ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻹدارة ﻟطﻼب ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻳوﺳف ﺷﺑﺎط

إن اﻟﻌﻣ ــﻝ اﻹداري ﻳﺗطﻠ ــب ﺑ ــﺄن ﺗﻠﺟ ــﺄ اﻹدارة إﻟ ــﻰ وﺳ ــﺎﺋﻝ ﻣﺗﻧوﻋ ــﺔ ﻗﺻ ــد اﻟﻘﻳ ــﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬ ــﺎ ووظﺎﺋﻔﻬ ــﺎ ،وﺗﻧظ ــﻳم
ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬــﺎ اﻹدارﻳــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ،وﻣــن ﺑــﻳن ﻫــذﻩ اﻟوﺳــﺎﺋﻝ ﻧﺟــد ﺗﻠــك اﻟﺗﺻ ـرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ
ﺗﻛﺗﺳ ــﻲ أﻫﻣﻳ ــﺔ أﺳﺎﺳ ــﻳﺔ ﻧظـ ـ ار ﻟﻛوﻧﻬ ــﺎ ﺗﺟﺳ ــد ﻣﺷ ــﺎرﻳﻊ اﻹدارة ﻓ ــﻲ إط ــﺎر ﻗ ــﺎﻧوﻧﻲ ،وﻳﻣﻛ ــن اﻟﺗﻣﻳﻳ ــز ﻓﻳﻬ ــﺎ ﺑ ــﻳن
اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـدر ﻋـن اﻟﺳـﻠطﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﺑﺈرادﺗﻬـﺎ اﻟﻣﻧﻔـردة ،وﻳﺳـﻣﻰ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﺑـﺎﻟﻘ اررات اﻹدارﻳـﺔ ،وﺑـﻳن
اﻟﺗﺻـرﻓﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــدر ﻋــن اﻹدارة ﺑﺎﺗﻔــﺎق ﻣــﻊ طــرف آﺧــر وﺗﺗﺟــﻪ ﻧﺣــو إﺣــداث أﺛــر ﻗــﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌــﻳن وﺗﺳــﻣﻰ
ﺑﻌﻘود اﻹدارة .ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ أن ﻛﻝ ﻣﺟﺗﻣـﻊ إﻧﺳـﺎﻧﻲ  -ﻣﻬﻣـﺎ ﺻـﻐر ﺣﺟﻣـﻪ -ﻻ ﻳﺳـﺗﻐﻧﻲ ﻋـن ﻗواﻋـد ﻗﺎﻧوﻧﻳـﺔ
ﺗــﻧظم ﺷــؤوﻧﻪ ،ﻓﺗﺣــدد ﻋﻼﻗــﺎت اﻷﻓ ـراد ﻓﻳﻣــﺎ ﺑﻳــﻧﻬم ،وﻋﻼﻗــﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣــﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﺗــﻧظم أﺟﻬ ـزة
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺣﻳث ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ وﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ،ﻓﺿـﻼ ﻋـن ﺗﻧظـﻳم اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﻳن اﻟﺳـﻠطﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﺟد ﻣﻌﻬﺎ.
ﺗﺳﺗﺄﺛر اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻌدة اﻣﺗﻳﺎزات ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،وﻫذﻩ اﻻﻣﺗﻳﺎزات ﺗﻣﺛﻝ
وﺳﺎﺋﻝ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،وﺗرﺟﻊ ﺣﻛﻣﺔ ﺗﻘرﻳر ﻫذﻩ اﻻﻣﺗﻳﺎزات إﻟﻰ أن اﻹدارة
ﺗﺑﺗﻐﻲ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻔﺿﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓراد ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎرض .
إن اﻷﺻﻝ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ وﺗﺻرﻓﺎت اﻹدارة ﻫو ﺧﺿوع اﻹدارة ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺎ
ﻳﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وﺗﺻرﻓﺎت وﻗ اررات ،إﻻ أن ﻫذا اﻷﺻﻝ ﻟﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﺗط أر ﻋﻠﻳﻪ ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ
أو ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ،وﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﺗﺷﻛﻝ ﻗﻳودا ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ،وﺗﻌود ﻫذﻩ اﻟﻘﻳود إﻟﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ

اﻹداري ،وﺿرورة ﺗﻣﺗﻊ اﻹدارة ﺑﻬﺎﻣش ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺻرف إزاء ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺟد ﻣن ظروف طﺎرﺋﺔ وﻏﻳر ﻣﺗوﻗﻌﺔ
واﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﺧﻔف ﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﻳق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ.
وﺗرﺟﻊ أﺣﻳﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﻓﻛرة أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎدة )اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻔﻘﻪ ﺧروﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ
اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،ﺑﺣﻳث ﺗﺣرر اﻹدارة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﻠﻳﺎ ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،وﺗﺧﺗﻔﻲ ﺗﺣت ﻫذا اﻟﺳﺗﺎر ﻛﻝ ﺿﻣﺎﻧﺔ
ﻟﻠﺣرﻳﺎت واﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻣﺔ

وﻣن أﻫم اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﻟﻺدارة ﺳواء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ أم ﺳورﻳﺎ أم ﻣﺻر أم ﻟﺑﻧﺎن ﻫﻲ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ واﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺑﺎﺷر.
وﻗد أﺧذت ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
وﻓق اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،إذ ﻻ ﻗﺿﺎء ﺑﻼ ﻧزاع وﻻ ﺣﻳﺎة ﺑﻼ ﺣﺿﺎرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء ﻫو ﺿرورة
ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺣﻳﺎة إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن اﻟﺣﺿﺎرة  ،ﻟﻬذا ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون ﻫو وﺳﻳﻠﺔ اﻟﺣﺿﺎرة إﻟﻰ اﻟﺗﻘدم وﻫذا
اﻷﻣر اﻟذي ﻧﻠﺣظﻪ واﻗﻌﺎً ﺣﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺳورﻳﺔ ﻓﺣﻳﻧﻣﺎ دﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳوري ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺟدﻳدة
ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻧﻔﺗﺎح اﻟدوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ واﻧﺿﻣﺎم ﺳورﻳﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺎت إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ وأوﻟت ﺟﺎﻧب
اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺟﻝ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ورﻋﺎﻳﺗﻬﺎ وﻓق أﺳﺎس راﺳﺦ ﻣن اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  ،ﺣﺗﻰ أﺿﺣﻰ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ
اﻟﺣﺎﺿر ﻧظﺎﻣﺎ ﻣزدﻫ ار ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻝ اﻟذي ﻳﺷﻛﻝ اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وأﺣد
ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻟذي ﻳؤﻣن ﺑﺄن اﻟﻧﺎس ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻓﻲ ﺳورﻳﺔ ﺳواﺳﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون وﻳﺣﻔظ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻫﻳﺑﺗﻬﺎ
وأﺻﺎﻟﺔ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ وﻳﺻون ﻣﻧﺟزاﺗﻬﺎ ﻓﺑﻘدر ﻣﺎ ﻳﻛون ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻣن ﻫﻳﺑﺔ وﺳﻠطﺔ وﻧﻔﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻘدر ﻣﺎ
ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺳﻌﺎدة واﻟرﻓﺎﻩ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻓرادﻩ ﻟذﻟك ﺣرص اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺎطﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت
ﻟﺗﺣﻘﻳق ﺣﻣﺎﻳﺗﻪ واﺣﺗراﻣﻪ وﺗﺄﻛﻳد اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء ﺣﺗﻰ ﻳﻛون ﺣﺎرﺳﺎ ﻧزﻳﻬﺎ
ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﻳﺎت.

اﻟﺑﺎب اﻷوﻝ  :اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﺔ
اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ  :ﻣﻔﻬوم ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ
اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻣﺻﺎدر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ
اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﻳﺔ
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﻣﺻﺎدر ﻏﻳر اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ
اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث  :ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ واﻟﻘﻳود اﻟواردة ﻋﻠﻳﻪ
اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ  :ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﻘﻳود اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ

اﻟﺑﺎب اﻷوﻝ
اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﺔ

ﻟﻘد اﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌـﺎم ﻓـﻲ ﻓرﻧﺳـﺎ وﺳـورﻳﺔ وﻣﺻـر ﻟﻔظـﻲ ﻣﺑـدأ اﻟﻣﺷـروﻋﻳﺔ وﺳـﻳﺎدة اﻟﻘـﺎﻧون ﻛـردﻳﻔﻳن
ﻟﺗﻌﺑﻳر " "The rule of lawﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ﻧﺷﺄﺗﻪ
إن اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﺗدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﺑـﺎب ﻣﻔﻬـوم ﻣﺑـدأ اﻟﻣﺷـروﻋﻳﺔ واﻟﺗطـور
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ وﻣﺻﺎدرﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻪ واﻟﻘﻳود اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑدأ.

اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ
ﻣﻔﻬوم ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ
ﻳﺗﺟﺳــد ﺟــوﻫر ﻣﺑــدأ اﻟﻣﺷــروﻋﻳﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻳﺎدة ﺣﻛــم اﻟﻘــﺎﻧون وﺳــﻳطرﺗﻪ ،وﺧﺿــوع اﻟﺣﻛــﺎم واﻟﻣﺣﻛــوﻣﻳن ﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ

اﻟﺳواء.١

وﻳﺑــدو أن اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ ﻓﻳﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻷﻓ ـراد ﻫــﻲ ﻋﻼﻗــﺎت ذات أط ـراف ﻣﺗﺳــﺎوﻳﺔ ،وﻟﻛــن اﻷﻣــر ﻣﺧﺗﻠــف
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻔرد واﻟدوﻟﺔ ،إذ ﻻ ﺗﻛون ﺑـﻳن طـرﻓﻳن ﻣﺗﺳـﺎوﻳﻳن ،ﺑـﻝ ﺗﻛـون اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗـدر أﻋﻠـﻰ ﻣـن

اﻟﻔرد ،ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻟﻬﺎ وﻟﻸﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻬـﺎ ،وذﻟـك ﻣـن أﺟـﻝ أﻣـن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ
وﺳﻼﻣﺗﻪ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ –اﻟدوﻟﺔ -ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻗوي ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﻬدﻳد أم ﻣﺳﺎس ﺣرﻳﺎت وﺣﻘوق اﻷﻓراد ،وﻻ ﻳﻘـف
ﺣﺎﺋﻼً دون ﻫذا اﻻﺳﺗﺑداد ،إﻻ ﻣﺑـدأ اﻟﻣﺷـروﻋﻳﺔ ،ﺣﻳـث ﻳﺳـﺗطﻳﻊ اﻟﻣـواطن ﻓـﻲ ظﻠـﻪ أن ﻳـﺄﻣن ﺗﻌﺳـف اﻟﺳـﻠطﺔ،

ﻓـﺈذا ﻣــﺎ اﻋﺗــدت اﻷﺧﻳـرة ﻋﻠــﻰ ﺣرﻳــﺔ أو ﺣـق ﻟﻠﻣـواطن ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﻘـﺎﻧون،؟ ﺟــﺎز ﻟﻸﺧﻳــر اﻻﻟﺗﺟـﺎء ﻟﻠﻘﺿــﺎء ،ﻣﺑﻳﻧـﺎً
أوﺟــﻪ اﻻﻋﺗــداء ﻋﻠــﻰ ﺣﻘوﻗــﻪ ،ﻓــﺈذا ﻣــﺎ ﺻــﺣت دﻋ ـواﻩ اﻋﺗﺑــر ﻋﻣــﻝ اﻟﺳــﻠطﺔ ﻏﻳــر ﻣﺷــروع وﺗﻌــﻳن إﻟﻐــﺎء أو

اﻟﺗﻌوﻳض ﻋﻧﻪ أو ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎً إذا ﻛﺎن ﻟذﻟك ﻣﺣﻠﻪ.

٢

اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ
١

تنص الفقرة  /٢/من المادة  ٢٥من الدستور الدائم لعام ١٩٧٣م على أن سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة
٢
أ.د .عبد الجليل محمد علي  :مبدأ المشروعية في النظام اإلسالمي والنظم القانونية المعاصرة ) دراسة مقارنة ( –ا لقاھرة ١٩٨٤ -م – الطبعة األولى – بدون دار نشر – ص.١٣

ﺗﻌرﻳف ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ

ﻳﻌرف ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﺑﺄﻧـﻪ " ﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻛﻠﻳـﺎً ،ﺣﻛﺎﻣـﺎً وﻣﺣﻛـوﻣﻳن ﻟﻘواﻋـد اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻘـﺎﺋم ﻓﻳﻬـﺎ ،ﺑﺣﻳـث

ﺗﺗواﻓق اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟـﺔ وﻣواطﻧﻳﻬـﺎ ﻣـﻊ ﻗواﻋـد ﻗﺎﻧوﻧﻳـﺔ ﻣوﺿـوﻋﺔ أو ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻣـن

ﻗﺑﻝ "

٣

وﻋرف اﻟﻔﻘﻳﻪ ﻫورﻳو ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﺑﺄﻧـﻪ  :ﺧﺿوع ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺑـدأ اﻟـذي ﻳﻘـوم ﻋﻠـﻰ
أﺳﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺳﻳﺎدة اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى ،وﺧﺿوع اﻷﻓراد واﻟﻬﻳﺋـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ ﻛﺎﻓـﺔ
ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﺷرﻋﻲ "

٤

وﻋـ ــرف اﻟﻔﻘﻳـ ــﻪ دي ﻟوﺑـ ــﺎدﻳر ﻣﺑـ ــدأ اﻟﻣﺷـ ــروﻋﻳﺔ ﺑﺄﻧـ ــﻪ " ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ اﻟﻘواﻋــــد اﻟدﺳــــﺗورﻳﺔ واﻟﻘــــواﻧﻳن اﻟﻌﺎدﻳــــﺔ
واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ واﻷﻋراف واﻟﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ "

٥

وﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﺳـﺗﻧد ﻋﻠﻳـﻪ ﻣﺑـدأ اﻟﻣﺷـروﻋﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر ﺳـﻳﺎدة ﺣﻛـم اﻟﻘـﺎﻧون أﺳﺎﺳـﺎً ﻟـﻪ ،ﻓـﺈن ﻣﻣـﺎﻻ ﺷـك ﻓﻳـﻪ أن
ً
اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳــﻳﺔ ،وﺑﻌــد أﺻــﺑﺢ ﻟﻬــﺎ اﻟﺣــق ،ﺑﻣوﺟــب أﺣﻛــﺎم اﻟﻣــﺎدة  /٣٧/ﻣــن اﻟدﺳــﺗور اﻟﻔرﻧﺳــﻲ اﻟﺻــﺎدر ﻋــﺎم

 ،١٩٥٨إﺻــدار اﻟﻠ ـواﺋﺢ  ٦ﻓــﻲ ﻛــﻝ اﻟﻣواﺿــﻳﻊ اﻟﺗــﻲ ﻟــم ﺗــرد ﺣﺻ ـ اًر ﻓــﻲ ﻣﻧطــوق اﻟﻣــﺎدة  /٣٤/اﻟﺗــﻲ ﺣــددت

اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻝ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲ .٧

وﻫذا ﻣﻔﺎدﻩ أن ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺣﺳبٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗﺷﻣﻝ ﻋﻣﻝ اﻹدارة أﻳﺿـﺎً ،وﻫـذا ﻳﻌﻧـﻲ

أن اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ ﻓــﻲ أداﺋﻬــﺎ ﻟوظﻳﻔﺗﻬــﺎ اﻹدارﻳــﺔ أن ﺗﺣﺗــرم إدارة اﻟﻣﺷــرع ،ﺑﺎﻟﻘﻳــد ﺑﻧﺻــوص اﻟﻘــﺎﻧون وﻋــدم
إﻫﻣﺎﻟﻬﺎ واﻟﺣـرص ﻋﻠـﻰ ﺗﻧﻔﻳـذﻫﺎ وﻋـدم ﻓﺳـﺢ اﻟﻣﺟـﺎﻝ ﻟﻶﺧـرﻳن ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـﺎ وﻓـرض اﻟﺟـزاء ﻋﻠـﻰ ﻣـن ﻳﺧﺎﻟﻔﻬـﺎ إن
اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر.
وﺗواﻟت أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،واﺗﺧذﻩ أﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻪ اﻟﻣطردة ﻣﻌﺗﺑـ اًر أن

اﻟدﺳــﺗور ﻫــو اﻟﻘــﺎﻧون اﻷﻋﻠــﻰ اﻟــذي ﻳﺳــﻣو ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻘـواﻧﻳن ،ﻓﺄﺧﺿــﻊ اﻟﺳــﻠطﺎت اﻹدارﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻣﺑــﺎدئ

اﻟﺣﻘوﻗﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،وﻟــم ﻳﻘﺻــرﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘ ـ اررات اﻟﻔردﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺻــدرﻫﺎٕ ،واﻧﻣــﺎ ﺗﺟﺎوزﻫــﺎ إﻟــﻰ ﻧﺷــﺎطﻬﺎ
اﻟﺗﻧظﻳﻣــﻲ ﺑﻛﺎﻓــﺔ أﺷــﻛﺎﻟﻪ ،واﻋﺗﺑــر أن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺑــﺎدئ ﻣﻔروﺿــﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻝ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ إدارة ﻣــن اﻹدارات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳــﺔ،
وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻏﻳﺎب اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ .٨

٣

أ.د .محمد محمد بدران  :رقابة القضاء على أعمال اإلدارة – دار النھضة العربية – القاھرة –  -١٩٨٥ص.١١
٤
Hauriou ,'precis de droit administrative et de droit public'‐L GDJ‐ 12 e'd 1933; p.511.
٥
De Laubadere; traite elemantaire de droit administra f;3e,ed‐1936,p.199.
٦
L Ar cle37 de la cons tu on Franciase de 1958 declare que : 'Les ma eres autres que celles qui sont du domaine de la lio ont un
caractere reglementaire.
٧
انظر مضمون أحكام المادة  ٣٤من الدستور الفرنسي لعام ١٩٥٨م
٨
حكم مجلس الدولة الفرنسي في ١٩٥٩/٦/١٢م مجلة القانون العام الفرنسي لعام  -١٩٥٩ص١٠٠٤

وأﻛد ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳوري ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺳﻣو ﺣﻛم اﻟدﺳﺗور ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﻋﻠـﻰ ﻟﻠدوﻟـﺔ ،وأوﺟـب ﺗﻐﻠﻳـب

ﺣﻛﻣــﻪ ،ﻓــﺈذا وﻗــﻊ ﺗﻌــرض ﺑــﻳن اﻟﻘـواﻧﻳن اﻷﺧــرى وﺑﻳﻧــﻪ ،أﻏﻔــﻝ ﺗطﺑﻳــق اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﺧــﺎﻟف ﻟﻠدﺳــﺗور ﻋﻠــﻰ اﻟﻧـزاع
اﻟﻣطروح أﻣﺎﻣﻪ

٩

واﺳﺗﻘر اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲ اﻹداري ﻓـﻲ ﻣﺻـر ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن ﻟﻠدوﻟـﺔ دﺳـﺗور ﻣﻛﺗـوب ،ﻓﻣـن وﺟﺑﻬـﺎ اﻟﺗ ازﻣـﻪ
ﻓﻲ ﺗﺷرﻳﻌﻬﺎ وﻗﺿﺎﺋﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻣن ﺳﻠطﺎت إدارﻳﺔ.
وﻳﻌﺗﺑر ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻛﻝ ﻣﺎ اﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣـن ﻧﺻـوص وﻓﻳﻣـﺎ اﻧطـوى ﻋﻠﻳـﻪ ﻣـن ﻣﺑـﺎدئ ،ﻓﻬـو اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﻋﻠـﻰ
اﻟذي ﻳﺳـﻣو ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻘـواﻧﻳن ،وﻟﻛـن ﺑﻣ ارﻋـﺎة أن اﻟﻘـﺎﻧون ﻳﺷـوﺑﻪ ﻋـدم اﻟدﺳـﺗورﻳﺔ إذا ﺧـﺎﻟف ﻧﺻـﺎً دﺳـﺗورﻳﺎً
ﻗﺎﺋﻣ ـﺎً أو ﺧــرج ﻋﻠــﻰ روﺣــﻪ وﻣﻘﺗﺿــﺎﻩ؛ ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﻳﺷــوب اﻟﻘ ـرار اﻹداري اﻟﻌــﺎم ﻋﻳــب ﻋــدم اﻟﻣﺷــروﻋﻳﺔ ،إذا ﺧــﺎﻟف

ﻗﺎﻋدة ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺻدرت ﺑﺄداة أﻋﻠﻰ ﻣرﺗﺑﺔ.

