هلا أو ؛خباصيتنيالسلطة التأسيسية تتمتع  .ااحتدد اختصاصوالسلطات األخرى يف الدولة 

ال ختضع  كما أا، الوجود مقارنة بالسلطات األخرىأا سلطة أصلية مبعىن أا أسبق يف

                                                 
  .35 .حممد الطماوي، املرجع السابق، صسليمان  1
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يف وضع مبعىن هلا احلرية  ،أما اخلاصية الثانية أا سلطة غري مقيدة ؛لنصوص دستورية وقانونية

كما أا ختتار نظام احلكم وشكله دون قيد أو شرط  ،الدستور الذي تراه مالئما للبالد

 .1سبقم

 : السلطة التشريعية - ثانيا

لكنها ليست مطلقة كما  ،واسعة ةتتمتع السلطة التشريعية يف ممارسة اختصاصاا حبري

. ورد يف الدستور من قواعد عامةهو الشأن بالنسبة للسلطة التأسيسية، فاملشرع يتقيد مبا 

وذلك بوضع القواعد واألحكام العامة  ،ولكن مهما يكن فإن للمشرع حرية شبه مطلقة

  .2ضمن ااالت احملصورة يف الدستور

القيود اليت ينص عليها فيتمثل يف االستثناء أما األصل هو حرية السلطة التشريعية إن 

وظيفتها على تنفيذ ما نصت عليه  قتصرن األصل أن تالنسبة لإلدارة فإالدستور، أما ب

د هو األصل واحلرية هي ومن مث كان التقيي .القوانني يف حدود قواعد الشكل واالختصاص

هلا دده  حتيتة الاحلريتتمتع بقدر من  ومن ناحية أخرى فإن السلطة التشريعية؛االستثناء

 .الذي يتفق والصاحل العام النصتختار مبنطق إرادا دون معقب عليها ف ،السلطة التأسيسية
                                                 

  . 17 .خماشف ، املرجع السابق،  ص مصطفى  1
ر النهضة العربية، ، دا2خالد سيد حممد محاد، حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة دراسة مقارنة، ط 2

 .86.، ص2013القاهرة، 
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املراحل ك ،باإلجراءاتلقيود معينة فيما يتعلق  العادي التشريع وإذا أخضع الدستور

 ،ت اليت متلك املسامهة يف التشريعاهليئا من حيث واالختصاص العملية التشريعية،ر ا متاليت 

فإن املسلم به أن السلطة  .ة اليت ليس للتشريع أن يتجاوزهايأي القيود املوضوعواحملل 

ألن ذلك يتعلق بنطاق السياسة أكثر عنه  ،التشريعية تستقل بتقدير أهداف التشريع

  .1بالقانون

إن حرية السلطة التشريعية ختتلف عن السلطة التقديرية لإلدارة ألن املشرع هو الذي 

حيدد جمال التقييد والتقدير لسلطة اإلدارة يف اختاذ قراراا، كما أن سلطة اإلدارة ختضع 

  .للرقابة القضائية

  :قضائيةلاالسلطة - ثالثا

بني األفراد فيما بينهم  صل يف الرتاعاتلفللقضائية على تطبيق القانون تعمل السلطة ا

يف االلتزام بتنفيذ القانون  يتشابه دور القاضي ورجل اإلدارة .أو بني أشخاص القانون العام

ا يصبح معمل السلطة التنفيذية، بل إن عملهشبه إىل حد كبري يعمل السلطة القضائية ألن 

  .2ممارسة االختصاصات املقيدة من حيثواحدا يف طبيعته 

                                                 
  .37.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص  1
  .45. ص ،السابق املرجعسليمان حممد الطماوي ،  2
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إن السلطة التقديرية للقاضي حيددها النص القانوين مثال يف حالة توضيح العقوبة جند 

حدين هلا، حد أدىن وحد أقصى فيما ينطبق بعقوبة الغرامة واحلبس أو السجن، وأحيانا بنص 

  .القانون على منح القاضي االختيار بني عقوبتني إلزامه احلبس

ة حني توقيع العقوبة املالئمة حسب طبيعة لو درجة كما أن السلطة التقديرية لإلدار

ختتلف حرية القاضي عن حرية . اخلطأ املهين الذي يرتكبه املوظف وفقا لنص القانون

اإلدارة، فالقاضي ال يعرب عن إرادته وإمنا عن إرادة املشرع، ولكن إذا اختار القاضي تفسريا 

حلل هو أن التفسري أو هذا ا فهذا يغينأو اختار حال من بني احللول الكثرية،  ،لنص غامض

  .األنسب واملشروع

وعلى عكس ذلك فإن رجل اإلدارة يعرب عن إرادته اخلاصة وإذا اختار وسيلة معينة أو 

حال معينا فإن ذلك ال يعين أن باقي احللول أو الوسائل غري املشروعة، أو كما قال بعض 

وفقا للتفسري الذي أخذ به، إمنا يريد املشرع " الفقهاء أن القاضي حني يقضي باحلكم يقول 

فقا للرخصة املخولة يل، أريد باسم القانون، وو" رجل اإلدارة فإنه بقول أما ...".كذا 

يف حني قراراته ال تتمتع . ، كما أن حكم القاضي حيوز حجية الشيء املقضي فيه..."كذا
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بأي حال من األحوال ذه احلجية وإن كانت تتمتع بعض االستقرار خضوعا للضرورة 

  . 1العلمية

  الفرع الثاين

  السلطة التقديرية عن  األعمال اإلداريةمتييز 

يعد خضوع اإلدارة ملبدأ مشروعية مسألة أساسية وجوهرية لقيام دولة القانون، ولكن 

أحيانا يترك املشرع احلرية يف تقدير التصرف املالئم حسب طبيعة الظروف واألحوال اليت 

اق الضرر باملصلحة العامة ألن تقييدها يؤدي إىل إحل ،قد ال يتوقعها وال يدركها مسبقا

  .لألفراد والنظام العام للبالد

  متييز السلطة التقديرية عن االختصاص املقيد: أوال

من الصعب وضع معيار قاطع لتحديد جمال السلطة التقديرية لإلدارة، حيث اختلف 

. صاص املقيداالختالتمييز بني السلطة التقديرية و يف حتديد هذه املعايري اليت حتدد لنا 2الفقه

أي جمموع احلاالت ، االت اليت تظهر ا هذه السلطةيقصد مبجال الصالحية التقديرية احل

                                                 
  .46.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص 1
ضمن   بشأن حتديد جمال الصالحية التقديرية Waline, Bonnard, Laubadereاختلف الفقه الفرنسي كل من 2

موسوعة القضاء  علي خطار شطناوي،  مقتبس عن. عناصر القرار اإلدارية والتفرقة بينها وبني االختصاص املقيد
 .74. املرجع السابق، صاإلداري ، اجلزء األول، 
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وهي احلاالت اليت ال تكون فيها سلطة اإلدارة  ،تمتع اإلدارة فيها بسلطة تقديريةاليت ت

  . مقيدة

 فقد حاول جانب من الفقه التمييز داخل دائرة تصرفات اإلدارة العامة بني أعمال

فهي  األخرية تظهر الصالحية التقديريةويف هذه الطائفة  ،السلطة وبني أعمال اإلدارة العادية

وتتمتع اإلدارة يف مباشرا احلرية ذاا اليت يتمتع ا  ،أعمال تشبه أعمال وتصرفات األفراد

لق مادام أا تتع ،أما قرارات السلطة فلن تكون مشروعة دون تأهيل قانوين مسبق.األفراد

   .فيتعني أن متارس ضمن إطار القانون ونطاقه ،ومتس يف كثري من األحيان احلقوق الشخصية

I-اآلراء الفقهية:  

إىل أن سلطة اإلدارة تكون تقديرية إذا كان من املستحيل 1ي من الفقهذهب رألقد 

ولكن هذا الرأي يصادر على املطلوب ألن . إخضاع اإلدارة يف ممارسة تلك السلطة للقضاء

  . عدم خضوع اإلدارة لرقابة القضاء مبمارسة اختصاص تقديري و ليس العكس

ة ما إذا كان مقيدا وعلى هذا األساس جيب أن حيدد مقدما نوع االختصاص ملعرف

فتخضع اإلدارة يف ممارسته للقضاء، أو تقديريا فتمارسه اإلدارة دون معقب من القضاء يف 

 .احلدود اليت سنعرض هلا فيما بعد

                                                 
 .47سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص  1
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تتمثل يف وقيل أيضا أن السلطة التقديرية تظهر يف حالة التصرفات السلبية اليت 

ولكن , ألا تقدر مالءمة إقدامها على التصرف أو االمتناع عنه ؛امتناع اإلدارة وسكوا

بينما يظهر االختصاص املقيد يف القرارات . ليس هناك جمال إلرغام اإلدارة على التصرف

 ، منهاإىل قسمنيوالتصرفات اإلجيابية وينبين على ذلك أن نشاط اإلدارة العامة يقسم 

 اإلدارةال اليت يتركها املشرع وبصفة كلية حلكمة واليت تضم األعم ،طائفة اإلدارة البحتة

دارة القضائية اليت تشمل األعمال وطائفة اإل .وال ختضع للرقابة القضائية ،العامة وحدها

  .1اخلاضعة للرقابة القضائية

ينحصر يف حق اإلدارة يف االختيار  ،أن جوهر السلطة التقديرية 2ويرى بعض الفقهاء

بني عدة حلول كلها مشروعة، بينما يتعني على اإلدارة يف جمال االختصاص املقيد أن تلتزم 

هذا تعريف دقيق للسلطة و. سواه أصبح عملها غري مشروع  حال بعينه، حبيث إذا تعدته إىل

يتعني على القاضي يف كل حالة ، إذ دة، و لكنه ال يقدم كثريا كمعيارالتقديرية والسلطة املقي

، أو أن هلا أن ختتار بني نت اإلدارة ملزمة بإتباع حل معنيعلى حدة أن يبحث فيما إذا كا

 .عدة حلول كلها مشروعة

                                                 
 .74. املرجع السابق، صموسوعة القضاء اإلداري ، اجلزء األول، ، علي خطار شطناوي 1
 .48. سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص 2
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أنه من اخلطورة مبا كان،  ،1يعقب على هذا الرأي األستاذ سليمان حممد الطماويو

معينة يف تشريع يصدره ،فليس معىن ذلك " را أفكا" ألن املسلم به، أنه إذا مل حيدد املشرع 

و تفريعها على املبدأ السابق . استقالل اإلدارة بتضمني تلك الفكرة ما تشاء من أحكام 

استقر الرأي يف مصر ويف كثري من البالد على أن السلطة التنفيذية ليس هلا أن تضمن اللوائح 

لشروط الضرورية لتنفيذ القانون التنفيذية حكما جديدا،  بل جيب أن تقتصر على وضع ا

  .دون زيادة أو نقصان

يرتبطان , ويرى الفقه احلديث أن مفهومي السلطة التقديرية واالختصاص املقيد

ففي احلالة األوىل يتمتع رجل اإلدارة حبرية . ارتباطا وثيقا بتقدير مالءمة اإلجراء املتخذ

أما يف احلالة الثانية فمهما كان  .الءمةمالءمة فهو قاضي م اختيار احلل الذي يراه أكثر

تقدير رجل اإلدارة الشخصي أو رؤسائه حول مالءمة اإلجراء املتخذ فيتعني عليه اختاذه 

  .2كما هو معني مسبقا

، وبالتحديد اصر القرار اإلداريعنب لطة التقديرية واالختصاص املقيدالستتعلق 

وبذا خياطب  .وبصورة أكثر حتديدا بعنصر املوافقة بني حمل القرار وأسبابه ،عنصر احملل

                                                 
 .49. حممد الطماوي، نفس املرجع ، صسليمان  1
 .74. املرجع السابق، صموسوعة القضاء اإلداري ، اجلزء األول، ، علي خطار شطناويمقتبس عن  2
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اذ القرار إال ال ميكنكم اخت: القانون يف حالة السلطة املقيدة رجل اإلدارة، وكأنه يقول له

ويف حالة السلطة . مبعىن إذا حتققت هذه احلالة الواقعية أو تلك .هلذا السبب أو ذاك

وقت الذي يترك احلرية لرجل اإلدارة يف اختيار القرار املناسب يف ال التقديرية فإن القانون

  . بتقدير احلالة اليت يتعني فيها اختاذ القرار يراه مناسبا فهو املختص

 هيقصد باالختصاص املقيد هو ذلك العمل أو التصرف الذي ال متلك اإلدارة مبوجب

حيث حيدد هلا املشرع أسلوب أو طريقة التصرف بشكل  ،بني بدائل متعددةحرية االختيار 

يكون دور السلطة اإلدارية يف التحقق والتثبت من توفر و .وفقا لشروط حمددة ،معني

فيتعني عليها اختاذ القرار اإلداري احملدد وليس هلا القرار  ،احملددة مسبقاشروط القانونية ال

  .1لنسبة للسلطة التقديريةمثلما هو احلال با املناسب من بني عدة قرارات

اليت تقوم على  ةيرتبط االختصاص املقيد بالصياغة اجلامدة للقواعد القانوني

اصطالحات حمددة وواضحة ودقيقة، وتتميز القواعد املنظمة لالختصاص املقيد بسهولة 

  .2التطبيق وحتقيق االستقرار يف املعامالت

                                                 
1 Jean-claude RICCI, Droit administratif, 3é, Hachette, Paris, 1996, p.18-19.   

  .16. ص، املرجع السابق، سامي مجال الدين 2
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من بينها استخدام األرقام واحلساب يف نطاق  ،واألمثلة على االختصاص املقيد كثرية

معينة من صايف الدخل  فالقواعد اليت تلتزم املمولني بدفع ضريبة حمددة ببنية ،القانون الضرييب

يف ومن القواعد املتمثلة  .عل سلطة اإلدارة يف تطبيق هذه القواعد سلطة مقيدةجتأو الربح، 

اهليئات من طرف من حيث حتديد املواعيد واملراحل اليت جييب إتباعها  ،اإلجراءات

ويكون االختصاص مقيدا كذلك بالنسبة لتحديد الشروط القانونية للترشح يف .املختصة

  .منصب معني

شروط قانونية معينة أو تقوم عناصر واقعية افر االختصاص املقيد عندما نتونكون أمام 

دون أن يكون هلا  ،مبقتضى حكم القانون إصدار قرار معنيويتحتم على اإلدارة  ، مماحمددة

الذي توافرت  االختيار يف هذا اال، فليست هلا حرية االمتناع عن إصدار القرار املطلوب

فالقانون هو الذي يبني وحيدد لإلدارة اخلطة أو السلوك الذي  .أركان وشروط إصداره

ويأمرها بالتصرف عندما تتحقق الشروط الواجب  ،اشرة نشاطهاجييب عليها إتباعه يف مب

  .1توافرها إلمكان القيام بالعمل املطلوب، وال جيوز لإلدارة أن تلجأ للقياس أو االختيار

  :2ومها ص املقيد يقوم على عنصرين أساسنيتأسيسا على ما سبق، فإن االختصا

                                                 
  .69. ليلة، املرجع السابق، صحممد كامل  1
  .59. املرجع السابق، صموسوعة القضاء اإلداري ، اجلزء األول، ،  علي خطار شنطاوي 2
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 ،اختاذ قرارات إدارية وممارسة اختصاصات وصالحيات معينة يتمثل يف العنصر األول-

، سلطة مبقتضى القوانني واألنظمة مبا هلا من ،فتعرب اإلدارة فيهما عن إرادا املنفردة وامللزمة

  .قصد إحداث آثار قانونية معينة

العنصر الثاين يتمثل يف وجوب ممارسة ذلك االختصاص على النحو والصورة اليت -

ا القانون مسبقا، هلذا ال متلك اإلدارة يف هذه احلالة حرية تقدير مدى التدخل إلصدار حدده

  .متلك أيضا حتديد مضمواال قراراا أو إبرام عقودها، كما أا 

فهو  ،إن سلطات القاضي اإلداري يف مواجهة االختصاص املقيد تكون بشكل عادي

وعدم خروج اإلدارة على القواعد القانونية  ،ارييقوم بالرقابة على مشروعية القرار اإلد

إن ممارسة اإلدارة لالختصاص املقيد يرتبط بفكرة الشرعية، وهلذا فإن .احملددة هلذا القرار

اإلدارة ختضع للرقابة القضائية، وال شك أن مصلحة األفراد ومحاية حقوقهم وحريام 

إلدارة نطاق وجمال حدود حيث حيدد املشرع ل ،تتحقق مع فكرة االختصاص املقيد

  .وهذا ما مينعها من التعسف يف استعمال سلطاا  ،اختصاصها بطريقة دقيقة وواضحة

ولكن ال يصح النظر إىل . ويشكل ضمانة أساسية حلماية حقوق وحريات األفراد

املوضوع من زاوية محاية احلقوق وحريات األفراد، ألن له جانبا آخر جتب محايته ونقصد 

انب املتعلق بالصاحل العام الذي تعمل اإلدارة على كفالة حتقيقه على أن تكون بذلك اجل
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أعمال وتصرفات اإلدارة دف للوصول إىل هذه الغاية، وال نزاع يف أن الصاحل العام 

يقتضي يف بعض احلاالت االعتراف لإلدارة بسلطة تقديرية متكنها من الوصول إليه بصورة 

  .1مرضية

 II - التفرقة بني السلطة التقديرية و االختصاص املقيدأهم معايري  

إن التمييز بني االختصاص املقيد والسلطة التقديرية خيضع لعدة معايري من أمهها 

اخلضوع للرقابة القضائية ومن حيث مدى إلزامية القواعد القانونية وعموميتها والتحديد 

  .القانوين واإلعالن القانوين ألسباب القرار اإلداري

  معيار الرقابة القضائية-أ

األصل أن مجيع تصرفات اإلدارة ختضع لرقابة القضاء اإلداري، سواء كانت ضمن 

ويستطيع القضاء إلغائها إذا ما صدرت هذه األعمال اإلدارية  ،سلطاا املقيدة أو التقديرية

فهي  ،ملقيدخمالفة ملبدأ املشروعية وخاصة تلك الصادرة عن اإلدارة يف حالة االختصاص ا

 .الذي ينص على خضوع أعمال اإلدارة لنص القانون ،ترتبط ارتباطا وثيقا مببدأ املشروعية

  .2هي رقابة مشروعة واضحة وحمددة بنص القانون هنافرقابة القاضي 

                                                 
  .74.حممد كامل ليلة، املرجع السابق، ص 1
 .44.سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص 2
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. ة لإلدارة ترتبط بفكرة املالءمةأما بالنسبة للرقابة القضائية على السلطة التقديري

مراعاة للظروف  إصدار القرار اإلداريحرية لإلدارة  القانون أن يترك ويقصد ذه األخرية

  .1يطة به دون معقب عليها من القضاءواملالبسات احمل

ففي مثل هذه احلالة ميكن للقاضي أن  ،ولكن قد تتدخل اإلدارة لتقييد احلريات العامة

الظروف اليت دفعت  يفحص قرار اإلدارة، فيما إذا كان هذه القرار أو التصرف يتناسب مع

فإذا اتضح للقاضي عدم مناسبة قرار اإلدارة مع األسباب أو  .اإلدارة إىل هذا التصرف

الظروف قضى بإلغاء القرار لعدم مشروعيته فهذا ال يعين أنه أصبح قاضي مالءمة فهو ال 

  .2يزال قاضي مشروعيته، إال أن املالءمة كانت شرطا ضروريا من شروط مشروعية القرار

  ر طبيعة القاعد القانونيةايمع-ب 

التمييز بني األحكام حيث أن  ،يدرانونية باإللزام والعمومية والتجتتميز القواعد الق

أساس للتمييز بني السلطة التقديرية واالختصاص كام اجلوازية احلامسة أو القاطعة واألح

األسلوبني، فتتوجه باخلطاب  املقيد، ألن القوانني والقرارات واألحكام تعرب عن مرادها بأحد

                                                 
، اإلسكندريةمنشأة املعرف، يعقوب يوسف احلمادي، القضاء ومراقبة السلطة التقديرية لإلدارة دراسة مقارنة،  1

  .122.، ص2012
 

  .80.علي حممود القيسي، املرجع السابق، صإعاد   2
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ة أو القاطعة أحيانا بصيغة الوجوب أو بصيغة اجلواز، وعليه يتعني التفرقة بني القواعد احلامس

   .1والقواعد اجلوازية

واملقصود بالقواعد احلامسة هي تلك القواعد اليت ال تترك ملن خيضع ألحكامها أي 

حدية يف حتديد املسلك الذي يتعني إتباعه وبذالك ال تنطوي اجلوانب اليت يتضمنها القانون 

أما القواعد اجلوازية فهي  -على أمهية كبرية وتبقى متروكة حملض تقدير املخاطب بأحكامها

أي  -يت تترك ملن خيضع ألحكام حرية االختيار بني عدة أعمال ممكنة قانوناتلك القواعد ال

  .2أن االختصاص املقيد يرتبط بالقواعد اإللزامية أما السلطة التقديرية تكون القواعد جوازية

   .حتديد النظام القانوينمعيار -ج

وهلذا  ،ة قرارات ممكنةتتضمن السلطة التقديرية اختيار القرار املالئم واملناسب بني عد

حىت ميكن القول أن صاحب االختصاص املقيد  ،ر الذايتفإن التقدير يتضمن معىن التقدي

ت اليت وليس له االختيار يف القرارا ،يكون فيه رجل اإلدارة مقيد بإدارة املشروع مسبقا

يترك و ،للعمل اإلداري ة هو عدم التحديد الكاملإن مصدر السلطة التقديري .ةيراها مالئم

                                                 
  .69.املرجع السابق، صموسوعة القضاء اإلداري ، اجلزء األول، علي خطار الشنطاوي،  1
 .70.، ص املرجعنفس موسوعة القضاء اإلداري ، اجلزء األول، علي خطار الشطناوي،  2
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مصدر السلطة  وذا فإن عدم حتديد النظام القانوين هو ،ن احلرية لصاحب القرارمقسط 

  . التقديرية لإلدارة

والعكس  ،فكلما اتسعت درجة إلزامية النظام القانوين ضاق حجم السلطة التقديرية

ديرية إذا كان غياب التحديد القانوين الدقيق هو معيار التمييز بني السلطة التق. صحيح

واالختصاص املقيد، فإن مصدر التحديد يتمثل يف القواعد التشريعية والقضائية باعتبارمها 

فمن خاصيته أنه قانون قضائي فإن  ،مصدران كل منهما يكمل اآلخر يف القانون اإلداري

  .1د مصدر من مصادر تقييد صالحية اإلدارةاالجتهاد القضائي يع

  : ألسباب القرار اإلداري اإلعالن القانوينمعايري -د

على أساس  يتضمن هذا املعيار التفرقة بني السلطة التقديرية واالختصاص املقيد

فإذا نصت القوانني على أسباب  .األسباب القانونية والواقعية اليت حتددها القوانني واألنظمة

اب إذا مل تتوفر األسب نكون أما اختصاص مقيد، أما القرار اإلداري بشكل واضح وحمدد

وهذا إذا ما يستلزم نوع من حرية  .ون أمام السلطة التقديريةكن اليت يبينها النص القانوين

  .2تقدير قيمة األسباب ومالئمة القرار

                                                 
 .71. املرجع السابق، صموسوعة القضاء اإلداري، اجلزء األول، علي خطار الشنطاوي،  1
 .44. صاملرجع السابق، مصطفى خماشف،  2
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إذا كانت إرادة املشرع غامضة وغري واضحة يرى األستاذ علي خطار الشطناوي أنه 

للبحث عنها واكتشافها وذلك لالستناد  ،لسابقةفيلجأ القضاء اإلداري إىل مجيع املعايري ا

ولكنها ال  ،عليها باعتبارها أدلة وقرائن تساعده على اكتشاف واستخالص إرادة املشرع

  .1تعترب معايري ملزمة

، ويف رأينا أن هذه املعايري الفقهية للتمييز بني االختصاص املقيد والسلطة التقديرية

 يقرر سلطةالقانوين الذي  القانونية، مبعىن الرجوع للنصفاألرجح فيها هو طبيعة القاعدة 

كالقيام بتصرف حمدد واإلجراءات الالزمة  ،من خالل اإللزامأو تقديرها تقييدها بإلدارة  ا

اجلواز مبعىن هلا سلطة االختيار واإلمكان من حيث الظروف الزمن  أو وحتديد مدة معينة؛

 .اإلجراء املناسب

 تقديرية عن أعمال السيادةمتييز السلطة ل: ثانيا

لقد سبق وأن شرحنا مفهوم السلطة التقديرية أما بالنسبة ألعمال السيادة فهي من 

ابتداع جملس الدولة الفرنسي األصل أا نظرية قضائية واملقصود ا جمموعة من األعمال اليت 

كانت رقابة القضاء تقوم ا السلطة التنفيذية غري أا ال ختضع للرقابة القضائية سواء 

                                                 
1

 .72. ، صاملرجعنفس علي خطار الشنطاوي،  
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اإلداري أو العادي وسواء صدرت يف ظل الظروف العادية أو االستثنائية فهي إذا تتمتع 

  .1حبصانة قضائية فهي تشكل استثناء على مبدأ املشروعية

، أن نظرية أعمال السيادة متثل أحد مظاهر السياسة القضائية 2يرى جانب من الفقه 

يها جملس الدولة الفرنسي ملواجهة األزمات اليت كانت دد كيام اليت جلأ إل احلكيمة املرنة

عملت احلكومة على  1814وتقوض أركانه فعلى إثر عودة النظام امللكي إىل فرنسا عام 

عقد العزم بإلغاء جملس الدولة دف التخلص من رقابته على أعماهلا هلذا جلأ جملس الدولة 

ويضمن استمرار رقابته على  ،للتصاحل مع احلكومة يادةالفرنسي إىل إنشاء نظرية إعمال الس

أما اجلانب اآلخر من الفقه فريى أن نظرية أعمال . بقية أعمال السلطة التنفيذية األخرى

تتمثل يف رغبة جملس الدولة الفرنسي بعدم التدخل يف  ،السيادة تستند إىل اعتبارات سياسية

فرقابة أعمال  .السياسي أو ذات البعد السياسي ذات الطابع ،رقابة أعمال السلطة التنفيذية

السيادة هي رقابة سياسية بالضرورة، حيث كان جملس الدولة الفرنسي يطبق معيار الباعث 

وهلذا فإن السلطة التنفيذية  ،السياسي للتمييز بني أعمال السيادة وأعمال اإلدارة األخرى

  .3أخرى تتوىل أعمال اإلدارة عن جهة وأعمال السيادة من جهة

                                                 
 .64.خالد السيد، املرجع السابق، ص 1

  .86. املرجع السابق، صموسوعة القضاء اإلداري، اجلزء األول، علي خطار الشنطاوي،  2
 .209.مد رفعت عبد الوهاب، املرجع السابق،صحم 3
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ادة نوعني من القرارات تصدر السلطة التنفيذية استنادا ملفهوم نظرية أعمال السي

وهي أعمال ال يتم إخضاعها للرقابة  ،مةأعمال يطلق عليها أعمال احلكو، اإلدارية

وللتمييز بني أعمال السيادة . خبالف القرارات اإلدارية ،تتمتع باحلصانة ألاالقضائية 

  .1فقه والقضاء حول معايري التفرقةوغريها من األعمال اإلدارية فقد اختلف ال

حيث يعترب العمل الصادر  ،الفرنسي مبعيار الباعث السياسي لقد أخذ جملس الدولة

ألسباب عن إصداره بواعث عن السلطة التنفيذية من أعمال السيادة إذا كانت الدوافع وا

نظرا  مت انتقاده ولكنه هذا املعيار. نت غري ذلك فتعترب أعماال إداريةأما إذا كا ،سياسية

فقد يوصف العمل الصادر عن السلطة التنفيذية بوصفني مبعىن أن يكون  ،ملرونته ونسبيته

ت على حقوق وحريا اكما أنه يشكل ديد ،ي وإداري يف نفس الوقتالباعث سياس

 .2ما جعل جملس الدولة الفرنسي يعدل عنه منذ اية القرن التاسع عشر ووهاألفراد 

نظرا لالنتقادات املوجهة ملعيار الباعث السياسي اجته الفقه والقضاء إىل البحث     

يرتكز على مضمون العمل الصادر عن السلطة التنفيذية وذلك  ،عن معيار موضوعي

. باالعتماد على جوهره وليس على شكله اخلارجي أو البواعث اليت دفعت إىل إصداره

                                                 
 .87.املرجع السابق، صموسوعة القضاء اإلداري، اجلزء األول، علي خطار الشنطاوي،  1

 .210.ص،املرجع السابق، حممد رفعت عبد الوهابمقتبس عن . 19/02/1875يالفرنسقرار جملس الدولة  2



 ماهية السلطة التقديرية لإلدارة                           الباب األول                      

 

 

66 

 

ن الفقه إىل القول أن فقد ذهب جانب م .على طبيعة هذا املعيار، 1ولكن اختلف الفقه

فيكون  ،نوين الذي تستند إليه احلكومةاملعيار املوضوعي تتمثل يف السند القا ماهية هذا

كون من قبيل األعمال اإلدارية يو ؛إذا كان تنفيذا لنص دستوري العمل من أعمال السيادة

  .العادية إذا كان تنفيذا للنصوص القانونية واألنظمة 

أما اجلانب اآلخر من الفقه فريى أن املعيار املوضوعي يعتمد على طبيعة الوظيفة اليت 

ومها الوظيفة احلكومية  ،ألن هذه األخرية تؤدي وظيفتني خمتلفتني ،احلكومة تقوم ا

وبالتايل يكون عملها  ،األوىل تكون فيها احلكومة سلطة حكم حيث أن. واألخرى إدارية

فيكون العمل الصادر عنها  ،أما الثانية فتكون فيها احلكومة سلطة إدارة ؛عن أعمال السيادة

   .عمال إداريا

نتهى الفقه يف األخري إىل ضرورة ترك حتديد أعمال السيادة إىل القضاء إىل أن ا

وعليه امجع الفقه إىل أن أعمال السيادة تشمل أربع  ،اإلداري من حيث نطاقها ومداها

 ،فئات من األعمال واملتمثلة يف األعمال املتعلقة بعالقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية

األعمال اليت هلا و واألعمال اليت تنظم عالقة الدولة مع بقية أشخاص القانون الدويل العام

                                                 
 .211.ص، نفس املرجع ،حممد رفعت عبد الوهاب 1
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األعمال املتعلقة بالعمليات , أمن الدولة وسالمتها عالقة ببعض اإلجراءات املتعلقة ب

  . 1احلربية

 ،دارة من حيث الرقابة القضائيةإن التمييز بني أعمال السيادة والسلطة التنفيذية لإل

إال أن جملس الدولة الفرنسي ، ضائية ضد رقابة اإللغاء والتعويضفإن األوىل تتمتع حبصانة ق

هذه احلصانة القضائية حيث قرر التعويض عن األضرار مؤخرا عمل على تضييق من حدود 

وهذا إعماال ملبدأ ، صا املعاهدات اتفاقيات الدوليةالنامجة عن بعض أعمال السيادة خصو

  .2مساواة األفراد أمام األعباء والتكاليف العامة

 إذا كانت أعمال السيادة تتمتع حبصانة قضائية فإن السلطة التقديرية ختضع لرقابة

ولكنه من املستقر عليه ، على الرغم من االختالف الفقهي حول املسالة ،القضاء اإلداري

أي أنه يقوم برقابة العمل اإلداري على  ،فقها أن القاضي اإلداري هو قاضي مشروعية

أي ال ميكنه أن يوجه  ،دون التدخل يف صالحيات اإلدارة ،النحو الذي ينص عليه القانون

وهذا تطبيقا .رها بتغيري قرارها ولكنه يقضي ببطالن وإلغاء القرار فقطعمل اإلدارة أو يأم

  .  3ملبدأ الفصل بني السلطات

                                                 
 .88املرجع السابق، صموسوعة القضاء اإلداري، اجلزء األول، علي خطار شطناوي،  1
 .210.ص، املرجع السابق ،حممد رفعت عبد الوهاب 2
 .122حممد مصطفى حسن، املرجع السابق، ص 3
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  متييز السلطة التقديرية عن األعمال املادية: ثالثا  

ا يعين مم. حول تنفيذ القرارات اإلدارية تتمحورإن األعمال املادية لإلدارة، هي أيضا 

مبجرد التعبري، أو اإلفصاح عن إرادة السلطة اإلدارية املنفردة يف  ومبا أن القرار اإلداري يقوم

أما التدابري السابقة والالحقة لتنفيذ القرار تندرج ضمن األعمال  إحداث أثر قانوين معني،

  .املادية

ن يف مكالقرار اإلداري والعمل املادي ي ومن هذا املنطلق، فإن أساس التفرقة بني

الذي أقرته وضع التنفيذ قوم على يفالعمل املادي  أماري ألثر قانوين، إحداث القرار اإلدا

مبعىن آخر أن العمل املادي ال تتجه فيه اإلدارة بإرادا الذاتية إىل . قانونية مباشرةالقاعدة ال

إحداث آثار قانونية، ويطلق على هذه التسمية اسم األعمال التنفيذية وهي ليست قرارات 

  .1إدارية، بل هي أعمال مادية 

ملادية يف حني أا من األعمال ا ،ومن أهم األعمال اليت قد ختتلط بالقرارات اإلدارية

  :وهي كالتايلأثر قانوين ليس هلا اليت 

   

                                                 
  .37. ص املرجع السابق، مصطفى خماشف،  1
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I- اإلجراءات التنفيذية اليت تتم تطبيقا للقوانني والقرارات اإلدارية  

والقرارات اإلدارية، من قبيل األعمال  لتنفيذية اليت تتم طبقا للقواننيتعترب اإلجراءات ا

املادية، ألن هذه األخرية ال بترتب عليها أي آثار قانونية على نفاذها، وهذا على عكس 

وجوب إحداثها آلثار قانونية معينة، سواء متثل هذه  ات اإلدارية، اليت يشترط لقيامهاالقرار

  .1اآلثار يف إنشاء مراكز قانونية جديدة أو تعديلها

واستنادا على ذلك تفلت هذه اإلجراءات من الرقابة القضائية بواسطة دعوى اإللغاء، 

على أساس أا جمرد أعمال تنفيذية للقوانني واللوائح، أو أا قرارات كاشفة وليست منشئة، 

حبيث ال يتولد عنها آثار قانونية بذاا، ومن مث تنتفي عنها صفة القرارات اإلدارية 

ويقصد بالقرار الكاشف، ذلك القرار الذي ال حيدث جديدا يف عامل القانون، بل .وطبيعتها

  .2يقتصر عمله على إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل، وحمققة بذاا لآلثار القانونية

II - التدابري الداخلية والسلطة التقديرية لإلدارة.  

اإلجراءات اإلدارية اليت ال ميكن تشمل التدابري الداخلية، طائفة غري متناسقة وجمانسة 

ومن أهم األمثلة على . االستغناء عنها، فهي صمام األمان واحملرك األساسي للعمل اإلداري

                                                 
 .119.نواف كنعان، املرجع السابق، ص 1
  .448. سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص 2
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، كما "تعليمات املرفق " هذه التدابري، املنشورات، والتعليمات الداخلية اليت يطلق عليها 

الغات الرمسية، كما يندرج ضمن يضم أيضا موضوع التدابري، األوامر اإلدارية الداخلية، والب

  .1دائرة التدابري الداخلية أيضا، تدابري تنظيم االمتحانات اجلامعية، وجداول املراقبة

ولتمييز اإلجراءات الداخلية عن األعمال القانونية لإلدارة، فإنه يلزم الرجوع إىل 

ثر قانوين فإنه حمتوى ومضمون اإلجراء أو العمل، فإذا كان من شأن هذا العمل إحداث أ

أما إذا كان العكس أي مل حيدث أثر . يعد من قبيل األعمال القانونية أي القرارات اإلدارية

ل األعمال املادية قانوين فإنه يعد من ضمن التدابري أو اإلجراءات اإلدارية واليت تعد من قبي

ومن ناحية أخرى أن موضوع التمييز بني األعمال القانونية والتدابري الداخلية ؛هذا من ناحية

  . 2بشأايرتبط أيضا مبسألة قبول دعوى اإللغاء 

تتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية واسعة بصدد تقرير هذه املنشورات والتوجيهات، ألن 

ابري يف صورة مواد مثل مواد اإلدارة يف هذه احلالة ال تلتزم بشكل حمدد، فقد تصدر هذه التد

القانون أو الالئحة، كما قد تصدرها يف شكل خطاب أو رسالة للعاملني باإلدارة، كما قد 

  . 3تصدرها يف شكل أوامر أو شكل اقتراحات وآراء استشارية

                                                 
  .408. املرجع السابق، صاجلزء الثاين، علي خطار الشطناوي،   1

2
 .210.ص,املرجع السابق , حممد رفعت عبد الوهاب  
 .39. ص ، املرجع السابق مصطفى خماشف، 3
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  الفرع الثالث

  .التمييز بني السلطة التقديرية وغريها من امتيازات اإلدارة

على عكس األشخاص  اإلدارية مبجموعة من االمتيازات، السلطةالقانون  خصلقد 

ورة التسيري وضر ،وذلك لعدة أسباب واعتبارات تقتضيها متطلبات املصلحة العامة ،العاديني

اليت هي موضوع وتتمثل هذه االمتيازات يف السلطة التقديرية و. اإلداري داخل الدولة

  .امللكية  للمنفعة العامة عنزو ،حق التنفيذ املباشرباإلضافة إىل دراساتنا 

  حق التنفيذ املباشر:أوالً

I-يعترب حق التنفيذ املباشر امتيازا للسلطة اإلدارية، حيث أن  :املباشر التنفيذف تعري

اإلدارة تقوم بتنفيذ قراراا دون اللجوء إىل القضاء عكس األفراد،كما أا تستعمل القوة 

احلق يشكل ديدا إن طبيعة هذا .يسمى بالتنفيذ اجلربي وهو مااملادية إذا اقتضى األمر 

إال أن توجد ضوابط استعمال هذا  ،طورة االعتداء على حقوقهم، نتيجة خلملصاحل األفراد

  :1احلق واليت تتمثل فيما يلي

وحدد هلا طريقا معينا  ،إذا نص املشرع على عدم استعمال اإلدارة للتنفيذ املباشر-1

  .فال جيوز هلا أن تلجأ إليه إال إذا توفرت الشروط اخلاصة حبالة الضرورة ،تسلكه
                                                 

 .565.املرجع السابق ،صالقضاء اإلداري، عبد الغين بسيوين عبد اهللا ،  1
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  .وجلوؤها للطريق العادي أي القضاء ،لإلدارة احلق يف عدم استعمال التنفيذ املباشر-2

يتعني على اإلدارة أن تطالب األفراد بالتنفيذ االختياري ألحكام القانون، وأن  -3

نفيذ مضمون القرار قبل أن تلجأ إىل استخدام أسلوب التنفيذ تترك هلم وقتا كافيا للقيام بت

  .املباشر

على اإلدارة أن تتأكد من احلاالت اليت جييزها القانون استعمال حق التنفيذ  -4

املباشر، ألن القضاء اإلداري يراقب مدى مشروعية هذا التنفيذ وله أن يقرر وقف التنفيذ إىل 

  .حني الفصل يف الدعوى 

روعا مش ل السلطة اإلدارية حلقها يف التنفيذ املباشر يشترط فيه أن يكونإن استعما

ة املتمثلة يف اللجوء ، ألنه يعد مبثابة استثناء على القاعدة العاموذلك وفقا لنص قانوين جييزه

وما تتمتع به من امتيازات السلطة  ، ولكن العتبارات ومقتضيات املصلحة العامةإىل القضاء

  :1ه يف احلاالت التاليةمت تقرير العامة

                                                 
القانون اإلداري، دراسة مقـارنة،  خالد خليل الظاهر،.563.عبد الغين بسيوين عبد اهللا، املرجع السابق، ص 1

ماجد راغب احللو، املرجع .218.، ص1997، الطبعة، األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، الثاينالكـتاب 
 .528.السابق، ص
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وهي احلاالت اليت ينص عليها  ،وجود نص صريح أو مبا يسمى باإلجازة الصرحية-1

مثال قرار يتضمن هدم لوحق املسكن  .نفيذ املباشر للقرارات اإلداريةالقانون باستعمال الت

  .لعدم وجود رخصة بناء 

وذلك من  ،التنفيذ املباشر، حيث يعترف لإلدارة باللجوء إىل وجود نص بال جزاء-2

سواء .عدم وجود وسيلة قانونية لتنفيذهاأجل التكفل باحترام النصوص القانونية يف حالة 

ألن اإلدارة مكلفة حبكم اختصاصها  .متثلت هذه الوسيلة يف جزاء جنائي أو دعوى مدنية

فهنا اإلدارة  ،ال حيدد هدا األخري أي جزاء أو وسيلة للتنفيذ ولكن عندما ،بتنفيذ القانون

  .1ملزمة بالتنفيذ املباشر تفاديا لتعطيل تطبيق القوانني وإهدار قيمتها

اختاذ  يتطلب وشيكخطر وجود  ليت تقوم على أساسهي او ،حالة الضرورة3-

حيث تقوم اإلدارة باستخدام القوة  .باشرة ملواجهتهاملستعجلة واملجراءات جمموعة من اإل

حىت ال  ،اخلطر دون االستناد إىل نص قانوين أو االلتجاء إىل القضاءاملادية الالزمة لدفع هذا 

ربية أحيانا تستعمل اإلدارة القوة اجلو دارك آثارهاتألخطار جسيمة يصعب  تتعرض الدولة

                                                 
  .528.ص ،املرجع السابق ماجد راغب احللو، 1
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إال أن القضاء  .دوث فوضى أو اضطرابات وأعمال شغبكح .يف حالة ديد األمن العام

  :1اإلداري يشترط ملشروعية استعمال القوة اجلربية جمموعة من الشروط وهي كالتايل

  .م العامأن يوجد خطر جسيم يهدد النظا-1

أن يتعذر دفع هذا اخلطر الداهم بالوسائل القانونية العادية ، حبيث يستلزم على -2

  .النظام العام اإلدارة اختاذ اإلجراءات االستثنائية الكفيلة حبفظ 

أن تكون غاية وهدف اإلدارة من تدخلها هو حتقيق املصلحة العامة بالقدر الالزم   -3

  .ألن الضرورة تقدر بقدرها

-II العالقة بني السلطة التقديرية والتنفيذ املباشر.  

يعترف القانون لإلدارة أثناء تأدية مهامها وممارسة اختصاصاا مبجموعة من 

النصوص  يق املصلحة العامة، ولكن يف حدودمهمة اإلدارة يف حتق االمتيازات لتسهيل

يعد كال من السلطة التقديرية لإلدارة وحق التنفيذ .القانونية وذلك احتراما ملبدأ املشروعية

املباشر امتيازا من امتيازات السلطة اإلدارية اليت تتميز ا عن غريها من األفراد، إال أن جمال 

اسع  فال يقتصر على القرارات اإلدارية بل يشمل كذلك األعمال املادية السلطة التقديرية و

  .ليت يندرج ضمنها التنفيذ املباشرللسلطة اإلدارية وا
                                                 

 . 564.ص ،السابق ، املرجععبد الغين بسيوين عبد اهللا1
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بناء على نص قانوين،  كما أن السلطة التقديرية لإلدارة تعترب عملية تقريرية وسابقة

وتكون يف مضمون أو فحوى العمل اإلداري القانوين خصوصا القرار الذي يكون سابقا 

، حيث أن هذا يعترب عمال ماديا أما التنفيذ املباشر .على العمل املادي املتمثل يف التنفيذ

، من حيث وقت التدخل، وكيفية التنفيذ، السلطة التقديريةمعىن األخري قد يتضمن 

ولكن هذه السلطة ال تشكل طابعا قانونيا من حيث الطعن فيها إال إذا كانت يف . هوإجراءات

  . شكل عمل قانوين

  نزع امللكية للمنفعة العامة: ثانيا

I-مفهوم نزع امللكية العامة.  

ونظرا لضرورا  ،أحيانا حتتاج اإلدارة إىل عقارات معينة مملوكة ملكية خاصة لألفراد

  أجاز القانون لإلدارة احلق  ة،العاموأمهيتها بصفة دائمة أو مؤقتة لبعض املشروعات واملرافق 
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  . 1يف نزع امللكية اخلاصة للعقارات مع منح تعويض عادل ومسبق

وتغليبها على املصلحة  ،االمتياز تقرر للمصلحة العامة امنح اإلدارة هلذومن الواضح أن 

ملا ينطوي عليه هذا االمتياز املمنوح لإلدارة فإنه يستوجب جمموعة من ونظرا .اخلاصة

  :الشروط والضوابط القانونية ملمارسته واملتمثلة يف 

 .نزع ملكية العقارات -1

 .وأن يكون اهلدف أو الغاية من نزع امللكية حتقيق املنفعة العامة-2

  .تقدمي تعويض مسبق وعادل-3

   

                                                 
املادة  نصت.1996سنة  76ر العدد .جاملتضمن تعديل الدستور، 07/12/1996املؤرخ يف  96/436ر رقم .م1

  ". ال يتم نزع امللكية إال يف إطار القانون ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف"ه علىمن 20
ر .الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة برتع امللكية من أجل املنفعة العامة، ج 27/04/1991املؤرخ يف  91/11قانون 
يعد نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية طريقة استثنائية :"منه على أن  02 تنص املادة. 1990سنة  21العدد 

  ." الكتساب أمالك أو حقوق عقارية، وال يتم ذلك إال إذا رأى انتهاج كل الوسائل األخرى إىل نتيجة سلبية
حلماية امللكية اخلاصة من ولقد حرص املشرع اجلزائري على تنظيم كيفية ممارسة السلطة اإلدارية هلذا االمتياز وضمانا 

  .خالل النصوص التنظيمية املتعلقة بكيفية تطبيق هذا القانون
سنة  51ر العدد .ج 91/11املتضمن كيفية تطبيق القانون رقم  27/07/1993املؤرخ يف  93/186ت رقم .م

ت رقم .واملتمم م.2005سنة  48ر العدد .ج 10/07/2005املؤرخ يف  05/248ت .، املتمم م1993
  .2008سنة  39ر العدد .، ج07/07/2008املؤرخ يف  08/202



 ماهية السلطة التقديرية لإلدارة                           الباب األول                      

 

 

77 

 

، ألزم ةوميانتهاجه لعملية نزع امللكية من أجل املنفعة العمي عند رإن املشرع اجلزائ

وتدابري وقائية  إجراءاتكما أنه  اهتم بوضع . اإلدارة أن تلجأ إىل الطرق الودية لرتع امللكية

إلثبات املنفعة العمومية ،من أجل محاية حقوق األفراد من أي تعسف أو إخالل بالشرعية يف 

  .1القيام ذه التصرفات

لكها األفراد أو اهليئات رد يف األصل إال على العقارات اليت ميتنزع امللكية ال ملية إن ع

 .اململوكة لألشخاص العامة جيب التفرقة بني األموال العامة واألموال اخلاصةبل  اخلاصة

جيوز نزع ملكيتها للمنفعة بالنسبة لألموال اململوكة ملكية خاصة هلذه األشخاص فإنه 

أنه ال جيوز إذ  ،لف بالنسبة لألموال العامة اململوكة لألشخاص العامةتاألمر خيولكن  العامة،

وعليه فإذا كانت الدولة يف حاجة إىل عقار مملوك ملكية  .نزع ملكيتها للمنفعة العامة جربا

فإنه يتعني عليها أن تتفق معه على التنازل عن  ،عامة لشخص عام ال مركزي حملي أو مرفقي

  .2بل تعويض معنيهذا العقار مقا

 هذه األخرية تعترب، حيث لعامةأن يكون اهلدف من نزع امللكية هو حتقيق املنفعة ا-2

 القيد؛ ذاهل اإلدارة الستعمال األساسي واملربر الدافع السبب فهي ،الضرورية الشروط من

                                                 
براهيمي سهام، رقابة القاضي اإلداري على االجراءات القبلية والبعدية إلثبات املنفعة العمومية دراسة مقارنة، رسالة  1

 .2015-2014تلمسان،  دكتوراه كلية احلقوق جامعة أبو بكر بلقايد،
 .570.صاملرجع السابق،  القانون اإلداري، عبد الغين بسيوين عبد اهللا، 2
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 قابليتها لعدم وكذا هلا، مانع جامع تعريف إجياد عن والقضاء التشريع من كل لتغاضي ونظرا

ومرونتها، إال أن تتكون من جمموعة من العناصر املتمثلة يف ضمان سري املرفق العام  للتحديد

  .1لألفراد عامةمات دوأدائه لوظائفه ، محاية اتمع وحفظ كيانه، وحتقيق الرقي وتقدمي خ

 إن فكرة املنفعة العامة مرادفة ملصطلح املصلحة العامة فهي تقتضي بذلك كل األعمال

اليت ترقى خلدمة اتمع، ومىت تعلق األمر برتع ملكية عقار معني فإن األساس الذي تعتمد 

فاملنفعة العامة . عليه هذه األخرية هو ارتباطها مبنفعة عامة يستند عليها املشروع املراد إجنازه

عدم  هي الغاية أو الغرض النهائي الذي يهدف إىل حتقيقه إجراء نزع امللكية، وغياا يعين

مشروعية اإلجراء، وهذا االرتباط الكبري بني نزع امللكية واملنفعة العامة هو الذي أخذ به 

  .     2املشرع اجلزائري من خالل قانون نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية

وال ميكن التذرع من جانب مالك هذا العقار بأن اإلدارة مل ختتر عقارا آخر أكثر 

ومن جهة  ؛لكي يطعن يف قرارها هذا من جهة ،لذي وقع عليه اختيارهاصالحية من العقار ا

اليت تلزم إلنشاء املشروع احملقق للمنفعة  ةفإن لإلدارة كامل احلرية يف تقدير املساح أخرى

                                                 
أمحد أمحد املوايف، فكرة املنفعة العامة يف نزع امللكية اخلاصة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلية احلقوق، جامعة  1

 . 22.، ص1992اإلسكندرية، 
فاطمة الزهراء زموش، الضمانات القانونية يف إطار نزع امللكية اخلاصة ألجل املنفعة العمومية، مذكرة ماجستري،  2

 .09.، ص2012- 2011كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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واليت من أجلها  ،ألا هي اليت حتدد العقار املناسب الذي يتالءم مع املنفعة العامة ،العامة

  .1، ولكن عليها إثبات املنفعة العموميةمبصاحل األفراد أجاز القانون التضحية

وهو ما حرصت عليه خمتلف النصوص  ،نزع امللكية مقابل تعويض عادل ومسبق-3

الدستورية والتشريعية والتنظيمية دف ضمان حق املالك وتغطية األضرار املادية واملعنوية 

على الدولة أو األشخاص إن مسألة التعويض ختضع . 2اليت تلحق به من جراء هذه العملية

املعنوية األخرى أن تقوم بتقدير هذا التعويض بشكل يتناسب مع قيمة العقار املرتوع 

مالك العقار أن يعترض على قرار اإلدارة ومن حق ،التعويض يكون مقابل مايلإذن ف.ملكيته

  .ةبشأن نزع ملكية العقار أو مبلغ التعويض برفع دعوى قضائي

II -العالقة بني السلطة التقديرية ونزع امللكية للمنفعة العامة  

إن نزع امللكية للمنفعة العامة يكون مبنيا على قرار إداري الذي يتوفر على العناصر 

الالزم ملشروعية وفقا ملا يقتضيه القانون حيث أن قرار نزع امللكية يتضمن السلطة التقديرية 

لإلدارة يف عنصر السبب ألن اإلدارة يف حاجة أو واقعية أدت باإلدارة إىل إصدار تتمتع يف 

                                                 
 .536.صاملرجع السابق،  ،ماجد راغب احللو 1
لرتع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة دراسة مقارنة، رسالة عبد القادر غيتاوي، الضمانات التشريعية والقضائية  2

  .12.، ص2014- 2013و بكر بلقايد، تلمسان، دكتوراه، كلية احلقوق جامعة أب
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شأن بالسلطة التقديرية يف حتديد العقار الواجب نزع ملكيته والذي يتوافق ويتالءم مع هذا ال

حتقيق املصلحة العامة ، كما متلك اإلدارة سلطة تقديرية مبلغ التعويض العادل واملناسب 

  .لقيمة العقار حيث يكون هذا التعويض مسبقا

ألن اإلدارة  ،لكية للمنفعة العامةرتع املل اقانوناملقررة ة التقديرية الوسيلة تعترب السلط

تتمتع حبرية يف اختيار العقار الذي تراه مالئما كما تقوم بتحديد املساحة األزمة إلقامة 

املشروع ذي النفع العام حيث أن املشرع مل يقيد اإلدارة يف حتديد نوع أو صورة املنفعة 

العامة مفهوما واسعا وختضع لتقدير العامة اليت ترتع امللكية من أجلها ، ومن مث تأخذ املنفعة 

 .              1اإلدارة شرط أن ال تتعسف يف استعمال سلطتها لتحقيق أغراض ومصاحل أخرى

                                                 
  .175، ص2009، اإلسكندرية،دار اجلامعة اجلديدة ،ية العامة للقانون اإلداري حممد رفعت عبد الوهاب ، النظر 1
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  الثاينالفصل 

  مظاهر السلطة التقديرية يف القرار اإلداري

دف إىل إن اعتراف املشرع لإلدارة بالسلطة التقديرية له عدة مربرات عملية وقانونية 

 .يف خمتلف املرافق العامة والعمل على توفري النظام العام استمرارية العمل اإلداريتأمني 

 تفاديافالسلطة التقديرية هلا حدود وضوابط  ة،عيال يعين جتاهال ملبدأ املشرو ولكن هذا

  .العامةريات احلقوق واحلة يامح واحلرص على ضمان، يف استعماهلا اإلدارةعسف تل

 ،تكون إال يف حدود مبدأ املشروعيةال  ومن هذا املنطلق فإن السلطة التقديرية لإلدارة

ة كافة أعماهلا القانونية من عقود وعليه فإن السلطة اإلدارية تتمتع ذه احلرية يف مباشر

تتجلى لنا مواطن وحدود السلطة  .وكذلك الشأن بالنسبة ألعماهلا املادية ،وقرارات إدارية

التقديرية لإلدارة من خالل القرارات اإلدارية، ألا تعترب التصرفات القانونية اليت متارسها 

اشيا مع مبدأ سري املرفق العام بانتظام التعبري عن إرادا املنفردة بشكل دائم مت اإلدارة يف

  .واطراد، وتلبية ملتطلبات املصلحة العامة

يعد القرار اإلداري عمال قانونيا صادرا عن السلطات أو اهليئات اإلدارية املختصة يف 

أو  ةبإنشاء مراكز قانونية عام ، إماقصد إحداث آثار قانونيةوبإرادا املنفردة  ،الدولة
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ها أو إلغاؤها دف حتقيق املصلحة العامة يف نطاق الوظيفة اإلدارية يف أو تعديل ،خاصة

  .1الدولة

إذن فمجال السلطة التقديرية لإلدارة يتحقق من خالل دراسة وحتليل عناصر القرار 

رغم  رارقمن عناصر مشروعية ال تحديد جوانب التقدير يف كل عنصروذلك ب ،ياإلدار

ولنا حتديد خمتلف جوانب التقدير يف مجيع عناصر القرار اإال أننا ح .االختالف الفقهي

 ، ألن جوانب التقدير واالختيار ال تتركز فقط على العناصر املوضوعية للقراراإلداري

بشكل كبري ألنه واضح ومقيد بنص إال أن التقدير يف العناصر اخلارجية ال يؤثر  .اإلداري

  .2املوضوعيةالعناصر  إال يف بعض احلاالت عكس القانون

، )املبحث األول( إذن فسوف نتطرق إىل جوانب التقدير يف عناصر القرار اإلداري

  ).املبحث الثاين(أهم جماالت ممارسة السلطة التقديرية لإلدارة 

                                                 

 ،اجلزائرج، .م.ين، د، اجلزء الثاارية يف النظام القضائي اجلزائرية العامة للمنازعات اإلديالنظر ،عمار عوابدي 1
  . 357.ص

أمهية يف توضيح سلطة هلا من دور و ملالشكلية للقرار اإلداري جوانب التقدير يف العناصر اخلارجية أو ا قمنا بدراسة 2
 ين، عصام عبد الوهابالداألستاذ سامي مجال وقد تناوهلا كل من . تقدير اإلدارة عند اختاذها للقرار اإلداري

العناصر وهناك من اعترب أن السلطة التقديرية ال تتركز إال يف . ، خالد سيد حممد، يعقوب يوسف احلماديالربزجني
  .املوضوعية للقرار اإلداري أمثال عبد الغين بسيوين، طعيمة اجلرف، محدي ياسني عكاشة
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  املبحث األول

  لقرار اإلداريا يف عناصر التقدير جوانب

ة رادواملتمثل يف ركن اإل ،إال على ركن واحد ال غىن عنه القرار اإلداري ال يقومإن 

وأن يكون القصد منها  ،تكون ملزمة نويشترط أ ،ألا أساس وجود وانعقاد القرار اإلداري

إحداث أثر قانوين معني، أما بقية العناصر األخرى ختتلف من قرار آلخر وذلك حبسب ما قد 

املشروعية وليست من شروط الوجود أو  بشأا من شروط الصحة أو ،يفرضه القانون

  . االنعقاد 

عناصر  من خاللكون تطة التقديرية يف القرار اإلداري إن احلديث عن مظاهر السل

، أي حال من األحوال بركن من أركانفهي ال تتصل ب ،املشروعية أو شروط الصحة فقط

  رار وال ـة القطة مبشروعي، تتعلق بالعناصر املرتبألن املشرع يتدخل أو يضع قيودا و ضوابط
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وعليه إذا تدخل املشرع بشأن هذه العناصر تكون أمام السلطة  .ترتبط بأسس وأركان القرار

  .1التقديرية

األصل أن طبيعة ومضمون عناصر مشروعية القرار اإلداري ليست مفيدة بشكل مطلق 

السلطة التقديرية  فيها نوع من التقدير لعدة اعتبارات ومربرات سبق ذكرها ، ولتحديد جمال

يف القرار اإلداري ارتأينا دراسة كل عنصر من عناصر املشروعية وتبيان صالحية تقدير 

  .اإلدارة

 ،)املطلب األول(الشكلية  ن العناصرتتطلب مشروعية القرار اإلداري جمموعة م

  ).املطلب الثاين(العناصر املوضوعية

                                                 

بالرغم من اختالف الفقهاء حول أركان وعناصر القرار اإلداري إال أنه اتفق الكثري منهم على ضرورة الفصل بني  1
ذهب إليه كل من  ماي إىل انعدام القرار ألن ختلف الركن يؤد .أركان القرار وعناصر املشروعية أو شروط الصحة

جملة العلوم اإلدارية،  املعهد الدويل  حممود حلمي، عيوب القرار اإلداري،  .طعيمة اجلرف ومصطفى كمال وصفي
املرجع قضاء املالءمة والسلطة التقديرية لإلدارة،   سامي مجال الدين، .104.، ص1970، 2للعلوم اإلدارية، العدد

 .50-49.السابق، ص
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  املطلب األول

  للقرار اإلداري العناصر الشكلية

وال حاجة  ة اجلوانب الظاهرة يف شكل القرارعد العناصر الشكلية للقرار اإلداري مبثابت

للنصوص  إىل حتليلها ومعرفة مضموا، كما أا تتميز بالوضوح من خالل حتديدها وفقا

  .سهولة الرقابة عليهاالقانونية والتنظيمية و

، واالختصاص )األولالفرع (عنصر الشكل واإلجراءات وللتوضيح أكثر سنتطرق إىل 

  ).الفرع الثاين(

  الفرع األول

  .الشكل واإلجراءات 

 ،ال يكفي ملشروعية القرارات اإلدارية أن تصدر من اجلهات املؤهلة قانونا إلصدارها

، كما جيب أن تتضمن معلومات تعمل على ن تصدر بالشكل احملدد هلا قانونابل يتعني أ

يستوجب على اإلدارة  .ويسهل الرجوع إليها عند احلاجة ،تسيري عملية إثباا إداريا وقضائيا

محاية ون حسب ما ينص عليه القان ،احترام القواعد اإلجرائية قبل اختاذ القرارات اإلدارية

  .لمصلحة العامةل
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  واإلجراءاتشروط شرعية الشكل  :أوال

 أنه هناك ، إالمعني تصاغ به القرارات اإلدارية ن املتفق عليه أنه ال يشترط شكلم

حيث يترتب على األوىل عدم مشروعية القرارات اإلدارية  ؛شكليات جوهرية وأخرى ثانوية

الشكليات  إن.داري عن طريق دعوى جتاوز السلطةوتكون قابلة لإللغاء أمام القضاء اإل

فتها تشكل عيبا ووسيلة من لخماو ة،جوهرية تؤثر يف مدى صحة وشرعية القرارات اإلداري

، وتكون مقررة حلماية مصاحل وحقوق وحريات األفراد ،بإلغاء القرار اإلداري عنالطوسائل 

  .1واحترامها عند عملية اختاذ وإصدار القرارات اإلدارية إتباعهايلزم القانون  لذلك

أما الشكليات الثانوية فهي ال تؤثر يف سالمة وشرعية القرارات اإلدارية عند خمالفتها 

  :2واصفاتفهي تتضمن جمموعة من امل

  .الشكليات اجلوهرية يف شكل وتكوين مضمون القرارات اإلدارية-1

وليست  الشكليات املقررة فقط حلماية الروتني اإلداري الداخلي ومصاحل اإلدارة،-2

  .هلا عالقة حبماية حقوق وحريات ومصاحل األفراد بصورة مباشرة وغري مباشرة 

                                                 

1
 .138.، ص2007يع، اجلزائر، ، جسور للنشر والتوز1القرار اإلداري، ط ،عمار بوضياف 

   .514.عمار عوابدي ،املرجع السابق،ص 2
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  .حها بسهولة وبسرعةالشكليات اليت ميكن لإلدارة تداركها وإصال-3

الشكليات املستحيلة االختاذ والتطبيق يف ظل حاالت القوة القاهرة والظروف -4

  .االستثنائية وحاالت االستعجال

أي حاالت ختلف أحد الشكليات  ،احلاالت اليت يكون فيها عيب خمالفة الشكل تتمثل

  : 1وهي كالتايلاجلوهرية 

  .حالة عدم تسبيب القرارات اإلدارية-1

  .حالة عدم حتديد تاريخ صدور القرارات اإلدارية-2

  .حالة عدم احترام شكلية تبليغ ونشر القرارات اإلدارية-3

حالة خمالفة شكلية وضع التأشريات على القرارات اإلدارية واملصادقة عليها من قبل -4

  السلطات اإلدارية املختصة 

عن األسباب القانونية  إلعالنالقرار تكون من خالل قيام اإلدارة با تسبيب إن عملية

واليت تشكل األساس القانوين الذي بين  ،والواقعية اليت محلتها على إصدار القرار اإلداري

                                                 

، خالد سيد حممد محاد، حدود الرقابة القضائية على 135سامي مجال الدين، قضاء املالءمة، املرجع السابق، ص1
 .238، 2013، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ة،طالسلطة التقديرية لإلدارة دراسة مقارن
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عليه ، كما يعد التسبيب ضمانة أساسية حلماية حقوق األفراد وحريام فهو خيلق نوعا من 

عية وما تتطلبه اعتبارات الثقة املتبادلة بني اإلدارة واألفراد وهو ما يقتضيه مبدأ املشرو

  .1الدميقراطية السياسية واإلدارية وصالحياا

فهو  حيث أن األول إجراء شكلي يتطلبه القانون ،خيتلف التسبيب عن عنصر السبب

الذي خبالف الثاين  ؛2فإذا مل يوجد نص ال يستلزم ذكره ،يتضمن اإلفصاح عن السبب

أحيانا .ل الدافع والباعث إىل إصدار القرارميث فهو ،يعترب عنصر أساسي ملشروعية القرار

خضوعه موعة من اإلجراءات كأخذ رأي  ،يشترط املشرع قبل إصدار القرار اإلداري

 إجباريةأحيانا تكون  ،حيث حيدد القانون طبيعتها ،يف االستشارة متمثال جهة إدارية معينة

  .3وأحيانا اختيارية

القرار اإلداري عن جلنة أو جملس إداري  ومن بني القواعد اإلجرائية حينما يصدر 

  .يتطلب فيه إمجاع أعضاء على إصدار القرار عن طريق التصويت

                                                 

1
 .515.املرجع السابق،ص ،عمار عوابدي 

 .140سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص  2
 .761صالثاين، املرجع السابق،  اجلزءموسوعة القضاء اإلداري، علي خطار شطناوي،  3
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  :مظاهر السلطة التقديرية بالنسبة للشكل واإلجراءات:ثانيا

عن إرادا يف شكل قرار مكتوب غري أا تتمتع حبرية  واإلفصاحتقوم اإلدارة بالتعبري 

مع والتعبريات واألساليب والصياغة اليت تراها مناسبة ومالئمة واسعة يف اختيار املصطلحات 

اليت صدر  كما أن لإلدارة سلطة التكييف القانوين على الوقائع. الغاية اليت تسعى إىل حتقيقها

، وذلك باالعتماد على األسانيد واملتمثلة يف القواعد القانونية املكتوبة بشأا القرار اإلداري

، أو يف قاعدة قانونية غري مكتوبة سواء كانت اللوائحأو القانون أو  الواردة يف الدستور

هلذا تتضمن القرارات اإلدارية إشارة واضحة للسند  ،عرفية أو مبدأ من مبادئ العامة للقانون

  .1القانوين الذي استند إليه مصدر القرار

طبيعة إىل نص قانوين ال يتكيف مع ولكنه حيدث يف بعض األحيان تستند اإلدارة 

القضاء  ، يف مثل هذه احلالة يقومبل كان يتعني عليها االستناد لنص قانوين آخر القرار

 .اإلداري بإحالل السند القانوين الصحيح بدال من السند اخلاطئ الذي استندت عليه اإلدارة

  .2وعليه يصحح القاضي القرار اإلداري بدال من أن حيكم بإلغائه

                                                 

 .118.صاملرجع السابق، حلمي، حممود  1
 .759.، صالسابق ملرجعا، علي خطار شطناوي 2
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إال أن ذلك ال يعين انتفاء  ،يف وضع القرار بشكل معنييقيد اإلدارة مل إن املشرع 