ﻓﺈذا ﺗزاﺣﻣـت ﻓـﻲ اﻟﺗطﺑﻳـق ﻫـذﻩ اﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت أو اﻟﺗﻧظﻳﻣـﺎت ﺟﻣﻳﻌـﺎً وﻗـﺎم ﺑﻳﻧﻬـﺎ اﻟﺗﻌـﺎرض ،ﺗوﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺿـﺎء

أن ﻳطﺑق اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ،ﻓﻳﻐﻠب اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون ،وﻳﻐﻠـب اﻟﻘـﺎﻧون ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـرار اﻹداري أﻳـﺎً
ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑﺗﻪ ،وﻳﻐﻠب اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻌﺎم اﻷﻋﻠﻰ ﻣرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو أدﻧﻰ ﻣﻧـﻪ ﻷن اﻟﻣﻧـﺎط ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـﻝ ﻋﻧـد

اﻟﺗﻌﺎرض ﻫو أن اﻷﻋﻠﻰ ﻳﺳود اﻷدﻧﻰ .١٠

وﻳﺑــدو أن اﻟﻘﺿــﺎء اﻹداري اﻟﺳــوري ﻗــد ﺳــﺎر ﻓﻌ ـﻼً ﻓــﻲ ﻫــذا اﻻﺗﺟــﺎﻩ .وﻳﻣﻛــن اﺳــﺗﻧﺗﺎج ذﻟــك ﻣﻣــﺎ ذﻫﺑــت إﻟﻳــﻪ

اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ اﻟﺳــورﻳﺔ ﻓــﻲ ﻗرارﻫــﺎ رﻗــم  ٤٨ﻓــﻲ اﻟطﻌــن ﻟﺳــﻧﺔ  ،١٩٧٠ﺣﻳــث ﺟــﺎء أن  " :اﻟﺣﻛــم
ﺑﺎﻟﺗﺻ ــدي ﻟﻘ ــﺎﻧون ﻣ ــن اﻟﻘـ ـواﻧﻳن ﺑﺎﻹﻟﻐ ــﺎء أو اﻟ ــﺑطﻼن ﺑﺻ ــﻔﺔ أﺻ ــﻠﻳﺔ أو ﻣﺑﺎﺷـ ـرة ،ﻳﺧ ــرج ﻋ ــن وﻻﻳ ــﺔ اﻟﻘﺿ ــﺎء

اﻹداري ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺻــورة ،رﻏــم ﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻣــن ﺳــﻠطﺔ ﻓــﻲ ﺗﻐﻠﻳــب ﺣﻛــم اﻟدﺳــﺗور ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ اﻟﻘــﺎﻧون اﻷﻋﻠــﻰ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻘـ ـواﻧﻳن اﻷﺧ ــرى إذا وﻗـ ـﻊ اﻟﺗﻌ ــﺎرض ﺑﻳﻧﻬ ــﺎ وﺑﻳﻧ ــﻪ ،ﻓﻳﻐﻔ ــﻝ ﺗطﺑﻳ ــق اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣﺧ ــﺎﻟف ﻟﻠدﺳ ــﺗور ،ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧـ ـزاع
اﻟﻣطروح أﻣﺎﻣﻪ ،دون أن ﻳﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ،إﻻ أن ﻣﺟﺎﻝ إﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺗﻘدم ﻻ ﻳﺳﺗﻘﻳم إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛـون اﻟﻧـزاع

اﻟﻣطروح داﺧﻼً ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻬﻳﺋﺔ ﻗﺿﺎء إداري .١١

وﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ  :ﺑﺄن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻳﻌﻧـﻲ ﺧﺿـوع اﻹدارة ﻟﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻘواﻋـد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ،أي
اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻟﺗدرج اﻟﻬرﻣﻲ ﺛم اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻣراﺳﻳم اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺿـﺎﺋﻳﺔ؛ وﻏﻳـر
اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ؛ أي اﻟﻌرف واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون.

٩

انظر  :مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا المحكمة اإلدارية العليا في سوريا عام ١٩٧٠م القرار  ٤٨في الطعن  ٧٣لسنة – ١٩٧٠ص٤٣
١٠
انظر  :مجموعة المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الحكم الصادر في ١٩٧٠/٧/١٢م – وكذلك الحكم رقم  – ١٧٣السنة الثالثة – ص.١٦٩١
١١
انظر  " :مجموعة المبادئ القانونية " التي قررتھا المحكمة اإلدارية العليا السورية عام ١٩٧٠م القرار  ٤٨في الطعن  ٧٣لسنة ١٩٧٠م ص .٤٣وبمثل ھذا المبدأ حكمت المحكمة في
قراريھا رقم  ٤٩و ،٥٠كما أن المحكمة اإلدارية العليا في عام ١٩٥٩م قد اعتبرت الدستور أبا ً للقوانين ،وأنه في حالة تعارضه مع القانون فإن الدستور ھو الذي يطبق ) انظر حكمھا رقم
 /١/لعام  ١٩٥٩في قضية السفير فؤاد القضماني (

وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻳﻬدف أﺳﺎﺳﺎً إﻟﻰ ﺿﻣﺎن ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ واﺳﺗﻘرار أوﺿـﺎﻋﻬﺎ اﻹدارﻳـﺔ واﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ

اﻧﺗظــﺎم أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ اﻹدارﻳــﺔ وﻧﺷــﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﻟــذﻟك ﻓــﻼ ﻳﺟــوز ﻟﻠﻘ ـواﻧﻳن وﻻ ﻟﻠﺗﺷ ـرﻳﻌﺎت اﻷﺧــرى ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك

اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﺻـﺎدرة ﻋـن اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ أن ﺗﺗﻌـﺎرض ﻣـﻊ اﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﺻـﺎدرة ﻋـن اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ
أو ﺗﺧﺎﻟﻔﻬﺎ.
ٕواذا وﺟ ــدت اﻹدارة ﻧﻔﺳ ــﻬﺎ ﻣﺿ ــطرة إﻟ ــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ اﻟﻘ ــﺎﻧون ﻓ ــﺈن ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ ،ﻋﻧ ــد ذﻟ ــك ،أن ﺗﺗوﺟ ــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟﺳ ــﻠطﺔ
اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻟﺗﻘﻧﻳن ذﻟكٕ ،واﻳﺟﺎد اﻟﻌذر اﻟﻣﺑرر ﻟﻠﺗﺻرف ﺣﻳﺎﻝ اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ ،ﻻ أن ﺗﺗﺟـﺎوز ﺣـدود اﻟﻘـﺎﻧون ،ﻷن
اﻟﻘــﺎﻧون ﻛﻣــﺎ ﻳﻘــررﻩ اﻟﻔﻘــﻪ إﻧﻣــﺎ ﺷــرع ﻟــﻳﺣﻛم اﻟظــروف اﻟﻌﺎدﻳــﺔ واﻟظــروف اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳ ـواء ،وﻻ ﺳــﺑﻳﻝ

ﻟﺗﺑرﻳــر ﺗﺻـرﻓﺎت اﻹدارة اﻟﻣﺷــوﺑﺔ ﺑﻌﻳــب ﻣﺧــﺎﻟف ﻟﻠﻘــﺎﻧون ،ﻓﺎﻟﺑﺣــث ﻋــن ﻣﺛــﻝ ﻫــذا اﻟﺗﺑرﻳــر ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳــؤدي
إﻟﻰ اﻟﻔوﺿﻰ أو إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺑداد ﻛﻣـﺎ ﺗﻘـررﻩ اﻟﻣﻘوﻟـﺔ اﻟﻌظﻳﻣـﺔ " ﻋﻧـدﻣﺎ ﻳﻧﺗﻬـﻲ ﺣﻛـم اﻟﻘـﺎﻧون ﺗﺑـدأ اﻟﻔوﺿـﻰ وﻳﺑـدأ
اﻟطﻐﻳﺎن " .
ﻫــذا ٕوان ﻣﺷــروﻋﻳﺔ اﻟﻘـرار اﻹداري أو ﻋــدم ﻣﺷــروﻋﻳﺗﻪ ﺗﺗﻘــرر ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﻧﺎﻓــذة وﻗــت ﺻــدورﻩ ،وأﻣــﺎ
ﺗﺻرف اﻹدارة ﺗﺟﺎﻩ ﺣق ﻣﻛﺗﺳب ﻓﻼ ﻳﻛون إﻻ ﺑﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ .١٢

١٢

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا محكمة القضاء اإلداري في سوريا مع تعقيبات المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  ٢٣القرار  ٣١جلسة ١٩٦٣/٥/٢٠م

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻧﺣو اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ :

إذا ﻛ ــﺎن ﻣﺑ ــدأ اﻟﻣﺷ ــروﻋﻳﺔ ﻣﺻ ــطﻠﺣﺎً ﺣ ــدﻳﺛﺎً ،إﻻ أن ﻣﻌﻧ ــﺎﻩ ﻗ ــدﻳم ،وﻗ ــد ﺗﻌ ــرض ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﻣﺳ ــﻳرة اﻟﺑﺷـ ـرﻳﺔ

ﻟﻼزدﻫﺎر واﻻﻧﻛﻣﺎش ﺣﺳب اﻟظروف اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻟذﻟك ﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ
اﻟﻌﻬود اﻟﻘدﻳﻣﺔ
ﻟــم ﺗﻛــن ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــور اﻟﻘدﻳﻣــﺔ أﻳــﺔ ﻗﻳــود ﺗــرد ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠطﺔ اﻟﺣــﺎﻛم ،وﻟــم ﻳﻛــن ﻫﻧــﺎك ﻣﺑــﺎدئ ﺗﺳــﻣو ﻋﻠــﻰ إرادﺗــﻪ،
ﻓﺎﻟﺣﺎﻛم ﺑداﻳﺔ ،ﻛﺎن ﻫو اﻹﻟﻪ ،ﺛم ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻏدا ﻣﻧﻔذا ﻟﻠﻣﺷﻳﺋﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ ،وﺳـﻠطﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧـت ﻣطﻠﻘـﺔ ﻻ
ﻳﺣدﻫﺎ ﻗﻳد ،وﻫو ﻣن ﻳﻣﻧﺢ اﻟﺣرﻳﺎت واﻟﺣﻘوق وﻳﺣﺟﺑﻬﺎ ﻋﻣـن ﻳﺷـﺎء ،وﻗـد ﺗﻼﻗـت اﻟﺣﺿـﺎرات اﻟﻘدﻳﻣـﺔ ﻓـﻲ ذﻟـك

اء ﻣـﺎ ورد ﻓـﻲ ﻗـواﻧﻳن ﺑﺎﺑـﻝ
– اﻹﻏرﻳق واﻟروﻣﺎن -ورﻏم اﻟﺗﻧظﻳم اﻟـدﻗﻳق ﻟﻠﺷـراﺋﻊ اﻟﻧﺎظﻣـﺔ ﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻷﻓـراد ﺳـو ً
أو اﻟﻘـ ـواﻧﻳن اﻟﻬﻧدﻳ ــﺔ اﻟﻘدﻳﻣ ــﺔ أو اﻹﻏرﻳﻘﻳ ــﺔ أو اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ ،إﻻ أن ﺗﺻـ ـرﻓﺎت اﻟﺣ ــﺎﻛم ﺑﻣﻐ ــزﻝ ﺗ ــﺎم ﻋ ــن اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺷﻬدت ﺗﻠـك اﻟﻌﺻـور ﺳـﻠطﺔ اﻟﺣـﺎﻛم اﻟﻣطﻠﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗـداﻧﻳﻬﺎ ﺳـﻠطﺔ وﻻ رﻗﻳـب وﻻ ﻣﻌﻘـب ﻋﻠﻳﻬـﺎ ،ﺑـﻝ
ﺣﺗﻰ ﺣﻘوق ﻟﻸﻓراد ﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ

١٣

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ
وﺑﺣﻠ ــوﻝ اﻟﻌﺻ ــور اﻟوﺳ ــطﻰ ﺣ ــدث ﺗط ــور ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺄن اﻟﻣﺷ ــروﻋﻳﺔ ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ اﻟﻣﺳ ــﻳﺣﻳﺔ واﻹﺳ ــﻼم ،ﻓﺑظﻬ ــور
اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ ،وﺿــﻌت اﻟﻧـواة اﻷوﻟــﻰ ﻟﻔﻛـرة ﺧﺿــوع اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻧون ،ﻓﻘــد ﻧــﺎدت اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ ﺑﺣرﻳــﺔ اﻟﻌﻘﻳــدة ،وﻋﻣــﻝ
آﺑﺎء اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳد ﺳﻠطﺎت اﻟﺣﺎﻛم ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻣد ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ ،وﻋـدم ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧـروج

ﻋﻠﻳﻬﺎٕ ،واﻻ ﻛﺎن ﺧﺎرﺟﺎً ﻋﻠﻰ اﻟـدﻳن وﻣﻧﺗﻬﻛـﺎً ﻟﻧظـﺎم اﻟﺣﻛـم اﻹﻟﻬـﻲ اﻟـذي ﻳﺳـﻳطر ﻋﻠـﻰ ﻛـﻝ ﺷـﻲء ﻓـﻲ اﻷرض
١٣

أ.د .عبد السالم الترمانيني  :الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية -جامعة الكويت -عام ١٩٨٢م – الطبعة الثالثة -ص . ٤٨

وﻓ ــﻲ اﻟﺳ ــﻣﺎء ،إﻻ أﻧ ــﻪ ٕوان ﻧﺟﺣ ــت اﻟﻣﺳ ــﻳﺣﻳﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻘﻳﻳ ــد ﺳ ــﻠطﺎن اﻟﺣ ــﺎﻛم ﻓ ــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌﻘﺎﺋ ــد ،ﻓﻘ ــد ﺑﻘ ــﻲ ﻫ ــذا
اﻟﺳﻠطﺎن دون ﺗﻘﻳﻳد ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﻳﺎة اﻷﺧرى.
وﻗد اﻹﺳﻼم أﻳﺿﺎً إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﺿوع ﻛﻝ ﻣن اﻟﺣﻛﺎم واﻟﻣﺣﻛوﻣﻳن ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﺣﻳﻧﻣﺎ أوﺟب ﻋﻠﻰ وﻟﻲ

اﻷﻣــر أن ﻳﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟدﻧﻳوﻳــﺔ واﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻟﻸﻣــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺣﺳــب ﻣﻘﺗﺿــﻰ اﻟﺷـرﻳﻌﺔ ،أي أن
ﻣﺣور اﻟطﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﺣﺎﻛم ﻣﻠﺗزﻣﺎً ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷرع.

وﻣــﻊ ﺑــزوغ ﻓﺟــر ﻋﺻــر اﻟﻧﻬﺿــﺔ وﺑــروز اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻘوﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺻــورﺗﻬﺎ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ،أﺛﻳــرت ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﺗﻛﻳﻳــف ﻋﻼﻗــﺔ

اﻟﺣﻛــﺎم واﻟﻣﺣﻛــوﻣﻳن ،وﺗﺣدﻳــد أﺳــﺎس ﺧﺿــوع اﻟﺣــﺎﻛم ﻟﻠﻘــﺎﻧون ،وﻗــﺎم اﻟﻔﻛــر اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ واﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ ﺑﺗﻘــدﻳم ﻋــدة
ﻧظرﻳﺎت ﺗﻬدف ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﻳﻳد ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛم

١٤

ﻓﻘــد ﺑــرزت إﻟــﻰ اﻟوﺟــود ﻧظرﻳــﺔ اﻟﻌﻘــد اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ،اﻟﺗــﻲ ﻳﺳــﺗﻧد أﺳــﺎس ﻓﻠﺳــﻔﺗﻬﺎ إﻟــﻰ ﺧﺿــوع اﻟﺣــﺎﻛم ﻟﻠﻘــﺎﻧون
وﺧﻼﺻﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ أن اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔطرة ﻛـﺎن ﻳﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺣرﻳـﺔ ﻣطﻠﻘـﺔ وﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻏﻳـر ﻣﻧﻘوﺻـﺔ ،إﻻ أﻧـﻪ
رﻏﺑﺔً ﻣﻧﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﺿﻝ وﺗﻧظﻳﻣـﺎً ﻟﻠﺣرﻳـﺎت ،ﻗـﺎم اﺗﻔـﺎق ﺿـﻣﻧﻲ ﺑـﻳن اﻷﻓـراد ﺑﺎﻟﺗﻧـﺎزﻝ ﻋـن ﺣرﻳـﺎﺗﻬم اﻟﻣطﻠﻘـﺔ
ﺑﺣرﻳﺔ ﻣدﻧﻳﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻟﻘﻳﺎم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ .١٥

وﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة اﺳﺗﺧدﻣت ﺑواﺳطﺔ ﻫوﺑس) (١٦٧٩-١٥٨٨ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻣطﻠق ﻟﻣﻠـوك اﻧﺟﻠﺗـرا ،ﺑﻣﻘوﻟـﺔ

أن اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي أﻧﻬﺎ ﺣﻳﺎة اﻟﻔطرة اﻟﺑداﺋﻳﺔ ﻟﻸﻓراد ،ﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧزوﻝ اﻷﻓراد ﺟﻣﻳﻌﺎً ﻋـن ﺣﻘـوﻗﻬم

ﻟﻸﻣﻳر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺻﺑﺢ ﻫذا اﻷﻣﻳر طرﻓﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وﻣـن ﺛـم ﻻ ﻳﻛـون ﺧﺿـوﻋﻪ إﻻ ﻟﻠﻘـﺎﻧون اﻟـذي ﻳﺻـدرﻩ

ﻫــو؛ إﻻ أن ﻛــﻼ ﻣــن ﻟــوك وروﺳــو ﻗــد ﺗﺻــو ار اﻟﺣــﺎﻛم طرﻓ ـﺎً ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــد اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻳﻛــون ﻛ ـﻼً ﻣــن

اﻟﺣﺎﻛم واﻟﻣﺣﻛوﻣﻳن ﺧﺎﺿﻌﻳن ﻟﻧﺻوص اﻟﻌﻘد اﻟذي ﻳﺑﻳن ﺣﻘوق ﻛﻝ طرف واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧر

١٦

أﻣﺎ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻓﻘد ﺑﻳﻧوا أن ﻫﻧﺎك ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻳﻧﺷﺄ ﻣـن اﻟطﺑﻳﻌـﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺎً ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـواﻧﻳن اﻟوﺿـﻌﻳﺔ ،وﻫـو

ﺛﺎﺑت ﻻ ﻳﺗﺑدﻝ ،ﻳﻛﺗﺷﻔﻪ اﻟﻌﻘـﻝ ،وﻳﺗﻌـﻳن اﺣﺗ ارﻣـﻪ واﻻﻟﺗـزام ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﻛـﻝ اﻟﻘواﻋـد اﻟوﺿـﻌﻳﺔٕ ،واﻻ اﻧﻔﺻـﻝ اﻟﻘـﺎﻧون
اﻟوﺿـﻌﻲ ﻋــن ﻓﻛـرة اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗﻬـﺎ وﻣــﺎ ﺗﺣﺗوﻳـﻪ ﻣــن ﻋداﻟـﺔ ،وﻫﻛــذا ﺗﻛـون اﻟوظﻳﻔــﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻫـﻲ ﺗﺄﻛﻳــد
ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﻳﺎت اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻛون ذﻟك إﻻ ﺑﺧﺿوع ﻛـﻼً ﻣـن اﻟﺣﻛـﺎم واﻟﻣﺣﻛـوﻣﻳن ﻟﻠﻘـﺎﻧون ،وﺿـرورة

اﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق وﺟـود اﻟدوﻟـﺔ ،ﻓﺗﻘﻳـد اﻟدوﻟـﺔ ﺑﺷـﻛﻝ ﻻ ﺗﺳـﺗطﻳﻊ ﻣﻌـﻪ اﻧﺗﻘﺎﺻـﻬﺎ أو
إﻧﻛﺎرﻫﺎ.

ﻋﻠــﻰ أن أﻫــم اﻟﺗﺑرﻳ ـرات ﻟﺧﺿــوع ﻛــﻝ ﻣــن اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣﺣﻛــوﻣﻳن ﻟﻠﻘــﺎﻧون ﻫــو اﻻﺳــﺗﻧﺎد إﻟــﻰ اﻟﻧظرﻳــﺔ

اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ،ﻓﻘــد أﺻــﺑﺢ اﻟﺷــﻌب ﻣﺻــدر اﻟﺳــﻳﺎدة ،وأﺻــﺑﺢ اﻟﺣﻛــﺎم ﺧﺎﺿــﻌﻳن ﻟــﻪ إﻣــﺎ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ أﻧظﻣــﺔ

١٤

أ.د .محمد بدران  :رقابة القضاء على أعمال اإلدارة – مرجع سابق – ص  ٢٠و. ٢٧
١٥
أ.د .عبد الحميد متولي  :الشريعة اإلسالمية كمصدر أساسي للدستور -منشأة المعارف باألسكندرية – القاھرة – عام – ١٩٧٥ص .٥٧
١٦
أ.د .عبد الجليل محمد علي  :مبدأ المشروعية في النظام اإلسالمي والنظم القانونية المعاصرة )دراسة مقارنة( – مرجع سابق – ص. ٢٢

اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷ ـرة وﺑﻌــض ﺻــور اﻻﺳــﺗﻔﺗﺎء اﻟﺷــﻌﺑﻲٕ ،واﻣــﺎ ﺑطرﻳــق ﻏﻳــر ﻣﺑﺎﺷــر ﺑواﺳــطﺔ ﻧ ـواب اﻟﺷــﻌب
١٧
وﻣﻣﺛﻠﻳﻪ وﺗﻧظﻳﻣﺎﺗﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث
ظﻬــرت ﻓﻛ ـرة اﻟﻣﺷــروﻋﻳﺔ ﺑﻌــد ﻗﻳــﺎم اﻟﺛــورة اﻟﻔرﻧﺳــﻳﺔ ﻋــﺎم ١٩٧٨م ٕواﻋــﻼن ﻣﺑــﺎدئ اﻟﺣﻘــوق وﺧﺿــوع اﻟدوﻟــﺔ
ﻟﻠﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ واﻟﺗﻘﻳــد ﺑﻬــﺎ ،ﻓﻧﺷــﺄت دوﻟــﺔ اﻟﻘــﺎﻧون وﺧﺿــوع ﻟﻬــﺎ اﻟﺣــﺎﻛم واﻟﻣﺣﻛــوم ﺑﻌــد أن ﻛﺎﻧــت اﻟﺷــﻌوب
ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﻣﻠوﻛﻬــﺎ وﺗــدﻳن ﻟﻬــم ﺑﺎﻟطﺎﻋــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻳﺻــدروﻧﻪ ﻣــن ﻗ ـواﻧﻳن وﻗـ اررات ،ﺣﻳــث ﻛــﺎن اﻟﻣﻠــك ﻣﺻــدر
اﻟﻌدﻝ واﻟﻘﺎﻧون ،وﻟﻘد ﺗﺑﻠورت ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻛﻣﺑدأ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋﺎم ﺑﻔﺿـﻝ اﻟﻌﻣﻳـد اﻟـذي وﺿـﻊ أﺳﺳـﻪ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم اﻟﺣدﻳث

١٧

١٨

أ.د .طعيمة الجرف  :مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون – منشورات مكتبة القاھرة الحديثة – القاھرة – ١٩٦٣م – ص . ٢٦ -٢٥
١٨
أ.د .عبد الجليل محمد علي  :مبدأ المشروعية في النظام اإلسالمي والنظم القانونية المعاصرة )دراسة مقارنة( – مرجع سابق – ص٣٥

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺻﺎدر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ
إن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟذي ﻳﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻘﺎﻧون ،واﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ داﺋرﺗﻪ إﻧﻣﺎ ﻳﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ
اﻟواﺳﻊ ،واﻟذي ﻳﺗﺿﻣن ﻛﻝ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺟردة أﻳﺎً
ﻛﺎن ﻣﺻدرﻫﺎ ،وﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬﺎ وﻗوﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ.

وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﻣﺻﺎدر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﻳن وﻫﻣﺎ  :ﻣﺻﺎدر ﻣﻛﺗوﺑﺔ ،وﻣﺻﺎدر ﻏﻳر
ً
ﻣﻛﺗوﺑﺔ .

اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ
وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﺑﺎﻟدﺳﺗور واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻘ اررات
اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ  :اﻟدﺳﺗور :
اﻟدﺳﺗور ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد وﺿﻊ اﻟدوﻟﺔ ،وﺗﺣدد ﺷﻛﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺗﻧظم اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻛوﻳن واﻻﺧﺗﺻﺎص ،ﻣﻊ ﺑﻳﺎن ﻣدى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ ،وﻣوﻗف اﻷﻓراد ﻣﻧﻬﺎ وﺗﻘرر ﻣﺎ
ﻟﻠﻔرد ﻣن ﺣﻘوق وﺣرﻳﺎت وﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن واﺟﺑﺎت.
وﻳﺄﺗﻲ اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟدوﻟﺔ ،ﻓﻬو اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻷﻋﻠﻰ اﻟذي ﻳﺳﻣو ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻷﺧرى،
وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﺗﺣﻛم ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗدور
ﻓﻲ ﻓﻠﻛﻬﺎ ،وﺗﺗﻘﻳد ﻣن ﺣﻳث ﺻدورﻫﺎ وﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣو ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻋداﻫﺎ ،وﺗﺣﺗﻝ ﻣﻛﺎن اﻟﺻدارة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﺎﺋر اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.
ﻟذﻟك ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺟرﻳﻪ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وﺗﺻرﻓﺎت أن ﻻ ﺗﺧﺎﻟف اﻟدﺳﺗورٕ ،واﻻ اﻋﺗﺑرت
أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ ﻳﺣق إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ واﻟﺗﻌوﻳض ﻋﻧﻬﺎ .١٩
١٩

أ.د .فوزت فرحات  :القانون اإلداري العام – مرجع سابق -ص ١٧٧

وﻗد أﻛد اﻟدﺳﺗور اﻟﺳوري ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  ٢٥ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ" أن ﺳﻳﺎدة اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻝ" .

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
إذا ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻛﺄوﻝ وأﻫم ﻣﺻدر ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﻣﺣﻝ ﺟدﻝ ،إﻻ أن اﻟﺧﻼف ﻧﺷﺄ ﺑﻳن

اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺻدد اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺣﻘوق وﻣﻘدﻣﺎت اﻟدﺳﺎﺗﻳر .٢٠

ﻓﻘد ﻛرﺳت ﻣﻌظم اﻟدﺳﺎﺗﻳر اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﺳود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﻳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،إن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺎت ﺗﺗرﺟم ﺑﺷﻛﻝ ﺣﺳﻲ ﻣﺎ ﺗﺻﺑو إﻟﻳﻪ ﻣن ﺗوﻓﻳر ﻛﻝ اﻟﺳﺑﻝ ﻟﺗﻌزﻳز ﺗﻘدم اﻟﻣواطن
وﺗﻘدﻳس ﺣﻘوﻗﻪ ٕواﻋﻼﻧﺎﺗﻪ.
وﻣن أﺷﻬر إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ إﻋﻼن " ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣواطن " اﻟذي أﺻدرﺗﻪ اﻟﺛورة
اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﻋﺎم ١٧٨٩م واﻟذي اﻋﺗﺑر ﻛﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠدﺳﺗور اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ١٧٩١م  ،ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﻣﺑﺎدﺋﻪ
ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن دﺳﺗور ﻋﺎم  ١٩٤٦وﻋﺎم ١٩٥٨م اﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن.
وﻗد ﺗﺿﺎرﺑت اﻵراء ﺣوﻝ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ :
 ﻓﻬﻧﺎك اﺗﺟﺎﻩ اﻋﺗرف ﻟﻬذﻩ اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﻣﻘدﻣﺎت ﺑﻘﻳﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﻔوق ﻗوة اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﻳﺔ وﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗﻘﻳد اﻟﻣﺷرع اﻟﻌﺎدي ﻓﺣﺳب ،ﺑﻝ ﺗﻘﻳد اﻟﻣﺷرع اﻟدﺳﺗوري أﻳﺿﺎً ،وﻗد ﺣﻣﻝ راﻳﺔ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻳد
دﻳﺟﻲ.

 واﺗﺟﺎﻩ آﺧر ﻳﻌطﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺎت واﻹﻋﻼﻧﺎت ﻗوة ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﻌﺎدﻝ اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ،وﻣن
أﺷد اﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻳد ﻫورﻳو ﺛم ﺗﺑﻌﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري
أﻣﺛﺎﻝ رﻳﻔرو وﻓﺎﻟﻳن.
 اﺗﺟﺎﻩ ﺛﺎﻟث اﻋﺗﺑر أن ﻫذﻩ اﻹﻋﻼﻧﺎت وﻣﻘدﻣﺎت اﻟدﺳﺎﺗﻳر إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ
اﻟﻣﺟردة ﻣن أﻳﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻔﺔ اﻹﻟزام ،وﻣن أﻗطﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔﻘﻳﻪ
ﻛﺎري دوﻣﺎﻟﺑﻳرغ.

٢٠

تجدر اإلشارة إلى أن دستور العربية الجمھورية السورية الذي أقره الشعب باإلستفتاء الجاري بتاريخ  ١٩٧٣/٣/١٢وأعد نافذا بتاريخ  ١٩٧٣/٣/١٣قد تضمن مقدمة تحدد المنطلقات
الرئيسية لمجمل نصوصه.

وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد اﻋﺗﺑر إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺣﻘوق

وﻣﻘدﻣﺎت اﻟدﺳﺎﺗﻳر ﻣﺻد ًار رﺋﻳﺳﻳﺎً ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﺣﺗراﻣﻬﺎ وﻋدم
ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ٢١ﻛوﻧﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻬﺎ .٢٢

وﻳﻘوﻝ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺟورج ﻓودﻳﻝ ﺑﺄﻧﻪ إذا ﻓﻘد اﻟدﻳﺑﺎﺟﺔ ﻗوﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻓﻘدت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻹدارة ،إذ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋدﻳدة ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟطﻌن ﺑﻘرار إداري ﺟﺎﺋز ،إﻻ اﺳﺗﻧﺎداً ﻋﻠﻰ

اﻟﻘواﻋد اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣظﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺎت اﻟدﺳﺎﺗﻳر ،وأن
ﻣﺎ ﻳﺣد ﻣن ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ

ﻣﺗن اﻟدﺳﺗور ﺑﻝ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ ﻛﻣﺎ أن ﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﻣﻧﺢ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم ﻋدﻳدة ﻟﻪ ﻓﻲ
ﻣﻘدﻣﺎت اﻟدﺳﺎﺗﻳر اﻟﻘوة اﻟدﺳﺗورﻳﺔ .٢٣

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺿﻊ ﻓﻲ ﺳورﻳﺎ ﻓﻳﺳﻌﻔﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص أن ﻧذﻛر ﺑﺄن اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ ﻗد

اﻧﺿﻣت وﺻﺎدﻗت ﻋﻠﻰ إﻗرار اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،واﻟﻣﻳﺛﺎق

اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ رﻗم  /٣/ﺗﺎرﻳﺦ
١٩٦٩/١/١٢م .٢٤

وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻧﻔس اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ.
وأﻳﺎً ﻛﺎن اﻷﻣر ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻹﻗرار ﺑﺄن ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدﺳﺗور ﻫﻲ ﺟزء ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣﻧﻪ ،وأﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛﻝ وﻋﺎء

ﻫﺎﺋﻼً ﻳﻧﻬﻝ ﻣﻧﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ،ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرة ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺈﺻدار ﻗرار ﻳﺷﻛﻝ ﺧرﻗﺎً واﺿﺣﺎً

ﻟﻣﺑﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣورﻫﺎ اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎواة.

٢١

C.E.28Mai,Barel Rec,308concl,letourneur.s..1954.3. 79note mathiot.
وقد أبطل مجلس الدولة الفرنسي بموجب ھذا الحكم قرار اإلدارة القاضي بمنع السيد دورن بارل ورفاقه من االشتراك في مباراة الدخول إلى المدرسة الوطنية لإلدارة بسبب آرائھم
السياسية مستنداً بذلك إلى مقدمة دستور  ١٩٤٦التي تحرم إجراء أي تمييز بين المواطنين بسبب آرائھم الدينية أو الفلسفية أو السياسية.
٢٢
C.E. 12/2/1960 Soc.EKY.J.C.P.1960,11629bis concl. vedel
٢٣
القرارات الكبرى للمجلس الدستوري الفرنسي رقم )١١ – ١٠(٣٨تشرين األول ١٩٨٤م: .
٢٤
وقد نشر ھذا المرسوم في الجريدة الرسمية العدد  /٦/تاريخ  ١٩٦٩/٢/٦ص .٢٦٩٧

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  :اﻟﻣﻌﺎﻫدات .
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﺎﻫدات ﻣن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺑﺎرزة ﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺣﻳﺎة اﻟدوﻟﻳﺔ ،وﺑﻘدر ﻣﺎ ﻳزﻳد وﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻌﺻر وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ ،ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻫدات ﻣن أوﻟﻰ ﺻﻳﻎ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ،ﻛﻣﺎ أن ﺗﻌددﻫﺎ ﻳدﻝ
ﺑدون ﺷك ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺿطرد .٢٥

وﻗد اﻛﺗﺳﺑت اﻟﻣﻌﺎﻫدات ﺣدﻳﺛﺎً ﻗوة أﻛﺑر ﺑﻔﻌﻝ ﺟرأة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟذي أﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﻬﻣﺔ
ﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻳطﻠب ذﻟك ﻣن و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ،وﻗد أﻗر اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻧذ ﻋﺎم

 ١٩٩٠ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻣﻌﺎﻫدات  ،٢٦إﻻ أﻧﻪ ﻗد أﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟدور ﻓﻲ إطﺎر

اﻟﻣﺷورة اﻟﺗﻲ ﻳطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري إن أراد ﻟﻳﺳﺗﻧﻳر ﺑﻬﺎ دون أن ﻳﻠزم ﺑﺈﺗﺑﺎﻋﻬﺎ؛ ﻛﻣﺎ أن ﻣﺟﻠس
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻗد أﺧذ ﺣدﻳﺛﺎً ﺑﺎﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟذي ﺳﺎر ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺣﻳث أﺻﺑﺢ

اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻫو ﻣن ﻳﻔﺳر اﻟﻣﻌﺎﻫدات

٢٧

ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ

اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻷوﻟوﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺎرض أﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﻳن
اﻟداﺧﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻫدات.
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﺎﻫدات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺻد اًر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻷن اﻟﻣﺎدة  /٢٦/ﻣن دﺳﺗور

 ١٩٤٦أﻋطت اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﻣﻧﺷورة ﺣﺳب اﻷﺻوﻝ ﻗوة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻧون،

وأوﺿﺣت اﻟﻣﺎدة  /٢٨/ﻣن اﻟدﺳﺗور ذاﺗﻪ أن ﻟﻠﻣﻌﺎﻫدات ﻗوة ﺗﻔوق ﻗوة اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ،وﻗد أﻗر
ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺎدة  /٥٥/ﻣن دﺳﺗور  ١٩٥٨ﺑﻘوﻟﻬﺎ أن ﻟﻠﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﺳب

اﻷﺻوﻝ ﻗوة ﺗﻔوق ﻗوة اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷرﻫﺎ .٢٨

وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺑدأ ﻳﺻﺑﺢ اﻟﻘرار اﻹداري اﻟذي ﻳﺧرق ﻣﻌﺎﻫدة أو اﺗﻔﺎق دوﻟﻳﺎً ﻣﻌرﺿﺎً ﻟﻺﺑطﺎﻝ

ﺑﺳﺑب ﺗﺟﺎوز ﺣد اﻟﺳﻠطﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻓﻲ ﻗرار ﻧﻳﻛوﻟو اﻟﺷﻬﻳر ﺣﻳث ﻣﻧﺢ اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻫدة
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻼﺣق  .٢٩وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣﻛوﻣﻲ أو اﻟﺳﻳﺎدي اﻟذي ﺗﺣوﻝ

دون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻔﺳﻳر وﺗطﺑﻳق وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻌﺎﻫدات.

ﻫذا وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  /١٠٤/ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺳوري ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  " :ﻳﺑرم رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻫدات
واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﻳﻠﻐﻳﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور" ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻌﻧﻲ ﺗﻘدم أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﻌﺎﻫدات وﻋدم ﺟواز اﺑرام أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻫدة ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ،وﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة
٢٥

أ.د .فوزت فرحات  :القانون اإلداري – مرجع سابة – ص .١٢٤
٢٦
voirC.E.Ass,29‐6‐1990‐G.I.S.T.I‐GAJA.Dalloze‐171.
٢٧
م.ش.ل دعوى المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ضد بلدية بيروت٢٠٠٠/٢/٢٩ -م – منشور في مجلة القضاء اإلداري – العدد  ١٥لعام  – ٢٠٠٣ص .٤١٥
٢٨
L'ar cle/55/declare que "Les traits ou accords regulierement ra fies ou approuves ont,des leur publica on une autorite supersite
>"superieure a celle des lios,sous reserve,pour chaque accord ou traite, de son application par l'autre partie
٢٩
انظر  :مجلس الدولة الفرنسي – القرار اإلدارية الكبرى – قرار رقم  – ١١٧تاريخ  ٢٠تشرين األول ١٩٨٩

 /١٢٧/ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺳوري اﻟﺗﻲ ﺣددت اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺣﻳث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﻧد " /٧/
ﻋﻘد اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور" .٣٠

ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺎدة  /٢٥/ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺳوري ﻗد أﻛدت ﺗﻘدم أﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ
أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﺣﻳث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻻ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻻ ﺣﻳث ﻻ ﻳوﺟد
ﻧص ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺧﺎص أو ﻣﻌﺎﻫدة دوﻟﻳﺔ ﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﺳورﻳﺎ".
وﻗد أﻛدت ذﻟك اﻟﻣﺎدة  /٣١١/ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺳوري ﺣﻳث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن " اﻟﻌﻣﻝ
ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻻ ﻳﺧﻝ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﻣﻌﻘودة واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘد ﺑﻳن ﺳورﻳﺎ وﺑﻳن ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟدوﻝ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن".
ﻫذا وﻗد ﻳﺣدث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن أن ﻳﻛون أﺣد اﻟﻘواﻧﻳن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﻣﻌﺎﻫدة ﻣﺎ ،وﻳﻣﻛن ﺗوﻗﻊ

ﺣﺻوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﻳﺔ وﺧﺻوﺻﺎً أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻏﻳر ﻣﺧوﻝ ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺣﻘق ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟواﻗﻌﺔ،

ﻷﻧﻪ ﺗﻧﺎط ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﺛﺑت ﻣن ﺗواﻓق اﻟﻘواﻧﻳن ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎدر ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﺳﺗور وﻟﻳس

ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻫدات  ،٣١وذﻟك ﻳﻣﻛن ﻷي ﻣﺣﻛﻣﺔ إدارﻳﺔ ﻛﺎﻧت أم ﻋدﻟﻳﺔ أن ﺗرﻓض ﺗطﺑﻳق

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻹﺣدى اﻟﻣﻌﺎﻫدات إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺗطر ﻻﻓت اﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن
اﻟﻣﺎدة /٥٥/ﻣن دﺳﺗور ﻋﺎم ١٩٥٨م أﻫﻠﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺗواﻓق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘواﻧﻳن ﻣﻊ
اﻟﻣﻌﺎﻫدات ،ﻓﺟﺎء ﻗ اررﻩ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم  ١٩٧٥ﻟﻳدﻋوﻫﺎ ﺿﻣﻧﺎً إﻟﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺧﺎﻟف
ﻟﻠﻣﻌﺎﻫدة ،ﺳواء أﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎً أم ﻻﺣﻘﺎً ﻟﻬﺎ.

وﻧﺣن ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺿرورة اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻣﻌﺎﻫدة ،ﻷن اﻟﻣﻌﺎﻫدات ﺗﻘر ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠس

اﻟﺷﻌب ﺑﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور .٣٢

٣٠

راجع  :الدستور السوري لعام  ،١٩٧٣المواد )١٠٤و ،(١٢٧والمادة  /٢٥/من المرسوم التشريعي رقم  /٨٤/لعام  ١٩٤٩المتضمن القانون المدني ،والمادة  /٣١١/من المرسوم
التشريعي رقم  /٨٤/لعام  ١٩٥٣المتضمن تقنين أصول المحاكمات.
٣١
راجع المادة  /٦١/من الدستور الفرنسي لعام  ١٩٥٨والمادة  /٥١/من الدستور اللبناني المعدل عام ١٩٩٠م .
٣٢
ينص البند  /٥/من المادة  /٧١/من دستورنا على أن يتولى مجلس الشعب "إقرار المعاھدات واإلتفاقيات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة وھي معاھدات الصلح والتحالف وجميع
المعاھدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو اإلتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات األجنبية وكذلك تلك التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتھا أو التي تخالف
أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذھا اصدار تشريع جديد" .

اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ  :اﻟﻘواﻧﻳن
ﻳﻌرف اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ دﺳﺗورﻳﺎً ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﻳﻔﺔ

اﻟﺗﺷرﻳﻊ ،وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻫو اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺣﺎﻟﻳﺎً وﻧﻬﺎﺋﻳﺎً ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ ﻫو اﻟﻘﺎﻧون أو

اﻟﺗﺷرﻳﻊ أو ﻏﻳر ذﻟك.

وﻗد اﻋﺗﺑر ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘﺎﻧون أﻧﻪ ﻳﻔﺗرض ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون أن ﻳﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺟردة
وﻣﻠزﻣﺔ ،وﻫذا ﻳﺳﺗﺗﺑﻊ أن ﺗﺣدﻳد اﻟﻘﺎﻧون ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣوﻧﻪ .ﻏﻳر أن ﻣﻌظم ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘﺎﻧون-
ﻼ ﻋن اﻻﺟﺗﻬﺎد -ﻳﻌﺗﺑرون ﻛﻝ ﻋﻣﻝ ﻳﺻوت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﻳﻘرﻩ ﺑﺷﻛﻝ ﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ،إذ أن
ﻓﺿ ً

وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن اﻟﻣراﺳﻳم اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﻗواﻧﻳن رﻏم أن
اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﻳﺗﻣﻳز ﺑﻣﺿﻣوﻧﻪ ﺑﻝ ﺑﺷﻛﻠﻪ.٣٣
ً
ﻣوادﻫﺎ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻛﻠﻳﺎً .وﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺳﻳم ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻷﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﻳن اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ
ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻫﻲ ﻟﻳﺳت ﻗواﻧﻳن إﻻ ﻣن ﺣﻳث ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ،ﻻ ﻣن ﺣﻳث ﻗوﺗﻬﺎ ،وﻳراﻗب اﻟﻘﺿﺎء

اﻹداري ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣراﺳﻳم اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻔوﻳض اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻫذﻩ اﻟﻣراﺳﻳم

ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻳﻪ ﻓﻳﻠﻐﻳﻬﺎ إذا ﺗﺟﺎوزت ﺣدود اﻟﺗﻔوﻳض وﻳﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺑﺎطﻠﺔ ﻣﻧذ ﺻدورﻫﺎ  .٣٤أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳورﻳﺎ

ﻓﻳﺗوﻟﻰ رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﺧﺎرج اﻧﻌﻘﺎد دورات ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌرض ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺻدرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ أوﻝ دورة اﻧﻌﻘﺎد ﻟﻪ.
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﻣﺎرس ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ أﺛﻧﺎء اﻧﻌﻘﺎد دورات ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب إذا اﺳﺗدﻋت ذﻟك ﺿرورات
ﻗﺻوى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻼد اﻟﻘوﻣﻳﺔ أو ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌرض ﻫذﻩ
اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ أوﻝ ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻪ ،وﻟﻠﻣﺟﻠس إﻟﻐﺎء ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺛرﻳﺔ

اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء ،دون أن ﻳﻛون ﻟﻬذا اﻹﻟﻐﺎء أي أﺛر رﺟﻌﻲ .وﻳﺗوﻟﻰ اﻟرﺋﻳس ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻳن وﻻﻳﺗﻲ ﻣﺟﻠﺳﻳن ،وﻻ ﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب ،وﻳﻛون

ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﻳﻝ واﻹﻟﻐﺎء ﺣﻛم اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻧﺎﻓذة .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﺷﻌب ﻓﻲ
اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻼد اﻟﻌﻠﻳﺎ ،وﺑﺎﻟطﺑﻊ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﺗﺄﺧذ

طﺎﺑﻊ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ اﻟﻣﻠزم واﻟﻧﺎﻓذ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼﻧﻪ وﻧﺷرﻩ ﻣن ﻗﺑﻝ رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ .٣٥

ﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻣﺎ ﻳﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس
اﻟﻧﻳﺎﺑﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻛﺗﺳب ﻗوة اﻟﻘواﻧﻳن ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺎذ واﻹﻟزام إﻻ ﺑﻌد إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻹﻗرار واﻹﺻدار
واﻟﻧﺷر واﻹﻋﻼن ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟذي ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﻳﺔ

٣٣

أ.د .يوسف سعد ﷲ الخوري  :القانون اإلداري العام – منشورات دار صادر الحقوقية -بيروت  -٢٠٠٢-الجزء األول -ص١٣٦
٣٤
أ.د .جورج سعد  :القانون اإلداري العام والمنازعات اإلدارية – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت – ٢٠٠٦م – الطبعة األولى – ص.١٠٥
٣٥
انظر  :المادتين ١١١و ١١٢من الدستور السوري لعام ١٩٧٣م

اﻟﻘواﻧﻳن،ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﺗﺛﺑت ﻣن وﺟود اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدر ﻋﻧﻬﺎ واﺣﺗرام اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ

واﻹﻋﻼﻧﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ.

وﻳﻣﺛﻝ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺻد اًر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻹدارة اﺣﺗرام ﻗواﻋدﻩ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ

اﻋﺗﺑﺎر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺑطﺎﻝ .وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻔﻘرة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
ﻣن اﻟﻣﺎدة  /١٢٧/ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺳوري ﺣﻳث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن ﻳﻣﺎرس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء "إﺻدار

اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ".

اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس  :اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ
وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺟردة ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻏﻳر ﻣﺣدود أو ﻣﻌﻳن ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻫﻲ
اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،ﺑﻘﺻد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻹدارة ﺗﻳﺳﻳر اﻟﻣراﻓق
اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ "إﻓﺻﺎح ﻋن إرادة ﻣﻧﻔردة ،ﻳﺻدر ﻋن ﺳﻠطﺔ إدارﻳﺔ ،وﻳرﺗب آﺛﺎ اًر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ" وطﺑﻘﺎً

ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ اﺣﺗرام ﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﺎدي وأن ﻻ ﺗﺧﺎﻟﻔﻪ ،ﻛﻣﺎ
أﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻳﻬﺎ أن ﺗﻌﻣﻝ وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ أﻻ وﻫﻲ اﻟدﺳﺗور .وﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ

اﻹدارة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺻدر ﻗ ارراﺗﻬﺎ اﻟﻔردﻳﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻘ ارراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺟردةٕ ،واﻻ ﻋدت
اﻟﻘ اررات اﻟﻔردﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ ﻷن اﻟﻧظﺎم ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻔردي.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎدس  :اﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
ﺗﻌد اﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑت ﻗوة اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻣﻘﺿﻳﺔ ؛ واﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﻌد ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣراﺟﻌﺔ

ﺿدﻫﺎ ﻻﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣﻬﻝ ﻻﺳﺗﻧﻔﺎذ طرق اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ؛ ﻣﺻد اًر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟذي
ﻳﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻹدارة .وﻗد ﺗﻛون ﻗوة اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻣﻘﺿﻳﺔ ﻧﺳﺑﻳﺔ أي أن ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﻻ ﻳطﺎﻝ إﻻ

اﻟﻔرﻗﺎء ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ ﻓﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء ،أو ﻣطﻠﻘﺔ أي أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺧطﻰ اﻟﻔرﻗﺎء ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻟﺗﺳري
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻳﻊ.
وﻗد ﺗرﻓض اﻹدارة ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣﻌﻠﻠﺔ ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وﻗد ﺗرﻓض
أﻳﺿﺎً ﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺿدﻫﺎ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر ﺗﻌﺳﻔﺎً ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻝ ﻣن ﻗﺑﻝ

اﻹدارة ،٣٦وﺧرﻗًﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟذي ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻪ إذا ﻟم ﻳﺣﺗرم ﺗﺣﺗرم اﻹدارة أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻋن

طرﻳق ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة،ﻷﻧﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎً ﻻ ﻳﻣﻛن اﺗﺧﺎذ أي إﺟراء ﺟﺑري ﻹﻟزام اﻹدارة ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻷﺣﻛﺎم
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،ﺳوى اﻟﻘﻳﺎم ﺑرﻓﻊ دﻋوى ﺟزاﺋﻳﺔ ﺿد رﺋﻳس اﻹدارة اﻟﻣﻣﺗﻧﻌﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا اﻟﻔﻌﻝ ﻳﺷﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺳﻧداً ﻟﻠﻣﺎدة  ٣٦١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳوري.٣٧

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻐﻳر ﻣﻛﺗوﺑﺔ
ﺗوﺟد إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌرف واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون.

اﻟﻣطﻠب اﻻوﻝ  :اﻟﻌرف
ﻟﻘد اﺳﺗﻘر اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻘﺎرن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌرف ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻣﺻد اًر ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺑدأ

اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻳﻠﺟﺄ إﻟﻳﻬﺎ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﻳﻪ ،ﻛوﻧﻪ ﻳؤدي إﻟﻰ

ﺧﻠق ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﻛﺗوﺑﺔ.

واﻟﻌرف اﻹداري ﻫو اﻟﻘواﻋد ﻏﻳر اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺟراء اﻟﻌﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗزﻣﻬﺎ اﻹدارة ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻊ اﻷﻓراد ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺿطرد ﻣﻊ اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑﺄن اﻟﺳﻠوك ﻣﻠزم

ﻟﻬم .٣٨

وﻗد ﻋرﻓت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻷردﻧﻳﺔ اﻟﻌرف اﻹداري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﺳﻳر اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﻳن
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻠزﻣﻬﺎ ﻣﺧﺗﺎرة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻛﺗوب ،ﻣﺎ دام

أن اﻹدارة ﻗد ﺳﺎرة ﻋﻠﻰ ﺳﻧن ﻣﻌﻳن ﺑﺎﺿطراد اﻟﻣدة اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ،واﻟﺗزﻣت ﺑﻪ داﺋﻣﺎً وطﺑﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻔردﻳﺔ ،وﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌرف ﻏﻳر ﻣﺧﺎﻟف ﻷي ﻧص ﻣن ﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻳﻊ"  ،٣٩وﻳﺷﺗرط
ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌرف ﻣﻠزﻣﺎً ﻟﻺدارة أن ﻳﺗوﻓر ﻓﻳﻪ ﻋﻧﺻران :

٣٦

>C.E.sect.27/1/1995.Melot A.j.1995,104 chron,Tournet. Et stohI1
٣٧
تنص المادة  ٣٦١من قانون العقوبات على أن " كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أواألنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو
تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطات ذات الصالحية يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنتين ،إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفا ً
عاما ً فال تتجاوز العقوبة السنة".
٣٨
أ.د .بكر القباني  :العرف كمصدر للقانون اإلداري – دار النھضة العربية – القاھرة –  – ١٩٧٥ص.١٨
٣٩
محكمة العدل العليا األردنية – قرار رقم  ١٢لعام  ١٩٩٢منشور في مجلة نقابة المحامين لعام  ١٩٩٣ص.٥٢٥

 -١ﻋﻧﺻر ﻣﺎدي  :ﺑﺣﻳث ﻳﻛون اﻟﻌرف ﻋﺎﻣﺎً وأن ﺗطﺑﻘﻪ اﻹدارة ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ وﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ،
وأن ﻻ ﻳﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻗﺎﺋم.

 -٢ﻋﻧﺻر ﻣﻌﻧوي  :ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺑﺷﻌور أطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻌرف ﺑﺈﻟزام ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ووﺟوب
ﺳرﻳﺎﻧﻬﺎ.
وﺗرﺟﻊ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌرﻓﻳﺔ ،ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﻣﺷروﻋﻳﺔ ،إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳد اﻟﻧﻘص أو اﻟﻘﺻور ﻓﻲ
اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ،وﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﺣﺗراﻣﻬﺎ واﻟرﺿوخ ﻷﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ،إﻻ أن ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻻ
ﻳﻣﻛن أن ﻳؤﺧذ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻣر ﻣؤﺑد ،إذ أن ﻣن ﺣق اﻹدارة ﺑﻼ ﻧزاع ﺗﻌدﻳﻝ ذﻟك اﻟﻌرف أو اﻟﻌدوﻝ
ﻋﻧﻪ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎً ،إذا ﻣﺎ اﻗﺗﺿﻰ اﻟﺗطور ذﻟك وﺗطﻠﺑﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﻝ اﻹداري.
ﻫذا وﻗد ﻧﺻت اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺳوري ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌرف ﻳﻌﺗﺑر
ﻣﺻد اًر ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻳﻪ ﻋﻧد اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻧص

اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌرف وأﻫﻣﻳﺗﻪ ﻛﻣﺻدر ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﻳﺔ  .٤٠وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﺑﺄن "اﻟﻌرف اﻹداري اﻟذي اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻣﻝ واطراد ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ

اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ،ﺑﺣﻳث ﺗﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣﻣﺎ ﺗﺟوز
اﻟﻣؤاﺧذة ﻋﻠﻳﻪ ،ذﻟك أن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧص ﻗﻲ ﻗﺎﻧون أو ﻻﺋﺣﺔ،

ﺑﻝ ﻫﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻛﻝ ﻗﺎﻋدة ﺟرت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻹدارة واﻟﺗزﻣﺗﻬﺎ واﺗﺧذﺗﻬﺎ ﻣﻧﻬﺟﺎً ﻟﻬﺎ ".٤١

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺻد اًر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﺎدئ ﻏﻳر ﻣﻛﺗوﺑﺔ

اﺳﺗﻘﺎﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،وأﻟزم اﻹدارة ﺑﺎﺣﺗراﻣﻬﺎ ٕواﻻ ﻛﺎن ﺗﺻرﻓﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،وﺗﻛﻣن
أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻐﻧﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ،وﺗﻌزز ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻹداري ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗﻘﻠﻳص ﻫﺎﻣش اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻟﻺدارة .وﻗد أﺳس ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫذﻩ
اﻟﻧظرﻳﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم ١٩٤٠م ،وﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻗﺑﻝ ذﻟك ﻳﺳﻧد ﻗ ارراﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﺻوص ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو
إﻟﻰ اﺑﺗﻛﺎرات اﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ دون أن ﻳﺣدد ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرة أﺻوﻟﻬﺎ ،وﻣن ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻳدة ﺗروﻣﺑﻳﻪ – ﻏراﻓﻳﻳﻪ
– ﺿد اﻟﻘرار اﻟذي ﺳﺣب ﻣﻧﻬﺎ رﺧﺻﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﻝ ﺑﻳﻊ ﺻﺣف ،أﺳﻧدت ﻓﻳﻬﺎ أﺣد دﻓوﻋﻬﺎ إﻟﻰ
واﻗﻌﺔ أن اﻟﻘرار اﺗﺧذ دون أن ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺑﺎﻟرد ﻋﻠﻰ ادﻋﺎءات اﻹدارة واﻟﺟدﻳد
٤٠

المحكمة اإلدارية العليا السورية – قرار رقم  ٢٩٣لعام  ١٩٨٧منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا المحكمة اإلدارية العليا لعام .١٩٨٧
٤١
انظر  :مجموعة أحكام مجلس الدولة المصري –السنة الرابعة ص  )٦٩٧القضية رقم (٤٥١

ﻫو أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻋﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗدﺑﻳر اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻏﻳر ﺷرﻋﻲ ﻷﻧﻪ ﻟم ﻳﺣﺗرم " ﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع " وﻫو
ﻣﺑدأ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋﺎم رﻏم ﻏﻳﺎب أي ﻧص ﻳﻔرض ﻋﻠﻰ اﻹدارة إﻋﻼم اﻟﺳﻳدة ﻏراﻓﻳﻳﻪ وﺳﻣﺎع ردﻫﺎ

٤٢

.

وﻧﺟد ﻛذﻟك ﻗ ار اًر ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻳﻌﺗﻣد ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻛﻣﺻدر ﻣن

اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،ﺣﻳث ﺗﻘدﻣت اﻟﺳﻳدة ﻫﻳﺎم إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ آﻏﺎ ﺑﻣراﺟﻌﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ﻓﻲ
ﺣزﻳران ﻋﺎم  ،١٩٩٧ﺗطﻠب ﻓﻳﻬﺎ إﺑطﺎﻝ اﻟﻘرار رﻗم  /٤/اﻟﺻﺎدر ﻋن رﺋﻳس اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺟﻧوب ﺗﺎرﻳﺦ  ١٩٩٧/١/٢١واﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺳم راﺗﺑﺎً ﺗﺄدﻳﺑﻳﺎً ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم.

وﻗد أدﻟت اﻟﻣﺳﺗدﻋﻳﺔ أن اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻸﺻوﻝ اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ،ﻻﺗﺧﺎذﻩ دون إﻓﺳﺎح
اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ،واﻹدارة ﻟم ﺗدﺣض ﻫذا اﻟﻘوﻝ ودﻓﻌت ﺑﺄن واﺟب إﺑﻼغ اﻟﻣوظف

اﻟﻣﻠف اﻟﺗﺄدﻳﺑﻲ ﻏﻳر ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘ اررات اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺣﻳث رأى
ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى أن إﺑﻼغ اﻟﻣوظف ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻛﻲ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻫو ﻣن اﻷﺻوﻝ
اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ،ﻟﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳؤدي ﻋدم اﺣﺗراﻣﻬﺎ إﻟﻰ إﺑطﺎﻝ اﻟﻘرار اﻟﺗﺄدﻳﺑﻲ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ
اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ﻣﺳﺗوﺟﺑﺎً اﻹﺑطﺎﻝ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻣﺑدأ ﺣق اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧﻔس اﻟذي أﻗرﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎدئ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻲ أﻧزﻟﻬﺎ اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻏﻳر اﻟﻣﻛﺗوب .٤٣

وﻗد ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗوة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎدي اﻟﺻﺎدر ع
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻠزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻟﻺدارة ﻣﺎ دام ﻫذا ﻫو وﺻﻔﻬﺎ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻘوة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻔﻌﻝ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﻧﻳن اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ.
وﻳﺑدو ﻟﻧﺎ أن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻌرﺑﻲ ﻗد أﻋطﻰ ،ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﻟﻠﻣﺑﺎدئ

اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗوة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎدي ،وﺗﺑﻌﻪ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔﻘﻪ اﻹداري اﻟﻌرﺑﻲ .٤٤

وﻫذا ﻣﻔﺎدﻩ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎدﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ أي أﻧﻬﺎ ﺗدﻧو اﻟدﺳﺗور ﻣرﺗﺑﺔ
وﺗﻛون ﻓﻲ وﺿﻊ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣراﺳﻳم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

٤٢

٤٥

R.D.P.1944 P.256.concl.chenot, note jeze.
٤٣
أ.د .جورج سعد – القانون اإلداري العام والمنازعات اإلدارية – مرجع سابق – ص.١١٢
٤٤
أ.د .عبد ﷲ طلبه  :الرقابة القضائية على أعممال اإلدارة – المطبعة الجديدة – دمشق  – ١٩٧٥ص .٢٧-٢٦
٤٥
أ.د .محمد رفعت عبد الوھاب  :المبادئ العامة للقانون كمصدر للمشروعية في القانون اإلداري – الدار الجامعية – بيروت – ١٩٩٢م – ص . ٥٠

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث
ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ واﻟﻘﻳود اﻟواردة ﻋﻠﻳﻪ
اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ  :ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ
Garanties du principe De La Legaalite
ﺗﺗم رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻋن طرﻳق أﺳﺎﻟﻳب ﺛﻼﺛﺔ  ،اﻷﺳﻠوب اﻷوﻝ ﻫو ﻗﻳﺎم ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﺑرﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﻳﺔ ﺗﻌﻠﻰ
ﻧﻔﺳﻬﺎ)ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ( ،ﻓﺗﺻﺣﺢ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣن أﺧطﺎء ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون وﻫو ﻣﺎ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ،
واﻷﺳﻠوب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﻛﻣن ﻓﻲ ﺣق اﻟﺑرﻟﻣﺎن أي اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﺣﺳن ﺳﻳر اﻹدارة اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
واﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺑدأ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ،وﻫﻣﺎ ﻳﺷﻛﻼن ﻣﻌﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،واﻷﺳﻠوب
اﻷﺧﻳر ﻫو اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ  :اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ""Le controle administratif
وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻳﺎم اﻹدارة ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت  ،وذﻟك ﻟﻳس ﻓﻘط ﻣن
ﺣﻳث ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون ٕ ،واﻧﻣﺎ أﻳﺿﺎ ﻣن ﺣﻳث ﺗﻧﺎﺳﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻬدف اﻟذي ﺻدرت ﻣن أﺟﻠﻪ ،ﻓﻬﻲ رﻗﺎﺑﺔ
ﻣﺷروﻋﻳﺔ وﻣﻼءﻣﺔ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ،وﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻣﺎ أن ﺗﺗم ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ٕواﻣﺎ أن ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧظﻠم ﻣن ﻳﻬﻣﻪ
اﻷﻣر.
أوﻻ -اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ )رﻗﺎﺑﺔ اﻹدارة اﻹدارة ﻟذاﺗﻬﺎ(
وﻫﻲ أن ﺗﻌود اﻹدارة ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻠﺗﺻرف اﻟذي ﻳﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ،ﻓﺗﻌﻳد اﻟﻧظر ﻓﻳﻪ وﺗﻘوم ﺑﺗﻌدﻳﻠﻪ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ
وﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻗد ﻳﺗوﻻﻫﺎ ﻧﻔس اﻟﻌﺿو اﻟذي أﺻدر اﻟﺗﺻرف  ،وﻗد ﻳﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟرﺋﻳس اﻹدارة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺗﻪ
اﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ "pouvoir hieraarchique" ،ﻓﻘد ﻳﻘوم اﻟرﺋﻳس ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ ﻣرؤوﺳﻳﻪ ﻓﻳﻛﺗﺷف ﺻدور

ﻗ اررات ﻏﻳر ﻣﻼﺋﻣﺔ أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻓﻳﻛون ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺧﺎطﺊ
واﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠزم ﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻪ ﺑﺈﺻدار ﻗرار آﺧر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن.٤٦
ﺛﺎﻧﻳﺎ -اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗظﻠم
وﻫﻧﺎ ﺗﺗﺣرك اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗظﻠم ﻳﻘدم ﻣن ذوي اﻟﺷﺄن  ،ﻳﻬدف إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻌﻳﺑﺔ أو
ﺳﺣﺑﻬﺎ أو ﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ  ،وﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺗظﻠم أن ﻳﻘدم ﺗظﻠﻣﻪ إﻟﻰ ﻣﺻدر اﻟﻘرار ذاﺗﻪ ،وﻫﻧﺎ ﻳﺳﻣﻰ اﻟﺗظﻠم ﺗظﻠم
وﻻﺋﻲ"ٌ  "Recours gracieuxوﻗد ﻳﻘدﻣﻪ إﻟﻰ رﺋﻳﺳﻪ ﻓﻳﺳﻣﻰ اﻟﺗظﻠم رﺋﺎﺳﻳﺎ  ،وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب
ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﻘوم ﺑﻔﺣص اﻟﺗظﻠم وﺗﺑﺣث اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻗﺎم ﻋﻠﻳﻪ  ،ﻓﺈذا ﺗﺑﻳن ﻟﻬﺎ ﺻﺣﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ
اﻟﺗظﻠم ﻓﻌﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻧﺻﻳﺎﻋﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ٕواﺻدار ﻗرار ﺟدﻳد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص
ﻳطﺎﺑق ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون.٤٧
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ""Le controle politique
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ  ،وﻫﻲ ﻗد ﺗﺗﺧذ أﺷﻛﺎﻻ
ﻣﺗﻌددة ﻛﺣق اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟو ازرة واﻟوزراء  ،وﻓﻲ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث
ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳؤدي اﺳﺗﺋﺛﺎر إﺣدى ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺑداد ﺑﺎﻟﺣﻛم ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺗم ﻋن طرﻳق اﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﺎدة ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺧﺎرج اﻟﺣﻛم.
أوﻻ-اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟو ازرة"”Le contrOle parlementaire
إن ﻧظﺎم اﻟﻘطر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳوري ،ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن اﻟدوﻝ ذات اﻟﻧظﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ  ،ﻟﻪ أﺳﺎﻟﻳب ﻳﺗﻣﻛن ﺑﻬﺎ
ﻧواب اﻟﺷﻌب ﻣن رﻗﺎﺑﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻹدارة ﺗﺣﻘﻳﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،وﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﻳب ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻗوﺗﻬﺎ وﻓﻲ ﻣداﻫﺎ
ﻓﻬﻲ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﺳؤاﻝ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑطرح اﻟﺛﻘﺔ وﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ وزﻳر ﻋﻠﻰ ﺣدة ،أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠو ازرة
٤٦

أ.د .محمد محمد بدران  :رقابة القضاء على أعمال اإلدارة –مرجع سبق ذكره -ص.٥٩
٤٧
أ.د.ماجد راغب الحلو  :القضاء اإلداري-مؤسسة شباب الجامعة-اإلسكندرية ،١٩٧٤-ص.٣٢

ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ﻟﻛﻝ وزﻳر ﻓﺄﺳﺎﺳﻬﺎ أن ﻫذا اﻟوزﻳر ﻳﻌﺗﺑر ﻫو اﻟرﺋﻳس اﻹدارة اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ
و ازرﺗﻪ ،وﻟﻪ ﺣق اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟو ازرﺗﻪ  ،وﻟﻪ ﺣق ﺗوﺟﻳﻪ ﺟﻣﻳﻊ
ﻋﻣﺎﻝ اﻟو ازرة  ،وﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻟم ﺗﻣﻧﺢ إﻻ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،وﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻧﺷﺎطﻪ ﻳﺟب أن
ﻳﻛون ﻣﻠﺗزﻣﺎ ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون.
وﻣن ﺑﻳن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗوازن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﺗﻘرﻳر ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟوزﻳر أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن ،وأدﻧﻰ درﺟﺎت ﻫذﻩ
اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺣق اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﺳؤاﻝ إﻟﻰ أي وزﻳر وﺣق ﺗﻠﻘﻲ اﻟرد ﻋﻧﻪ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻣرﺿﻳﺔ ﻓﻘد اﻧﺗﻬﻰ اﻷﻣر  ،أﻣﺎ إذا ﻟم ﺗﻛن ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﺳؤاﻝ ﻗد ﻳﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﺳﺗﺟواب وﻗد ﺗﻛون ﻟﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ
وﺧﻳﻣﺔ إذا أدﻳن اﻟوزﻳر.
وﻗد ﻳﻧﺗﻬﻲ اﻷﻣر ﺑﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن اﻟوزﻳر  ،ﻓﻼ ﻳﺑﻘﻰ أﻣﺎﻣﻪ إﻻ ﺗﻘدﻳم اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ.
وﻟﻳس ﻛﻝ وزﻳر ﻣﺳؤوﻝ ﻋﻠﻰ ﺣدة أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻘط ،ﺑﻝ إن اﻟو ازرة ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﻳﺔ ﻋن
ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن  ،وﺗﺿطر ﻫﻳﺋﺔ اﻟو ازرة ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗرك ﻛراﺳﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد ﺛﻘﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن.٤٨
وﻻﺷك أن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟو ازرة ﻫو ﺗﺄﻛﻳد ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻌﻣﻝ داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﺧﺷﻳﺔ ﻓﻘدان اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﺗﺣﺎوﻝ ﺟﺎﻫدة أن ﺗﺳﻧد ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون.