 ،ألن غياا يؤدي إىل عدم مشروعية القرار اإلداري قضائيا ،وجود الشكليات اجلوهرية

ألن عدم احترامها ال يؤدي إىل بطالن القرار اإلداري مثل .الف الشكليات الثانويةخب

بديباجة القرارات واملقررات واملراسيم  اإلشارة إىل تاريخ القرار اإلداري واألشكال اخلاصة

يف ذكر النصوص القانونية املستند إليها يف إصدار القرار مرتبة حسب تاريخ صدورها 

  .1وأمهيتها

بعيب آخر كعدم االختصاص نظرا لألمهية اليت حيوزها  ت هذه األخريةإال إذا ارتبط 

أمهية من حيث نفاذ  له قرارتاريخ ال مثال .ضائيالطعن القأو  ،من حيث التظلم اإلداري

ألن هناك البعض من القرارات يتم تنفيذها من يوم إمضائها مثال القرارات اخلاصة  ،القرار

 ال يتضمن التاريخ فهناو قرار يتضمن عزل موظف على سبيل املثال، .بالتعيني والترسيم

  . 2شوبا يعيب عدم االختصاص وليس عيبا يف الشكلميكون هذا القرار 

                                                 

 .137.، ص2006، دار هومة، اجلزائر، 2ية، طحلسني بن الشيخ آث ملويا، دروس يف املنازعات اإلدار 1
 .759.، صاملرجعنفس اوي، علي خطار شطن 2
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وهلا كامل السلطة  ،تع اإلدارة حبرية تامة يف أخذ رأي اهليئات االستشاريةكما تتم

ولذلك يتعني التمييز بني نوعني من االستشارة  .1يف ذلك قبل اختاذ القرار اإلداريالتقديرية 

 أن القانون يلزم  فتتمثل يف األوىل أما .اإللزامية واالستشارة االختياريةفهناك االستشارة 

، غري أنه يستلزم أن يكون النص هة أو هيئة أخرى قبل إصداربأخذ رأي جهمصدر القرار 

االلتزام بالعمل وبني  ،التمييز بني إجراء االستشارةمن أجل القانوين واضح يف هذه املسألة 

  .2ةبرأي هذه اجله

طلب إىل  تقدميية تفرض على اإلدارة إال أن األصل يف االستشارة اإلجبارية أو اإللزام 

كما يلزم مصدر القرار احترام األحكام  ،رأيها يف مسألة معينة إلبداءاالستشارية  اهليئة

االستشارية ألا تؤدي إىل سالمة القرارات اإلدارية من الناحية  باآلراءالقانونية اخلاصة 

اإلدارة اليت تقوم  إذن.املوضوعية بالنظر لطبيعة عملها وكفاءة األشخاص القائمني عليها

ولكن تكون سلطتها  ،اء االستشاريسلطتها مقيدة يف العمل باإلجرتكون ار بإصدار القر

  .3تقديرية من حيث األخذ بالرأي االستشاري

                                                 

 .123.حممود حلمي، املرجع السابق، ص 1
 .141سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص  2
 .137.ابق، ص، املرجع السسامي مجال الدين 3
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 إجراءفإن القانون ال يلزم مصدر القرار بطلب  ،أما بالنسبة لالستشارة االختيارية

تشارة واألخذ السلطة التقديرية بشأن القيام باالس بل له ،االستشارة من جهة أو هيئة معينة

 ثالث أصناف وهي اآلراء إن اآلراء اليت تصدرها اهليئات االستشارية تنقسم إىل.برأيها

   .1أو التوصيات واملطابقة، واالقتراحات،البسيطة

يف إتباع هذه اآلراء والتوجيهات من خالل  سلطة اإلدارة تقديرية ومقيدةأن  اتبني لني

ولكن يف  ،دارة هلا حرية األخذ ذه اآلراء كقاعدة عامةفاإل .2نص القانون على االستشارة

حاالت استثنائية يكون النص القانوين واضح وصريح يف تقييد سلطة اإلدارة بشأن اإلجراء 

إال أنه يف  .وخمالفته تؤدي إىل عدم مشروعية القرار اإلداري ،الرأي ذو الطابع اإللزامي وأ

إذا  غة القرار ومظهره اخلارجي باستثناء التسبيبغالب األحيان تكون تقديرية من حيث صيا

  .3ألن مرتبط بتعليل الواقعة مع السند القانوين اشترطه القانون أو التنظيم

                                                 

 .773علي خطار الشطناوي، املرجع السابق، ص 1
 .138-137.، صاملرجع نفسي مجال الدين ، مسا 2
 .142.ص املرجع السابق، عمار بوضياف، 3
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  الفرع الثاين

  يف القرار اإلداري االختصاص

على مباشرة األعمال اإلدارية وفقا ملا تتضمنه أو املكنة  القدرة االختصاص هو

من خالل توزيع املهام قواعد االختصاص وذلك رع هو الذي حيدد فاملش. النصوص القانونية

. وهلذا تعترب هذه القواعد من النظام العام ،والوظائف على خمتلف السلطات العامة يف الدولة

م دوميكن لكل ذي مصلحة أن يثري الدفع بع ،االتفاق على خمالفتهاال ميكن  مبعىن أنه

للقاضي إثارته من تلقاء  ميكنكما لدعوى،يف أي مرحلة من مراحل سري ا االختصاص

  .1نفسه

االختصاص شرط "ي يفرق بني االختصاص والوالية، يعترب أن أما األستاذ حممود حلم

مبعىن أن االختصاص هو صالحية . ط صحة القرار اإلداري فهو يندرج ضمن الواليةمن شرو

حياته ومهامه احملددة قانونا العضو اإلداري داخل اجلهة اإلدارية صاحبة الوالية مبمارسة صال

أما الوالية فهي ركن تتضمن سلطة إصدار القرار . حدود اختصاصه الزماين واملكاينويف 

                                                 

 .193.، ص1976، دار النهضة العربية، القاهرة، 2سعاد الشرقاوي، املنازعات اإلدارية، ط 1
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مبعىن أا هي اجلهة اإلدارية اليت هلا األهلية يف إصدار القرار فإذا ختلف هذا الركن أصبح 

   ."1القرار معدوما ألنه مشوب بعيب اغتصاب السلطة

 ،يقوم به املوظف ببعض التصرفات القانونية باسم الشخص املعنوي العام الذي القانون

ومبعىن آخر هو القدرة  .يكون ذلك وفقا للحدود والضوابط اليت ينص عليها القانونو

  .القانونية ملمارسة األعمال والتصرفات حلساب شخص معنوي عام طبقا للقواعد القانونية

اصات السلطة اإلدارية تكون قواعد آمرة وملزمة إن النصوص القانونية اليت حتدد اختص

ولكن أحيانا جتيز هذه النصوص أن يقوم صاحب االختصاص بتفويض  ،ال جيوز خمالفتها

، فأحيانا جند أن هذه القواعد جتيز لصاحب سلطة الحيته إىل املوظفني التابعني لهبعض من ص

  .تفويض بعض من صالحيته

  جوانب التقدير يف االختصاص :أوال

I-التفويض  

صالحيات الرئيس إىل وات يقصد بالتفويض اإلداري هو نقل بعض من االختصاص

فإذا كان األصل أن  .ري املرفق العام بانتظام واضطرادنا حلسن ساأحد مرؤوسيه ضم

                                                 

 .118.حممود حلمي، املرجع السابق، ص 1
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االختصاص يف القانون العام ليس حقا شخصيا أو قرارا لصاحب االختصاص ميارسه كما 

  .1ملصلحة العامةا إدارية اهلدف منه حتقيق بل هو واجب مهين ووظيفة ،يشاء

إذا أنيط بسلطة من السلطات اإلدارية اختصاص معني مبقتضى املبادئ الدستورية أو 

، ألن نه أو تفوض إىل سلطة أو جهة أخرىالقوانني أو اللوائح فال جيوز هلا أن تتنازل ع

ا جيوز هلا أن تعهد به هل مباشرة االختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها وليست حقا

، حيث لقانون يتضمن تفويضا يف االختصاص، إال أنه يستثىن من ذلك ما إذا كان السواها

يكون مباشرة االختصاص يف هذه احلالة من اجلهة املفوض إليها ومستمد مباشرة من 

  .2القانون

حيث أن القانون هو الذي حيدد  ،إن ممارسة االختصاص تقوم على أساس قانوين

فالتفويض ال يكون إال بنص قانوين يستند  ،االختصاص من حيث اهليئة واملوضوعابط ضو

ينقسم التفويض بالنظر إليه من زاوية و .إليه قرار التفويض الصادر عن صاحب االختصاص

                                                 

ليفي حممد، النظام القانوين للتفويض اإلداري يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد خ 1
 .09.، ص2008-2007تلمسان، 

 .162.ي مجال الدين ، املرجع السابق ،صمسا 2
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املوضوع أو الطبيعة إىل نوعني رئيسيني مها تفويض االختصاص أو السلطة، وتفويض التوقيع 

  : 1التوايلأو اإلمضاء ومها على 

    .تفويض االختصاص أو السلطة -أ

يقصد بتفويض االختصاص أو السلطة، أن يعهد الرئيس بنقل بعض من  

وهو ما يترتب عليه . اختصاصـاته واليت يستمدها من النصوص القانونية إىل أحد مرؤوسيه

 .2قيام املفوض إليه ذه االختصاصات دون الرجوع إىل الرئيس املفوض

ض االختصاص بعدم إمكانية املفوض ممارسة االختصاص الذي مت تفويضه ويتميز تفوي

ألن قرار التفويض يرتب آثاراً قانونية من  .يه إال إذا مت إلغائه بقرار صريحإىل املفوض إل

خالل عملية نشره، كما ترتبط قيمة أو قوة القرارات الصادرة يف تفويض االختصاص 

  .3لم اإلداريبدرجة ومرتبة املفوض إليه وفقاً للس

                                                 

 .24، صرجع السابقخليفي حممد، امل 1
 .164.، ص1994، بريوت امعيةار اجلداري، دإبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإل 2

  .205.، ص2004منشأة املعارف، اإلسكندرية، عبد الغين بسيوين عبد اهللا، التنظيم اإلداري،   3
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       تفويض التوقيع -ب

ونعين به قيام املفوض إليه بعمل مادي، واملتمثل يف اإلمضاء على قرارات أو مقررات 

أو أية وثائق معينة تندرج ضمن اختصاص املفوض وتكون بامسه وحلسابه، ألنه ال يعد سوى 

يعهد إليه مهمة مادية متثيل مظهري للسلطة فهو ال ينقل سلطة حقيقية للمفوض إليه، وإمنا 

واملتمثلة يف جتسيد إرادة األصيل ويعهد به يف معظم األحيان للمساعدين املقربني من الرئيس 

  .1اإلداري

يتميز تفويض التوقيع ببعض امليزات واخلصائص اليت متيزه عن تفويض االختصاص من 

فوض يقوم فتفويض التوقيع ال يتضمن نقالً لالختصاص ألن امل. حيث طبيعته وأحكامه

كما يتميز بالطابع الشخصي ألنه ينطوي . مبمارسة العمل املفوض إىل جانب املفوض إليه

على ثقة خاصة وال ينقضي إال بتغري أحد طرفيه، ويتم ذلك بشكل تلقائي دون أن يستلزم 

  . 2ذلك إصدار قرار صريح من املفوض

  :ض جمموعة من الشروط املتمثلة يفيشترط يف التفوي

                                                 

  .91.ص، 2004شـأة املعارف، اإلسكنـدرية، عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري، الطبعة الثانية، من 1
، 2002، بريوت، قوقيةلب احلحنشورات القانون اإلداري، م حممد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام 2

 .122.ص
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مارسة ملأن يكون بناء على نص قانوين  :ود النص اآلذن بالتفويضوج -أ

ولكن مبوجب نص قانوين جييز هذا قانونا،  ف الشخص احملددكون من طروي ،االختصاص

على وجوب استناد التفويض إىل نص قانوين  القضاءو الفقه  ولقد أمجع كالً من. التفويض

اآلذن بالتفويض من نفس مرتبة النص  أن يكون النصو .يأذن به، وهذا لضمان مشروعيته

  . 1املقرر لالختصاص

بطريف تتعلق يتطلب شروطا شخصية أن التفويض كما : شروط شخصية-ب

جيب أن يصدر قرار التفويض عن  بالنسبة للمفوض .أي املفوض واملفوض إليه ،التفويض

ن هذا األخري أل صاحب االختصاص احملدد يف النص اآلذن، باستثناء حالة التفويض املباشر،

ال يتم من طرف صاحب االختصاص، بل يصدر عن سلطة أعلى منه، حيث تقوم بتفويض 

  .2 موظف آخرجزء من اختصاصاته إىل

من الناحية  سليماو يكون قرار التفويض صحيحا حىت ،بالنسبة للمفوض إليه أما

ال يعتد بتصرفاته إذا ه ، ألنقانونيا يف وظيفته تعيينا اجيب أن يكون املفوض إليه معينالقانونية،

                                                 

، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، 1طاإلداري، دراسة مقـارنة، الكـتاب األول،  نخالد خليل الظاهر، القانو 1
 .107. ، ص1998

2
ماجسـتري، معهد احلقوق والعلوم  منور كربوعي، التفويض اإلداري وتطبيقاته يف اإلدارة املركزية اجلزائرية، مذكرة 

 .88.، ص1986-1985عكنون، جامعة اجلزائر، اإلدارية، بن
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كما جيب على املفوض إليه . عن نطاق وظيفته، أو متّ انقضاؤها ألحد األسباب كان خارجا

، و إال وال جيوز له تفويض التفويض االلتزام حبدود االختصاصات املفوضة يف قرار التفويض

لغاء عن أو اإل ،كانت تصرفاته غري مشروعة وقابلة لإللغاء أو السحب من طرف املفـوض

  .1طريق القضاء اإلداري

أي موضوع  املفوض بتحديد مضمون االختصاص تتعلق :الشروط املوضوعية -ج

إال أن .ل واضح وحمدد ومطابق للنص اآلذنبشك جزئي التفويض،حيث يشترط فيه أن يكون

 سبيل احلصر أو االستثناء، وتارةهذا األخري قد يتضمن حتديد االختصاص املفوض تارة على 

يتعارض مع  حىت ال.ى يترك للمفوض احلرية يف اختيار االختصاص الذي يقوم بتفويضهأخر

  .2القواعد العامة و األسس القانونية للتفويض

إن قرار التفويض كغريه من القرارات اإلدارية خيضع لنفس : الشروط الشكلية -د

الشكل تكمن يف أحكام وأركان القرار اإلداري مع مراعاة أحكام النص اآلذن، ألن أمهية 

الوضوح والتحديد ملضمون القرار وذلك دف إحداث أثار قانونية، باإلضافة إىل ذلك فإنه 

                                                 

 .89.املرجع السابق، صمنور كربوعي،  1
 .123.، صخالد خليل الظاهر، املرجع السابق 2
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شكليات ومن بني هذه ال .1ضمانه قانونية سواء بالنسبة ألطراف التفويض أو الغري يعد

قرار وسيلة من وسائل العلم بالقرارات اإلدارية التنظيمية اخلاصة باجلوهرية النشر، فهو يعد 

وتتمثل أمهية النشر يف حتديد الوقت الذي يتم فيه تنفيذ أو إاء قرار التفويض، .التفويض

باإلضافة إىل معرفة املدة القانونية للطعن اإلداري والقضائي وختتلف وسائل النشر بالنسبة 

  .2لقرار التفويض، باختالف اهليئة أو السلطة الصادر عنها

II - تفويض السلطة التقديرية يف ال. 

بعدما أن تطرقنا إىل مفهوم التفويض وحتديد شروطه القانونية يستوجب علينا توضيح 

وذلك بالرجوع إىل األساس القانوين الذي يقوم  ،مظاهر السلطة التقديرية يف قرار التفويض

حيث جند أن النص القانوين الذي جييز لصاحب االختصاص تفويض بعض  .عليه التفويض

 ،خاصة يف تفويض التوقيع ،هلذا األخري أي املفوض حرية اختيار املفوض إليهمينح  ه،صالحيات

وعليه فإننا بصدد السلطة التقديرية اليت يتمتع ا الرئيس  .ألنه يقوم على الثقة الشخصية

  .اإلداري

                                                 

 .127.منور كربوعي، نفس املرجع، ص 1
 .51.خليفي حممد، املرجع السابق، ص 2



 ماهية السلطة التقديرية لإلدارة                                                الباب األول 

 

 

101 

 

كما أن موضوع أو حمل قرار التفويض يعد من بني مظاهر السلطة التقديرية لإلدارة 

فهو مينح لصاحب االختصاص سلطة تقدير  ،القانوين اآلذن بالتفويضاليت حيددها النص 

فإذا كان النص القانوين جييز للمفوض السلطة  ،الصالحيات اليت يفوضها إىل املفوض إليه

التقديرية إال أن قرار التفويض مينح للمفوض إليه السلطة املقيدة يف ممارسة االختصاصات 

  .والصالحيات املفوضة 

ذن بالتفويض مينح للمفوض حرية تقدير مالءمة التفويض أو عدم التفويض إن النص اآل

كما يتمتع  .ألعباء اإلدارية بصورة غري عاديةومواجهة تزايد ا ،حبسب ظروف العمل

 ،صاحب االختصاص حبرية تقدير الشروط املناسبة ملمارسة االختصاص موضوع التفويض

يف أي  يضميكن للمفوض إاء التفو .1يضدته إذا مل يرد يف القانون حدود هذا التفومو

وذلك مبوجب قرار بالنسبة لتفويض االختصاص طبقا  ،فله السلطة التقديرية الكاملة وقت

  . لقاعدة توازي األشكال

                                                 

 .163.السابق ، ص ال الدين ، املرجع ي مجمسا 1
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 يف القرار اإلداري ةـابـاإلن- ثانيا

I-ا :مفهوم اإلنابة يف حالة وجود مانع تعد اإلنابة وسيلة أو إجراء إداري يتم القيام

نيابة عن أحد املوظفني للبتعيني وتقوم ا السلطة اإلدارية العليا  ،مؤقت لصاحب االختصاص

   .والعمل على استمرارية املرفق العام  ،وذلك جتنبا لشغور الوظيفةصاحب االختصاص 

االختصاص فتقوم صاحب وجود مانع حيول دون ممارسة  حال يفاإلنابة تكون 

حلني  ،نائب للتصرف بدال من صاحب االختصاص األصيل بتعينيدارية املختصة السلطة اإل

  . 1أو انتهاء املانع الذي أدى لغيابه صدور قرار مضاد

حيث تتقرر اإلنابة مبوجب قرار صادر عن اهليئة العليا بتعيني النائب، من أجل  ممارسة 

قرار إداري خبالف احللول وهناك من يرى أنّ اإلنابة تكون مبوجب . 2الوظيفة بشكل مؤقت

الذي يستند إىل نصوص تشريعية وتنظيمية، ألن النيابة تكون بشكل مفاجئ وال تتطلب 

  .3إجراءات معقدة يف تعيني النائب

                                                 

  .702.علي خطار شطناوي ، املرجع السابق ، ص 1
2
 L'intérim est décidé en fonction des nécessités par l'autorité supérieure à celle qu'il 

s'agit de remplacer provisoirement. Cf. Georges DUPUIS, Marie–José GUEDON , 

Patrice CHRETIEN Guidon, op.cit, P.438.                                                                                               
3
 L’intérim au contraire, n’est pas prévu par  un texte législatif ou réglementaire, il est 

institué de façon improvisée par décision de l’autorité supérieure à celle qu’il s’agit de 

remplacer temporairement, et cela par le simple fait désignation de l’intérimaire. CF 

.René CHAPUS, op.cit, p.971. 
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  :1تقتضي مشروعية اإلنابة توفر جمموعة من الشروط 

شغور الوظيفة مؤقتا ويقصد ا وجود مانع قانوين يؤدي إىل فراغ قانوين يف -1

 .سة االختصاص الوظيفي بشكل مؤقت معينة حتول دون ممار وظيفة

  .الصالحياتار إداري يتم فيه حتديد النائب وتكون اإلنابة عن طريق قر-أ

يستوجب أن ال يكون هناك نص قانوين مينع  ،لكي يكون قرار اإلنابة مشروعا- ب

 .ر الوظيفة نص على أنه يتم اللجوء إىل احللول كوسيلة قانونية لتفادي شغويأو  ،ذلك

السلم أن يصدر قرار اإلنابة من سلطة إدارية أعلى من صاحب االختصاص يف - ج

 .اإلداري

يتمتع و .صاحب االختصاص ةفقا لتناسب وظيفيتم اختيار املوظف النائب و-د

ما يستثىن منها يف  إال ،املوظف النائب بذات الصالحيات اليت ميارسها صاحب االختصاص

القانونية للقرارات الصادرة  القيمةب نفس لقرارات الصادرة عن النائكتسب ات.قرار اإلنابة

  .عن صاحب االختصاص 

                                                 

 . 128.خالد خليل الظاهر، املرجع السابق ، ص 1
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II -ر السلطة التقديرية يف اإلنابة مظاه 

من بني شروط مشروعية اإلنابة وجود قرار إداري صادر عن سلطة إدارية تعلو   

تشترط يف هذا كما ال .فهذه السلطة هلا حرية اختيار املوظف النائب ،صاحب االختصاص

ولكن  ،األخري توافر ذات الشروط القانونية اليت يتطلبها القانون يف صاحب االختصاص

يتعني على السلطة املختصة إعطاء األولوية للموظفني الذين تتوافر فيهم ذات الشروط 

  .1القانونية اليت يتطلبها القانون يف صاحب االختصاص

ر اإلنابة هلا السلطة التقديرية يف إاء اإلنابة إن السلطة اإلدارية املختصة بإصدار قرا

، كما أا متلك حرية حتديد الصالحيات اليت سبب من األسباب وتعيني نائب جديدل

ن األساس أ كما. ميارسها النائب وقد تستثين الصالحيات ذات الطابع الشخصي واملايل

عدم وجود  عند تكون اإلنابةالقانوين الذي تتم مبوجبه ممارسة السلطة التقديرية يف حالة 

شرط أن ال يكون هناك  ،يتم العمل مببدأ أدوام سري املرفق العام بانتظام واطراد ، حيثالنص

ألن هذا األخري يكون بقوة القانون  .نص ينظم كيفية ممارسة االختصاص عن طريق احللول

                                                 

 .706.علي خطار الشطناوي ، املرجع السابق ، ص 1



 ماهية السلطة التقديرية لإلدارة                                                الباب األول 

 

 

105 

 

تكون  يلوبالتا ،وبشكل مسبق يتم فيه حتديد املوظف الذي حيل حمل صاحب االختصاص

  .على خالف التفويض و اإلنابة  يف هذه احلالة،سلطة اإلدارة مقيدة 

  .بعدما تطرقنا للعناصر الشكلية سوف نبني جوانب التقدير يف العناصر املوضوعية

  املطلب الثاين

  للقرار اإلداري العناصر املوضوعيةجوانب التقدير يف 

من  البعض بالعناصر الداخلية يهاالعناصر املوضوعية للقرار اإلداري أو كما يسمتعد 

فهي تتطلب نوعا . أهم شروط صحته ومشروعيته، لكوا مرتبطة بأساس وموضوع القرار

 .من الفحص والرقابة على مضمون القرار من خالل السب واحملل والغاية اليت حيققها القرار

تطبيقه للقانون، بشرعيتها من خالل  االلتزامصدر القرار م إذن فمن واجب رجل اإلدارة أو

ستوجب بشكل جلي من خالل هذه العناصر، مما يمظاهر السلطة التقديرية تتضح  كما أن

  .الرقابة القضائية عليها بشكل متعمق عكس العناصر الشكلية

الفرع (، السبب )الفرع األول( وعليه سوف نبني هذه العناصر املتمثلة يف احملل 

   ).الفرع الثالث(، الغاية )الثاين
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  فرع األولال

  حمل القرار اإلداري

فهو يهدف إىل  ،األثر القانوين الذي يرتبه القرار اإلداري هويقصد بعنصر احملل 

حيث يشترط أن يكون  .أو تعديل أو إلغاء مركز قانوين يتمثل يف إنشاء إحداث أثر قانوين

  .انونأي أن هذا األثر القانوين جائز ومطابق لنص الق ،حمل القرار اإلداري مشروعا

  مشروعية احملل: أوال

ويتحدد موقف القانون بصدد حمل القرار اإلداري وفقا ملا خيتاره املشرع من بني 

  : 1األساليب التالية

  .أن حيظر املشرع متاما ترتيب أثر قانوين معني-

، حبيث ال يترك انوين حمدد بصدد قرار إداري معنيأن يفرض املشرع ترتيب أثر ق-

، فتلتزم السلطة اإلدارية بتطبيق النص القانوين الذي ختيار بني عدة حلولة إمكانية االلإلدار

  .حيدد حمل القرار اإلداري

                                                 

 .254املرجع السابق ، صل الدين ، سامي مجا  1
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أن يتيح املشرع لإلدارة قدرا من حرية التقدير ويترك هلا حرية االختيار بني أكثر من -

القانوين ، فاإلدارة هلا السلطة املالئمة يف اختيار األثر ر قانوين إلصدار قرار إداري معنيأث

  .الذي يتناسب مع إصدار القرار 

قد يتخلى املشرع عن تقييد اإلدارة بشكل تام ومطلق على أساس أن كافة احللول -

، فمثال إذا قرر القانون أن لإلدارة سلطة اإلدارية تعد مشروعة قانونااليت ميكن أن ختتارها ال

  .سلطة اختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية اآلداب العامة 

كما أن عملية تقدير مشروعية تتحدد مبدى  ،حمل القرار اإلداري يتعلق مبوضوعهإن 

ومن مث حتديد مضمونه باملقارنة مع األسباب اليت مت التحقيق من  .ضرورة اختاذ القرار

  .1وجودها املادي ومن صحة تكييفها القانوين أوال

 ،ملبادئ العامة للقانونيشترط يف حمل القرار أن ال يكون خمالفا للقواعد القانونية وا

وبناءا عليه يتعني على اجلهات اإلدارية ممارسة صالحياا القانونية وفقا للقواعد والنصوص 

 ،ولكننا نأخذ باملفهوم الواسع الصطالح قواعد القانون .القانونية اليت حتدد هلا اختصاصاا

                                                 

  .104، صاملرجع السابقيعقوب يوسف احلمادي،  1
 .256خالد سيد حممد محاد، املرجع السابق، ص 2
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إلداري غري مشروعا إذا ، وعليه يكون حمل القرار اتشمل مجيع مصادر مبدأ املشروعية حبيث

  . 1كان فيه خمالفة هلرم تدرج القواعد القانونية للدولة أو ملبادئ العامة للقانون

  مظاهر السلطة التقديرية لإلدارة يف عنصر احملل- ثانيا

إن احلديث عن جوانب التقدير يف القرار اإلداري بالنسبة لعنصر احملل جند أن اإلدارة 

انونية ملشروعية القرار ولكن يف حالة غياب النص تتمتع سلطة مقيدة باحترام القواعد الق

  . تقديرية ولكنها تستلزم التناسب بني موضوع القرار واملبادئ العامة للقانون

إن حمل القرار اإلداري يرتبط بعنصر السبب ألن هذا األخري يكون سابقا على األثر 

 يفويتمثل هذا االرتباط  .مين الختاذهك من حيث الترتيب الزالقانوين الذي يرتبه القرار وذل

التقييد والتقدير فإذا قام املشرع بتقييد سلطة اإلدارة بشأن السبب فعلى مصدر القرار أن 

فمثال . يعمل على احتاد إجراء معني يف واقعة معينة بإحداث أثر قانوين حمدد يف نص القانون

ة حلماية النظام العام وحفظه يف حالة إذا قرر القانون أن لإلدارة أن تتخذ اإلجراءات الالزم

تعرضه ألي خطر أو ديد على األمن العمومي ، فنجد أن القانون ترك لإلدارة سلطة 

                                                 

 .806املرجع السابق،صاجلزء الثاين، علي خطار الشطناوي ،  1
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تقديرية كاملة يف حتديد حمل القرار ويف تقدير أمهية الوقائع أو قيمة السبب الذي يربر اختاذ 

  . 1سبب واحملل يف وقت واحدهذا القرار ، وذلك نتيجة لعدم وجود حتديد قانوين بالنسبة ل

 ،على الرغم من عدم وجود النص القانوين الذي يقيد حمل أو موضوع القرار اإلداري

إال أنه يستوجب على اإلدارة احترام املبادئ العامة للقانون اليت يستند إليها القاضي اإلداري 

  .2يف رقابته على مالءمة القرار اإلداري

  الفرع الثاين

  القرار اإلداري ببس

ويقصد به تلك العناصر  ،يعترب عنصر السبب من أهم عناصر مشروعية القرار اإلداري

 املعىن إن .الواقعية والقانونية اليت تشكل الدافع والباعث الذي أدى إىل اختاذ القرار اإلداري

 ذهنية عن مستقلة و ،بعيدا تقوم اليت اخلارجية الواقعة أو األمر، أو الفكرة، هو للسبب العام

                                                 

 .255سامي مجال الدين ، املرجع السابق ، ص،  1
جمال الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة بنوع من سنتطرق إىل هذا األمر الحقا وذلك عند احلديث عن  2

 .يف الباب الثاين التفصيل
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 هذه أو األمر، هذا اة معني، إداري قرار اختاذ إىل وتدفعه  رجل اإلدارة إرادةو  وعقلية 

  1الواقعة

  عناصر السبب -أوال  

يقوم القرار اإلداري على أسباب قانونية أو واقعية وإما معا،حيث يقصد باألسباب     

رط األساسي ملباشرة ار اإلداري باعتبارها الشالقانونية تلك األسس اليت يقوم عليها القر

الصالحيات اإلدارية،فإذا كانت األسباب القانونية كافية إلصدار القرارات االختصاصات و

 .اإلدارية العامة ، فإن إصدار القرارات الفردية يقتضي قيام األسباب القانونية والواقعية معا

لقرارات اإلدارية أن تتوفر جمموعة من الوقائع وعليه يتعني على اإلدارة واختصاصاا إصدار ا

  .اليت تفرض عليها القيام مبمارسة مهامها احملددة قانونا

 .وتتخذ األسباب الواقعية اليت تشكل الشق الثاين من عنصر السبب يف القرار اإلداري

متمثلة إما يف صورة عمل معني مثال  .2حيث تتخذ هذه األسباب ثالثة مظاهر أساسية 

وقد  .باإلدارة العامة االستقالة الذي يتقدم به املوظف إلاء العالقة الوظيفية اليت تربطهطلب 

                                                 

حممود خلف . 425.عبد الغين بسيوين عبد اهللا، املرجع السابق، ص.586سليمان الطماوي، املرجع السابق، ص 1
 .144.عمار عوابدي، املرجع السابق، ص.102.اجلبوري، املرجع السابق، ص

 .869.ص ،السابقالشطناوي ، املرجع  علي خطار 2
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أو األفعال كانت ة تتمثل يف جمموعة من األعمال تتخذ األسباب الواقعية صورة حالة معين

إجيابية أو سلبية مثال ارتكاب املوظف أثناء أداء مهامه جتاوز حدود صالحيته أو قيام بالتغيب 

  .دون عذر مشروع

يف شيء مبثابة  أويف شخص  ،قد تتخذ هذا األسباب الواقعية يف شكل صفة معينة

مثال صفة سكن  .ار اإلداري وإضفاء صفة املشروعيةشرط موضوعي وضروري إلصدار القر

يف املرشح لشغل الوظيفة استيفاء شروط التوظيف  .آيل للسقوط كشرط لتهدمي املسكن

  .العامة

ر السبب ثالثة شروط مت اكتشافها وتقديرها من طرف القضاء يشترط يف عنص

 .اإلداري واملتمثلة يف الوجود املادي للوقائع وأخريا التقدير املالئم بني التكييف والوقائع

بالنسبة لشرط الوجود املادي للوقائع القانونية أو املادية يقصد به الوجود الفعلي والواقعي 

مادية أو قانونية حيث تتمثل ألوىل مثال يف احلالة املادية ملسكن واحلقيقي هلاته الوقائع كانت 

هدد بالسقوط فمن شأن السلطة اإلدارية املختصة إخالء هذا املسكن من أجل ترميمه  معني،

  .1أو هدمه، أما بالنسبة للوقائع القانونية مثال تعيني مستخلف يف وظيفة بسبب شغورها

                                                 

 .114.عمار عوابدي، املرجع السابق ص1
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وقائع فهو عملية إسناد هذه الوقائع كانت مادية أما شرط التكييف القانوين السليم لل

أو قانونية للنصوص القانونية والتنظيمية اليت تنص وحتدد كيفية التعامل مع هذه الوقائع من 

أجل اختاذ القرار املناسب الذي يتماشى مع مقتضيات وطبيعة الظروف احمليطة ذه الوقائع 

  .خل الدولةدف حتقيق املصلحة العامة والنظام العام دا

  جوانب التقدير يف عنصر السبب:ثانيا

الف عناصر القرار تظهر السلطة التقديرية لإلدارة يف عنصر السبب بشكل كبري خب

، وتتمثل مظاهر التقدير يف سلطة اإلدارة بالتكييف القانوين الذي يتالءم مع اإلداري األخرى

  .ختاذ القرار اإلداريالالوقائع املسببة 

يبىن عليها لسلطة التقديرية حينما ال حيدد القانون السبب أو األسباب اليت كما تكون ا

،  نوعية القرار الذي يستند إليهاأو أن حيدد هذه األسباب دون تعيني .اختاذ القرار اإلداري

إن مصدر أو أساس  .1كما هو الشأن فيما يتعلق بواجب اإلدارة يف احملافظة على النظام العام

التصرف واختاذ القرار  قدرا من حرية اإلدارةلكونه مينح  ،ة هو التشريعطة التقديريالسل

    .املناسب مع الظروف واألوضاع اليت تواجهها اإلدارة يف محاية النظام العام

                                                 

 .42.عبد الغين بسيوين عبد اهللا ، القضاء اإلداري ،ص 1
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، باب القرار اإلداري حيدده املشرعإن مدى وحدود السلطة التقديرية لإلدارة بشأن أس

حيانا تكون بشكل ضيق وأحيانا تكون بشكل حيث جند أن السلطة التقديرية لإلدارة أ

، فيحدد إلدارة قدرا من السلطة التقديريةهناك حاالت يتجه املشرع فيها إىل منح ا. واسع

بعد ذلك ، ويترك ملا من قرارات إذا حدثت وقائع معينة فقط ما ينبغي على اإلدارة اختاذه

ون يك ،ن جانب املوظف مينهمومثال ذلك عند وقوع خطأ . االمتناعحرية التدخل أو 

حاالت أخرى يتجه املشرع  وهناك. بة التأديبية الواردة يف القانونالعقولإلدارة حرية تقدير 

بأية  يضبطها، دون أن ديرية بشكل واسع يف اختيار السببفيها إىل منح اإلدارة سلطة تق

دارة سلطة تقديرية  مثل هذه احلالة متلك اإليفو .لزمها مبراعاة حالة واقعية معينةقيود وال ي

  .1يف اختيار السبب

إلدارة يف حتديد أسباب القرار اإلداري مقيدة بالنص القانوين الذي اسلطة إذن تكون 

، ولكن أحيانا جند أن النص حيدد غاية وهدف اهلا ويبني موضوع أو حمل القرارحيدد جم

ديد أسباب معينة الختاذ القرار بتحقيق املصلحة العامة واحلفاظ على النظام العام دون حت

  .القرار
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وعليه يشترط على اإلدارة ملمارسة سلطتها التقديرية أن تراعي صحة هذه األسباب 

، ألن هذا األخري خيضع لرقابة لكي يكون القرار اإلداري مشروعا كانت قانونية أو واقعية

اإلدارة يف قراراا ولقد استقر جملس الدولة الفرنسي على ضرورة استناد . 1القضاء اإلداري

ألنه حىت يف هذه  ،على أسباب صحيحة ، سواء صدرت عن سلطة مقيدة أم سلطة تقديرية

دفعتها إىل يكون التكييف متناسبا مع الوقائع املادية  يلزم على اإلدارة أناحلالة األخرية فإنه 

  .2، ألنه ال يتصور أن يقوم القرار اإلداري جمردا عن سببهاختاذ القرار

  رع الثالثالف

 غاية القرار اإلداري

  مفهوم عنصر الغاية يف القرار اإلداري :أوال

ة إىل حتقيقه من وراء اهلدف الذي تسعى اإلداراإلداري القرار يقصد بالغاية يف 

عند إصداره القرار ة هي اهلدف الذي جيب أن يضعه متخذ إصدارها للقرار، فاملصلحة العام

للقرار اإلداري، فإذا استهدفت اإلدارة من إصدار قرارها غاية بعيدة عن حتقيق املصلحة 

                                                 

 احلاالت لقد بدأت رقابة القضاء اإلداري تتطور تدرجييا على أسباب القرار اإلداري بداية من األسباب القانونية إىل 1
 .املادية أو الواقعية وكانت هذه األخرية خطوة أساسية يف ظهور رقابة املالءمة
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القرار دها القانون إلصدار اليت حدالغاية أو استهدفت غاية عامة أخرى ختتلف عن  العامة،

  .ويكون بالتايل قابالً لإلبطال السلطة استعمالشوباً بعيب إساءة مالقرار كان 

فالغاية من إصدار قرار بتعيني موظف ما أو ترقيته هو ضمان استمرار سري املرافق 

  هي محاية النظام العام بالدولةاإلداري العامة، والغاية من إصدار قرارات الضبط 

وإذ كانت القاعدة العامة أن القرارات اإلدارية مجيعها ودون استثناء تستهدف حتقيق 

املصلحة العامة فإن هناك أيضا قاعدة أخرى تضاف إىل هذه القاعدة وتكملها وتقضي 

 عينها املشرع يف ااالت احملددة بوجوب استهداف القرارات اإلدارية حتقيق األهداف اليت

ويقصد ا أن املشرع ويف حاالت معينة حيدد " ختصيص األهداف"هلا وهو ما يسمى بقاعدة 

  .لإلدارة غاية وهدفاً خاصاً معيناً يوجب عليها أن تستهدفه عند إصدار قراراا

 .الغايةعنصر جوانب التقدير يف :ثانيا

ر املوضوعية للقرار اإلداري فهي متثل األمهية والنتيجة يعترب عنصر الغاية من أهم العناص

إال أن هناك من يعترب أن غاية القرار . اليت تسعى اإلدارة إىل حتقيقها وهي خدمة الصاحل العام

هي مسألة منطقية وطبيعية ال نقاش فيها حبيث ال ميكن أن ختضع لتقدير اإلدارة، بل هي 

ولكن هذا األمر غري صحيح بل . أو تقديريفكرة ثابتة سواء كان االختصاص مقيد 
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املصلحة العامة هي فكرة واسعة وفضفاضة، فهي تتضمن يف حد ذاا العديد من األهداف 

  . إن مل يتم ختصيصها

فيما يتعلق بعنصر الغاية لكونه حمدد  التقديرحرية إذا كانت اإلدارة ال تستفيد من 

حمددة مسبقا ودائما بتحقيق املصلحة  بشكل واضح ودقيق، وألن النشاط اإلداري غايته

ومن هنا ال جيوز لإلدارة أن تنحرف عن  .العامة، وهذا ما يسمى بفكرة الغاية املخصصة

ولكنه من الناحية العملية وأمام تنوع . الغاية املرسومة هلا أو أن تسعى لتحقيق أغراض أخرى

يادين، أصبح من املستحيل القرارات وجتددها وتشعب نشاط اإلدارة واتساعه يف خمتلف امل

  .1على املشرع أن حيدد هدف معني من بني األهداف اليت تندرج ضمن إطار املصلحة العامة

وهناك البعض من ينكر وجود السلطة التقديرية يف عنصر الغاية أو اهلدف مستندين 

م أنه بذلك إىل أن املصلحة العامة غاية مقيدة وحمددة ال ميكن لرجل اإلدارة تقديرها، حبك

من القواعد العامة اليت تضع حدود اختصاص اإلدارة وسلطاا، وأن الغاية من القرار 

ولكن جيب التفريق بني ختصيص . تفرضها املصلحة العامة وأن العمل اإلداري مقيد دائما

اهلدف والذي يكون فيه اختصاص رجل اإلدارة مقيد، وإذا مل يكن هناك حتديد صريح 

                                                 

 .116.يعقوب يوسف احلمادي، املرجع السابق، ص 1



 ماهية السلطة التقديرية لإلدارة                                                الباب األول 

 

 

117 

 

إلدارة له أن يقدر وخيتار من بني األهداف اليت تندرج ضمن حتقيق هلدف معني فإن رجل ا

املصلحة العامة، ألا فكرة  عامة وجمردة فهي تتضمن العديد من األفكار فعلي سبيل املثال 

  . 1كاملنفعة العامة ومحاية األمن القومي

ل إىل القول بأن عيب إساءة استعما 2هلذا السبب يتجه كثري من الفقه من املصري

السلطة كوجه من أوجه إلغاء القرارات اإلدارية ال يظهر يف حالة ممارسة اإلدارة لالختصاص 

ألن السلطة اإلدارية إذا احترمت مجيع الشروط املتعلقة بصحة الشكل واإلجراءات . املقيد

واحملل والسبب فمن املنطقي أن يكون الغرض منها مشروع، ففي هذه احلالة توجد قرينة غري 

إلثبات العكس بأن أهداف القرار اإلداري سليمة مادامت اإلدارة قد التزمت حدود قابلة 

  .القانون وتنفيذه

                                                 

 .117-116.يعقوب يوسف احلمادي، املرجع السابق، ص. 498.م عبد الوهاب لربزجني، صصاع 1
ان الطماوي، مصطفى أبو زيد ، عبد الغين بسيوين، حممد كامل ليلة، مقتبس عن سامي مجال الدين، املرجع سليم 2

. 499.، عصام عبد الوهاب الربزجني، املرجع السابق، ص280.خالد السيد، املرجع السابق، ص.315.السابق، ص
 .116.يعقوب يوسف احلمادي، املرجع السابق، ص
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ويرى األستاذ سامي مجال الدين أنه من خالل ما تقدم يوجد تالزم بني عيب الغاية 

والسلطة التقديرية لإلدارة اليت تعترب اال الطبيعي أو احلقيقي والوحيد لظهور عيب إساءة 

  .   1عمال السلطة واالحنراف ااست

بعدما بينا صور أو مظاهر السلطة التقدير يف القرار اإلداري، سنحاول حتديد أهم 

  . ااالت اليت تظهر فيها السلطة التقديرية لإلدارة

  املبحث الثاين 

  السلطة التقديريةأهم ااالت اليت متارس فيها اإلدارة 

وقانونية، دف  يرية لإلدارة له عدة مربرات عمليةإن اعتراف املشرع بالسلطة التقد

ملبدأ املشروعية، فالسلطة  لتحقيق استمرارية العمل اإلداري، ولكن هذا ال يعين جتاهال

ماية حقوق حلالتقديرية هلا حدود وضوابط حىت ال تتعسف اإلدارة  يف استعماهلا، وكذا 

  .تيازاتوحريات األفراد نتيجة ملا تتمتع به اإلدارة  من ام

التقديرية لإلدارة من خالل القرارات اإلدارية، ألا  تتجلى لنا مواطن وحدود السلطة

صوص القانونية وفقا للنتعترب التصرفات القانونية اليت متارسها اإلدارة يف أغلب األحوال، 

                                                 

 .315.جع السابق، صسامي مجال الدين، املر 1
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ماهلا والتنظيمية، إال أن مظاهر استعماهلا جندها يف مجيع احلاالت اليت متارس فيها اإلدارة أع

ولذلك ركزنا يف . بشكل دائم حتقيقا الستمرارية املرفق العام واحلفاظ على النظام العام

املطلب (، الضبط اإلداري )املطلب األول(دراستنا على جمالني أساسيني ومها الوظيفة العامة 

  ).الثاين

  املطلب األول

  صور السلطة التقديرية يف الوظيفة العامة 

م على أساس موضوعي وهيكلي من يقو نظام قانوين خاصالوظيفة العمومية  تعد

يف القانون األساسي العام للوظيفة العمومية والقوانني األحكام واملبادئ العامة  حيث

يشترط  الذينو. نياملوظفب فئة يصطلح عليهم العالقة بنييف تنظيم  األساسية اخلاصة كذلك

ن يكونوا مرمسني يف رتب السلم تتوفر فيهم شروطا تتعلق بشغل مناصب دائمة، وأ أن

  . املؤسسات العامة ذات الطابع اإلداري لدىاإلداري 

لقد مرت اجلزائر بالعديد من التشريعات املتعلقة بالوظيفة العمومية إال أن التشريع 

كان نتيجة لتكيف مع  2006يوليو  15املؤرخ يف  06/03األخري واملتمثل يف األمر رقم 

تصادية واالجتماعية والسياسية ومن أجل تقرير وتدعيم مكانة متطلبات التحوالت االق

املوظفني باعتبارهم األداة األساسية للدولة يف تطبيق سياستها الوظيفية مستهدفة بذلك حتقيق 
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، ألا أخذت على عاتقها حتقيق املصلحة ريخدمة عمومية ذات نوعية للمجتمع اجلزائ

  .1اليت قامت ا يف الفترة األخريةالعامة يف إطار أنظمة اإلصالح اإلداري 

للموظف الذي يشتغل  وينظم املسار املهين واملسؤولية التأديبية ،بات وحقوق املوظف

ختلف املؤسسات و اإلدارات العمومية اليت دف مب رسم يف السلم اإلداريمبصفة دائمة و

  .لتقدمي خدمات عمومية

 هذه املؤسسات العامة ذات الطابع وللسلطة اليت هلا صالحية التعيني مسؤولية تسيري

اإلداري، والسهر على تقدمي وحتسني اخلدمات العمومية للمواطنني، وذلك لن يكون إال من 

قد أقر املشرع يف جمال الوظيفة ل. خالل االهتمام بالوضعية اإلدارية واملهنية للموظف

داري لتسيري احلياة العمومية العديد من الصالحيات والسلطات اليت يتمتع ا الرئيس اإل

املهنية للموظفني، وذلك يف إطار تنظيم اإلدارة من خالل توزيع املوظفني على املصاحل 

  .واملكاتب، كذلك تقييم أدائهم وسلطة التأديب

                                                 

امعة ج، 05بوزيان مكلكل، املوظفون واإلصالحات اإلدارية يف اجلزائر، جملة العلوم القانونية واإلدارية، العدد  1
 .81.، ص2009اجلياليل اليابس، سيدي بلعباس، 
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  الفرع األول

  :سلطة تعيني وتقييم املوظفني

 ميارس الرئيس اإلداري سلطة إدارة املوارد البشرية مبختلف صورها من حيث تعيني

املوظفني يف األقسام واملكاتب واملصاحل والفروع التابعة لإلدارة املعنية وذلك وفقا 

الحتياجاا،حيث ميارس الرئيس اإلداري السلطة التقديرية أو ما يسمى يف علم اإلدارة 

العامة بالتسيري التقديري للوظائف والكفاءات الذي يتطلب التكيف واملالءمة مع الطلبات 

  .1ارجية متاشيا مع مرونة النوعية والكميةالداخلية واخل

كما أن التوقع واالستشراف أصبح ضروريا لتحضري اإلدارة جلميع التغريات املستقبلية 

ومواكبة الظروف الراهنة مع وضع حصيلة تتضمن مجيع العناصر األساسية لنشاط اإلدارة 

ة التقدير من خالل معرفة من وضعية املوظفني واألعمال املنجزة فالرئيس اإلداري له السلط

احتياجات اإلدارة والتنبؤ بالظروف املستقبلية اليت تعترض عملية التسيري اإلداري وله سلطة 

  .توزيع املوظفني لتحقيق التطابق النوعي والكمي للوظائف والكفاءات

                                                 

ة وخمتلف الطلبات إن التطورات احلديثة يف عاملنا املعاصر تستوجب من املؤسسات واإلدارات التكيف السريع مع البيئ1
،كما أن التوقع مليادين ذات الصلة بتسيري املوارد البشريةالداخلية واخلارجية فالتكيف واملالءمة يشل كافة ا

واالستشراف ضروري لتحضري املؤسسة للتغريات املستقبلية وحتفيز التطابق النوعي والكمي للوظائف والكفاءات القائم 
  .222 .ص املرجع السابق، ،مقدم سعيد.على التسيري التقديري
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وله أن يقترح على السلطة املكلفة بتعيني املناصب النوعية والوظائف العليا وفقا 

إذن للرئيس اإلداري السلمي لسلطة االقتراح .وملن يراه مناسبا لذلك املنصب لتقديره

  .للمناصب النوعية والوظائف العليا الشاغرة كما أن له سلطة تقييم أداء املوظفني التابعني له

  تقييم أداء املوظفني :أوال

مع مدى وفقا ملعايري تتناسب  ،ضع لسلطة الرئيس السلميختإن مسألة تقييم املوظفني  

إذن املوظف ملزم  .إلتزام املوظف بأداء واجباته املهنية على أحسن وجه وبإخالص وإتقان

واجبات وظيفية حبتة وواجبات :للقيام مبجموعة من الواجبات واليت ميكن تقسيمها إىل نوعني

 الواجبات الوظيفية البحتة بأداء اخلدمة، الطاعة،حيث تتمثل هذه  .مرتبطة بأخالقيات املهنة

يف حتلي  تمثلت ،الواجبات املرتبطة بأخالقيات املهنةأما قيام بنشاط موازي أي مربح؛ عدم ال

املوظف باألخالق احلسنة سواء داخل الوظيفة أو خارجها، وواجب االحترام، وااللتزام 

  .1السر املهين على باحلفاظ

 ،ية وكيفية أدائهاإن تقييم املوظف يتعلق مبدى احترامه والتزامه ملختلف الواجبات املهن

حىت  ،وجيب أن يكون التقييم بشكل دوري ومستمر .من حيث األداء واإلتقان واإلخالص

                                                 

 سعيد مقدم، املرجع .142.اهلامشي خريف، املرجع السابق، صأكثر تفاصيل اخلاصة ذه الواجبات راجع   1
   ..224.صالسابق،
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 ،والكفاءة املهنية ،يتمكن املوظف من االستفادة من املنح والعالوات اخلاصة باملردودية

لتقييم فإدارة املوارد البشرية تفرض على الرؤساء اإلداريني ا. والرتب ،والترقية يف الدرجات

باإلضافة إىل ترقيتهم واالهتمام  ،من أجل حتفيزهم على تطوير قدرام ،الدوري للموظفني

  .بتحسني مستواهم عن طريق التكوين

إذن الرئيس اإلداري له سلطة تقديرية واسعة ختضع ملعايري ذاتية مل حيددها القانون أو 

النص التنظيمي بشكل واضح وصريح يف عملية تقييم املوظفني من أجل ترقيتهم أو اقتراحه 

ال ميكن ألي موظف االعتراض يف هذا و .الدولة لتويل مناصب نوعية أو وظائف عليا يف

  .مل يقيده مبعايري دقيقة وواضحة يف هذا االألن املشرع  ،الشأن

إن جمال تقييم املوظفني يف قطاع الوظيفة العمومية يعترب طفرة نوعية أملتها التطورات 

باالنتقال من التنقيط إىل التقييم الشامل املرهون رضها عالقات العمل احلديثة وذلك اليت تع

ل ضمن العوامل التحفيزية اليت تتجسد يف ألن التقييم يدخ .1مبدى حتقيق األهداف املسطرة

مجلة من املؤشرات منها الراتب والتعويضات واملكافآت السيما بالنسبة لبعض األسالك 

                                                 

  .227.ص سعيد مقدم، املرجع السابق،1
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النشيطة كاحلماية املدنية واألمن الوطين واجلمارك ،إىل جانب مراعاة املسؤولية املرتبطة 

  .1بالوظيفة املشغولة

  السلطة التأديبية:ثانيا

تستند فيه سلطة التأديب والعقاب  ،تأدييب يف اجلزائري نظام شبه قضائيالنظام ال يعد

فالعقوبة التأديبية هي عمل . على السلطة الرئاسية أو السلطة اليت متلك صالحية التعيني

اجلهة  امكن أن تكون حمل طعن أم، وميتصدر يف مواجهة املوظف العامإداري تنفيذي 

  . 2القضائية املختصة

التأديبية تلك اهليئة اليت خوهلا القانون معاينة وحتديد اجلرمية التأديبية اليت يقصد بالسلطة 

ارتكبها املوظف وتقرير العقوبة املناسبة هلا وفقا للنص القانوين ،جند النظام التأدييب يعتمد يف 

اجلزائر مبنح سلطة التعيني حتديد اخلطأ التأدييب أما بالنسبة للعقوبة ترجع جلسامة اخلطأ 

لعقوبة أحيانا تكون من اختصاص سلطة التعيني أو ما إذا كان اخلطأ جسيما يكون فا

  .اختصاص اللجنة املتساوية األعضاء

                                                 

  .46ر العدد.، ج 06/03األمر رقم  قانون األساسي للوظيفة العموميةالمن  98و97املادتني 1
، دكتوراهزيان مكلكل، النظام القانوين للوظيفة العامة دراسة مقارنة بني التشريع اجلزائري والفرنسي، أطروحة بو 2

 .272.،ص2002-2001كلية احلقوق جامعة اجلياليل اليابس سيدي بلعباس، 
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I-دور السلطة التأديبية يف تقدير اخلطأ املهين  

إن معظم  التشريعات مل حتدد األخطاء املهنية بشكل حمدد كما هو الشأن بالنسبة 

وبات التأديبية الواردة يف القانون وتبقى مسألة األخطاء املهنية للجرائم الواردة يف قانون العق

من اختصاص سلطة التعيني يف تقدير جسامتها وحتديد العقوبة اليت تتناسب مع اخلطأ 

  .1املهين

ويشكل اخلطأ املهين خمالفة املوظف لاللتزامات والواجبات املهنية الواردة يف النصوص 

ر الواجبات دون حتديده لألخطاء املهنية بشكل حمدد القانونية، فاملشرع حرص على ذك

من القانون  161و160 تنيص عليه املشرع اجلزائري يف املادوهو ما ن .2وحصري

  .األساسي للوظيفة العمومية

جسامة اخلطأ املهين من حيث وجوده وطبيعته  سلطة التأديبية دور هام يف حتديدلل

األخطاء املهنية الواردة يف النصوص القانونية أي ب وتكييفه ،ومدى تأثريه على سري الوظيفة

ألن األخطاء املهنية  .القوانني األساسية اخلاصةولوظيفة العمومية سي العام لااألسقانون ال

                                                 

ة التأديبية ل اجلرميفهناك من يستعم ،التشريعات العربية باختالفتتعدد املصطلحات املستعملة بالنسبة للخطأ املهين 1
  .الذنب اإلداري ،املخالفة التأديبية

 اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، ،اسة مقارنةدر ،ملوظف العام يف التشريع اجلزائريا سليم جديدي، سلطة تأديب2
  .72ص ،2011
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وعليه  .فهي ليست كالعقوبات التأديبية مل يتم ذكرها على سبيل احلصر يف القانون الواردة

باألخطاء الواردة من  تهلذي ارتكبه املوظف ومقارناخلطأ اتقوم السلطة التأديبية بتكييف هذا 

  .حيث التشابه والتقارب يف الطبيعة واآلثار

إن مبدأ املشروعية يف جمال اجلرمية التأديبية ال يطبق بشكل كامل كما هو احلال يف 

وذلك لعدم وجود حصر كامل للمخالفات التأديبية، بل إن املوظف خيضع  ،القانون اجلنائي

إجيايب أو سليب يشكل إخالال  ارتكب فعل أنهالتأديبية وتوقيع اجلزاء إذا ما ثبت للمساءلة 

  .1بواجباته الوظيفية

للجرمية التأديبية أركان إال أن هناك من يعترب أن للجرمية ثالثة أركان كاجلرمية اجلنائية 

ل يف وهناك من اعترب أن هلا ركنان بسبب غياب الركن الشرعي، أما الركن املادي فيتمث

السلوك الذي يرتكبه املوظف كان إجيابيا أو سلبيا وينجم عنه اإلخالل بالواجبات 

الوظيفية،أما الركن املعنوي يتمثل يف القصد أي العلم واإلرادة يف ارتكاب السلوك اإلجيايب 

  .2أو السليب الذي قام به املوظف حىت تقوم مسؤوليته التأديبية

                                                 

  .73.صالسابق،  املرجع سليم جديدي،1
2
   .74.،ص ملرجعنفس ا سليم جديدي،  
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فعلى السلطة  ،احلديثة املستعملة يف اال التأدييبإن مبدأ التناسب من أهم املبادئ 

فإن مناط . التأديبية تقدير العقوبة مع جسامة الوقائع اليت أدت إىل اختاذ القرار التأدييب

مشروعية السلطة التأديبية يكون من خالل تقدير التناسب بني اجلزاء واملخالفة، كما جيب 

  .   1بني اخلطأ املهين والعقوبة التأديبيةأن ال يشوا غلو ومن صوره عدم التناسب 

إذن فالسلطة اإلدارية أو سلطة التعيني تتمتع باختصاص تقديري يف تكييف األخطاء 

املهنية وحتديدها حسب درجة جسامتها، ألن املشرع ترك هلا اال لعدة أسباب تنظيمية من 

وعية ترجع للدور سباب موضألو ،حصر مجيع األخطاء املهنية بشكل دقيقصعوبة حيث 

واسعة يف ضمان سري املرفق العام وفقا ملا تقتضيه  الذي تتميز به سلطة التعيني من صالحيات

  . طبيعة الظروف وما تتطلبه املصلحة العامة

II -دور سلطة التعيني يف تقرير وتطبيق العقوبة التأدييب.  

هلا يف املقابل سلطة  فإن ،إذا كان للسلطة التعيني دور يف جمال حتديد األخطاء املهنية

يف حالة وجود خطأ  ،طلقمبشكل إال أن هذا األمر ليس  ،ديد العقوبات التأديبية وتنفيذهاحت

تتكون من ممثلني عن  ،إدارية متساوية األعضاءمهين جسيم فإنه يتم إحالة املوظف على جلنة 

                                                 

قابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة ضد املوظف العام، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، خدجية مرابط، الر 1
 . 57.، ص2012-2011جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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وجتتمع  .لرتبتلف تشكيلة هذه اللجنة حسب ااإلدارة وممثلني عن املوظفني بالتساوي وخت

هذه اللجنة املتساوية األعضاء بناءا على طلب سلطة التعيني، وذلك بعد تكييفها للخطأ 

لتقرر هذه اللجنة العقوبة املناسبة بناء على عملية تصويت  ،املهين املرتكب من طرف املوظف

  .أعضائها، ويف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس

يسمى كذلك باجلزاء التأدييب أو اجلزاء اإلداري، فهي وللعقوبة التأديبية مصطلح آخر 

تتمثل يف اإلجراء القانوين الذي ينص عليه القانون، نتيجة لقيام املسؤولية التأديبية للموظف 

  .بسبب ارتكابه للجرمية التأديبية

جزاء ذو نوعية خاصة يصيب  العقوبة التأديبية سليمان حممد الطماوي أن الفقيهويرى 

دون املساس حبريته أو ملكيته اخلاصة بسبب خمالفات ذات  ،مركزه الوظيفي يفاملوظف 

طبيعة خاصة تتصل اتصاال وثيقا بالعمل الوظيفي، حبيث يترتب عنها احلرمان أو اإلنقاص 

  .1من امتيازات الوظيفة

                                                 

  .62.ص ،1990 القاهرة، دار الفكر العريب، ،قضاء التأدييبال ،سليمان حممد الطماوي1
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إذا كانت اجلرمية التأديبية ختضع للسلطة التقديرية لإلدارة يف حتديدها وتكييفها فإن 

بة التأديبية جيب أن ختضع ملبدأ الشرعية، ألن املشرع حيدد العقوبات التأديبية على وجه العقو

  .1احلصر وليس على سبيل املثال،كما هو احلال بالنسبة للمخالفات التأديبية

وشرعية العقوبة يعد ضمانة أساسية للموظف من تعسف السلطة التأديبية يف استعمال 

شرع حدد  قائمة للجزاءات التأديبية وترك اال للسلطة التأديبية سلطتها التقديرية، إال أن امل

اختيار العقوبة التأديبية املناسبة مع الذنب اإلداري، وال جيوز هلا تطبيق عقوبات أو يف 

  .2جزاءات غري واردة يف النصوص القانونية، وإال كان هذا القرار التأدييب مشوبا بالبطالن

فلقد نص القانون األساسي للوظيفة العمومية على أن حتديد  بالنسبة للقانون اجلزائري،

حيث صنف القانون األساسي األخطاء  .هينالعقوبة التأديبية يرجع ملدى جسامة اخلطأ امل

املهنية إىل أربعة درجات وكذلك الشأن بالنسبة للعقوبات التأديبية، حبيث ال ميكن للسلطة 

سب مع اخلطأ أو يتم تطبيق عقوبتني على نفس التأديبية أن تطبق عقوبات أخرى ال تتنا

  .اخلطأ 

                                                 

  .174.ص ،2008 ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة ،ف العاماملساءلة التأديبية للموظ ،سعيد الشتيوري1
فؤاد حممود معوض، تأديب املوظف العام يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  2

  .258.، ص2006
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ختتص سلطة التعيني بتوقيع عقوبات من الدرجة األوىل واملتمثلة يف التنبيه، اإلنذار 

التوبيخ ، أما العقوبات من الدرجة الثانية تتمثل يف التوقيف عن العمل من يوم  إىل  الكتايب،

هذه العقوبات بناء على قرار مربر وبعد وتكون  .ثالثة أيام، الشطب من قائمة التأهيل

  .احلصول على توضيحات كتابية من طرف املوظف

إذن فالسلطة اليت هلا صالحية التعيني تتمتع بسلطة تقدير العقوبة املناسبة من بني 

العقوبات اليت يقرها القانون، فاملشرع منح هلا سلطة اختيار العقوبة املالئمة اليت تتناسب مع 

 اليت ذكرها على سبيل املثال واليت نذكر منها األخطاء املصنفة يف الدرجة األوىل اخلطأ املهين

  .1اإلخالل بالنظام العام الذي ميس حبسن سري املصاحل املتمثلة يف

أو وهوا أو إمهاال بأمن املستخدمني أما األخطاء من الدرجة الثانية فتتمثل يف املساس س

غري املنصوص عليها يف األخطاء الواردة يف الدرجة  أمالك اإلدارة وكل إخالل بالواجبات

  .2الثالثة والرابعة من القانون

تظهر مالمح السلطة التقديرية يف جمال التأديب حينما تقوم سلطة التعيني بتكييف 

اخلطأ املهين من الدرجة األوىل والثانية فهي متلك لوحدها سلطة اختيار العقوبة التأديبية 

                                                 

 .46ر العدد .، ج06/03ع األمر .و.أ.من ق 178املادة  1
 .46ر العدد .، ج06/03ع األمر .و.أ.من ق 179املادة  2
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تيارات اليت منحها هلا املشرع وهو ما يسمى مببدأ التناسب بني العقوبة املناسبة وفقا لالخ

واخلطأ إال أنه يشترط أن يكون القرار التأدييب مربرا بعد تقدمي املوظف إفصاحا كتابيا عن 

  .اخلطأ الذي ارتكبه وهذا يعترب مبثابة ضمان للموظف

ة لإلدارة أي السلطة اليت إذن مسألة اختيار العقوبة تبقى من اختصاص السلطة التقديري

إن اهلدف من مبدأ التناسب هو حتقيق التوازن بني طبيعة اخلطأ املهين .هلا صالحية التعيني

وضمان سري املوظف العام بانتظام ،فهو يقوم على عنصرين أساسيني وهذا بسبب القرار 

بسطها الذنب وحمله فإذا كان األول هو اخلطأ فالثاين هو اجلزاء فهو يشكل عملية حسابية 

  .1املقترف ومقامها اجلزاء وحاصل القسمة هو تناسب القرار أو عدم تناسبه

إذا كان مصدر العقوبة التأديبية هو مبدأ الشرعية ألا حمددة سلفا على سبيل احلصر، 

وال جيوز جتاوزها وتوقيع عقوبة غري منصوص عليها، أما بالنسبة الختيار العقوبة من بني 

يبية املقررة فهو مظهر من مظاهر السلطة التقديرية لسلطة التأديب، وينبين العقوبات التأد

  .2على ذلك أنه ال حمل للقياس أو التفسري يف نطاق العقوبات التأديبية

                                                 

  .97.سليم جديدي ،املرجع السابق ،ص1
  .72.املرجع السابق،ص ،فؤاد حممود معوض 2
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إذن القانون أو باألحرى خمتلف النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بالوظيفة العامة، 

يب اختيار العقوبة املناسبة للخطأ املهين أو اجلرمية قد أقرت لسلطة التعيني بصفتها سلطة تأد

  .التأديبية اليت يرتكبها املوظف وذلك يف خمتلف التشريعات املقارنة

يف هذا اإلطار فإن السلطة التقديرية يف جمال توقيع العقوبات التأديبية ال تقتصر فقط 

ضاء يف اختيار العقوبة على سلطة التعيني، بل الشأن نفسه بالنسبة للجنة املتساوية األع

املالئمة من بني العقوبات اليت حددها القانون، وذلك بالنسبة للنظام اجلزائري والفرنسي؛ 

على خالف النظام املصري الذي يعتمد على احملكمة التأديبية يف تقرير العقوبات وذلك 

  .حسب جسامة اجلرمية التأديبية

ا تأديبيا بعد إخطارها من طرف السلطة جتتمع اللجنة املتساوية األعضاء بصفتها جملس

اليت  هلا صالحية التعيني لتقرير العقوبة التأديبية املناسبة، يف حالة ارتكاب املوظف خلطأ مهين 

من الدرجة الثالثة أو الرابعة، فالسلطة اليت هلا صالحية التعيني هي اليت تقوم بتحريك 

التأديبية بعد  أخذ الرأي  امللزم للمجلس الدعوى التأديبية وهي اليت تقوم بتوقيع العقوبة 

  .1يوما من إخطاره 45التأدييب خالل 

                                                 

  .46ر العدد .، ج15/07/2006املؤرخ يف  06/03األمر رقم .ع.و.أ.ق من  165املادة  1
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  املطلب الثاين

  اإلداري الضبطجمال 

لقد أقرت الدساتري واملواثيق الدولية والتشريعات جمموعة من احلقوق واحلريات العامة 

نتيجة وهذا باعتبارها ضمانات قانونية ضد تعسف السلطات العامة يف الدولة  ،لألفراد

إال أن ممارسة  .نظام الدميقراطيللظروف والصعوبات اليت كان يواجهها األفراد قبل ظهور ال

  .هذه احلقوق واحلريات ال تكون بشكل مطلق بل وفقا إلجراءات حيددها ويضبطها القانون

إن الضبط اإلداري هو وظيفة قائمة يف كل الدول على اختالف طبيعة نظامها 

فكل دولة تسعى بصورة أو بأخرى إىل احملافظة على نظامها   ،تركيبة أفرادهاالسياسي و

ولقد تعددت تعريفات الفقهاء بشأن موضوع الضبط اإلداري إال أا  ،العام االستقرار

تتضمن يف حمتواها أن الضبط اإلداري هو جمموعة اإلجراءات والتدابري والقيود اليت تفرضها 

   .ألفراد دف احلفاظ على النظام العامالسلطة العامة على نشاط ا

فعلى سبيل املثال مسألة تنظيم النسيج العمراين تتطلب رخصة من طرف رئيس الس 

الشعيب البلدي بعد إجراء حتقيق من طرف جلنة تقنية، ويف حالة قيام أي مواطن بعملية 
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ته للقوانني أشغال البناء دون استالم رخصة فتتعرض تلك األشغال للهدم بسبب خمالف

  .1والتنظيمات املعمول ا

لقد تطور مفهوم النظام العام ومل يعد يشتمل على العناصر الكالسيكية الثالثة واملتمثلة 

يف األمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، بل أصبح يطلق عليه اليوم بالنظام العام 

ن خالل الصالحيات اليت مينحها تسهر السلطة اإلدارية على محايته م. احلديث أو املتخصص

  .هلا القانون فأحيانا تكون سلطة اإلدارة واسعة حبيث تتمتع بسلطة تقديرية يف هذا اال

، )الفرع األول(وهو ما سوف نبينه من خالل التطرق إىل أهداف الضبط اإلداري

  ).الفرع الثاين( مظاهر السلطة التقديرية

 الفرع األول

  أهداف الضبط اإلداري

امتدت غايات الضبط اإلداري لتشمل جبانب النظام العام الشامل ما حيقق مصاحل  لقد

األفراد، فظهرت فكرة النظام العام املتخصص الذي مينح هليئات الضبط مهام حفظ النظام 

                                                 

ت .م. 52العدد ر .املتعلق بالتهيئة والتعمري املعدل واملتمم، ج 1990ديسمرب  01املؤرخ يف  90/29قانون رقم  1
 .07ر العدد .املتعلق بكيفية حتضري عقود التعمري وتسليمها، ج 2015يناير  25املؤرخ يف  15/19رقم 
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إن احلفاظ على النظام االقتصادي نتيجة للتغريات والظروف . العام مبوجب تشريعات خاصة

يت تفرضها العوملة، حيث أن فكرة النظام العام توسعت وتطور االقتصادية والسياسية ال

مفهوم العناصر الثالثة اليت يتضمنها النظام العام فأصبح األمن العام يشتمل على األمن 

  . التجاري والصناعي والغذائي من خالل  ضبط وتنظيم النشاط االقتصادي يف الدولة

  النظام العام-أوال

ا السلطة العامة تقيد من حريات األفراد إال أا تكون طبقا إذا كانت القيود اليت تفره

للنصوص القانونية وهذا تكريسا ملبدأ املشروعية مع مراعاة النظام العام مبختلف عناصره 

  .1املتمثلة يف األمن العام و الصحة العامة والسكينة العامة

I-جتماعي للمواطنني ويقصد به توفري السالمة واالستقرار السياسي واال: األمن العام

فعلى  .وكذلك الشعور واإلحساس بالطمأنينة سواء يف احلاالت العادية أو االستثنائية

السلطات العمومية القيام جبميع التدابري الالزمة لضمان محاية األفراد وممتلكام من مجيع 

 .املخاطر اليت ددهم

                                                 

الوايل مسؤول عن احملافظة على . "12ر العدد .، ج2012فرباير  21املؤرخ يف  12/07و رقم .من ق 114املادة  1
يونيو  22املؤرخ يف  11/10ب رقم .من ق 88املادة  كما نصت." النظام واألمن والسالمة والسكينة العمومية

السهر على النظام والسكينة : يقوم رئيس الس الشعيب البلدي حتت إشراف الوايل مبا يأيت."37ر العدد .ج  2011
 ".  والسهر على حسن تنفيذ التدابري االحتياطية والوقاية والتدخل يف جمال اإلسعاف. والنظافة العمومية
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II-خذها السلطات العامة وتتمثل يف اإلجراءات والتدابري اليت تت: الصحة العامة

إذن فمن واجب السلطات املختصة . صحة األفراد حلمايةاألمراض واألوبئة اخلطرية لتجنب 

التدخل من أجل منع انتشار املرض  عن طريف توفري العالج والتلقيحات اليت تعمل على 

 .1الوقاية من خمتلف األمراض واألوبئة

III-لى توفري اهلدوء والراحة واالطمئنان، تقوم السلطات العامة ع: السكينة العامة

وذلك من خالل القضاء على ومواجهة مصادر الفوضى واإلزعاج من أجل حتقيق السكينة 

 .العامة والعمل على منع وحظر التصرفات اليت من شأا اإلخالل براحة املواطنني 

رجو من ميكن تعريف الضبط اإلداري من ناحيتني ، الناحية األوىل من حيث اهلدف امل

ولذلك فإن الضبط . عملية الضبط اإلداري ، ومن جهة الثانية من حيث طبيعة النشاط

  .اإلداري ينقسم إىل قسمني ومها الضبط العام واألخر الضبط اخلاص

                                                 

1
ر .جاملتعلق حبماية الصحة وترقيتها،  1985فرباير  16املؤرخ يف  85/05من قانون رقم  52و  29ادة نص امل 

نصت املادة .44ر العدد .، ج2008يوليو  20املؤرخ يف  08/13 املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم. 08العدد 
ات واهليئات والسكان بتطبيق التدابري النقاوة تلزم مجيع أجهزة الدولة واجلماعات احمللية واملؤسس:"على ما يلي 29رقم 

من  52أما املادة ." والنظافة وحماربة األمراض الوبائية، ومكافحة تلوث احمليط ، وتطهري ظروف العمل والوقاية العامة
أن  يتعني على الوالة ومسؤويل اهليئات العمومية واملصاحل الصحية ورؤساء االس الشعبية البلدية:" نفس القانون

 .يطبقوا يف الوقت املناسب  التدابري املالئمة للوقاية من ظهور الوباء والقضاء على أسباب األمراض يف أصلها
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أما الضبط .الضبط اإلداري العام يتضمن ثالث مفاهيم السكينة واألمن والصحة العامة

  :اإلداري اخلاص له اجتاهني ومها 

I-إال أنه خيتلف عنه من حيث النظام  ،جتاه األول له نفس أهداف الضبط العاماال

مثالً عملية إنشاء وترتيب املنشآت املصنفة واملزعجة  .القانوين املطبق على بعض ااالت

 .وغري الصحية، والبنايات اهلشة، والسكك احلديدية

II-واليت تتماشى مع  ،أما االجتاه الثاين فيتضمن األهداف اخلاصة للضبط اخلاص

كضبط املشاهد كاألفالم، الطرقات  ،النشاطات املختلفة غري املوجودة يف الضبط العام

          .   1الريفية، الصيد البحري

                                                 

1
 « La police administrative se définit par un double critère- celui du but de l’opération 

propre à la police administrative, et celui de la nature de l’activité et se subdivise entre 

la police générale et la police spéciale. 