٤٨

أ.د.محمد كامل ليله :الرقابة على أعمال اإلدارة –منشورات دار النھضة العربية-القاھرة ١٩٦٨-ص.١٢٨

ﺛﺎﻧﻳﺎ  :اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ""La separation des pouvoirs
ﺣرص اﻟدﺳﺗور اﻟﺳوري اﻟداﺋم ﻟﻌﺎم  ١٩٧٣ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻳﻪ اﻟﺻرﻳﺢ ﻟﻣﺑدأ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت وﺗوزﻳﻊ ﻣﻬﺎم اﻟدوﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻠطﺎت ﻫﻲ  :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.
وﻗد رﺳم اﻟدﺳﺗور اﻟﺳوري ﺑوﺿوح اﺧﺗﺻﺎص ﻛﻝ ﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت  ،وﺟﻌﻝ ﻛﻼ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘف رﻗﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﺧرى ،ﻓﺈذا ﺗﺟﺎوزت اﻹدارة ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون ،ردﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ ﺟﺎدة اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ
ﻟﻬﺎ ﺣق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ  ،أﻣﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻘﻳدة ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﺗﻲ
رﺳﻣﻬﺎ اﻟدﺳﺗور وﻳراﻗﺑﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺣﻛﻣﺔ دﺳﺗورﻳﺔ أو ﻣﺟﻠس دﺳﺗوري.٤٩
ﺛﺎﻟﺛﺎ-اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ""Le contrOle populaire
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ ﻛﻝ دوﻟﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟدوﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻣﺛﻼ ﻳﻛون
ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ أﺛرﻩ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻹدارة  ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣزاب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﻟﻠﺣزب اﻟﺣﺎﻛم ﺣﻳث ﻳﺗﺎح ﻟﻬذﻩ اﻷﺣزاب ﻛﺷف اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﺗدﺧﻝ ﻟدى اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ
اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟواﻗﻌﺔ

٥٠

وﻛذﻟك ﺗﻠﻌب اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ دو ار أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻹدارة وﻟو ﺑﺻورة ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة  ،ﻋن طرﻳق
اﻟﻧﻘد اﻟﺑﻧﺎء اﻟذي ﺗوﺟﻬﻪ ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹدارة ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳؤدي ﻻﺳﺗﺛﺎرة اﻟرأي اﻟﻌﺎم ،وﻳدﻓﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﺗﻠك اﻻﻧﺣراﻓﺎت.٥١
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث -اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻹدارة""Le contrOle Juridictionnel

٤٩

أ.د.ماجد راغب الحلو  :القضاء اإلداري-مرجع سبق ذكره-ص٤٦و .٤٧
٥٠
أ.د.سامي جمال الدين :القضاء اإلداري والرقابة على أعمال اإلدارة –منشأة المعارف باإلسكندرية١٩٨٢-ص.١٧٥
٥١
تنص المادة /٤٩/من الدستور السوري لعام ١٩٧٣على أن تشارك التنظيمات الجماھيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق األمور التالية :
-١بناء المجتمع العربي االشتراكي وحماية نظامه-٢ .تخطيط وقيادة االقتصاد االشتراكي -٣ .تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون األخرى المرتبطة بحياة
أفرادھا -٤ .تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب اإلنتاج-٥ .الرقابة الشعبية على أجھزة الحكم.

إذا ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﻛﻠﻳزي ﻳﻌﺗﻧق ﻣذﻫب وﺣدة اﻟﻘﺿﺎء ،ﻓﺗﺧﺗص ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ واﺣدة ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت  ،ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺳوري وﻏﻳرﻫﺎ ﻳﺄﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣزدوج ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻧظﺎم
اﻻﻧﻛﻠﻳزي ﻓﻳوﺟد ﺟﻬﺗﺎن ﻟﻠﻘﺿﺎء ،ﺗﺧﺗص إﺣداﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛور ﺑﻳن اﻷﻓراد أو ﻓﻳﻣﺎ
ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن اﻹدارة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺧﺻﺎ ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص وﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ،واﻷﺧرى
ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ذات اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري.
وﻳﺗﻛون اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳوﺟد ﻣﺣﺎﻛم
إدارﻳﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﻓﺈذا ﺗﺟﺎوزت اﻹدارة ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣوﺟب ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻛون ﻟﻸﻓراد اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻘﺿﺎء
اﻹداري  ،وﻟﻠﻣﺿرور ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ذﻟك دﻋوﻳﺎن ،اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺗﻌوﻳض.٥٢
ﻓدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء  :ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣق اﻟﻣواطن  ،اﻟذي ﻳﺻدر ﺑﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻗرار إداري ﻓﻳﺗﺿرر ﻣﻧﻪ وﻳﻌﺗﻘد أﻧﻪ
ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋوى أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣﺧﺗﺻﻣﺎ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻹدارة  ،وﺑﻌد أن
ﺗﺳﻣﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﺟﺞ ﻛﻝ ﻣن اﻟطرﻓﻳن ودﻓﺎﻋﻪ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ظروف وﻣﻼﺑﺳﺎت إﺻدارﻩ ،ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﺻدر
اﻟﺣﻛم ﺑرد اﻟدﻋوى إذا ﻣﺎ وﺟد اﻟﻘﺿﺎء أن ﻗرار اﻹدارة ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ٕ ،واﻣﺎ أن ﻳﺻدر ﺑﺈﻟﻐﺎء
اﻟﻘرار ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،وﻣﻣﺎ ﻳﺟدر ذﻛرﻩ أن ﺣﻛم دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻻ ﻳﻘﺗﺻر أﺛرﻩ
ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﺧﺻوﻣﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻳﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻛﺎﻓﺔ  ،ﻷن ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻫﻲ ﻋﻣﻝ ﻹﻋدام ﻗرار ﻣﺷروع ،
واﻟﻘرار ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻳﺟب أن ﻻ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ أي أﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ.
أﻣﺎ دﻋوى اﻟﺗﻌوﻳض ﻓﻬﻲ دﻋوى ﻳﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﻟﺗﻌوﻳﺿﻪ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑﺗﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ
إﺻدار وﺗﻧﻔﻳذ ﻗرار ﻏﻳر ﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪ ،ﻓﻘﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء ﻻ ﻳﻣﺛﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻓراد ﻣن ﺑطش
اﻹدارة  ،ﻓﺎﻟﻘرار اﻟﻣﻌﻳب ﻳﺑﻘﻰ ﻧﺎﻓذا ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن ﺣﺗﻰ ﻳﺗم إﻟﻐﺎء ﺑﺣﻛم ﻳﺻدر ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري  ،إﻻ

٥٢
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أﻧﻪ أﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻗد ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذا اﻟﻘرار أﺿ ار ار ﻳﺳﺗﺣق اﻟﺗﻌوﻳض ﻋﻧﻬﺎ ،وﺑذﻟك ﻳﻌﺗﺑر ﻗﺿﺎء
اﻟﺗﻌوﻳض ﻣﻛﻣﻼ ﻟﻘﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻳﺻدر اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ
ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟﻣدﻋﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻧﻔﻳذ ﻗ ارر ﻏﻳر ﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪ.

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻗﻳود ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ
""Les restrictions du principe de la legalite
إذا ﻛﺎن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ  ،اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﻘوﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣرﻳﺎﺗﻬم ﻣن ﺗﻌﺳف اﻹدارة واﺳﺗﺑدادﻫﺎ ،
ﻋﻧد ﻧﻬوﺿﻬﺎ ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻧﺷﺎطﻬﺎ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﻳﻪ أﻳﺿﺎ ﺿرورة وﺟود ﺑﻌض اﻟﻘﻳود اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣﻧﻪ
واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ إﻣﺎم اﻹدارة ﻟﻌدم اﻟﺗﻘﻳد ﺑﻪ أو اﻟﺧروج ﻋﻠﻳﻪ أﺣﻳﺎﻧﺎ ،وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘﻳود
ﺑﺎﻵﺗﻲ :
اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ  :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ""Le pouvoir discretionnaire
ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻠطﺔ اﻹدارة ﻣﻘﻳدة ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺣدد ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ وﻏﺎﻳﺗﻬﺎ أو ﻳرﺳم ﺣدودﻫﺎ
وﻣداﻫﺎ ،واﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﺗﻠك اﻟﻐﺎﻳﺔ ،واﻟوﻗت اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ  ،وﻳﺗرك ﻟﻬﺎ ﻗد ار ﻣن ﺣرﻳﺔ
اﻟﺗﻘدﻳر وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺎت.
وﻣﻊ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻹدارة ﻟﻳﺳت ﺧروﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ واﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧﻪ ٕواﻧﻣﺎ
ﺗوﺳﻳﻊ ﻓﻲ داﺋرﺗﻪ  ،ﻣﺎ داﻣت ﺗﻣﺎرس ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺈذا ﺧﺎﻟﻔت ﺗﻠك اﻟﻐﺎﻳﺔ أو اﻧﺣرﻓت ﻋﻧﻬﺎ  ،ﺷﺎب ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻳب
إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺔ واﻻﻧﺣراف ﺑﻬﺎ.

وﻗد ﻋرف اﻷﺳﺗﺎذ" "Michouاﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﺑﻘوﻟﻪ "ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرة ﺗﺗﻣﻛن
ﻓﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺻرف اﻹداري ﺑﺣرﻳﺔ ،دون أن ﻳﻔرض ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺻرﻓﺎ ﻣﻌﻳﻧﺎ إدارﻳﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻘﺎﻧون.٥٣
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻳﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﺗﺣﻘﻳﻘﺎ ﻣﻧﻪ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،أن ﻳﻌﺗرف ﻟﻺدارة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻛﻠﻣﺎ
ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺿرورة ﻟذﻟك ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧظﻳم وﺗﺳﻳﻳر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ وأن ﻣن اﻟواﺟب
ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺣرﻳﺔ اﻻﺧﺗﻳﺎر واﻟﺗﺻرف ﻻﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠزم ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ ،اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻣﺑدأ ﺗﻘﻳﻳد اﻟﺳﻠطﺔ ،
اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬﺎ وذﻟك ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣرﻳﺎﺗﻬم ﻣن اﺳﺗﺑداد اﻹدارة وﺗﻌﺳﻔﻬﺎ .واﻹدارة ﻫﻲ اﻷﻗدر ﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻣن اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬم ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ واﻟﻧﻬوض ﺑﺄﻋﺑﺎﺋﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ.
ﻓﺈذا ﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻟﻺدارة ﺷروطﺎ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺟواز ﺳﻔر ﻣﺛﻼ،
وﺗواﻓرت ﺗﻠك اﻟﺷروط ﻓﻲ أي ﺷﺧص ،ﻓﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻣﻧﺣﻪ ﻟﻪ وﻻ ﺗﻣﺗﻠك أن ﺗﺣﺟﺑﻪ ﻋﻧﻪ ،ﻷن
ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻣﻘﻳدة ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون .أﻣﺎ إذا اﻋﺗرف اﻟﻣﺷرع ﻟﻺدارة ﺑﺳﻠطﺔ اﻻﺧﺗﻳﺎر ﺑﻳن ﻣﻧﺢ
اﻹﺟﺎزة أو رﻓﺿﻬﺎ ،رﻏم ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ -ﻋﻧدﺋذ ﻓﺣﺳب -ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻹدارة ﺑﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﻳرﻳﺔ ،وﻣﻊ ذﻟك
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻘﻳدة ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻹﺟ ارءات اﻷﺻوﻟﻳﺔ ،اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﻧﺢ ﺗﻠك اﻹﺟﺎزة.
وﻗد ﺗﺑﻧﻰ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺳورﻳﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻪ اﻟﻣطردة.
ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ أن إﻳﻔﺎد اﻟﻣطﻌون ﺿدﻩ أﻣر ﺗﻘدﻳري ﻣﺗروك ﻟﻺدارة  ،ﻓﻘد ﺗوﻓد اﻟﻣطﻌون
ﺿدﻩ وﻗد ﺗوﻓد ﻏﻳرﻩ ،ﻓﺣﻳﺎزﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻹﻳﻔﺎد ﻻ ﻳﻌطﻲ ﻟﻠﻣوﻓد ﻣرﻛ از ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ﻻ ﻳﺟوز اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻪ ﻣﺎ
داﻣت اﻹدارة ﺗﻣﻠك ﺣق ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ.٥٤

٥٣
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ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗرﻓﻳﻌﺎت ﻣوظﻔﻳﻬﺎ ،ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن إرادﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﻫذا
اﻟﺗرﻓﻳﻊ وﺟودا أو ﻋدﻣﺎ .وﻛذﻟك "ﺗﺳﺗﻘﻝ ﻟﺟﺎن ﺗﻘﻳﻳم أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺿوء
درﺟﺔ اﻟوﺻف اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﻪ ﻣن ﻛﻝ ﻣن اﻹدارة واﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ،وﻻ ﻳﻘﺑﻝ ﺗﻘدﻳرﻫﺎ اﻟطﻌن ﻣﺎ دام ﻟم ﻳﺷﺑﻪ
ﻋﻳب اﻻﻧﺣراف أو إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺔ.٥٥
وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻹدارة ﻟﺗدﺑﻳر أﻣورﻫﺎ  ،وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺧطورة ﺑﻌض
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎﺑﻬﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ،ﺑﺄﻓﺿﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻓﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻳﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﻺدارة وﻫﻲ ﺗﻣﺎرس أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ  ،ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺗﻘدﻳرﻳﺔ أم
ﻣﻘﻳدة  ،ﻳﺟب أن ﺗﺧﺿﻊ داﺋﻣﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،وﻳﻔرض اﻟﻘﺿﺎء رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ .وﺳوف ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻣوﺿوع
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ ﻻﺣق ﺑﺷﻛﻝ ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  :أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎدة""Actes de souverainete
ﺗطﻠق ﻋﺑﺎرة أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎدة" "Actes de souveraineteوﻫو اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻷﻛﺛر ﺷﻳوﻋﺎ ﻓﻲ ﺳورﻳﺎ وﻣﺻر،
وﺗﻌﺑﻳر اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ" "Actes de gouvernementﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗداوﻝ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻹﺟراءات واﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ  ،ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﻳﺔ و
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،وﻳﺧرج أﻣر اﻟﻧظر ﻓﻳﻬﺎ ﻋن وﻻﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي أو اﻹداري ،وﺗﺑﻘﻰ ﺑﻣﻧﺄى ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺻورﻫﺎ وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﺳواء أﻛﺎﻧت رﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻐﺎء أم رﻗﺎﺑﺔ ﻓﺣص اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ.
ﺗﻣﺎرس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت  ،ﺑﺄن ﺗﺗﺧذ إﺟراءات وﻗ اررات ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻣﺗﺣررة
ﺑﻬﺎ ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻛﻠﻳﺎ ،ﻓﺗﻌﺗدي ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ  ،ﻣن دون أن ﻳﺣق

٥٥

انظر قرار المحكمة اإلدارية العليا السورية رقم/٧٦/لعام -١٩٩١مجموعة األحكام اإلدارية لعام  ١٩٩١ص ،٢٢٨وقد جاء في حيثيات ھذا القرار بأن تحديد درجة كفاءة العامل من
األمور التقديرية التي تعود لإلدارة بالتعاون مع التنظيم النقابي.

ﻟﻠﻣﺗﺿرر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض أو اﻹﻟﻐﺎء أو إﻳﻘﺎف ﺗﻠك اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻏﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ووﺿﻊ
ﺣد ﻟﻬﺎ.
وﻗد أﻧﻛر ﻓرﻳق ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻛرة اﻟﺳﻳﺎدة ﻛﻠﻳﺎ ،ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم اﻟﻌﻣﻳد دﻳﺟﻲ" "Duguitواﻟﻔﻘﻳﻪ ﺟﻳز " ،"Jezeﻓﻲ
ﺣﻳن ﻳرى ﻓرﻳق آﺧر أن ﻓﻛرة اﻟﺳﻳﺎدة ﻓﻛرة ﺧﺎطﺋﺔ ﻣن أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻧطق وﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟﺣدﻳﺛﺔ  ،وأن اﻟﺣﻛﺎم إن ﻫم إﻻ أﻓراد أوﻛﻝ إﻟﻳﻬم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻓﻳﺟب أن ﻳﺳﺄﻟوا ﻛﻠﻣﺎ ﺧرﺟوا ﻋن ﺣدود اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻛﺎﻷﻓراد ﺳواء ﺑﺳواء ،وﻻ ﻣﺣﻝ ﻷن ﻳﻛون ﻟﻠﺣﻛﺎم إرادة
ﺗﺳﻣو ﻋﻠﻰ إرادة ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻓراد.٥٦
وﻳﺑرر ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ وﻣﻧﻬم اﻟﻔﻘﻳﻪ ﻫورﻳو" "Hauriouﻧظرﻳﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎدة ﺗﻠك ﻓﻬﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻟون ،ﺗﻣﺛﻝ
ﻣظﻬ ار ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣرﻧﺔ اﻟﺣﻛﻳﻣﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت
اﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻓﺗﻪ وﻛﺎدت ﺗﻌﺻف ﺑﻪ.
وﻟﻘد ﻋﺑر اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺳﺎﻳرداﻳر ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ ﻋن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎدة أن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌرﻳف أو
اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎدة ﻫﻲ ﻗﻠب أو ﻟب اﻟﻧظرﻳﺔ ،ﻓدراﺳﺗﻬﺎ ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎن ،ﻟﻬذا ﻓﺈن ﺗﻌرﻳف أﻋﻣﺎﻝ
اﻟﺳﻳﺎدة أو وﺿﻊ ﻣﻌﻳﺎر ﻟﻬﺎ ﻟﻳس أﻗﻝ ﺧطورة ﻣن اﻟﻧظرﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﻛﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﻳﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ أن وﺿﻊ ﺗﻌرﻳف
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻬﺎ ﻟﻳس ﻣن اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء  ،ﺑﻝ ذﻫب إﻟﻰ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﻳم ﺗﻌرﻳف ﺻﺣﻳﺢ ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎدة ،
أو رﺳم ﺧطﺔ ﻓﺻﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن ﺑﺎﻗﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،وﻓﺿﻝ ﺗرك
اﻷﻣر ﻟﻠﻘﺿﺎء  ،ﺑﻝ إن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري ﻧﻔﺳﻪ ذﻫب إﻟﻰ ﺗﻘرﻳر ﺻﻌوﺑﺔ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف واﺳﺗﺣﺎﻟﺗﻪ.٥٧

٥٦

أ.د.سليمان الطماوي  :القضاء اإلداري-قضاء التعويض-دار الفكر العربي-القاھرة-١٩٦٨-الكتاب الثاني-ص١٤؟
٥٧
أ.د.عبد الفتاح سايرداير  :نظرية أعمال السيادة-دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي-مطبعة جامعة القاھرة-١٩٥٥-ص.٢٦٠

وﻣﻊ أن ﻧظرﻳﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎدة ﻗد ﺗﻌرﺿت ﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷدﻳدة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻔﻘﻪ،إﻻ أن ﻫذا ﻟم ﻳﺣﻝ دون ﺗطورﻫﺎ
وﻧﻣﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،اﻟذي ﺻﺎغ ﻣرﺗﺳﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟظروف اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﻪ
،وﺳوف ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ ﻻﺣق ﺑﺷﻛﻝ ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  :اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ""Les Circonstances exceptionnelles
أرﺳﻳت اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأ ﻟﺗﻼﺋم اﻟظروف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وﻟذا ﻓﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ أن ﺗﻠﺗزم اﻹدارة،وﻫﻲ
ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة  ،ﺑﺎﺣﺗرام ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد واﻟﺗﻘﻳد ﺑﻬﺎ ﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ،وأﻣﺎ إذا طرأت ظروف
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﻌرض اﻟﺑﻼد ﻟﻠﺧطر ﻛﺎﻟﺣروب واﻟﻛوارث واﻷوﺑﺋﺔ واﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺧﻝ ﺑﺄﻣن
اﻟدوﻟﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻹدارة  ،أن ﺗﺗﺻدى ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ
ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻓﻳﺻﺑﺢ ﻋﻧدﺋذ ﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ أن ﺗﻣﻧﺢ اﻹدارة ﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ،
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻠك اﻟظروف  ،ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺣوادث اﻟطﺎرﺋﺔ واﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ.
وﻳﻘوﻝ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻹﻟﻪ اﻟﺧﺎﻧﻲ"إن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻝ وﻗﺎﺋﻲ وﻗﻣﻌﻲ
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ،وﺗﺳﻳرﻫﺎ ﻓﻛرة اﻟﻬدف اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻳﻪ ،ﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن ﻫذا اﻟﻬدف ﻟﻳس ﻓﻘط ﺗوﻓر
اﻟﻧظﺎم واﻷﻣن واﺳﺗﻣرارﻫﻣﺎ  ،ﺑﻝ ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﻳن ﻣﺟﻬود اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ زﻣن اﻟطوارئ وﺑﻳن ﻣﺟﻬود
اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻹدارﻳﺔ ،وﻫذا اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ أرﻛﺎن ﻫﻲ :
أ-اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ واﻟﻘﻣﻌﻳﺔ.
ب-اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﻳن إﻟﺣﺎح اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺗﺑﺎب اﻷﻣن واﻟﻧظﺎم وﺑﻘﺎء ﻣﺟﻬود اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎم وﻣراﻓﻘﻬﺎ دون أن
ﻳﻣﺳﻬﺎ أذى أو ﺗﻌطﻳﻝ أو ﺗوﻗف ﺟزﺋﻲ أو ﻛﻠﻲ.
ج-اﺳﺗﻣرار ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻓﺗرة ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ.