La police administrative générale son domaine se définit par les trois termes de 

tranquillité ive, et de sécurité et de la salubrité publique.  

La police administrative  spéciale elles sont de deux sortes :  

-les premières poursuivent les même buts que la police générale mais différent de cette 

dernière par leur champ d’application d’où un régime juridique différent comme polices 

des installations classées et des établissements dangereux, incommodes ou insalubres, 

ou des édifices menaçant ruine, ou des chemins de fer.  

-les secondes sont spéciales par le but qu’elles poursuivent, et s’appliquent à des 

activités variées dont l’objet n’entre pas dans la définition de la  police  générale : 

polices des spectacles, des films, des chemins ruraux, de la chasse, de la pèche » 

CF.André de LAUBADERE, Traité de droit administratif, 15
éme

 édition, tome1, 

L.G.D.J, paris, 1999, P102.  
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  النظام العام املتخصص:ثانيا

ويتمثل النظام العام املتخصص يف النظام العام االقتصادي الذي حيقق مصاحل األفراد، 

ايل الذي حيقق السكينة النفسية لألفراد، وهذا هو التطور احلديث لفكرة والنظام العام اجلم

  .النظام العام

لقد ازداد تدخل الدولة يف خمتلف األنشطة، وعلى وجه اخلصوص جمال النشاط 

االقتصادي،الذي يعكس مدى  استقرار األوضاع السياسية واالجتماعية داخل الدولة ،ولقد 

ر نظام عام اقتصادي أو على  األقل وجه اقتصادي للقانون كان هلذا التدخل أثره يف ظهو

  .اإلداري

ري محاية للنظام يضع التشريعات اليت متنح سلطات الضبط اإلدا كان املشرع وإذا 

حيث ال جيوز لسلطات الضبط اإلداري أن تقيد النشاط اخلاص الذي  ،العام االقتصادي

. النظام العام يف مدلوله التقليديتتجاوز  يعترب ممارسة حلرية من احلريات الشخصية ألهداف

  .1إال إذا منحها املشرع هذا احلق ويف احلدود املرسومة هلا

                                                 

 .196.عمار بوضياف، املرجع السابق، ص 1
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وذلك بغرض  االقتصاديتعترب سلطات الضبط يف نتاج اإلصالح اإلداري يف اال 

الوطين، حبيث تم كل سلطة بضبط قطاع معني وتتمتع هذه  االقتصادخدمة وتطوير 

وتتمتع  التقرير وال تنحصر يف تقدمي اآلراء االستشارية واالقتراحاتالسلطات بسلطة 

كما تتميز .1اسية أو وصائيةباالستقاللية من الناحية الوظيفية مبعىن أا ال ختضع لسلطة رئ

بعضها بالطابع اإلداري مثل جملس املنافسة فتعد قراراته إدارية قابلة للطعن أمام القاضي 

    .اإلداري

االقتصادية بوصف النظام يتجهان إىل االعتراف لبعض األهداف 2ه والقضاءإال أن الفق

يف حدود ومن مث تتسع فكرة النظام العام  الذي يربر وجود سلطة ضبط إداري مستقلة،العام 

معينة لتشمل عنصرا جديدا هو النظام العام االقتصادي ،الذي يستهدف إشباع حاجات 

ا حدوث اضطرابات اخلارجية،ويتصل هذا التوسع ضرورية أو ملحة ينتج عن عدم إشباعه

اتمع يف اال يف مدلول النظام العام مبجموعة من األهداف االقتصادية اليت تتعلق مبتطلبات 

التسعرية اجلربية وتوفري املواد الغذائية الضرورية وتنظيم عملية التصدير واالسترياد  االقتصادي

                                                 

االستقاللية مثال جلنة تنظيم عمليات . ي وقراراته قابلة للطعن أمام القاضي اإلداريجملس املنافسة له طابع إدار 1
جمدوب قوراري، سلطات الضبط يف اال االقتصادي، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر  البورصة

 .24.، ص2010-2009بلقايد، تلمسان، 
 .208.، ص1995هليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، عادل أبو اخلري، الضبط اإلداري وحدوده، مطبعة ا 2
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فيها وإسكان من ال مأوى هلم وخاصة يف  أوقات  والتعامل بالعمالت احلرة و االجتار 

  .األزمات

مما سبق يتضح وجود نظام اقتصادي يتحدد وفقا للتشريعات اخلاصة واليت حتدد 

انفصال النظام العام  ة بذلك النظام، ولكن هذا ال يعينسلطات الضبط اإلدارية اخلاص

قتصادية سواء كانت الرأمسالية حيث تقوم السياسة اال االقتصادي عن النظام العام التقليدي،

  .1أو االشتراكية على العنصرين التاليني ومها النظام واألمن

والنظام العام االقتصادي يتصف مبجموعة من اخلصائص والسمات كونه نظام إجيايب 

ال سليب، مبعىن أنه يعتمد على تدخل الدولة إلقراره، كما أنه نظام مادي أي واقعي ملموس 

ومن مث فهو يتغري من زمن  ،االقتصادية واالجتماعية اليت تسود الدولة من خالل الظروف

  .2آلخر

النظام الذي يهدف  إىل محاية مجال "ميكن تعريف النظام العام  اجلمايل للبيئة  بأنه 

فهو .حفاظا على السكينة  النفسية لألفراد املقيمني يف  هذه  البيئةيف املدينة الرونق والرواء 

                                                 

 .210.عادل أبو اخلري، املرجع السابق، ص 1
عبد العليم عبد ايد مشرف، دور سلطات الضبط اإلداري يف حتقيق النظام العام وأثره على احلريات العامة دراسة 2

  .123.ص، 1998دار النهضة العربية، القاهرة، مقارنة، 
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االهتمام به  ات الضبط اإلداريسلط ىعل ، مما يستوجبالنظام العامات عترب من مكوني

  .1واحلرص على محايته

ويف هذا اال أصدر املشرع اجلزائري العديد من النصوص القانونية والتنظيمية اليت 

  .2تعتين باألهداف احلديثة للنظام العام

دخل ضمن أغراض إن مجال املدن ورونقها ي":حممود عاطف البنا األستاذويقول 

الضبط التقليدية بتوسع يف مدلول السكينة العامة لتشمل احملافظة على السكينة النفسية اليت 

  .3"يوفرها االرتياح الطبيعي لتذوق اجلمال الفين يف جمال احلياة اليومية

ومن  ،اريةمن النشاطات اإلد عن غريه اليت متيزهللضبط اإلداري جمموعة من اخلصائص 

وضع واختاذ جمموعة من التدابري تدخل اإلدارة يف سلطة يتضمن  فهو .ةة التقديريأمهها الصف

ويعترب هذا األخري فكرة متغرية ما . على النظام العام احفاظحد من حريات األفراد لل والقيود

                                                 

   .169.، ص.2011، اإلسكندرية، دار الفكر العريب، 1ي، سلطة اإلدارة يف جمال الضبط اإلداري، طحسام مرس1
املتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية  2001ديسمرب  12املؤرخ يف  01/20القانون رقم  هذه التشريعات من أهمنذكر  2

، واملتعلق بشروط إنشاء 2002ماي  08املؤرخ يف  02/08لقانون رقم وا .2001سنة  77ر العدد .املستدامة، ج
املتضمن  20/02/2006املؤرخ يف  06/06القانون رقم و. 2002سنة  34ر العدد .املدن اجلديدة ويئتها، ج

، 2007ماي  13املؤرخ يف  07/06القانون رقم و. 2006سنة  15ر العدد .القانون التوجيهي للمدينة، ج
 .2007سنة  31ر العدد .وتنميتها، جتها واملتعلق بتسيري املساحات اخلضراء ومحاي

 . 169.، صالسابقاملرجع  حسام مرسي،3
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إن حمتوى النظام .بني الدول وحىت يف الدولة الواحدة وذلك متاشيا مع االعتقاد االجتماعي

قانون اجلماعات احمللية الفرنسي  على أنه يتضمن النظام اجليد للسكينة  العام نص عليه

  .1واألمن والصفة العمومية

يتميز الضبط اإلداري  عن غريه من أنواع الضبط األخرى بالطابع : الصفة الوقائية -2

الوقائي ألنه يهدف إىل منع وتفادي وقوع املخالفات وذلك جتنبا للمخاطر اليت دد النظام 

لعام؛ فنجد اإلدارة دوما تلجأ إىل استعمال وسيلة الترخيص  لتنظيم نشاط معني كما له ا

احلق يف سحب هذه الرخصة إذا ما تبني هلا أن هناك خطر يترتب على استمرارية صاحب 

  .الرخصة يف نشاطه 

إن التدابري واألعمال الضبطية اليت تقوم ا اهليئات اإلدارية : الصفة االنفرادية -3

ملختصة بشكل انفرادي من أجل احملافظة على النظام العام ، فال يتصور أن تكون إرادة ا

األفراد حرة يف القيام جبميع التصرفات والنشاطات بل عليهم اخلضوع واالمتثال جلملة من 

                                                 

1
 « La police administrative est un certain mode d’intervention administrative ayant 

pour objet ou pour effet de limiter les libertés des citoyens pour protéger l’ordre public.  

La notion d’ordre public est une notion très variable selon les pays et dans un même 

pays, Suivent l’état crayons sociales, le contenu de l’ordre public est fixé dons le code 

général des collectrices territoriales « assurez le bon ordre la tranquillité, la sécurité et la 

salubrité publiques » Cf. Jean-claude RICCI, Droit administratif, 3é, Hachette, Paris, 

1996.  p.99-100 .  
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اإلجراءات والتدابري اليت تتخذها وتفرضها اإلدارة على خمتلف النشاطات وفقا ملا حيدده 

  .رقابة القضاءالقانون وحتت 

بينما خيتلف األمر إذا  كنا بصدد النشاطات اإلدارية األخرى كتسيري املرافق العمومية 

حيث تربز  إرادة الفرد بشكل جلي ، كما لو مت االتفاق على إدارة املرفق العام عن طريق 

سؤوليته االمتياز فيتوىل امللتزم ضمان النشاط وتوفري اخلدمة للجمهور بأمواله وعماله وحتت م

  .1املباشرة 

  الفرع الثاين

  أعمال الضبط اإلداريالسلطة التقديرية و

إن عملية اختاذ التدابري واإلجراءات الضبطية ختضع للسلطة التقديرية للهيئات اإلدارية 

تقوم سلطات  .املساس أو اإلخالل بالنظام العاممنع أي عمل من شأنه دف املختصة 

لقد أقر القانون ممارسة .خالل النصوص القانونية والتنظيمية الضبط مبمارسة صالحياا من

أعمال الضبط اإلداري هليئات حمددة سواء على املستوى املركزي أو احمللي وذلك مبوجب 

                                                 

  .200.عمار بوضياف ، املرجع السابق ، ص 1
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استعمال الوسائل املادية والبشرية ؛ غري أنه يتطلب 1نصوص دستورية تشريعية وتنظيمية

احلريات العامة وتتخذ هذه األخرية عدة صور  لتنفيذ هذه القرارات  املتعلقة بضبط ممارسة

  .نذكر من أمهها احلظر والترخيص

  .احلظر أو املنع :أوال

تقوم اهليئات اإلدارية املختصة بالضبط بتقيد ممارسة إحدى احلريات العامة وذلك 

، نذكر على سبيل املثال حظر التجوال ليال وذلك نتيجة الظروف 2باحلفاظ على النظام العام

طريق مسدود  ثنائية فاهلدف من هذا اإلجراء هو محاية املواطنني، أو القيام مبنع املرور يفاالست

تلجأ سلطات الضبط إىل احلظر بصفة استثنائية ألنه ال جيوز احلظر . بسبب أشغال الترميم

، وليس لسلطة الضبط اإلداري أن تلغي ري يشكل خمرقا للحرية أو إلغائهااملطلق فهذا األخ

ل حىت املشرع نفسه ال ميلك هذا األمر فاحلظر الذي ميكن أن يفرضه على ممارسة احلرية ب

فالسلطات اإلدارية املختصة هي . 3احلرية هو حظر نسيب يتحدد مبكان معني أو بوقت معني

                                                 

1
-2005، السنة اجلامعية  عزاوي عبد الرمحان، الرخص اإلدارية، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر بن عكنون 

  .147.، ص2006
يف تنظيم ممارسة احلريات العامة وفقا للنصوص القانونية  ارة يف جمال الضبط اإلداري خصوصاتتعدد سلطات اإلد 2

املتعلق باالجتماعات واملظاهرات  1991ديسمرب  02املؤرخ يف  91/19 والتنظيمية ونذكر من القانون رقم
  .1989ديسمرب  31املؤرخ يف  89/28لقانون رقم املعدل واملتمم ل. 1991سنة  62ر العدد .العمومية، ج

3
  .392.حسام مرسي ، املرجع السابق، ص 
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اليت متلك سلطة تقدير هذا احلظر أو املنع بالرغم من أنه أعلى درجات املساس باحلريات 

  .إىل استعمال القوة العموميةالعامة، وتلجأ اإلدارة 

   .الترخيص اإلداري :ثانيا

الرخصة والتأشرية واإلذن، را أو مسميات خمتلفة كاالعتماد ويتخذ هذا املصطلح صو

تتخذ منه السلطة اإلدارية وسيلة  ،إلداريةاوكما أن له استعماالت خمتلفة يف احلياة العملية 

واملقصود بالترخيص . اطام وحريامقانونية لتنظيم ومراقبة األشخاص يف ممارسة نش

اإلداري هو العمل أو التصرف القانوين الصادر عن السلطة اإلدارية، فهو وسيلة قانونية 

  .  1متارس مبقتضاها هذه األخرية رقابتها على احلريات والنشاطات الفردية

لتنظيمية إذن فالترخيص هو وسيلة قانونية تقوم ا اإلدارة وفقا للنصوص القانونية وا

للعمل على تنظيم ممارسة حرية معينة أو عمل معني، كأن تفرض اإلدارة على األفراد 

                                                 

1
ختلف نشاطام للحفاظ على األمثلة عديدة يف جمال الرخص اإلدارية ألا تنظم احلياة اليومية ملمارسة األفراد مل 

وجب على السلطات تيس وهو ما ،اهلا، ألن استعمال احلريات بشكل مطلق يؤدي إىل التعسف يف استعمالعام مالنظا
ألن األصل هو احلرية أما االستثناء  ،اإلدارية املختصة أن تنظم ممارسة هذه احلريات وال ميكن هلا أن متنع من ممارستها

  .ن البعض من الفقهاء يرون أن التصريح يغين عن الترخيصأهو الترخيص غري 
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احلصول على رخصة قبل القيام مبمارسة حق التجمع أو إقامة مسرية وإال كان عملهم 

  .1مشوب بعيب املشروعية

باعتباره من مظاهر حق امللكية والذي اتفقت  فنجد كذلك الترخيص يف جمال البناء

جيب أن  إال أن هذا احلق. بشأنه خمتلف الدساتري واملواثيق الدولية أنه حق مصون ومقدس

ميكن  ، فالزام بضرورة احترام النظام العاميقابله الت ميارس يف ظل احترام القوانني وهو ما

وحتقيقا . البناء بشكل مطلق، ألن ذلك قد يؤدي إىل الفوضى واالضطرابق ممارسة ح

ق يف البناء والضرر الذي قد ينتج عن ترك األفراد يف ممارسة هذا احلق، تلجأ للتوازن بني احل

  . 2التشريعات إىل وضع بعض الشروط أو القيود دف احلفاظ على النظام العام

                                                 

1
املتعلق باالجتماعات  1991ديسمرب  02املؤرخ يف  91/19 رقمالقانون الفقرة الثانية من  15تضمنت املادة  

على أن ممارسة هذه احلرية تكون مبوجب طلب ترخيص للوايل . 1991سنة  62ر العدد .واملظاهرات العمومية، ج
ول من نفس القانون أنه جيب على الوايل الرد بالقب 17كما تضمنت املادة . أيام من التاريخ احملدد للمظاهرة 08قبل 

  .أيام على األقل قبل تاريخ إجرائها 05أو الرفض خالل 
غري أنه يف هذه احلالة يعترب رفضا مثل ما حدث يف . ولكن املشرع اجلزائري مل حيدد حالة السكوت أو القرار الضمين

سياسية بطلب للوايل من أجل الترخيص هلم بتنظيم مسرية  أحزاب 06م رؤساء عند قيا 1997أحداث أكتوبر 
منع هذه املسرية لكوا غري مشروعة وأن احلجة جاجية سلمية بشأن مشروعية ومصداقية االنتخابات احمللية إال أنه تاحت

نوال دامي، القرارات اإلدارية الضمنية والرقابة القضائية عليها، مذكرة . يف عدم الترخيص هي دواعي النظام العام
  .43.، ص2010، تلمسان،  ماجستري، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد

 .37.نوال دامي، املرجع السابق، ص 2
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إىل هدف يالترخيص اإلداري هو عمل إداري قانوين أي أنه عمل مقصود وإرادي 

فهو ينطوي على ممارسة مظهر  .تغيري قانوين يف الوضع أو النظام القانوين القائم إحداث أو

السلطة العامة وامتيازاا، كما مينح أهلية التصرف حلائزه ألنه يعد ضمانة قانونية يف مواجهة 

  .1وحىت يف مواجهة السلطات اإلدارية املكلفة باملراقبة الغري،

فهو جيمع بني معطيات أو  ،ائل الضبط اإلداريفالترخيص باعتباره أحد أنواع وس

كونه يشترط لصدور  .صفات ال تتوفر يف القرارات اإلدارية وإجراءات الضبط األخرى

أي تقدمي طلب يتضمن موافقة السلطة  ،بادرة املعين باألمرمبالقرار املتضمن رخصة املمارسة 

دتني ومها إرادة طالب الرخصة مما يعين التقاء إرا .اإلدارية املختصة على ممارسة هذا النشاط

وإرادة اإلدارة املاحنة وهذا ما ال يشترط يف أعمال الضبط األخرى و القرارات اإلدارية 

  .2عموما

للترخيص اإلداري أثر مزدوج أحدمها كاشفاً واألخر منشئاً، حيث يتمثل األول يف 

نشاط معني، التأكيد على استيفاء الشروط القانونية من طرف طالب الرخصة ملمارسة 

                                                 

1
  160- 159.عزاوي عبد الرمحان، املرجع السابق، ص 

2
  .161.، صالسابق عزاوي عبد الرمحان، املرجع 



 ماهية السلطة التقديرية لإلدارة                                                الباب األول 

 

 

148 

 

أما الثاين فيتضمن منح املرخص له عددا من احلقوق واملزايا . كرخصة القيادة ورخصة البناء

 .    1أو االمتيازات دون سواه من غري املرخص هلم

  .مظاهر السلطة التقديرية يف أعمال الضبط اإلداري :ثالثا

رية أثناء قيامها بأعمال لقد سبق وأن بينا الوسائل القانونية اليت تقوم ا السلطات اإلدا

الضبط اإلداري وذلك حفاظا على النظام العام، إذن فمسألة تقدير هذه الغاية األخرية من 

األصل أن سلطة اإلدارة مقيدة . سلطة اإلدارة فهي اليت تفرض قيودا على ممارسة نشاط معني

لسلطة املقيدة ولكن يف جمال الرخص تكون سلطتها مزجيا بني التقييد والتقدير، ذلك أن ا

حتكم اإلطار العام الختصاص اإلدارة وذلك بغرض التوفيق بني احلرية والسلطة أي بني 

  .2الصاحل اخلاص والعام

ولإلدارة سلطة تقديرية حسب كل حالة على حده واختيار الوقت املالئم إلصدار 

بعض قرار الترخيص وحتديد نطاقه ومدته وبيان مدى التزامات املرخص له، وتقييده ب

                                                 

1
  .168-167.، ص املرجعنفس عزاوي عبد الرمحان،  

2
  .395.، املرجع السابق، صحسام مرسي 
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االحتياطات واالشتراطات قبل املوافقة أو بعدها، وبذلك ميكن القول أن سلطة اإلدارة مقيدة 

  . 1وتقديرية

متتع السلطات اإلدارية املختصة بالضبط اإلداري بسلطة تقديرية يف استعمال الوسائل 

دون أن القانونية للحفاظ على النظام العام، فالقانون يقيد اإلدارة ذا الغرض أو اهلدف 

 .حيدد هلا اإلجراءات واآلليات فيترك هلا سلطة االختيار من حيث الوسائل ووقت التدخل 

                                                 

1
  .225.ص بق،املرجع الساعادل أبو اخلري،  



  
  
  
  

  الثانيالباب 
  
  

اإلداري في  اضيدور الق
السلطة  الرقابة على 
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  ثاينلا الباب

  على السلطة التقديرية لإلدارةالقاضي اإلداري رقابة  

بسبب تطور دور  تزايد صالحيات اإلدارةإن اتساع جمال الوظيفة اإلدارية أدى إىل 

ازداد  رغبات املواطنني واحتياجاممع كذلك ومتاشيا  الدولة وتدخلها يف شىت ااالت،

أدى إىل إال أن هذا التوسع  .والعملية التقديرية لإلدارة وفقا للمربرات القانونية السلطةحجم 

ا جعل القضاء الفرنسي يتدخل للحد ممتعسف اإلدارة أحيانا يف استعمال سلطتها التقديرية؛ 

مع النصوص  نتيجة اخلطأ يف تكييف الوقائع املادية التجاوزات اليت ترتكبها اإلدارة من

  .أو إساءة استعمال سلطتها اليت تتناىف مع املصلحة العامة القانونية،

بسبب سوء  ،يتحول من املشروعية إىل املالءمةإن ضمان حريات األفراد جعل القاضي 

. اإلجراء والواقعةمما يترتب عنه عدم التناسب بني  .التقدير يف استعمال السلطة التقديرية

 ،املتعلقة باحلريات العامة فعلى سبيل املثال القرارات الصادرة من السلطات الضبطية

تقتضيها ضرورة  ألسباب أمنية كانت نتيجة قال وحتديد اإلقامة لبعض األفرادقرارات االعتك

وف اإلدارة قراراا ملواجهة هذه الظر وعلى أساسها اختذت ،احلفاظ على النظام العام

 ولكن ما مدى ضرورة ومالءمة العناصر املوضوعية للقرار املتمثلة يف صحة تقدير  .القائمة

  .غاية السبب والوضوع وامل
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أعمال لقد تطورت رقابة القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة بشكل عام، وعلى 

إال أن  .تتركز رقابة القضاء اإلداري على املشروعيةحيث  .سلطتها التقديرية بشكل خاص

هي الرقابة النامجة املالءمة  ألن ،ال يعد خروجا عن إطار القانونتوسع نطاقها إىل املالءمة 

ألن القاضي ميارسها  جزء من رقابة املشروعيةفهي  اإلدارة لسلطتها التقديرية،عن ممارسة 

  .حديثة قضائيةسائل ونظريات ووفقا لروح القانون إال أنه يستند فيها على  

 الفصل(أكثر سنتناول مظاهر الرقابة القضائية على السلطة التقديرية  وللتفصيل

  ).الثاين الفصل( الوسائل القضائية لرقابة السلطة التقديرية لإلدارة، )األول

  األول الفصل

  مظاهر الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة

التحقق من حدوث إن رقابة القضاء اإلداري بشأن القرارات ال تقف عند حد 

االضطرابات املهددة ألمن الدولة، بل متتد هذه الرقابة لتشمل درجة التناسب بني مضمون 

القرارات املتخذة مع خطورة احلالة األمنية، أي مدى مالءمة هذه القرارات مع الظروف 

  .الواقعية املسببة يف إصدار القرار

التصرف يف حدود النص القانوين، يقوم جوهر السلطة التقديرية لإلدارة على حرية 

فعلى اإلدارة أن تضع نفسها يف أفضل الظروف واألحوال لتقدير مالءمة العناصر الداخلية 

  .للقرار اإلداري مع ما يستوجبه القانون
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إذن فصفة القاضي اإلداري عند رقابته للسلطة التقديرية لإلدارة هو قاضي مشروعية، 

إلداري من حيث مشروعية عناصره للمبادئ العامة للقانون، ألنه يراقب مدى مالءمة القرار ا

سواء بالنسبة لألثر القانوين، أو األسباب اليت بين عليها القرار،  للقانون، فهوم الواسعاملأي 

  .أو الغاية اليت يهدف إليها

تتبني لنا الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة يف العناصر الداخلية للقرار 

داري وذلك من حيث األسباب اليت استدعى عليها القرار، سواء تعلقت بالوقائع املادية أو اإل

التكييف القانوين هلا، وكذلك الشأن بالنسبة للرقابة على األثر القانوين الذي حيدثه القرار، 

وكذلك على الغاية اليت يهدف  بادئ العامة للقانون،املأي مدى مشروعية حمل القرار مع 

   .ألنه يستوجب حتقيق املصلحة العامة ،القرارإليها 

إن دراسة الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة تتركز على العناصر الداخلية   

فالقاضي اإلداري ال ميلي على اإلدارة  .ومدى مالءمتها مع مبدأ املشروعية ،للقرار اإلداري

وإمنا يقوم بإلغاء القرار إذا تبني له عدم  ،طةاختاذ قرار معني لكونه يتناسب مع الظروف احملي

 .مشروعية القرار بسبب عدم مالءمته

، )األول املبحث(سوف نبني الرقابة القضائية على أسباب القرار اإلداري وعليه     

، الرقابة القضائية على غاية القرار )الثاين املبحث(الرقابة القضائية على حمل القرار اإلداري 

  ).الثالث املبحث(اإلداري 
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  األول املبحث

  الرقابة القضائية على أسباب القرار اإلداري

تربر تدخله باختاذ ودارة، السبب احلالة الواقعية اليت تتم بعيدا عن رجل اإليقصد ب    

فاإلدارة ليست ملزمة بذكر سبب  .وفقا لنص قانوين يتناسب مع وقائع احلالة املادية القرار

تدخلها إال إذا نص القانون على ذلك، مع العلم أن كل القرارات مبنية على أسباب 

  .إصدارها من الناحية املادية والقانونية

خيتلف عن تسبيب القرار اإلداري  السبب الصحيح يف القرار اإلداري ن وجوب توافرإ

السبب يف القرار و .لقانون وهو ما يدخل يف عيب الشكلكإجراء شكلي قد يتطلبه ا

إحداث أثر قانوين هو اإلداري هو حالة واقعية أو قانونية حتمل اإلدارة على التدخل بقصد 

  .ابتغاء وجه الصاحل العام الذي هو غاية القرار،حمل القرار

القول أنه يشترط يف القرار اإلداري أن يقوم على أسباب واقعية  وعلى ذلك ميكن

حقيقية وأن تكون هذه األسباب صحيحة قانونا، ورقابة القضاء على الشرط األول تتمثل يف 

يف حني أن الرقابة على الشرط الثاين هي رقابة  ؛ة على الوجود املادي لعنصر السببالرقاب

ما يعين التحقق من صحة الوصف القانوين أو باألحرى  وهو للوقائع،على الوجود القانوين 

  .التكييف القانوين  على الوقائع املادية
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خالل الرقابة على لعنصر السبب، تكون من وللتوضيح أكثر يف جمال رقابة القاضي 

دور  ).الثاين املطلب(، الرقابة على التكييف القانوين للوقائع )األول املطلب(الوقائع املادية 

  ).املطلب الثالث(ي يف حالة تعدد األسباب القاض

  املطلب األول

  الرقابة على الوقائع املادية

األسباب القانونية تبني اإلطار الذي تنصب عليه الرقابة القضائية بصفة شاملة، وأنه 

أما بالنسبة لألسباب  .فهي مقيدة على الدوام ،بسبب ذلك تنعدم أية حرية إدارية بشأا

ذلك أن طبيعة من حيث أا ال ختضع للرقابة بصفة مطلقة،  ،الواقعية فهي ختتلف عن األوىل

طريقة مراقبتها تسمحان بنوع من احلرية يف العمل اإلداري، وبالتايل األسباب الواقعية و

والتكييف  للوقائع، تتمتع فيها اإلدارة بسلطة تقديرية تتفاوت حسب صحة الوجود املادي

 .وتبعا لذلك ختتلف رقابة القضاء اإلداري عليها تها،ع وتقدير أمهيائقالقانوين للو

يقوم  كاحلالة اليت فهناك بعض الصعوبات اليت يثريها عنصر السبب يف القرار اإلداري،

وأن البعض  ،يتبني أن بعضا من هذه األسباب غري صحيحو ،القرار على أكثر من سبب فيها

ذلك يف حالة تعدد األسباب اليت استند إليها القرار يكون ومشروع، و اآلخر صحيح

لقاضي أنه أحيانا يتدخل اكما .قق غالبا يف ظل السلطة التقديريةهو ما يتحو ،اإلداري

 ، أيتصحيح السبب يف القرار اإلداري تقدير الوقائع بشكل سليم، من خالل  اإلداري يف
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اخلاطئ وكذلك سلطة القاضي اإلداري يف إلزام اإلدارة إحالل السبب الصحيح حمل السبب 

  .باإلفصاح عن السبب

الفرع ( اإلداري لقرارلالوقائع املادية يف الرقابة على ية أمهنتطرق يف هذا املطلب إىل 

  ).الفرع الثاين(سلطة القاضي يف التأكد من صحة الوقائع  ،)األول

  الفرع األول

  اإلداري لقراراملادية لالرقابة على الوقائع أمهية 

رار اء القنشإن معاينة الوقائع املادية هي أول مرحلة ميكن احلديث عنها يف عملية إ

 ،حترك مسطرة إصدار عمل قانوين ما فعندما تكون األسباب واقعية فإن اإلدارة ال اإلداري،

أو ما ميكن أن يثريه، إال أن  ،إال على أساس وجود الواقعة املفترض قيامها يف هذا العمل

حتقق هذه الواقعة ال جترب اإلدارة يف كل احلاالت على بدء عملية إنشاء القرار، ألن هناك 

وبالتايل تكون هلا السلطة التقديرية يف التدخل أو  ،حاالت كثرية تتصرف فيها اإلدارة حبرية

  . 1عدم التدخل

ت اإلدارة يف تقدير الوقائع من للقضاء دور هام وأساسي يف جمال احلد من تصرفا

وهلذا فإن القرار يصبح معرضا لإللغاء كلما ثبت أن اإلدارة استندت يف . الناحية املادية

                                           
حممد حسنني عبد العال، فكرة السبب يف القرار اإلداري ودعوى اإللغاء، رسالة دكتوراه يف احلقوق، جامعة  1

  .06.القاهرة،  ص
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تربيرها على وقائع غري صحيحة من الناحية املادية، ويستوي يف ذلك أن تكون اإلدارة حسنة 

  .  1ن سلطة تقدير اإلدارةالنية أو سيئة النية وهذا يعد أول قيد حيد به القاضي اإلداري م

 للوقائع أمهية كبرية للحكم على مشروعية القرار،ومتثل الرقابة على الوجود املادي 

، واليت متكنه ىن من الرقابة القضائيةاحلد األدتكون يف مستوى  ،فرقابة القاضي يف هذه احلالة

حني متثل الرقابة على  يفحتديد الوقائع املادية؛  من إلغاء القرار اإلداري نتيجة اخلطأ يف

تفترض حتما أن يسبقها رقابة  ألا ،املرحلة الثانية من عملية الرقابةالتكييف القانوين 

 يتالالرقابة  من مستويات املستوى العادي أو الطبيعيفهي متثل درجة للوقائع،الوجود املادي 

الفة اإلدارة خم اإلداري يف حالحيث يتسىن للقضاء  ،ختضع له كافة القرارات اإلدارية

  .2كم بإلغاء القرار اإلدارياحل ،علوصف القانوين الصحيح للوقائا

وف واملالبسات احمليطة إن تقدير أمهية الرقابة على الوقائع تتأثر حبسب طبيعة الظر

، ألن الواقعة الواحدة حتتمل درجات متفاوتة من سواء من حيث أمهيتها أو خطورابالواقعة،

فإن تقدير أمهية الواقعة ال يكون بالنظر إليها يف وصفها العام، وإمنا  ولذلك. خالل تقديرها

        .3يكون بالتصدي هلا حبسب احلالة اليت تكون فيها، إذن فهو تقدير خاص لكل واقعة

                                           
مصطفى خماشف، رقابة القضاء اإلداري للقرار يف جماله التقديري، جملة احلقوق والعلوم السياسية، العدد الثامن،  1

 .126.، ص2011جامعة سيدي بلعباس، 
 .151املرجع السابق، ص وب يوسف احلمادي،يعق 2
، السنة 1اري على الوقائع يف دعوى اإللغاء، جملة العلوم اإلدارية، العدد دالسيد حممد إبراهيم، رقابة القضاء اإل 3

 .106، ص1963اخلامسة، املعهد الدويل للعلوم اإلدارية، القاهرة، 
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عن طريق وهذا دور  أساي يف رقابة مدى صحة هذه الوقائع، له لقاضي إذن فا

 .وهو ما سوف حناول توضيحه  لقانونية إلثبات هذه الوقائعالقرائن ا

  الفرع الثاين

  سلطة القاضي يف التأكد من صحة الوقائع

، تقتضي الرقابة القضائية أن تأخذ اإلدارة بعني االعتبار كل عناصر املعاينة املوضوعية

إلداري يراقب ضي ااالق ، حيث كانمنذ بداية القرن العشرين ولقد مت العمل ذه الرقابة

القرارات اليت تستند إىل وقائع ال ووجودها الفعلي والواقعي، ألن  من صحتهاالوقائع ليتأكد 

وقائع مادية تذرعت ا اإلدارة إلصدار قراراا يف إطار ما  تعترب مبثابةأساس هلا يف القانون، 

  .1تتمتع به من سلطة تقديرية

  كيفية تأكد القاضي من صحة الوقائع املادية-أوال

سواء كانت  ،القرار اإلداري يف كافة األحوال والظروف برقابةيقوم القاضي اإلداري  

مشوبا  القرار يكونو . الظروف العادية أو االستثنائيةتقديرية، يف وسلطة اإلدارة مقيدة أ

إذا ثبت أن اإلدارة قد استندت يف تربيرها لوقائع غري صحيحة  ،بعيب السبب وقابال لإللغاء

                                           
  .152 .صاملرجع السابق، يعقوب يوسف احلمادي،   1
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اعتقدت بقيام الوقائع اليت أا أي  ،اإلدارة حسنة النيةمن الناحية املادية، وسواء كانت 

  .1بعدم توافرهاأم تدعيها كانت 

هي أمور تدخل باملطلق يف سلطة القاضي  ،و الواقع أن ما أثري يف هذا اخلصوص

القرائن القائمة يف نطاق القرارات اإلدارية، فقرينة صحة القرار اإلثبات ومبسائل  عموما

وعلى من يدعى العكس أن يثبت  ،على أركانه وعناصره صحيحا وسليماتفترض قيام القرار 

  .و هذا أمر متفق عليه ،ذلك

حىت يقوم  ،فيكفي لصاحب الشأن أن يدعي عدم قيام القرار على أسبابه الصحيحة 

أمر ثابت يف  هذاو ،القاضي بإلزام اجلهة اإلدارية باإلفصاح عن السبب الصحيح لقرارها

فمن يدعى بطالن الشكل أو االختصاص أو  ،لغاء القرارات اإلداريةإسائر أوجه الطعن ب

اضي مببدأ الق وكذلك التزام .لعناصرة هذه اصحعدم على  الدليلاحملل عليه أن يقدم للقاضي 

                                           
إذا تذرعت اإلدارة بادئ األمر يف إاء خدمة "  :يتضمن ما يلي 17/12/1966احملكمة اإلدارية العليا قرار  1 

املدعى بأنه ذلك بناء على طلبه على حنو ما هو ثابت مبحضر جلسة جملس اإلدارة ، و ما أن علم املدعى ذا القرار 
اإلدارة أنه لن يسكت عن حقه و أنه البد الئذ بالقضاء ملخاصمتها حىت بادر قبل أن يبلغ إليه بالتظلم منه، و إذ أيقنت 

لعدم تقدميه أية استقالة ، عمدت يف كتاب التبليغ املوجه إليه إغفال اإلشارة إىل أن مثة طلبا منه باعتزال اخلدمة، و 
سباب اليت استندت ضمنت هذا الكتاب أن جملس اإلدارة قرر االستغناء عن خدماته ومل تفصح يف هذا الكتاب عن األ

إليها يف إصدار القرار، فمسلك اإلدارة على الوجه املتقدم إن دل على شيء فإمنا يدل على أن قرارها املطعون فيه قد 
صدر مفتقدا ركن السبب، و أن يأخذ جملس الدولة الفرنسي بذات القاعدة يف بعض أحكامه القدمية نسبيا، إذ مل 

غري الصحيحة، ولو رد استظهار مدى تأثريها على القرار املطعون فيه، حيث  يتعرض فيها لبحث الوقائع األخرى
سامي  مقتبس عن ."رأى أن البحث يف الوقائع األخرى إمنا ينطوي على اعتداء من جانبه على حرية اإلدارة يف التقدير

  .190.مجال الدين، املرجع السابق، ص
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استنباط السبب احلقيقي من األوراق و ،سباب املتعددة للقراربالبحث يف األ املشروعية

  . 1دور القاضي يف اإلثباتاملقدمة إليه فاألمر كله يدور حول 

يقوم القاضي اإلداري بالتحقق والتثبت من وجود الوقائع املادية اليت تستند إليها جهة 

تصدر تلك  مبعىن أن ،الوجودحمققة الوقائع أن تكون  فيجبإلدارة يف إصدار قرارها، ا

ليت تقضي ذلك تطبيقا للقاعدة العامة ايف الواقع، و وجودأسس صادقة وهلا على القرارات 

القرار اإلداري  هو الوقت الذي جيب الرجوع إليه لتقدير مشروعية ،بأن تاريخ صدور القرار

أسباب وقائمة على تكون الوقائع حمددة وغري غامضة، كما جيب أن .أو عدم مشروعيته

  . جدية وأساسية

  املادية للقرار الوقائع علىالقاضي اإلداري  رقابة تطور - ثانيا

يف بداية  القاضي اإلداري يف فرنسا على الوقائع املادية للقرار كانت تتعلقإن رقابة 

 يف قرارها، حيث تعرض جملس الدولة الفرنسي الوقائع اليت استندت عليها اإلدارةاألمر ب

والذي تأكد من خالله القاضي من وقائع رقابته على الوقائع املادية،  Monodبداية من قرار 

ة هذا األخري على التقاعد دون طلب منه، حيث أن الس قام برقابة القرار املتعلق بإحال

                                           
 .619 .خالد سيد حممد محاد، املرجع السابق، ص1
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من خالل توفر الشروط القانونية إلحالة  ،الوقائع يف ظل ممارسة اإلدارة لسلطتها التقديرية

  . 1القرار مل يكن يتضمن عقوبة تأديبيةأن املدعي على التقاعد و

تكييف اإلدارة  رقابةالفرنسي بقام جملس الدولة   Dessayويف قرار آخر له يف قضية 

حلق بأحد اجلنود يف العمليات احلربية، حيث أقر الس بإلغاء قرار اإلدارة بتغري للضرر الذي 

  .2درجة التعويض للجندي بسبب عدم تقدير الوقائع بشكل قانوين

ق من ضرورة والتحقلقرار، الوقائع املادي وجود العلى التحقق من ة القاضي رقابإن 

وبذلك ميكن القول بأن  .إىل وقائع صحيحة ماديا قد أصبحت قاعدة مطلقة التطبيق هاستناد

جملس الدولة الفرنسي قد وضع قاعدة عامة يف هذا الصدد، هي أن اإلدارة ال ميكنها االستناد 

يف قرارها إىل وقائع غري صحيحة، و أن على الس يف دعوى جتاوز السلطة، أن يتحقق 

 .ليت تدعيها اإلدارة سندا لقرارهاالوقائع ا دائما من صحة

من خالل هذه القرارات القضائية الصادرة عن جملس الدولة الفرنسي نالحظ أن دور 

حيث كان القاضي يف بداية األمر يتأكد يتطور تدرجييا،  بدأادية القاضي يف رقابته للوقائع امل

ث يف وجود الوقائع بشكل ، وبعدها كان يبحصحة الوقائع من خالل قرار اإلدارةمن 

  .مادي، دون اعتماده على الوقائع اليت استندت إليها اإلدارة يف قرارها

                                           
1  Cf. C.E 18/06/1907, Monod, par Nadine POULET-Gibot LECLERC, droit 

administratif, 3é, Bréal, PARIS, 2007, p.248  

 
2
 Cf. C.E 13/05/1910. Arrêt Dessay, par Nadine POULET-Gibot LECLERC, op.cit, 

p.248-249. 
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  فإنه ،و إذا كان الس يستلزم أن تكون الوقائع اليت استندت إليها اإلدارة صحيحة 

حنو اجيايب، وال يكتفي مبجرد قيام اإلدارة بذكر  ىيستلزم أن تكون هذه الوقائع حمددة عل

، إال أنه يتشدد يف تطبيقها على وجه اخلصوص بالنسبة سلة دون حتديدئع غامضة أو مراوق

، فإذا كانت القوانني االستثنائية جتيز ليت تتضمن تقييدا للحريات العامةللقرارات اإلدارية ا

لإلدارة اعتقال أو حتديد إقامة املواطنني، فإن الس يستلزم أن حتدد اإلدارة يف قرارها على 

  .1يق الوقائع اليت استندت إليهاحنو اجيايب دق

بعدما تناولنا الرقابة على الوقائع املادية، سوف نتطرق إىل مسألة أخرى هلا أمهيتها 

  . التكييف القانوينالرقابة على وتأثريها على صحة السبب يف القرار اإلداري وهي 

  الثاين املطلب

 الرقابة على التكييف القانوين للوقائع

عملية إدراج حالة واقعية يف إطار فكرة  هوالتكييف القانوين إن املقصود بعملية 

جمردة، فإا تعطي لإلدارة عامة و أا قانونية، ومبا أن القاعدة القانونية من أبرز خصائصها

ومن هنا يظهر لنا أن عملية . على أساس وقائع عامة وغري حمددةسلطة إصدار القرارات 

الواقعة املادية والقاعدة  يقوم على التوفيق بنياإلدارة تتطلب عمال ذهنيا  عند رجلالتكييف 

  .القانونية
                                           

الضبط اإلداري، رسالة دكتوراه، كلية  ءاتاإجررضا عبد اهللا حجازي، الرقابة القضائية على ركن السبب يف  1
 .41، ص2001احلقوق جامعة القاهرة، 
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، دور القاضي يف )الفرع األول(وعليه سوف نبني مفهوم عملية التكييف القانوين 

  ).الفرع الثاين(الرقابة على التكييف القانوين 

  الفرع األول

  التكييف القانوين ممفهو

كذلك توجد يف حالة من  مالبسات وظروف مبهمة، والقاعدة ا حتيطفالواقعة 

العمومية، يستعصى معها التطبيق إال بإجراء ختصيص هلا، وهكذا تتطلب العملية يف التجريد و

وإعطائها بعض الصفات  ،املالبسات أساسها بعض اجلهد من رجل اإلدارة لعزل الواقعة من

كل من  ليصل بعد ذلك إىل وضع ،العامة اردةإلجراء التخصيص يف نفس الوقت للقاعدة 

  .1إطار قانوين القاعدة يفالواقعة و

ارة حيدث كثريا يف جمال القانون اإلداري أن ختول النصوص التشريعية أو الالئحية لإلد

سوى إعطاء حتديد جزئي أو  ، وذلك دون أن تتضمن هذه النصوصيام بعمل مامكنة الق

تتقرر سلطة اإلدارة بتحديد الوقائع اليت عرفتها  من خالهلااليت و ،مبهم هلذه الوقائع

فاملقصود من التكييف هو  .تكييف هذه الوقائع تكييفا قانونيا ،وبعبارة أخرى ،النصوص

  .2ة معينة داخل إطار فكرة قانونيةإدراج حالة واقعي

                                           
  164 .يعقوب يوسف احلمادي، املرجع السابق، ص 1
  .52.حممد حسنني عبد العال، املرجع السابق، ص 2
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إعطاء الواقعة الثابتة لدى اإلدارة امسا أو عنوانا  هي ،عملية التكييف القانوين للوقائع

أو إدخاهلا ضمن الطائفة  ،داخل نطاق قاعدة القانون اليت يراد تطبيقها ،حيدد موضعها

  .1القانونية من املراكز أو احلاالت املشار إليها يف قاعدة القانون

ويتجاوز يف  ،انوينعملية التكييف الق مصدرإن اجلهد اإلنشائي لرجل اإلدارة يشكل 

عمقه وتعقيده عملية إجراء مطابقة مادية وجمردة بني عنصري القانون والواقع، فإذا كانت 

 ذي جيري عملية التكييف فإنه يكون لزاما على ال ،قواعد القانون تتصف بالعمومية والتجريد

 .باحلالة الواقعة سىن له مقابلتهحىت يت ،استخالص العنصر القانوين من القاعدة العامة واردة

على احلالة ميكن تطبيقها  يتال ال أن حياول استخالص نص القاعدةأو ى رجل اإلدارةعلف

                                           
ن عملية التكييف تقتضي من القائم ا جهدا من خالل حتقيق االنسجام  والتطابق خبصوص عنصري الوقائع إ 1

والقانون، فبالنسبة لعنصر القانون نالحظ أنه مهما بلغت درجة حتديد النصوص التشريعية أو الالئحية يف تعريفها 
من يقوم بالتكييف أن يسعى للتوصل إىل استخالص للوقائع، فإن هذه النصوص تظل تتسم بالعمومية والتجريد، وعلى 

قاعدة تطبيقية من هذا النص العام وارد، وهو يتوصل إىل ذلك عن طريق ختصيص أو جتسيد النص، أي إعطائه معىن 
 أكثر حتديدا وأقل عمومية، وأما بالنسبة لعنصر الوقائع فإنه على العكس جيب العمل على جتريد احلالة الواقعية والعمل

على رفع الواقعة الفردية إىل مستوى عمومية نص القانون، وذلك عن طريق إغفال كل العناصر العدمية اجلدوى، 
والعمل على إبراز الصفات اليت متيز الواقعة من وجهة النظر القانونية، وهكذا فإنه عن طريق ختصيص القاعدة القانونية 

  .53.حممد حسنني عبد العال، نفس املرجع ، ص. تطابق بينهماوجتريد الواقعة املادية ميكن التوصل إىل قيام ال
دام قد اختلف الفقهاء حول تعريف مفهوم التكييف و لكن هذا االختالف ال يعدو أن يكون اختالف لفظي باستخو

مببدأ إدراج حالة واقعية " فذهب جانبا من الفقهاء إىل تعريف التكييف القانوين بأنه  .عبارات خمتلفة إىل معىن واحد
عملية التكييف  فروهناك من يع .ئة القانونية اليت تنطبق عليها قانوين، وذلك بتصنيف هذه الواقعة وردها إىل الف

إعطاء الواقعة الثابتة لدى رجل اإلدارة إمسا أو عنوانا حيدد موضعها داخل نطاق قاعدة القانون اليت " القانوين بأا تعين 
يد حممد خالد س ".شار إليها يف قاعدة القانون طائفة القانونية من املراكز أو احلاالت امليراد تطبيقها أو تدخلها ضمن ال

  .632.محاد، املرجع السابق، ص
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أي إعطاؤه معىن حمدد  ،يستطيع أن يصل إىل ذلك من خالل ختصيص النص مث ، الواقعية

 .1أقل عمومية مما هو عليهو

ويتضح لنا مما سبق أن مسألة التكييف القانوين للوقائع ال خترج عن عملية إرجاع أو 

انونية، وباملقابل ضمن اإلطار الذي تشمله القاعدة الق ،إدخال الواقعة بعد عزهلا من حميطها

  .ونية وإعطائها معىن حمددا يسمح هلا بتأطري تلك الواقعةفهي ختصيص للقاعدة القان

وتظهر أمهية حتديد مدلول التكييف القانوين للوقائع يف التمييز بني اخلطأ املادي يف 

تقع اإلدارة يف خطأ فهم الواقعة أو  ،ففي احلالة األوىل .وبني اخلطأ القانوين فيها ،الوقائع

ة يف استخالصها، فتذكر الواقعة على أا صحيحة يف حني أا معدومة، أو غري صحيح

فإن الواقعة تكون صحيحة وقائمة  ،أما يف احلالة الثانية. قانون، أو تفعل العكسحكم ال

تطبق أن تعطيها وصفا غري صحيح وك ،حبسب الواقع، ولكن تقع اإلدارة يف خطأ قانوين

  . 2عليها القانون تطبيقا غري سليم

إن قيام السلطة اإلدارية بعملية تقدير الوقائع مع الوصف القانوين احملدد مسبقا ال يثري 

أي إشكال، ألن عملية التكييف تكون سهلة وواضحة؛ ولكن إذا كانت الواقعة ختتلف عن 

النص القانوين من حيث الظروف واملالبسات اليت حتيط ا ومل حيدد القانون ظروف هذه 

                                           
1
  .166 .املرجع ، صنفس يعقوب يوسف احلمادي،  
  .631.خالد سيد حممد محاد، املرجع السابق، ص2
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ى القاضي أن يقدر هذه الوقائع تقديرا سليما وحيل حمل تقدير السلطة الواقعة، فهنا عل

  . 1اإلدارية

  الفرع الثاين

  دور القاضي يف رقابة التكييف القانوين للواقعة

إن عملية التكييف اليت تقوم ا السلطة اإلدارية ختضع لرقابة القاضي اإلداري، من 

القرار اإلداري، باعتباره من أهم أجل أن يتأكد من صحة ومشروعية عنصر السبب يف 

هو يف لية اليت قام ا رجل اإلدارة، والعم حيث يقوم القاضي بإعادة. العناصر املوضوعية

ويتساءل عن العالقة  ل يف النهاية إىل طبيعة الواقعة،ذلك ينطلق من القاعدة القانونية ليتوص

  .ة املادية للواقعةحبعد أن يكون قد حبث يف الص ،بني الواقعة والتدبري املتخذ

إذا ما توافرت أمام القاضي الوقائع املادية اليت بين عليها القرار، انتقل بعد ذلك إىل 

وذلك بقصد  لقانون سببا يف إصدار هذا القرار،التحقق من أن هذه الوقائع هي اليت جعلها ا

، ويكون ذه حتقيق أكرب قدر ممكن من الضمان والفاعلية لألفراد حلماية حقوقهم وحريام

الرقابة قد وضع قيدا آخر جبانب قيد رقابة الوجود املادي للوقائع للحد من السلطة التقديرية 

 .    2لإلدارة

                                           
سب يف القرار اإلداري، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق حممد فريد سيد سليمان الزهري، الرقابة القضائية على التنا 1

 .160-159، ص1989جامعة املنصورة، 

 .159، صاملرجع السابقحممد فريد سيد سليمان الزهري،  2
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ميكن القول أن القاضي يبحث يف هذه العملية عما إذا كانت اإلدارة قد استنفذت و 

ما إذا كانت يف طبيعة الواقعة أساسا جديا وحجة كاملة لصاحل املوقف الذي اختذته، وع

  .1احللول اليت أعطيت غري متعارضة مع القواعد القانونية 

فالقاضي اإلداري يراقب الوصف القانوين للوقائع اليت استندت عليها اإلدارة يف إصدار 

فإن اتضح له أن اإلدارة أخطأت يف تكييفها القانوين هلذه الوقائع، يقضي بإلغاء . قرارها

وبذلك يكون القضاء اإلداري قد أضاف قيدا . د عيب السببالقرار  اإلداري مباشرة لوجو

  . 2آخر للحد من السلطة التقديرية لإلدارة يف عملية تكييفها القانوين

إن دور القاضي يف الرقابة على التكييف القانوين ال يقتصر على ظاهر النصوص 

وذلك من خالل  القانونية بل يتوسع يف الدوافع املعنوية لرجل اإلدارة يف إصدار قراره،

   .3البحث عن تناسب وتطابق الوصف القانوين مع الوقائع املبين عليها القرار

ولقد قضى جملس الدولة الفرنسي يف رقابته على التكييف القانوين من خالل أشهر 

قراراته املتعلقة برقابة القاضي لصحة التكييف القانوين اليت تدعيها اإلدارة، القرار الصادر يف 

اليت استندت إليها اإلدارة مع  مدى صحة الوقائع املتعلقة برقابة القاضي على Gomelية قض

حمافظ مدينة باريس برفض تسليم رخصة البناء هلذا املواطن تكييفها القانوين، حيث قام 

                                           
1
  .165 .يعقوب يوسف احلمادي، املرجع السابق، ص 
 .130.ص املرجع السابق،يف جماله التقديري،  مصطفى خماشف، رقابة القضاء اإلداري للقرار 2
  .55.حسنني عبد العال، املرجع السابق، ص3 
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، حيث قام القاضي بتقدير مدى تأثري البناء وذلك بسبب تشويه مجال املدينة واملواقع األثرية

أن امليدان احمليط ببناء املدعي ال إال أنه قرر . اليت تدعيها اإلدارة قع األثرية يف املدينةعلى املوا

  .1يشكل موقعا أثريا فقرار اإلدارة يعترب باطال

مسألة إطار التكييف القانوين للوقائع املادية يف  2لقد قضى جملس الدولة اجلزائري  

حيث جند أن النصوص القانونية املتعلقة بالوظيفة العمومية مل  بتكييف اخلطأ املهين، تتعلق

  . حتصر األخطاء املهنية عكس العقوبات التأديبية تطبيقا ملبدأ شرعية العقوبة

حيث تتلخص وقائع القضية يف قيام مدير القطاع الصحي بتقزيرت والية تيزي وزو 

والذي قضى  29/01/2001باستئناف قرار صادر عن جملس قضاء تيزي وزو بتاريخ 

واملتضمن تسليط عقوبة التوبيخ على املستأنف  10/07/1999بإلغاء املقرر الصادر عنه يف 

املتضمن عدم تسليم و ،متمثل يف عدم طاعة الرئيس الرتكاا خطأ مهينبسبب  )م.ع( عليها

  .املدعى عليها مفاتيح الشقة التابعة للخدمة

ليم مفاتيح الشقة ال يعد خطأ مهنيا بأن رفض تس:" إال أن جملس الدولة قضى

يستوجب عقوبة التوبيخ، وأن هذه العقوبة تعسفية وغري شرعية، وعليه يتم تأييد القرار 

                                           
1  Cf. C.E 04/04/1914  . Arrêt Gomel . André de L’AUBADERE, Yes GAUDEMET, 

op.cit, p.501. 
 .175.، ص2004، اجلزائر، 05، جملة جملس الدولة، العدد  20/01/2004قرار جملس الدولة اجلزائري  2
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حيث أن قضاة املوضوع قدروا الوقائع تقديرا سليما لذا يتعني تأييد القرار . املستأنف

  ."املستأنف ورفض االستئناف لعدم تأسيسه

ن السلطة اإلدارية كيفت سلوك أو تصرف املوظفة لنا أ من خالل هذا القرار يتبني

خطأ مهين متمثل يف عدم طاعة أوامر الرئيس بعدم تسليم مفاتيح الشقة التابعة للخدمة مبثابة 

املتعلق بالقانون األساسي النموذجي لعمال  85/59اإلداري وفقا ملا تضمنه املرسوم رقم 

طبيعة األخطاء املهنية وما يقابلها من عقوبات تأديبية مل حيدد العمومية  املؤسسات واإلدارات

  .06/031كما هو وارد يف القانون األساسي للوظيفة العمومية احلايل األمر رقم 

إذن فواجب طاعة الرئيس يكون يف جمال تنفيذ التعليمات والتوجيهات والقرارات 

الوظيفي ال يندرج ضمن اال واألوامر املرتبطة مبجال الوظيفة، أما األمر بإخالء السكن 

فالعقوبة اليت أصدرها مدير القطاع الصحي ال . الوظيفي واملهين ألنه حق اكتسبه املوظف

مبعىن أنه أخل بواجب الطاعة  يفها مع التصرف الذي قام به املوظف أنه خطأ مهينيميكن تك

  .2يستوجب عقوبة التوبيخ الذي

                                           
القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات  ضمناملت1985مارس  23املؤرخ يف  85/59املرسوم رقم  1

املتعلق بالقانون األساسي  2006جويلية  15املؤرخ يف  06/03األمر رقم . 13ر العدد .، جواإلدارات العمومية
 .46ر العدد .للوظيفة العمومية، ج

اليت تتضمن الواجبات واحلقوق حتيلنا إىل القانون  85/59رقم  من املرسوم السابق 15بالرجوع لنص املادة  2
منه  الفقرة األوىل 36حيث نصت املادة .32ر العدد .ج 05/08/1978املؤرخ يف 78/12األساسي للعامل رقم 

بالعمل الذي يتسلمه من  مهنية مجيع التعليمات املتعلقة تإمكانيامن لديه أن ينفذ العامل كل ما :"ما يليعلى 
 ".هلني سلميااألشخاص املؤ
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دارة عن طريق الرقابة القضائية على التكييف إن اهلدف من تقييد السلطة التقديرية لإل

أو الوصف القانوين للوقائع اليت تستند إليها اإلدارة، هو التأكد مما إذا كان هذا التكييف أو 

ذلك الوصف متفقا مع ما قصد إليه املشرع، أم أنه جيانب ذلك القصد، ومن مث يصبح غري 

تزام لاال اإلدارةالذي يفرض على رجل األمر .ب أو كأساس حلمل القرار اإلداريصاحل كسب

الوقائع اليت يتذرع ا  حىت تكون ،التقديرية ةلطسلل وعند ممارستهقرار اختاذ التحقق قبل الب

يف هذا الشأن تتفق والوصف القانوين الذي عناه املشرع هلا، وإال كانت غري صاحلة ألن 

  . 1تكون أساسا هلذا القرار أو دافعا مشروعا الختاذه

  املطلب الثالث

  حتديد سبب القراردور القاضي اإلداري يف 

ن ، فإذا مل يكمه هي بوقت إصدار القرار اإلدارين العربة يف قيام السبب من عدإ

إال  .ن قد صدر باطال لعدم توافر السببفإن القرار يكو السبب موجودا عند إصدار القرار

  .داري واألسباب الثانويةأنه جيب التفرقة بني األسباب الرئيسية الدافعة يف القرار اإل

) الفرع األول(دور القاضي يف حالة تعدد األسباب ويف هذا اإلطار سنحاول توضيح 

  وسلطته يف إلزام اإلدارة باإلفصاح عن السبب
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  الفرع األول

  دور القاضي يف حالة تعدد أسباب القرار

مشوبا بعيب السبب قابال لإللغاء إذا تبني أن األسباب غري  اإلداري يكون القرار 

أما إذا اتضح أا كانت ثانوية األمهية،  ؛ت دورا رئيسيا يف إصدار القرارقد لعبوالصحيحة 

، فإن القضاء يتجاوز األسباب حلمل مصدر القراروأن األسباب األخرى الصحيحة كافية 

  .1وميتنع عن احلكم باإللغاء لعيب السببالثانوية املعيية، 

 سلطة القاضي يف العمل بالسبب الصحيح -أوال

ليما س يعترب القرارفإن  عدم صحة البعض اآلخرتعدد األسباب مع صحة بعضها و أن

غري  .داري بالقاهرةحمكمة القضاء اإل ما أقرتهذلك من خالل نسبيا وغري معرض لإللغاء، و

فلكي يقرر  ،اإلداري ميكن أن تواجه القاضي مشكلة بوجود الوقائعأنه يف مسألة الضبط 

القاضي أن اضطرابا معينا يشكل خطرا على النظام العام، فإنه عليه أن يبحث يف قيام تلك 

الوقائع من الناحية املادية وأن يقدر صفتها وقيمتها القانونية، ذلك ألن األسباب تشكل 

  .2ها يف الواقع قبل صدورهشرطا لوجود القرار، فالبد من وجود

                                           
 1
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إال أنه يف حالة إصدار القرار ميكن أن يسبق الوجود املادي للوقائع، وذلك على أساس 

ال يستطيع القاضي  ل توقع اضطراب وشيك يف املستقبلتوقع حدوثها بشكل جدي، مث

 البحث يف الوجود املادي للوقائع أو عدم وجودها، ألا ليست أساس القرار وإمنا اخلوف

من حتقق تلك الوقائع، ولكن إذا حبث القاضي يف هذا اخلوف ووجد ما يربره وقت اختاذ 

  .1القرار فهذا يعين أنه حبث بالفعل يف الوجود املادي للوقائع

إمنا قد تكون الوقائع من الناحية املادية فقط، و و جتدر اإلشارة أن القاضي ال يراقب

احلالة الواقعية شرطا لتطبيقه فيكون دور دما تكون عنعليها من الناحية القانونية،  الرقابة

فإذا تبني  .إلدارةا إليه التكييف القانوين الذي استندتالقاضي يف هذه الوضعية التحقق من 

 لعنصر السبب يف القرار للقاضي اإلداري أثناء قيامه بفحص الوجود املادي والقانوين

إلدارة قرارها، وصحة البعض اآلخر عدم صحة بعض األسباب اليت أسست عليها ا اإلداري

مبا يكفي لتربير إصدار القرار اإلداري واالستناد إليها، فإن ذلك ال يؤدي إىل إلغاء القرار 

  . 2اإلداري لعيب السبب

، على عدم إلغاء القرار اإلداري رغم ختلف 3فلقد جرى قضاء جملس الدولة الفرنسي

األسباب اليت كشفت عنها جهة اإلدارة عند إصدارها له، إذا تبني أن ذلك القرار كان البد 
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، و أحل الس سبب آخر صحيح ميكن أن يقوم عليه من صدوره على أية حال لوجود

جلهة اإلدارية عند بذلك السبب احلقيقي للقرار حمل السبب الومهي الذي استندت إليه ا

  .إصداره 

إذا قام القرار " :، حيث قضت بأنه1وقد أكدت حمكمة القضاء اإلداري هذا املبدأ

اإلداري على عدة أسباب، فإن استبعاد أي سبب من هذه األسباب ال يبطل القرار وال جيعله 

  ".غري قائم على سببه طاملا أن األسباب األخرى تؤدي إىل نفس النتيجة 

و قد تبني أن القرار التأدييب " ت احملكمة اإلدارية العليا ذلك فقضت بأنه كما أيد

املطعون فيه قد بين على سببني، فإنه وإن كان قد ثبت للمحكمة عدم صحة السبب الثاين 

الذي قام عليه اجلزاء حمل هذه املنازعة و هو اخلاص مبخالفة املطعون ضده التعليمات املالية، 

يظل على الرغم من ذلك حمموال على سببه األول اخلاص خبروجه على إال أن هذا القرار 

مقتضى الواجب يف أعمال وظيفته ، بتطاول على رؤسائه بدون وجه حق، و بذلك تكون 

النتيجة اليت انتهى إليها القرار التأدييب يف هذا الشق منه، مستخلصة استخالصا سائغا من 

القرار املطعون فيه قد قام على سببه الصحيح  أصول تنتجها ماديا وقانونيا ومن مث يكون

املربر له وصدر مطابقا للقانون، وال يغري من هذه النتيجة كون القرار املذكور غري صحيح 

يف الشق اآلخر منه، إذ جرى قضاء هذه احملكمة على أنه إذا قام القرار اإلداري على أكثر 
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قرار، وال جيعله غري قائم على سببه ، من سبب واحد ، فإن استبعاد أي سبب منه ال يبطل ال

  ".1طاملا كان السبب اآلخر يؤدي إىل النتيجة ذاا

الح وأطلق عليها اصط قراراتهوقد أخذ القضاء اإلداري يف مصر ذه الفكرة يف بعض 

إذا كان "كمة القضاء اإلداري قضت بأنه حمل قرارففي  السبب احلاسم أو السبب األهم

يف ختطى املدعى هو أن التصرفات اليت وقعت منه يف جمموعها ومالبساا السبب احلاسم 

جتعله يف موضع الشبهة و الريبة هذا السبب قد ظهر من التحقيق فيما بعد أنه غري صحيح، 

أما ما نسب إليه يف ذلك القرار من ثبوت إمهاله وعدم مراعاته الدقة و إتباع التعليمات 

اسم يف التخطي فإنه يفقد كثريا من أمهيته مبا تضمنه فضال عن أنه مل يكن السبب احل

التحقيق من التنبيه إىل ضرورة تكليف املصلحة بوضع سياسة واضحة لتنظيم عملية حترير 

  .2"صحة السبب الرئيسي الذي قام عليهاحملضر، و من مث يكون القرار املذكور باطال لعدم 

ال شك يف أن القرار اإلداري " للمحكمة اإلدارية العليا قضت احملكمة بأنه  قرارويف 

بتوقيع اجلزاء جيب أن يقوم كأصل عام على كامل سببه حىت يكون اجلزاء متالئما مع التهم 

املسندة إىل املتهم ، وإال اختلت املوازين و أهدرت العدالة، على أن ذلك األصل جيب أال 

ىت ال دم مجيع القرارات و يعاد النظر فيها من جديد يف ضوء يطبق يف كل احلاالت ح

ظروف أخرى قد تؤثر على هذه القرارات ، األمر الذي قد يضطرب معه اجلهاز اإلداري، 
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إمنا يتعني أال تطلق هذه القاعدة ، فال تطبق يف حالة ما إذا كان الشطر من القرار الذي مل و

و كان اجلزاء املوقع عليه مناسبا و متالئما يف تقديره مع يثبت يف حق املتهم غري ذي أمهية ، 

  .1"التهم الباقية 

غري أننا ننبه يف هذا الصدد إىل ضرورة احلذر و التزام الدقة البالغة يف األخذ ذه 

الفكرة حىت ال تتحول بدورها إىل سلطة حتكمية لدى القضاء، والواقع أن هذه املشكلة ال 

بنية على سلطة مقيدة لإلدارة بشأن عنصر السبب فيه، حيث يلتزم تثور بصدد القرارات امل

القاضي اإلداري بالتأكد من قيام القرار اإلداري على األسباب احملددة اليت أشار إليها القانون 

وصحتها قانونا بغض النظر عن وجود أسباب أخرى استندت إليها اإلدارة يف إصدار هذا 

  . 2ألخرى أو عدم صحتهاالقرار، و عن صحة هذه األسباب ا

أما إذا كانت القرارات مبنية على سلطة تقديرية لإلدارة بصدد عنصر السبب فيها، 

فإننا نرى عدم  .إزاء عدم حتديد املشرع هلا ارهاحيث يكون لإلدارة حرية اختيار أسباب قر

إىل صحة  جواز األخذ ذه الفكرة ، خاصة إذا انتهى حبث احملكمة املطعون يف القرار أمامها

و من مث صحة القرار اإلداري رغم ما شاب " األهم " أو " الدافع " أو " احلاسم " السبب 

  .3األسباب األخرى من عيوب 
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قد بات يفترض يف  لدولة الفرنسي احلديثموقف جملس اأن  1و يفسر جانب من الفقه

ما مل  الختاذ القرار كافة األسباب اليت تتذرع ا اإلدارة، أا كأصل عام األسباب الدافعة

  .على خالف ذلك يقم الدليل 

 إن مسألة تعدد األسباب تثري العديد من التساؤالت خاصة فيما يتعلق بدور القاضي يف

  .تصحيحها وهو ما سوف نتعرض له يف الفرع املوايل

  الفرع الثاين

  سلطة القاضي يف تصحيح األسباب

املطعون فيه هي أسباب غري  أن األسباب اليت بين عليها القرار للقاضييتبني  قد

ولكن ، د عليها لتربير القرار حمل الطعنإال أن هناك أسباب أخرى ميكن االستنا،ةصحيح

؟ وهل هل جيوز للقاضي اإلداري أو اإلدارة تصحيح قرارها من هذه الناحيةالسؤال املطروح 

    له سلطة إلزامها باإلفصاح عن السبب؟ 

                                           
ذلك بوضوح  حبق إىل أننا جيب أال نفترض أن سببا ما زائدا أو ثانويا إال إذا ثبتمن هنا يشري جانب من الفقه و 1

ليل حتالقيام بأحباث دقيقة ألا تصل يف النهاية إىل معرفة و اإلداريهو ما يتطلب من القاضي شديد من ملف الدعوى و
  .قصد مصدر القرار نفسه

عليها  هناك إىل أن اخلطأ يف أي واقعة من الوقائع اليت بين اإلداريالقضاء و و لذلك يذهب الفقه احلديث يف فرنسا،
القرار  إلغاءلكل الوقائع اليت تعللت ا مما يستوجب  اإلدارةالقرار من شأنه أن يلقى ظالال من الشك على صحة تقدير 

يف تقدير مالءمة القرار، حيث أنه بذلك يتيح هلا  اإلدارة، وهو ما يعين يف حقيقة األمر احترام القضاء حلرية اإلداري
املرجع السابق،  ،سامي مجال الدينعن  .مرة أخرى، ولكن استنادا إىل أسباب صحيحة اإلداريالقرار  إصدارفرصة 

  .204.ص
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  بني الفقه والقضاء سلطة القاضي يف تصحيح السبب-أوال

يتجه الرأي الغالب يف هذا املوضوع إىل رفض االعتراف جبوار تصحيح األسباب اليت  

استند إليها القرار املطعون فيه، وخاصة إذا توىل القاضي اإلداري مباشرة ذلك، ملا يعنيه من 

ومن مث يعد تدخال يف صميم أعمال اإلدارة، عالوة قيامه بإحالل تقديره حمل تقدير اإلدارة ، 

على التغاضي عن بعض الضمانات اليت تكلفها دعوى اإللغاء، وما تقتضيه من بطالن 

  .1القرارات املعيبة

إذا ثبت أن القرار اإلداري قد بين " على أنه  2اإلداري هو ما أقرت به حمكمة القضاءو

فال جيوز إضافة أسباب جديدة بعد صدور على سبب معني قام الدليل على عدم صحته 

اإلداري على سبب معني قام وأنه مىت بين القرار  .يتعني احلكم بإلغائهو ،القرار املطعون فيه

، فإن من شأن عدم كيانه من سند قانوين أفصح عنه وكان هو علة صدوره استمدعليه و

ه غري سليم حبالته، و ليس يف ذات صحة هذا السبب أو عدم انطباق السند يصبح القرار معيبا

وإن جاز أن يكون  ،يف تصحيحه بعد ذلك تغيري سببه أو تعديل سنده يف تاريخ الحق يجيد

  ".هذا مربرا لصدور قرار جديد على الوجه الصحيح 
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    : سلطة القاضي يف إلزام اإلدارة باإلفصاح عن السبب  - نياثا

من املسلم به أن اإلدارة ليست ملزمة بأن تذكر سبب تدخلها إال حيث حيتم عليها 

القانون ذلك، فيصبح السبب عنصر من العناصر الشكلية اجلوهرية اليت يترتب على إغفاله 

غري أنه حىت و لو صدر القرار اإلداري خايل من ذكر .بطالن القرار من ناحية ركن الشكل

كون مستندا يف الواقع إىل دوافع قامت لدى اإلدارة حيث أصدرته وإال األسباب فيجب أن ي

  .1كان القرار باطال، لفقدانه ركنا أساسيا هو سبب ومربر إصداره

واملستقر عليه أن عدم التزام اإلدارة بتسبيب قرارها، ليس من شأنه أن يضعف أو يقلل 

تفسري السليم لقاعدة عدم التزام من إمكانيات الرقابة القضائية على السبب، حيث أن ال

  . عيب الشكل اإلدارة بالتسبيب هو سالمة القرار من

وحرية اإلدارة يف اختيار سبب تدخلها عند ما ال حيدد املشرع سببا بعينه، ال تعين 

حرية اإلدارة املطلقة يف هذا الصدد، بل يتعني أن ختتار السبب الذي من شأنه أن يربر 

العام أن اإلدارة ال تلتزم بتضمني قرارها لألسباب اليت استندت إليها ما مل واألصل  .تدخلها

يلزمها القانون بذلك، فإن الرقابة اليت ميارسها القضاء للتحقق من الوجود املادي و القانوين 

  .للسبب، تقتضي أن يكون ملما بسبب القرار حىت يستطيع بسط رقابته عليه 
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القاضي اإلداري يف هذا اال، جيب أن نشري إىل أنه وحىت نستطيع أن ندرك سلطة 

إذا كانت القواعد العامة يف اإلثبات تقتضي أن يقوم الطاعن بإثبات عدم مشروعية القرار، 

فإن هذه القاعدة جيب أال تعمل على إطالقها يف جمال دعوى اإللغاء ألن اإلدارة، يف ظل 

عن سبب قرارها، فإن املدعي قد جيد نفسه  السلطة التقديرية إذا التزمت الصمت ومل تفصح

  . 1عاجزا عن إثبات عدم مشروعية السبب الذي استندت إليه اإلدارة

غري أنه من ناحية أخرى جيب أال نغفل دور القاضي اإلداري االجيايب يف توجيه 

دين اإلجراءات، فال ميكن أن يكتفي مبا يقدمه له األطراف كما هو احلال بالنسبة للقاضي امل

مثال، بل جيب عليه توجيه األطراف وأن يأمر بأي إجراء ضروري تلقائيا ألنه يلعب دور 

اجيايب ويتحكم يف إدارة الرتاع، و يهيئ امللف ليكون جاهزا للفصل فيه طبقا للقانون، كما 

  . 2يفعل قاضي التحقيق جلمع األدلة إلثبات التهمة أو نفيها

ات حىت اضي املدين ميلك حق توجيه اإلجراءو ذا فالقاضي اإلداري خبالف الق

يئة القضية للفصل فيها، وهذا الدور االجيايب ميكنه من أن يتمكن من تكوين اقتناعه و

ذلك مبطالبة اإلدارة باإلفصاح عن سبب يف عبء اإلثبات عن عائق املدعي ويتدخل لتخف

                                           
 .629.ص السابق، عسيد حممد محاد، املرج خالد 1
 .629.ص ،نفس املرجعسيد حممد محاد،  خالد2
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رأيه يف الرتاع و إال  قرارها، و تقدمي كل املستندات اليت يقدر القاضي لزومها لتكوين

  .1أصبحت الرقابة اليت ميارسها على أسباب القرار اإلداري رقابة ومهية أو صورية

بعدما بينا دور القاضي اإلداري يف رقابته على أسباب القرار اإلداري، سنبني كذلك 

   .   دوره يف جمال رقابة حمل القرار

  الثاين بحثامل

  الرقابة القضائية على احملل

إلدارة عندما تريد أن ترتب أثرا قانونيا معينا من خالل ما تصدره من قرارات عليها ا

أن تلتزم باحترام القواعد القانونية، غري أن هذه األخري قد جتيز لإلدارة حرية االختيار بني 

مثال القرار الذي يرتب عقوبات أكثر من أثر قانوين ميكن أن يترتب على قرار إداري معني، 

فيجب أن تكون هذه العقوبة ضمن العقوبات اليت أجازها القانون للسلطة اإلدارية  تأديبية

  .توقيعها من بني العقوبات الواردة على نفس اخلطأ أو املخالفة

يتبني لنا من خالل حتديد مظاهر السلطة التقديرية يف العناصر الداخلية للقرار اإلداري، 

أن هناك ارتباط وثيق بني عنصري السبب واحملل ، فاملشرع عندما يقيد سلطة اإلدارة يف 

سبب اختاذ القرار فإنه حيدد له األثر القانوين املترتب عنه، ألن السبب يتماشى مع حمل 

                                           
 .51.حممد حسنني عبد العال، املرجع السابق، ص 1
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األمر كذلك بالنسبة لسلطة اإلدارة التقديرية فعندما يترك املشرع اإلدارة حرية القرار، و

  .تقدير أسباب القرار فإنه ال حيدد اآلثار القانونية املترتبة عليه

واملبادئ )األول املطلب(طبيعة السلطة التقديرية يف حمل القرار يف هذا املبحث ن سنبي ،

  .)ينالثا املطلب(ة القانونية العامة والسلطة التقديري

  املطلب األول

  طبيعة السلطة التقديرية يف حمل القرار

تتمثل مظاهر السلطة التقديرية لإلدارة من خالل النص القانوين الذي مينح لرجل 

اإلدارة السلطة الكاملة يف اختيار اإلجراء املناسب مبعىن أن يتدخل أو ال، وله اختيار كيفية 

إذن فاإلدارة يف هذه احلالة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة . اختيار الوقتأو طبيعة التدخل، مث 

بناء على نص قانوين مل يقيدها يف ممارسة صالحياا وهو ما جنده خصوصا يف املسائل 

  .املتعلقة باحلفاظ على النظام العام

عالقة احملل  ،)رع األولالف(وهو ما سوف نتناوله أي سلطة اإلدارة يف التدخل 

  ).الفرع الثاين( بببالس
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  الفرع األول

  سلطة اإلدارة يف التدخل

إن ممارسة اإلدارة ملختلف أعماهلا اإلدارية القانونية تكون بناء على نص قانوين حىت 

تكون مشروعة، إال أن النص القانوين أحيانا ال جيرب أو يلزم السلطة اإلدارية على القيام 

  .جوازي أو اختياري استناداً للنص القانوين بتصرف قانوين معني، مبعىن أن يكون األمر

أحيانا متتنع اإلدارة عن التدخل بشأن القرارات الفردية مما يترتب عنه مساس حبقوق 

األفراد، فهنا سلطة القاضي تتحدد بالبحث عن مدى حق الفرد يف احلصول على احلق 

للمدعي فيقضي املطلوب، وإذا تبني للقاضي أن هذا االمتناع قد تسبب فعال يف ضرر 

القاضي بإلغاء القرار، أما إذا اتضح له حرية اإلدارة يف االختيار دون وجود تعسف يف حقه 

  . 1فال يبطل قرارها السليب أو احلكمي

فالقرارات التنظيمية ختتلف بطبيعتها عن القرارات الفردية سواء كانت سلطة اإلدارة 

حقوق مكتسبة لألفراد، بالرغم من أن تقديرية أو مقيدة، ألن هذه األخرية يترتب عنها 

اإلدارة تتمتع بسلطة اختيار وقت إصدار القرار إال أن عدم اختاذ القرار خالل مدة زمنية 

  .معينة يعترب قرار ضمين يترتب عليه الطعن باإللغاء أمام القضاء من طرف صاحب احلق

                                           
 .588، ص1978، دار النهضة العربية، القاهرة، 3فؤاد العطار، القضاء اإلداري، ط 1
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تقره النصوص وتتجلى مظاهر حرية اإلدارة يف التدخل أو االمتناع عنه وفقا ملا 

أي يف خمتلف جماالت الضبط  العام القانونية خصوصا يف املسائل املتعلقة باحلفاظ على النظام

ألن املشرع ال ميكنه تقدير الظروف وتوقع األحداث اليت قد تقع على أرض  ،اإلداري

رئيس  مثال قيام السلطات احمللية ممثلة يف ،الواقع، إذن فالسلطة اإلدارية تقدر كيفية تدخلها

الالزمة للحفاظ على النظام  والتدابري الس الشعيب البلدي أو الوايل باختاذ مجيع اإلجراءات

كسلطة الوايل يف الترخيص ملمارسة حرية سواء متثل األمر يف محاية األمن العام  ،العام

مكافحة  من خالل،وتنظيم نشاط معني قد يكون له عالقة بصحة املواطننيالتظاهر، 

  . األمراض واألوبئة وذلك بإلزام املواطنني بفحوصات وتلقيحات معينة خالل فترة حمددة

إن مسألة تدخل السلطات اإلدارية يف جمال تنظيم خمتلف نشاطات اتمع يندرج 

  ة ـاع السلطـة التسضمن سلطة الضبط اإلداري، حيث تتنوع وتتعدد هذه ااالت نتيج
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  .1أن هذا ال يعين عدم خضوعها لرقابة القاضي اإلداري التقديرية لإلدارة، إال

بتدخل السلطة اإلدارية  سائل املتعلقةولقد صدرت العديد من القرارات القضائية يف امل

حيث صدر عن . عند مبمارستها الختصاصها التقديري، خصوصا يف جمال الضبط اإلداري

رئيس الس الشعيب  الصادر عن ارلقرلالتنفيذ اجلربي  إن عملية :"جملس الدولة اجلزائري

وسد مدخله ال الذي كان يقطن فيه  املتضمن طرد املستأنف وعائلته من املسكنوالبلدي 

يشكل تعدي على امللكية، وإمنا يندرج ضمن صالحياته يف اختاذ االحتياطات الضرورية 

  ". 2االياروالتدابري الوقائية لضمان سالمة األشخاص وممتلكام بسبب السكن املهدد ب

يتضح لنا من خالل هذا القرار أن القاضي قد اعترب أن قرار الطرد ال يشكل تعدي 

على ملكية هذا املواطن، وإمنا له عالقة بعنصر السبب واملتمثل يف أن املسكن مهدد بااليار 

                                           
طبقا :" واملتضمن ما يلي  25/04/2007الصادر بتاريخ  029665قضى جملس الدولة اجلزائري يف قرار رقم  1

أن  14/08/2004الصادر بتاريخ  05-04من نفس املادة القانون رقم  5ومكرر  4مكرر الفقرة  76للمادتني 
القضاء اإلداري مل يصبح خمتصا يف مثل هذه الرتاعات باعتبار أن قرارات اهلدم يف حالة البنايات املشيدة بدون رخصة 
أو يف حالة عدم تطابق البناء مع الرخصة تكون من صالحيات رئيس الس الشعيب البلدي أو الوايل يف حالة عدم قيم 

االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء الثالث، املرجع السابق، ص  عن سايس مجال، ."األول بعملية اهلدم
1664 .  

املتضمن جواز تعديل و التراجع عن  08/01/2001كما أن جملس الدولة اجلزائري قد قضى بقرار صادر بتاريخ 
الس الشعيب أنه جيوز لرئيس : "رخصة البناء بناء على أسباب جدية من طرف هيئات تقنية حيث تضمن القرار

البلدي تعديل حمتوى رخصة البناء بعدما أصدر رخصة بناء بتاريخ سابق وذلك بسبب تقدير األضرار املستقبلية 
ومعاينتها ميدانيا من طرف مصلحة البلدية للبناء ومصلحة الدائرة للبناء والعمران، وعليه فإن قرار رئيس الس الشعيب 

قواعد العمرانية والتقنية للبناء وعليه فإن القرار املطعون فيه قد أصاب فيما قضى به البلدي جاء سليما ومتماشيا مع ال
 .   1665عن سايس مجال، االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء الثالث، املرجع السابق، ص". ويتعني تأييده

  . 131، ص09العدد  ، جملة جملس الدولة،040037رقم  20/06/2007اجلزائري  ةقرار جملس الدول 2
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 األمر الذي جعلهبناء على معاينة ميدانية ومن طرف جلنة تقنية خمتصة بالبناء والعمران، 

وفقا للنصوص  يصدر قرار الطرد حلماية األشخاص وممتلكام حىت ال تقوم مسؤولية البلدية

التنظيمية السارية املفعول واليت ختول لرئيس الس الشعيب البلدي يف حالة وجود خطر 

وشيك ينجم عنه ايار املسكن يقوم باستشارة املصاحل التقنية أو مصاحل الدولة املكلفة 

وإذا رأت اللجنة من خالل . بعد توجيه إنذار لصاحب امللكيةلى مستوى الوالية بالعمران ع

  .  1تقريرها أن اخلطر وشيك الوقوع فيتخذ رئيس الس الشعيب البلدي قرار منع اإلقامة

الحظنا من خالل هذا القرار أن الباعث من إصدار القرار له عالقة كبرية مع 

  .ع املوايلموضوعه، وهو ما سوف نبينه يف الفر

  الثاينالفرع 

  عالقة احملل بالسبب

إن املشرع أحيانا ال حيدد للسلطة اإلدارية األثر الذي جيب أن يرتبه القرار اإلداري 

مكتفيا بتحديد الغاية أو اهلدف من القرار اإلداري، ويف هذه احلالة تستطيع اإلدارة أن حتدد 

                                           
يف حالة اخلطر الوشيك احلدوث يستشري رئيس :"السابق ذكره على ما يلي 15/19ت رقم .من م 88نص املادة  1

الس الشعيب البلدي املعين مصاحله التقنية أو مصاحل الدولة املكلفة بالعمران على مستوى الوالية خالل الساعات 
  . لكيةاألربع والعشرون املوالية وذلك بعد توجيه إنذار لصاحب امل

إذا بني تقرير هذه املصاحل حالة االستعجال أو اخلطر احملدق والوشيك، يأمر رئيس الس الشعيب البلدي باإلجراءات 
يتخذ رئيس الس الشعيب البلدي املختص إقليميا قرار منع اإلقامة  .سيما إخالء املبىناملؤقتة قصد ضمان األمن، ال

املوصى ا خالل األجل احملدد يف اإلنذارات يتخذ رئيس الس الشعيب البلدي وجوبا  ءاتاجرإذا مل تنفذ اإل. باملبىن 
    ".وعلى نفقة صاحب امللكية التدابري األمنية الضرورية
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حبرية حمل القرار الذي خوهلا القانون حق إصداره، على أساس أن كافة احللول اليت ميكن أن 

فمثال إذا قرر القانون لإلدارة سلطة اختاذ  .سلطة اإلدارية تعد جائزة ومشروعةختتارها ال

اإلجراءات الالزمة حلماية اآلداب العامة إذا ما تعرضت ألي ديد، إذن القانون ترك لإلدارة 

  .1سلطة تقديرية كاملة يف ترتيب اآلثار القانونية الكفيلة حبماية اآلداب العامة من أي إخالل

ويتمثل هذا االرتباط بني عنصر احملل والسبب يف ترتيب عناصر مشروعية القرار    

اإلداري،حيث جند أن عملية تقدير أسباب القرار من الناحية املادية وتكييفها القانوين تسبق 

عملية حتديد التعبري عن اإلرادة من خالل مضمون القرار ومدى تناسبه مع أسباب القرار؛ 

  .2د سلطة اإلدارة من حيث الغرض أو الغاية من اختاذ القرار اإلداريإال أنه يقي

و لذلك ميكن القول أن اختصاص اإلدارة يكون مقيدا يف عنصري السبب واحملل إذا 

كانت األسباب حمددة، ويتم تكييف الوقائع بطريقة حتمية غري إرادية؛ إذن حمل القرار هو 

يكون االختصاص تقديريا يف هذا الشأن إذا  نتيجة منطقية لتلك األسباب، وعلى العكس

كانت األسباب وتكييفها تتم بطريقة إرادية غري آلية، و كان حمل القرار ال يترتب على هذه 

ففي احلالة األوىل يكون . األسباب وإمنا يتوقف على إرادة الشخص املختص بتطبيق القانون

لنتائج، وميكن مقدما معرفة القرار الذي القرار مبثابة عملية منطقية تؤدي فيها املقدمات إل ا

سيتخذ، وعلى العكس ففي احلالة الثانية تستحيل معرفة القرار قبل تدخل املختص بتطبيق 

                                           
 .804.علي خطار الشطناوي، املرجع السابق،اجلزء الثاين، ص 1
   .805.،اجلزء الثاين، ص املرجعنفس علي خطار الشطناوي،  2
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القاعدة، وهكذا فإن السلطة التقديرية ميكن مباشرا عند عنصري السبب واحملل يف آن 

  .1واحد وهو األمر الغالب قانونا 

اإلداري يف هذه احلالة أا رقابة على مالءمة القرار  يشري الفقه إىل رقابة القضاء

اإلداري بالرغم مما الحظناه من اتساع نطاق اصطالح املالءمة ليشمل كافة جوانب السلطة 

ولعلى مرجع ذلك يعود إىل أن رقابة القاضي ال تستند هنا إىل موقف املشرع  التقديرية،

وذلك مبالحظة أن خمالفة حمل القرار للقانون ال  بقدر ما تستند إىل القواعد القانونية األخرى،

تقتصر على خمالفة التشريع الصادر عن السلطة التشريعية فحسب وإمنا متتد إىل أية خمالفة 

لقاعدة قانونية سواء كانت دستورية أو تشريعية أو الئحية أو عرفية أو مستمدة من املبادئ 

  . 2اه الواسع العامالقانونية العامة، فكلها خمالفة للقانون مبعن

والواقع أن رقابة القضاء اإلداري على مالءمة القرار اإلداري باملعىن الضيق تقوم أساسا 

على مطابقة حمل القرار ببعض املبادئ القانونية العامة اليت استخلصها القضاء يف السنوات 

ليت تباشرها األخرية،حيث برزت هذه املبادئ باعتبارها احلد الرئيسي للسلطة التقديرية ا

اإلدارة عالوة على أنه من شأن هذه املبادئ  أن تنقل السلطة التقديرية إىل حظرية املشروعية 

  .بعيدا عن رقابة املالءمة ولو من الناحية النظرية اردة

                                           
 .255.الدين، املرجع السابق، ص سامي مجال 1
 .256.سامي مجال الدين، نفس املرجع، ص 2
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إن احلديث عن السلطة التقديرية يف حمل القرار اإلداري هو احلديث عن العالقة بني 

فعندما يترك القانون لرجل اإلدارة احلق يف اختيار العقوبة على  السب واحملل بصفة أساسية،

اخلطأ الذي ارتكبه املوظف، فإنه الشك أن قصد املشرع من هذه احلرية هو اختيار العقوبة 

املناسبة مع جسامة اخلطأ املرتكب، ففي حالة االختصاص املقيد فإن املشرع هو الذي حيدد 

ص التشريعي دون تقدير ذلك من طرف السلطة تناسب األسباب مع احملل وفقا للن

     .1اإلدارية

إال أنه يف دراستنا ملظاهر السلطة التقديرية لإلدارة املتعددة نتيجة  لعجز املشرع عن 

طة تقييد سلطة اإلدارة يف بعض ااالت هذا من جهة؛ واالمتيازات اليت تتمتع ا السل

د التجأ القضاء اإلداري للدفاع عن حقوق وحريات األفراد ضد فق. ة من جهة أخرىاإلداري

كل تعسف أو استبداد من السلطة اإلدارية نتيجة استعماهلا لسلطتها التقديرية بوضع جمموعة 

  .من املبادئ القانونية كأسس للرقابة  القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية

ال يشترط أن يكون مصدره القانون  إن رقابة القاضي اإلداري للمحل القرار اإلداري

مبعناه الضيق بل مبعناه الواسع أي تشمل املبادئ العامة للقانون فلها دور يف حتديد مدى 

  .مشروعية ممارسة السلطة التقديرية لإلدارة وهو ما سوف نوضحه يف املطلب التايل

   

                                           
 .186جع السابق، صيعقوب يوسف احلمادي، املر 1
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  ينالثا املطلب

  املبادئ القانونية العامة والسلطة التقديرية لإلدارة

تتمثل هذه املبادئ القانونية العامة يف كوا مبادئ غري مشرعة يستنبطها القضاء من 

املقومات األساسية للمجتمع وقواعد التنظيم القانوين للدولة، ويقررها يف أحكام قضائية 

باعتبارها قواعد قانونية ملزمة، حبيث تندرج بني عناصر املشروعية، ويتحتم على السلطات 

السلطة اإلدارية االلتزام ا، وتعترب األعمال الصادرة عنها مبخالفة إحدى هذه العامة ومنها 

  .ملبادئ خروجا على مبدأ املشروعيةا

الرقابة على  ،)الفرع األول(وللتوضيح أكثر سنتطرق ألمهية هذه املبادئ القانونية 

الفرع ( لتناسب دور القاضي يف رقابة مبدأ ا ).الفرع الثاين(املبادئ القانونية  تطبيق أهم

  ).الثالث

  الفرع األول

  أمهية املبادئ القانونية

املبادئ القانونية العامة أو املبادئ العامة للقانون هي مبادئ غري مشرعة، يستنبطها 

القضاء من املقومات األساسية للمجتمع وقواعد التنظيم القانوين يف الدولة، ويقررها يف 

املبادئ بني عناصر املشروعية،  ملزمة  حبيث تندرج هذهأحكامه باعتبارها قواعد قانونية 

يتحتم على السلطات العامة ومنها السلطة اإلدارية االلتزام ا، وتعترب األعمال الصادرة و
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عنها باملخالفة ألحد هذه املبادئ باطلة خلروجها على مبدأ املشروعية ومن أمثلة هذه املبادئ 

عدم رجعية القرارات اإلدارية ومبدأ حجية الشيء  مبدأ حرية التجارة والصناعة ومبدأ

املقضي به ومبدأ عدم اجلمع بني العقوبات ومبدأ كفالة حقوق الدفاع، وهي مبادئ يطبقها 

 .1القضاء اإلداري منذ وقت بعيد

يتعني لصحة حمل القرار ومشروعيته أن يتفق مع القواعد القانونية العليا، أو أن ال 

. ، وال يهم أن تكون القواعد القانونية العليا مكتوبة أو غري مكتوبةخيالفها على أقل تقدير

هلذا يتوجب على أن ال خيالف األثر القانوين للقرار قاعدة دستورية، أو قانون عادي، أو 

  .2نظام، أو تعليمات أو مبدأ من املبادئ العامة للقانون، أو حىت قاعدة عرفية

مة بني مصادر القانون اإلداري، حبيث يتعذر أن حتتل املبادئ العامة للقانون مكانة ها

جند هلا مثل هذه املكانة يف فرع أخر من فروع القانون ، واملبادئ العامة للقانون هي جمموعة 

املبادئ والتوجيهات اليت يستوحيها القاضي من الروح العامة للقانون يف جمتمع معني، ويرجع 

لس الدولة الفرنسي والذي كرسها بشكل كبري الفضل يف إبراز هذه املبادئ العامة إىل جم

نتيجة الجتياح القوات األملانية لفرنسا يف احلرب العاملية الثانية مما  1940خصوصا يف سنة 

أدى إىل سقوط اجلمهورية الثالثة، األمر الذي جنم عنه تعطيل النصوص الدستورية آنذاك، 

من املبادئ العليا اليت ينبغي على وهو ما دفع مبجلس الدولة الفرنسي إىل إقرار جمموعة 

                                           
 .257.مي مجال الدين، املرجع السابق، صسا 1
 .807.املرجع ، صنفس علي خطار شطناوي،  2
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اإلدارة احترامها وإال أضحى عملها غري مشروع، وهكذا استمر تطبيق هذه املبادئ من 

  .1طرف اهليئات القضائية بشكل عام

إن هذه املبادئ متعددة وكثرية فقد حاول بعض من الفقهاء جتميعها وتأصيلها، حبيث 

الفرعية، فمنهم من ردها مجيعا إىل مبدأين أساسيني ومها يتفرع عن أصلها العديد من املبادئ 

املعامالت، ومبدأ تلبية  رمبدأ احلرية ومبدأ املساواة، ومنهم من زاد عليهما مبدأ استقرا

  .     2احتياجات النشاط اإلداري ومقتضيات الصاحل العام

التأكد من  إن رقابة القضاء اإلداري على ممارسة اإلدارة لسلطتها التقديرية تتطلب

عملية التوافق بني الوقائع الثابتة واإلجراء املتخذ بشأا، فعلى القاضي اإلداري عند رقابته 

حملل القرار أن يفحص الوقائع من حيث مدى أمهيتها وخطورا مث يقدر اإلجراء الواجب 

، ولذلك اختاذه، إذن هذه الرقابة تقوم على التناسب بني الوقائع واإلجراء املتخذ أي األثر

رقابة السلطة التقديرية ذكرنا سابقا أنه هناك ارتباط بني عنصري السبب واحملل  يف جمال 

  .لإلدارة
                                           

  . 188.يعقوب يوسف احلمادي، املرجع السابق ، ص 1
العديد من املبادئ ومن أمهها مبدأ حرية يتفرع عنه  مبدأ احلرية ادئ العامة للقانون فنجد مثال تتعدد وتتنوع املب 2

االعتقاد، مبدأ عدم االعتقاد بالتصرفات الصادرة عن الشخص حتت اإلكراه وغريها من املبادئ، أما عن مبدأ املساواة 
لعامة واالستفادة من خدمات املرافق العامة،أما عن مبدأ جند املساواة يف تقلد الوظائف العامة، يف الضرائب والتكاليف ا

استقرار املعامالت جند مبدأ حجية الشيء املقضي به، وعدم رجعية القرارات اإلدارية؛ أما بالنسبة ملبدأ تلبية احتياجات 
سلطات اإلدارة يف  النشاط اإلداري ومقتضيات الصاحل العام تتفرع عنه مبدأ سري املرفق العام بانتظام واطراد، وتوسيع

قوب يوسف احلمادي، يععن .الظروف االستثنائية وقابلية عقود اإلدارة للتعديل من طرف اإلدارة وغريها من املبادئ
 .189.، صاملرجع السابق
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من خالل أمهية هذه املبادئ سنحاول توضيح دور القاضي يف الرقابة على تطبيق أهم 

  .هذه املبادئ

  الفرع الثاين

  املبادئ العامةأهم دور القاضي يف الرقابة على تطبيق 

ومع تزايد مظاهر السلطة التقديرية لإلدارة، والنامجة عن ختلى املشرع أو عجزه عن 

تقييد اإلدارة عند اختاذها قراراا اإلدارية، التجأ القضاء اإلداري إىل الدفاع عن احلقوق 

واحلريات وسياج العدالة ضد كل تعسف أو استبداد، ممثال يف املبادئ القانونية العامة وذلك 

من مباشرة اإلدارة حلريتها يف التقدير حىت ال تغدو سلطة مطلقة من كل قيد حقيقي للحد 

  .1وضمان حتقيق العدالة عندما متارس اإلدارة سلطتها التقديرية أو فعلي،

  .مبدأ استقاللية الدعوى العمومية عن الدعوى التأديبية -أوال

من أهم املبادئ القانونية  يعترب مبدأ استقاللية الدعوى العمومية عن الدعوى التأديبية

املتعلقة بسري احلياة املهنية للموظف، حيث أن املتابعة اجلزائية للموظف من طرف النيابة 

العامة ال يعين بالضرورة تسريح املوظف نتيجة انقطاعه عن أداء وظيفته بل جيب اختاذ 

ة العمومية حيث لوظيفاألساسي العام لقانون من ال 174املادة إجراءات قانونية حمددة يف 

من طرف سلطة التعيني إذا كانت هذه املتابعة اجلزائية ال تسمح ببقائه يف منصبه يتم توقيفه 

                                           
 .808.علي خطار شطناوي، املرجع السابق، ص 1
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يبني مدى صحة هذه املتبعة إما بالرباءة أو اإلدانة وهذا ال يعين  إىل غاية صدور حكم ائي

رير هذه بل تبقى سلطة تق ،أنه يفصل يف مدى استمرارية هذا املوظف يف وظيفته أو ال

املتساوية األعضاء وفقا لقانون الوظيفة العمومية يف اإلدارية املسألة من اختصاص اللجنة 

  .1اجلزائر

يف الرجوع لوظيفته بعد انتهاء املتابعة  إذن فهذا املبدأ يعترب ضمانة أساسية للموظف

تعويض دور حكم ائي بالرباءة فاإلدارة ليست مسؤولة عن ه يف حالة صاجلزائية، إال أن

ألن النيابة العامة هي اليت حركت  ،الضرر الذي أصاب املوظف بل هي مسؤولية الدولة

 حبيث ال تتناىف ا إذا صدر حكم باإلدانة فهنا جيب مراعاة طبيعة اجلرميةأم. الدعوى العمومية

  ة متضمن عقوبة تكميلياحلكم النهائي إذا كان من جهة أخرى و ة هذا من جهة؛الوظيفمع 

   

                                           
واملتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية،  15/07/2006الصادر بتاريخ  06/03من األمر رقم  174املادة  1
يوقف فورا  املوظف الذي كان حمل متابعات جزائية ال تسمح ببقائه يف :" نصت املادة على ما يلي . 46ر العدد .ج

داء من تاريخ التوقيف من اإلبقاء على جزء من الراتب ال وميكن أن يستفيد خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر ابت .منصبه
  .يتعدى النصف

ويستمر املوظف يف تقاضي جممل املنح العائلية ويف كل األحوال ال تسوى وضعيته اإلدارية إال بعد أن يصبح احلكم 
 ."املترتب على املتابعات اجلزائية ائيا
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  .1يترتب عنها عدم إعادة املوظف يف منصبهف ،احلرمان من احلقوق املدنية تتمثل يف

رقابة القاضي اإلداري اجلزائري على تطبيق مبدأ استقاللية الدعوى العمومية عن  إن

صدور قرار الرباءة وتسوية " جملس الدولة اجلزائري بأن  أقرمن خالل ، الدعوى التأديبية

املطالبة  ال يترتب عنه. الوضعية اإلدارية واملالية للمدعي بعد صدور القرار اجلزائي النهائي

، لكون اإلدارة غري مسؤولة عن حتريك فهذا الطلب غري مؤسس من طرف اإلدارة بالتعويض

ملطالبة برواتبه طيلة املدة اليت كان فيها حمل املتابعة الدعوى اجلزائية ضد املدعي، وال ميكنه ا

   ".2يف إطار خارج عن مسؤولية اإلدارة، ألنه اجلزائية

   

                                           
مل حيدد بدقة هذه السابق ذكره  06/03األمر رقم العمومية  املشرع اجلزائري وفقا للقانون األساسي للوظيفة 1

حيث جند نص مادة واحدة  فقط دون توضيح اآلثار والنتائج . أثناء املتابعة اجلزائية املسائل اليت قد تقع للموظف
باالستناد إىل بداية  .املترتبة عن هذه املتابعات، باستثناء إجراء التوقيف ومل حيدد الضمانات بعد انتهاء املتابعة اجلزائية

ال ميكن أن يوظف أيا كان يف وظيفة عمومية :"على ما يلي 75 ةدالعالقة الوظيفية وايتها يستنتج من خالل نص املا
  : ما مل تتوفر فيه الشروط التالية

  ، أن يكون جزائري اجلنسية-
  أن يكون متمتعا حبقوقه املدنية، -
  ."مالحظات تتناىف وممارسة الوظيفة املراد االلتحاق اأن ال حتمل شهادة سوابقه القضائية -

ينتج إاء اخلدمة التام الذي يؤدي إىل فقدان صفة املوظف عن ": من نفس األمر على ما يلي 216كما نصت املادة 
 ."الوفاة فقدان اجلنسية، فقدان احلقوق املدنية، االستقالة املقبولة قانونا، العزل، التسريح، اإلحالة على التقاعد،

، 2004، 05، جملة جملس الدولة العدد 15/06/2004صادر عن جملس الدولة اجلزائري  10847قرار رقم  2
  .147ص
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  سحب القرارات الفرديةجواز مبدأ عدم  - ثانيا

وهناك العديد من القرارات القضائية اليت يراقب فيها القاضي اإلداري مدى التزام 

عامة للقانون ومن أمهها كذلك مبدأ عدم جواز سحب السلطة اإلدارية باحترام املبادئ ال

القرارات اإلدارية الفردية اليت يترتب عنها اكتساب حقوق بعد انقضاء مهلة الطعن 

يستخلص : "وهو ما قضى به جملس الدولة اجلزائري حيث تضمن القرار ما يلي. القضائي

من حمل جتاري كائن بسوق استفاد ) ع.ك(من الوثائق واملستندات املرفقة بامللف أن السيد

وعندما . 17/84حتت رقم  11/06/1984بلدية الشراقة وذلك مبوجب قرار مؤرخ يف 

  ).ع.م(حاول شغل األماكن وجد مستفيدا آخر لنفس احملل وهو السيد

قد أنشأ حقوقا لصاحل املستفيد  11/06/1984حيث أن القرار الصادر بتاريخ 

وال ( إلدارية الصادرة تنشئ حقوقا مبجرد اإلمضاء والذي ال ميكن سحبه، وأن القرارات ا

يهم إن كانت منشورة أو ال،مبلغة أو ال أو دخلت حيز التنفيذ وأن سحبها يف كل احلاالت 

  ).يكون غري قانوين

ولو أن االجتهاد القضائي جييز استثناء من هذه القاعدة اخلاصة القرارات الالشرعية، 

يستوجب أن يتم قبل انقضاء مهلة الطعن القضائي وهو ما ال إال أن سحب القرار اإلداري 
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يتوفر يف الرتاع احلايل ويستوجب عندئذ معاينة إلغاء القرار والفصل والتصدي للقضية من 

  ".    1)ع.م(جديد بإبطال قرار املنح اخلاص بالسيد

قابته حملل يتبني لنا من خالل هذه القرارات القضائية أن القضاء اجلزائري قد استند يف ر

أو موضوع قرار اإلدارة على املبادئ العامة للقانون، باعتبارها مصدرا من مصادر التشريع 

األمر الذي يلزم اإلدارة احترام هذه املبادئ القانونية ولو مل تكن حمددة قانونا حىت ال ميكنها 

  .  التذرع مبمارسة صالحياا على حنو خيالف القانون

  السلطاتمبدأ الفصل بني - ثالثا

يعترب مبدأ الفصل بني السلطات من بني أهم املبادئ الدستورية واألسس اليت تقوم 

. داألفراحريات و قوقحضمان محاية عليها دولة القانون، لتحقيق الدميقراطية والعدالة و

ويأخذ مبدأ الفصل بني السلطات شكلني أحدمها مطلق واآلخر مرن، حيث يقوم األول 

وهي املساواة واالستقالل والتخصص بني السلطات الثالث  ،سيةثالث عناصر أساعلى 

  . التنفيذية والتشريعية والقضائية

ويقصد باملساواة أن ال تنفرد أية سلطة بسيادة الدولة وإمنا تتقامسها؛ أما االستقالل 

الوظيفي مبعىن أن تكون اهليئات مستقلة عن بعضها يف ممارسة مهامها؛  فيكون على املستوى

حني يقصد بالتخصص لكل هيئة وظيفتها احملددة دون أن تتدخل هيئة يف اختصاصات يف 
                                           

، 1994، 03، الة القضائية، العدد 19/12/1993الصادر بتاريخ  104779قرار جملس الدولة اجلزائري رقم  1
 .   206ص
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أما املرن فيقوم على املساواة والتخصص والتعاون يف ممارسة االختصاصات . اهليئة األخرى

  .1بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

لغرفة ا صادر عنار يف قرلقد أكد القضاء اإلداري اجلزائري على رقابته هلذا املبدأ 

 .ضد رئيس الس الشعيب البلدي لبلدية الشراقة) م.ح(يف قضية  اإلدارية باحملكمة العليا

بتاريخ  ضيةرقطعة أ على قرار منحاملدعي حتصل  تتلخص وقائع القضية فيما يليحيث 

إال أن رئيس الس الشعيب . ودفع مبلغ القطعة األرضية إلدارة الضرائب 28/06/1983

عملية البيع واسترجاع املبالغ  إمتامالبلدي قد أبلغ املستفيدين ومن بينهم املدعي عن استحالة 

اليت دفعوها بسبب استغالهلا يف املنفعة العامة واملتمثل يف مشروع إجناز طريق سريع رابط بني 

  .إال أن املدعي يطالب البلدية ببيعه قطعة أرض أخرى .اجلزائر وزرالدة

وطبقا ملبدأ الفصل بني السلطات ال ميكنه إلزام  "اضي قراره املتضمن وعليه أصدر الق

اإلدارة بتعويض املستأنف بقطعة أرض أخرى عندما ترفض هذه األخرية هذا احلل اجلديد 

وعليه فإن قضاة الدرجة األوىل قدروا وقائع القضية . الذي ال يوجد يف بنود العقد األصلي

    ."2تأييدتقديرا سليما وقرارهم يستوجب ال

   

                                           
، 2000ج، اجلزائر، .م.، د4السياسية املقارنة، اجلزء الثاين، ط  الشعري، القانون الدستوري والنظم سعيد بو 1

 .171- 170ص
، 1994، 03، الة القضائية، العدد 24/07/1994صادر عن احملكمة العليا بتاريخ  105050قرار رقم  2

 .219- 218ص
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  .مبدأ حجية الشيء املقضي به -رابعا

باعتباره من أهم املبادئ  ،مبدأ حجية الشيء املقضي بهجند باإلضافة إىل هذه املبادئ 

فقد قضى جملس الدولة اجلزائري يف أحد أهم القرارات املتعلقة مبجال  ،1املكرسة قضائيا

قام بالفصل يف حيث أن جملس الدولة اجلزائري قد . السلطة التقديرية يف اال التأدييب

واملتعلقة بعدم تناسب العقوبة التأديبية مع ضد الس األعلى للقضاء ) ه.ع(القضية املتعلقة 

ثاين يتضمن  مقررإال أن الس األعلى للقضاء قام بإصدار ) ه.ع(اخلطأ املرتكب من طرف 

وعلى نفس الوقائع السابقة اليت مت فيها  24/11/1999نفس العقوبة وهي العزل بتاريخ 

وقام العارض بتقدمي تظلم إىل نفس اهليئة بتاريخ إال أنه رفض طعنه مبوجب  ،الفصل سابقا

  .18/03/2000قرار صادر بتاريخ 

                                           
ضد والية اجلزائر ) أ.ع(، يف قضية 18/02/2002بتاريخ  758غري منشور لس الدولة اجلزائري حتت رقم  قرار 1

أقر . 1607ومن معها، عن سايس مجال، االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء الثالث، املرجع السابق، ص 
، وكذا جملس الدولة اجلزائري فشروط وجود ائي مكرس من جملس الدولة الفرنسيأنه عمال باجتهاد قض"القاضي 

راف ونفس الرتاع ونفس املوضوع وال جيوز تطبيق املبدأ أذا مل تتحقق حجية الشيء املقضي فيه هو وجود نفس األط
    ."هذه الشروط

ضد وزير ) ب.ع(قضية  21/12/1985الصادر عن الغرفة اإلدارية بالس األعلى بتاريخ  43308قرار رقم -
جل جتاوز السلطة مىت صدر قرار قضائي فاصل يف طعن من أ:"الداخلية ومن معه حيث تضمن منطوق القرار ما يلي 

ونطق ببطالن جزئي أو كلي للقرار اإلداري، اكتسب احلجية املطلقة للشيء املقضي فيه، فإنه يتعني على اإلدارة جتنب 
إن اإلدارة اليت جتاهلت قرار . اختاذ قرار بعده يتناول نفس األطراف وينصب على نفس احملل ويقوم على نفس السبب

ذ منها عن جتاوز السلطة وأصدرت قرار آخر خيص نفس األطراف والسبب واحملل، الس األعلى بإبطال قرار متخ
عن ."  تكون بتصرفها املذكور قد أخرقت مبدأ حجية الشيء املقضي فيه لألحكام القضائية مما يستوجب اإلبطال

 .169-168.، املرجع السابق، ص1سايس مجال، االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء 
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وبدون احلاجة إىل فحص كافة األوجه املثارة فإن : "وتضمن منطوق القرار كايلي

قا وباسم املبادئ العامة للقانون فإن مقرر الس األعلى القرار الصادر فقد مت فيه الفصل ساب

حيث أنه الس األعلى للقضاء بالرغم من أنه .للقضاء هو مقرر غري قانوين ألكثر من سبب

مشكل من عدة قضاة، فقد أمهل األخذ بعني االعتبار مبدأ حجية الشيء املقضي فيه من 

بإبطال مقرر العزل الصادر عن الس األعلى  ابتدائيا وائياحيث أن جملس الدولة قد قضى 

واعترب جملس الدولة يف قراره الصادر بتاريخ  .11/07/1996للقضاء بتاريخ 

أن العقوبة اليت أقرها الس األعلى للقضاء كانت عقوبة غري مناسبة  27/07/1998

  . مقارنة باألخطاء املرتكبة

رات الصادرة عن ائيا عن جملس الدولة وأن الس األعلى للقضاء يبقى ملتزما بالقرا

وال يبقى له تطبيقا للقرار سوى إعادة النظر يف العقوبة اليت سبق النظر ا وذلك بتبين عقوبة 

بالتمسك بعقوبة العزل بالرغم من حجية الشيء املقضي فيه فإن قرار حيث أنه و. أقل درجة

   ."1بطالالس األعلى مشوب بالبطالن والعارض حمق يف طلب اإل

يتبني لنا من خالل هذا القرار أن القاضي اإلداري يف اجلزائر قد ساير أهم التطورات 

القضائية الراهنة كما هو الشأن يف القضاء الفرنسي أو املصري، بالرغم من عدم اتساعه يف 

                                           
سايس مجال، االجتهاد اجلزائري يف القضاء مقتبس عن .  5240رقم  28/01/2002قرار جملس الدولة اجلزائري  1

 .879-878، املرجع السابق، ص2اإلداري،اجلزء 
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رقابة السلطة التقديرية لإلدارة إال أن هذا القرار يعترب مبثابة بداية تكريس املبادئ القضائية 

  . م تعسف اإلدارة يف استعمال سلطتها التقديريةوعد

قة املتعلاحلديثة املبادئ أهم وهلذا سوف نبني دور القاضي اإلداري يف الرقابة على 

  .الفرع املوايلبالسلطة التقديرية لإلدارة يف 

  الفرع الثالث 

  يف رقابة مبدأ التناسبدور القاضي 

مدى تكريسها على القرارات اإلدارية قبل احلديث عن طبيعة هذه الرقابة القضائية و

اليت تصدرها اإلدارة مبوجب سلطتها التقديرية، جيب علينا حتديد مفهوم مبدأ التناسب ملا له 

من  أمهيته وتأثري على رقابة القاضي من خالل العناصر املوضوعية للقرار اإلداري، حىت 

  . أصبح يطلق على هذه الرقابة برقابة التناسب

  .التناسبمبدأ  -أوال

احلديثة واليت كان هلا دور يف رقابة اإلدارة يف ممارسة سلطتها التقديرية  من أهم املبادئ

إال أن البعض يرى أن رقابة القاضي تسمى  مبدأ التناسب كما يطلق عليه يف فرنسا وهو

 بدأ الغلو يفمب وهناك من يصطلح عليه، بالتناسب يف بعض ااالت اليت يتم تطبيق هذا املبدأ

  .طبيقه الرئيسي هو قرارات التأديببعض أحكام القضاء اإلداري يف مصر، و جمال ت
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األصل أن تقف رقابة القضاء اإلداري على قرارات السلطة اإلدارية عند حد التحقق 

من الوجود املادي للوقائع اليت اختذا هذه السلطة أساسا لقرارها، وصحة التكييف القانوين 

دم خمالفة حمل القرار للقواعد القانونية، دون أن يتعدى ذلك إىل البحث يف هلذه الوقائع وع

أمهية أو خطورة السبب وتقدير مدى التناسب بينه وبني اإلجراء املتخذ على أساسه أي حمل 

  .1هذا القرار اإلداري ومضمونه

خذ، إن لإلدارة سلطة تقديرية واسعة يف وزن قيمة األسباب وتناسبها مع اإلجراء املت

حبيث تقتصر سلطة القاضي يف الرقابة على التحقق من صحة األسباب من الناحية املادية، 

وكذلك صحة تكييفها القانوين، وال تتعداه إىل مراجعة اإلدارة يف تقديرها ألمهية وخطورة 

السبب، ومدى التناسب بينه وبني اإلجراء املتخذ، باعتبار أن هذا التقدير هو أحد عناصر 

ألن القاضي لو فعل ذلك يكون قد .القرار اإلداري اليت تترخص اإلدارة يف تقديرهامالءمة 

نصب نفسه رئيسا أعلى جلهة اإلدارة، ألن دور القاضي يف دعوى اإللغاء جيب أن يقتصر 

على فحص شرعية القرار الداري، دون أن يتعدى ذلك إىل املالءمة، على أن تؤخذ الشرعية 

يع القواعد ولقانونية، حيث يندرج يف هذا االصطالح القواعد اليت مبعناها الواسع  لتشمل مج

  .     2تتضمنها األحكام القضائية

                                           
 .258.، صالسابق املرجعسامي مجال الدين،  1
 .666.خالد سيد حممد محاد، املرجع السابق، ص 2
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لقد طبق القضاء اإلداري يف كل من فرنسا ومصر الرقابة القضائية على مدى تناسب 

حمل القرار اإلداري مع سببه، ولقد اعتربت هذه الرقابة استثناءا على األصل الذي التزم به 

ن رقابة القاضي اإلداري تقف عند التحقق من أل .باعتباره قاضي مشروعية اضي اإلداريالق

الوجود املادي للوقائع وصحة التكييف القانوين هلا، دون تقدير خطورة السبب أو البحث يف 

  .1الذي اعترب من صميم عمل رجل اإلدارة ،التناسب بينه وبني حمل القرار اإلداري

يف رقابته على السلطة التقديرية لإلدارة يف جمال  2الدولة الفرنسيجملس هو ما أكده و

م التناسب بني الذي قضى فيه بعد  Benjaminمن خالل قراره الشهري  حفظ النظام العام،

وكان هذا القرار الشهري مبثابة نقطة . محاية النظام العام الوقائع واإلجراءات املتخذ بشأن

لإلدارة  على السلطة التقديرية اإلداري اليت ميارسها القاضي يةالقضائحتول يف طبيعة الرقابة 

                                           
 التقديرية، دار النهضة العربية، جتاهات احلديثة يف الرقابة القضائية على السلطةأمحد أمحد املواىف، بعض مالمح اال 1

  .52.ص ،2008 القاهرة،
،مقتبس عن الرقابة القضائية على قرارات الضبط اإلداري، حممد 19/05/1933قرار جملس الدولة الفرنسي  2

تتلخص وقائع هذا القرار يف قيام عمدة . 74.، ص1991، دار النهضة العربية، القاهرة، 2حسنني عبد العال، ط
. قد تقع مما يهدد النظام العام  اضطراباتمن إلقاء حماضرة عامة خوفا من  Benjaminمبنع السيد  Neversبلدية 

وبعدها قرر هذا األخري بإلقاء حماضرة خاصة إال أن العمدة منعه كذلك فقام برفع طعن أمام جملس الدولة والذي أقر 
ارين ألن االضطرابات احملتملة اليت تذرع ا العمدة ال تبلغ يف خطورا عجز سلطات البوليس عن احملافظة بإلغاء القر

  .على النظام العام مع السماع بعقد االجتماع
« Cons. Qu’il résulte de l’instruction que l’éventualité des troubles alléguée par le maire 

de Nevers ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pas pu, sans interdire la 

conférence maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de 

prendre. »  

الدكتوراه، كلية العلوم  وديع البقايل، السلطة التقديرية لإلدارة بني املصلحة العامة واحلقوق واحلريات، أطروحة لنيل 
  .242.، ص2012-2011القانونية واالقتصادية، جامعة عبد املالك السعدي، طنجة، 
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هي الرقابة اليت تتضمن التحقق من وجود و .تسمى برقابة املالءمةوميالد رقابة جديدة 

الوقائع اليت استندت إليها قرارات الضبط اإلداري، وصحة تكييفها القانوين، فضال عن مدى 

    .1 يت استند إليهاالتناسب بني حمل القرار واألسباب ال

يعترب مبدأ التناسب من املبادئ الرئيسية يف القانون اإلداري والعلوم اإلدارية، ويعرف 

التناسب يف جمال القرارات اإلدارية بأنه حتقيق التوافق بني سبب القرار وحمله، حيث يستقل 

إن رقابة التناسب .القضاء بكامل الصالحيات يف إعادة التقدير الكامل الذي أجرته اإلدارة

ل الرقابة القصوى من طرف القاضي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارة إذ مبوجبها تشك

  . يضمحل كل جمال أو هامش حلرية اإلدارة يف إبداء رؤيتها واختاذها إلجراء معني

فالتناسب الذي يراقبه القاضي يف هذه احلالة هو التناسب الكامل إذ ال يقتصر على 

ففي جمال .ل فيها ذا التناسب أو على قدر كبري من األمهيةاحلاالت اليت يكون اإلخال

التأديب مثال فإن القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية جيب أن يكون متناسبا مع اخلطأ، 

وللوصول إىل ذلك فإن السلطة التأديبية تقوم بعمليتني منفصلتني ومتتابعتني، حيث تقوم يف 

يف سلوك املوظف وعيها ثانيا أن تقوم باختيار اجلزاء العملية األوىل بتشخيص اخلطأ وكشفه 

  .  2من بني اجلزاءات املقررة، حيث ال يتحقق التناسب إال وقت اختيار اجلزاء

                                           
دامي بلقاسم، الرقابة القضائية على املالءمة وأثرها على احلقوق واحلريات العامة، جملة العلوم القانونية واإلدارية ..1

 . 280.، ص06، العدد2008تلمسان، والسياسية، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، 

 .190.يعقوب يوسف احلمادي، املرجع السابق، ص 2
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I- يف القضاء الفرنسي مبدأ التناسب  

أن طبيعة  André de LAUBADEREيرى البعض من الفقه الفرنسي وعلى رأسهم 

ضي اإلداري يف جمال العقوبات التأديبية هي رقابة التناسب الرقابة القضائية اليت ميارسها القا

ملبدأ يف قضاء جملس الدولة هلذا اويعترب التطبيق الرئيسي . لكوا تقوم على مبدأ التناسب

، لعقوبات التأديبيةبعد أن اعترف برقابة هذا التناسب يف جمال ا 1978الفرنسي منذ سنة 

مدى التناسب بني العقوبة التأديبية واملخالفة اليت ألنه كان يرفض يف السابق أن يبحث يف 

يرتكبها املوظف، على أساس أن ذلك يعد من املالءمة الواجب تركها للجهة التأديبية، وأنه 

يطبق مبدأ و .ليس من صالحية القاضي تقدير شدة العقوبة مع خطورة املخالفة املرتكبة

  .1مما جيعله كمبدأ عام اسع على رقابة العقوبات اإلداريةالتناسب بشكل و

II - ملبدأ التناسب القضاء املصريتطبيقات  

حمكمة القضاء  قرارمن خالل  أما تطبيقات مبدأ التناسب يف القضاء املصري

أن ما ذهب إليه املدعي من عدم تناسب اجلزاء التأدييب مع ما هو منسوب إليه ":اإلداري

  ل  الفع، إن هذا التناسب بنيتعقب على مقدار اجلزاء التأدييبكمة أن مردود بأنه ليس للمح

   

                                           
1
 « Le principe de proportionnalité, notamment appliqué au contrôle des sanctions 

administratives, apparaît de plus en plus comme un principe universel ».Cf. André de 

LAUBADERE, op.cit, p.696.                   
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  ."1يةموضوع املؤاخذة واجلزاء التأدييب مما تترخص يف تقديره السلطة اإلدار

فلقد كان يصطلح عليه باسم الغلو يف جمال الرقابة على القرارات التأديبية، فعلى 

أي أن   ،السلطات التأديبية استعمال السلطة التقديرية للجزاء ومالءمته مع جسامة  املخالفة

العليا يكون تقدير اجلزاء يف حدود املشروعية املوضوعية، وهو ما أقرت به احملكمة اإلدارية 

أن اجلزاء  :"والذي جاء يف مضمونه 11/11/1961 بتاريخ حكمها الشهري الصادر يف

جيب أن يتناسب مع خطورة الذنب اإلداري حىت تكون يف إطار املشروعية جيب أن ال 

   اهرة بنيـيشوب استعمال سلطتها التقديرية أي غلو، ومن صور هذا الغلو عدم املالءمة الظ

   

                                           
وعلى  .261.مقتبس عن سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص. 03/03/1948 حمكمة القضاء اإلداريقرار  1

سامي مجال الدين أن القضاء اإلداري املصري كان السباق يف األخذ مببدأ التناسب يف ميدان  األستاذحسب رأي 
فقد كان القضاء اإلداري يف مصر مستقرا على أن السلطات التأديبية تستقل . الغلوظرية التأديب وذلك من خالل ن
بال معقب عليها يف هذا الشأن مادامت تلك السلطات مل  ناسبا مع ما ارتكبه املوظف العامبتقدير اجلزاء الذي تراه م

  .ختالف القوانني واللوائح، وقدرت اجلزاء يف احلدود القانونية املعينة له
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 هلدف من التأديب هو تأمني انتظاماجلزاء ومقداره ألن اخطورة الذنب اإلداري وبني نوع 

  ."1املرافق العامة

III - ملبدأ التناسب القضاء اجلزائريتطبيقات  

أما بالنسبة لتطبيقات مبدأ التناسب يف القضاء اجلزائري ليست متعددة ومتنوعة كما 

بعض القرارات الصادرة خصوصا يف  هو احلال يف القضاء الفرنسي واملصري، إال أنه هناك

يتضمن عدم تناسب العقوبة والذي  قرار صادر عن جملس الدولةال اال التأدييب، ومنها

حيث أقر القاضي بأن الس األعلى  ،التأديبية والضمانات اليت منحها القانون للموظف

                                           
ولئن كانت السلطات التأديبية ومن بينها احملاكم التأديبية، سلطة تقدير خطورة الذنب اإلداري وما يناسبه من "  1

جزاء بغري معقب عليها يف ذلك، إال أن مناط مشروعية هذه السلطة شأا كشأن أي سلطة تقديرية أخرى وأن ال 
اهرة بني درجة خطورة الذنب اإلداري وبني نوع اجلزاء يشوب استعماهلا غلو، ومن صور هذا الغلو عدم املالءمة الظ

  .ومقداره
ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم املالءمة الظاهرة مع الذي ابتغاه القانون من التأديب، واهلدف الذي توخاه 

زاء على مفارقة القانون من التأديب هو بوجه عام تأمني انتظام املرافق العامة، وال يتأثر هذا التأمني إذا انطوى اجل
صارخة، فركوب منت الشطط يف القسوة يؤدي إىل إحجام عمال املرافق العامة عن محل املسؤولية خشية التعرض هلذه 

واإلفراط املسرف يف الشفقة يؤدي إىل استهانتهم بأداء واجبهم طمعا يف هذه الشفقة املغرقة . القسوة املمعنة يف الشدة
  .يف اللني

ال يؤمن انتظام سري املرافق العامة، وبالتايل يتعارض مع اهلدف الذي حيرص إليه القانون من فكل من طريف النقيض 
التأديب وعلى هذا األساس يعترب استعمال سلطة تقدير اجلزاء يف هذه الصور مشوبا بالغلو، فيخرج التقدير من نطاق 

  .املشروعية إىل نطاق عدم املشروعية، ومن مث خيضع لرقابة هذه احملكمة
ومعيار عدم املشروعية يف هذه الصورة ليس معيارا شخصيا، وإمنا هو معيار موضوعي، قوامه درجة خطورة الذنب 

   ".اإلداري ال تتناسب البتة مع نوع اجلزاء ومقداره
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قد على القاضي، ف مل يقم بالتكييف القانوين الصحيح للوقائع مع العقوبة املوقعةللقضاء 

  .1لعقوبة األشدلارتكب خطأ صارخا يف التقدير بتطبيقه 

عدم يتضمن  16/12/2003بتاريخ  قرار اجلزائري كما صدر عن جملس الدولة

التأديبية الالزمة القانونية، باإلضافة إىل عدم اختاذ اإلجراءات تناسب إجراء التوقيف واملدة 

وال يتناسب مع الوضعية اإلدارية واملالية  إجراءا حتفظيان هذا األخري يعد بعد التوقيف أل

   .2للموظف

القرارات القضائية الصادرة عن جملس الدولة اجلزائري  بعضمن خالل اطالعنا على 

التقدير السليم عدم ستعمل بشكل كبري مصطلح انالحظ أن القاضي  ،يف اال التأدييب

  . من طرف قضاة الدرجة األوىلنف أي بالنسبة للقرار املستأللوقائع مع القانون 

                                           
ضد الس األعلى ) ن.ك(قضية  27/07/1998الصادر بتاريخ  172994الدولة اجلزائري رقم  سقرار جمل 1

سوف . 818-817، املرجع السابق، ص2اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء  االجتهادمجال  للقضاء، عن سايس
املطلب الثالث تطبيقات نظرية اخلطأ البني يف القضاء اجلزائري من نتناول هذا القرار بنوع من التفصيل والتوضيح يف 

  .بامن الفصل الثاين من نفس الب لاملبحث األو
2
 ،16/12/2003بتاريخ  009740حتت رقم امللف  اجلزائري بناء على حيثيات القرار الصادر عن جملس الدولة  

حيث أن املستأنف مت توقيفه  .م ضد مديرية التربية لوالية جيجل.ش قضية .2004سنة  05 جملة جملس الدولة العدد
يد من التظلمات بعد صدور قرار التوقيف وقام هذا األخري برفع العد 20/08/1995مبوجب قرار صادر بتاريخ 

 – 16/02/1998 – 12/12/1996 – 03/09/1996- 15/08/1995خ التالية يوذلك يف التوار
أين تلقى املستأنف رسالة من مدير التربية يعلمه فيها أنه يتعذر عليه اختاذ  11/04/1998إىل غاية  22/03/1996

وهلذا فإن اإلدارة قد تعسفت يف حق املستأنف و أنه حمق .ختصة يف هذا الشأنن املصاحل املأي إجراء إال بعد املوافقة م
  .بالعودة إىل منصب عمله وإفادته حبقوقه املستحقة
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يف للوقائع التقدير السليم يوجد عدم تناسب بني سبب القرار وحمله عدم ويف رأينا أن 

مضمونه تناسب العقوبة مع اخلطأ املهين املرتكب من طرف املوظف ألن مبدأ التناسب يقوم 

   .1على التوافق واالنسجام بني عنصر السبب واحملل

اختالف الفقه املصري بني مؤيد ومعارض لقضاء احملكمة اإلدارية العليا وبالرغم من 

حيث كان يتضمن هذا  ،إال أن أحكام القضاء اإلداري اضطردت  إىل األخذ بنظرية الغلو

اخلالف يف حتديد موطن العيب الذي يشوب القرار اإلداري، فالبعض يرى أن الغلو يتعلق 

أن الغلو يرتبط بالسبب، أما اجلانب األخر من الفقه بعنصر الغاية أما البعض األخر يرى 

   .فيتجه إىل أن الغلو يرتبط بعنصر احملل

                                           
لقد وجدنا أغلب أو معظم القرارات القضائية يف اال التأدييب تتعلق بتطبيق عقوبة العزل، بسبب الغياب غري املربر  1

اإلجراءات املقررة قانونا لتطبيقه واملتعلقة باستالم اإلعذارات من طرف املوظف   وإمهال املنصب، أو عدم احترام
مضمن تالو. 16/03/2004ادر عن جملس الدولة اجلزائري قرار صونذكر من بينها . الصادر يف حقه قرار العزل

حيث تتلخص وقائع القضية يف قيام  .ضد رئيس الس الشعيب البلدي لبلدية موالي العريب بوالية سعيدة) ع.م(قضية 
رئيس الس الشعيب البلدي لبلدية موالي العريب بفسخ عقد املعين كونه كان سائقا يف املؤسسة العمومية لنقل 

إال أن الفسخ ال يعد تصرفا قانونيا ألن البلدية التزمت بإدماجهم بشكل  .اليت مت حلها وتكفلت البلدية مو ،املسافرين
فالتعاقد . 22/02/1993من املنشور املشترك املؤرخ يف  2مؤقتا فهم ال خيضعون للتعاقد وفقا للمادة دائم وليس 

حيث أن املستأنف عليها ملا اعتربت املستأنف عامل مؤقت رغم تشغيله . املنظفات واحلراس والعمال املهنينييشمل 
مما يعين إلغاء القرار  ،انونية لضمان حقوقهملدة تزيد عن عشر سنوات وقامت بتسرحيه دون احترام اإلجراءات الق

والقضاء من جديد بإلزام املستأنف عليها بإعادة إدماج املستأنف  .املستأنف الذي أساء تقدير الوقائع وتطبيق القانون
د جملة جملس الدولة العد".  إىل منصب عمله األصلي أو مماثل وتعويضه عن األضرار اليت حلقته بسبب التسريح التعسفي

  .151- 150، ص2004، 05
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االجتاه األول ومن بينهم الفقيه  سليمان الطماوي يرى أن السلطة التأديبية ال ميكن أن 

تقع يف غلو عندما يكون اختصاصها مقيد بل حينما متارس اختصاصا تقديريا عند اختيار 

املناسبة للجرمية الثابتة يف حق املوظف، حيث أن العيب املالزم الستعمال السلطة العقوبة 

استعمال السلطة من خالل تقديرها للعقوبة إذن فالغلو يندرج يف معىن  إساءةالتقديرية هو 

  .1التعسف يف استعمال السلطة

ة القصوى زاء يرتبط بالرقابأن الغلو يف تقدير اجلاالجتاه الثاين  يف حني يرى أنصار

واليت تتضمن التحقق من أمهية وخطورة احلالة الواقعية ومدى التناسب بينها وبني ،للسبب

اإلجراء املتخذ، ألن اإلدارة قد تغايل يف تقدير اجلزاء إذا كان الغرض منه تأمني انتظام املرافق 

  .2العامة بردع املوظفني املخالفني للقوانني واللوائح املتعلقة باخلدمة املدنية

اذ أن الغلو يبني مدى تناسب األثر املترتب عن اخت فريىأما البعض اآلخر من الفقه 

مع السبب املبين عليه، فإن كان هناك قدر من عدم التناسب ألغى  القرار التأدييب أي اجلزاء

القاضي القرار لعدم مشروعيته وذلك ملخالفته أحد املبادئ القانونية العامة، وبذلك يبقى 

حدود املشروعية تاركا لإلدارة حرية تقدير مدى مالءمة اجلزاء يف إطار  القاضي يف

  .  3التناسب

                                           
1
   .696صاملرجع السابق، سليمان الطماوي، قضاء التأديب،   

2
   .441.عصام الربزجني، املرجع السابق، ص  
   .268.سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص 3
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سنتعرض للرقابة القضائية على عنصر  ،بعدما تناولنا الرقابة القضائية على عنصر احملل

       .الغاية

  الثالث املبحث

  الرقابة القضائية على الغاية

أن كل القرارات اإلدارية  ،القاعدة العامة والبديهية يف القانون اإلداري تقتضي   

فالقانون منح للسلطة اإلدارية العديد من  ،ينبغي أن تستهدف حتقيق املصلحة العامة

االمتيازات لتحقيق هذا الغرض، غري أن تطبيقه يتطلب رقابة قضائية على متخذي القرارات 

ونذكر من أمهها حتقيق مصاحل شخصية أو  ،طة له عدة صورألن االحنراف بالسل، اإلدارية

  .ءعلى نصوص القانون وأحكام القضاأو حتايل  ،أو بغرض االنتقام سياسية أو عرقية أو دينية

ويقصد بعيب االحنراف يف استعمال السلطة أو ما يعرف بعيب إساءة استعمال   

السلطة  هو عدم حتقيق املصلحة العامة من خالل السلطة اليت منحها القانون للسلطة 

 ،اإلدارية، فعيب االحنراف هو عيب ذايت ونفسي يقع على عنصر النية لدى مصدر القرار

  .تعرب عن خمالفتها للصاحل العام ال جيب أنوهذه النية اليت تنكشف 

ل إن البحث عن مظاهر الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة من خال  

، )األول املطلب(واالحنراف يف السلطة السلطة التقديريةالتطرق إىل  عنصر الغاية، يتطلب منا

    .)الثاين املطلب(السلطة  يف استعمال االحنرافعلى  دور القاضي يف الرقابة
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  األول املطلب

  وعيب االحنراف بالسلطة  السلطة التقديرية

إن اهلدف من منح اإلدارة أو السلطة العامة جمموعة من االمتيازات هو حتقيق الصاحل 

فكرة نسبية من حيث الزمان واملكان، ال يوجد هلا تعريف جامع  تعد املصلحة العامة. العام

إال أن هذه  ،وحتديد معيار ثابتشامل ، قد دعا إىل وضع تعريف 1ومانع إال أن بعض الفقه

  .الفكرة مل يكن هلا حتديد واضح ومطلق يف التشريع

الغاية من القرار من اإلداري ومدى ارتباطها بالسلطة التقديرية للتعرف أكثر على 

صلحة القيود الواردة على املـ، )الفرع األول(املصلحة العامة تقديرلإلدارة سوف نبني 

  ).الفرع الثاين( العامة

   

                                           
أول من تعرض لفكرة االحنراف بالسلطة عندما درس غايات النشاط اإلداري ليبني   AUCOCيعترب الفقيه الفرنسي 1

احلاالت اليت خترج فيها اإلدارة عن هذه الغايات ن وقد استخلص فكرة االحنراف بالسلطة حينما قال أن هناك احنرافا 
متاما ويسلك بشأنه األشكال رجل اإلدارة قرار يدخل ضمن اختصاصاته  بسلطة الضبط املمنوحة لإلدارة عندما يتخذ

. املنصوص عليها قانونا ولكنه يستعمل سلطته التقديرية يف حاالت وألسباب غري تلك اليت من أجلها منح هذه السلطة 
  .44.املرجع السابق، ص عصام عبد الوهاب الربزجني،عن مقتبس 
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  الفرع األول

  املصلحة العامة تقدير

إن غاية العمل اإلداري بشكل عام والقرار اإلداري بشكل خاص هو حتقيق املصلحة 

سواء  اإلدارية اليت تقوم ا السلطة اإلدارية لماعاألالعامة، فعنصر الغاية مشترك يف مجيع 

  .كانت سلطة اإلدارة مقيدة أو تقديرية

، فاألول يرتكز على ولفكرة املصلحة العامة مدلوالن أحدمها سياسي واآلخر قانوين 

املعيار الكمي أي تغليب مصلحة اجلماعة على الفرد، وكذلك النوعي حسب أمهية وقيمة 

أما املدلول القانوين فهي جمموعة من األهداف والغايات األساسية واملشتركة اليت .املصلحة

تورية والقانونية والتنظيمية، كما أا تبني أحيانا وسائل حتقيقها، إال حتددها النصوص الدس

املصلحة العامة هي عنصر من عناصر املشروعية أما وسائل حتقيقها فهي من عناصر أن 

     .1املالءمة

حيث وضعت حمكمة القضاء اإلداري ، غري أن القضاء كان يسعى إىل حتديد نطاقها 

يقصد بالصاحل العام صاحل فرد أو فريق أو طائفة حمض صاحل  ال" املصري يف أحد أحكامها

خاص كما ال يقصد به جمموع مصاحل األفراد اخلاصة فاجلمع ال ميكن أن يرد إال على أشياء 

متماثلة هلا نفس الطبيعة والصفة، ومثل هذه املصاحل اخلاصة متعارضة متضاربة فال ميكن 
                                           

حممد مصطفى حسن، املصلحة العامة يف القانون والتشريع اإلسالمي، جملة العلوم اإلدارية، السنة اخلامسة والعشرون،  1
 .12-11.، ص1983، القاهرة، ، املعهد الدويل للعلوم اإلداريةالعدد األول
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وإمنا املقصود بالصاحل العام هو صاحل اجلماعة إضافة بعضها لبعض للخروج بناتج للجميع، 

  . 1"ككل مستقلة ومنفصلة عن آحاد تكوينها

غري أن العيب الذي  .فهو فكرة موضوعية ،هدف القرار اإلداريميثل عنصر الغاية 

يشوبه أي إساءة استعمال السلطة هو عيب شخصي، ألنه يكمن يف نوايا رجل اإلدارة 

ولذلك كان عيبا صعب  ،المة هذه النوايا وتلك املقاصدومقاصده ويتوقف على وجوده س

  .2اإلثبات

مجيعها  إذ يفترض يف ،واألصل أن تتمتع األعمال اإلدارية حبجة املشروعية والصحة

والقرار  .إداري يهدف إىل حتقيق غاية معينةفكل عمل  ،السعي وراء حتقيق املصلحة العامة

الغاية اليت تكون دائما مصلحة عامة أو منفعة اإلداري ما هو إال وسيلة لتحقيق هذه 

ويعترب ركن الغاية احلد اخلارجي للسلطة اإلدارية، ففي نطاق املصلحة العامة، لإلدارة .عامة

أن تترخص يف تقدير أمهية بعض الظروف الواقعية أو القانونية اليت تصادفها، و يف اختيار 

الذي تصدره إذا مل يفرض عليها املشرع الوقت املناسب الختاذ قراراا، وفحوى القرار 

  . 3الوسيلة اليت يتعني استعماهلا ملواجهة سبب التدخل

                                           
1
حنراف بالسلطة كسبب اال، عن عبد العزيز عبد املنعم خليفة مقتبس 03/07/1969 حمكمة القضاء اإلداريقرار   

   .151ص، 2000رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة عني مشس، القاهرة، إللغاء القرار اإلداري دراسة مقارنة، 
  .572.خالد سيد حممد محاد، املرجع السابق،ص2 

3
  .209 .املرجع ، صنفس يعقوب يوسف محادي،  
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وهكذا فاألصل أن كل قرار إداري يستهدف حتقيق املصلحة العامة ويفترض فيه 

حنراف بالسلطة أو الغاية عيب وعيب اال .وعلى من يدعي خالف ذلك عليه اإلثبات،ذلك

أنه يسعى إىل ، أي بنية مصدر القرار الذي جيب أن يكون سيء النيةأو عمدي يتعلق دي قص

  . 1غاية بعيدة عن املصلحة العامة أو غري تلك اليت حددها القانون

وألن هذا العيب يتصل بالبواعث النفسية اخلفية جلهة اإلدارة، وإثباته يتطلب أن يبحث 

ضفى القضاء على هذا العيب القضاء يف وجود هذه البواعث وهو أمر بعيد املنال، فقد أ

فال يبحث يف وجوده طاملا أن هناك عيب آخر شاب القرار اإلداري،  ،الصفة االحتياطية

  . 2مثل عدم االختصاص أو عيب الشكل أو خمالفة القانون

إن مشروعية الغاية ال تتعلق مبسألة التقدير من جانب اإلدارة بل قيدها املشرع 

على اإلدارة التقيد ا وإال كان قرارها مشوبا بعيب مبجموعة من الضوابط أحيانا، و

  .وهو ما سوف نبينه يف الفرع املوايل. االحنراف يف السلطة

   

                                           
ليحدد للعاملني باملرافق العامة الغاية اليت عليهم حتقيقها بذاا، غري حمدد فإن املشرع يتدخل ومفهوم املصلحة العامة  1

فالبحث عن غريها يؤدي إىل بطالن قرارام مبوجب إساءة استعمال السلطة مبقتضى ما يسمى مببدأ ختصيص األهداف 
حممد .احلريةتتصرف فيه بنوع من  هامشا واسعا لإلدارةإن مفهوم املصلحة العامة مصطلح فضفاض يترك  .والغايات

  .14.، املرجع السابق، صاملصلحة العامة يف القانون والتشريع اإلسالميمصطفى حسن، 
  .214.املرجع السابق، ص سامي مجال الدين،  2
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  الفرع الثاين

  القيود الواردة على املصلحة العامة

تقتضي فكرة املصلحة العامة يف القرار اإلداري جمموعة من االعتبارات، وإال كان 

 ة من القرار اإلداري وفقا لثالثةميكن حتديد الغايو.السلطة املصلحةالقرار مشوبا بعيب جتاوز 

  .اعتبارات 

 :استهداف املصلحة العامة-أوال

مثلة السلطة اليت تتمتع ا اإلدارة ليست غاية يف ذاا إمنا هي وسيلة لتحقيق الغاية املت

اإلدارة عن هذا اهلدف لتحقيق مصاحل شخصية ال متت  ت، فإذا حادباملصلحة العامة

أو استخدام السلطة بقصد  ،أو حتقيق غرض سياسي ،كمحاباة الغري ،للمصلحة العامة بصلة

  .1فإن قراراا تكون معيبة وقابلة لإللغاء كما سبقت اإلشارة إىل ذلك  ،االنتقام

  :احترام قاعدة ختصيص األهداف- ثانيا

دارة تستهدف حتقيق املصلحة العامة دائما فقد حيدد املشرع على الرغم من أن اإل

لإلدارة هدفا خاصا جيب أن تسعى قراراا لتحقيقه، وإذا ما خالفت هذا اهلدف فإن قراراا 

ا قد قصدت حتقيق املصلحة تكون معيبة بإساءة استعمال السلطة ولو تذرعت اإلدارة بأ

ومثال ذلك قرارات الضبط اإلداري اليت  .دافوهذا ما يعرف مببدأ ختصيص األهالعامة،

                                           
1
 .210 .يعقوب يوسف محادي، املرجع السابق، ص 
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و هي احملافظة على األمن العام ال جيوز لإلدارة خمالفتها فحدد هلا القانون أهدافا ثالثة 

فإذا خالفت اإلدارة هذه األهداف فإن قرارها هذا يكون  ،السكينة العامة والصحة العامةو

ديثة تتعلق باجلانب البيئي واالقتصادي ، بالرغم من أن هناك أهداف حمعيبا وجديرا باإللغاء

 .1واجلمايل اخلاص برونق املدينة

 .احترام اإلجراءات املقررة - ثالثا

ن لتحقيق اهلدف الذي تسعى يتعني على اإلدارة احترام اإلجراءات اليت بينها القانو

لإلجراءات أخرى فإذا احنرفت اإلدارة يف اإلجراءات اإلدارية الالزمة إلصدار قرار معني إليه،

لتحقيق اهلدف الذي تسعى إليه فإن تصرفها هذا يكون مشوبا بعيب إساءة استعمال يف 

وتلجأ اإلدارة إىل هذا األسلوب إما ألا تعتقد أن اإلجراء .صورة االحنراف باإلجراءات

الذي اتبعته ال يؤدي لتحقيق أهدافها أو أا سعت إىل التهرب من اإلجراءات املطولة أو 

  .2لشكليات املعقدةا

بعدما بينا العالقة بني السلطة التقديرية لإلدارة سنحاول توضيح الرقابة القضائية على 

  .بالسلطة عيب االحنراف يرية يفمظاهر السلطة التقد

  

                                           
1
 .211-210 .، صالسابق يعقوب يوسف محادي، املرجع 

2
 .212 .السابق، ص نفسيعقوب يوسف محادي،  
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  املطلب الثاين

  دور القاضي يف رقابة االحنراف يف السلطة

تتمتع السلطة اإلدارية بالعديد من امتيازات السلطة العامة وذلك لتحقيق الصاحل    

فعلى رجل اإلدارة أن حيسن استعمال هذه السلطة املمنوحة إليه عند إصداره للقرارات ،العام

منها عاطفي أو  يكون الدافعكأن  ،اإلدارية فال جيوز له أن يستخدمها ألغراض غري مشروعة

 يشكل صعوبة على وهو ما القرار اإلداري تشكل عنصرا نفسياالغاية يف  .قاميسياسي أو انت

فالرغبة الشخصية جيب أن تكون مطابقة للغاية اليت حددها القانون، وال  .رقابة القاضي

ومن هنا فإن الرقابة على . ألسباب الدافعة الختاذ القراراتقييم ميكن للقاضي معرفة ذلك إال ب

  . الغاية مرتبطة برقابة أسباب القرار ومتعلقة كذلك مبحله

، صعوبة إثبات )الفرع األول(وعليه سنحاول توضيح أوجه االحنراف يف السلطة 

  ). الفرع الثاين(االحنراف بالسلطة 

  الفرع األول

  أوجه االحنراف بالسلطة

تكون الغاية من القرار ال ترتبط باملصلحة ترتبط أوجه االحنراف بالسلطة عندما 

مبعىن أن مصدر القرار يسعى إىل حتقيق أغراض أخرى تتعلق به شخصيا مهما كانت  ،العامة
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وتعترب سلطة الضبط من أكثر السلطات اليت تستعمل لتحقيق أغراض خاصة ألن  ،طبيعتها

  .1اإلدارة متارس سلطتها التقديرية بشكل واسع

املصلحة العامة له العديد من األوجه كأن يكون القرار يهدف إىل حتقيق إن البعد عن 

غرض شخصي كمقابل مادي أو منفعة أخرى تتصل به أو بأحد أفراد عائلته مقابل اختاذ 

  .2ذلك القرار كتبادل املصاحل الشخصية بناء على استغالل امتيازات وسلطات اإلدارة

رض سياسي لكونه ينتمي إىل حزب سياسي وقد يتخذ مصدر القرار غايته من حتقيق غ

للحزب  واإلمكانيات والتسهيالتوذلك باستغالل هذه السلطة بتوفري مجيع الوسائل  ،معني

  .3لتحقيق أغراض سياسية  انوينالذي ينتمي إليه بشكل غري ق

كأن تكون هناك  .صورة من صور البعد عن املصلحة العامة يعدأن االنتقام كما   

تكون نتيجة لعدواة بني  سباب شخصية أخرىأل ، تعودعلى اختاذ القرارخلفيات سابقة 

ل ونزاعات مهما كانت كوجود خالفات ومشاكمصدر القرار ومن صدر بشأنه القرار، 

  .4طبيعتها فهي تنتفي مع طبيعة املصلحة العامة

                                           
 .837.علي خطار الشطناوي، املرجع السابق، اجلزء الثاين، ص 1
  .13.مايا حممد نزار، املرجع السابق، ص 2
 .161.املرجع السابق، صعبد العزيز عبد املنعم خليفة،  3
 .506.عصام عبد الوهاب الربزجني، املرجع السابق، ص 4
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م اإلدارة لقاعدة ختصيص كما أن من أوجه البعد عن املصلحة العامة عدم احترا

 وهو ما ،واإلجراءات املقررة قانونا نكون أمام عيب االحنراف يف استعمال السلطةاألهداف،

  . سبق ذكره يف الفرع السابق

 .أو الطاعن يف قرار اإلدارةأوجه االحنراف تقع على عبء املدعي إن مسألة إثبات 

  .وعليه سوف نبني مدى صعوبة إثبات عيب االحنراف بالسلطة

  الفرع الثاين

  إثبات االحنراف بالسلطة صعوبة

وباخلصوص الصالحية التقديرية  يف كثري من األحيان تستغل اإلدارة صالحياا

املمنوحة هلا مبوجب القوانني والتنظيمات لتحقيق مآرب وغايات بعيدة عن املصلحة العامة، 

يعترب هذا . مما يظهر عيب االحنراف بالسلطة. حيث تنحرف بصالحياا عن تلم املصلحة

ن حيث الرقابة القضائية واإلثبات، العيب من العيوب األساسية وهو من أصعبها وأعقدها م

    .1على اعتبار أنه مرتبط باملصلحة العامة وبوصفه مفهوما قانونيا غري حمدد املعامل

مل يكن القاضي اإلداري جيد صعوبة كبرية يف التعرف على الغرض اخلاص الذي يريده 

مل يكن لإلدارة اختصاص كبري يف  حينما وظيفة من الوظائف اإلدارية، القانون بالنسبة ألية

                                           
، العدد الرابع، السنة 2007عمر عبد الرمحان البوريين، عيب االحنراف بالسلطة، جملة احلقوق، جامعة الكويت، ،  1

 .395ص، 31
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أما يف الوقت احلاضر فإن البحث عن األغراض اخلاصة . املسائل االقتصادية واالجتماعية

القاضي إىل حبث أكثر دقة، ويف كثري من األحيان يلجأ إىل االستعانة بعناصر  منحيتاج 

، كما أن عملية ال السياسي واألخالقيقتصادي عنها يف االتقييم اليت ختتلف يف اال اال

  .  1التقييم والتقدير ختتلف حبسب الظروف

وعلى  ،كويفترض فيه ذل اري يستهدف حتقيق املصلحة العامةاألصل أن كل قرار إد

وعيب االحنراف يف استعمال السلطة هو عيب قصدي  .من يدعي خالف ذلك اإلثبات

يهدف إىل حتقيق غاية بعيدة فهو أن يكون سيء النية مبعىن  ،القرار مدي يتعلق بنية مصدروع

اعث وألن هذا العيب يتصل بالبو .ة أو غري تلك اليت حددها القانونعن املصلحة العام

هذه البواعث وهو ، وإثباته يتطلب أن يبحث القضاء يف وجود النفسية اخلفية جلهة اإلدارة

على هذا العيب الصفة االحتياطية بقدر ما يراعيه يف ، فقد أضفى القضاء أمر بعيد املنال

  . 2العيوب األخرى املتعلقة باالختصاص والشكل

إن القاضي اإلداري باعتباره دائما يفصل يف منازعات تكون أطرافها غري متساوية،     

ن فإنه دائما يضع نصب عينيه، أن الفرد حيتاج إىل محاية أكثر من اإلدارة ملا هلذه األخرية م

فإذا تراخى على بسط رقابته على أعمال اإلدارة فإن ذلك سيشجع هذه األخرية  .امتيازات

يف حني كلما شدد القاضي اإلداري من  ،على اإلمهال وعدم االحتياط يف اختاذ قراراا

                                           
  .520.،صاملرجع السابقعصام عبد الوهاب الربزجني،  1
   .210.يعقوب يوسف احلمادي، املرجع السابق، ص 2
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حيث  .املصلحة العامة دون سواها حتققتذلك باإلدارة إىل لزوم حدودها  رقابته كلما أدى

ات اإلدارية دف كأصل عام إىل حتقيق املصلحة العامة، غري أن سلطات أن مجيع القرار

الضبط اإلداري ختضع لقاعدة ختصيص األهداف واملتمثل يف محاية وصيانة النظام العام، 

فليس هلا حرية التقدير أو االختبار يف هذا اال بل عليها االلتزام باهلدف احملدد هلا يف 

  .1السابق

  Maugrasريف قرا بتجاوز السلطة 1900منذ سنة  دولة الفرنسيولقد قضى جملس ال

توقيعه جلزاء تأدييب على أحد أفراد الشرطة ألن هذا األخري حرر   بإلغاء قرار العمدة بسبب

   .2حمضرا ضد أحد أصدقاء العمدة

فإن جملس الدولة الفرنسي إذا  ،أما يف الوقت احلاضر وبعد تقدم الرقابة على األسباب

ما عرضت عليه مثل هذه القضية فإنه ال يذهب بعيدا يف التحري عن رغبات العمدة الذاتية 

الكامنة يف نفسه ليتبني من عدم شرعية الغرض، بل يكفيه أن يتحقق من أن رجل الشرطة مل 

                                           
جاءت كضرورة  ،الضبطية بصفة خاصة اإلداريةاألعمال بصفة عامة و اإلدارةإن الرقابة القضائية على أعمال  1

عالقات األفراد سواء يف  ،للحفاظ على مبدأ املشروعية وضمان تأكيده حىت تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار
لطات حريام يف مواجهة السدف صيانة حقوق األفراد و ، وذلكمع األفراد اإلدارةبعضهم البعض أو يف عالقات 

دف تعزيز محاية الضمانات  إحدىإىل رقابة القضاء يعد  اإلداريةالسلطات  إخضاع، أكثر من ذلك فإن اإلدارية
أن رقابة  4/3/1978لقد أكدت احملكمة العليا على هذه القاعدة يف قرارها املؤرخ يف   .حقوق األفراد وحريام

كل  يلغيحيث يبحث يف نوايا مصدر القرار وبالتايل  ،قة ومشددةالضبطي رقابة دقي اإلجراءعلى غاية  اإلداريالقضاء 
 اإلجراءحىت و لو كان  ،الضبطية اليت خترج عن الغرض احملدد واملتمثل يف محاية وصيانة النظام العام اإلداريةالقرارات 

  .يهدف إىل حتقيق مصلحة عامة 
 .506.لوهاب الربزجني، املرجع السابق، صمقتبس عن عصام عبد ا. 16/11/1900قرار جملس الدولة الفرنسي  2
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ييب ليس له سبب يرتكب خطأ مهنيا فيصل بذلك إىل أن قرار العمدة املتضمن اجلزاء التأد

بني السبب  وثيق ألن االرتباط. قانوين دون أن حيتاج إىل البحث عن االحنراف بالسلطة

فكل احنراف يف السلطة يؤدي إىل عدم صحة السبب غري أن العيب يف السبب ال والغرض 

 .1يؤدي إىل احنراف يف السلطة

ال تستطيع أن تعطي  وهكذا فإن فكرة املصلحة العامة رغم أمهيتها يف العمل اإلداري

ن غياب معيار املصلحة العامة جيعل موقف اإلدارة هو إ .ة اإلدارة يف كل تصرفااحري

املوقف األقوى والقانوين لتحديد هذه املصلحة انطالقا من االختصاصات القانونية اليت تتوفر 

  . عليها

العامة، إال على مستوى ال ميكن األخذ بالعالقة املباشرة بني الشرعية واملصلحة 

االحنراف بالسلطة، بل وإن هذه العالقة واضحة على هذا املستوى، فالقرار الذي حيقق 

املصلحة العامة ال يلغى ألنه مع عدم تدخل املشرع حتل قاعدة املصلحة العامة حمل القاعدة 

  .اليت مل توضع بعد أو حمل القاعدة غري الواضحة

يف االحنراف بالسلطة فيجب أن نوضح أن هذا العيب  وإذا كانت هذه العالقة ثابتة

عيب احتياطي ال يراقبه القاضي إال بعد استفاد الوسائل األخرى، هلذا فإن هذه العالقة وإن 

                                           
 .507.عصام عبد الوهاب الربزجني، نفس املرجع، ص 1
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كانت مباشرة عندما يكون القاضي أمام اهلدف وحده، فإن ذلك يعد دليال على أن املصلحة 

  .1ة أو نفيها عنهالعامة كافية لالعتراف للقرار اإلداري بالشرعي

يف إطار هذه العالقة املباشرة توجد حاالت ال يراقبها القاضي لعدم وجود أساس 

قانوين يصلح للمراقبة، كما توجد حاالت أخرى يستخرج منها القاضي املصلحة العامة من 

نواحي عدة، فقد رأى جملس الدولة الفرنسي أن احلفاظ على املوقع األثري يشكل يف 

  . 2ر تارخيية والروعة الفنيةجمموعة مصلحة عامة من وجهة نظ

و يكون القرار اإلداري معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة إذا استعمل رجل اإلدارة 

صالحيات لتحقيق غاية غري تلك اليت حددها القانون، ويتصل هذا العيب بالسلطة التقديرية 

  .لإلدارة وال يثار إذا كانت سلطة اإلدارة مقيدة حبدود معينة

  

  

 

                                           
السلطة اليت تتمتع ا اإلدارة ليست غاية يف ذاا إمنا هي وسيلة لتحقيق املصلحة العامة، فإذا احنرفت اإلدارة يف  1

املصلحة العامة فإن قرارها يكون مشوبا بعيب استعمال هذه السلطة بإصدار القرارات لتحقيق أهداف تتعارض مع 
 .إساءة استعمال السلطة أو االحنراف ا، ويعد هذا العيب من أسباب الطعن باإللغاء اليت ترد على القرار اإلداري 

  .585خالد السيد، املرجع السابق، ص
  .586.خالد السيد حممد، املرجع السابق، ص 2
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  الثاين الفصل                                         

  الوسائل القضائية لرقابة السلطة التقديرية

بعـض  اليت متنح هلا حرية ممارسة  السلطة التقديرية لإلدارة مبوجب التشريعات تتقرر

، فاملشرع يقتصر دوره هنا على رسم اإلطار العام تاركا لإلدارة حرية اإلداريأوجه النشاط 

لكن املشرع قد وضع مجلة من الضوابط واحلدود اليت جيـب أن  . احلركة داخل هذا اإلطار

إال يف ، تتقيد ا اإلدارة أثناء ممارستها لسلطتها التقديرية وال معقب عليها يف هذا اخلصوص

تصـرفات القانونيـة   الالقضاء ميلك حق مراقبة ف ،الضوابط والقيود حال خروجها عن هذه

سسـات  دارة من خالل الدعاوى اليت يتم رفعها أمامه من قبل األفراد واملؤالصادرة عن اإل

  .لإلدارة التقديريةطة لسللاملفرط  ستخداماالاملتضررة من 

لإلدارة لقد بدأت رقابة القاضي اإلداري تتطور تدرجييا على أعمال السلطة التقديرية 

كما أن هذا التطور مل  ،سيالصادرة عن جملس الدولة الفرنمن خالل القرارات القضائية 

 بعض جملس الدولة الفرنسيبعدما أقر  حيث بدأ يف اية القرن املاضي ،يستغرق وقتا طويالً

ونذكر من أمهها نظرية اخلطأ البني يف التقدير،  ،النظريات ملواجهة السلطة التقديرية لإلدارة

  . ونظرية املوازنة بني املنافع واألضرار

ارة ختضع لرقابة القضاء السلطة التقديرية لإلد عنارية الصادرة رات اإلدالقرا تكن مل

بح لزاما على صأو. الذي أخذ به جملس الدولة الفرنسيتطور الراهن البعد إال  اإلداري
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أو اخلطأ يف  ،ها غري مشوبة باخلطأ يف القانونقرارات اإلدارة  تأكد من أنين القاضي أ

من منطلق حرص القضاء اإلداري على حتقيق أعلى  ولكن. السلطةأو باالحنراف يف  ،الواقع

لدقيق بني اعتبارات محاية اضمان التوازن ل ،لية يف رقابته على أعمال اإلدارةدرجة من الفاع

ة ونشاطها يف ظل الظروف واعتبارات فعالية أعمال اإلدار احلقوق واحلريات العامة لألفراد

ومناسبة للظروف  لى أسس موضوعيةا مبنية عيشترط أن تكون قراراكما .املتغرية

  .1واألحوال اليت تكفل هلا صحة تقديرها

فـاألوىل   ،إن نظرية اخلطأ الواضح يف التقدير ونظرية املوازنة ظهرتا يف جماالت خمتلفة

 هما يترتب عنو ر كبرينشأت يف الوقت الذي تعرف فيه احلياة اإلدارية حركية سريعة وتطو

هو ما التنظيمات اليت تؤطر اإلدارة، وتقنني التشريعات و ألحرى استحالةوبا .اتمن صعوب

  .لقانون اإلداريادر امص لكونه من أهماالجتهاد القضائي بل ملعيفرض ا

جـل  أيف ميدان نزع امللكية مـن   فقد نشأت األضرارما نظرية املوازنة بني املنافع وأ

ممارسة اإلدارة هلذا  ضبطل املنفعة العامة، ولقد ذهب القضاء إىل ابتكار هذه النظرية من أج

ة ووجود املنفعـة  واقعيبالتأكد من بقيامه  املتعلقة برتع امللكية اخلاصة، النوع من القرارات

علـى النظـام    مع األخذ بعني االعتبار الظروف احمليطة ا وما حتدثه من أضـرار  العمومية

  .وما تعود به من فوائد االجتماعي واالقتصادي والبيئي

                                                           
  .334-333.سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص 1
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، ونظريـة  )املبحـث األول (ح نظرية اخلطأ البني يف التقدير رقوم بشوعليه سوف ن

  ). املبحث الثاين(املوازنة بني املنافع واألضرار 

  األول املبحث

  نظرية اخلطأ البني يف التقدير

انطالقا من هذه احلركية وهذا التطور للحياة اإلدارية وما يصاحبه من احتمـاالت     

القاضي اإلداري مضطرا باستمرار إىل التعديل والبحث  بحأصالتعسف يف استعمال السلطة، 

تقيـيم   عن نقطة توازن جديدة من اجل محاية حقوق وحريات املواطنني، وذلك بإعـادة 

إلدارة بسـلطة  وكذا إعادة النظر يف ااالت اليت تتمتع فيهـا ا  ،وسائله الرقابية وجتديدها

كما يسميها القضاء املصـري   الواضح أومن هنا جاءت نظرية اخلطأ و .تقديرية واحلد منها

  .يف التقدير  بعدم املالءمة الظاهرة أو الغلو

معايري  ،)األول املطلب(نظرية اخلطأ البني يف التقدير  مفهومق إىل روللتوضيح أكثر نتط

 املطلب(نظرية اخلطأ البني ل التطبيقات القضائيةو ،)املطلب الثاين(نظرية اخلطأ البني وأمهيتها 

  ).لثالثا
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  األول املطلب

  اخلطأ البني مفهوم نظرية

هناك من يسميها بنظرية اخلطأ الظاهر يف  ،هلذه النظرية العديد من التسميات     

تعد هذه النظرية من و .بني يف التقدير ولكن املعىن واحدالتقدير أو نظرية الغلط ال

املنازعات اإلدارية، وجاءت املستجدات اليت استحدثها جملس الدولة الفرنسي يف رقابته على 

 .وللفقه اإلداري من جهة أخرى ؛ملفوضي احلكومة من جهةبشكل غري منتظر ومفاجئ 

  .1حىت أن جانبا من الفقه ذهب إىل حد القول أن هذه النظرية قد دخلت جمال القضاء سراً

ر ، مث نشأة وتطو)الفرع األول(سنتطرق يف هذا املطلب إىل تعريف نظرية اخلطأ البني 

  ).الفرع الثاين(نظرية اخلطأ البني 

   

                                                           
1
   .709.خالد سيد حممد محاد،املرجع السابق،ص 
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  الفرع األول 

  تعريف نظرية اخلطأ البني

من خالل  ، وذلك1961بدأ القاضي اإلداري يتطور تدرجييا منذ سنة  لقد

خطأ  هناكحىت ال يكون  مارسة اإلدارة لسلطتها التقديريةمب االجتهادات القضائية املتعلقة

فالقاضي اإلداري أصبح بفضل  .1لقانوين حلالة واقعيةواضح من طرف اإلدارة عند تكييفها ا

وتعد هذه  .ائع اليت تدعيها كأساس لقرارااهذه النظرية يراقب اإلدارة يف تقييمها للوق

حلد من تعسف السلطة اإلدارية يف استعمال ا من أجل اخلطوة االجيابية لس الدولة الفرنسي

وتقييد  ؛ية حقوق وحريات األفراد من ناحيةاكما أا ضمانة حلم ،ا وامتيازاااسلط

 . من ناحية أخرى اإلدارة يف تقييم مالءمة أعماهلا

جمال حتديد وتقييد السلطة تعترب نظرية اخلطأ الظاهر من أهم النظريات احلامسة يف 

دة على التكييف ن مشروعية اخلطأ الظاهر تكون يف ظل الرقابة احملدو، ألالتقديرية لإلدارة

  ال اإلدارة ـعند استعم رـيتحقق مبدأ الرقابة على اخلطأ الظاهر يف التقديو. ين للوقائعالقانو

   

                                                           
1
 « Depuis 1961,le juge administratif a progressivement développé une jurisprudence 

qui lui permet de censurer l’erreur manifeste d’appréciation commise par une autorité 

administrative dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, c’est -à- dire   de ne pas 

porter un jugement manifestement erroné sur les implications  juridiques d’une situation 

de fait. » Cf, Marie-cheristine ROUAULT, op.cit, p.148. 
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فالقرار الذي ال يتطابق مع الوقائع املادية يكون مشوب خبطأ يف القانون  ،لسلطتها التقديرية

  . 1 أو خطأ ظاهر أو يؤدي إىل احنراف يف استعمال السلطة

ألفكار القانونية اليت متثل النظرية القضائية اليت اعتمد تعترب فكرة اخلطأ البني من اكما 

فيها القضاء على رقابة السلطة التقديرية لإلدارة، ولتحديد مضمون هذه النظرية ال بد من 

الرجوع إىل قرارات جملس الدولة الفرنسي، إال أن هذا األخري ترك مسألة تعريف هذه 

  .النظرية آلراء فقهاء القانون

   

                                                           
1
 « Dans toutes ces hypothèses, le mot appréciation ne doit d’ailleurs pas être pris dans 

son sens strict, qui soulève de très délicates questions dans le cadre du contrôle de 

cassation. Il s’agit ici d’erreur manifeste de qualification, de contrôle restreint sur 

l’opération de mise en rapport des faits avec la condition légale.      

Le principe du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation « si l’autorité 

administrative compétente exerce en opportunité » ses attributions lorsqu’elle dispose 

du pouvoir discrétionnaire, « la décision qu’elle prend ne doit pas reposer  sur des faits 

matériellement inexacts, sur une erreur de droit, sur une erreur manifeste d’appréciation 

ou être entachée de détournement de pouvoir ». C’est de moins le principe. » Cf, René 

CHAPUS, op.cit, p.935.   
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فمن الفقهاء من اعتربها جمرد .1آراء الفقهاء بشأن هذه النظرية القضائيةتعددت  لقد

  قرينة على عيب االحنراف بالسلطة، ومنهم من اعترب اخلطأ يف الظاهر يف التقدير ال يتعلق إال 

  .2بوقت التدخل أو عدمه يف إصدار القرار اإلداري دون التعرض حملتواه

يف  1960ألدىن قد تطورت بداية من سنة أن رقابة احلد ا 3ويرى الفقه الفرنسي

وتتميز هذه الرقابة باخلطأ الظاهر يف التقدير اليت مل تكن  ،بعض جماالت السلطة التقديرية
                                                           

طأ البني انه يرد على وصف لقد تعددت اجتاهات الفقه يف تعريف اخلطأ البني  فهناك االجتاه األول الذي اعترب اخل 2
هلا غري أن تطور الرقابة قد جاوز هذا اال وأصبح ينظر يف تقدير الوقائع  ،الوقائع أي أنه يشوب التكييف القانوين

  .ءةت التأديبية ورقابة تقارير الكفاومن تطبيقاا رقابة الناسب يف جمال اجلزاءا
رة عدم املعقولية من شأنه أن يؤدي إىل مواجهات التقديرات غري املعقولة أما االجتاه الثاين فريبط بني اخلطأ البني وفك

  .لإلدارة وإيراد قيد على تصرفات اإلدارة وحصر النشاط اإلداري يف حدود معقولة 
أما االجتاه الثالث فميزته أنه يربز بعض الصفات للغلط البني  كاجلسامة والطهور والوضوح واخلطورة هي صفات 

  .البني يف العديد من التطبيقات إال أن التالزم بينها ليس ضرورياالزمت اخلطأ 
يف حني يرى االجتاه الرابع أن اخلطأ البني هو خمالف للقانون مبعناه الواسع وذلك بتوسيع دائرة الرقابة القضائية على 

بة ألا انتقلت من احلد األدىن أي التكييف القانوين للوقائع فهذا االجتاه ينظر إىل اخلطأ البني من زاوية آثاره على الرقا
اإلداري إىل رقابة التكييف القانوين يف احلاالت اليت خيضع فيها هذا التكييف  ررقابة العيوب التقليدية للقرا

  .718.خالد سيد حممد محاد، املرجع السابق،صمقتبس عن .للرقابة
   .52.صاملرجع السابق، واىف، أمحد أمحد امل 2

3
 « Ce contrôle souvent appelé contrôle minimum, s’est développé à partir des années 

1960 dans des domaines qui relevaient jusque là, sur ce point du seul pouvoir 

discrétionnaire. Il sa caractérise par la vérification que n’a pas été commise une   « erreur 

manifeste d’appréciation ». 

Le juge s’interroge sur l’opération de rapprochement entre les faits et la condition légale 

mais au lieu de sanctionne toute erreur, ne sanctionne que les erreurs grossier, lorsqu’un 

étranger non ressortissant de la communauté européenne est expulsé, le juge vérifie 

depuis 1975 si, en considérant qu’il était porteur d’une menace pour l’ordre public, 

l’administration n’a pas commis une erreur manifeste. La décision fondée sur une 

menace discutable, douteuse mais non manifestement absente, n’est pas annulée. 

Ce contrôle s’étend désormais en de nombreux secteurs, comme celui des nominations 

au tour extérieur dans la haute fonction publique, la notation des fonctionnaires, celui 

des mesures de haute police ou prise dans les domaines techniques, etc. » Cf, Pierre-

Laurent FRIER, op cit, p.461. 
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يعمل القاضي على التكييف القانوين للواقعة مع مراعاة ظروف وموقع حيث  .مطبقة من قبل

اقب هذا األمر منذ سنة إال أن القاضي أصبح ير .خلطأ، وال حيكم باألخطاء اجلسيمةا

يعين أن اإلدارة ارتكبت خطأ ظاهرا إذا تعلق األمر بطرد أحد الرعايا  ولكن هذا ال 1975

  .األجانب كونه ال ينتمي لالحتاد األوريب بسبب ديد النظام العام

 .ال يتضمن خطأ ظاهرا كونهال ميكن إلغاء قرار مبين على شك أو أنه قابل للنقاش 

بة يف العديد من ااالت كالتعيينات اخلاصة باملسؤولني خارج قطاع الوظيفة ومتتد هذه الرقا

  .وغريها من ااالت التقنية ،والتدابري املتعلقة بالضبط ،وتقييم املوظفني،العمومية

اخلطأ الذي ميكن مالحظته  بأنهالبني  اخلطأGeorge Vedel  لقد عرف الفقيه الفرنسي 

هلة، دون احلاجة إىل االستعانة بأهل اخلربة والتخصص يف مبجرد النظر إليه من أول و

  . 1اكتشافه

فقد عرفه حييا اجلمل بأنه الغلط يف كل تصور ال يطابق  ،2أما بالنسبة للفقه املصري

حقيقة الواقع، أو هو إدراك األمور على حنو خيالف حقيقتها، كما أكد على أنه من خالل 

أن الغلط البني يعد مبثابة معيار موضوعي يقوم على استقراء أحكام جملس الدولة الفرنسي 

عناصر موضوعية تكشف عن اخللل يف التقدير، وال يكون من خالل الكشف عن حسن أو 

  .  سوء نية اإلدارة حىت ال يكون متروكا للسلطة التقديرية للقاضي

                                                           
1
 Cf, George VEDEL, op.cit, p.286. 

 .721.خالد سيد حممد محاد، املرجع السابق،ص 2
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مل أن الغلط بصفة عامة هو حالة تقوم بالنفس حتفريى حممود سالمة جرب  األستاذأما 

على توهم غري واقع، وهذا األخري قد يكون واقعة غري صحيحة يتوهم رجل اإلدارة 

ثل يف والغلط البني له طابع خاص يتم .أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها ،صحتها

فهو أداة من أدوات السياسة القضائية ابتكرها جملس الدولة الفرنسي . هظروف وكيفية نشأت

رقابة التكييف القانوين، ومن أجل التوسع يف رقابته على أعمال  ملواجهة حاالت امتناعه عن

  .1فتعريف الغلط جيب أن يستنبط من أحكام جملس الدولة الفرنسي .اإلدارة

تقديرها للوقائع  من خالل الغلط البني هو عيب يشوب تكييف اإلدارة  ويف رأينا أن

 .املنطق والواقعو يتعارض مع ويبدو بينا وجسيما على حن ،املتخذة كسبب للقرار اإلداري

 ،ة حدود املعقول يف احلكم الذي حتمله على الوقائعياإلدارالسلطة تتجاوز فمن خالله 

  .يكون سببا إللغاء قرارها املشوب ذا العيببالتايل و

  .ابعدما تطرقنا لتعريف اخلطأ سوف نبني كيف ظهرت هذه النظرية ومراحل تطوره

   

                                                           
  .219.يعقوب يوسف احلمادي، املرجع السابق، ص 1



 ي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارةرقابة القاض   ب الثاين                      البا  

 

 
 

233 
 

   الفرع الثاين

    اخلطأ البني ةتطور نظري  

لقد اختلف الفقه بشأن احلكم القضائي الذي كان سببا يف ظهور هذه النظرية، كما 

ولكنها كانت تتطور تدرجييا حىت مشلت جماالت  .أا مرت مبجموعة من املراحل التارخيية

  .باراتللعديد من االعتمتعددة وذلك  

  نشأة اخلطأ البني -أوال

وأن الرأي الغالب يف الفقه جيعل من حكم  ،ائيةتعد فكرة اخلطأ البني فكرة قض

Lagrange وهناك رأي من الفقه من عارض وجود هذه الفكرة عند صدور  ،تارخيا مليالدها

  :إذن انقسم الفقه إىل اجتاهني . Denizetحلكمهذا احلكم بل يرون أا تعود 

I-األول االجتاه  

يخ صدور اخلطأ البني يعود إىل تارإىل أن تاريخ نشأة نظرية  االجتاهيذهب أنصار هذا 

، واملتعلقة  1Denizetيف قضية 1953نوفمرب  13 بتاريخ حكم جملس الدولة الفرنسي

 .املدعي اليت كان يشغلها لوظيفةللبحث عن وظيفة معادلة أي اجال تعادل الوظائف مب

س واملتضمن عدم رقابة جمل ،Mèlamède 2قرار الذي ميثله  االجتاهخروجا على وذلك 

  .الدولة لإلدارة يف جمال تعادل الوظائف
                                                           

   .739.عن خالد السيد، املرجع السابق، صمقتبس  .13/11/1951جملس الدولة الفرنسي قرار  1
 .739- 740.عن خالد السيد، نفس املرجع، ص مقتبس.04/1951/ 27س الدولة الفرنسي جمل قرار 2
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ال تكشف   Denizetقراراالطالع على حيثيات  ويرى الدكتور خالد سيد حممد أن

 القرار، إال أن هذا ضموناملمن حيث عن استعماله الصطالح اخلطأ البني صراحة وال حىت 

لإلدارة يف جمال حقيقة فتح الباب أمام جملس الدولة لبسط رقابته على السلطة التقديرية 

دليل  أة اخلطأ الظاهر أو البني ليس لهومن مث فإن إرجاع نش ،فحص التعادل بني الوظائف

   .1املشار إليه سابقا القرارقاطع ومقنع من خالل 

II - االجتاه الثاين:  

ويرى أنصار هذا االجتاه أن فكرة اخلطأ البني ظهرت من خالل احلكم الصادر يف 

وإن كان جملس الدولة الفرنسي قد أخذ  1961فرباير  15 بتاريخ Lagrangeقضية 

 واملتعلقة بضم األراضي الزراعية 1960مارس  02يف   Gesbertمبضمون الفكرة يف قضية 

وذلك  Gesbertاستيالء اإلدارة على قطعة أرض زراعية مملوكة للسيد وتتلخص وقائعها يف 

الزراعية أقل إنتاجية وجودة من  فرأى هذا األخري أن هذه األرض،يف مقابل قطعة أخرى

القطعة اليت كانت عنده، نتيجة الفارق الكبري بينهما من حيث النقاط اليت حيددها النص 

وعلى هذا األساس قضت احملكمة اإلدارية بإلغاء قرار االستيالء لعدم التعادل بني . القانوين

إال أن هذا األخري .جملس الدولةن يف هذا احلكم أما وقام بعدها وزير الزراعة بالطع. القطعتني

خالفا ملسلكه حث يف قيمة التعادل بني القطعتني، الب، من خالل أيد حكم احملكمة اإلدارية

  . المتناع عن رقابة اإلدارة يف مثل هذه املسائل املتعلقة بالتعادلباالسابق 

                                                           
 .740.، صاملرجعنفس خالد سيد حممد محاد،  1
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ىل مت توضيحها بشكل صريح يف احلكم الصادر يف القضية األوإال أن هذه الفكرة  

أنه ال ميكنه مناقشة التعادل وحيث قرر الس بصفة ائية  ،املتعلقة بالتعادل بني الوظائف

إال إذا كان هناك انعدام واضح وبين يف املعادلة بني  ،بني الوظائف أمام القضاء اإلداري

يف  مث ،ومت تأييد هذا احلكم يف األحكام الالحقة واملتعلقة مبجال الوظيفة العامة .الوظائف

 .1جمال القرارات اخلاصة بضم األراضي الزراعية

كون هذا األخري  Lagrangeوتتلخص الوقائع اليت يتضمنها احلكم الصادر يف قضية 

مث أُلغيت هذه الوظيفة وعرضت عليه البلدية وظيفة عامل  ،كان يشغل حارساً للحقول

قا للقانون املتضمن وطالب بالتعويض طب ،لصيانة الطرق فرفض هذا األخري هذه الوظيفة

، إال 1952أفريل  28النظام اخلاص مبستخدمي القرى واملؤسسات العامة الصادر بتاريخ 

أن البلدية رفضت طلبه، وقام برفع دعوى قضائية أمام احملكمة اإلدارية املختصة واليت 

ني والذي قرر أن تقدير اإلدارة للتعادل ب ،فقام برفع طعن أما جملس الدولة ،رفضت دعواه

الوظائف ال ميكن مناقشته أمام القاضي اإلداري إال يف حالة عدم التعادل الظاهر بني 

  .2الوظائف

                                                           
الذي أيد فكرة اخلطأ البني خارج الوظيفة العامة واعتربها تشمل جمال نزع   Vincentومن أنصار هذا االجتاه  1

يعقوب يوسف عن مقتبس . ني يف التقدير اإلداري واملايل إلجراء نزع امللكيةامللكية للمنفعة العامة من خالل الغلط الب
  .741.احلمادئ، ص

 .742خالد سيد حممد محاد، املرجع السابق، ص 2
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ذ بفكرة اخلطأ البني من خالل هذا احلكم يتبني لنا أن جملس الدولة الفرنسي مل يأخ

على السلطة التقديرية لإلدارة تكون يف حالة وجود تصرف ، ألن رقابته بشكل صريح

كما يف قضية احلال . وهو ما مل يكن يف السابق استخدامها هلذه السلطة يبني سوء واضح

عندما قرر أن رقابته تكون يف حالة عدم التعادل الظاهر بني الوظائف املبنية على العديد من 

  .لتأهيلي للوظيفة وطبيعتها وتصنيفها والراتبكاملستوى ا املعايري واألسس

منذ نشأته، الذي ة جملس الدولة الفرنسي إن هذا األسلوب يتفق يف الواقع وسياس

بداية من سلطتها  ،رقابته القضائية ألعمال اإلدارة من خاللتسم بالتدرج والتطور املستمر ي

للسعي دوما حنو ترقية العدالة ومحاية  ،املقيدة إىل سلطتها التقديرية ويف خمتلف ااالت

 .حقوق وحريات األفراد

  :نأ البيمراحل ظهور رقابة اخلط - ثانيا

مل يأت فجأة بل كان نتيجة اجتهاد وتطور مستمر من طرف إن ظهور هذه النظرية 

  :قضاة جملس الدولة  الفرنسي، حيث مرت هذه النظرية بأربع مراحل وهي كالتايل
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I- 1960إىل  1953املرحلة األوىل من عام   

بل كانت مل تظهر فكرة اخلطأ البني بشكل صريح يف أحكام جملس الدولة الفرنسي 

متارس ااالت اليت  بعض بشكل ضمين نتيجة للتخفيف من رقابته على التكييف القانوين يف

   .1املعادلة بني الوظائف وأاملقارنة ب فيها اإلدارة سلطتها التقديرية كاملسائل املتعلقة

أن جملس الدولة الفرنسي ألول مرة يتدخل يف رقابته على ويف مضمون احلكم جند 

 واضحبشكل اشترط أن تكون ممارستها هلذه السلطة  حيث ،تقديرية لإلدارةالسلطة ال

ينتج بوضوح عدم  من خالل قواعد تنظيم الوزارة الفرنسية: على ما يلي القرارتضمن و

 .2هلذا املنصب توجد وظيفة معادلة وجود

خالد سيد حممد هلا داللة خاصة ومعينة  األستاذإن ظهور فكرة الوضوح حسب رأي 

يف لفت االنتباه من طرف جملس الدولة الفرنسي إىل مسلك مستقبلي جديد يف جمال  وذلك

املتعلقة بتعادل  قراراتهألن املصطلح مل يرد عفويا يف  .رقابته على السلطة التقديرية لإلدارة

السابقة املرتبطة  القراراتكما سبق وأن ذكرنا يف ، 3الوظائف واستبدال األراضي الزراعية

   .ريةبنشأة النظ

                                                           
  .  Denizetيف قضية   1953 /11/ 13 قرار جملس الدولة الفرنسيكما ذكرنا سابقا  1

2
 « S’il résultait manifestement des règles d’organisation du ministère de la France 

d’outre mère, qu’aucun emploie équivalente retrouvé à celui d’administrateur des 

colonies ». 

              .743عن خالد سيد حممد محاد، املرجع السابق، ص مقتبس
 .209.صرع الف هذا املرتبطة بنشأة نظرية اخلطأ البني السابق ذكرها يف القرارات 3
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وهكذا فإن القضاء الفرنسي ممثال يف جملس الدولة يستعمل ألول مرة فكرة الوضوح 

Manifestement   يف جمال رقابته على السلطة التقديرية لإلدارة وبدأ استعماله هلذه الفكرة

يتطور تدرجييا إىل أن مت تطبيق نظرية اخلطأ البني أو الظاهر مبفهومها احلايل وكانت فكرة 

       . سببا لنشأة هذه النظرية الوضوح

II -1962إىل غاية  1961من سنة :املرحلة الثانية  

خالل هذه املرحلة مت تأكيد العمل بنظرية اخلطأ البني بشكل صريح وواضح من خالل 

أشار  1961فرباير من سنة  15أحكام جملس الدولة الفرنسي حيث أصدر حكما بتاريخ 

القيام بتقدير التعادل بني الوظائف، إال أن هذا التقدير  فيه بشكل صريح أن اإلدارة حرة يف

  . 1ال جيب أن يكون مبنيا على عدم تعادل واضح

 اًبينأن اإلدارة قد ارتكبت خطأ  يتبني لنا أنه مل يشر صراحة إىل القرارفمن خالل هذا 

 نيا على إذا كان تصرفها أو استعماهلا لسلطتها مب ولكنه وضع حدا لسلطة اإلدارة التقديرية

بعدما كانت يف السابق هي من تقرر عند عدم وجود نص صريح يقيد أسس غري واضحة، 

  .اختصاصها

بداية الستعمال نظرية اخلطأ البني بشكل تدرجيي حيث نالحظ أنه  القرارهذا  ويعد

 .إال أنه استعمله يف حكم أخر ،صطلح واضح ومل يذكر اخلطأ بشكل صريحاستعمل م

 ،برفع دعوى أمام احملكمة اإلدارية املختصة  Achatاآلنسةيف قيام حيث تتلخص وقائعه 
                                                           

 744خالد سيد حممد محاد، املرجع السابق، ص 1
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تطلب فيه إلغاء قرار اللجنة املشرفة على عملية التجميع؛ العتقادها بأن اللجنة مل تقدر قطعة 

حيث منحتها قطعة أرض تقل قيمتها عن األرض األرض اليت كانت متلكها تقديرا صحيحا، 

وعلى إثر ذلك قامت املدعية . كمة اإلدارية رفضت الدعوىإال أن احمل ،اليت كانت متلكها

برفع طعن إىل جملس الدولة الفرنسي والذي قضى بتأييد حكم احملكمة اإلدارية ألن تقدير 

     .1اإلدارة مل يكن فيه خطأ بني

ستعمال نتيجة الألخذ بنظرية اخلطأ البني يف اصرحيا  كان القرارومن املالحظ أن هذا 

إن جملس ولقد ذكرنا سابقا  .األخرى القراراتتها التقديرية على خالف اإلدارة لسلط

الدولة الفرنسي بدأ يتطور تدرجييا يف مجيع املسائل والرتاعات املتعلقة برقابته على السلطة 

بشكل  املتعلقة بنظرية اخلطأ البني كانت يف األول قرارتهن أحيث جند  التقديرية لإلدارة

وتغري مفهومها  القراراتر إىل التصريح ا بشكل واضح يف خمتلف وبدأ يتطور األم ،ضمين

 . ااالت املخصصة هلاالواقع ويف من نظرية إىل وسيلة قضائية يتم جتسيدها يف 

III - 1972إىل غاية  1962املرحلة الثالثة واليت متتد من سنة.  

أن كان مقتصرا  لقد اتسع تطبيق نظرية اخلطأ الظاهر أو البني خالل هذه املرحلة بعد

حيث أصبح يشمل خمتلف املواضيع  ،على مسائل تعادل الوظائف أو تبادل األراضي

                                                           
1
 « que cette appréciation portée sur la vocation culturale des sols et qui n’est pas 

entachée d’erreur manifeste n’est  pas susceptible d’être discutée devant le juge de 

l’accès de pouvoir……. » Cf. C.E 13/07/1961  www.légifrance.gouv.fr 
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ذين ا ليشمل جماالت أخرى املتعلقة بالنشاطات  الني بل أكثر من ذلكوالرتاعات املتصلة

   .ذات الطابع التقين والفين واليت تكون فيها سلطة اإلدارة تقديرية

القضائية الصادرة يف هذين االني التقليديني ومن أمهها جمال  القراراتومن أهم هذه 

الوظيفة العامة حيث أمتد تطبيق نظرية اخلطأ البني يف املسائل املتعلقة بالترقيات وصدر أول 

دعوى أمام جملس الدولة يطلب فيها إلغاء قرار اإلدارة  Maurelيف هذا الشأن يف قضية  قرار

جملس الدولة رفض طعنه على أساس أن تقدير اإلدارة يف هذه  الضمين بعد ترقيته، إال أن

احلالة مل يكن مبنيا على خطأ بني، وهو ما يعين أن سلطة اإلدارة التقديرية يف إجراء الترقية 

   .1كما كانت عليه يف املاضيمن عدمه مل تعد خارج جمال الرقابة القضائية 

حيث  ،ملتعلق مببادلة األراضي الزراعيةوكذلك األمر بالنسبة للمجال التقليدي األخر ا

مل يبقى تطبيق مضمون نظرية اخلطأ البني مقتصرا على التعادل الكمي لألرض بل توسع 

وغريها من  ،ليشمل اجلانب النوعي من حيت مدى جودة األرض يف اإلنتاج الفالحي

  .العناصر اليت هلا تأثري على األرض أو على مالكها

اخلطأ البني يتطور تدرجييا سواء من حيث استعماهلا بشكل  لقد بدأ استعمال نظريةو

ضمين إىل أن أصبح بشكل صريح هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى اتسع تطبيق هذه 

ونذكر  .النظرية بعد أن اقتصر على االني التقليدين السابقني إىل جماالت أخرى علمية وفنية

                                                           
 .749عن خالد سيد حممد املرجع السابق، ص مقتبس. 1963 /02/ 22 قرار جملس الدولة الفرنسي 1



 ي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارةرقابة القاض   ب الثاين                      البا  

 

 
 

241 
 

واليت تتلخص وقائعها يف أن الشركة  Société Iranex 1من أمهها احلكم الصادر يف قضية

يف  املذكورة واملختصة يف إنتاج املواد الغذائية واملثلجات كانت تستعمل مادة الصمغ العريب

ملا له  ظر استخدام هذا النوع من الصمغ ، وبعدها صدر قرار من طرف الوزير حبمنتجاا

جملس الدولة ضد قرار  ة أمامدعوى قضائي قامت الشركة برفع. على الصحة العامةمن تأثري 

إال أن جملس الدولة الفرنسي انتهى إىل رفض الطعن ليس على أساس امتناعه عن  .الوزير

وإمنا على أساس تقدير اإلدارة يف  ،رقابة التكييف القانوين بالنسبة للمواد العلمية أو الفنية

  .2هذا الشأن مل يكن مشوبا خبطأ بني

صدر يف هذا  قرار، ونذكر أول بني يف املسائل العلميةتطبيق نظرية اخلطأ الوقد مت 

املستوى العلمي واملهين لألطباء الراغبني يف إدراج أمسائهم ضمن قائمة  األمر واملتعلق بتقدير

واليت تتم بعد موافقة اللجان املختصة معتمدة على معايري وضوابط علمية  ،الطبية الكفاءة

جامعية أو ة أو احلصول على شهادة معينة من مؤسسة مثل ممارسة املهنة لفترة زمنية معين

 .استشفائية وغريها من الشروط وفقا للمعايري حمددة مسبقا

وقد كان مسلك جملس الدولة الفرنسي ال ينظر يف هذه املسائل اليت تندرج ضمن  

ته االختصاص التقديري للسلطة اإلدارية، إال أنه عدل عن هذا املسلك وأصبح يخضعها لرقاب

حيث تقدم أحد األطباء إىل اللجنة الفنية املختصة بطلب  .بعد أخذه بنظرية اخلطأ الظاهر

                                                           
 .749عن خالد سيد حممد املرجع السابق، ص مقتبس 1

.751-750.خالد السيد حممد محاد، املرجع السابق، ص  2  
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غري أن اللجنة رفضت طلبه على أساس أنه غري  ،إدراج امسه يف القائمة املتعلقة باجلدارة الطبية

حاصل على املؤهالت العلمية والفنية املطلوبة لذلك، وعندما طعن يف هذا القرار أمام جملس 

 فإنه لدولة انتهى بعد حبث ودراسة كافة املؤهالت اليت سبق للطاعن أن حصل عليهاا

      .1فعمل اللجنة كان مشوبا خبطأ بني ، وعليهيكون ضمن هذه القائمة أن ستحقي

سبق وأن ذكرنا أن نظرية اخلطأ البني تطورت تدرجييا من االني التقليدين إىل  اكم

باعتبارمها من بني ااالت  ،االقتصادي والضبط اإلداري جماالت أخرى ومن بينها اال

ومن بني األحكام اليت قضى ا   .احلديثة لإلدارة وخصوصا يف جمال تراخيص البناء واهلدم

لترخيص من إحدى شركات املقاوالت ببناء جملس الدولة تأييد القرار املتضمن سحب ا

عليه من خطأ بني يف تكييف صفة لبحر األبيض نتيجة ملا ينطوي عمارات على شاطئ ا

  .2األماكن ااورة

يتبني لنا من خالل هذه املرحلة أا متيزت بتوسع وتطور تطبيق نظرية اخلطأ البني على 

مجيع جماالت العمل اإلداري عكس املراحل السابقة، وذلك للحد من تعسف اإلدارة يف 

دخل فيها القضاء اإلداري، وتفعيل دور استعمال سلطتها التقديرية يف ااالت اليت مل يكن يت

وتغيري وجهة نظر القاضي يف الرقابة على خمتلف أعمال اإلدارة عكس ما كان يف السابق 

                                                           

.221. يعقوب يوسف احلمادي، املرجع السابق، ص  1  
 .751عن خالد السيد، املرجع السابق، ص مقتبس. 1968مارس  29 قرار جملس الدولة الفرنسي 2
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اإلدارة يف استعمال سلطتها وامتيازاا مع ما يتماشى مع اجلانب الواقعي واملنطقي حىت يف 

  .غياب النص القانوين الذي يقيد صالحياا

  IV - ا هذاإىل يومن 1973الرابعة من املرحلة 

 إال أا كانت تطبق يف لقد شهدت نظرية اخلطأ البني تطور خالل املرحلة السابقة

إال أا ملا تشمل بعض ااالت احلساسة واملتعلقة حبقوق وحريات املواطن  .جماالت معينة

أما فيما خيص   .واطننيكانت متعلقة باألجانب أو امل ًءاسو ،خصوصا إجراءات الضبط العليا

األجانب فلقد امتنع جملس الدولة الفرنسي عن تطبيق نظرية اخلطأ البني بالنسبة إلقامة أو 

ألن هذه املسائل املتعلقة  ،وحىت ممارسة نشاطهم داخل اإلقليم الفرنسيإبعاد األجانب 

املواطنني ب إال أن رقابته على القرارات املتعلقة. باألجانب تشكل أكثر ديدا النظام العام

قرر جملس الدولة الفرنسي مراعاة املصلحة العليا للدولة فيما خيص إجراءات فقد الفرنسيني 

تتوقف عند الوجود املادي للوقائع  الرقابةأن  ولكن هذه .ومنح جوازات السفر ،تسليمال

  .1وعلى املدعي إثبات ذلك

كانت منحصرة ة السابقة رقابة القاضي على تطبيق نظرية اخلطأ البني يف املرحل كما أن

الشأن بالنسبة  كما هو .لوجود املادي للوقائع ومل يكن يبحث يف التكييف القانوينعلى ا

                                                           
 للقضاء الفرنسي وهو ما سوف نتناوله يف الفرع الثاين املتعلق بتطبيقات نظرية اخلطأ البني يف جمال الضبط اإلداري 1

 .258.ص
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خصوصا يف جمال الوظيفة  ،سمى برقابة التناسبإلجراء املتخذ مع الواقعة أو ما يتناسب ال

 .العامة وذلك من حيث تناسب العقوبة التأديبية مع اخلطأ املهين

 هقرارطبيعة رقابة جملس الدولة الفرنسي بعد صدور  املرحلة فقد تغريتيف هذه  أما

حيث تتلخص وقائعها أن مدرسا يف  ،ل التأديبتطبيق نظرية اخلطأ البني يف مسائب واملتعلق

وبعدها  ،صدر قرار بإحالته على املعاش خلة باحلياءاملأكادميية تولوز نتيجة ارتكابه تصرفات 

إال أن جملس الدولة  ،الدولة على أساس جسامة اجلزاء املوقع عليه قام برفع طعن أمام جملس

1رفض هذا الطعن على أساس عدم وجود خطأ ظاهر بني التصرف واجلزاء
 .  

   

بشأن  1978العديد من القرارات خالل سنة قضى يف لس الدولة الفرنسي كما أن 

ومن بينها . تكب من قبل املوظفرقابته على تناسب العقوبة التأديبية مع اخلطأ املهين املر

احملكمة اإلدارية  ها منرفضمت بعدما  ،أمام جملس الدولة دعواهبرفع  André السيدنذكر قيام 

Lille دعي وحرمانه من حق التقاعداملتضمن عزل امل إلغاء قرار وزير الداخلية  إىل والرامية .
                                                           

1
«par un arrêté du Recteur de l’Académie de Toulouse, le sieur X…,  instituteur à 

Toulouse, a été mis à la retraite d’office pour s’être rendu coupable “de gestes indécents 

… sur des fillettes de sa classe” ; que les faits, dont la matérialité est établie par les 

pièces du dossier, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’en 

prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la mise à la retraite d’office du sieur 

X…, le recteur s’est livré à une appréciation qui n’est pas entachée d’erreur manifeste . 

qu’il ressort des pièces versées au dossier que la mesure dont le sieur X... a été l’objet, a 

été motivée, non pas, par la manière de servir de l’intéressé, alors que celui-ci était en 

congé, mais exclusivement, par l’activité interdite qu’il exerçait, laquelle est de nature à 

justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire .Sur la gravité de la 

sanction : Considérant qu’en prononçant à raison des faits susmentionnés la sanction de 

révocation du sieur X..., avec suspension de ses droits à la retraite, le Ministre de 

l’Intérieur s’est livré à une appréciation qui n’est pas entachée d’erreur manifeste. » Cf. 

C.E10 /07/ 1974 www.Légifrance.gouv.fr 
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بطلب عطلة من وتقدم عي كان موظفا يف سلك األدالقضية أن املهذه وتتضمن وقائع 

ولكن تبني للسلطة املؤهلة أن املعين كان ميارس نشاط موازي وقامت  ،مرضية طويلة املدى

التقدير  قضى جملس الدولة بعدم وجود خطأ ظاهر يف وبعدها .باختاذ باإلجراءات التأديبية

  .1املتمثل يف عزل املوظف وحرمانه من حق املعاش وزير الداخليةقرار  املبين عليه

  املطلب الثاين

  وأمهيتها اخلطأ البنينظرية  يريامع

يف رقابته اري يقصد مبعيار اخلطأ البني هو الضابط الذي يستعني به القاضي اإلد     

كي يتمكن من تقدير قيام اخلطأ البني يف أعمال لعلى أعمال السلطة التقديرية لإلدارة، 

والتأكد من عدم  ،ر املوضوعية للقرار اإلدارياإلدارة وذلك من خالل رقابته ملالئمة العناص

  . وجود خطأ ظاهر

نظرية اخلطأ البني هلا أمهيتها يف اال القضائي، من حيث تأثريها على طبيعة الرقابة 

نتيجة لغلط واضح عند  القضائية اليت ميارسها القاضي، ودورها يف محاية مبدأ املشروعية

  .الختصاصها التقديريممارسة اإلدارة 

                                                           
1
 « Le Conseil d’État a longtemps exclu tout contrôle du choix de la sanction 

disciplinaire infligée à un agent public,  A l’occasion de l’arrêt Lebon du 9 juin 1978, 

les juges ont ensuite  opéré un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Ils sont 

considéré dans cette affaire. » Cf. C.E 26/07/1978  www.Légifrance.gouv.fr 
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وهو ما سوف نشرحه بالتفصيل من خالل التعرض إىل معايري نظرية اخلطأ البني 

  ).الفرع الثاين(، وأمهية نظرية اخلطأ البني )الفرع األول(

  الفرع األول

  معايري نظرية اخلطأ البني

إال  .تقوم نظرية اخلطأ البني على معيارين أساسيني أحدمها لغوي، واآلخر موضوعي

  .هو اجلمع بينهما أن املعيار الراجح

  املعيار اللغوي للخطأ البيِّن: أوالً

الذي يراقبه القاضي اإلداري يوحي إىل أن هذا البني خلطأ امن املالحظ أن مصطلح 

الصارخ  اخلطأ قد وصل إىل درجة من الوضوح تكفي إلقناع القاضي بوجود مثل هذا اخلطأ

الوضوح يف كون اخلطأ بديهي أو  وتتجسد درجة. الذي ال يثري أي شك يف نفسية القاضي

  .1فإذا حتققت إحدى هذه الصفات كان هذا القرار قابال لإللغاء ،جسيم

بيِّن أو الوال شك يف أن هذا االجتاه الذي يأخذ باملعىن اللغوي أو االصطالحي لصفة 

 تاستندلوقائع اليت ل أو تكييف ناجم عن سوء تقدير ، هوظاهر اليت يوصف ا هذا اخلطأال

 ميكنو حتقيق يف موضوع الرتاعأي القاضي اإلداري إىل دون جلوء ا، ايف قرار اإلدارة إليها

  .اكتشافه مبجرد النظر إىل وقائع الدعوى

                                                           
1
  .727.خالد سيد حممد محاد، املرجع السابق، ص 
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أما إذا كان هذا اخلطأ يرتب شكا يف نفس القاضي فإن اخلطأ البني ينتفي على      

إذن فاخلطأ البني يتحقق مع  .قائعقرارها املستند إىل هذه الو الفور وتصبح اإلدارة حمقة يف

وال جيب أن يكون فيه مترددا أو يف حالة شك اجتاه اخلطأ الذي  ،اليقني يف رأي القاضي

  .1ارتكبته اإلدارة عند اختاذ قرارها املبين على سلطتها التقديرية

هذا املعيار ينتفي كل خطأ بين مع الشك، ومع اليقني يتحقق  وخالصة القول أن    

ومن  يكون مؤكداً أن العربة باخلطأ حني Peiseyويف هذا اإلطار يرى األستاذ . خلطأهذا ا

  .2ال بلحظة اختاذ اإلدارة للقرار املشوب باخلطأ البني ،مث بيناً عند حلظة املداولة

  املعيار املوضوعي - ثانيا

نتهاج البعض مل يكن اخلطأ البين وفقا للمعيار اللغوي حمل إمجاع الفقهاء، مما أدى إىل ا

من الفقه حنو املعري املوضوعي، الذي يقوم على دراسة كافة عناصر موضوع الرتاع دون 

االعتماد على وضوح اخلطأ وجسامته، بل أحيانا يلجأ فيه القاضي إىل إجراء حتقيق للتأكد 

  .من وجود اخلطأ 

                                                           
مبنع بيع دواء معني للجمهور على أساس اخلطأ البني يف تقدير األخطار النامجة عن هذا وزير الصحة  إلغاء قرار إن   1

الدواء، إذ اعترب أن احلجة اليت قال ا املدعون يف هذا اخلصوص، وإن كانت حجة قوية حيث تتمثل يف أن الدواء رغم 
صابة أو خطر إال أا ال تتسم  بواقعيتها وتأكيد استعماله من قبل اجلمهور، فإنه مل يتسبب حىت اآلن يف حدوث إ

فهي تزيل كل شك وانتهى بالقول أن اإلدارة مل ترتكب خطأ بينا يف تقديرها للخطر الذي يتسبب فيه هذا   خطورا
  .729.، صالسابقخالد سيد حممد محاد، املرجع مقتبس عن  .الدواء وهو األمر الذي أيده جملس الدولة الفرنسي

« L’erreur est donc manifeste au moment qu’elle est sure, incontestable qu’elle apparait 

clairement au juge au moment ou hl délibère, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été 

apparente au moment ou la décision a été prise »   
2
  .729.، صخالد سيد حممد محاد، املرجع السابق 
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د اخلطأ وقد أيد الدكتور حيي اجلمل املعيار املوضوعي حيث أشار إىل أن تقدير وجو

وترتيبا على ما تقدم  . يتركز على عناصر موضوعية يتم البحث عنها يف موضوع الدعوى

فإن التالزم بني وصف ظاهر أو واضح أو جسيم ليس بالضرورة  أن يكون اخلطأ بيناً يف 

  .مجيع األحوال، فرقابة القاضي اإلداري على اخلطأ

ابة املشروعية؛ ال ينصرف أكثر إىل رقابة عند رقابة احلد األدىن القاضي ال يقوم برق

إن رقابة اخلطأ الظاهر يف التقدير جاءت يف البداية . املالءمة بشأن تناسب أسباب القرار

يكون اخلطأ الظاهر يف تقدير .الستدراك  رقابة املشروعية على التكييف القانوين للوقائع

  .لغ فيهاألسباب وال يتم اإللغاء إال إذا كان اخلطأ جسيما ومبا

هذه  ألن.كوا  يف املرتبة الثانية ل يكن تطبيق رقابة اخلطأ الظاهر بشكل كبري مل

يف جمال الوظيفة ألجل استدراك رقابة التناسب؛ ولقد عمل ا جملس الدولة وجدت الرقابة 

 الوقت القريب مل ويف .1تتناسب العقوبة التأديبية مع حجم اخلطأ مدى العمومية للتأكد من

                                                           
1
« Dans le cas de contrôle minimum, le juge ne procède pas au contrôle de la 

qualification ; il ne se livre pas non plus au contrôle de la proportionnalité, de 

l’adéquation de le décision aux motifs.     

Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation a eu tout d’abord pour objet de 

remédier à l’absence de contrôle de la  qualification juridique des faits. L’erreur 

manifeste porte sur  l’appréciation des motifs; elle n’entraîne l’annulation que si elle est 

grossière, flagrante.   

Le contrôle de l’erreur manifeste s’est également, mais  de façon plus timide, présenté 

sous une seconde forme. Il a eu alors pour objet de remédier à l’absence de contrôle de 

la proportionnalité ; le conseil d’État acceptant en matière de fonction publique 

d’apprécier si une sanction disciplinaire est proportionnée à l’importance de la faute" Cf 

.André de LAUBADERE, op cit,p.135.   
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تكن متارس الرقابة القضائية بشكل دائم على أعمال السلطة التقديرية لإلدارة نتيجة للدعم 

  .1الذي كانت جتده، ولكن اليوم تغريت هذه النتيجة بالتأكيد وبشكل تام

اشتملت النظرية الفقهية للخطأ الظاهر على ضرورة  ممارسة الرقابة القضائية ألا 

ف إليها السلطة التقديرية لإلدارة، فالقاضي يلجأ يف بعض تعتمد على النتائج اليت د

احلاالت إىل تقدير اخلطأ مبعىن يكون اخلطأ فيه أكثر وضوحا مما يؤدي إىل عدم التناسب مع 

  . األسباب

إن نظام املنازعات املتعلقة بالسلطة التقديرية لإلدارة حمدد بشروط لتطبيقه فال ميكن 

زع فيه كما استقر عليه جملس الدولة الفرنسي، وذلك بإشراك اخلطأ خمالفته، وغري قابل للتنا

الظاهر إىل عناصر رقابة احلد األدىن، احملددة يف الرقابة على املنازعات املتعلقة بالسلطة 

  .2التقديرية

   

                                                           
1 Si jusqu’à une époque récente, en pouvait ainsi soutenir que l’exercice même du 

pouvoir  discrétionnaire  échappe toujours au contrôle juridictionnel, cette affirmation 

ne paraît plus aujourd’hui totalement exacte.  Cf. René CHAPUS, op.cit, p. 935.  
2
 La théorie jurisprudentielle de l’erreur manifeste, implique nécessairement un contrôle 

juridictionnel  de cet exercice. Elle consiste en effet en ce que, dans l’hypothèse même 

du pouvoir discrétionnaire, le juge peut- au moins en certaines matières – censurer 

l’erreur d’appréciation c’est- à- dire l’inadaptation de la mesure aux motifs, lorsque 

cette erreur est par trop flagrante. 

S’il est vrai que cette entorse au régime contentieux normal du pouvoir discrétionnaire 

est limitée par ses conditions d’application, elle n’en est pas moins incontestable, 

comme le reconnaît du reste le conseil d’État lui-même, car il a ajouté l’erreur manifeste 

aux autres éléments du contrôle minimum, qui est précisément le contrôle contentieux 

applicable au pouvoir discrétionnaire. Cf.André de LAUBADERE, op.cit p.696.         
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ينالفرع الثا  

  يف الرقابة القضائية اخلطأ البني أمهية 

أدت إىل  ها اليتودوافع اابأس اهلمن طرف القضاء  نظريةإن ظهور أو استعمال أية 

حىت تصبح مبادئ  ،القضائية القراراتوجتسيدها يف  العمل ا من طرف القاضي اإلداري

وللتفصيل يف أمهية الرقابة عن  .ثابتة يتم اللجوء إليها يف حالة وجود مثل هذه الرتاعات

وبعدها نبني  ،طريق وسيلة اخلطأ البني سنحاول توضيح األسباب اليت أدت إىل ظهورها

  .من خالل استعمال هذه النظرية طبيعة هذه الرقابة وأمهيتها

  البني أسباب ظهور نظرية اخلطأ -أوال

حتقيق وسلطة القاضي يف  ل دورب ظهور نظرية اخلطأ البني هو تفعياسبأ من أهم

ت السلطة حقوق األفراد وحريام يف مواجهة اإلدارة اليت تتمتع بامتيازاالدفاع عن العدالة و

ولكن هذا ال يعين السلطة  ،عدم وجود نص يقيد اختصاص السلطة اإلداريةل نتيجة .العامة

واضح التناسب العدم املطلقة لإلدارة يف تقدير الوقائع وتكييفها بشكل غري سليم من خالل 

على رقابة الوقائع املادية فقط دون يف السابق فلذلك عمل القضاء  .األجراء والواقعةبني 
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حمدودة وقليلة الفعالية وهي ما تسمى كانت الرقابة  إال أن هذه. لتصدي لتكييفها القانوينا

  .1بالرقابة الدنيا

ها السلطة اإلدارية يف إصدار قراراا يإن عدم صحة الوقائع املادية اليت كانت تعتمد عل

من خالل  يؤدي إىل عدم شرعية هذا القرار مما .كانت سببا يف ظهور نظرية اخلطأ البني

خارجا عن حدود املنطق والتفكري  لكونه ر بني الوقائع وتكييفها القانوينالتناقض الظاه

ورغبة منه يف معاجلة النقص يف الرقابة خاصة يف وهو ما أدى إىل تدخل القاضي . السليم

  .2القانوين فبعض مسائل التكيي

تمر والتطور امللحوظ يف إال أن هذه الرقابة كانت تتميز باملرونة من خالل التدرج املس

حيث كان  .ارسة اإلدارة لسلطتها التقديريةوخصوصا عند مم ،لة الفرنسيجملس الدوقرارات 

عدم ، بسبب االختصاص مميتنع عن الرقابة واحلكم بعد 1961يف السابق أي قبل سنة 

فصل يف الرتاعات وأن دوره ال ،وجود نص قانوين واضح حيدد اختصاص السلطة اإلدارية

   .قا ألحكام القانونوف
                                                           

تشمل الوقائع  أمشل وأوسع من هذه الرقابة ألنه على عنصر السبب ألن هذه األخرية تعد هذه الرقابة جزء من الرقابة 1
ومسيت بالرقابة الدنيا ألا تشمل . املادية وتكييفها القانوين ولكن ملا تكون السلطة اإلدارية متارس اختصاصها املقيد

 فقط مدى صحة الوقائع املادية اليت استندت إليها اإلدارة يف قرارها وسوف نتطرف إىل خمتلف مستويات الرقابة الحقا
2
 « …..Afin de remédier aux l’aucunes du contrôle et principalement à l’absence dans 

un certain nombre de matières de contrôle de la qualification……. . 

  le juge sort de sa réserve dans les cas extrême ou la gravité de la sanction révèle une 

incrimination manifestement exagérée, compte tenu les donnés de l’espèce de la juge 

décidant non pas que les faits ne pouvaient être juridiquement in crime, mais que la 

gravité dont il ont été assortis permet d’inférer une erreur dans leur appréciation assez 

manifeste et grossière pour qui l’incrimination soit vice de même que par suite la 

répression consécutive. » Cf.A.de LAUBADERE, J-C VENEZIA, Y.GAUDMENT, 

op.cit, p.548. 



 ي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارةرقابة القاض   ب الثاين                      البا  

 

 
 

252 
 

تغيري نظرته من خالل الفصل يف قام القاضي ب بل ،مل يدم طويال الوضعإال أن هذا  

ديرية يف بعض ااالت التق ات اليت متارس من خالهلا اإلدارة سلطتهامدى شرعية القرار

مث اتسعت لتشمل .األفراد وحريات حبقوق متسألا كانت  ،كما ذكرنا سابقا التقليدية

ألن االعتبارات الفنية مل تكن وسيلة لتهرب القاضي ، االت احلديثة املتعلقة باملسائل الفنيةا

  .1من تطبيق القاعدة القانونية

هلا دور كبري للحد من التعسف يف استعمال أن هذه النظرية  DEBACHالفقيه يرى 

مراقبة السلطة هي وسيلة تساعد القاضي على " :وذلك بقوله السلطة التقديرية لإلدارة

بالنسبة للشخص الذي جيهل إما يف مسألة فنية تتضمن خطأ ساطعا حىت  لإلدارة، التقديرية

، إغفال جسيموإما عندما متلك اإلدارة سلطة تقديرية واسعة يكون فيها  األصول الفنية؛

  .من ناحية املنطق أو احلس السليم سواء

 جسامة اجلزاء جترمياعن ف فيها إن القاضي خيرج عن حتفظه يف احلاالت اليت تكش

  والقاضي ال يقرر أن األفعال غري قابلة قانونيا للتجرمي،  .على ضوء ظروف الدعوىمبالغ فيه 

   

                                                           
1
Cf. Charles DEBBACH, op.cit p334.  
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ولكن اجلسامة اليت منحت هلا تسمح له باستنتاج خطأ واضح يف التقدير ومبالغة يف التجرمي 

  ".   1 تؤدي إىل عيب يف اجلزاء الذي مت توقيعه

عندما يكون هناك إفراط واضح بني الواقعة واألثر اخلطأ الظاهر  يتحقق وجودإذن 

فمثال القرار التأدييب املتضمن  .مما يؤدي إىل عدم التناسب الواضح ،القانوين املترتب عنها

فهنا اإلفراط  ،تطبيق عقوبة تأديبية تتمثل يف تسريح موظف ارتكب خطأ مهنيا بسيطا

وبة مع اخلطأ ويطلق على هذا النوع من الرقابة يف والشدة واضحة من خال عدم تناسب العق

  .  2اال التأدييب برقابة التناسب

  على نظرية اخلطأ البني الرقابة القضائية طبيعة - ثانيا

أمهية ب ، فهي مرتبطةنقصد مبستويات الرقابة القضائية أي درجات الرقابة وحدودها

حيث تتوزع  .اليت تتخذها السلطة اإلدارية ريةبالنسبة للقرارات اإلدا الوقائع ومدى خطورا

ويقصد  .الرقابة الدنيا والعادية والقصوىحيث جند  تهذه الرقابة على ثالث مستويا

                                                           

 1 « Elle sert au juge pour contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire, soit en 

matière technique ou il s’agit d’une erreur grossièrement pour un profane, soit quand 

l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation ou il s’agit d’une 

méconnaissance grave de la logique ou du bon sens.  le juge sort de sa réserve dans les 

cas extrême ou la gravité de la sanction révèle une incrimination manifestement 

exagérée, compte tenu les donnés de l’espèce de la juge décidant non pas que les faits 

ne pouvaient être juridiquement in crime, mais que la gravité dont il ont été assortis 

permet d’inférer une erreur dans leur appréciation assez manifeste et grossière pour qui 

l’incrimination soit vice de même que par suite la répression consécutive. » Cf, A. de  

LAUBADERE, J-C VENEZIA, Y.GAUDMENT, op. cit, p.550.  
 ،نظرية الغلو يف اال التأدييب نتيجة لتجاوز السلطة التأديبية يف تشديد العقوبةأما بالنسبة للقضاء املصري فيطبق  2

وهو ما سوف نوضحه يف جمال  .فالقاضي يعمل على رقابة حجم العقوبة مع جسامة اخلطأ املهين الذي يرتكبه املوظف
 .تطبيق القضاء املصري يف املسائل املتعلقة بالوظيفة العامة
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وأن يكون حمل القرار تلك الرقابة على الوقائع املادية وتكييفها القانوين بالرقابة الدنيا هي 

يب جتاوز أو تعسف يف استعمال يتطابق مع النص القانوين وأن ال يكون قرارها مشوبا بع

1السلطة
. 

أما الرقابة العادية هي اليت تتم فيها رقابة التكييف القانوين للوقائع املادية اليت تدعيها 

رية، أما الرقابة القصوى فهي رقابة ناجتة عن مدى خطورة الوقائع اليت تستند االسلطة اإلد

  .2ملتخذ حسب حجم وطبيعة الوقائعإليها اإلدارة يف قراراا ومدى تناسب اإلجراء ا

ألن  ،تعد من الدرجة الدنيافهي  بالنسبة ملستوى الرقابة القضائية على فكرة اخلطأ البني

القاضي يطبق هذه الفكرة يف بعض املنازعات اليت ليست هلا أمهية بالغة من حيث خطورة 

السلطة التقديرية كان القاضي ميتنع عن رقابة ظهور هذه الفكرة  ه قبلعلما أن،الوقائع

  .لإلدارة

الرقابة الدنيا تقتضي وجود عيب يف السبب وخطأ يف القانون  وهناك من يرى أن

تقوم على رقابة التكييف القانوين أما الرقابة العادية . يف القرار اإلداري ومراعاة اخلطأ البني

                                                           
 
1
 «qu’il exercice ce qu’on appelle  Le contrôle minimum sur les actes pour lesquels la 

loi n’a prévu aucune relation  entre la décision  de l’autorité administrative et des 

antécédents objectifs. Dans ce cas, la seule inexistence de fait au de droit du motif » Cf. 

Pierre PY, Le rôle de la volonté dans les actes  administratifs unilatéraux, LGDJ, Paris, 

1976. P.18. 
 .757خالد السيد، املرجع السابق، ص 2
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ضرورية مع الرقابة القصوى على مدى تناسب اإلجراءات ال يف حني تتركز. لعنصر السبب

  .1طبيعة الوقائع

حتديد املوقع الذي يشغله اخلطأ الظاهر بني  فيعترب أن مسألةرمضان حممد  األستاذ أما

حتديده ضمن عيب من عيوب القرار  ، يتطلبمستويات الرقابة اليت يباشرها القاضي اإلداري

لسبب حىت صر البني ال يقتصر على عنفاخلطأ ا .أو وجه من أوجه إلغاء القرار اإلداري

ه يتركز ميع عناصر القرار اإلداري بالرغم من أنجببل له عالقة  ،يندرج ضمن الرقابة الدنيا

إال أن معىن الرقابة الدنيا شامل جلميع عناصر  .يف عنصرين أساسيني ومها السبب واحملل

  .2القرار اإلداري

قد  ،صوصجملس الدولة الصادرة يف هذا اخل قراراتتور خالد السيد أن ويرى الدك

إىل  القراراتبعد أن كانت تشري تلك  ،أضافت عنصر اخلطأ البني إىل عناصر الرقابة الدنيا

  طاملا أنه  ،من قبل جملس الدولة اليت مل تكن تناقش أو تراقبتقييم اإلدارة أو تقديرها للوقائع 

   

                                                           
1
 Neville BROWN- Johns BELL Jean-Michel GALABERT, french administrative law, 

fifth édition, O.U.P, U.K.G.B, 1998, p266.” « Adopt a three-fold distinction between 

minimum, normal and maximum control. Minimum control allows review for error of 

fact, mistake of law expanding into manifest error. Normal control is where there is also 

review of legal characterization of fact. Maximum control is where the court is prepared 

to ask whether the measures taken go beyond what is necessary or reasonable»   
   ..236رمضان حممد بطيخ، املرجع السابق، ص 2
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إساءة مشوبا ب كنمل ي، أو يف القانون مل يستند إىل وقائع مادية غري صحيحة أو إىل خطأ

  .1مشوبا خبطأ بنياستخدام السلطة،وأن ال يكون 

البني كما أن ممارسة الرقابة من طرف طأ اخل ال يقتضي البحث عنالرقابة الدنيا  إن

ة اإلدارة يف ارتكاب خطأ إن حتديد وضعي .2القاضي ال تشكل صعوبة على التكييف القانوين

الوضع بشكل غري إرادي يف حتديد بني يثري التساؤل حول كيفية تعامل القاضي مع هذا 

  .3الرقابة العادية إال أن اخلطأ البني يعد وسيلة للرقابة الدنيا

تعترب رقابة القضاء اإلداري على وجود الوقائع املادية أول درجات الرقابة القضائية 

وعلى أساس هذه الرقابة يتأكد من الصحة . على سبب القرار اإلداري واحلد األدىن هلا

                                                           
  أنظر كذلك.759خالد السيد، املرجع السابق، ص 1

 « L’exactitude matérielle des motifs de fait, mais à leur qualification, c’est cet examen 

de la qualification qu’exclut, au contraire, le contrôle minimum, qui s’arrête à la 

vérification de leur existence matériel. Mais, même dans les cas de contrôle minimum le 

juge limite le pouvoir discrétionnaire par le recours a la notion d’erreur manifeste 

d’appréciation »Cf. Jean RIVERO, Jean WALINE ,Droit administratif, Dalloz, Paris, 

1992, p.219. 
2
 « Dans ses hypothèse, qui auraient pu  relever du contrôle minimum et n’impliquer 

que la recherche de l’erreur manifeste, le juge à exercé sans difficulté apparente le 

contrôle de la qualification juridique » Cf. Jean Marie AUBY, Roland DRAGO, Traité 

des recours en matière administrative, 3e, Litec, Paris, 1992, p.517.   
3
 «Est –ce qu’une  telle  position de l’administration est ou non constitutive d’une erreur 

manifeste est la question qu’il se pose, sans vouloir  jouer au paradoxe, on pourrait dire 

que le juge procède à un contrôle normale de l’erreur manifeste, instrument de son 

contrôle  minimum »Cf. Stéphane RIALS, le juge administratif et la technique du 

standard, L.G.D.J, Paris,1980, p194. 
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للوقائع اليت استندت إليها اإلدارة يف تقديرها دون أن يفحص التناسب بينها وبني  املادية

  .1اإلجراءات املتخذة،ويف هذه احلالة ال يعدو أن يكون أكثر من قاض للمشروعية

القرار  غاية ونظره إما يف عدم حتقق إن استعمال الرقابة الدنيا يكون بعد تأكد القاضي

أو  ،أو خطأ يف تطبيق القانون ،غري صحيحةلوقائع مادية إما استناده و ،مع النص القانوين

القول بأن الرقابة الدنيا هي اليت يستعملها القاضي إللغاء اخلطأ البني ميكن . 2وجود خطأ بني

   .3ألن الرقابة الدنيا تكون يف حالة غياب الرقابة القانونية أو يف حالة رقابة التناسب

  الثالث املطلب

  نظرية اخلطأ البني يف القضاء املقارن تطبيقات

له دور هام يف ضمان محاية احلقوق إن تطبيق هذه النظرية أو الوسيلة القضائية 

إال أن تطبيقها يف . واحلريات العامة، واحلد من التجاوزات اليت ترتكبها السلطة اإلدارية

داع جملس الدولة وبطبيعة احلال هي من ابت ،القضاء املقارن خيتلف من دولة إىل أخرى

فسوف حناول أن نبني أهم ااالت  .الفرنسي كما سبق وأن ذكرنا عن نشأة هذه النظرية

                                                           
النبية شيخي، آليات الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة بني القضاء اإلداري اجلزائري والفقه اإلسالمي،  1

 .40.ص ،05العدد  ،2009،  دس بلعباسي اجلياليل اليابس ، سيجملة العلوم القانونية واإلدارية، كلية احلقوق جامع
2
 « Le juge affirme l’existence du contrôle minimum et énonçant soit qu’il ne résulte pas 

de l’instruction de la décision attaqué soit fondée sur des faits matériellement inexacts 

ou entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste »Cf. Charles DEBBACH, 

contentieux administratif, 3eme édition, Dalloz, Paris, 1981, p.343 
3
 « Minimum control is identified by the absence of control of the legal characterization 

or of proportionality when a court only annuls manifest error it is possible to argue that 

the minimum control» Cf. Sofia RANCHORDAS, Boudewijn de WAARD, The judge 

and the proportionate use of discretion, 1é, Routledge, U.K.G.B, 2005,p139. 
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، الضبط اإلداري )الفرع األول( الوظيفة العامةق فيه هذه النظرية من خالل اليت كانت تطب

  . )الفرع الثاين(

  الفرع األول

  جمال الوظيفة العمومية 

 جماليف طأ البني ألول مرة يف القضاء الفرنسي وباخلصوص لقد مت تكريس نظرية اخل

أن القضاء املصري قد أخذ بنظرية الغلو وكان إال . تعادل الوظائف كما ذكرنا سابقا

من خالل القرارات القضائية اليت أخذ ا،  يسميها يف بعض قراراته بعدم املالءمة الظاهرة

أما . و الشأن بالنسبة لس الدولة الفرنسيغري أنه مل يطبقها يف ااالت األخرى كما ه

إال أنه قضى ا يف أحد القضاء اجلزائري فلم جند العديد من القرارات املتعلقة ذه النظرية 

   . قراراته، باإلضافة إىل تطبيقات هذه النظرية يف بعض الدول العربية

  القضاء الفرنسي-أوال

جمال الوظيفة يف  ألول مرة قضاء الفرنسيالمت تطبيق نظرية اخلطأ البني من طرف  لقد

وذلك نتيجة لتوسع  ،األساسية لتكريس هذه النظريةباعتباره من ااالت التقليدية  ،العامة

تأديبهم ويف تعيني املوظفني ونقلهم  السلطة التقديرية اليت كانت تتمتع ا السلطة اإلدارية

  .ترقيتهمو

، والذي كان تطبيق نظرية اخلطأ البنييف  أول قرار لهأصدر جملس الدولة الفرنسي 

حيث تتلخص وقائع القضية يف قيام النقابة  .تتعلق بسلطة التعيني يف الوظيفةمسألة  يتضمن
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نانت الفرنسية برفع دعوى قضائية أمام احلكمة اإلدارية الفرعية ألحد املستشفيات يف منطقة 

رفض إدارة املستشفى القيام بإجراء  تطلب فيها إلغاء قرار وزير الصحة العامة بشأن ،نانسي

برفع الوزير  ، وقاماحملكمة اإلدارية بإلغاء هذا القرارفقضت . طبيبملنصب مسابقة توظيف 

ورفض احملكمة اإلدارية  قراربإلغاء  هذا األخري قضى حيث. طعن أمام جملس الدولة

ذا األمر ال يناقش أما وه ،يف إجراء مسابقة التوظيف هلا حرية التقديرن اإلدارة ، ألالدعوى

القاضي اإلداري إال إذا شاب ذلك التقدير خطأ بني أو احنراف يف السلطة أو غلط يف 

  .1القانون أو قام على وقائع مادية غري صحيحة

كما قضى جملس الدولة الفرنسي أن القاضي ليست له سلطة رقابة تقدير وزراء التربية 

خطأ يف تطبيق أو خطأ بني،  يكون فيها الوطنية والصحة العامة يف احلاالت اليت

وقضى جملس الدولة  .والتعسف يف استعمال السلطة، أو عدم صحة الوقائع املاديةالقانون،

  ارك جراح يف ـمش ماجض إدا رفـالفرنسي بعدم صحة الوقائع املادية اليت مت على أساسه

   

                                                           
1
 Cf. C.E le 17 /03/  1965  www.légifrance.gouv.fr 
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 60000بقيمة وتعويضه عن الضرر الذي أصابه  ،املستشفيات إىل مركز استشفائي جامعي

 .1فرنك

كما أن جملس الدولة الفرنسي فرض رقابته كذلك على املسائل املتعلقة بتقييم اإلدارة 

لنتائج االمتحانات اليت جيريها املرشح لشغل الوظيفة وفحص كافة الظروف احمليطة بقرار 

  :ليي حيث قضى جملس الدولة الفرنسي يف أحد القضايا املتعلقة ذا الشأن مبا. اإلدارة

« Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’absence de tout 

élément permettant d’étable l’inaptitude professionnelle de M. Pierre que 

dans les circonstances de l’espèce, la décision attaqué est entachée d’une 

erreur manifeste d’appréciation »
2
.      

حيث  ،أن هذا احلكم يتميز عن غريه من األحكامبطيخ يرى الدكتور رمضان حممد 

ورقابة  ،بحث يف التقدير الشخصي ملصدر القرارالجلس الدولة الفرنسي قام بمبأن القاضي 

                                                           
1
 « L’appréciation à laquelle se sont livrés les ministres de l’Éducation nationale et de la 

Santé publique pour refuser l’intégration, par application des dispositions de l’article 70 

du décret du 24 septembre 1960 modifié, d’un agrégé de médecine en qualité d’agrégé-

chirurgien des hôpitaux d’un centre hospitalier universitaire ne peut, sauf en cas 

d’erreur manifeste, être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir, dès lors qu’elle 

n’est pas fondée sur une erreur de droit, ne repose pas sur des faits matériellement 

inexacts ou n’est pas entachée de détournement de pouvoir ou si elle repose sur des faits 

matériellement inexacts. Refus d’intégration annulé en l’espèce pour inexactitude 

matérielle des faits retenus pour le fonder. Indemnité au praticien, comprenant 

notamment l’atteinte portée à sa réputation évaluée à 60.000 F ».
 
Cf. C.E 05/11/1965 

n 63771.www.légifrance.gouv.fr 
2
Cf.C.E 22/10/1982.www.légifrance.gouv.fr 
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ولذلك فإن هذا احلكم يندرج  .مجيع الظروف احمليطة بالقرار ومل يكتفي برقابة الوقائع املادية

 .   1ابة القصوى وليست الدنياضمن الرق

لس الدولة الفرنسي باستخدام نظرية اخلطأ البني يف القرارات املتضمنة كما قام جم

حيث  .1973يناير  17الصادر يف  القرار بينها ونذكر من .العقوبات التأديبية للموظفني

 الفرنسية معاون السكرتري العام ملدينة رين  Gazelleقضية يف أن السيدالتتلخص وقائع 

برفع دعوى أمام احملكمة اإلدارية هلذه املدينة، يطلب فيها إلغاء  صدر بشأنه قرار العزل، وقام

على أساس أن قرار العزل القرار الصادر عنها أمام جملس الدولة الذي رفض بدوره الطعن 

القرار الصادر بشأنه مربر الرتكابه أخطاء وظيفية، وأنه ال يتضح من خالل أوراق امللف أن 

    .2يقوم على وقائع مادية  غري صحيحة أو أنه مشوب خبطأ ساطع يف التقدير

حيث تضمن هذا  Maulerخبصوص قضية  قراراكما صدر عن جملس الدولة الفرنسي 

رفض دعوى هذا األخري وتأييد قرار اإلدارة بشأن عملية الترقية اليت مل يستفيد منها  القرار

يتضمن خطأ بينا يف التقدير فال ميكن للقاضي أن  بترقية زمالئه مل ن قرار اإلدارةأل .املدعي

  .يتدخل يف تقدير اإلدارة حسبما تقتضيه الرقابة الدنيا

يف أسبابه أن اللجنة املختصة قدرت أن املدعي ال تتوفر فيه شروط  القراروقد أشار 

 مجنة ال ميكن مناقشته أمافتقدير الل .الترقية وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية املعمول ا

                                                           
 .279.رمضان حممد بطيخ، املرجع السابق، ص1
 .134ع السابق، صمايا حممد، املرج 2
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القاضي كما يتضح من ملف الدعوى أن الوقائع املادية سليمة وال يشوا أي عيب أو خطأ 

  .1بني

لس الدولة الفرنسي رقابته على سلطة اإلدارة يف تقييم كفاءة املترشح كما باشر جم

  :تضمن القرار ما يليحيث  .لشغل وظيفة عامة بعد النجاح يف املسابقة

« Il n’est pas établi que l’appréciation sur l’insuffisance des résultats 

et l’inaptitude à remplir l’emploi visé repose sur des faits matériellement 

inexacts ou soit entachée d’erreur manifeste »
2
. 

الدولة الفرنسي  باإلضافة إىل املسائل واملوضوعات اليت سبق ذكرها بشأن رقابة جملس

ومن  .يف مسألة الرقابة على تقارير كفاءة املوظفنيفإنه قضى كذلك  ،يف جمال الوظيفة العامة

حيث كان يعمل هذا األخري مديرا مساعدا بوزارة االقتصاد .Lecaبينها قضية السيد 

قل ا تأ العتقادهوقدم طلبا إىل الوزير من أجل مراجعة عالمة التقييم املمنوحة له  ،واملالية

 طعن يف القرار الضمين بالرفضب مقدتإال أن الوزير مل يرد على طلبه، ف .كفاءته الوظيفيةعن 

ته رير كفاءتق رفضت هذه األخرية دعواه على أساس أن قرارو .أمام احملكمة اإلدارية مبرسيليا

  .غري مشوب خبطأ ظاهر

                                                           
 . 765خالد سيد، املرجع السابق، صعن  مقتبس.1963 22/02 الفرنسي  جملس الدولة قرار 1

2
 Cf. C.E 12/10/1979.www.légifrance.gouv.fr 
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هذا الطعن مؤكدا أن  والذي رفض بدوره ،طعن أمام جملس الدولة بعدها قام برفع و

فإن  وعليه .تتناسب مع التقييم العام 17.25ا العالمة اليت حتصل عليها املدعي ومقداره

كما  .وجود خطأ بني يف استعمال الوزير لسلطته يف التقدير تقرير الكفاءة ال يتبني من خالله

لعام الذي يعمل اعترب القاضي أن السلوك السليب للموظف العام يؤثر يف حسن إدارة املرفق ا

 .1الوظيفية ةكفاءالوله على درجات أقل عند تقييم وبالتايل يربر حص،فيه

ولس الدولة الفرنسي العديد من القرارات القضائية املتعلقة بتطبيق نظرية اخلطأ البني 

حيث أقر . لت مجيع اجلوانبومل تقتصر على املسائل التأديبية بل مش. يف جمال الوظيفة العامة

اهليئة املنتدب إليها بشكل واسع يف  ختضع لسلطة املوظف املنتدبلس يف أن وضعية ا

تقديرها لضرورة استمرار نشاط املوظف املنتدب وهذا بسبب طعن أحد املوظفني يف قرار 

إاء وضعية االنتداب من طرف اهليئة اليت أنتدب إليها باسم الوكالة الفرنسية للتعليم يف 

لواقعة يف بروكسل حيث أن القرار الصادر عنها يؤثر على الوضعية ا) A.E.F.E(اخلارج 

إال أن جملس الدولة . العائلية للمعين وعلى استقراره عند إعادة إدماجه إىل منصبه األصلي

ال يتضمن قرارها الفرنسي أقر بصحة قرار الوكالة ألن هلا سلطة تقدير ضرورة املصلحة و

2نخطأ بي. 

  

                                                           
 .137-136عن مايا حممد، املرجع السابق، ص مقتبس. 26/10/1979جملس الدولة الفرنسي  قرار 1

2
 Cf. C.E 30/01/2015. N 374772- 20150130. www.légifrance.gouv.fr 



 ي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارةرقابة القاض   ب الثاين                      البا  

 

 
 

264 
 

  يالقضاء اجلزائر - ثانيا

العمل ا كما أن  ،مل تعرف هذه النظرية تطبيقها يف القضاء اجلزائري بشكل كبري

القضاء عدم مواكبة  بسبب ،الزال متأخرا يف خمتلف ااالت نتيجة لقلتها وانعدامها

، وهو ما يعكس مدى استقاللية لتطورات الراهنة على املستوى القضائي بالعاملاجلزائري ل

مرت ا  اليتالتارخيية والسياسية الظروف و. ة اهليكلية واملوضوعيةهذه السلطة من الناحي

، وتنظيم السلطات العامة يف الدولة كان هلا تأثري يف استقرر الدولة من مجيع النواحي اجلزائر

  .ومدى حتقيق الفصل بينها

ول قراراته بالغلط بتطبيق نظرية اخلطأ البني يف أ 1لقد قضى جملس الدولة اجلزائري

وتتلخص وقائع هذه القضية يف صدور قرار تأدييب  من الس األعلى  .ارخ يف التقديرالص

واملتضمن عزل قاض من مهامه بدعوى أنه خالف  1996جويلية  11للقضاء بتاريخ 

واليت  ،الفقرة األوىل من القانون األساسي للقضاء 13الواجبات املنصوص عليها يف املادة 

ألن هذا األمر يشكل مساسا  ،ك أي مؤسسة ولو بواسطة الغريتتضمن منع القضاة من امتال

  .أو متس باستقاللية القضاءمارسة الطبيعية للمهنة ملل

منها خمرب  ،يف أنه ميلك بالشيوع عدة عقارات ،حيث تتمثل األفعال املنسوبة للقاضي

ئلته أمام جهة قضائية للصور مسري من طرف أخيه، وأنه تدخل لصاحل أحد أفراد عا

  . كما أنه تغيب بدون مربر عن منصب عمله بالذهاب إىل خارج الوطنزائية،ج
                                                           

  . 38ص، 01، العدد 2002، جملة جملس الدولة، ،اجلزائر، 27/07/1998زائريجملس الدولة اجل قرار 1
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والذي رفض تظلمه بتاريخ  ،وقام املدعي برفع تظلم أمام الس األعلى للقضاء

وبعدها قام املدعي برفع دعوى إلغاء القرار التأدييب أمام جملس الدولة .  1996نوفمرب 11

  .ال اجلوهرية لإلجراءاتمتمسكا بالوجه املأخوذ من خرق األشك

  :واملتضمن احليثيات التالية دولة قراره أصدر جملس ال 

حيث أن القرارات الصادرة عن الس األعلى للقضاء الفاصل يف القضايا التأديبية تعد 

أن و.وذه الصفة تكون قابلة للطعن فيها باإلبطال ،صادرة عن سلطة إدارية مركزية هقرارات

ل موظف يف الدولة يستفيد وجوبا من حقوق مضمونة دستوريا وأن القاضي مثله مثل ك

  .القاضي اإلداري ملزم مبراقبة احترام هذه الضمانات

فإن الس  ،حيث أنه وحىت لو كانت هذه األفعال ذات طابع يربر العقوبة التأديبية

  .األشد األعلى للقضاء قد ارتكب بالرغم من هذا غلطا صارخا يف التقدير بتسليط العقوبة

يعترب هذا القرار مبثابة املؤشر اإلجيايب للقاضي اإلداري يف مواكبة التغريات والتطورات 

لى للقضاء يف اال القضائي، ألنه قام بالفصل يف القرار التأدييب الصادر عن الس األع

أنه  كما .بالرغم من أن اهليئة ذات طابع قضائي ،إداري وليس قضائي باعتبار أن هذا القرار

ال يوجد نص قانوين صريح مينع من الطعن يف القرارات التأديبية الصادرة عن الس األعلى 

  .للقضاء
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وترى املستشارة فريدة أبركان أن الغلط الصارخ الذي قضى به جملس الدولة يعد 

مبثابة صمام آمان بالنسبة للحاالت اليت تتعسف فيها اإلدارة صراحة باستعمال سلطتها 

حبيث أنه إذا ما ارتكبت غلطا  ،ة، إذ أن اإلدارة ملزمة بانتهاج طريق السلوك املعقولالتقديري

يتجاوز حدود املعقول يف حكمها املنصب على عناصر املالءمة فإن القاضي يقوم برقابة هذا 

: وميكن الوصول إىل الغلط الواضح يف التقدير يف اال التأدييب بطرح التساؤل اآليت .التقدير

  ؟   1عد هذا اجلزاء املسلط على املوظف مبالغا فيهأال ي

أن الغلط الصارخ يف التقدير يسمح  ،يرى األستاذ غناي يف تعليقه على هذا القرار 

ا تتعدى رقابة مسائل صفت للقاضي اإلداري مبمارسة نوع من الرقابة وإن وبالضيقة، إال أ

. لسلطة التقديرية اليت تتمتع ا اإلدارةاالختصاص ورقابة أسباب القرار لتشمل الرقابة على ا

وبفضل هذا االجتهاد استطاع قاضي جتاوز السلطة تعدي عقبة طاملا منعته من ممارسة رقابة 

بعدما كان خيتص بالنظر فقط  ،كاملة على القرارات الصادرة عن السلطة التقديرية لإلدارة

  .2يف مدى شرعية عناصر القرار اإلداري

بالرغم " الغلط الصارخ"على اخلطأ البني باسم اصطلح  اضي اجلزائريالقويف رأينا أن 

وذلك للتمييز بينه وبني اخلطأ يف ، "الغلط"حيث أنه استعمل فكرة  ،من اختالف املصطلح

                                                           
العدد  ،2002، اجلزائر، يرية لإلدارة، جملة جملس الدولةفريدة أبركان، رقابة القاضي اإلداري على السلطة التقد 1

 .40.ص ، 02
العدد  ،2005، اجلزائر،جملس الدولةات التأديبية، جملة غناي رمضان، موقف جملس الدولة من الرقابة على القرار 2

 .53.ص ،06



 ي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارةرقابة القاض   ب الثاين                      البا  

 

 
 

267 
 

اجلسيم  فهو "الصارخ"أما مصطلح  .م عن عيب يف موضوع أو حمل القرارالقانون الذي ينج

هلذه النظرية  جند ولكننا .البني أو الواضح أو الظاهر مصطلح يتجاوز مبعىن آخر أنه والشديد

  .مبعىن شديد الوضوح" الساطع"ن املسميات فمثال القضاء اللبناين يستعمل مصطلح العديد م

 عن صمته وامتناعهخرج القاضي اجلزائري  أن لنا كذلك من خالل هذا القرار يتبني

حتقيقا لشرعية القرار وللحد من  ،ة التقديريةالنظر يف املسائل اليت تتمتع ا اإلدارة بالسلطب

وخلق نوع من التناسب بني اجلزاء  ،التعسف يف استعمال سلطتها بشكل غري منطقي وواقعي

  .واخلطأ املهين

  لنظرية اخلطأ البني تطبيقات القضاء املصري: ثالثا

ضي ا مل يقبني من الناحية اللغوية ومل يعرف القضاء املصري تطبيق نظرية اخلطأ ال

بل طبقها من حيث املعىن أو املضمون، وكان يطلق عليها بنظرية الغلو خاصة  ،بشكل حريف

ية اخلطأ يف اال التأدييب للوظيفة العمومية، حيث قام بابتداعها والعمل ا قبل ظهور نظر

 غلوسنتناول القرارات املتضمنة لعدم املالءمة الظاهرة، ونظرية ال.البني يف القضاء الفرنسي

  .الفقه عليه يف إطار القرارات القضائية  قوتعلي

I- عدم املالءمة الظاهرة  

أن القضاء اإلداري املصري كان أكثر  ،سامي مجال الدين يف هذا السياق األستاذيرى 

تعبريا عن اخلطأ الظاهر يف " عدم املالءمة الظاهرة"دقة من نظريه الفرنسي يف اختيار اصطالح 
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تضمن  ولقد .بط بني املالءمة واملصلحة العامةكمة القضاء اإلداري ترحم حيث أن. 1التقدير

ناسبات اليت إن اخلطأ يف تقدير الظروف وامل: "هلا يف هذه املسألة على ما يلي قرارأول 

توجب إصدار األمر اإلداري أو عدم إصداره هو أمر يتعلق مبالءمة األمر اإلداري للمصلحة 

  ". 2العامة

ال جدال يف غري األحوال اليت :"مبا يلي أخر قرارقضاء اإلداري يف كما قضت حمكمة ال

تقيد فيها سلطة اإلدارة التقديرية بنص يف قانون أو الئحة أو مبقتضى قاعدة تنظيمية عامة 

فستقل  ،تترخص فيه مبحض اختيارهاويصبح التقدير من إطالقات اجلهة اإلدارية  .التزمتها

مالءمة أو عدم مالءمة إصداره بال معقب عليها يف هذا وبتقدير  ،بوزن مناسبات قرارها

   ".3مادام مل يثبت أن قرارها ينطوي على إساءة استعمال السلطة ،الشأن

الءمة ولقد استندت حمكمة القضاء اإلداري بشكل صريح وواضح على عدم امل

ملدعي يف وقد بان من ظروف اام ا:"ما يلي القرارحيث تضمن  .الظاهرة يف القرار اإلداري

ومىت كان القرار  .مل يكن يربر فصله من وظيفته االامأن هذا  ،القضيتني املنسوبتني إليه

استند إليه من أسباب الفصل إىل ما ام فيه املدعي يف هاتني القضيتني، فإن  قداملطعون فيه 

     ".4بالسلطة االحنرافمما جيعله مشوبا بعيب  ،يف ذلك عدم مالءمة ظاهرة يف القرار

                                                           
 .342.سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص 1
 .343- 342.عن سامي مجال الدين ، املرجع السابق، صمقتبس . 11/05/1950حمكمة القضاء اإلداري  قرار 2
 .141.، صالسابق ، املرجعمايا حممدعن مقتبس . 20/02/1952حمكمة القضاء اإلداري قرار  3
 .243.، صالسابق املرجع يعقوب يوسف احلمادي،عن مقتبس  . 18/01/1953 حمكمة القضاء اإلداري قرار 4
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جملس الدولة  قراراتمن خالل مراجعة  :"أنهحممد بطيخ على  رمضان األستاذيعترب 

د  جن، فإننا ملسواء الصادرة من حمكمة القضاء اإلداري أم من احملكمة اإلدارية العليااملصري 

من خالل  وذلك ،هلذه النظرية تطبيقات قضائية توحي بتبين القضاء املصري هلذه النظرية

  ".1اليت هي عليه يف القضاء اإلداري الفرنسيملعىن املفهوم وا

أن جملس الدولة املصري مل يستعمل لفظ "جرب حممود سالمة  يف حني يرى األستاذ

إال أنه توصل إىل النتائج اليت بلغها جملس  .اخلطأ البني صراحة يف معظم التطبيقات القضائية

تقدير، األمر الذي يوضح أن جملس الدولة الدولة الفرنسي يف تطبيقه لنظرية اخلطأ البني يف ال

املصري كان سباقا يف إعمال مضمون تلك النظرية ونتائجها يف بعض ااالت حىت قبل أن 

     ".2يبتدعها جملس الدولة الفرنسي

ويف رأينا أن جملس الدولة املصري قد طبق مضمون نظرية اخلطأ البني يف اال التأدييب 

لكن كان . 1950تها حمكمة القضاء اإلداري ألول مرة سنة حيث طبق ،ومساها بالغلو

فنظرية اخلطأ البني  .من طرف احملكمة اإلدارية العليا 1961تطبيقها بشكل صريح منذ سنة 

فمثال تشديد واإلفراط .  وسببهالقرار  حملما نفس األثر املتعلق بعدم التناسب بني هلوالغلو 

ك العقوبة، فهنا يتميز بالغلو، وكان يصطلح يف عقوبة موظف ارتكب خطأ ال يستحق تل

 .  فيما قبل بعم املالءمة الظاهرة من طرف حمكمة القضاء اإلداري

                                                           
 .288.رمضان حممد بطيخ، املرجع السابق، ص 1
الرقابة على تكييف الوقائع يف قضاء اإللغاء، جملة إدارة قضايا احلكومة، اموعة الدولية حممود سالمة جرب،  2

 .46.ص ،1984 ،رةللمحاماة، القاه
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II– نظرية الغلو وقضاء التأديب.  

ولقد عرفته احملكمة  ،يطلق على نظرية اخلطأ البني يف القضاء املصري بنظرية الغلو

 العاملة خطورة الذنب اإلداري الذي ارتكبه بعدم املالءمة الظاهرة بني درجاإلدارية العليا 

دم وبني نوع ومقدار اجلزاء الذي وقعته اإلدارة عليه، أي أنه صورة صارخة من صور ع

حيث تباشر احملكمة من خالهلا رقابتها الصرحية على مدى  .التناسب بني سبب القرار وحمله

على السلطة التأديبية أن ال تغلو وجاء القضاء اإلداري املصري ليوجب . تالءم القرار التأدييب

اإلداري  ر، وقد ظهر قضاء الغلو يف صورة حمدودة من طرف حمكمة القضاءيف هذا التقدي

  .19611سنة  احملكمة اإلدارية العليا ، مث قامت بتطويره1951سنة 

ترجع ظروف نشأة نظرية الغلو إىل عدم حتديد املشرع اجلزاءات التأديبية اليت تطبق 

خمالفة تأديبيةـ، وترك ذلك للسلطات التأديبية تستقل بتقدير ما يناسب املخالفة بشأن كل 

وقد ترتب على ذلك اختالف اجلهات اإلدارية يف تقدير العقوبات . املنسوبة إىل املوظف

تستند يف التأديبية رغم متاثل املخالفات املرتكبة حيث كانت حمكمة القضاء اإلداري 

  ون يف حدود ـلتأديبية هي املختصة بتقدير العقوبة شرط أن ال تكاأحكامها على أن اهليئات 

   

                                                           
 .1595محدي ياسني عكاشة، املرجع السابق، ص 1
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  .1القانون وأن ال تتعسف يف استعمال سلطتها التقديرية

يف جمال التأديب ومت مت تطبيق نظرية الغلو من طرف حمكمة القضاء اإلداري ولقد  

ت حينما قضت بتدرج اجلزاءا 1951إقرارها من طرف حمكمة القضاء اإلداري منذ سنة 

حيث أن املشرع قد قصد من وراء  .من قانون العمد واملشايخ 24املنصوص عليها يف املادة 

عقوبة الفصل لتلك اجلزاءات هو قياس وتقدير اجلزاء مع اخلطأ، مما يعين عدم اللجوء 

إال يف حالة ارتكاب العمدة أو الشيخ أعماال جسيمة تتناسب مع  ،باعتبارها أشد اجلزاءات

  .2هذه العقوبة

كما قضت حمكمة القضاء اإلداري بشأن قرارات تأديب الطلبة حيث تضمن احلكم 

أن الالئحة األساسية للكلية احلربية مل تبني اجلرائم التأديبية واليت تستوجب " :يلي على ما

حماكمة الطالب تأديبيا على سبيل احلصر، ومل يفرد لكل جرمية عقوبة خاصة ا، وإمنا اقتصر 

وبات التأديبية وحتديد اجلهة اليت توقعها، وأن املشرع قد قصد التدرج يف هذه على بيان العق

                                                           
قبل استعمال  1948إن رقابة القاضي اإلداري للسلطة التقديرية لإلدارة يف جمال تأديب املوظفني كانت منذ سنة  1

. ليةمن طرف حمكمة القضاء اإلداري وذلك بإقرار مبدأ التناسب من خالل األحكام التا 1951نظرية الغلو سنة 
ليس للمحكمة أن تعقب على مقدار اجلزاء التأدييب املوقع "  18/01/1948الصادر بتاريخ  قرارحيث قضت يف 

مادام يدخل يف احلدود القانونية املعينة إذ أن تناسب اجلزاء للفعل موضوع التأديب أو عدم تناسبه مما تترخص االس 
إن ما يزعمه املدعي من أن القرار املطعون فيه "  01/03/1949بتاريخ الثاين فكان  القرارأما ." التأديبية يف تقديره

ذلك  ،أسوة بزمالئه ال وجه لهمشوب بسوء استعمال السلطة رد أنه كان يكفي جزاء له أن يحكَم عليه بالغرامة 
ما دام يف حدود  ،تقديرهألن اختيار اجلزاء التأدييب املناسب للجرم الذي ارتكبه املوظف أمر تستقل السلطة التأديبية ب

 .1597عن محدي ياسني عكاشة، املرجع السابق، صمقتبس " . القانون
 .847.ص خالد السيد، املرجع السابق، 2
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العقوبات أن يقاس اجلزاء مبا يثبت من خطأ، فال يفصل الطالب مهما تكن التهمة املوجهة 

     ."1....بقياس اخلطأ الذي وقع منه إليه، وإمنا جيب قياس اجلزاء 

ائم التأديبية ليست واردة على سبيل احلصر فهي اجلر أن القراريتبني لنا من خالل هذا 

عكس العقوبات ، وهذا كما هو الشأن يف القانون اجلنائي ،ال ختضع ملبدأ شرعية اجلرمية

كما أن احلكم قد فرض  .التأديبية اليت ختضع ملبدأ الشرعية ضمانا حلماية حقوق األفراد

أ التناسب بني اجلزاء واخلطأ املرتكب وأكد على السلطة أو اهليئة املوقعة للجزاء احترام مبد

  .وأن ال يتم فصله مهما كانت طبيعة التهمة ،من طرف الطالب

وبصرف النظر عما قيل  ،وهكذا بدأت تظهر مع هذه االستثناءات مالمح نظرية الغلو

أم عن عن عدول حمكمة القضاء اإلداري عن رقابة تناسب اجلزاء املوقع للجرمية التأديبية، 

وص هو ـا يهمنا يف هذا اخلصومومن مث استمرارها يف ذلك،  .رها على هذه الرقابةاستقرا

   .1955اؤها سنة ـواليت مت إنش ،ا يف مصرة اإلدارية العليـت به حمكمـالذي قض القرار

   

                                                           
 . 145عن مايا حممد، املرجع السابق، صمقتبس ، 29/11/1953 قرار حمكمة القضاء اإلداري 1
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التناسب يف تقدير العقوبة من اختصاص السلطة  أكدت احملكمة اإلدارية العليا على أن حيث 

 يكون إال يف حالة عدم صحة الوقائع املنسوبة للموظف ومدى وتدخل القاضي ال ،التأديبية

  .1تكييفها القانوين

هلا يف جمال التناسب بني العقوبة  قرارت احملكمة اإلدارية العليا منذ تأسيسها أول رأصد

مادامت اإلدارة قد : "ما يلين يتضم قرارا التأديبية واملخالفة املرتكبة من طرف املوظف

وأن املوظف قد  ،تيجة استخالصا سائغا من تلك األصول املشار إليهااستخلصت تلك الن

فإن القرار املتضمن إحالته إىل  ،يف هذا الشأن إتباعهاسلك سلوكا خمالفا للتعليمات الواجب 

 .املعاش يكون قائما على سبب إخالل املوظف بواجباته الوظيفية واخلروج عن مقتضاها

النامجة عن ذلك وتقدير ما يناسبه من جزاء تأدييب يف  وكان لإلدارة حرية تقدير اخلطورة

تطبيقا للفقرة الرابعة من  ،حدود نصاب القانون إىل حد اإلحالة على املعاش أو العزل التأدييب

  ".من قانون موظفي الدولة 107املادة 

من قبل احملكمة  بشكل صريح للقضاء املصري كانإن تكريس نظرية الغلو بالنسبة 

أنه ولئن كانت السلطات التأديبية ومن بينها " حيث قضت  1961سنة  العليااإلدارية 

من جزاء غري معقب عليها  احملاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب اإلداري وما يناسبه
                                                           

إن القرار التأدييب جيب أن يقوم "ة وقت تدخل القاضي يؤكد على مسأل 03/06/1956 كمة اإلدارية العليااحمل قرار 1
على سبب يربره فال تتدخل اإلدارة لتوقيع اجلزاء إال إذا كانت هناك حالة قانونية أو واقعية تربر تدخلها، وملا كان 

ث السبب هو ركن من أركان القرار اإلداري فإن للقضاء اإلداري يراقب قيام هذه احلالة أو عدم قيامها من حي
مقتبس عن يعقوب يوسف ". اليت يقوم عليها القرار التأدييب الوجود والتكييف القانوين السليم هلذه احلالة الواقعية

 .146-145.كما أشارت إليه مايا حممد، املرجع السابق، ص. 265.احلمادي، املرجع السابق، ص
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إال أن مناط مشروعية عمل هذه السلطات شأا يف ذلك شأن أي سلطة تقديرية  يف ذلك،

ومن صوره عدم املالءمة الظاهرة بني درجة  ،غلو أخرى شرط أن ال يشوب استعماهلا

  . خطورة الذنب اإلداري ونوع اجلزاء ومقداره

ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم املالءمة الظاهرة مع اهلدف الذي يتطلبه القانون 

سري املرافق انتظام تأمني وخاه القانون من التأديب هو اهلدف الذي تألن . من التأديب

إذا انطوى اجلزاء على  إال وال يتأتى هذا التأمني"هو ما أكدته احملكمة اإلدارية العليا و. العامة

فاستعمال القسوة يؤدي إحجام عمال املرافق العامة عن محل املسؤولية  .مفارقة صارخة

دي إىل خشية التعرض إىل هذه القسوة املُمعنة يف الشدة؛ واإلفراط املسرف يف الشفقة يؤ

 ، فكل منهما على طريف النقيض ال يؤمن انتظام سري املرافق العامة .اء واجباماستهانتهم بأد

  .وبالتايل يتعارض مع اهلدف الذي يرمي إليه القانون من التأديب

با وعلى هذا األساس يعترب استعمال سلطة تقدير اجلزاء يف هذه الصورة مشو 

،القاضي ومن مثّ خيضع لرقابة  .روعيةفيخرج التقدير من نطاق املشروعية إىل عدم املشبالغلو

لكونه  معيار موضوعيهو ليس معيار شخصي بل  هنا عدم املشروعيةومعيار . اإلداري

          ". 1......نوع اجلزاء ومقداره مع يتعلق بعد تناسب درجة الذنب اإلداري 

لى  مصر على تطبيق فكرة الغلو يف الرقابة عيفالقضاء اإلداري  قراراتوقد توالت 

على عكس جملس الدولة الفرنسي الذي  .السابق القرارخصوصا بعد  ،القرارات التأديبية
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كان يرفض بشكل صريح الرقابة على تناسب بني العقوبة واخلطأ املهين يف القرارات 

غري أنه عدل عن موقفه . لسلطة التأديبيةيندرج ضمن االختصاص التقديري لألنه التأديبية، 

وإن كان أسنده  ،ف لنفسه برقابة هذا التناسب بني العقوبة واملخالفةواعتر 1978 عام يف

  .   1إىل فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير

III - بني الفقه والقضاء حتديد طبيعة عيب الغلو  

، إىل ثالث اجتاهات لقد انقسم الفقه حول حتديد العيب املالزم للقرار املشوب بالغلو

بعدم التناسب بني اجلزاء التأدييب واملخالفة التأديبية يرتبط حيث اعترب البعض أن قضاء الغلو 

بعيب الغاية أي احنراف وتعسف يف استعمال السلطة من طرف اهليئة التأديبية، والبعض 

، أما االجتاه الثالث فريى أن الغلو عيب السبب بالرقابة القصوى لاألخر يرى أنه مرتبط 

  .يتعلق بعيب خمالفة القانون

  :األولجتاه اال-أ

مل حيقق الغرض أو اهلدف املرجو من  الغلوالقرار املشوب بيرى فريق من الفقه أن 

واملتمثل يف عدم حسن سري املرافق العامة بانتظام وهو ما تقتضيه املصلحة العامة، التأديب 

ويستند . وليس الغرض منه عدم حتقيق التناسب بني اجلزاء واملخالفة مبعىن الغلو يف حد ذاته

ليا الصادر بتاريخ الصادر من طرف احملكمة اإلدارية الع القرارالفريق على هذا 

أن اإلفراط يف القسوة والشفقة ال يؤمنان انتظام سري : "املتضمن ما يلي 11/11/1961
                                                           

 .13أمحد أمحد املوايف، املرجع السابق، ص 1
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كما ورد يف ."املرافق العامة، وبالتايل يتعارض مع اهلدف الذي يرمي إليه القانون من التأديب

لعقوبة للذنب اإلداري الذي ثبت يف حق املوظف هو أيضا من سلطة أن تقرير ا" آخر قرار

اإلدارة ال رقابة للقضاء فيه عليها إال إذا اتسم بعدم املالئمة الظاهرة أي بسوء استعمال 

  ". 1السلطة

  :الثاين االجتاه-ب

عنصر السبب ولكن يف يرى أنصار هذا االجتاه أن الغلو مرتبط برقابة القاضي على  

التكييف والوجود املادي  تشتمل ،بة السبب تشمل ثالث مراحلاألن رقصى، حده األق

ويف هذه املرحلة األخرية يندرج  .اإلجراء املتخذ واحلالة الواقعيةالقانوين وأخريا التناسب بني 

كما أن اهليئة املكلفة بتوقيع العقوبة التأديبية قد جتنح إىل تشديدها . ما يسمى بقضاء الغلو

هدف التأديب وهو تأمني حسن سري املرفق العام وحتقيق د اخلروج عن دون أن تقص

فالغلو ال يستوجب احنراف أو تعسف يف استعمال السلطة كما ذهب  .صلحة العامةامل

  .أنصار الفريق األول

قد أضاف إىل عناصر املشروعية مبا له من ويستند هذا الرأي، إىل أن القاضي اإلداري 

وهو شرعية اجلزاء التأدييب شرط ل مقتضاهاحديثة، تتضمن يف نية قاعدة قانولدور إنشائي 

فهذه إحدى احلاالت اليت مارست فيها . القسوة احفة أو الشفقة املفرطةعدم استعمال 
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 ،احملكمة اإلدارية العليا سلطتها يف بناء قواعد القانون اإلداري اعتماداً على دورها اإلنشائي

  .1ييب أن ال يشوب تقديره غلوفاشترطت لشرعية اجلزاء التأد

  :الثالث االجتاه-ج

على عدد من اجلزاءات وليس  القانون يرى أنصار هذا االجتاه أن طاملا نصيف حريى 

القصد منه اختيار اجلزاء املناسب للمخالفة املرتكبة، فإلغاء القرار يف هذه احلالة فجزاء واحد 

 قراراتوجيد هذا الرأي سنده يف بعض . معناهويكون على أساس خمالفة القانون يف روحه 

متهم هو من ما أقرته احملكمة التأديبية للأن  قراراااليت ورد يف أحد و ،احملكمة اإلدارية العليا

األمر الذي جيعل املفارقة ظاهرة بني اجلرمية واجلزاء وبالتايل خمالفة هذا  .أقصى العقوبات

   .2اجلزاء لروح القانون

  اط الغلو مببدأ عام يف القانونارتب الرأي الراجح-د

يعترب جملس الدولة املصري أن عيب احملل هو خمالفة القوانني واللوائح، إال أن املستقر 

عليه أن خمالفة حمل القرار للقانون يشمل كل قاعدة قانونية مهما كان مصدرها سواء كان 

انت النصوص القانونية حتدد فإذا ك. الدستور أو التشريع أو اللوائح أو املبادئ العامة للقانون

                                                           
 ، دار النهضة العربية، القاهرة،1حممد حسنني عبد العال، فكرة السبب يف القرار اإلداري ودعوى اإللغاء، ط 1

 .150.ص1996
 .16.أمحد أمحد املوايف، املرجع السابق، ص 2
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ويساهم ا  ،نطاق السلطة التقديرية فإن املبادئ العامة للقانون تساهم يف حتقيق املشروعية

  .1القاضي يف رسم حدود السلطة التقديرية لإلدارة

مبدأ التناسب من  ، ألنعيب خمالفة القانونبقضاء الغلو  عالقةويستند هذا الرأي يف 

ويقضي هذا املبدأ بعدم مشروعية  .االلتزام اعلى اإلدارة ون اليت جيب املبادئ العامة للقان

ب مع سببه أي املخالفة القرار التأدييب إذا كان حمل القرار أي اجلزاء املوقع ال يتناس

ويكون إلغاء القرار اإلداري يف حالة عدم التناسب راجعا إىل خمالفة أحد املبادئ .املرتكبة

القاضي اإلداري يبقى يف هذا الرأي قاضي مشروعية، كما حيقق هذا  العامة للقانون، أي أن

الرأي ميزة عدم اللجوء إىل القول بإسناد قضاء الغلو لعيب االحنراف بالسلطة وهو ما ال 

  . يتصور بالنسبة للمحاكم التأديبية

تقدير اجلزاء التأدييب  كما أنه من مزايا هذا الرأي أنه ال يصادر حرية اإلدارة يف

ألنه يف حالة إلغاء القرار لعدم التناسب يعاد للجهة التأديبية مرة أخرى الختيار ملناسب،ا

  .  2العقوبة املناسبة

اإلطالع على خمتلف األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري املصري  بعدفإنه ويف رأينا 

بني ائم الق باعتبارها صورة من صور الغلو ،أنه كان يقضي بعدم املالءمة الظاهرة نالحظ

كما أن عدم . اجلزاء واملخالفة نتيجة إلساءة استعمال السلطة من طرف اهليئة التأديبية

                                                           
 .19.أمحد أمحد املوايف، نفس املرجع، ص 1
 .223 .سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص 2
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حيث أن .هو التعسف يف استعمال السلطةاملالءمة الظاهرة تعد قرينة إلثبات عيب الغاية و

القضاء املصري على خالف القضاء الفرنسي الذي أضاف عيبا أخر من عيوب املشروعية 

التعسف يف ب مرتبطكيفه على أنه عيب يف الغاية أما القضاء املصري فكان ي .لبنيوهو اخلطأ ا

ال التأدييب ألن مبدأ التناسب يف ا .أحيانا جيمع بينه وبني عيب احمللو ،استعمال السلطة

اخلطأ أو املخالفة املرتكبة من طرف مع أي مدى تناسب اجلزاء ه سببيربط بني عالقة حملل و

  .املوظف

  نظرية اخطأ البني يف بعض الدول العربيةتطبيقات : ارابع

إال أا كانت  ،لقد تعددت تطبيقات نظرية اخلطأ البني يف خمتلف الدول العربية

النظرية من طرف القاضي  تتفاوت من حيث جمال تطبيقه، واملدة اليت بدأ فيها تطبيق هذه

سار عليه القضاء الذي  كما أن بعض الدول أخذت بنظرية الغلو وفقا للنهجاإلداري،

    .وهو ما سوف حناول توضيحه. حيث اقتصر  تطبيقها يف اال التأدييباإلداري املصري،

I-لبناينالقضاء ال:  

وذلك فيما  1979بنظرية اخلطأ البني منذ سنة الدولة اللبناين لقد أخذ جملس شورى 

بة للموظف يف حال اخلطأ يتعلق مبالءمة العقوبة التأديبية وتناسبها مع املخالفة املنسو

حيث أن جملس شورى الدولة ال حيق له مراقبة احلق االستنسايب للسلطة التأديبية، .لساطعا

غري أن ذلك ال مينع الس من مراقبة مالءمة العقوبة يف حالة اخلطأ الساطع دون أن حيل حمل 
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قائع املادية مما أدى إىل لعدم صحة الوبل إلغاءها فقط لوجود  ،السلطة التأديبية لفرض العقوبة

  .1دم تناسب شديد بني العقوبة واملخالفةتباين أو ع

السلطة  ةممارسرقابة القاضي اإلداري على أن  يتبني لنا من خالل هذا القرار

يكتفي بالتأكد من مادية الوقائع اليت استندت إليها السلطة من طرف اإلدارة االستنسابية 

التثبت من وجود هذه الوقائع فعال، دون أن متتد رقابته إىل اإلدارية يف اختاذ قرارها، أي 

تقدير النتائج القانونية املترتبة على وجود هذه الوقائع واستخالصها، باعتبار أن مثل هذا 

األمر يعود لإلدارة نفسها، وال يتدخل فيه جملس شورى الدولة ما مل يكن التقدير مشوبا 

   .   ائعبعدم التناسب واالنسجام مع هذه الوق

أخضع جملس شورى الدولة اللبناين رقابة اخلطأ الساطع عند ترقية املوظفني معتربا كما 

 ،أن السلطة االستنسابية ليس مطبقة بشكل تعسفي بل حتكمها نصوص قانونية وتنظيمية

أو  ،أو على خطأ قانوين ،وتبقى خاضعة لرقابة القضاء عند استنادها لوقائع غري صحيحة

حيث تقدم أحد املوظفني بالطعن أمام  .إذا كانت مشوبة بتجاوز السلطةخطأ ساطع أو 

امسه ضمن اجلدول اخلاص بالترقية، وتتوفر فيه مجيع  جملس شورى الدولة بعدم وضع

ضعف املدة القانونية املسموح ا بالرغم من أنه ال  الشروط القانونية كما أنه قد جتاوز

إلدارة املعنية مل حتدد سبب عدم إدراجه يف جدول وأن ايوجد أي سبب مينعه من الترقية، 

                                                           
  . 140عن مايا حممد، املرجع السابق، صمقتبس . 15/10/1979 ة اللبناينقرار جملس شورى الدول 1

ة يقصد ا السلطة التقديرية كما أن القضاء اللبناين استعمل مصطلح اخلطأ احلد االستنسايب أو السلطة االستنسابي
 . الساطع فهو أشد الوضوح
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وبذلك أقر القاضي بأن السلطة االستنسابية . مجيع زمالئه استفادوا من الترقيةوأن الترقية 

ساطع ، األمر الذي يؤدي إىل وجود خطأ تمارس ضمن دائرة الشرعية وليس خروجا عليها

    .1يف التقدير

 اخلطأ بنظريةلس شورى الدولة اللبناين قد أخذ لنا من خالل هذا القرار أن جم يتضح

البني كما هو الشأن بالنسبة لس الدولة الفرنسي إال أننا نالحظ من خالل املصطلح قد 

ظاهر لعدم مالءمة وتناسب اإلجراء املتخذ مع املخالفة بشكل مساها باخلطأ الساطع نتيجة 

    . قانوناتقديرية وفقا للهدف املقرر هلا يتسم بشدة الوضوح، مما يبني عدم استعمال السلطة ال

II - القضاء األردين  

لقد ترددت حمكمة العدل العليا كثريا خبصوص رقابتها على تقدير اإلدارة جلسامة 

من خالل االجتهاد القضائي  تطورالوقائع اليت بررت تدخلها وإصدار القرار اإلداري، ولقد 

ل الوظيفة العمومية، خصوصا املسائل التأديبية ألنه لسلطة التقديرية لإلدارة يف جمال رقابته

  .2أخذ بنظرية الغلو

                                                           
 . 142عن مايا حممد، املرجع السابق، صمقتبس . 10/04/2003 يناللبنا قرار جملس شورى الدولة 1
فض احملكمة العدل العليا رقابة تقدير السلطة املرحلة األوىل برمتثلت مر القضاء األردين مبرحلتني خمتلفتني حيث متيزت لقد  2

التأديبية جلسامة الوقائع املنسوبة للموظف ومدى التناسب بني جسامة املخالفة ونوع ومقدار العقوبة املفروضة، واعتربت 
دير مقدار إن تق:"الصالحية التقديرية اليت متارسها اإلدارة بال معقب عليها من القضاء اإلداري حيث قضت يف أحد أحكامها

  ".العقوبة الواجب فرضها على املوظف متروك أمره للمجلس التأدييب دون رقابة عليه من احملكمة
أما يف املرحلة الثانية فقد بدأ يتطور قضاء حمكمة العدل العليا من أجل حتقيق محاية أكثر للموظفني من تعسف السلطة التأديبية 

هلذا عدلت عن اجتهادها السابق وبدأت متارس رقابة قضائية على هذه . ة إليهمومغاالا يف تقدير جسامة األفعال املنسوب
  .926علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء اإلداري، اجلزء الثاين، صعن .الصالحية التقديرية عند وجود غلو يف استعماهلا
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ترى حمكمة العدل العليا أن رقابة التناسب بني جسامة األفعال املنسوبة للموظف 

حيث أن ": ومقدار العقوبة التأديبية ختضع لرقابة املشروعية حيث أقرت احملكمة مبا يلي

إال أن مشروعية هذه  ،اإلداري وما يناسبه من جزاء السلطة املختصة بتقدير خطورة الذنب

السلطة التقديرية هو عدم وجود غلو يف إيقاع العقوبة، إذ جيب أن تكون هناك مالءمة بني 

وحيث أن للمحكمة احلق يف أن تراقب . خطورة الذنب اإلداري وبني نوع اجلزاء ومقداره

  "1لذنب الذي اقترفه املوظفمقدار العقوبة وما إذا كانت هذه العقوبة تتالءم وا

يؤكد على أن ممارسة السلطة  القضاء األردينمن خالل هذا احلكم نالحظ أن 

مبعىن أن تمارس هذه السلطة التقديرية وفقا  ،التقديرية جيب أن تكون يف إطار املشروعية

عدم وتظهر مشروعيتها عند . السلطةللغرض أو اهلدف الذي منحه القانون الستعمال هذه 

فالقاضي الذنب اإلداري واجلزاء املقرر له سواء من حيث النوع أو املقدار،  جود غلو بنيو

  .بني عنصري احملل والسبب يف القرار التأدييبهذا التناسب  يراقب

III - القضاء املغريب 

جانب رقابة املشروعية،  إىلرقابة املالئمة  األعلىبالس  اإلداريةالغرفة  لقد مارست

حتت عدد  1997فرباير  13لك صراحة يف قرارها التارخيي الصادر بتاريخ عن ذ أعلنتو
                                                           

يف ضوء هذه : "يلي يتضمن ما 15/03/1981 أخر قرار يفكما قضت  .27/01/1980 قرار حمكمة العدل العليا1
الوقائع جند أنه من املبادئ اليت انعقد عليها إمجاع الفقه والقضاء اإلداريني أن اإلدارة عندما تتخذ إجراء مبقتضى 
القانون يتعني عليها أن ال تتجاوز روح القانون واهلدف الذي ابتغاه املشرع من منحها الصالحية الختاذ اإلجراء وإال 

عن علي خطار مقتبس .  لغلو وخارجا من نطاق املشروعية إىل نطاق عدم املشروعيةكان إجراؤها مشوبا با
  .926.، صالسابق الشطناوي، املرجع
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 اإلداريالقضاء : " حيث جاء يف ديباجة القرار  289/96عدد  اإلدارييف امللف  136

يتوفر على صالحية مراقبة مدى مالئمة العقوبة املتخذة يف حق املوظف مع حجم املخالفة 

تكتفي بالرقابة على املشروعية فحسب،  اإلداريةرفة وبذلك مل تعد الغ". املرتكبة من طرفه

جانب الرقابة على املشروعية يف ذات  إىلعلى املالئمة  أيضاتبسط رقابتها  أخذتولكن 

  .1القرار نفسه

لقد ذهب القضاء املغريب بنفس اجتاه القضاء املصري باعتماده على نظرية الغلو يف 

حيث بدأت هذه األخرية يف اعتماد جمموعة  ،داريةجمال التأديب وذلك منذ إنشاء احملاكم اإل

من املبادئ اليت استقر عليها القضاء اإلداري يف دول أخرى، ومنها العمل تدرجييا برقابة 

السلطة التقديرية لإلدارة، ولقد صدر أول حكم للمحكمة اإلدارية بالرباط يتضمن رقابة 

إن :"وجود غلو يف التقدير ونصه كالتايلالقاضي اإلداري للسلطة التقديرية لإلدارة يف حالة 

سلطة تقديرية يف اختاذ العقوبة املناسبة يف حق املوظف حسب خطورة األفعال لإلدارة 

وأن هذه السلطة التقديرية ال رقابة للقضاء  .املنسوبة إليه ومدى تأثريها داخل املرفق العام

  ".2عليها ما مل يشبها غلو يف التقدير

بفكرة الغلو يف جمال  هذا احلكم أن القضاء اإلداري املغريب قد أخذيتبني لنا من خالل 

التأديب وذلك وفقا للنهج الذي سار عليه القضاء اإلداري املصري، حيث أن هذا احلكم قد 

                                                           
العدد  ،2000احلسن سيمو، القضاء اإلداري املغريب ورقابة املشروعية واملالءمة، جملة احملاكم املغربية، الدار البيضاء،  1

 .47.، ص82
 . 274.عن يعقوب يوسف احلمادي، املرجع السابق، صمقتبس  .23/03/1995 قرار احملكمة اإلدارية2
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أقر برقابة القاضي للسلطة التقديرية لإلدارة إال يف حالة وجود عيب واحد وهو الغلو يف 

، إال أن القاضي الفعل املنسوب للموظفبني العقوبة و أي عدم التناسب املفرط التقدير

األفعال املغريب مل يتوقف عند هذا احلد بل أكد على شرطني أساسيني مرتبطني بسلطة تقدير 

من  ة األفعالاملنسوبة للموظف، وذلك من حيث مدى خطورا  أي حتديد حجم جسام

  . حسن سري املرفق العام من جهة أخرىعلى  هذه األفعال النتائج واآلثار اليت ترتبهاناحية؛ و

حيث بالعمل بنظرية الغلو،  هلاأخر دارية بالرباط يف حكم قضت احملكمة اإلكما 

أا وتشتغل بوكالة املغرب العريب لألنباء بلندن  بقيام املدعية اليتتتلخص وقائع القضية 

املدير العام إىل  تظلمفقامت بإرسال  س مكتب الوكالة،تعرضت ملضايقات من طرف رئي

مع العلم أن  ،من لندن إىل الرباطللوكالة بالرباط، لكنها فوجئت بقرار يقضي بنقلها 

 ،وكذلك هلا بنت تتابع الدراسة بنفس املدينة للمدعية زوجا يشتغل بنفس املدينة أي لندن

  .وكالة دف إنصافها لكن دون جدوىوقد كاتبت املدعية املدير العام لل

القضاء اإلداري ممارسة عليه يف ستقر ومن امل بإلغاء قرار النقل،" اريةقضت احملكمة اإلد

 سواء يف جانب املشروعية أو جانب عدم املالئمة ،ته على السلطة التقديرية لإلدارةرقاب

    ".1ألن املالئمة أضحت عنصرا أساسيا من عناصر املشروعية ،نظرية الغلو يف التقدير بتطبيق

املغريب اعترب أن قرار نقل املوظفة حلكم أن القاضي اإلداري يتضح لنا من خالل هذا ا

حسن سري املرفق العام وحتقيق املصلحة العامة، ألن املدعية قد رفعت  ملقتضياتال يستجيب 
                                                           

 http://www.marocdroit.com                     :عن موقع 30/08/2012كمة اإلدارية بالرباط احمل قرار 1



 ي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارةرقابة القاض   ب الثاين                      البا  

 

 
 

285 
 

، فهذا القرار األخري ال يتالءم مع وضع املوظفة سواء من حيث تظلما قبل اختاذ قرار النقل

ولذلك ينبغي على السلطة اإلدارية ممارسة . العامالظروف احمليطة أو مع سري املرفق 

ها هو نفس اهلدف الذي الغاية أو الغرض منألن  ،صالحيتها التقديرية يف إطار املشروعية

تسعى إىل حتقيقه اإلدارة يف حالة ممارسة سلطتها املقيدة، هلذا أقر القاضي أن املالءمة تعد 

  . وعيةعنصرا من عناصر املشر

البني مل تقتصر على جمال الوظيفة العمومية بل اشتمل تطبيقها على إن نظرية اخلطأ 

  .العديد من ااالت ومن أمهها جمال الضبط اإلداري

  الفرع الثاين

  جمال الضبط اإلداري

تعترب احلريات العامة من أهم امليادين اليت متارس فيه اإلدارة سلطته التقديرية املتعلقة 

 القضاء الفرنسي بنظرية اخلطأ البني يف جمال الضبط اإلداريحبفظ النظام العام، ولقد عمل 

بشكل متدرج ومتطور من خالل القرارات القضائية الصادرة عنه حيث كان ميتنع عن رقابة 

هذا اال يف السابق وبعدها أصبح يراقب فقط الوقائع املادية مث التكييف القانوين للوقائع 

جانب مستندا يف ذلك إىل اتساع سلطة اإلدارة يف تقدير ولكنه استثىن املسائل املتعلقة باأل

  .ديد النظام العامماملسائل املتعلقة بت
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أما القضاء املصري فلم يعمل ذه النظرية لكونه اعتمد على مبدأ آخر يسمى مببدأ 

فالقاضي يراقب مدى ضرورة وحتمية اإلجراء الذي قامت به  ،الضبطي اءضرورة اإلجر

وفيما يتعلق بالقضاء اجلزائري فالزال ميارس رقابته . فظ النظام العامالسلطة اإلدارية حل

  .التقليدية على قرارات اإلدارة  إال يف حاالت جد ضيقة واستثنائية يتم تطبيق هذه النظرية

  القضاء الفرنسي-أوال

لطة تقديرية واسعة سسبقت اإلشارة إىل أن جملس الدولة الفرنسي أعطى جلهة اإلدارة 

على التكييف  حيث أخرج هذه القرارات من رقابته ،قرارات الضبط اإلداري بعضبشأن 

 ،يف القانون أواخلط ،اكتفى بالنسبة هلا برقابة الوجود املادي للوقائعو ،القانوين للوقائع

  .كذلك رقابة مالئمة يف بعض احلاالتو ،ةاحنراف السلطو

لفرنسي عن رقابة تكييفها ويأيت يف مقدمة قرارات الضبط اليت امتنع جملس الدولة ا

من ذلك قرارات منع األجانب من الدخول  ،القانوين قرارات الضبط اخلاصة باألجانب

وطردهم من األراضي الفرنسية لتهديدهم للنظام  .وتقييد إقامتهم ا. األراضي الفرنسية

ومنع عرض وبيع احملررات . وحل اجلمعيات املؤسسة يف فرنسا من قبل أجانب .العام

  .1صحف ذات املصدر األجنيب يف فرنساالو

و يعترب قيام جملس الدولة الفرنسي بإدخال اخلطأ البني يف التقدير يف الرقابة على شرعية 

إجراءات البوليس املتخذة ضد األجانب تطبيقا آخر لزيادة الرقابة األدىن اليت متارس على 
                                                           

  .872.خالد السيد، املرجع السابق، ص 1
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ا التطبيق مل يرفضه املشرع و هذ). 2(شرعية القرارات اإلدارية يف نطاق الضبط اإلداري 

لكن دفع إليه تطور رقابة جملس الدولة يف جمال إجراءات البوليس املتخذة ضد األجانب و

  .اإلبعاداكن معينة ومثل املنع من دخول فرنسا و حتديد اإلقامة و منع اإلقامة يف أم

ية يف و على ذلك ميكن القول بعبارة أخرى أن جملس الدولة منح لإلدارة سلطة تقدير

إبعاد األجانب، و يف البداية كان الس ال يتعرض لتقديرها يف هذا الشأن، إال أنه تطور يف 

يقضي بإلغاء قرار اإلبعاد إذا تبني ب خطأ اإلدارة الظاهر يف التقدير، ورقابته حبيث أصبح يراق

  .أن اإلدارة ارتكبت خطأ ظاهرا يف تقديرها

قائع القضية حيث ختلص و .يء من التفصيلض له بشسوف نعر القرارو ألمهية هذا 

وزير الداخلية  طالبا إلغاء قرار اه أمام احملكمة اإلدارية لباريسأقام دعو Pardovيف أن السيد 

أي عمل أو  وليس له ،ميارس نشاطا مهنيا يف فرنسا طرده على أساس أنه الالصادر بإبعاده و

احملكمة  وقضت. يف جرمية نصب حكم جنائي بإدانته غرض من وجوده، كما صدر يف حقه

احملكمة اإلدارية إىل أن قرار وزير الداخلية ت واستند. زير الداخليةاإلدارية بإلغاء قرار و

 القراريف  فطعن وزير الداخلية .بني الطرد واحلكم اجلزائي صدر مشوبا خبطأ بني يف التقدير

  ميثل  ود املدعيوراق أن وجمن األذي رفض الطعن مؤكدا أنه ال يتضح أمام جملس الدولة ال
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ومن مث فإن قرار وزير الداخلية بإبعاده يكون قد قام على خطأ بني يف  .ديدا للنظام العام

  .1التقدير

يأخذ يف اعتباره كافة  فإنهعندما يفحص القاضي وجود خطأ ظاهر يف التقدير، 

الفرنسية، أو تواجد  العناصر املؤثرة يف موقف األجنيب، مثل وجود روابط شخصية مع الدولة

يف فرنسا الظروف العائلية اخلاصة، أو مرض أحد أفراد عائلته أو حاجته إليه، وأيضا تواجد 

  .2الدراسة اخلاصة، و باملثل إتقان األجنيب ألحد املهن أو ااالت اإلنتاجية

استقر قضاء جملس الدولة الفرنسي على منح جهة اإلدارة سلطة تقديرية واسعة يف منح 

ألجانب تأشريات الدخول ما مل تكن  القوانني أو االتفاقيات الدولية تقرر هلم حق معني، ا

وإذا كان الس يعترف لإلدارة بالسلطة التقديرية، ويقرر حقها يف رفض دخول األجنيب، 

يف حالة إذا ما تبني هلا أن دخوله سوف يشكل ديدا للنظام العام يف البالد، فإنه باملقابل 

  .ترتكب فيها خطأ ظاهر يف التقدير الرقابة عليها، و يقضي باإللغاء يف كل مرةميارس 

   

                                                           
1
« Pour décider l'expulsion d'un ressortissant étranger, le ministre de l'intérieur s'était 

fondé sur ce que l'intéressé était entré et séjournait en France dans des conditions 

irrégulières et sur ce qu’ 'il ne se livrait à aucune activité et était dépourvu de ressources 

normales. en estimant que ces faits, d'ailleurs partiellement démentis par les pièces du 

dossier, permettaient de considérer que la présence de l'étranger sur le territoire français 

constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article 23 de l'ordonnance du 2 

novembre 1945, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. »  Cf .C.E 

03/02/1975.www.légifrance.gouv.fr n94108. 
  .874.خالد السيد، املرجع السابق، ص 2
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  .القضاء اجلزائري - ثانيا

عدد املسائل املتعلقة بالضبط اإلداري لكوا مرتبطة بالنظام العام فنجد أن املشرع قد تت

يف منح  منح اإلدارة سلطة تقديرية واسعة يف هذا اال ومن بني هذه املسائل سلطة اإلدارة

حيث قضت الغرفة اإلدارية بالس األعلى بقرار صادر . التراخيص ومها رخصة البناء

بإلغاء قرار رئيس دائرة بئر مراد رايس ألنه مشوب خبطأ  1981جويلية  11بتاريخ 

  .1واضح

وتتلخص وقائع القضية يف أن املدعي حتصل على رخصة مسبقة من طرف رئيس 

مث حتصل على قرار صادر من نفس  1978أكتوبر  28ريخ الس الشعيب البلدي بتا

وبعدها قام رئيس الدائرة . 1979يناير  16السلطة اإلدارية يتضمن رخصة البناء يف 

يتضمن إرجاء تنفيذ األشغال واليت من شأا املساس  1979ماي  29بإصدار قرار  بتاريخ 

  .بالنظام العام

ة اإلدارية بالس األعلى يطلب فيه إلغاء قرار وبعدها قام املدعي برفع طعن أمام الغرف

وقضى . 1979نوفمرب  29رئيس الدائرة بسبب جتاوز السلطة مبوجب عريضة مؤرخة يف 

  الس األعلى

بناء على حيثيات القرار فإن منح رخصة البناء كان يستوجب التحفظ بشأا وكان 

كما أنه جيب حتديد األبعاد . لرخصةيتعني على  اإلدارة أن تقوم بتحقيق مسبق قبل تسليم ا
                                                           

 .80، ص2013، منشورات كليك، اجلزائر، 1.، ط1سايس مجال، االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء  1
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فكان من املالئم . اخلاصة املتعلقة بالصحة العامة واألمن العام اليت يشكلها إجناز هذه األشغال

رفض تسليم الرخصة أو تسليمها مع وجوب احترام الشروط اليت حتددها اإلدارة، وعليه فأن 

  .يستوجب اإلبطالقرار رئيس دائرة بئر مراد رايس مشوب خبطأ واضح وهو ما 

باعتباره " الواضح" يتبني لنا من خالل هذا القرار أن القاضي قد استعمل مصطلح 

سببا من أسباب دعوى جتاوز السلطة إللغاء قرار رئيس الدائرة، ويتبني ذلك من خالل عدم 

عام صحة الوقائع املادية مع تكييفها القانوين حيث أن القرار مل حيدد طبيعة املساس بالنظام ال

ويبدو لنا من خالل حيثيات قرار القاضي . من خالل اجناز األشغال املتعلقة مبسكن املدعي

أن تسليم رخصة البناء كان من طرف السلطة املختصة واملمثلة يف  رئيس الس الشعيب 

البلدي فهو ميارس سلطة الضبط داخل البلدية وقام بتسليم الرخصة للمدعي دون فرض أي 

  .راعاة النظام العام، أو أن هذه األشغال تشكل ديد أو مساسا بالنظام العامشروط متعلقة مب

كما أن القاضي يف قراره يبني عدم مالئمة فكرة النظام العام اليت استند إليها رئيس 

الدائرة مع طبيعة األشغال املراد اجنازها من طرف املدعي، باإلضافة إىل ذلك مل حيدد أبعاد 

املتعلقة مبوضوع الرخصة، مثال أن هذه األشغال تؤدي إىل نزاع أو أن هذه  فكرة النظام العام

األشغال تشكل ديدا بسالمة األشخاص املارين ولكن كل هذه االحتماالت يكون إجراءها 
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أثناء التحقيق أي قبل تسليم الرخصة ألنه ال حيق لإلدارة إعادة النظر يف الرخصة املمنوحة 

  . 1ولو كنت ضمنية

لة النظام العام جيب أن تكون واضحة املعامل واألسباب يف مضمون القرار إن مسأ

اإلداري حىت ال تستغل السلطة اإلدارية هذه الفكرة دون تدخل القاضي، إال أنه يف بعض 

املسائل املتعلقة مبنع دخول أجنيب ألسباب أمنية يقتضيها النظام العام فقد قضى جملس الدولة 

  . هذا األمر وال ميكنه أن يتدخل يف مناقشة تقدير سلطة اإلدارةباحترام سلطة اإلدارة يف

   

                                                           
حيث تتلخص وقائع هذه القضية يف استفادة املدعي من  1987 /04/ 18الس األعلى  الغرفة اإلداريةقرار  1

رخصة إدارية الستغالل حمل فارغ واستعماله كمستودع لسيارته  وتركيب باب حديدية موجب مقرر صادر عن 
إال أنه قام شخص أخر برفع دعوى يتضرر من  12/12/1985رئيس الس الشعيب البلدي لبلدية موزاية بتاريخ 

وم ا احلائز على الرخصة، األمر الذي دفع برئيس الس الشعيب البلدي بإصدار مقرر بتاريخ األشغال اليت يق
املتضمن تأجيل تنفيذ املقرر األول املتعلق برخصة البناء لغاية قيام مصاحل التعمري بفحص امللف من  18/03/1986

اختاذ قرار وقف التنفيذ وإلغاء املقرر ألنه إال أن الس قضى بعدم جواز إعادة النظر يف الرخصة عن طريق .  جديد
 . مشوب بعيب جتاوز السلطة
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وهو ما قضى به الس األعلى ملا قام املدعي برفع دعواه املتضمنة السماح له بدخول 

التراب الوطين نتيجة صدور أمر من طرف مصاحل الشرطة اجلزائرية للحدود ألن وجوده 

. على املوقف الذي اختذه حزب التحرير الوطين بالتراب الوطين ميس بالنظام العام اعتمادا

  .1وقضى الس بعدم مناقشة اإلدارة يف جمال تقديرها يف املسائل األمنية

بالنسبة لتطبيقات نظرية اخلطأ البني يف القضاء اجلزائري مل تستقر بشكل واسع يف 

عصرية، وما خمتلف ااالت ألن هذه التطبيقات مازالت قاصرة على جماراة التطورات ال

صاحبها من اتساع يف جمال السلطة التقديرية لإلدارة وتنوع طرق ممارستها هلذا النشاط، 

فهذه التطورات جعلت وسائل الرقابة القضائية التقليدية عاجزة بال ريب عن مواجهة هذه 

                                                           

املتضمن إلغاء القرار امللغي لرخصة البناء بسبب جتاوز  27/11/1982الس األعلى  الغرفة اإلداريةويف قرار -
صل املدعي على قرار حيث تتلخص وقائع القضية يف حت. السلطة وال ميكن التذرع برتع امللكية ألنه رتب حقوقا فردية

أصدر رئيس الس الشعيب البلدي قرار  19/05/1981وبتاريخ . 14/02/1978يتضمن رخصة البناء بتاريخ 
إال أن حيثيات .يتضمن وقف اجناز األشغال وأن هذه األرض هي حمل نزع امللكية للمنفعة العامة يف وقت الحق 

نون يف استحالة سحب قرار صحيح ينشئ حقوقا فردية وأن القرار الس األعلى أكدت على تطبيق املبدأ العام للقا
املتضمن رخصة البناء يكتسي الصيغة التنفيذية وينتج للمستفيد حقوقا وعليه قضى الس بإلغاء قرار رئيس الس 

  .  الشعيب البلدي املتضمن إبطال رخصة البناء وهو مشوب بعيب بتجاوز السلطة
عن سايس مجال، املرجع السابق،ص قرار صادر عن مقتبس  11/10/1986الس األعلى ب الغرفة اإلداريةقرار 1

املتضمن إلغاء قرار اإلدارة املتضمن رفض تسليم املعي جواز السفر بسبب   29/12/1984الس األعلى بتاريخ 
يا اجلزائريني إذا ما رأت بأن اخلطأ يف تطبيق القانون إال أنه جيوز لإلدارة رفض أو متديد أجل جواز السفر ألحد الرعا

تنقله إىل اخلارج من شأنه أن ميس باألمن العام وأن التقدير الذي تقوم به اإلدارة غري قابل للمناقشة أمام قاضي جتاوز 
ولكن يف قضية احلال قام رئيس دائرة بوفاريك قام بتسبيب وتوضيح مضمون القرار املتعلق بعدم تسليم جواز .  السلطة

مبنع استالم جواز السفر إذا كان  23/01/1977املؤرخ يف  01- 77من األمر رقم  11بيق املادة السفر بتط
أشهر من صدور احلكم، إال أن املدعي  6سنوات من صدور احلكم أو جنحة منذ  5الشخص حمكوم عليه جبناية منذ 

ه قضى الس بإلغاء قرار وعلي.ج.د700مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها حكم عليه سابقا بعقوبة شهر حبس قد 
 .  رئيس الدائرة لوجود خطأ يف تطبيق القانون
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التطورات وغري قادرة عن استيعاا، وفرضت على القاضي التزاما ضروريا وحتميا بتطوير 

  .1ته ملواجهة هذه التطورات دون عجز أو ختلفرقاب

  املبحث الثاين

  نظرية املوازنة

نتيجة ملا الحظه جملـس الدولـة    لقد جاءت نظرية املوازنة بني املنافع واألضرار    

سيما فيمـا  الفرنسي من متتع اإلدارة بسلطة تقديرية واسعة يف جمال األموال والعقارات، ال

مة وحتديدها؛ ألن هذه األخرية فكرة مرنة تتسم بعـدم الوضـوح   يتعلق بفكرة املنفعة العا

والتحديد األمر الذي أدى باإلدارة إىل سوء استخدامها والعمل على استغالل هذه الفكـرة  

  .لتغطية املصاحل الشخصية

ولذلك كان لزاما على القاضي اإلداري التدخل لوضع تعريف قضائي، يزيـل بـه   

ا بغرض حتقيق قدر من احلماية لألفراد يف مواجهة اإلدارة عند غموض املنفعة العامة وحتديده

  . تعسفها يف استعمال سلطتها التقديرية

، تطبيقات القضـائية  )املطلب األول(مفهوم نظرية املوازنة وللتفصيل أكثر نتطرق إىل 

  . )املطلب الثاين(

   

                                                           
  .42فريدة أبركان، املرجع السابق، ص 1
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  املطلب األول

 نظرية املوازنة مفهوم

عة يف تقدير املنفعة العمومية اليت حيققها مشروع تتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية واس

ولقد كان القاضي اإلداري ميتنع عن رقابة هذه املسألة يف  ،عملية نزع امللكية اخلاصة

السابق، إال أن االجتهاد القضائي يف فرنسا قد تطور تدرجييا يف خمتلف املسائل املتعلقة 

يف استعمال سلطتها بعد عجز الرقابة  وذلك للحد من التعسف ،بالسلطة التقديرية لإلدارة

جملس الدولة الفرنسي يف رقابته على سلطة اإلدارة يف نزع  أخذ، حيث عن ذلك التقليدية

ما يسمى بنظرية املوازنة بني التكاليف واملزايا كأسلوب جديد  ،امللكية اخلاصة للمنفعة العامة

  .يف الرقابة على مالءمة القرارات اإلدارية

، )الفرع األول(ولتوضيح أكثر ملضمون نظرية املوازنة، سنتطرق إىل نشأة هذه النظرية 

الفرع ( بنظرية اخلطأ البني نظرية املوازنة عالقة، )الفرع الثاين(رأي الفقه يف هذه النظرية 

  ).الثالث

  الفرع األول

  نشأة وتطور نظرية املوازنة

كانت هلا أسباا وتداعياا املتعلقة بتوسع  بل ،ن نشأة نظرية املوازنة مل تأيت من فراغإ

التعدي  من خالللتقرير املنفعة العامة التقديرية  استعمال سلطتهاالتعسف من اإلدارة يف 
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وهلذا تدخل القاضي بعدما كان ميتنع عن رقابة . حق دستوري وقانوين وهو حق امللكيةعلى 

سألة تقدير املنفعة العامة ليست من يف هذا اال حبكم أن م السلطة التقديرية لإلدارة

يف تقدير قرارات اإلدارة كونه ميثل سلطة مستقلة تفصل يف الرتاعات وال يتدخل  صالحياته،

  .واملسائل املتعلقة باملنفعة العامة بشكل خاص،عامبشكل 

دون قيامه بالبحث عن واقعية  ،وجود فكرة املنفعة العامةرقابته تتوقف مبجرد  فكانت 

ومدى حتقيق املزايا  ،والظروف احمليطة بعملية نزع امللكية ،نفعة العامة وضروراهذه امل

  .1ية مقابل األضرار اليت تنجم عنهاواملنافع من خالل هذه العمل

 لمنفعةنزع امللكية ل قرارات على الرقابة يرفض الفرنسي الدولة جملس كان لقد      

 القاضي دور فكان ،لإلدارة التامة التقديرية سلطةلل العامة املنفعة تقدير أمر تاركًا العامة

 ،عامة منفعة حتقيق إىل ذاا دحب دف إجنازها املراد األعمال هل التأكُّد على يقتصر اإلداري

 منراد نزع ملكيتها امل األجزاء اختيار اًوخصوص املشروع مضمون يف البحث رافضا

 يف يتمثَّل القاضي دور فإن خارجي، طريق فتح أجل من نزع ملكية  مبناسبة الفمث .األراضي

 الطريق مسار يف البحث رافضا عامة منفعة ذاته حد يف يشكِّل الطريق إنشاء أن من التحقُّق

 بصورة العامة املنفعة إعالن مشروعية حيدد اإلداري القاضي نأ  مبعىن، اإلدارة من املقرر

                                                           
لإلدارة، املرجع السابق،  بعض مالمح االجتاهات احلديثة يف الرقابة القضائية على السلطة التقديريةأمحد أمحد املوايف،  1

خالد السيد، املرجع .115.مايا حممد، املرجع السابق،ص.134ص غيتاوي عيد القادر، املرجع السابق،.32.ص
 .884.السابق، ص
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لتأكد من خالل معايري حتدد صحة احمليطة ذا العمل وا الظروف يف البحث دون جمردة،

  .1 املنفعة العامة

 قضيةاليف  واألضرار املنافع بني املوازنة بنظرية الفرنسي الدولة جملس قضى ولقد    

يقوم على أساس  العامة املنفعة تقديرأن  قرر حيث ،ville nouvelle-Est املعروفة والشهرية 

 جاء وقد. إجنازها اإلدارة تتوىل اليت األعمال عن تنتج اليت واألضرار الفوائد بني ما التوازن

 إذا إالَّ مشروعة، بصورة العامة للمنفعة عنها يعلن أن ميكن ال أعمال أية بأن" حكمه يف

 االجتماعي، النظام على احملتملة واألضرار املايل والثمن الفردية امللكية على األضرار كانت

 املبدأ هذا حسب اإلداري القاضي بأن ذلك ويعين ؛حتقِّقها اليت ةفعللمن ةامراع مفرطة غري

 فوائده نأ مبعىن إجيابية، النتيجة كانت فإذا وأضراره، املشروع فوائد بني ما موازنة يضع

 عكسية، النتيجة كانت وإذا؛ مشروعا يكون العامة املنفعة إعالن قرار فإن أضراره، من أكثر

 أكَّد القرار هذا ويف. مشروع غري املنفعة عالنإ قرار كان فوائده من أكثر أضراره أن مبعىن

 شرق يف جديدة مدينة إنشاء ملشروع العامة املنفعة إعالن قرار مشروعيةعلى  الدولة جملس

  2.أضراره من أكثر كانت املشروع هذا فوائد ألن ليل؛ مدينة

                                                           
مصلح الصرايرة، مدى تطبيق حمكمة العدل العليا للمبادئ اليت أقرها القضاء اإلداري يف رقابته على السلطة التقديرية  1

  .  181، ص2009دمشق،  ،1، العدد 25لإلدارة، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، الد 
2
 « Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes 

a la propriété privée, le cout financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social 

qu’elle comporte ne sont pas excessifs, eu égard a l’intérêt qu’elle présente. En l’espèce, 

dans l’est  circonstances de l’affaire, et compte tenu de l’importance du projet. La 

circonstance que l’exécution de celui-ci implique disparaissent une centaine de maisons 

d’habitations n’est pas de nature à retirer a l’opération son caractère d’utilité publique. » 

Cf. C.E 28 mai 1971 N° 78825  www.légifrance.gouv.fr 
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  الفرع الثاين

 املدلول الفقهي لنظرية املوازنة

أن العالقة بني رقابة التناسـب ونظريـة    George BRAIBANTيرى الفقيه الفرنسي 

قد امتدت خالل  املوازنة سببها ممارسة اإلدارة لسلطتها التقديرية، خصوصا أن هذه الرقابة

ـ اليت تتطلب تطوير  السنوات األخرية يف بعض املسائل ها وتغيري من أساليب الرقابة ومن بين

1املنافع واألضرار وسيلة املوازنة بني
.  

أن الرقابة القضائية املتعلقة بنظرية املوازنة  André de Laubadèr الفرنسي الفقيه أما

ومل  القاضي اإلداري ميارس رقابة التناسبه أقر بأن نكما أ ،مرتبطة مبحل أو موضوع القرار

اعترب أن غياا أو عدم كفايتها يترتب عنه ممارسة رقابة التناسب ويذكر رقابة املالءمة 

سواء من حيث  رار عكس رقابة املالءمة القائمة على أسباب القرار اإلدارياملتعلقة مبحل الق

  . القانوين التكييفالوقائع املادية أو 

مبسألة نزع امللكيـة   ةنشأة نظرية املوازنة بني املنافع واألضرار متعلقكما أنه يرى أن 

له متعلق بإنشاء  يف أول قراراخلاصة للمنفعة العامة، وهو ما قضى به جملس الدولة الفرنسي 

املدينة اجلديدة الشرقية؛ فالقاضي يقوم بتقدير املنفعة العامة من خالل العملية املتوقع القيـام  

للمنفعة العامة ختضع لرقابة القاضي من خالل قيامـه  حيث أقر بأن نزع امللكية اخلاصة . ا
                                                           

.117.املرجع السابق، ص مايا حممد ،مقتبس عن  1 
1
 « Ce contrôle de la proportionnalité a été au cours de ces dernières étendu, en certaines  

matières, à l’exercice de compétences discrétionnaires par une jurisprudence à laquelle 

on donne généralement le nom de contrôle du bilan-coût-avantages. 
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النظام االجتماعي مـن  عاة بتقدير األضرار اليت تلحق بامللكية اخلاصة والتكلفة املالية مع مرا

   .1خالل املساوئ النامجة عن هذه العملية

رقابة التناسب تكون على القرارات اليت متارس  أن فريى R.Chapusأما الفقيه الفرنسي

وأحيانا تكون هذه الرقابة كاملة عندما يتم التعمق أكثر من  ،فيها اإلدارة سلطتها التقديرية

 حيث يتم تطبيـق نظريـة   ؛سائل املتعلقة بتكييف الوقائع املاديةوذلك يف امل ،الرقابة العادية

  .املوازنة يف تقرير املنفعة العامة

إن العمل ذه النظرية من طرف القاضي اإلداري يستوجب طرح ثالث أسئلة هامـة  

  :وهي

  حتقق منفعة عامة بشكل ملموس؟ اخلاصة هل عملية نزع امللكية-

  د ضرورية لتحقيق املنفعة العامة؟تعاخلاصة هل عملية نزع امللكية -

هل عملية نزع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة ال يترتب عنها تكلفة ماليـة وضـرر   -

  اجتماعي؟

                                                           
 Ce contrôle a pour objet, en permettant au juge d’exercer un contrôle de la 

proportionnalité, de pallier l’absence de contrôle de l’adéquation de la proportionnalité, 

de la décision aux motifs. Il a pris naissance en matière d’expropriation pour cause 

d’utilité publique. En cette matière, il permet au juge d’apprécier si dans l’opération 

projetée « les atteintes à la propriété privée, le cout financier et éventuellement les 

inconvénients d’ordre social que comporte l’opération, ne sont pas excessifs eu égard à 

l’intérêt qu’elle présente.» Cf. Andrée de LAUBADERE, op.cit, p135. 
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إذا كانت اإلجابة على هذه األسئلة بنعم فإن عملية نزع امللكية للمنفعة العامـة هلـا   

فإن هذه العملية تترتب عليها ، أما إذا كانت اإلجابة ال اجيابيات وحتقق النتيجة املرجوة منها

  .  1سلبيات إذن هذه النظرية تقوم على املوازنة بني املنافع واألضرار

   M-C.ROUAULTيف حني يرى الفقيه 

Le développement du contrôle du bilan cout-avantages a resserré les 

liens entre les circonstances de fait et la légalité et permis d’approfondir le 

contrôle juridictionnel. Il ne s’est par pour autant transformé, d’un point de 

vue strictement juridique, en contrôle de l’opportunité. La décision est 

annulée parce que son bilan est négatif, pas parce que celui d’une autre 

décision serait meilleur
2
.    

ـ  ROUAULTيتبني لنا من خالل هذا الرأي أن الفقيه الفرنسـي   أن رقابـة  رى ي

 ،ة بني املنافع واألضـرار مت تفعيل مبا يسمى رقابة املوازنالتناسب قد تطورت تدرجييا إىل أن 

 خمتلف الظروف احمليطة بالواقعة واملشروعية وكذلك تشديد الرقابة وأا تقوم على اجلمع بني

من خالل تدخله يف سلطة اإلدارة عنـد   أي التعمق فيها أكثر من الرقابة العادية ،القضائية

فالقاضي اإلداري عندما يلغي القرار على أساس هذه النظرية فذلك ال  ،اختيارها هلذا القرار

                                                           
1
 Cf. René CHAPUS, op.cit, p. 949-948  

2
Marie-Christine ROUAULT, op.cit, p151.  
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أو السلطة التقديرية لإلدارة بل يرتكز على املوازنة واملقارنة بني األضرار يعين أنه يتدخل يف 

 .السلبيات اليت يرتبها هذا القرار من ناحية ومن ناحية أخرى املنافع واملكاسب عند إلغائه

جاءت نتيجة للحد من مظاهر السـلطة   يعترب أن نظرية املوازنة WALINEأما الفقيه 

، وفقا ملا أقره جملـس الدولـة   التقديرية لإلدارة يف جمال نزع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة

يف حكمه الشهري املتعلق باملدينة اجلديدة الشرقية، حيث تتضمن هذه النظريـة يف   الفرنسي

مدلوهلا التأكد من واقعية املنفعة العمومية والعمل على ترشيد االختيارات التقديرية للسلطة 

فالقاضي اإلداري يعمل على الدفاع عن املقتضيات احلديثة واملتمثلـة يف التكلفـة   . اإلدارية

    .1الجتماعية واألضرار اليت تلحق بامللكية اخلاصةاملالية وا

ة اإلدارة لسلطتها التقديرية ممارس جماالت توسع أن G.VEDELيرى الفقيه الفرنسي 

فرض على القاضي البحث عـن  خصوصا املسائل املتعلقة برتع امللكية اخلاصة، األمر الذي 

 اها للمنفعة العامة باعتباره شـرط معيار يهدف حلماية حق امللكية ورقابة اإلدارة عند تقرير

ولذلك تدخل القاضي اإلداري بوضع معيـار  ، إال أن املشرع مل حيدده حتديدا كافيا أساسيا

  .2يهدف إىل أن تكاليف املشروع وأعبائه ال تزيد عن مزاياه وفوائده بشكل مفرط

ضي اإلداري نظرية املوازنة قد استعملها القا كما يرى العديد من الفقهاء الفرنسيني أن

للحد من السلطة التقديرية لإلدارة يف تقدير املنفعة العامة، كما تعد تقنيـة أو وسـيلة يف   

فالغرض من هذه النظرية ال يتعلـق  . استعمال ما يسمى برقابة التناسب على القرار اإلداري
                                                           

1 Cf. Marcel WALINE, op.cit, p250. 
2
Cf. George VEDEL, droit administratif, P.U.F, Paris, 1968 , p323.  
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عباء االجتماعية والضرر الذي يصـيب صـاحب   األفقط بل لتكاليف االقتصادية امبواجهة 

   .1لكية وغريها من األمور اليت هلا صلة باملنفعة العامةامل

القاضـي  نظرية املوازنة هي تطبيق ملبدأ التناسـب، ف رمضان بطيخ أن  األستاذيرى 

اإلداري مل يعد يراقب فكرة املنفعة العامة يف ذاا كفكرة جمردة أو مطلقة، وإمنـا أصـبح   

جعلت من اإلدارة تقر بوجود منفعـة  يراقب هذه الفكرة يف ضوء الظروف واملعطيات اليت 

، حيث يقتضي موازنة بني التكاليف واملساوئ االجتماعية يف كفة مـع مـا حيققـه    عامة

املشروع من مزايا يف كفة أخرى فإن رجحت الكفة األوىل فيقوم بإلغاء هذا القـرار، ويف  

  .   2مةحالة العكس يترتب تنفيذ القرار املتضمن نزع امللكية اخلاصة للمنفعة العا

سامي مجال الدين أن املوازنة بني املنافع واألضرار هي مبدأ من املبادئ  األستاذويرى 

العامة للقانون خيتلف عن مبدأ التناسب، ألن املبدأ األول يراعي فيه القاضي أضرار القرار يف 

ـ  ل كفة ومنافعه يف الكفة األخرى من أجل احلكم بإلغائه أو صحته، فهذه األمور تتعلق مبح

                                                           
1 « Le contrôle du bilan cout-avantages ainsi une technique particulière qui situe à mi-

chemin entre le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et le contrôle de 

proportionnalité intégral. Sont ainsi examinés non seulement le cout financier de 

l’opération, mais également son cout social au sens large, ainsi qua l’atteinte qu’elle 

porte a la propriété privée au à d’autres intérêts publics éventuels. » Cf. Xavier 

PHILIPPE, droit administratif général, L.U.A, PARIS, 2é, 1999, p286.  

Cf. Gille LEBERTON, droit administratif général, 4é, Dalloz, PARIS, 2007,p397.            
   .309.، املرجع السابق، صرمضان بطيخ 2 
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القرار؛ إال أن املبدأ الثاين يرتبط بالعالقة بني حمل وسبب القرار أي التوافق بني األثر والدافع 

   .  1إلصدار القرار اإلداري

إللغـاء   عليها القاضييعتمد خالد السيد أن املوازنة تعترب وسيلة  األستاذيف حني يعترب 

وائد اليت تترتب على القرار من جهة؛ القرار أو احلكم بصحته، وذلك بناءا على املزايا أو الف

وكذلك األضرار والسلبيات من جهة أخرى، الشيء الذي يصعب معه إجياد تعريف ملبـدأ  

املوازنة، و مع ذلك ظهرت بعض التعريفات الفقهية خبصوص نظرية املوازنة حيث جـاءت  

مشروع أو عملية  مرتبطة مبجال نزع امللكية، وهكذا فنظرية املوازنة تعين انه لتقدير شرعية 

ما باعتبارها من املنفعة العامة، يتعني معرفة ما حتققه من مزايا وفوائد، والوقوف على ما ترتبه 

من أضرار و اعتداءات على امللكية اخلاصة، وما تستلزمه من نفقات وتكاليف ماليـة مـع   

بـني هـذه   األخذ يف االعتبار األضرار االقتصادية واالجتماعية للمشروع وإقامة موازنـة  

  .2العناصر

                                                           
العتباره أن  ،سامي مجال الدين أن جانب كبري من الفقه الفرنسي خيلط بني مبدأ املوازنة ومبدأ التناسب األستاذيرى  1

األول له عالقة بعنصر احملل فقط كما يتضح يف املسائل املرتبطة بتقدير املنفعة العامة، وعند رقابة القاضي اإلداري 
دأ يقدر مدى مالءمة هذا القرار؛ أما الثاين فيتعلق بتوفيق لتقدير املنفعة العامة من خالل مراعاة تطبيق هذا املب

لذلك جند أن عند اإلخالل به يكون . واالنسجام بني عنصري السبب واحملل وهو ما جنده يف القضايا واألمور التأديبية
واملخالفة  هناك إفراط أو تفريط بينهما أي عدم تناسب فالقاضي ميارس رقابته على أساس وجود انسجام بني العقوبة

  .276. سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص.فإذا حتقق ذلك سمي بقضاء الغلو
وقد علق مفوض .حبيث ال ميكن إقرار املشروع إذا جاءت األضرار و األعباء املترتبة عليه بالنسبة للمزايا اليت حيققها 2  

إن هذه الرقابة اليت بدا ميارسها جملـس  : "لفرنسي احلكومي الفرنسية على هذا التطور اجلديد يف قضاء جملس الدويل ا
الدولة على اإلدارة العامة هدفها أن تفرض قدرا أقل من املنطق وحسن التقدير على رجال اإلدارة، فـإذا كـان يف   

  .887. سيد، املرجع السابق، ص خالد" وسعهم أن خيتاروا فليس معىن ذلك أن يفعلوا ما يشاءون
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تتمثـل  ملوازنة تقوم على قاعد أساسية، ونظرية ا يعقوب يوسف فريى أن األستاذأما 

هذه القاعدة يف أن القاضي وإن كان يقوم بعملية املوازنة بني املنافع و األضرار املترتبة على 

قارنة مـع  القرار فانه ال يلغي القرار إال إذا كانت مضاره تتفاوت بشكل جسيم وواضح م

أو املبالغ فيها بني كفيت املوازنة، وهذه القاعدة  مزاياه، فهو ال يتعدى سوى باملفارقة املفرطة

 . 1الفقهيةرية املوازنة قيمتها القانونية وهي اليت تعطي لنظ

من خالل هذه اآلراء الفقهية جند أا تتفق من حيث طبيعة الرقابـة القضـائية الـيت    

ذلك من حيـث مضـمون أو   كعلى السلطة التقديرية لإلدارة، و ميارسها القاضي اإلداري

مدلول هذه النظرية، كوا تقوم على تقدير حجم املزايا أو املنـافع مقابـل التكـاليف أو    

األضرار اليت يرتبها القرار اإلداري، خصوصا يف جمال نزع امللكية اخلاصة لتحقيـق املنفعـة   

  .بعض ااالت االقتصاديةالعامة، كما أن تطبيق هذه النظرية يشمل 

إال أن االختالف الفقهي كان بشأن تكييف هذه النظرية مع عناصر القـرار اإلداري،  

أن أغلب الفقه الفرنسي قد اعترب ممارسة القاضي هلـذه   حيث جندوطبيعة الرقابة القضائية، 

ملنفعة العامة هي وموضوعه باعتبار امبحل القرار  مرتبطالوسيلة يف الرقابة على املنفعة العامة 

اليت ميارسها القضائية الرقابة  طبيعةوأن األثر القانوين املترتب عن عملية نزع امللكية اخلاصة، 

ألنه يراعي فيها نتيجة املوازنة بـني منـافع    برقابة التناسبالقاضي اإلداري يصطلح عليها 

  .وأضرار هذا القرار فهو إذن يراقب مدى تناسب املنفعة العامة

                                                           
1
  .236.املرجع السابق،ص يعقوب يوسف احلمادي،  
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مبدأ من املبادئ  من خالل هذه اآلراء الفقهية أن هناك من يعترب هذه النظرية  نالحظ

نة التصـريح باملنفعـة   على القرارات املتضم هقيطباملتعلقة مبحل القرار ويتم  ت العامة للقانون

يف القرارات التأديبية الذي يقوم على التوفيق  يستند عليه يعترب التناسب مبدأ العامة، كما أنه

نسجام بني عنصري السبب واحملل يف القرار اإلداري، وليس له عالقة بطبيعة وتسـمية  واال

. الرقابة اليت ميارسها القاضي اإلداري يف هذه املسائل كما هو الشأن بالنسبة للفقه املصـري 

على خالف الفقه  أما الرقابة اليت ميارسها القاضي اإلداري فهي رقابة مالءمة القرار اإلداري،

تسمى وي الذي يعتربها يف هذه احلاالت اليت تتوسع فيها سلطة القاضي يف االختيار الفرنس

  . برقابة التناسب

من خالل اعتباره أن نظرية املوازنة بـني   ،يف حني نؤيد ما ذهب إليه الفقه الفرنسي

على قرار نزع امللكيـة اخلاصـة   املنافع واألضرار هي وسيلة قضائية ملمارسة رقابة التناسب 

. نفعة العامة وليس مبدأ من املبادئ العامة كما ذهب إليه بعض مـن الفقـه املصـري   للم

فالقاضي اإلداري يراعي هذا التناسب من خالل موضوع أو حمل القرار أي عنـد تقـديره   

للمنفعة العامة، وعلى هذا األساس يقوم بالتوازن بني املكاسب والتكاليف اليت يرتبها هـذا  

  .تصادية واالجتماعية ولذلك سميت برقابة التناسبالقرار من الناحية االق
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  الثالث الفرع

  معيار نظرية املوازنة بني املنافع واألضرار

يقصد مبعيار املوازنة بني املنافع واألضرار ذلك امليزان أو الضابط الذي يستعني به 

ري ية ما، أو نتائج تصرف إداالقاضي اإلداري كي يتمكن من تقدير مزايا ومضار عمل

يبدو هذا املعيار يف العوامل اليت تربز املزايا  ،، ففي جمال نزع امللكية للمنفعة العامة مثالمعني

املترتبة على هذه العملية وكذلك األضرار أو املساوئ اليت قد تنجم عنها ، حبيث يستطيع 

ني القاضي يف ضوء هذه العوامل إجراء املوازنة والترجيح بني هذه وتلك ليقرر أي الكفت

  . أرجح

هناك جمموعة من املعايري لكل منها تأثريه على عملية املوازنة بني املنافع واألضرار 

  النامجة عن العمل الذي تباشره اإلدارة ونذكر من أمهها

  املعيار االقتصادي -أوال

دف املنفعة العامة إىل حتقيق التنمية االقتصادية من خالل توفري الرفاهية إىل األفراد 

فاملوازنة بني . معيشتهم، كما أن مراعاة املنفعة االقتصادية جزء من املنفعة العامة وحتسني

املنافع واألضرار يتم فيها االعتداد باملنفعة االقتصادية للمشروع، فالتنمية االقتصادية مربر 
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كايف لالعتراف بصفة املنفعة العامة، فيجب أن يكون للمشروع هدف اقتصادي يعود على 

  .       1يع األفرادأثره على مج

  معيار التكاليف املالية للعملية - ثانيا

وفقا هلذا املعيار جيب على القاضي مراعاة التكاليف املالية اليت تتحملها اجلهة املكلفة 

بتنفيذ املشروع وذلك من حيث قدرا على حتمل األعباء املالية اليت يستوجبها القيام بتنفيذ 

أخرى جيب النظر إىل املزايا املالية اليت حيققها تنفيذ هذا  املشروع هذا من جهة؛ ومن جهة

فالقاضي اإلداري ال يكتفي عند تقدير أو تقييم التكاليف املالية للمشروع مبا قد .املشروع

ينفق على إنشائه فقط، وإمنا يأخذ يف حسبانه أيضا املقدرة املالية للجهة القائمة على التنفيذ، 

  . 2سبق املشتمل على بيان التقديرات اإلمجالية لنفقات املشروعوذلك من خالل التحقيق امل

                                                           
 .106مايا حممد، املرجع السابق، ص 1
القاضي اإلداري بإلغاء مشروع إنشاء مطار يف إحدى القرى عندما وجد أن التكاليف املالية الالزمة  فقد قضىوهلذا  2

لالقتصاد احمللي  فقد اعترب أن ذلك من شأنه أن يسبب أضرار. هلذا املشروع ال تتناسب مع املصادر املالية لتلك القرية
   تفوق بكثري الفوائد اليت قد تترتب على إنشاء املطار حيث يتضمن احلكم يف عبارته

« le cout serait hors de proportion avec les ressources financières de la commune  »   

 .899عن خالد سيد حممد محاد، املرجع السابق،صمقتبس 
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مبسألة التكاليف املالية للمشروع، ويف مقابل ذلك املزايا 1ولقد اهتم القضاء الفرنسي

املالية للمشروع كأحد اجلوانب اإلجيابية واملهمة اليت تربر املنفعة العامة من خالل نزع 

  .امللكية اخلاصة

  :معيار حق امللكية اخلاصة - اثلثا

بني األضرار اليت ميكن أن تصيب امللكية اخلاصة  يقوم هذا املعيار على أساس املقارنة

نتيجة نزع امللكية وبني الفوائد اليت قد تترتب على املشروع املزمع إقامته، وعلى هذا 

األساس يصدر القاضي حكمه بعد املوازنة بني الضرر الذي يصيب صاحب امللكية اخلاصة 

  .از هذا املشروعمع حبجم وطبيعة املنفعة العمومية وضرورا من خالل إجن

ويرى الدكتور أمحد املوايف أن املنفعة اخلاصة مرتبطة بأحد أو مبجموعة من األفراد يف 

استغالل أو التصرف يف ملكية معينة، إال أننا جند أحيانا التقارب بني املنفعة اخلاصة واملنفعة 

العامة حينما تتحققان معا إال أن هذا األمر مقصور فقط يف اال االقتصادي، كما أن هذا 

لتقارب ال يؤدي بالقول أن املنفعة العامة هي جمموع املنافع اخلاصة وهلذا السبب مت اللجوء ا

                                                           
والذي مت من خالله إنشاء طريق زراعي يوفر  Lepellyيف قضية  07/12/1979جملس الدولة الفرنسي قرار 1

عن مايا حممد، املرجع السابق، مقتبس . للبلدية املصروفات والتكاليف املالية اليت كانت تنفق على صيانة الطريق السابق
  .109ص
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إىل نظرية املوازنة بني املنافع واألضرار حيث تكون املنفعة العامة يف الكفة الراجحة بغض 

  .   1النظر عن حجم وطبيعة املنافع اخلاصة

  :تبة على القرارمعيار اآلثار االجتماعية والبيئية املتر -اعبار

يقصد ذا املعيار مراعاة النتائج اليت يرتبها قرار نزع امللكية للمنفعة العمومية من 

الناحية االجتماعية والبيئية، أي دراسة اجلوانب واآلثار املترتبة عن قرار نزع امللكية للمنفعة 

  .العمومية على األفراد وعلى الوسط الطبيعي

ايري أن القاضي يبين حكمه يف املوازنة بني املنافع واألضرار يتبني لنا من خالل هذه املع

النامجة عن صدور قرار نزع امللكية بشكل واقعي، مما يعين أن أحكامه ال تأخذ مسلكاً 

 ،واإلمكانيات املادية ،واحداً وإمنا تتفاوت بتفاوت ظروف ومعطيات املكان والزمان

  . والتكاليف االجتماعية وغريها

  الرابعالفرع 

  العالقة بني نظرية اخلطأ الظاهر واملوازنة بني النافع واألضرار

إن السلطة التقديرية لإلدارة تعين حرية أكثر لإلدارة وتعين مرونة أكثر يف احلركـة،   

كما تعين أيضا وجود قدرة حمدودة يف الرقابة القضائية يف القضاء على بعـض التصـرف   

اإلداري فسلطة اإلدارة التقديرية دف إىل فسح اال أمامها ملوازنـة األمـور وتقـدير    
                                                           

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية " نظرية املوازنة"، فكرة املنفعة العامة يف نزع امللكية اخلاصة أمحد أمحد املوايف 1
 .  270، ص1992 ،اإلسكندريةاحلقوق جامعة 
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متطلبات الظروف اليت تعرض عليها، و بالتايل اختيار نوع التصرف املالئم لكل طرف على 

حاجة الداعيـة  الغايات املناسبة للتصرف يف النهاية حمققا لألهداف وحدا حىت يكون هذا ال

  .إليها

من خالل أعماهلـا   إذا كان منح اإلدارة هذه السلطة التقديرية يف اختاذ ما تراه مناسبا

يعين أبـدا   صماء تنفذ القانون بسلطة ما، فإن ذلك التصور على أا جمرد آلة  القانونية اليت

جيـب  ون معىن، بل تعمل سلطتها بال رقيب و يصبح مبدأ املشروعية بدأن يترك هلا العنان و

أن حتتـرم فيهـا    فعليها قرارااوفقا للقانون، وخصوصا مجيع أعماهلا القانونية  أن تكون 

  .1عة لرقابة القضاء خاضأركان مشروعية القرار ألا  عناصرصحة متطلبات 

األساس ميكن القول أن القاضي اإلداري من خالل أعماله هلذه الوسـيلة  هذا و على 

زان العدالة فيوازن بـني مزايـاه   وم بوضع اآلثار املترتبة عن القرار املتخذ يف مييق ،الرقابية

حبيث تكـون   ،أضراره وال حيكم بإلغاء القرار إال إذا كان هنالك سوء تقدير من اجلسامةو

املنافع الـيت   أومعه اآلثار السلبية أو األضرار النامجة عنه جسيمة و ضخمة بالنسبة للمزايا 

فة املعطيـات  اإلشارة أن القاضي يأخذ يف اعتباره عند تقدمي املزايا و املضار كاحيققها، مع 

الظروف احمليطة بالقرار و اليت ختتلف و تتنوع من حيث الوجود و األولويـة بـاختالف   و

  .2القضايا املطروحة

                                                           
  .892.خالد سيد حممد محاد، املرجع السابق، ص 1
  
 .893.خالد السيد، املرجع السابق، ص 2
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و جتدر اإلشارة أنه ليس هنالك اختالف على مستوى وجوهر كل من نظرية املوازنة 

حيث ميكن تعريف هذا األخري بأنه أداة حتليل تسمح برقابة أكثـر   ،خلطأ الواضحونظرية ا

أنه يقع علـى وصـف   ا اإلدارة يف املسائل الفنية والدقيقة، وفعالية للتقديرات اليت تقوم 

اليت كانت تتهرب من الرقابة اإلدارة  علىقد ابتكره القاضي اإلداري لزيادة رقابته و  الوقائع

   .1القضائية

إجبارها على عدم و نصبان على مراقبة السلطة التقديرية لإلدارةإن كال من النظريتني ت

ف بني النظـريتني  بيد أن هنالك اختال ،املبالغة أو اإلفراط يف سوء تقديرها ملضمون قراراا

إذ بينما تنصب رقابة املوازنة بني املنافع واألضرار أساسا على حمـل   .على مستوى الشكل

 مسالة التكييف القانوين أما اخلطأ البني فيقوم على. املرتبط باملنفعة العمومية داريالقرار اإل

  .ومدى تناسبه مع حمل القرار

اتساعه، فان رقابة اخلطأ الواضـح يف التقـدير قـد    أما على مستوى مشول التطبيق و

داريـة  أصبحت نظرية عامة يف فقه القانون اإلداري، حيث تتسع لتشمل كافة األنشطة اإل

يف بعض القضايا وخاصـة ذات البعـد   بينما جند نظرية املوازنة حمدودة التطبيق و تنحصر 

على رأسها الرتاعات املتعلقة برتع امللكية من أجل املنفعة العامـة باعتبارهـا   االقتصادي، و

                                                           

  .114.مايا حممد، املرجع السابق، ص. 234.يعقوب يوسف احلمادي، املرجع الساابق، ص 2
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ا إضافة إىل بعض قضايا الـتعمري  أخرجها إىل الوجود، هذاال الذي احتضن هذه النظرية و

  .1شروعات االقتصاديةاملو

 املطلب الثاين

  األضرارنظرية املوازنة بني املنافع ول تطبيقات القضاء 

اإلشارة  تإن نظرية املوازنة ولدت يف ظل نزع امللكية من أجل املنفعة العامة كما سبق

وكثريا ما يتعدى القضاء الفرنسي حتديد فكرة املنفعة العامة فيقف على تكـاليف   ، ذلكإىل

حيانا أشروع الذي تنوي السلطة النازعة للملكية أو من يقوم مقامها إلجنازه، بل و املوازنة امل

خرى املقابلة اليت ستهدر يف مقابل و املصلحة أو املصاحل اخلاصة األأبني املنفعة املارد حتقيقها 

  .ذلك

يف مفهوم و املالحظ أن القضاء اإلداري الفرنسي يتزعمه جملس الدولة، قد اتسع كثريا 

. و املرافق العمومية بوجه خـاص  ،نفعة العامة متاشيا مع تطور وظائف الدولة بوجه عامامل

بالرغم من ذلك، فان رقابة جملس الدولة هذه، كثريا ما تتجاوز كما أسلفنا جمرد الوقوف و

ـ  ن عند حتديد ذلك املفهوم، رقابته إىل اجلوانب املالية والفنية للمشروع، و ما خيتلف عنه م

وكذلك الشأن بالنسبة للقضاء املصـري  . أضرار سواء بالنسبة للمصلحتني اخلاصة و العامة

الذي كانت له العديد من القرارات يف تطبيق هذه النظرية، إال أن القضـاء اجلزائـري مل   

  .فكانت قراراته حمدودة وضيقة من حيث حتديده للمنفعة العامة
                                                           

1
  .237.مادي، املرجع السابق، صيعقوب يوسف احل  
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، )الفـرع األول (يقات القضاء الفرنسي من خالل تطب وهو ما سوف نبينه بالتوضيح

  ).الفرع الثالث(، القضاء اجلزائري)الفرع الثاين(القضاء املصري 

  الفرع األول

  تطبيقات القضاء الفرنسي    

مصدر نشأة نظرية املوازنة بني املنافع    « ville nouvelle est »1تعترب قضية 

 مدينةبناء  1966 عام قررت يةالفرنس احلكومةيف أن  ،حيث تتلخص وقائعهاواألضرار

 التعليم هيئات وإخراج املدينة، يف العمرانية املشاكل حلّ دف ،ليل مدينة شرق جديدة

 املشروع تضمن حيث .ةللطلب سكين جممع إنشاء وكذلك املكتظة، املدينة وسط من العايل

 سكنيا وجممع شخص، ألف وعشرين ومخسة ألفًا عشرين بني ما تضم جديدة مدينة إنشاء

 يزيد ومبلغ هكتار، مخسمائة إىل املشروع هذا وحيتاج .طالب ألف ثالثني الستقبال خمصصا

 مبوجب حديثًا إنشاؤه مت بعضها ،المرت ومخسني مائتني هدم وكذلك فرنك، مليار على

   .السابق العام يف منحها مت رخص

 مثانية إزالة على مراأل اقتصر احلديثة، األبنية سكان من الشديدة للمعارضة واستجابة

 مثانني هدم تاليف أجل من عليها اقترح الذي احللّ احلكومة ورفضت فقط، المرت ومثانني

 املشروع أعلن وقد .املشروع يف املقرر الرئيسي الطريق على املدخل بتغيري وذلك منها، المرت

 جملس أمام مةالعا املنفعة إعالن قراريف  طعنمت ال وقد ،03/04/1968ة يف  العام للمنفعة
                                                           

1 Cf. C.E 28/05/1971 n: 78825. www.legifrance.gouv.fr . 
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 الطريق، مسار بتغيري تفاديه ميكن مرتل مئة يقارب ما هدم  بأن الرئيسي الدفع وكان الدولة،

 من جيرده مما املقترح، املشروع إنشاء أجل من جدا ومرتفعا باهظًا مثنا يشكل هدمها وأن

  .املذكور القرار إلغاء جيب مث ومن العام، النفع صفة

 مع" بأّنه مؤكِّدا واألضرار، املنافع بني املوازنة مبدأ الدولة سجمل قرر ذلك، على اوبناء

 للسكن، مرتل مئة من يقارب ما اختفاء حالة فإن املشروع، جمموع أمهية باحلسبان األخذ

   .1"العام النفع صفة املشروع عن ترتيل طبيعة ذا ليس

 .Sainte Marieتعرف باسم يف قضية  ،2ما صدر عن جملس الدولة الفرنسيك

تتلخص وقائعها بصدور قرار إنشاء طريق سريع مشال مدينة نيس الفرنسية لربطها بأحد 

وكان من شأن هذا الطريق املقترح إزالة جزء من مستشفى خاص  ،املناطق التابعة إليطاليا

ويف هذه  .ى الوحيد ذا التخصص يف املنطقةباألمراض النفسية والعصبية وكان املستشف

افظة على الصحة ي اإلداري مبجلس الدولة باملوازنة بني مصلحتني ومها احملالقضية قام القاض

وإنشاء طريق سريع وما يترتب عليه من سهولة وسيولة يف املرور من ناحية  العامة من ناحية؛

  .أخرى

                                                           
1
 « Une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique que si les atteintes 

a la propriété privée, le cout financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social 

qu’elle comporte ne sont pas excessifs, eu égard a l’intérêt qu’elle présente. En l’espèce, 

dans l’est  circonstances de l’affaire, et compte tenu de l’importance du projet. La 

circonstance que l’exécution de celui-ci implique disparaissent une centaine de maisons 

d’habitations n’est pas de nature à retirer a l’opération son caractère d’utilité publique. » 

Cf. C.E 20/10/1972 Arrêt N° 78829.  www.légifrance.gouv.fr 
 . 900، صالسابق خالد سيد حممد محاد، املرجع 2
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مث انتهى القاضي بترجيح املصلحة األوىل وقام بإلغاء القرار الصادر برتع امللكية 

هدم مبىن القرار من مضار ومساوئ تتمثل يف  ملا قد يترتب على هذا  للمنفعة العامة، نظرا

كما أنه يقع يف  ،وحرمان املرضى من االستفادة خبدماته الصحية ،سرير 80حيتوي على 

مكان يسوده اهلدوء مما يتناسب مع الصحة العامة وتتواجد به العديد من املساحات اخلضراء 

   .ن مع الفوائد احملتملة إلنشاء الطريق السريعفهذه املزايا ال تقار ،احمليطة به

إن عملية تقييم املوازنة بني املنافع واألضرار من طرف القاضي تكون مبنية على 

تسلسل أو تدرج للمعايري السابق ذكرها وبعها يقوم بإجراء املوازنة والترجيح بينها فالعربة 

القيم، وإمنا مبا يقرره القاضي تبعا إذن ليس مبا تدعيه اإلدارة من تسلسل وتدرج للمعايري و

  .    1لقناعته وعقيدته املستوحاة من حقيقة الواقع االجتماعي

القرار أن القاضي اإلداري الفرنسي له دور إنشائي يف اـال  يتبني لنا من خالل هذا 

القانوين وذلك من خالل وضعه لقواعد قانونية تعمل على ضبط وتقييد السلطة التقديريـة  

كما نالحظ و .دور أساسي يف ضمان ومحاية حقوق وحريات األفرادله لقاضي فا ،رةلإلدا

حيث كـان   ،الذي يعرفه القضاء اإلداري الفرنسي املستمر التطور القرار السابقمن خالل 

 غرييطبق وسيلة املوازنة يف نزع امللكية اخلاصة ولكن يف قضية احلال ال تتعلق مبلكية خاصة 

                                                           
 قضاء جملس الدولة الفرنسي للحد من سلطة اإلدارة التقديرية وموقف رمضان حممد بطيخ، االجتاهات املتطورة يف 1

 . 315، ص1994جملس الدولة املصري منها، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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عة العامة فالقاضي هو من يقرر صحة وجود املنفعة العامة علـى أسـاس   أا مرتبطة باملنف

  .املوازنة بني املنافع واألضرار

ولكن  ،ن هذه القضية تتعلق بوجود منفعتني عموميتني وال عالقة هلا بامللكية اخلاصةإ  

فع القاضي هو من أقر مبدى وجود املنفعة العامة من خالل تطبيقه لوسيلة املوازنة بني املنـا 

يق الرابط بـني  مشروع الطر حيث أن . أخرىصلحة عامة ماملصلحة العامة و بني واألضرار

جملـس   ألغاهوالذي  ،يقتضي هدم جزء من مبىن مستشفى لألمراض العقليةمرسيليا وايطاليا 

 باهظاسرير يتضمن ضرر  80هدم مبىن به  أنالدولة بعدم تقدمي املصلحتني حبيث تراءى له 

 الطريق جبانب املستشـفى  إجناز عروشم كذلك إلغاءو ة املرجاة من الطريق،بالنسبة للفائد

من جهة؛ ومن جهة أخرى طبيعة املكان الـذي   شكل مساسا براحة وسالمة املرضىألنه ي

وهلذا مت تغليب هذه املصـلحة  . خضراءومساحات  يوجد فيه املستشفى من مناظر طبيعية 

  .على منفعة الطريق السريع

السـلطة   إطـار اختصاصاا يف  اإلدارةمل يكتفي بان متارس  اإلداري القاضي إن   

ال  أنو  ،القانونيـة ديـة و اصحيحة من الناحية امل أسبابعلى  من خالل االستناد التقديرية

 عنـد  قدرا من الصواب يف املنطـق   جيب عليها أن تراعي، بل تتعسف يف استعمال سلطتها

منه قرار جملس الدولة الفرنسي باستعماله لعبـارة  تضما وهو للقرار الذي تصدره،ديرها تق

يف تقـدير   اإلدارةال يصادر حرية  اإلداريفالقاضي ". لإلدارةارات التقديرية يعقلنة االخت"
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التقدير املناسب للمنفعة العامة وعدم املساس هذا اال شريطة  هلامالءمة تصرفها بل يترك 

  .باحلقوق واحلريات العامة

أكد على معايري إثبات املنفعة العامة  1ادر عن جملس الدولة الفرنسيويف قرار آخر ص

بإصدار قرار نزع  Juraمن أجل نزع امللكية، حيث تتلخص وقائع القضية بقيام حمافظ مدينة 

من أجل إعادة بناء بعض السكنات املتضـررة وحمـالت    ،ملكية قطعة أرض كانت لسيدة

كمة احملة دعوى قضائية إللغاء هذا القرار أمام قدمت هذه السيد .ارية وموقف للسياراتجت

حمكمـة   مأما بالطعنبعدها  املدعية قامت .قضت برفض دعوى واليت Besançonاإلدارية 

وإلغـاء  ٬ Besançonاحملكمة اإلدارية  قراربإلغاء حيث أقرت  Nancyاالستئناف اإلدارية 

وإفـراط يف   ،ود منفعة عامـة بعدم وجوذلك بناء على تقديرها  .القرار الصادر عن احملافظ

  .البلديةاليت تكلف ميزانية املالية  األعباء

                                                           
1
 « qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, 

l'opération projetée, qui comporte la construction de quatre nouveaux logements, d'un 

commerce et de seize places de stationnement, répond aux besoins économiques et de 

logement d'Archelange, commune en croissance démographique ; qu'elle poursuit ainsi 

un but d'utilité collective, reconnu d'ailleurs par l'avis favorable du commissaire 

enquêteur sur le projet ; que, d'autre part, le coût de cette opération, ainsi qu'il ressort de 

l'appréciation sommaire des dépenses jointe, en vertu de l'article R. 11-3 du code de 

l'expropriation pour cause d'utilité publique, au dossier d'enquête publique préalable à la 

déclaration pour cause d'utilité publique, est modéré, et ce alors même que le plan de 

financement présenté ne serait pas complètement stabilisé à ce stade de la procédure 

d'utilité publique ; qu'enfin, le dossier soumis aux juges du fond ne fait apparaître 

aucune difficulté financière particulière de la commune ; qu'il suit de là qu'en statuant 

comme elle l'a fait, la cour a donné aux faits une inexacte qualification juridique » Cf. 

C.E 25/02/2015. www.légifrance.gouv.fr. 
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 إال أن جملس الدولة الفرنسي ألغى هذا القرار الصادر عن حمكمة االستئناف اإلداريـة 

Nancy ألن املنفعة العامـة ثابتـة  . ت إليهاعلى أساس عدم مشروعية األسباب اليت استند 

لتحقيق منفعة مجاعية هذا من جهة، ومـن جهـة    وواضحة من خالل بناء هذه السكنات

ال توجـد تكـاليف أو    هأوراق امللف أنويتبني من  ،أخرى رأي باملوافقة من طرف احملقق

  .  صعوبات مالية بناء على املخطط املايل

ويف قرار آخر لس الدولة الفرنسي قضى بأن إثبات املنفعة العامة يكون من خـالل  

أن ال يـنجم  و ،أي أنه ال يترتب عنها أضرار على النظام االجتماعي ،عتلبية حاجيات اتم

ويف قضية احلال أيد مشروع إجناز مرافق رياضـية   .عنه إفراط يف التكاليف املالية للمشروع

لتلبية احتياجات سكان البلدية وأن املشروع يكلف ميزانية البلدية إال أن السلطات  وترفيهية

  .1احمللية ستساهم  بتمويله

 

 
                                                           

1
 «l'arrêt attaqué a relevé que l'opération projetée, consistant en l'extension d'aires 

sportives et de loisirs faisant déjà l'objet d'une fréquentation importante, répondait à des 

besoins en équipements publics de la commune de Bazicourt, en expansion 

démographique, et des communes environnantes, et présentait donc un intérêt général ; 

que, d'autre part, la cour a estimé, en se fondant notamment sur l'appréciation sommaire 

des dépenses jointe, en vertu de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause 

d'utilité publique en vigueur à la date de la déclaration d'utilité publique, au dossier 

d'enquête publique, que le coût de l'opération n'etait pas excessif au regard de la 

population et de la situation financière de la commune,  que la seule circonstance que le 

plan de financement présenté n'était pas définitivement établi à ce stade de la procédure 

d'utilité publique, s'agissant des contributions des collectivités publiques au financement 

du projet, n'était pas à elle seule de nature à établir, en l'espèce, que le coût de 

l'opération serait d'un montant excessif pour la commune. » Cf. C.E  
09/10/2015.wwwlegifrance.gouv.fr. 



 ي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارةرقابة القاض   ب الثاين                      البا  

 

 
 

318 
 

  الفرع الثاين

  القضاء املصري

يف تطبيق نظرية املوازنة بني املنافع واألضرار يف القضاء املصري مل يعمل ا القاضي إن 

السابق كما هو الشأن بالنسبة لنظرية الغلو،  ألن القضاء املصري مل يكن يتدخل يف رقابة 

. ة اخلاصة من أجل املنفعة العموميةاملسائل املتعلقة بالسلطة التقديرية لإلدارة عند نزع امللكي

حيث كان القاضي يتوقف عند وجود املنفعة العامة كفكرة جمردة دون البحث يف تفاصيلها 

  .والتعمق بشأا من خالل صحة وجودها والنتائج املترتبة عنها

مصدر تطبيق نظرية " عزبة خري اهللا" ويعترب قرار حمكمة القضاء اإلداري يف قضية 

بالرغم من اختالف الفقه املصري بشأن فترة تطبيق هذه . ني املنافع واألضرارباملوازنة 

، والبعض النظرية فالبعض منهم يرى أن تطبيقها كان قبل تاريخ صدور قرار عزبة خري اهللا

   . ى أن هذا القرار كان سببا لنشأة نظرية املوازنةلاآلخر يؤكد ع

وازنة كانت تطبق قبل صدور قرار عزبة يرى األستاذ أمحد أمحد املوايف أن نظرية امل

نشاء مقر إب املتعلقو سابق عليه، خري اهللا حيث أن حمكمة القضاء اإلداري أصدرت قرار

إلقامة قوات األمن املركزي باملنيا وذلك بعد املوازنة بني منفعة اإلسكان واألمن فتم تغليب 

 ومن أسبابه لى النظام العامألن من سلطات اإلدارة احلفاظ ع .مصلحة األمن بطبيعة احلال

وقام القاضي بتشكيل جلنة خرباء ملعاينة املوقع وجاء يف قرار .  1981 أحداث أكتوبر

اإلدارة وازنت بني االعتبارات املختلفة يف اختيار املوقع حمل ":حمكمة القضاء اإلداري ما يلي
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تأيد مبا ورد يف تقرير مكتب الرتاع باعتباره أفضل املواقع يف تقديرها لتحقيق النفع العام وقد 

  "1.خرباء وزارة العدل

ويرى سامي مجال الدين أن نظرية املوازنة كانت مطبقة قبل صدور قرار عزبة خري اهللا 

مل يبـدي القضـاء   ولكـن  . ولكن يف جماالت أخرى ومل تقتصر على قرارات نزع امللكية

من التوازن بني املصلحة أو املنفعة اإلداري مبد رقابته على مالءمة قرارات نزع امللكية للتأكد 

العامة املتحققة منها، وبني العناصر األخرى املترتبة عليها من خالل القرارات الصادرة عـن  

قـع  اواليت اعترفت لإلدارة بسلطتها التقديرية املطلقة يف اختيـار املو . احملكمة اإلدارية العليا

كما أنه يعترب النظرية مبثابـة  . عة العامةوحجم العقارات الالزمة لرتع ملكيتها من أجل املنف

أن مبدأ أو فكرة املوازنة ليست " مبدأ عام من املبادئ العامة للقانون حيث جاء يف كتابه أن 

غريبة عن القضاء اإلداري يف مصر ولقد صدر عن حمكمة القضـاء اإلداري العديـد مـن    

  ". 2القرارات قامت من خالهلا بإجراء املوازنة

سنة رار صدر عن حمكمة القضاء اإلداري بشأن تطبيق نظرية املوازنة يف ونذكر أول ق

بتقدير اإلدارة يف اختيار الوقت الذي تقوم به يف ترقية املوظف إال أن قرار  املتعلقو 1954

وإن كان للسلطة اإلدارية مطلق "  املنافع واألضرار اليت يرتبها قرار الترقية احملكمة أقر مبراعاة

تيار الوقت املالئم إلجراء الترقية، إال أن االختيار جيب أن يهـدف دائمـا إىل   احلرية يف اخ

                                                           
، مقتبس عن أمحد أمحد املوايف، بعض مالمح االجتاهات احلديثة يف 25/06/1987قرار حمكمة القضاء اإلداري 1

 .49-48.الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة، املرجع السابق، ص
 .282سامي مجال الدين، قضاء املالءمة والسلطة التقديرية لإلدارة، املرجع السابق، ص 2
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حتقيق املصلحة العامة،وأن ال يتخذ وسيلة لإلخالل باحلقوق املكتسبة للموظفني واإلضـرار  

  ".1م لتحقيق منافع ذاتية، وإال كان تصرفها مشوبا بسوء استعمال السلطة وخمالفا للقانون

اذ رمضان حممد بطيخ أن رقابة القاضي اإلداري قبل صدور قرار األستيف حني يرى 

عزبة خري اهللا كانت مقتصرة على الوقائع املادية وحتقق الغاية املتمثلة يف املنفعة العامة، دون 

البحث يف تقدير اإلدارة للمنفعة العامة وموقع العقارات أي  ،اخلوض يف تقدير مالءمة القرار

  .2اوالوقت الذي تراه مناسب

مبثابة نقطة  1991يعترب قرار عزبة خري اهللا والذي أصدرته احملكمة اإلدارية العليا سنة 

حتول يف مسار القضاء اإلداري املصري نظرا الستناده على نظرية املوازنة بشكل واضح 

حيث تتلخص وقائع هذه القضية يف إصدار قرار من طرف حمافظ مدينة القاهرة  .وصريح

من أجل مشروع استثماري، مبوجب تسليم أرض دي للتنمية والتعمري لصاحل شركة املعا

  . مملوكة للدولة ويتواجد ا حوايل عشرين ألف مسكن تسمى عزبة خري اهللا

وألزم هذا القرار ساكنيها بإزالة املباين وطعنا اثنان من سكان هذه املنطقة يف القرار 

واستجابت حمكمة  .إلغاء القراروضوع وطلبا من القضاء وقف تنفيذه بصفة مستعجلة ويف امل

القضاء اإلداري لطلب الطاعنني بوقف تنفيذ القرار وإلغاء القرار نتيجة لعدم حتقق املنفعة 

                                                           
 .283، مقتبس عن سامي مجال الدين، نفس املرجع، ص1954/ 28/01قرار حمكمة القضاء اإلداري  1
  .362.املرجع السابق، صرمضان حممد بطيخ،  2

ويف نفس الرأي حممد ماهر أبو العينني، وعزت صديق، ونبيلة عبد احلليم كامل، خالد سيد، مقتبس عن خالد سيد، 
 . 933.املرجع السابق، ص
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العامة بعد القيام باملوازنة بني مصلحتني من حيث املنافع واألضرار إما احلفاظ على ممتلكات 

  .1ر النامجة عن األوىلالدولة أو محاية املواطنني فرجح الثانية بسبب األضرا

إن السلطة القضائية مسؤولة :"ولقد أرسى هذا القرار العديد من املبادئ حيث تضمن 

 عن إقامة العدل ومحاية الشرعية واملشروعية وسيادة القانون ومحاية احلقوق واحلريات العامة

  ."2واخلاصة للمصريني

القضاء اإلداري املصري طور تنقطة البداية يف هذا القرار مبثابة مرحلة جديدة و يعد 

ألن القاضي اإلداري مل يكن  ،برتع امللكية من أجل املنفعة العامة يف املسائل املتعلقة خصوصا

جتدها غاية يف السابق كانت اإلدارة  ولقد ،املنفعة العامةهذه يراقب مدى صحة ووجود 

ة من تعسف وانتهاك ، دون مراعاة األثر املترتب هذه العمليسهلة يف عملية نزع امللكية

لتشمل  ويتميز القضاء اإلداري بتوسيع جمال تطبيق هذه النظرية. حلقوق وحريات األفراد

نزع امللكية اخلاصة من أجل على فقط   تقتصرومل التراخيص واال االقتصادي والنشاط

  .   3املنفعة العامة

   

                                                           
 .934خالد سيد، املرجع السابق، ص 1
 .935صمقتبس عن خالد سيد، املرجع السابق، . 09/03/1991قرار احملكمة اإلدارية العليا  2
واملتعلق بتراخيص ممارسة النشاط التجاري تعرف باسم قضية سوق . 02/04/1992قرار حمكمة القضاء اإلداري  3

 13/12/2006قرار احملكمة اإلدارية العليا .264.مقتبس عن يعقوب يوسف احلمادي، املرجع السابق، ص. الفرج
 .  945.بس عن خالد سيد، املرجع السابق، صمقت. واملتعلق باستمرارية نشاط شركة املتحدة للطوب الرملي
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  الفرع الثالث

  القضاء اجلزائري

مل يساير التطور الراهن فيما خيص األساليب احلديثة يف إن القضاء اإلداري اجلزائري 

الرقابة القضائية على أعمال السلطة التقديرية لإلدارة، ألنه ال زال يتجنب رقابتها أو 

باألحرى ال يتدخل يف اجلوانب املتعلقة باالختصاص التقديري وفقا لألساليب التقليدية يف 

بأن استعمال هذه الوسائل والنظريات احلديثة منعدمة ، إال أنه ال ميكن القول أو جنزم الرقابة

  .يف مجيع القرارات القضائية 

من  ،ولقد أكدت العديد من القرارات القضائية على النهج أو املسار الذي ينتهجه

 ،خالل امتناع القاضي عن التدخل يف رقابة املالءمة املتعلقة بوجود أو انعدام املنفعة العامة

  .1جود املادي والتكييف القانوين للوقائعمكتفيا برقابة الو

، تبني متعلقة بتطبيق نظرية املوازنةعن إمكانية وجود قرارات قضائية  من خالل حبثنا

اجلزائري من جهة؛ ومن  لطبيعة السلطة اليت يتمتع ا القاضينتيجة لنا صعوبة هذا األمر 

  . التصريح باملنفعة العمومية قرار يفجهة أخرى لقلة الدعاوى القضائية الناشئة عن الطعن 

املوازنة بني يتضمن يف حيثياته مراعاة أصدرت الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا قرار 

التصريح  مقرر ببطالن، حيث تتلخص وقائع القضية يف رفع املدعون طعنا املنافع واألضرار

                                                           
إن القاضي اإلداري . "138.، ص1992، 02الة القضائية  21/04/1992قرار الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا  1

مقتبس عن العريب ." ليس مؤهال لرقابة تقدير اختيار اإلدارة لألماكن حمل الرتاع وذلك إلجناز مشاريع املنفعة العامة
، النظرية التقييمية كأسلوب حديث ملراقبة مالءمة )بني املنافع واألضرار(مبدأ املوازنة بني التكاليف واملزايا  ،وقرز

 .139.، ص2006، 08القرارات اإلدارية، جملة جملس الدولة، العدد
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حتت رقم  08/11/1989بتاريخ  باملنفعة العمومية الصادر عن وايل والية تيزي وزو

حيث أم يعرضون بأم ميلكون عدة قطع أرضية بنيت عليها مساكنهم والكائنة  .152

أشغال طريق على  وأن البلدية املعنية قد شرعت يف .يف قرية أيت علي أوحمند بلدية أيلولة

وأن . بااليار ملكيتهم ويف وسط مساكنهم مسببة هلم انزالق التربة الذي يهدد مساكنهم

جبانب هذا مسكن بصهر رئيس الس الشعيب البلدي الذي له  مرتبطن هذا الطريق الغاية م

  .املشروع

 مبوجب أمر بتاريخ مت وقف تنفيذ األشغال من طرف القاضي االستعجايل ولقد

  .30/12/1989ومت تأييده من طرف احملكمة العليا بتاريخ 26/12/1987

مومية اثال للتصريح باملنفعة العومن جهة أخرى أصدر وايل والية تيزي وزو مقرر مم

  طعن فيه املدعون بالبطالن18/10/1987بتاريخ  988رقم 

وأن املقرر املطعون فيه الصادر عن الوايل جاء لتسوية التعدي الذي خيالف أحكام 

الذي ينص على أنه قبل أي  25/05/1976املؤرخ يف  48-76من األمر  4املادة 

  .أخذ رأي الس الشعيب الوالئيتصريح باملنفعة العامة البد من 

حيث أن نزع امللكية املقرر ليس له طابع املصلحة العامة،من جهة؛ ومن شأنه أن 

  .يسبب خسائر جسيمة ملساكن املدعني من جهة أخرى

أنه يتعني إبطال هذا املقرر واحتياطيا يتم تعيني خبري ليتحقق ما إذا كان فتح الطريق 

  ا كانت اخلسائر اليت ميكن تسببها أكرب من نفعهايستجيب إلشباع حاجة عامة مم
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لتأكد لعامة بتعيني خبري النفعة املوقرر بعدها قاضي املوضوع التحقيق بشأن وجود  

هذا الطريق يستجيب إلشباع احلاجات العامة أو أن اخلسائر اليت يسببها أكرب  أجناز أنمن 

  .من منافعه

ارا لبنايات املدعني فإن هذا ال يعد سببا حيث أنه وإذا كان إجناز املشروع يسبب أضر

يتوفرون على أمكنة جتعل اإلدارة تتحمل ما يلحق من  القانونية، ألن املدعنيمن أسباب عدم 

  .1وعليه مت رفض الطعن باعتباره غري مؤسس.بنايام من أخطار

 األضرارمن خالل هذا القرار يتبني لنا أن القاضي قد أخذ بنظرية املوازنة بني املنافع و

حقق من مدى صحة هذه الت للخبري، من أجل هنيعيت من خالل احليثيات األوىل للقرار عند

ولكن يستوجب على القاضي أن يبين قراره على  .والنتائج املترتبة عنهااملنفعة العمومية 

. مصلحة شخصية هناك أساس تقرير اخلبري لتوضيح وتأكيد صحة املنفعة العمومية وليست

 ب على القاضي أن يبني النتائج املترتبة على املوازنة أي يوازن بني منفعة الطريقكما أنه جي

باإلضافة إىل ذلك أنه مل يطبق معايري  .من جهة أخرى ومحاية املتضررين وضرورته من جهة؛

كما هو الشأن يف نظرية املوازنة املتعلقة بتقدير الضرر االجتماعي والتكلفة املالية للمشروع 

  .فرنسيالقضاء ال

 ستقلة من حيث الرقابة الكاملة يفإال أنه يف حقيقة األمر فالقاضي يتمتع بسلطة م

التحقق من وجود املنفعة العمومية، بغض النظر عن ما توصلت إليه جلنة التحقيق من مدى 
                                                           

جلزائري يف ، مقتبس عن سايس مجال، االجتهاد ا32119رقم  17/01/1993قرار الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا  1
 .676-675.، املرجع السابق، ص2القضاء اإلداري، اجلزء
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وليس هناك ما مينع القاضي اإلداري اجلزائري لألخذ بنظرية املوازنة . فعالية املنفعة العمومية

املنافع واألضرار كغريه من األنظمة القضائية،  فيقوم بعملية تكييف الوقائع من حيث بني 

املزايا والتكاليف اليت حيققها املشروع، مادام ميتنع عن رقابة املالءمة يف اجلوانب األخرى 

  .  1للسلطة التقديرية لإلدارة

. لقاضيمرتبط بدور ا إن احلديث عن الرقابة القضائية على السلطة التقديرية يف اجلزائر

يتمثل يف إصدار األحكام يف املنازعات املعروضة عليه، فإنه جيب عليه  هفإذا كان اختصاص

هذه األحكام على النصوص القانونية القائمة اليت وضعتها السلطات املختصة أن يؤسس 

بذلك، أو على أساس القواعد اليت ينشؤها هو من أجل سد الفراغ املوجود يف القواعد 

  .2القانونية القائمة

م األسباب اليت أدت إىل امتناع القاضي اإلداري اجلزائري عن اخلوض يف ومن بني أه

  :3رقابة املوازنة هي

ختوف القاضي من جتاوز الدور املنوط به، على اعتبار هذه النظرية تتسم باجلرأة يف -

  .الرقابة على مالءمة القرارات اإلدارية

                                                           
ليلى زروقي، دور القاضي اإلداري يف مراقبة مدى احترام اإلدارة لإلجراءات املتعلقة برتع امللكية اخلاصة للمنفعة  1

 .17.، ص2003، 03العامة، جملة جملس الدولة، العدد 
ري للقانون، جملة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية،  جامعة أبو بكر ضوابط إنشاء القاضي اإلدامراد بدران،  2
 .181، ص2010، سنة 10قايد تلمسان، العدد بل
 .  60.سهيلة لباشيش، املرجع السابق، ص 3
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ي اجلزائري من جهة، وعدم ختصصه من جهة أخرى نقص تكوين القاضي اإلدار-

  .مينعانه من خوض غمار املوازنة واختاذ القرار احلاسم

  التسليم بأن السلطة التقديرية لإلدارة ال ختضع للرقابة القضائية-

  .صعوبة إجراء املوازنة مع نقص اآلليات املتاحة للقاضي اجلزائري -

تطبيق القانون عكس القاضي اإلداري دور القاضي اإلداري حمدود فهو يكتفي ب-

  .الفرنسي فهو يف حركية واجتهاد دائمني

كما أن عدم استقاللية القاضي عن السلطة اإلدارية باعتباره موظفا وذلك من خالل 

وعدم استقالليته عن السلطة التشريعية من حيث ارتباطه . حيث التعيني والترقية والتأديب

 يؤمن بأن دوره هو االجتهاد وصناعة القانون فهو حامي بتطبيق النصوص القانونية فهو ال

    .1احلقوق واحلريات

وما ميكن قوله هو أن القاضي اإلداري اجلزائري الزال بعيد عن التطورات احلديثة يف 

للعديد من األسباب  ، وذلكجمال الرقابة القضائية على أعمال السلطة التقديرية لإلدارة

ومدى استقالليته وقدرته على الفصل يف املسائل  ،و الدور املنوط بهاملتعلقة بطبيعة الوظيفة أ

يؤثر سلبا على ومما جيعله مترددا بشأا  ،اليت ال حتكمها نصوص قانونية حمددة وواضحة

  .  احلقوق واحلريات العامة

                                                           
 .267غيتاوي عبد القادر، املرجع السابق، ص 1
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  خامتة

هذه الدراسة املتعلقة بالضوابط القضائية للسلطة التقديرية لإلدارة، حاولنا من خالل 

سواء من حيث  ،تعدد اآلراء الفقهية من رغمبال لسلطة التقديريةل الطبيعة القانونية حتديد

تشترك يف معىن واحد وهو أن مجيع املفاهيم إال . حتديد مفهومها أو األساس الذي تقوم عليه

 من أجل القيام بتصرف قانوين ،الظروف احمليطة بالواقعةحرية السلطة اإلدارية يف تقدير 

  .يتناسب مع الغاية اليت تتطلبها طبيعة النشاط اإلداري

إجراء حمدد،  على لإلدارة هلا مفهوم واسع ألا ال تقتصرالتقديرية السلطة فإذن 

اختيار  تتمتع بسلطة وبالتايل ،ختتار وقت تدخلها واإلجراء الذي تتخذهمن هي ة إلداراف

ألهداف ا من أجل حتقيقاليت تقدرها  حسب طبيعة الظروف واألوضاعنوع التصرف املالئم 

  .وحفظ النظام العام مع متطلبات املصلحة العامة والغايات املناسبة

كامل إن طبيعة األعمال اليت تقوم ا اإلدارة يستحيل على املشرع تقييدها بشكل  

مها مبهامها ونشاطاا تقديرية أثناء قياالصالحية الوهو ما يستلزم ضرورة منحها ،حمدد

واالجتماعية االت االقتصادية ألن اإلدارة احلديثة تتدخل يف شىت امليادين وااإلدارية،

وهو ما يقتضي منها حرية التقدير والسرعة يف اختاذ القرار  .والثقافية والعمرانية والصحية

ألن التقييد جيعلها عاجزة على أداء وحسن  ،املالئم الذي يتناسب مع حتقيق املصلحة العامة

  . تسيري العمل اإلداري
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ا تتمتع حبرية التقدير أل امةالعمن امتيازات السلطة  السلطة التقديرية لإلدارة تعترب

 القانونية سباباألربرات وامل بناء على جمموعة من ،والتقرير دون التقيد بنص قانوين معني

صعوبة تقييد صالحياا  يؤكدوهو ما  ،ليت جتعل منها ضرورة حتمية ال غىن عنهاا والفنية

وتفصيالت األعمال زئيات تنظيم جفال ميكنه  ،املشرع بشكل كامل ومطلق من طرف

أو املصادقة ، لقواعد العامة اردةألن العملية التشريعية تقتضي منه وضع أو سن ا اإلدارية

أن يتنبأ وحييط جبميع مالبسات وظروف الوظيفة اإلدارية،  ميكنهال  كما أن املشرع. عليها

  .ونشاطاا اإلدارية أن يترك لإلدارة سلطة املالئمة يف اجناز خمتلف أعماهلامنه ولذلك يستلزم 

عالقتها املستمرة بسبب  وتنظيميةن السلطة التقديرية لإلدارة هي ضرورة عملية كما أ

حتقيق الصاحل العام والسهر على احلفاظ على النظام الغاية من ذلك هو ، ووالدائمة مع األفراد

هي فترتبط بطبيعة الوظيفة اإلدارية  ألا سألة حتمية ال بد من التسليم ام كما أا. العام

 .تسيري املرافق العامة بانتظام واطراد عنسلطة مقابلة ملسؤولية اإلدارة 

 ألامن السلطات العامة يف الدولة، كغريهالقد أقر القانون السلطة التقديرية لإلدارة و

واملشرع يف متارس جزءا هاما من سلطة الدولة، كما هو الشأن للسلطة التقديرية للقاضي 

من  خاصة متيزها عن غريهاألحكام السلطة التقديرية لإلدارة ختضع . ممارسة اختصاصهما

من  سواء من حيث ممارسة االختصاص أو، القانونية املشاة هلاوالنظريات الوسائل والنظم 

  . خضوعها للرقابة القضائية أو من حيث  امتيازات السلطة العامة خالل 
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هي وسيلة قانونية لتحقيق مبدأ املشروعية، ألن الغاية السلطة التقديرية لإلدارة  

فهي ليست استثناًء أو حد من حدود مبدأ  .مشتركة فيما بينها وبني السلطة املقيدة

عمال اإلدارة له مربراته ألن عدم تقييد نشاط وأ ،روعية اإلدارية كما يسميها البعضاملش

دف إىل حتقيق غايات تتناىف مع املصلحة العامة،  ممارستهايعين أن ال  هذاولكن  .وأسبابه

  .اعد ختالف املبادئ العامة للقانونأو تستند يف موضوع قرارها على قو

تتعدد مظاهر استعمال اإلدارة لسلطتها التقديرية نتيجة لتوسع نشاطها وأعماهلا 

جمال الوظيفة العامة والضبط هذه الدراسة  يفركزنا عليها امليادين اليت ومن أبرز ،اإلدارية

 يف سلطة تقدير الرئيس اإلداريمظاهر هذه السلطة يف اال األول بحيث تتمثل . اإلداري

من خالل ممارسة اإلدارة لسلطتها وذلك  .العموميني جمال التنظيم الداخلي للمرفق واملوظفني

يه ضرورة املصلحة، والترقية يف الوظائف الترخيص والنقل وفقا ملا تقتضالتقديرية املتمثلة يف 

  .بعض العقوبات التأديبية وتطبيق ، العليا واملناصب النوعية

يف جمال الضبط اإلداري، وهذا من  سلطتها التقديرية بشكل واسع  ارس اإلدارةومت

حيث تظهر مالحمها يف . لألفراد تنظيم احلريات العامةبخالل الصالحيات املتعددة واملتعلقة 

لنظام على ا حفاظلل العامةيف خمتلف املسائل املتصلة بتنظيم احلريات طة اإلدارة بالترخيص سل

مع تقدير اإلدارة لصحة وفقا لإلجراءات القانونية والترخيص يكون . العام داخل الدولة

  .وتناسب الطلب مع الظروف والنتائج اليت تنجم عنه
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القانون فلسلطة التقديرية يكون من خالل عناصر القرار اإلداري، ل املدلول القانوينإن 

مل حيدد هلا كيفية التدخل، أو الوقت الذي تصدر فيه هذه السلطة عند ما أجاز هلا استعمال 

ولكن على السلطة اإلدارية أن . قرارها، أو الظروف والوقائع اليت تكون سببا يف اختاذ القرار

الوقائع املادية وصحة تكييفها  على التأكد من وجوديرية تسعى من خالل سلطتها التقد

  .وما تقتضيه متطلبات املصلحة العامة وفقا للمفهوم الواسع للتشريع القانوين

ولذلك فإن للقاضي دور هام يف رقابة العناصر املوضوعية للقرار اإلداري، ألن ممارسة 

وهي مرتبطة ببعضها  ،وعية للقراراإلدارة لسلطتها التقديرية تتضح من خالل العناصر املوض

على عكس العناصر الشكلية اليت يكون فيها اختصاص اإلدارة بشكل واضح البعض 

  .وال يثري أي إشكال يف مسألة الرقابة القضائية،ومقيد

على مدى شرعية القرار  له من أمهيةا برقابة عنصر السبب ملالقاضي اإلداري  يقوم 

فالقاضي يتأكد . القانوين املادي للوقائع وصحة تكييفهوجود اإلداري، وذلك من حيث ال

وهو ما أقره جملس  ،أوال من صحة هذه الوقائع دون االستناد إىل الوقائع املذكرة يف القرار

اليت تبني من خالله عدم Monod يف قضية  كقاعدة عامة من خالل قراره الدولة الفرنسي

قرارها، املتضمن إحالة املدعي إىل اإلحالة على صدار صحة الوقائع اليت كيفتها اإلدارة يف إ

  . التقاعد

املادية، فعلى القاضي أن يراقب  لة التكييف القانوين للوقائعأوتأيت يف املرحلة الثانية مس

ألن اإلدارة عند . مدى شرعية هذا اإلطار القانوين الذي مت من خالله وصف هذه الوقائع
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وم بتكييف هذه الوقائع بشكل سليم حبجة صالحيتها يف قد ال تقممارستها لسلطتها التقديرية 

الصادر يف قضية تقدير الوقائع، وهو ما أكده جملس الدولة الفرنسي يف قراره الشهري 

Gomel صحة التكييف القانوين للوقائع املادية، حيث تضمن  املتعلقة برقابة القاضي على

لعدم صحة املوقع األثري الذي صدر  يمذي استندت إليه اإلدارة غري سلالقرار أن التكييف ال

  .على أساسه قرار رفض تسليم رخصة البناء

كون من خالل احترام ت، إن رقابة القاضي على عنصر احملل أو موضوع القرار اإلداري

طبيعة هذه كما أن . ملبادئ العامة للقانونللنصوص القانونية والتنظيمية واالسلطة اإلدارية 

 ألن النص القانوين ملا جييز للسلطة اإلدارية سبب القرار وحمله،بني تقوم على التناسب رقابة ال

 اختيار العقوبة على اخلطأ الذي ارتكبه املوظف، فإنه الشك أن قصد املشرع من هذه احلرية

ولذلك جيب على القاضي مراعاة هذا  هو اختيار العقوبة املناسبة مع جسامة اخلطأ املرتكب،

  .حلديثاملبدأ ا

كما ميارس القاضي اإلداري رقابته على الغاية اليت دف إليها اإلدارة، حيث تتمثل 

الغرض ألن مظاهر السلطة التقديرية يف اختيار اهلدف املندرج ضمن إطار املصلحة العامة، 

ض، إال إذا كان خمصصا من طرف املشرع وفقا لقاعدة ليس مقيد وحمدد كما يعتقد البع

ة ألا ويف هذه احلالة ال ميكن القول بوجود السلطة التقديرية لإلدارختصيص األهداف، 

عدم إن الرقابة القضائية على الغاية تثري العديد من الصعوبات، بسبب . ختضع للسلطة املقيدة



 خــاتمـــة
 

 
333 

 
 

أن التعسف يف استعمال السلطة هو يف حد كما  ،إلثبات املصلحة العامةوجود معيار واضح 

  .ويصعب إثباته من طرف القاضي ذاته عيب خفي

، ولكن هذا ال يعين أا إن أصل رقابة القاضي على السلطة التقديرية هي رقابة مالءمة

، ألن األصل هو تطبيق القانون مبفهومه قابة املشروعيةضمن ر رقابة مستقلة بل تندرج

مصادر مبدأ املشروعية متعددة، فهذه النص القانوين ألن ال ستند على القاضي فالواسع 

 وأمقيدة انت كطبيعة السلطة وهلذا فإن  .دف إىل مراعاة املصلحة العامة املصادر كلها

فإا جمرد وسيلة قانونية دف إىل حتقيق غاية حمددة اليتم حتقيقها إال باحترام مبدأ تقديرية 

  .املشروعية

لقاضي اإلداري ميتنع يف السابق عن رقابة السلطة التقديرية لإلدارة، ألنه القد كان 

بدأ مسو التدخل يف سلطة اإلدارة تطبيقا ملحبجة عدم و قانونكان يلتزم بتطبيق النص احلريف لل

وتعسفها ها جتاوزومما أدى باإلدارة إىل استغالل هذا األمر  .القانون والفصل بني السلطات

القانون وحتت ظل  بسبب احلرية اليت منحها هلا ، وذلكأحيانا سلطتها التقديريةيف استعمال 

  .وبعيدا عن رقابة القاضي املصلحة العامة

ته على السلطة إىل تغيري نظرته بشأن رقاب مبجلس الدولة الفرنسيولقد أدى هذا األمر 

على  واحلرص  قضائية،التقديرية لإلدارة، وعمله على التطور والتدرج يف ممارسته للرقابة ال

يف مواجهة  المتيازات اليت تتمتع ا اإلدارةل الدعوى نتيجة حتقيق العدالة بني أطراف ضمان 

ولقد قضى جملس الدولة برقابته على أعمال السلطة التقديرية لإلدارة من خالل  .األفراد
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حديثة يف هذا  ، وإقراره بوسائل ونظريات قضائيةمجيع العناصر املوضوعية للقرار اإلداري

 واليت قضى ا يف العديد من ااالت  ومن أمهها نظرية اخلطأ الظاهر يف التقديراال، 

 .ونظرية املوازنة بني املنافع واألضرار

أما القضاء املصري فلم يأخذ بنظرية اخلطأ الظاهر يف التقدير بل عمل بنظرية الغلو يف 

كما عمل بنظرية املوازنة بني  .ة الفرنسي هذه النظريةاال التأدييب قبل أن يقرر جملس الدول

املنافع واألضرار يف جمال نزع امللكية يف العديد من القرارات القضائية اليت تثبت مدى صحة 

  .املنفعة العمومية اليت تصرح ا السلطة اإلدارية

ة بل ظل إال أن القضاء اإلداري اجلزائري مل يساير ويواكب التطورات القضائية احلديث

ميارس أساليب الرقابة التقليدية، نتيجة للعديد من األسباب والظروف السياسية والقانونية 

وهذا لن . املتعلقة خصوصا مبدى استقاللية هذه السلطة ودورها يف إرساء دولة القانون

يكون إال من خالل الدور الذي يقوم به القاضي اإلداري يف تكريس مبدأ املشروعية على 

  .السلطة التقديرية لإلدارةأعمال 

ولقد عمل القاضي اجلزائري باإلشارة إىل النظريتني السابقتني ولكن بشكل حمتشم  

قضائية تثبت مدى اهتمامه بالوسائل احلديثة يف ويف نطاق ضيق، نتيجة لعدم وجود قرارات 

أن  اإلداري اجلزائري على القاضي ولذلك يستلزم .الرقابة على السلطة التقديرية لإلدارة

يوسع من رقابته على العناصر املوضوعية للقرار اإلداري يف املسائل املتعلقة بالسلطة التقديرية 

املبادئ العامة للقانون، والتأكد من صحة الوقائع وسالمة تكييفها  هلإلدارة من حيث تطبيق
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لقرار وعالقتها بسري القانوين خاصة، التعمق والتحقق من طبيعة الغاية مع أسباب صدور ا

ألن هذه الوسائل القضائية  املستحدثة هلا دور هام يف محاية احلقوق واحلريات  .املرفق العام

  . العامة
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رضا عبد اهللا حجازي، الرقابة القضائية على ركن السبب يف إجراءات الضبط اإلداري، -05
  .2001رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة القاهرة، 

العمومية دراسة رقابة القضاء على اإلجراءات القبلية والبعدية إلثبات املنفعة ، براهيمي سهام-06
  .2015-2014مقارنة، كلية احلقوق جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة اجلامعية 

صاحل دجال، محاية احلريات ودولة القانون، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق ، جامعة -07
 ،2010-2009، 1اجلزائر

، الرخص اإلدارية، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر بن عكنون ، السنة عزاويعبد الرمحان -08
  ، 2006-2005اجلامعية 

عبد العزيز عبد املنعم خليفة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة عني مشس، القاهرة، -09
2000.  

عامة دراسة عبد القادر غيتاوي، الضمانات التشريعية والقضائية لرتع امللكية اخلاصة للمنفعة ال-10
  .2014-2013مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

عصام عبد الوهاب الربزجني، السلطة التقديرية لإلدارة والرقابة القضائية عليها، رسالة -11
  .1970القاهرة، القاهرة،دكتوراه، جامعة 

حلقوق، اإلداري، رسالة دكتوراه،كلية احممد حسنني عبد العال، فكرة السبب يف القرار -12
  .1996جامعة القاهرة، 

حممد فريد سيد سليمان الزهري، الرقابة القضائية على التناسب يف القرار اإلداري، رسالة -13
 .1989دكتوراه، كلية احلقوق جامعة املنصورة، 
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واحلريات الفردية، وديع البقايل، السلطة التقديرية لإلدارة بني املصلحة العامة واحلقوق -14
أطروحة دكتوراه، كلية العلوم القانونية واالقتصادية، جامعة عبد املالك السعدي، طنجة، 

2011-2012.  

  مذكرات املاجستري-ب

مذكرة مرابط، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة ضد املوظف العام،  خدجية-01
  .2012-2011بكر بلقايد، تلمسان  وقوق، جامعة أبماجستري، كلية احل

سهيلة لباشيش، رقابة القاضي اإلداري على إجراءات نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية، -02
  .2008-2007مذكرة ماجستري، كلية احلقوق ابن عكنون جامعة اجلزائر، 

املنفعة  ، الضمانات القانونية يف إطار نزع امللكية اخلاصة من أجلفاطمة الزهراء زموش-03
  .2012-2011بكر بلقايد، تلمسان  وقوق، جامعة أبمذكرة ماجستري، كلية احل العمومية،

قوق، مذكرة ماجستري، كلية احلسلطات الضبط يف اال االقتصادي،  جمدوب قوراري،-04
  .2010-2009بكر بلقايد، تلمسان  جامعة أيب

قوق، اجلزائر، مذكرة ماجستري، كلية احل ، النظام القانوين للتفويض اإلداري يفخليفي حممد -05 
 .2008-2007بكر بلقايد، تلمسان  وجامعة أب

مذكرة ماجستري، حممد مهدي لعالم، السلطة التأديبية بني اإلدارة والقضاء دراسة مقارنة،  -06
  .2014-2013بكر بلقايد، تلمسان  وقوق، جامعة أبكلية احل

إلدارية، كلية التقديرية يف إصدار القرارات امصطفى خماشف، مذكرة ماجستري، السلطة -07
  .2008-2007بكر بلقايد، تلمسان،  واحلقوق، جامعة أب

منور كربوعي، التفويض اإلداري وتطبيقاته يف اإلدارة املركزية اجلزائرية، مذكرة -09
  .1986-1985ماجسـتري، معهد احلقوق والعلوم اإلدارية، بن عكنون، جامعة اجلزائر،

مذكرة نوال دامي، القرارات اإلدارية الضمنية والرقابة القضائية عليها، مذكرة ماجستري،  -10
 .2011-2010بكر بلقايد، تلمسان  قوق، جامعة أيبماجستري، كلية احل
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IV - املقاالت والتعاليق  

بالسلطة، جملة العلوم  أمحد حافظ عطية جنم، السلطة التقديرية لإلدارة ودعاوى االحنراف-01
  .02العدد  ،1982 ،24السنة  الشعبة املصرية للمعهد الدويل للعلوم اإلدارية، القاهرة،، اإلدارية

احلسن سيمو، القضاء اإلداري املغريب ورقابة املشروعية واملالءمة، جملة احملاكم املغربية، ، -02
  .82العدد  ،2000الدار البيضاء، 

ء، جملة العلوم اري على الوقائع يف دعوى اإللغادإبراهيم، رقابة القضاء اإلالسيد حممد -03
، 1963، القاهرة، الشعبة املصرية للمعهد الدويل للعلوم اإلدارية، السنة اخلامسة، اإلدارية

  .01العدد

العريب زروق، التطور القضائي لس الدولة الفرنسي يف رقابة السلطة التقديرية لإلدارة -04
  .08، العدد 2006، ومدى تأثر القضاء اجلزائري ا، جملة جملس الدولة 

النظرية التقييمية ) بني املنافع واألضرار(العريب زروق، مبدأ املوازنة بني التكاليف واملزايا -05
  .08العدد ، 2006، ، جملة جملس الدولة راقبة مالءمة القرارات اإلداريةكأسلوب حديث مل

آليات الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة بني القضاء اإلداري  النبية شيخي،-06
، 2009 ، جامعة سيدي بلعباس، اجلزائري والفقه اإلسالمي، جملة العلوم القانونية واإلدارية،

  .05العدد 
الرقابة القضائية على املالءمة وأثرها على احلقوق واحلريات العامة، جملة العلوم  ،بلقاسم دامي -07

  .06العدد ، 2008 ، ،اإلدارية والسياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسانوالقانونية 
ية، بوزيان مكلكل، املوظفون واإلصالحات اإلدارية يف اجلزائر، جملة العلوم القانونية واإلدار -08

  05العدد ، 2009بلعباس، سيدي  امعة اجلياليل اليابسج
السنة  ،ق ، جامعة الكويت عمر عبد الرمحان البوريين، عيب االحنراف بالسلطة، جملة احلقو-09
  .04، العدد 2007 ،31

 ديبية، جملة جملس الدولة،غناي رمضان، موقف جملس الدولة من الرقابة على القرارات التأ-10
  .06العدد، 2005اجلزائر،
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، إلدارة، جملة جملس الدولة، فريدة أبركان، رقابة القاضي اإلداري على السلطة التقديرية ل-11
  .02العدد، 2002اجلزائر، 

ليلى زروقي، دور القاضي اإلداري يف مراقبة مدى احترام اإلدارة لإلجراءات املتعلقة برتع -12
 .03العدد  ،2003 ة جملس الدولة،لامللكية اخلاصة للمنفعة العامة، جم

حممد مصطفى حسن، املصلحة العامة يف القانون والتشريع اإلسالمي، جملة العلوم اإلدارية، -13
  .01 العدد، 1983 ،25السنة  ،، القاهرةالشعبة املصرية للمعهد الدويل للعلوم اإلدارية

ة لإلدارة، جملة العلوم التقديريحممد مصطفى حسن، الرقابة القضائية على حدود السلطة -14
  .01العدد ، 22،1980السنة ، القاهرة،  الشعبة املصرية للمعهد الدويل للعلوم اإلدارية،، اإلدارية

، ، املعهد الدويل للعلوم اإلداريةحممود حلمي، عيوب القرار اإلداري، جملة العلوم اإلدارية-15
  .02العدد  ، 1970، 12السنة 

ضوابط إنشاء القاضي اإلداري للقانون، جملة العلوم القانونية واإلدارية مراد بدران،  -16
  .10، العدد 2010،  جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، سنة والسياسية

مصلح الصرايرة، مدى تطبيق حمكمة العدل العليا للمبادئ اليت أقرها القضاء اإلداري يف -17
، 25الد رقابته على السلطة التقديرية لإلدارة، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، 

 .01العدد ، 2009دمشق، 

ري، جملة احلقوق والعلوم مصطفى خماشف، رقابة القضاء اإلداري للقرار يف جماله التقدي-18
  .08، العدد  2011 جامعة سيدي بلعباس،السياسية، 

  املصادر: ثانيا
  الدستور-1

، املتضمن تعديل الدستور 1996ديسمرب  07املؤرخ يف  438-96املرسوم الرئاسي رقم 
   .1996 سنة 76ر العدد .، ج1996نوفمرب  28املصادق عليه يف استفتاء و
  النصوص القانونية-2
ر العدد .جاملتضمن القانون األساسي للعامل، 05/08/1978املؤرخ يف 78/12قانون رقم ال-

 .1978سنة  32
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العدد ر .ج، املتعلق حبماية الصحة وترقيتها 1985فرباير  16املؤرخ يف  85/05قانون رقم ال-
  .املعدل واملتمم 1985سنة  08

 .52ر العدد .، جبالتهيئة والتعمري املتعلق  1990ديسمرب  01املؤرخ يف  90/29قانون رقم ال-
   .املعدل واملتمم 1990سنة 

الذي حيدد القواعد املتعلقة برتع امللكية  1991أبريل  27املؤرخ يف  91/11قانون رقم ال-
  .  املتمم 1991سنة  21ر العدد.للمنفعة العمومية، ج

املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية،  1991ديسمرب  02املؤرخ يف  91/19قانون ال-
ديسمرب  31املؤرخ يف  89/28املعدل واملتمم للقانون رقم . 1991سنة  62ر العدد .ج

1989.  
املتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية املستدامة،  2001ديسمرب  12املؤرخ يف  01/20قانون رقم ال-
  .2001سنة  77ر العدد .ج
، واملتعلق بشروط إنشاء املدن اجلديدة 2002ماي  08املؤرخ يف  02/08قانون رقم ال-

  . 2002سنة  34 ر العدد.ويئتها، ج
واملتضمن القانون األساسي للوظيفة  15/07/2006الصادر بتاريخ  06/03األمر رقم -

  .2006سنة  46ر العدد .العمومية، ج
ر .املتضمن القانون التوجيهي للمدينة، ج 20/02/2006املؤرخ يف  06/06قانون رقم ال-

  .    2006سنة  15 العدد
، واملتعلق بتسيري املساحات اخلضراء ومحايتها 2007ماي  13املؤرخ يف  07/06قانون رقم ال-

  .2007سنة  31ر العدد .وتنميتها، ج
ر .جوترقيتها، حبماية الصحة  املتعلق  ، 2008يوليو  20املؤرخ يف  08/13 قانون رقمال-

  .2008سنة  44العدد 
، الذي حيدد قواعد مطابقة البنايات وإمتام 2008يوليو  20املؤرخ يف  08/15قانون رقم ال-

  .2008سنة  44ر العدد .إجنازها، ج
سنة  37ر العدد.ج ، املتعلق بالبلدية، 2011يونيو  22املؤرخ يف  11/10رقم  قانونال-

2011.   
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  .2012سنة 1 ر العدد.جاملتعلق بالوالية، ، 2012فرباير  21املؤرخ يف  12/07رقم انون قال-
  النصوص التنظيمية-3
، املتعلق بالقانون األساسي النموذجي لعمال 1985مارس  23املؤرخ يف  85/59رقم  املرسوم-

  .1985ر العدد    سنة .املعدل، ج ومؤسسات اإلدارات العمومية
الذي حيدد القواعد العامة  1991ماي  28املؤرخ يف  91/175رقم تنفيذي ت الرسوم امل-

  .1991سنة  26ر العدد .للتهيئة والتعمري والبناء، ج
شهادة املتعلق بكيفيات حتضري  1991ماي  28املؤرخ يف  91/176رقم تنفيذي الرسوم امل-

وتسليم  ة اهلدمالتعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة املطابقة ورخص
  .1991، سنة 26ر العدد .ذلك، ج

التعمري  املتعلق بكيفية حتضري عقود 2015يناير  25املؤرخ يف  15/19رقم  نفيذيترسوم الامل-
   .2015سنة  07ر العدد .وتسليمها، ج

  :القرارات القضائية-4

يف القضاء االجتهاد اجلزائري مقتبس عن سايس مجال،  ،27/11/1982الس األعلى  رقرا-
  . 2013األول، منشورات كليك، اإلداري، اجلزء 

يف القضاء االجتهاد اجلزائري مقتبس عن سايس مجال، ، 29/12/1984قرار الس األعلى -
  . 2013األول، منشورات كليك، اإلداري، اجلزء 

االجتهاد مقتبس عن سايس مجال،  ،21/12/1985الغرفة اإلدارية بالس األعلى قرار -
  . 2013األول، منشورات كليك، يف القضاء اإلداري، اجلزء زائري اجل

يف القضاء االجتهاد اجلزائري مقتبس عن سايس مجال،  ،11/10/1986الس األعلى ر قرا-
  . 2013األول، منشورات كليك، اإلداري، اجلزء 

يف القضاء االجتهاد اجلزائري مقتبس عن سايس مجال، ، 1987 /04/ 18الس األعلى  قرار-
 . 2013األول، منشورات كليك، اإلداري، اجلزء 

    .1994، 03، الة القضائية، العدد 19/12/1993احملكمة العليا ب الغرفة اإلداريةقرار -

  1994، 03، الة القضائية، العدد 24/07/1994احملكمة العليا ب الغرفة اإلداريةقرار -
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  .2002 سنة 01جملة جملس الدولة، العدد ، 27/07/1998يجلزائرالدولة ا سقرار جمل-

يف االجتهاد اجلزائري مقتبس عن سايس مجال، ، 28/02/2000قرار جملس الدولة اجلزائري -
  . 2013، منشورات كليك، القضاء اإلداري، اجلزء الثالث

يف االجتهاد اجلزائري مقتبس عن سايس مجال، ، 08/01/2001اجلزائري قرار جملس الدولة -
  . 2013، منشورات كليك، القضاء اإلداري، اجلزء الثالث

يف االجتهاد اجلزائري مقتبس عن سايس مجال،  ،28/01/2002 اجلزائري قرار جملس الدولة-
  . 2013، منشورات كليك، القضاء اإلداري، اجلزء الثالث

يف ي االجتهاد اجلزائرمقتبس عن سايس مجال،  ،18/02/2002ولة اجلزائريجملس الد قرار-
  . 2013، منشورات كليك، القضاء اإلداري، اجلزء الثالث

 .2004سنة  05 العدد ،، جملة جملس الدولة16/12/2003 اجلزائري قرار جملس الدولة-

  .2004 سنة 05، جملة جملس الدولة، العدد 20/01/2004قرار جملس الدولة اجلزائري -

  .2004 سنة 05العدد  ،الدولة ، جملة جملس16/03/2004قرار جملس الدولة اجلزائري -

  .2004 سنة 05لعدد ا ،، جملة جملس الدولة15/06/2004جملس الدولة اجلزائري  قرار-

  .2007سنة  09، جملة جملس الدولة، العدد 25/04/2007 جملس الدولة اجلزائري قرار-

  .2007سنة  09جملة جملس الدولة، العدد ، 20/06/2007 جلزائريا ةقرار جملس الدول-
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  ملخص
تنظيم ل الصادرة عنهاالقرارات اإلدارية  اصةخ ، منهاإن ممارسة السلطة اإلدارية ملختلف األعمال اإلدارية والقانونية

املعترف  السلطة التقديرية، تقوم ا اإلدارة بناء على سواء تعلق األمر باملرافق العامة أو الضبط اإلداري ،سري النشاط اإلداري
لعديد من األسباب واملربرات القانونية والتنظيمية من أجل حتقيق املصلحة العامة واحلفاظ على ل ا هلا قانونا، وذلك راجع

من  أن ممارسة هذه السلطة التقديرية جيب أن تتماشى مع  مبدأ املشروعية وختضع لرقابة القاضي اإلداري غري .النظام العام
برقابة املالءمة حتقيقا للتوازن بني املصلحة العامة  وهو ما يعرب عنه، هذا االل وضوابط قضائية يف خالل استعماله لوسائ

  .ومحاية احلقوق واحلريات العامة
  .الءمةاملشروعية، ضوابط قضائية، رقابة املسلطة تقديرية، مبدأ  :الكلمات املفتاحية

  

: Résumé 

L’usage de l’autorité administrative dans les diverses décisions administratives et 

juridiques, en particulier les actes administratifs qu’elle a pris afin d’arrêter la conduite de 

l'activité administrative rentrant dans le cadre des services publics ou de la police 

administrative, se base sur  le pouvoir discrétionnaire  que le législateur lui a reconnu. Ce 

pouvoir se justifie par plusieurs raisons tant législatives que réglementaires afin de parvenir à 

assurer l'intérêt public et de maintenir l'ordre public. Cependant, l’usage de ce pouvoir 

discrétionnaire doive être conforme au principe de légalité et soumis à la supervision du juge 

administratif, lequel emploi des moyens de contrôle judiciaire dans ce domaine. Il s’agit là de 

la censure de commodité engendrant  l’équilibre entre l'intérêt public et la protection des 

droits et des libertés publiques. 

 

Mots clés: pouvoir discrétionnaire, principe de légalité, contrôles judiciaires, la censure de la 

commodité. 
 

Abstract: 

The use of administrative authority in the various administrative and legal decisions, 

especially administrative acts it has taken to stop the conduct of administrative activity within 

the scope of public services or administrative police, based on the dis cretion that legislator has 

recognized him. This power is justified by several reasons both legislative regulations in order 

to ensure the public interest and to maintain public order. However, the use of this discretion 

power must comply with the principle of legality and subjected to the supervision of the 

administrative judge, who uses the means of judicial review in this area. This is censorship 

convenience engendering a balance between the public interest and the protection of rights 

and public freedoms. 

Keywords: discretion power, principle of legality, judicial controls, censorship of 

convenience. 