د-ﻋزﻝ اﻟﻧﺷﺎط اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻸﻓراد داﺧﻝ ﺣدود اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟراﻓدة ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺣدود.٥٨
ﻧﺧﻠص ﻣن ذﻟك إﻟﻰ أن اﻹدارة ﺗﻣﻠك ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت
ﺗﻘﻳدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟظروف ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻘواﻧﻳن أو إﻟﻐﺎءﻫﺎ أو وﻗف
ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ  ،واﺗﺧﺎذ أي ﺗدﺑﻳر ﻗد ﺗراﻩ ﺿرورﻳﺎ ﻟدﻋم ﻣواﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻠك اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ ،ﻛﻝ ذﻟك ﺑﺎﻟﻘدر
اﻟذي ﺗﺗطﻠﺑﻪ اﻟﺿرورة  ،ﻓﺗﺿﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟﺿرورة وﺗﺳﺗﺧدم أﻗﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ
اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺿررا ،وﻋﻠﻰ أن ﺗﻧﻬﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء ﺗﻠك اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ  ،وﻋﻠﻰ ﻫذا وﺑﻣﻔﻬوم
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻹدارة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺻرف ﻣﻌﻳن وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻟم ﺗﻔﻌﻝ ﻛﺎن
ﺗﺻرﻓﻬﺎ ﺑﺎطﻼ.
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻘﺎء اﻟدوﻟﺔ ووﺣدة ﻛﻳﺎﻧﻬﺎ ﻫدﻓﻳن رﺋﻳﺳﻳﻳن ﻳﺻﺑﺎن ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﻣوع ﻻ ﻳﺟوز اﻟﺗﻧﺎزﻝ ﻋﻧﻬﻣﺎ ،
وأن ﺗطﺑﻳق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﺑﺣرﻓﻳﺗﻪ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺷﻛﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟظروف ﺧط ار ﻋﻠﻰ وﺟودﻫﺎ وﻛﻳﺎﻧﻬﺎ،
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻔوق ﻛﻝ ﻣﺻﻠﺣﺔ أﺧرى ،وﺣﻳث أن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ
اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧظﻳم وﺣﺳن ﺳﻳر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻛﺎن ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن أن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدر ﻣن ﻣروﻧﺔ
اﻟﺣرﻛﺔ ،ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺻرف اﻟﺳرﻳﻊ واﻟﻔﻌﺎﻝٕ ،وان ﺗﺟﺎوزت أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻳﻬﺎ اﺣﺗراﻣﻪ
واﻟﺗﻘﻳد ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وﻹﺳﺑﺎغ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ  ،ﻓﻘد ﻗﺿت اﻟﻣﺎدة
 /١٦/ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻟﻌﺎم  ١٩٥٨ﺑﺄن ﻳﻣﺎرس رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد أﻣن اﻟدوﻟﺔ وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺧطر
 ،ﺷرﻳطﺔ أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟﺧطر ﺣﺎﻻ وﺟﺳﻳﻣﺎ ،ﻓﺈن ﻟم ﺗﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﻼ ﻳﺳﺗﻔﻳد رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣن
ﺗﻠك اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ.٥٩

٥٨
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وﻫﻛذا ﻓﻘد أرﺳﻰ اﻟدﺳﺗور اﻟداﺋم ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ ﻟﻌﺎم  ١٩٧٣ﻫذا اﻟﺣق ﻋﻧدﻣﺎ ﻧص ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ
/١١٣/ﻋﻠﻰ أن ﻟرﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ إذا ﻗﺎم ﺧطر ﺟﺳﻳم وﺣﺎﻝ ،ﻳﻬدد اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﻳﺔ أو ﺳﻼﻣﺔ واﺳﺗﻘﻼﻝ
أرض اﻟوطن أو ﻳﻌوق ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ  ،أن ﻳﺗﺧذ اﻹﺟراءات اﻟﺳرﻳﻌﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻘﺗﺿﻳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟظروف ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧطر".
وﺑﻌد ﻓﺈن ﺗوﺳﻳﻊ اﻹدارة ﻟﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،واﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺗﺟﺎوز ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،ﻻ
ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أن اﻟﻣﺷرع أطﻠق ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎن ﻓﺄﻋطﺎﻫﺎ اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﺣﺳب رﻏﺑﺎﺗﻬﺎ وﻣﺷﻳﺋﺗﻬﺎ
ٕواﻧﻣﺎ ﻗﻳدﻫﺎ ﺑﺷروط ﻣﻧﻬﺎ :
ﻟزوم وﺟود ﺧطر ﺟﺳﻳم ﻳﻬدد اﻷﻣن واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻳﻌرض ﺳﻼﻣﺔ اﻟوطن ﻟﻠﺧطر.اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ درء ﻫذا اﻟﺧطر وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻠك اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.وأن ﻻ ﺗﺿﺣﻲ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟﺿرورة وﺑﺄﻗﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝإﺿ ار ار ﺑﺎﻷﻓراد.
ﻓﺈذا ﺧﺎﻟﻔت اﻹدارة ﻫذﻩ اﻟﻘﻳود ﺗﻛون ﻗد اﻧﺣرﻓت ﻋن اﻟﻬدف اﻟذي رﺳﻣﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب
رﻏﺑﺎت أو ﻧزﻋﺎت ﺷﺧﺻﻳﺔ ،وﺗﻌﺳﻔت ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ،وﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﺑﻌد ذﻟك أن ﺗﺗﻌرض ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ
ﻫذﻩ ﻟﻺﻟﻐﺎء أو اﻟﺗﻌوﻳض أو ﻟﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ.٦٠
ﻟﻘد أﻳد ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳوري ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑررات ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗﺑر أن "اﻟﺳﻠطﺎت اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ
اﻹدارة اﻟﻌرﻓﻳﺔ ﺗﻐدو ﻣﺷروﻋﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻬدد اﻟﺣرب ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﻼد وأﻣﻧﻬﺎ أو ﻋﻧد وﻗوع ﻛوارث..اﻟﺦ ،وﻳؤدي
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻟزوم ﺗﺿﻳﻳق اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ واﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ وﺗﻘﻳﻳد ﺣرﻳﺔ اﻷﺷﺧﺎص  ،إن ﻫذﻩ
اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﺑررﻫﺎ ﻧظرﻳﺔ اﻟﺿرورة ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻛﻳﺎﻧﻬﺎ وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ طﺎرﺋﺔ
٦٠
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وﻣﻧﻊ اﻟﺿرر ،وﻟم ﺗﺷرع ﻻﺗﺧﺎذﻫﺎ وﺳﻳﻠﺔ ﻟﺗﺣﺻﻳﻝ دﻳون اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺟز ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋن
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻣورﻫﺎ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ واﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ  ،ﻓﺎﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻟﻪ ﺣق اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدﺧﻝ اﻹدارة
اﻟﻌرﻓﻳﺔ ،ﻓﺈذا وﺟد أن اﻟﺗدﺧﻝ ﻟم ﻳﻛن ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺳوﻏﻪ ،وﻟﻳس ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﻣن دﻓﻊ ﺧطر ﺟﺳﻳم
ﻳﻬدد اﻷﻣن واﻟﻧظﺎم  ،ﻛﺎن اﻟﻘرار ﺑﺎطﻼ.٦١

آﻟﻳﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻹدارة
إن ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ أﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻓرض ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻓراد ﻓﻲ
ﺳﻠوﻛﻬم وﻧﺷﺎطﻬم ،وﻛذﻟـك ﻓرﺿـﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻫﻳﺋﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺳﺎﺋر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﻳـن ﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،ذﻟك أن إﻟـزام اﻟﺣـﻛﺎم واﻟﻣﺣﻛوﻣﻳن ﺑﺎﻟﺧﺿـوع ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون،
وﺗﺣﻛم ﻫذا اﻷﺧﻳر ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم وﺿﺑط ﺳﺎﺋر اﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻟﻧﺷﺎطﺎت ،ﻟﻬو ﻣظﻬر ﻳؤﻛد ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ أو وﺟود ﻣﺎ
ﻳﺳﻣﻰ ﺑدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون.
وﻻ أﺣد ﻳﻧﻛر وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﻳﻧﺔ ﺑﻳن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء وﺑﻳن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ .ﻓﻬذﻩ اﻟدﻋوى ﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد ﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻹداري ﻣن أن ﻳﻣﺎرس دورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹدارﻳﺔ وﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ ﻟﻘواﻧﻳن
اﻟدوﻟﺔ .وﺗﺄﻛﻳد ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق وﺣرﻳﺎت اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﺣﻳث أن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺗﻌد اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺣﻳوﻳﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻟﺗﺣرﻳك وﺗطﺑﻳق ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟدوﻟﺔ واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻟﺗﺣﻘﻳق
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ و ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﻳﺔ و اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣﻘوق و ﺣرﻳﺎت اﻹﻧﺳﺎن.
وﻟﻬذا ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺣراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ " اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ" ٕواﻧﺻﺎف اﻷﻓراد ﻣن ﺗﺟﺎوزات اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺣدود
اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وﻟذﻟك ﺟﺎءت ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري
ﺻﻼﺣﻳﺎت واﺳﻌﺔ أﻛﺛر ﺑﻛﺛﻳر ﻣن ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي وأﺟﺎزت ﻟﻪ اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺳﻳر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎء وﺗوﺟﻳﻪ
إﺟراءات اﻟدﻋوى ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺣـﻘق اﻟﺗوازن ﺑﻳن طرﻓﻲ اﻟدﻋوى وذﻟك ﺑﺳﺑب أن اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣﺧﺎﺻﻣﺗﻪ ﻟﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻳﻛون
ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻓﻲ ﻣوﻗف ﺿﻌف أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﺗﻣﺗﻠك أﺳﺎﻟﻳب ﻣﺗﻌددة ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻗوة واﻟﻣﺗﺣﻛم وأﻫم أﺳﺑﺎب ﺿﻌف اﻟﻔرد

٦١

-مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا المحكمة اإلدارية العليا السورية-مجلس الدولة-المكتب الفني-قرار المحكمة اإلدارية العليا رقم ١/٢٩في الطعن رقم .١٩٩٨/١٣٧٦/

أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى أﻧﻬﺎ ﺗﻣﻠك طرق وأﺳﺎﻟﻳب اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻹدارة ﺟﺎءت ﻛﺿرورة ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ.
اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ  :دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة
أوﻻً .ﺗﻌرﻳف دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ :
 .١ﺗﻌرﻳف دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء :
ﺗﻌﺗﺑر دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺳﺑب ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ٕواﻋدام اﻟﻘرار اﻻداري
ﻟﻛوﻧﻪ ﻣﻌﻳﺑﺎ أو ﻣﺷوﺑﺎ ﺑﻌﻳب ﻣن ﻋﻳوب ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ.٦٢
وﻳﻣﻛن ﺗﻌرﻳف دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ "اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻣراﻗﺑﻪ ﻋﻣﻝ اﻻدارة ٕواﻟﻐﺎء ﻗ ارراﺗﻬﺎ
ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ " وﺗﻌد أﻫم اﻟدﻋﺎوى ﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ وأﻛﺛرﻫﺎ ﻗﻳﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻓراد وﺣرﻳﺎﺗﻬم وﺗﻣﻧﻊ ﺧروج اﻹدارة ﻋن أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون".٦٣
ﻳرى اﻟدﻛﺗور ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟطﻣﺎوي ﺑﺄن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻫﻲ  ":اﻟﻘﺿﺎء اﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻳﻛون ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻔﺣص اﻟﻘرار
اﻹداري ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺑﻳن ﻟﻪ ﻣﺟﺎﻧﺑﺔ اﻟﻘرار ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ؛ وﻟﻛن دون أن ﻳﻣﺗد ﺣﻛﻣﻪ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﻠﻳس
ﻟﻪ ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ أو اﺳﺗﺑداﻝ ﻏﻳرﻩ ﺑﻪ."٦٤
وﻳﻌرﻓﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو ﻫﻲ  " :دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺗرﻓﻊ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻋدام ﻗرار إداري ﺻدر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧون .وﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟدﻋوى أﻫم وﺳﺎﺋﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،إذ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗرﺗﻳب اﻟﺑطﻼن ﻛﺟزاء ﻳﺻﻳب اﻟﻘرار
اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون".٦٥
ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﻋدﻧﺎن ﻋﻣرو ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  " :ﻗﻳﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺑطﺎﻝ اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻹدارة ﻓﻳﻣﺎ إذا
ﺻدرت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،أو ﻫو ﺗﻘرﻳر ﻣدى اﺗﻔﺎق أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﻓﺈذا

 -٦٢ﻛرﻳم اﻟﺣرش  :ﺳﻠطﺔ اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ واﻻدارة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻻدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ﻋدد ﻣزدوج ١٦و  ١٧اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ .٢٠١٢،ص.٢٣
 -٦٣اﺣﻣد اﺟﻌون  :ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،ﻣﻛﻧﺎس ،طﺑﻳﻌﺔ  ٢٠١٠ص  ٥٥وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
 -٦٤ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،اﻟﻛﺗﺎب اﻷوﻝ ،ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣﺻر ،١٩٨٦ ،ص .٣٠٥
 -٦٥ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ٢١٥

ﻛﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻬﺎ ﻳﻘرر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺑطﺎﻟﻪ دون أن ﻳﺗﻌدى ذﻟك ﺑﻳﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﺎﻋن أو ﺗﻘرﻳر ﺳﺣب أو
ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﻳب أو إﺻدار ﻗرار آﺧر ﻣﺣﻝ".٦٦
وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف اﻟدﻛﺗورة ﻣﻳﺳون ﺟرﻳس اﻷﻋرج أن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻫﻲ " :دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻳرﻓﻌﻬﺎ ﺻﺎﺣب
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻳطﻠب ﻓﻳﻬﺎ إﻋدام ﻗرار إداري ﻏﻳر ﻣﺷروع ﺑﻌد ﺛﺑوت ﻋدم ﻣﺷروﻋﻳﺗﻪ. "٦٧
وﻋرﻓﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻲ اﻟﺷﻳﺦ إﺑراﻫﻳم ﻧﺎﺻر اﻟﻣﺑﺎرك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ " :دﻋوى إدارﻳﺔ ﺗرﻓﻊ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﺑﺻﺣﻳﻔﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ اﻟدﻋوى و ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣطﻠوب إﻟﻐﺎؤﻩ ،وﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻧظر
دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ".٦٨
ﻳﻌرف اﻟﻔﻘﻳﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  Delaubadaireدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ " :طﻌن ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻳرﻣﻲ إﻟﻰ إﺑطﺎﻝ ﻗرار إداري ﻏﻳر
ﻣﺷروع ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري".٦٩
وﻫو ذات اﻟﺗﻌرﻳف ﺗﻘرﻳﺑﺎً اﻟذي ذﻫب إﻟﻳﻪ اﻟﻔﻘﻳﻪ  C.Debbaschﺑﻘوﻟﻪ " :اﻟطﻌن اﻟذي ﻳطﻠب ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻟﻣدﻋﻲ
ﻣن اﻟﻘﺿﺎء إﺑطﺎﻝ ﻗرار إداري ﻟﻌدم اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ".٧٠
 .٢ﺧﺻﺎﺋص دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء :
ﺑﻌد ﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ،ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﺑرز أﻫم ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ،ﻓﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ
ﻳﻣﻛن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺧﺻﺎﺋص دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ.

دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ

ﻟﻘد ﻛﺎن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻳﻌﺗﺑر دﻋوى ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ،
وﻫذا اﻟوﺻف اﻟذي أﻋطﺎﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻟدﻋوى إﻟﻐﺎء اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ ،ﻣرﺗﺑط ﺑطﺑﻳﻌﺔ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن
ﺗﺳﻣو إﻟﻰ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻧﺎﻓذة ،ﺑﺣﻳث ﻛﺎن ﻣﺟرد ﻫﻳﺋﺔ اﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﺗﺗﺑﻊ رﺋﻳس اﻟدوﻟﺔ،
٦٦

 -ﻋدﻧﺎن ﻋﻣرو ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء ،ط  ،٢ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،ﻣﺻر ،٢٠٠٤،ص ١١

 -٦٧ﻣﻳﺳون ﺟرﻳس اﻷﻋرج ،آﺛﺎر ﺣﻛم اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ط ،١دار واﺋﻝ ﻟﻠﻧﺷر ،اﻷردن ،٢٠١٣ ،ص .١٦
 -٦٨ﻋﻠﻲ اﻟﺷﻳﺦ إﺑراﻫﻳم ﻧﺎﺻر اﻟﻣﺑﺎرك ،اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﻳث ،ﻣﺻر ،٢٠٠٩ ،ص .٤
-٦٩ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﻳر ﺑﻌﻠﻲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ،دار اﻟﻌﻠوم ،ﻋﻧﺎﺑﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،٢٠٠٧ ،ص .٣٣
 -٧٠ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﻳر ﺑﻌﻠﻲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٣٣

ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ و إدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،وﻟﻛن ﺑﺻدور ﻗﺎﻧون  ٢٤ﻣﺎي  ،١٨٧٢ﺗﺣوﻟت ﺳﻠطﺎت ﻣﺟﻠس
اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻣﺟرد ﺳﻠطﺎت اﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﺳﻠطﺎت ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﺣﺗﺔ ،ﻫذا اﻟﺗﺣوﻝ اﻟذي ط أر ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ ﺳﻠطﺎت
اﻟﻣﺟﻠس ،ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛر اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣوﻝ ﻧظرﺗﻪ ﻟدﻋوى ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﻣﺟرد ﺗظﻠم إداري ،إﻟﻰ دﻋوى
ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﺄﺗم ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ.٧١
وﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ،ﻳﻌد ﺗطور دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺣوﻝ ﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻳﻬﺎ ،وﻋﺎﻣﻼً ﺣﻳوﻳًﺎ ﻓﻲ
ﺗوﺟﻳﻪ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻹدارة ،ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻر و اﻷردن و ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن و ﺳورﻳﺔ ﺣﻳث وﻟدت ﻓﻳﻬﻣﺎ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺗﺷرﻳﻌﻳﺎً إذ أﻧﺷﺋت دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء
ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻷوﻝ رﻗم  ١١٢ﻟﺳﻧﺔ  ،١٩٤٦وﻓﻲ اﻷردن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون ﺗﺷﻛﻳﻝ
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ رﻗم  ٢٦ﻟﺳﻧﺔ .١٩٥٢
ﻓدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻟﻳﺳت ﻣﺟرد ﺗظﻠم ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟطﺑﻳﻌﺔ واﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗرﻓﻊ طﺑﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون
اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﻳﺔ و اﻹدارﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺳﻠطﺔ إﻋدام اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣطﻌون
ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻟﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون وﺿﻣن اﻵﺟﺎﻝ اﻟﻣﺣددة ،وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﻳز ﻋن اﻟﺗظﻠم اﻟذي ﻻ ﻳرﻓﻊ
أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺳﻠطﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻧﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار إن ﻛﺎن اﻟﺗظﻠم وﻻﺋﻳﺎً أو ﺳﻠطﺔ ﺗﻌﻠوﻫﺎ
إن ﻛﺎن اﻟﺗظﻠم رﺋﺎﺳﻳﺎ.٧٢
ب .دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ إﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء دﻋوى ﻣﻣﻳزة ﻣن ﺣﻳث ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻣن ﺣﻳث ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ إذ ﻳﻧﺟم ﻋن اﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘرار
اﻹداري اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ،ﺑﺎت ﻣن اﻟﺿروري إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻹﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ ،ورﺟوﻋﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﻳﺔ
واﻹدارﻳﺔ اﻟﺳوري ﻧﺟدﻩ ﻗد ﺧص دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺳواء اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ أو ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻛم
ﻫﺎﺋﻝ ﻣن اﻟﻧﺻوص و اﻷﺣﻛﺎم ،وﻫو ﻣﺎﻟم ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟدﻋﺎوى ﻛدﻋوى اﻟﺗﻌوﻳض أو دﻋوى اﻟﺗﻔﺳﻳر أو
 -٧١ﻋﺷور ﻓراﺟﻲ،ﺷروط ﻗﺑوﻝ دﻋوى ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﻳد ﺗﻠﻣﺳﺎن ،٢٠١٠ ،ص .١١
 -٧٢ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﻳﺎف  ،دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﻳﺔ و اﻹدارﻳﺔ  ،ط ،١ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﻳﻊ ،اﻟﺟزاﺋر ، ٢٠٠٩ ،ص٦٦

دﻋوى ﻓﺣص اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،وﻟﻌﻝ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻳﻌود ﻟﺧطورة ﻫذﻩ اﻟدﻋوى وﺗﻣﻳزﻫﺎ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣوﺿوع ﻋن
ﺑﺎﻗﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻷﺧرى ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻧظ اًر ﻟﺳﻌﺔ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ،ﻓﻛﺄﻧﻣﺎ ﺳﻌﺔ اﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻓﻲ
اﻟوﺳط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ دﻓﻌت اﻟﻣﺷرع اﻟﺳوري ﻷن ﻳﺧﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﻳﺔ.٧٣
ج .دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء دﻋوى ﻋﻳﻧﻳﺔ ) ﻣوﺿوﻋﻳﺔ (
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠدﻋوى اﻟﻣدﻧﻳﺔ و اﻟدﻋﺎوى اﻹدارﻳﺔ اﻷﺧرى ) دﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣﻝ (اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ
)اﻟذاﺗﻲ(ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎص ،ﻓدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺗﺗﻣﻳز ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ أو اﻟﻌﻳﻧﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧﺻب
ﻋﻠﻰ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار إداري ،أي ﻣﻘﺎﺿﺎة ﻟﻠﻘرار اﻹداري وﻟﻳﺳت ﻣوﺟﻬﺔ ﺿد اﻟﻣوظف أو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺻدر
ﻟﻠﻘرار أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ.٧٤
ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﻳﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
 (١إﺿﻔﺎء اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﺷرط اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻳﻪ ،ﺿﻣﺎﻧﺎً ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ
اﻹدارة ﺑﻐرض اﺣﺗرام ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ.
 (٢اﻋﺗﺑﺎر دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ رﻓﻌﻬﺎ ﺿد ﺟﻣﻳﻊ ﻗ اررات اﻹدارة – إﻻ ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻲ ﻗﺎﻧوﻧﺎ -ﻷن
دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻣن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ.
 (٣اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘرار اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺣﺟﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ،ﺣﻳث ﺗﻣﺗد آﺛﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻳﻊ وﻟﻳس إﻟﻰ أطراف
اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻘط.
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﺗرى أن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء دﻋوى ﻋﻳﻧﻳﺔ ﺗﺧﺗﺻم اﻟﻘرار ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﺑﻘﺻد ردﻩ إﻟﻰ
ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺣﻳﺢ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ وﻫو ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﺳﻠﻛﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺻر ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ " : ١٩٥٧/٠٣/٠٩واﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻋﻳﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻘرار ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻳﻛون

٧٣

 -ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﻳﺎف  ،دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﻳﺔ و اﻹدارﻳﺔ  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ٦٦

ُ -٧٤ﻳﻧظر ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﻳر ﺑﻌﻠﻲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ٣٦

ﺣﺟﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ" ،٧٥إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﻳذﻫب إﻟﻰ أن وﺻف دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻛﻣﺎ ﻫﻲ دﻋوى ﻋﻳﻧﻳﺔ ﻓﻬﻲ
أﻳﺿﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺧﺻﻲ و اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﻳﻧﻲ ،ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗﻬدف ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ
ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ إﻻ أن ﻟﻬﺎ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﺑﺣﻛم ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻛدﻋوى ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣن ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺟدﻳﺔ ﻟﻠﻣراﻛز اﻟذاﺗﻳﺔ
واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺛﻝ اﻟﻔﻘﻳﻪ ﺑوﻧﺎرد  Bonnardﻣن ﻳرى
أﻧﻬﺎ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻷن اﻟﻣدﻋﻲ ﺣﻳن ﻳطﻠب اﺣﺗرام ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق
ﻫدف ﺷﺧﺻﻲ.٧٦
د .دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء دﻋوى ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ
ﻳﻬدف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣدى ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﻘرار اﻹداري ٕواﻋدام أي ﻋﻣﻝ
إداري ﻏﻳر ﻣﺷروع ﺗﻛرﻳﺳﺎً ﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟطﻌن
ﻓﻲ ﻗرار إداري إﻻ ﺑﻧص ﺗﺷرﻳﻌﻲ ﺻرﻳﺢ .٧٧
ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺄﻛد أن رﻛﻧﺎ ﻣن أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻹداري ﻏﻳر ﻣﺷروع ﻳﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻫذا اﻟﻘرار ،ﻷن دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري
ﻳﻘﺗﺻر أﺳﺎﺳًﺎ ﻋن اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻫذا اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن أي ﺟﻬﺔ إدارﻳﺔ ﻛﺎﻧت ،وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ إذن
دﻋوى ﻣﺷروﻋﻳﺔ ،ﻓﺧﻼﻓﺎً ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻷﺧرى ،ﻓﺈن دﻋوى ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻬدف ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
إﻟﻰ إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ إﻟﻐﺎء اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ .وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ،ﻓﺈن
ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﺿﻳﻘﺔ ،وﻣﺣددة ،ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ،إذا
ﺗﺑﻳن ﻟﻪ ،أﻧﻪ ﻏﻳر ﻣﺷروعٕ ،وان ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ،ﺗﺣﻘق ﻟﻠطﺎﻋن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ،ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺟراء إﻟﻐﺎء
اﻟﻘرار اﻹداري ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع.٧٨

٧٥

 يُنظر إلى أحكام المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعون  ،الطعن رقم  ٢١٢لسنة  ٣جلسة  .١٩٥٧ /٣ /٩ومشار إلى ھذا الحكم في الموسوعة اإلدارية الحديثة ج.١٥ -٧٦يُنظر محمد الصغير بعلي ،القضاء اإلداري دعوى اإللغاء ،المرجع السابق ،ص ٣٦
 -٧٧علي خطار ،موسوعة القضاء اإلداري ،الجزء األول ،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع عمان األردن ٢٠٠٤ ،ص٢٧٨
 -٧٨علي الشيخ إبراھيم ناصر المبارك ،المصلحة في دعوى اإللغاء دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص.١٦

وﺑﻬذا ﺗﺧﺗﻠف دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻋن دﻋوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣﻝ ﺣﻳث ﻳﻣﻠك ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض ﻋن
اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣق ﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠطﺎﻋن ،ﻛﻣﺎ
اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع اﻟذي اﺗﺧذﺗﻪ اﻹدارة وﺷﻛﻝ
ً
ﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳﻌدﻝ اﻟﻘرار اﻹداري ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع إذ أﻧﻪ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺳم اﻟﻧزاع ،وﻓﻲ ذﻟك ﻗﺿت
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻷردﻧﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ  ":إذا ﻣﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ طﻠب اﻟﻣﺳﺗدﻋﻳن ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻗد أﺻدرت
ﻗ ار اًر ﺑﺈﻟزام ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄن ﻳﻘوم ﺑﻌﻣﻝ ﻣﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون ﻗد ﺗﺟﺎوزت ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻹﻟﻐﺎء إﻟﻰ ﺻﻼﺣﻳﺔ
اﻹﻧﺷﺎء ،وﻫو أﻣر ﺧﺎرج ﻋن ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،٧٩".ﻏﻳر أن اﻟﻌﻣﻳد ﻫورﻳو ﻳرى أن ﻓﻛرة اﻻﻧﺣراف
ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ أوﺳﻊ ﻣن ﻓﻛرة ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﺣﻳث ﻳﻣﺗد دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻷﺧﻼق اﻹدارﻳﺔ ،ﻓﻼ
ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻘرار ﻟﻣﺟرد ﺧروﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﻠﻐﻳﻪ أﻳﺿﺎ إذا ﻣﺎ ﺗﺑﻳن ﻟﻪ ﻋدم اﻟﺗزام أﻓرادﻩ
ﺑﻘواﻋد ﺣﺳن اﻹدارة وﺧروﺟﻬﺎ ﻋن اﻷﺧﻼق اﻹدارﻳﺔ ،إﻻ أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﻳﺄﺧذ ﺑﻬذا اﻟرأي واﻟﺗزم
ﺑﺗطﺑﻳق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻹدارة.

وﻳﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ دﻋوى اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم وﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺷرع
اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ إﻻ ﺑﻧص ﺻرﻳﺢ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ دﻋوى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وأن ﻟﻬﺎ طﺎﺑﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻛﺎﻵﺗﻲ :
ﻋدم ﺟواز اﺳﺗﺑﻌﺎد دﻋوى اﻻﻟﻐﺎء إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻧص ﺻرﻳﺢ  :وذﻟك ﺑﺄن ﻳﺿﻣن اﻟﻣﺷرع ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻣﻌﻳﻧًﺎ
ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻن ﺑﻌض اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ ﺿد اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻗد أﺧرﺟت ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وذﻟك ﻛون اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺣدﻳث ،وﻟﺗﻣﻛﻳن
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن وﺿﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،و أرى أن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع
اﻟﺳوري ﻣراﺟﻌﺔ ﻫذا اﻟﻧص ﺣﻳث أﺻﺑﺢ ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎد ،ﻟﻠﺗﺧﻔﻳف ﻣن آﺛﺎر
اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣن رﻗﺎﺑﺗﻪ ،وﻫو ﻣﺎ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻛﻝ ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ واﻷردن وﻣﺻر.٨٠
 -٧٩حكمھا في ،١٩٨٦ /٤ /١٣
 -٨٠الدستور المصري لعام  ١٩٧١ال يجيز تحصين أي قرار إداري من الطعن فيه أمام المحاكم مجلس الدولة.

ﺛﺎﻧﻳﺎً .ﻣﺎ ﻳﻣﻳز دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻋن اﻟدﻋﺎوى اﻹدارﻳﺔ اﻷﺧرى :
 .١دﻋوى اﻻﻟﻐﺎء ودﻋوى اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ) اﻟﺗﺳوﻳﺔ( :
ﺗﺧﺗﻠف دﻋوى اﻻﻟﻐﺎء ﻋن دﻋوى اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ،وﻓﻲ ﻫذا ﺗﻘوﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﻣﺻرﻳﺔ إن اﻟﻘﺿﺎء
اﻋﺗﻣد اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدﻋوﻳﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺻدر اﻟﺣق اﻟذاﺗﻲ اﻟذي ﻳطﺎﻟب ﺑﻪ اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﻲ دﻋواﻩ ﻓﺈن ﻛﺎن
ﻳطﺎﻟب ﺑﺣق ذاﺗﻲ ﻣﻘرر ﻟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻘﺎﻧون أو ﻻﺋﺣﺔ ﻓﺈن اﻟدﻋﺎوى ﺗﻛون ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن دﻋﺎوى اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أو اﻟﺗﺳوﻳﺔ ،إﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك إذا ﻟم ﻳﻛن ﻣرﻛز اﻟﻣوظف ﻗد ﻧﺷﺄ ﻋن
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺑﻝ اﺳﺗﻠزم اﻷﻣر ﺻدور ﻗرار إداري ﺧﺎص ﻳﺧوﻟﻪ ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﻓﺈن اﻟدﻋوى ﺗﻛون ﻣن
دﻋﺎوى ﻹﻟﻐﺎء.

٨١

واﻟﻣراﺟﻊ ﻷﺣﻛﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻳﺟد ﻫذا اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺻداﻩ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ٢٠٠٤ /٤ /٢٠م ،اﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ) (٢١ﻟﺳﻧﺔ ) (٣ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ.٨٢
وﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ٢٠٠٤ /٦ /٢١م ،اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ رﻗم )  (٢٨ﻟﺳﻧﺔ ) (٤ق ،وﺟﻠﺳﺔ ١ﻳﻧﺎﻳر ٢٠٠٢م ،اﻟدﻋوى اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ
رﻗم ) (١٨ﻟﺳﻧﺔ ) (١ق ،وﺗﻣﺛﻝ أﻫم اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﻳن اﻟدﻋوﻳﻳن ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :
أ .ﻣن ﺣﻳث ﻣﺻدر اﻟﺣق اﻟذي ﻳطﺎﻟب ﺑﻪ اﻟﻣدﻋﻲ  :ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺣق اﻟذي ﻳطﺎﻟب ﺑﻪ اﻟﻣدﻋﻲ ﻣﻘرر ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة
اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻘﺎﻧون أو ﻻﺋﺣﺔ ،ﻓﺈن اﻟدﻋوى ﺗﻛون دﻋوى ﺗﺳوﻳﺔٕ ،وان ا ﺗﺻدرﻩ اﻹدارة ﻣن أواﻣر أو
ﺗﺻرﻓﺎت ﻫو ﻣﺟرد أﻋﻣﺎﻝ ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﺟرد اﻟﺗطﺑﻳق ﻟﻠﻘﺎﻧون ،وﺗوﺻﻳﻝ ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻳﻪ،
ﻳرق
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗﺻرف اﻹﺟراﺋﻲ ﻻ ﻳﺷﻛﻝ ﻗرار إدارﻳﺎً ،ﺑﻝ ﻫو ﻣﺟرد إﺟراء ﺗﻧﻔﻳذي أو ﻋﻣﻝ ﻣﺎدي ﻻ َ
إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻘرار اﻹداري.

 -٨١مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة القضاء االداري ) الثالث والرابع( ،إصدار المكتب الفني سنة  ،٢٠٠٤ -٢٠٠٣ص .٢٤٩
 -٨٢مجموعة المبادئ القانونية للعامين ) الثالث والرابع( مرجع سابق ص.٧٨٩

ﺑﻳد أن اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈن ﻟم ﻳﻛن ﻣرﻛز اﻟﻣوظف ﻗد ﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ،ﺑﻝ ﺗطﻠب
اﻷﻣر ﺻدور ﻗرار إداري ﺧﺎص ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻫذا اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻓﺈن اﻟدﻋوى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛون ﻣن دﻋﺎوى
اﻹﻟﻐﺎء أو ﻋدم اﻟﺻﺣﺔ.

٨٣

ب .ﻣن ﺣﻳث اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻟﻺدارة  :ﻓﺎﺧﺗﺻﺎص اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺄن إﺟراء اﻟﺗﺳوﻳﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن ﻫو
اﺧﺗﺻﺎص ﻣﻘﻳد ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﻳﺗرك ﻟﻺدارة أي ﻣﺟﺎﻝ ﻹﻋﻣﺎﻝ إدارﺗﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻟﻺدارة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝٕ ،واﻟﻰ ﻫذا ذﻫﺑت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﺑﻌض أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ،ﺣﻳث ﺗﻘوﻝ :
) أن دﻋﺎوى اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت أو اﻟﺗﺳوﻳﺎت ﻻ ﻳﺗﻘﻳد رﻓﻊ اﻟدﻋﺎوي ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣواﻋﻳد واﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ دﻋﺎوي
ﻋدم اﻟﺻﺣﺔ ﻷن اﻟﺣق ﻓﻳﻬﺎ ﻳﺳﺗﻣدﻩ اﻟﻣوظف ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون وﻟﻳس ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻓﻳﻪ
طﺎﻟﻣﺎ ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣوظف ﻟﻪ(...

٨٤

ج .ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣواﻋﻳد واﻹﺟراءات  :وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت إﺟراءات اﻟﺗﺳوﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻺدارة ،ﻓﻘد اﺳﺗﻣر
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻻﺣﻛﺎم دﻋﺎوي اﻹﻟﻐﺎء ،ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻘﻳد ﺑﺎﻟﻣواﻋﻳد أو اﻹﺟراءات
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋوى وﺳﺑق اﻟﺗظﻠم ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ إﻟﻰ
اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻟﻘد أﻛدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻫذا اﻟﺣﻛم ﻓﻲ
اﻟﻌدﻳد ﻣن أﻗﺿﻳﺗﻬﺎ.٨٥
د .ﻣن ﺣﻳث اﺷﺗراط ﺳﺑق اﻟﺗظﻠم  :ﻟﻘد ﺗطﻠﺑت اﻟﻣﺎدة ) (٩ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻟرﻓﻊ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء
أن ﻳﺳﺑق ذﻟك اﻟﺗظﻠم ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار أو إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬﺎ،
واﻧﺗظﺎر ﻣواﻋﻳد اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم .ﻓﻲ ﺣﻳن اﻛﺗﻔﻰ اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ أن ﻳﺳﺑق دﻋوى اﻟﺗﺳوﻳﺔ طﻠب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت
 -٨٣وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻣﻳﻳز ،أن إﺟراءات أو ﺗﺻرﻓﺎت اﻹدارة ﺑﺻدد ﺗﺳوﻳﺎت اﻟﻣوظﻔﻳن ﻣﺎﻫﻲ إﻻ أﻋﻣﺎﻝ أو إﺟراءات ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻺدارة وﻟﻳﺳت ﻣن اﻟﻘ اررات
اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﺣﻳث أن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻻ ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ واﻟﺣﺎﻝ ﻫذا ﻻ ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ إذا ﺗم ﺗوﺟﻳﻬﻬﺎ ﺿد أﺣد اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻺدارة ،د ،راﻏب
اﻟﺣﻠو ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق

ص.٣٣٢

 -٨٤ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ٢٠٠٤ /٦ /٢١م ،اﻟدﻋوى اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ رﻗم ) (٢٨ﻟﺳﻧﺔ ) ،(٤ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص.٧٨٩
 -٨٥ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ٢٠٠٤ /٣ /٢٠م ،وﺟﻠﺳﺔ  ،٢٠٠٤ /٦ /٢١وﺟﻠﺳﺔ  ،٢٠٠٢ /١ /١ﻣﺷﺎر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻻﺣﻛﺎم ﻓﻲ ص ١٩ﻣن ﻫذا اﻟﻣوﻗف.

اﻟﻣدﻋﻲ ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﺣﺳب ،دون ﺗﺣدﻳد ﻣدة ﻣﻌﻳﻧﺔ ،أو طﻠب اﻧﺗظﺎر ﻣواﻋﻳد اﻟﺑت ﻓﻲ
اﻟطﻠب ﻗﺑﻝ رﻓﻊ اﻟدﻋوى طﻠب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت.

 .٢دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ودﻋوى اﻟﺗﻌوﻳض :
إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎﻟك ﺗداﺧﻝ ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣن دﻋوى اﻻﻟﻐﺎء ودﻋوى اﻟﺗﻌوﻳض ،ﻓﺈن ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟدﻋوﻳﻳن ﻓﻠﻛﻬﺎ اﻟذي ﺗدور ﻓﻳﻪ،
إذا ﺣدث ﻣﺛﻼ وﻧﻔذت اﻹدارة ﻗ ار اًر إدارﻳﺎً ﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﺛم أﺻدر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺣﻛﻣﻪ ﺑﺈﻟﻐﺎء ذﻟك اﻟﻘرار،
ﻓﻣﺎ ﻫﻰ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻰ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﻣن ﺻدور ﻫذا اﻟﺣﻛم؟ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ ﺗدارك آﺛﺎر
ذﻟك اﻟﺗﻧﻔﻳذ؟ ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑدو أﻫﻣﻳﺔ ﻗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﻳض ﻛطرﻳق ﻣﻛﻣﻝ ﻟﻘﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء ،إذ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻷﻓراد ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ
)وﻗد اﺳﺗﺣﺎﻝ ﻋﻠﻳﻬم إﻋﺎدة اﻷﻣور إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ( أن ﻳطﺎﻟﺑوا اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ – ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﻳض –
ﺑﺟﺑر اﻟﺿرر اﻟذى أﺻﺎﺑﻬم ﻣن ﺟراء ذﻟك اﻟﺗﻧﻔﻳذ.
ﻛﻣﺎ ﻳؤﻛد اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري أن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺧﺻوﻣﺔ ﻋﻳﻧﻳﺔ ﻣﻧﺎطﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎم اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ذاﺗﻪ اﺳﺗﻬداﻓﺎً
ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ وﻓﻲ ﻫذا ﺗﻘوﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ  >> :ﻓﺎﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ دﻋوى ﻋدم
اﻟﺻﺣﺔ ﻫﻲ ﺧﺻوﻣﺔ ﻋﻳﻧﻳﺔ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻗرار إداري ﺑﻬدف ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺷروﻋﻳﺗﻪ ،وﻣن ﺛم ﻳﻛون ﻫذا اﻟﻘرار
ﻫو ﻣوﺿوﻋﻬﺎ وﻣﺣﻠﻬﺎ ،ﻓﺈن ﺗﺧﻠف ﻫذا اﻟﺷرط ﻛﺎﻧت اﻟدﻋوى ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻘرار اﻹداري اﻟذي ﻫو ﻣﺣﻠﻬﺎ،
ٕوان اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻳﻬﺎ ﻳﻛون ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﻓﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ دﻋوى اﻟﺗﻌوﻳض ﺗﻘﺗﺻر ﺣﺟﻳﺗﻪ ﻋﻠﻰ أطراﻓﻪ.

٨٦

٨٦

 حكمھا في االستئناف رقم ) (١٩لسنة ) (٦ق،س ،جلسة  ،٢٠٠٦ /٦ /٢٤مجموعة المبادئ القانونية للعامين الخامس والسادس ،إصدار المكتب الفني للمحكمة عامي ،٢٠٠٦ ،٢٠٠٥مطبعة األلوان الحديثة ،ص.٤٥٨

ﻓﺎﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟدﻋوﻳﻳن ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺑﺎﻵﺗﻲ :
أ .ﻣن ﺣﻳث ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع  :ﻓدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺣق ﻋﻳﻧﻲ وﻫو ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣدﻋﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار إداري،
ﻓردﻳﺎً ﻛﺎن أو ﺗﻧظﻳﻣﻳﺎً ،ﻗد ﺻدر ﻣﺷوﺑﺎً ﺑﻌﻳب ﻣن ﻋﻳوب ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻓﺣﺳب ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﻛون ﻣﺣﻝ اﻟﻧزاع
ﻓﻲ دﻋوى اﻟﺗﻌوﻳض ﺣق ﺷﺧﺻﻲ ﻳطﺎﻟب ﺑﻪ اﻟﻣدﻋﻲ.٨٧
ب .ﻣن ﺣﻳث اﻻﺧﺗﺻﺎص  :ﻳﻘﺗﺻر إﻟﻐﺎء اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻣﺎدة ) (٦ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﻛون اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض ،ﻣﺷﺗرﻛﺎً ﺑﻳن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي
واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري.
ج .ﻣن ﺣﻳث ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ  :ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﻓﺣص ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﻘرار اﻹداري
ﻓﺣﺳب ﻓﻣﺗﻰ اﻧﺗﻬﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻋدم ﺷرﻋﻳﺗﻪ ﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺗﻌدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﻳض
إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣدﻋﻲ وﺑﻳﺎن ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﻳض اﻟذي ﻳﺳﺗﺣﻘﻪ٨٨.وﻓﻲ ﻫذا ﺗﻘوﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟﻌﻠﻳﺎ
اﻷردﻧﻳﺔ  ) :إن اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﻳﻧط ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣﻝ ٕواﻧﻣﺎ ﻗﺻر ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻻﻳﺔ اﻹﻟﻐﺎء
ﻓﻘط ،ووﻻﻳﺔ اﻹﻟﻐﺎء ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟوﺟود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﻣر اﻟﻣﺷﻛو ﻣﻧﻪ.(٨٩
د .ﻣن ﺣﻳث ﺳﺑق اﻟﺗظﻠم وﻣواﻋﻳد رﻓﻊ اﻟدﻋوى  :إن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء ﻣﻘﻳد ﺑﻣدة ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻳﺟب اﺣﺗراﻣﻬﺎ
ٕواﻻ ﺳﻘط اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ وﻗد ﺣددت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٩ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺄن اﺷﺗرط ﻟرﻓﻊ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧود ) (١،٢،٣ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون أن
ﻳﺗم ﺧﻼﻝ ) (٦٠ﻳوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ رﻓض اﻟﺗظﻠم أو ﻣرور ) (٣٠ﻳوﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳﻣﻪ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧدﻳن ) (١،٢ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٦ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ،وﺧﻼﻝ ) (٦٠ﻳوﻣﺎً
ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠم ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻘرار ﻋﻠﻣﺎً ﻳﻘﻳﻧﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﻋﺎوى اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) (٣ﻣن اﻟﻣﺎد
) (٦ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻘﻳد اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﻳض ﺑﻬذﻩ اﻟﻣدة طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﺣق اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﺣوﻟﻪ ﻻزاﻝ
٨٧

 سليمان محمد الطماوي ،مرجع سابق ،ص.٣٢٢٨٨
 خالد عبد العزيز العصيمي ،والية القضاء اإلداري في دولة الكويت ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاھرة  ،٢٠٠٥ ،ص.٢١٨٨٩
 -حكمھا في ١٩٥٦ / ٦ /١٠م ،منشور في مجلة نقابة المحامين األردنية ،لعام ١٩٥٦م ،ص.١٠

ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻟم ﻳﺳﻘط ﺑﻣدد اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ .أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺎزاﻝ ﻣﺿطرداً ﻋﻠﻰ ﻋدم
ﺟواز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن طﻠب اﻹﻟﻐﺎء وطﻠب اﻟﺗﻌوﻳض ﻓﻲ ﻋرﻳﺿﺔ واﺣدة ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻻ ﻳﻣﻛن أن
ﺗﺷﺗﻣﻝ إﻻ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻹﻟﻐﺎء دون أن ﻳﻛون ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺣق طﻠب اﻟﺗﻌوﻳض ﻓﻲ ذات طﻠب اﻹﻟﻐﺎء ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ
أن اﺷﺗﻣﺎﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺗﻌوﻳض ﻻ ﻳؤﺛر ﻓﻲ ﻗﺑوﻝ ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ،ذﻟك أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻳﻛﺗﻔﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻧظر طﻠب اﻟﺗﻌوﻳض ورﻓﺿﻪ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء
واﻟﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ.
ه .ﻣن ﺣﻳث ﺣﺟﻳﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟدﻋوى  :اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ دﻋﺎوي اﻟﺗﻌوﻳض ذات ﺣﺟﻳﺔ ﻧﺳﺑﻳﺔ،
ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻧزاع راﻓﻊ اﻟدﻋوى واﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﻳب ،دون أن ﻳﻣﺗد إﻟﻰ ﻏﻳرﻫم ﻓﻲ
ﺣﻳن ﺣﺟﻳﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ دﻋﺎوي اﻹﻟﻐﺎء ﻋﺎﻣﺔ ،وﻳﻣﺗد أﺛرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻛﺎﻓﺔ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳﺗﻣﺳك
ﺑﻬذا اﻟﺣﻛم ﻛﻝ ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ٕوان ﻟم ﻳﻛن طرﻓﺎً ﻓﻲ اﻟدﻋوى.٩٠
اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ  :دور ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء
ﻳﻘﺻد ﺑﺷروط ﻗﺑوﻝ اﻟدﻋوى ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻷن ﺗﻧظر أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ،أي ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻷن ﺗﻔﺣص
ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣوﺿوع ،ﺑﺣﻳث إذا ﺗﺧﻠف واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷروط أﺻﺑﺣت اﻟدﻋوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻏﻳر ﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣﻣﺎ ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻧظرﻫﺎ ،ﺑﻝ ﺣﺗﻰ
وأن ﻛﺎن ﻟﺻﺎﺣب اﻟطﻌن ﺣق أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء أﻧﻪ ﻳﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ
ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ أن ﻳﺗﺣﻘق ﻗﺑﻝ أن ﻳﺷرع أو ﻳﺑدأ ﻓﻲ ﻓﺣص ودراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ،ﻣن أن ﻛﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷروط
ﻣﺗواﻓرةٕ ،واﻻ ﻗﺿﻰ ﺑﻌدم اﻟﻘﺑوﻝ دون أن ﻳﺗطرق إﻟﻰ ﺑﺣث ﻣﺣور اﻟﻧزاع ،ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ظﺎﻫر
اﻟﺑطﻼن وﻟﻬذا ﺗوﺻف ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺷروط ﺷﻛﻠﻳﺔ وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ :

 -٩٠عدنان عمرو ،القضاء اإلداري ،قضاء اإللغاء مرجع سابق ص.١٤

اﻟﺷرط اﻷوﻝ  :وﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ :
وﻳﺗﺟﺳد أوﻝ ﺷرط ﻟﻘﺑوﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ أن ﻳﻛون ﻣﺣﻝ اﻟﻧزاع أو اﻟطﻌن ﻛﺎﻵﺗﻲ :
أوﻻً  :أن ﻳﻛون اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ﻗ ار ارً إدارﻳﺎً :
اﺳﺗﻘر اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﺳﺎﻳرﻩ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﻳف ا ﻟﻘرار اﻹداري ﺑﺄﻧﻪ "إﻓﺻﺎح اﻹدارة ﻋن
إرادﺗﻬﺎ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ ،وذﻟك ﺑﻘﺻد إﺣداث أﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌﻳن ﻣﺗﻰ ﻛﺎن
ﻣﻣﻛﻧﺎ وﺟﺎﺋ اًز ﻗﺎﻧوﻧﺎً ،وﻛﺎن اﻟﺑﺎﻋث ﻋﻠﻳﻪ اﺑﺗﻐﺎء ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ".
ً

٩١

واﺿﺢ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف أن اﻟﻘرار اﻹداري إﻧﻣﺎ

ﻫو اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺟﻬﺔ إدارﻳﺔ ،أي ﻋن إﺣدى اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷﺧص ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﺳواء ﻛﺎﻧت إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻛﺎﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﻣراﻛز واﻟﻣدن وﻏﻳرﻫﺎ أم ﻣرﻓﻘﻳﺔ ﻛﺎﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻳﺋﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
واﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ...وﻏﻳرﻫﺎ ،أم ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻛﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﻳن واﻟزراﻋﻳﻳن...
وﻏﻳرﻫﺎ  .اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻌﻧﻲ أن ﻛﻼً ﻣن اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﻘﻪ ﻗد ﺗﺑﻧﻳﺎ – ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ – اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد
وﺗﻣﻳﻳز اﻟﻘرار اﻹداري .إذ ﻳﻛﻔﻲ طﺑﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﻳﺎر أن ﻳﺻدر اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻫﻳﺋﺔ إدارﻳﺔ ،ﻣرﻛزﻳﺔ ﻛﺎﻧت أم ﻻ
ﻣرﻛزﻳﺔ ﻹﺿﻔﺎء وﺻف اﻟﻘرار اﻹداري ﻋﻠﻳﻪ ،وﻟﻬذا ﺗوﺻف اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻹدارﻳﺔ ذات
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗ اررات إدارﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺟوز اﻟطﻌن ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء.٩٢
ﻫذا ﻳﻼﺣظ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻛﻔﻲ ﻟﻛﻲ ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﻝ ﻗ ار اًر إدارﻳﺎً أن ﻳﺻدر ﻋن ﻫﻳﺋﺔ إدارﻳﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺟب إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك أن
ﻳﺻدر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ذﻟك أن اﻹدارة ﻗد ﺗﺑﺎﺷر ﺑﻌﺿﺎً ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ أو أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻻ
ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺧص ﻋﺎدي ﻳﺗﺻرف – ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻷﻓراد اﻟﻌﺎدﻳﻳن – ﻓﻲ ﺣدود ﻗواﻋد
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻧطﺑق وﺻف اﻟﻘرار اﻹداري ﻋﻠﻰ أي ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت أو ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ .ﻓﺈذا ﺻدر ﻋن وزﻳر اﻟدوﻟﺔ ﻻﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ ﻣﺛﻼً ،ﻻ ﻳوﺻﻔﻪ ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ٕواﻧﻣﺎ ﺑوﺻﻔﻪ رب ﻋﻣﻝ ﻣﻧوط ﺑﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌض اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
 -٩١سليمان محمد الطماوي ،مرجع سابق ،ص.٣٢٨
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ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص" ﻋﻣﻝ ﻣﺎ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ ﻻ ﻳﻌد ﻗ ار ًار إدارﻳًﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﺟوز اﻟطﻌن ﻓﻳﻪ
ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء."٩٣
إذن ﻳﺟب ﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻣﻝ ﻣﺎ ﻗ ار اًر إدارﻳًﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﺧﺗص ﺑﻧظر ﻣﺎ ﻳﺛور ﺑﺻددﻩ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري أن
ﻳﺻدر ﻟﻳس ﻓﻘط ﻋن ﻫﻳﺋﺔ إدارﻳﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﺟب أﻳﺿﺎً أن ﻳﻛون ﻣﺗﻌﻠﻘﺎً ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،أو ﺑﺈدارة
ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﻋﺎمٕ ،واﻻ اﻧﺗﻔﻰ ﻋﻧﻪ ﻫذا اﻟوﺻف .واﻟﻘوﻝ ﺑﺄن اﻟﻘرار اﻹداري "إﻓﺻﺎح اﻹدارة ﻋن إرادﺗﻬﺎ اﻟﻣﻠزﻣﺔ
إﻧﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺻدر إﻻ ﻋن إرادة ﻣﻧﻔردة وﻫﻲ ﻫﻧﺎ إرادة اﻹدارة ،وﻟﻬذا ﻳﺟب أن
ﻳﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ وﻣن ﺛم ﻣن ﻣﺟﺎﻝ دﻋوة اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘود اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ وﻟﻳدة ﺗواﻓق إرادﺗﻳن ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺗﻳن وﻟﻳﺳت
ﻧﺗﺎﺟﺎً ﻹرادة ﻣﻧﻔردة.
ﺛﺎﻧﻳﺎً  :أن ﻳﻛون اﻟﻘرار اﻹداري ﻧﻬﺎﺋﻳﺎً :
ﻻ ﻳﻛﻔﻲ ﻟﻘﺑوﻝ دﻋوة اﻹﻟﻐﺎء أن ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ﻗ ار اًر إدارًﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ اﻟﺳﺎﺑقٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﺟب إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ذﻟك أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟﻘرار ﻧﻬﺎﺋﻳًﺎ ،ﻓﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻧﻬﺎﺋﻳﺔ اﻟﻘرار اﻹداري؟ ﻳﺟب ﻻﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛذﻟك أن ﻳﻧظر إﻟﻰ
ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﺟوز اﻟطﻌن ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ،إﻻ إذا أﺣدث ﺗﻐﻳﻳ اًر ﻓﻲ
أﺛر ﻫذا اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋن ذاﺗﻪ ،ﺑﺣﻳث ﻻ ﻳﻌﺗﺑر ً
اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬذا اﻟطﺎﻋن ،أو إﻻ إذا رﺗب آﺛﺎر ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ،ﺳواء ﺑوﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟدﻳد أو
ﺑﺗﻌدﻳﻝ أو ﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ ﻣرﻛزﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋم  .ﻓﺈذا ﻟم ﻳﺣدث اﻟﻘرار اﻹداري ﺷﻲء ﻣن ﻫذا ،ﻛﺎن ﻏﻳر ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻣن ﺛم
ﻼ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ
ﻻ ﺗﻘﺑﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﻪ ،ﺣﺗﻰ ٕوان ﻛﺎن ﺻﺎد اًر ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻣﻠك ﺣق إﺻدارﻩ أو ﻛﺎن ﻗﺎﺑ ً
ﺑﻣﺟرد ﺻدورﻩ ،وﻫذا ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻘرار اﻹداري ﺑﺄﻧﻪ إﻓﺻﺎح اﻹدارة ﻋن إرادﺗﻬﺎ اﻟﻣﻠزﻣﺔ
ﻣﻣﻛﻧﺎ وﺟﺎﺋ اًز ﻗﺎﻧوﻧﺎً.
ﺑﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﺗﺗﺟﻪ ﻫذﻩ اﻹدارة إﻟﻰ إﺣداث أﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌﻳن ﻣﺗﻰ ﻛﺎن
ً

ﺛﺎﻟﺛًﺎ  :أن ﻳﻛون اﻟﻘرار ﺻﺎد ارً ﻋن ﺳﻠطﺔ وطﻧﻳﺔ :
 -٩٣طارق فتح اﷲ خضر : ،القضاء اإلداري ومبدأ المشروعية  .مرجع سابق .ص٢٩٠

ﻳﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﺷرط أن ﻳﻛون اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﺣﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺻﺎد اًر ﻋن ﺳﻠطﺔ إدارﻳﺔ وطﻧﻳﺔ )ﻣﻐرﺑﻳﺔ ﻣﺻرﻳﺔ
ﻋﻣﺎﻧﻳﺔ و ﺳورﻳﺔ( وذﻟك ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻣﻛﺎن وﺟود ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ،أي ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣﻝ داﺧﻝ اﻟدوﻟﺔ أم
ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﺑﻝ وﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺷﺧص راﻓﻊ اﻟدﻋوى ،ﺳورﻳﺎً ﻛﺎن أم أﺟﻧﺑﻳﺎً  /اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﻫو
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻟﻘرار ﻣﺣﻝ اﻟطﻌن ،أو ﺑﻣﻌﻧﻰ أدق ﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺻدر ﻋﻧﻪ ﻫذا اﻟﻘرار وﻟﻳس
ﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن اﻟﻘرار .وﺗرﺗﻳﺑﺎً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﺗﻘﺑﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺿد اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن
ﻫﻳﺋﺎت أو ﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ – ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أو إﺣدى ﻫﻳﺋﺎﺗﻬﺎ – ﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﺣدة
اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ ،ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ،ﺣﺗﻰ ٕوان ﻛﺎن ﻣن ﻳﺗﺧذ اﻟﻘ اررات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺳورﻳون
ﻳﻌﻣﻠون ﻟدﻳﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﺑﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺿد اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣن دوﻝ أﺟﻧﺑﻳﺔ أو ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﻛﺎﻟﺳﻔراء
واﻟﻘﻧﺎﺻﻝ .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﺗﻘﺑﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺿد اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﺳﻠطﺎت إدارﻳﺔ وطﻧﻳﺔ
ﺣﺗﻰ ٕوان ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣﻝ ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻟﺳﻔﺎرات واﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺎت اﻟﺳورﻳﺔ ،ﺑﻝ ﺣﺗﻰ ٕوان ﻛﺎن ﻣن ﻳﺗﺧذ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘ اررات
أﺟﺎﻧب وﻟﻳﺳوا ﺳورﻳﻳن.

اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  :اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ودور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟودﻫﺎ
إن أوﻝ ﺷﻲء ﻳﺗﺻدى ﻟﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻹﻟﻐﺎء وﻳﺗﺄﻛد ﻣﻧﻪ ﻫو ﻣدى ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﺑوﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻗﺑﻝ
اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ أﻣﺎﻣﻪ ،وذﻟك ﻷن اﻟدﻋوى اﻹدارﻳﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن أﻳﺔ دﻋوى أﺧرى ﺳواء
أﻛﺎﻧت ﻣدﻧﻳﺔ أم ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،وﺑﻣﺎ أن اﻟدﻋوى ﻫﻲ ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠزم ﻟﺻﺣﺗﻬﺎ ﻋدة ﺷروط ﻳﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ
ﻫو ﺧﺎص ﺑﺷﺧص اﻟﻣدﻋﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣدى أﺣﻘﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﺻﻣﺔ اﻹدارة وﺗﺣرﻳك دﻋوى ﺿدﻫﺎ واﻟﺗﺄﻛد

ﻣن أن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻹداري ﻳﻘﺑﻝ اﻟﻣﺧﺎﺻﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،وأن ﺗﺗواﻓر أﻳﺿﺎً ﻟدى اﻟﻣدﻋﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺧﺎﺻﻣﺔ اﻹدارة واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.٩٤
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺷروط ﻳﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ٕواﺟراءات اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺧﺻوﻣﺔ
وﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﻣواﻋﻳد إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت ﺟﻣﻳﻊ ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري
ﻗﺑوﻝ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن أﺣد طرﻓﻲ اﻟﻧزاع واﻟﺳﻳر ﺑﺈﺟراءاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،أﻣﺎ إذا ﺗﺧﻠف أﺣد
ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﻼ ﻳﻣﻠك اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﻳﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى وﻳﺟب ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺣﻛم ﺑرد اﻟدﻋوى
ﺷﻛﻼً.٩٥
وﻳﺗﻣﺗﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺳﻠطﺔ ﺗﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إظﻬﺎر
ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻧزاع وﺗﻛوﻳن ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻟدﻳﻪ ﻓﻳﻘﺎﺑﻝ اﻟطﻠب ﺑﺎﻟرد واﻟزﻋم ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ وﻳﻘﺎﺑﻝ اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺛﻳﻘﺔ واﻟﺳﻧد ﺑﺎﻟﺳﻧد وﻳﻔﺣص
أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت طﺑﻘﺎً ﻟﻠوﺳﺎﺋﻝ اﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة.

أوﻻً  :اﻹﺟراءات اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋوى
 .١اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ دﻋوة اﻹﻟﻐﺎء  :ﻣن اﻷﻣور اﻟﺑدﻳﻬﻳﺔ أن ﻣن ﻳرﻓﻊ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ – أﻳﺔ دﻋوى – ﻳﺟب أن
ﺗﻛون ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟكٕ ،واﻻ أﺻﺑﺣت دﻋواﻩ ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ،ﻓﻼ دﻋوى ﺑﻐﻳر ﻣﺻﻠﺣﺔ .وﻳﻣﻛن ﺗﻌرﻳف
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون ،أو ﻫﻲ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ راﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻣن اﻟﺣﻛم ﻟﻪ
ﺑطﻠﺑﺎﺗﻪ ،وﻫﻲ ذات وﺟﻬﻳن  :أﺣدﻫﻣﺎ ﺳﻠﺑﻲ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻣﻧﻊ ﻣن ﻟﻳس ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن اﻻﻟﺗﺟﺎء
إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ،واﻷﺧر إﻳﺟﺎﺑﻲ ﻫو اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷرط ﻟﻘﺑوﻝ دﻋوى ﻛﻝ ﻣن ﻟﻪ ﻓﺎﺋدة ﻣن اﻟﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ.٩٦

 -٩٤سليمان محمد الطماوي ،قضاء اإللغاء ،المرجع السابق ،ص ٩٩٠
 -٩٥على خاطر الشطناوي ،دور القضاء اإلداري في تحديد أسباب القرار المطعون فيه ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة،
، 2000ص ١٣٤وما بعدھا.
 -٩٦علي الشيخ إبراھيم ناصر المبارك ،المصلحة في دعوى اإللغاء دراسة مقارنة ،ص١٣٤

 .٢ﺷروط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء  :إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻗواﻧﻳن اﻟﻣراﻓﻌﺎت أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر ﻗﺑوﻝ
اﻟدﻋوى ﻳﺟب أن ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣق اﻋﺗدى ﻋﻠﻳﻪ أو ﻣﻬدد ﺑﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﺄن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻻ
ﻳﺷﺗرط ﻓﻳﻬﺎ أن ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣق ﻟراﻓﻌﻬﺎ اﻋﺗدت ﻋﻠﻳﻪ اﻹدارة أو ﻫددت ﺑﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻳﻪ  .ﻓﻘد درج اﻟﻔﻘﻪ
واﻟﻘﺿﺎء اﻹدارﻳﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻛﻔﻲ ﻟﻘﺑوﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺗوﻓر ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة دون اﻻﺳﺗﻧﺎد
إﻟﻰ ﺣق ﻣﻛﺗﺳب ﻟﻠطﺎﻋن ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ  .وﻋدم اﺷﺗراط اﺳﺗﻧﺎد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ دﻋوى
اﻹﻟﻐﺎء إﻟﻰ ﺣق ﻟﻠطﺎﻋن أدى إﻟﻰ اﺗﺳﺎع ﻣﻳداﻳﻧﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ دﻋوى ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﺗﺧﺎﺻم اﻟﻘ ار ارت اﻹدارﻳﺔ ﻏﻳر
اﻟﻣﺷروﻋﺔ ،ﺑﻘﺻد ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ  .وﻋزز ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي
ﻧظم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ،١٨٧٢/٢/٢٤وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻟم ﻳﺷﺗرط ﺗوﻓر
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟدى اﻟطﺎﻋن ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺛم ﻟﻳس ﻟﻠﻘﺿﺎء أن ﻳﻘﻳد اﻟدﻋوى ﺑﻬذا اﻟﺷرط ،ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺟﺎﻧب ﻣن
اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء دﻋوى ﺣﺳﺑﺔ  .ﻏﻳر أن ﺟﺎﻧب أﺧر ﻣﻧﻬم ذﻫب إﻟﻰ أن ﺻﻣت اﻟﻣﺷرع
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋن اﺷﺗراط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻳﻌود إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗد ﺗرك ﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ أﻣر ﺗﻧظﻳم دﻋوى
اﻹﻟﻐﺎء ،ﻓﻬذﻩ اﻟدﻋوى ﻓﻲ ﻣﻌظم أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻫﻲ ﻣن ﺧﻠق اﻟﻘﺿﺎء  .وأﻳﺎً ﻛﺎن اﻷﻣر ﻓﺄن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ
ﻓرﻧﺳﺎ و ﻣﺻر و اﻟﻌراق ﻗد اﺷﺗرط ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟدى اﻟطﺎﻋن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻟﻘﺑوﻝ دﻋواﻩ: ٩٧
أ .اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة  :اﺗﻔق اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺑررة ﻟﻘﺑوﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء أﻣﺎم
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻻﺑد أن ﺗﻛون ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﻘﺑﻝ اﻟدﻋوى ﻣن ﺷﺧص ﻻ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ إﻟﻐﺎء
اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﻠﺗﻪ ﺑﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ .
ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻫﻲ ﺳﻧد ﻗﺑوﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء وﻫﻲ ﻏﺎﻳﺗﻬﺎ ،وﻣﺎ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار ﻣﺣﻝ اﻟطﻌن
ﺳوى ﺗﺄﻛﻳد ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ  .وﺗﺗﺿﺢ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘرار

 -٩٧مجموعة المبادئ القانونية للعامين ) الثالث والرابع( مرجع سابق ص٧٧٩

اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ واﻟﺿرر اﻟذي ﺗﺳﺑﺑﻪ ﻟﻪ ،وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر أن ﻳﻛون اﻟطﺎﻋن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻳؤﺛر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون
ﻓﻳﻪ ﺗﺄﺛﻳ اًر ﻣﺑﺎﺷ اًر .٩٨
ﻣﻊ ذﻟك ﻳﺟوز أن ﺗﺗﺣد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻧد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد وﺗﻛون اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺗﺑرر ﻗﺑوﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء،
ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﻳن ﻣن ﻣرﻓق ﻋﺎم ﺗﻘرر إﻟﻐﺎؤﻩ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺟوز أن ﺗرﻓﻊ دﻋوى واﺣدة
ﺗﺟﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻹﻓراد اﻟذﻳن ﻻ ﻳﻧﺗﻣون إﻟﻰ طﺎﺋﻔﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ.٩٩
ب .اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷدﺑﻳﺔ  :اﺳﺗﻘر اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻛﻔﻲ ﻟﻘﺑوﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء أن
ﻳﻛون ﻟﻠطﺎﻋن ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ،ﻣﺎدﻳﺔ أو أدﺑﻳﺔ ،وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ" .ﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟطﺎﻋن ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار اﻹدارة اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻐﻠق ﻣﺣﻠﻪ اﻟﺗﺟﺎري ،أو رﻓﺿﻬﺎ ﻣﻧﺣﻪ رﺧﺻﺔ ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺔ
ﻣﻌﻳﻧﺔ" .وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷدﺑﻳﺔ ﺑﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣوظف واﻋﺗﺑﺎرﻩ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻳطﻠب إﻟﻐﺎء
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺗﻪ ،أو ﻛﻣﺎ ﻟو ﺗﻌﻠق اﻟﻘرار ﺑﻐﻠق
ﻗرار ﺗﺄدﻳﺑﻪ اﻟﻣﻘﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ أﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎش ً
ﻣﻛﺎن ﻟﻠﻌﺑﺎدة أو ﻣﻧﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻳﻪ.
ج .اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ  :ﻣن اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ أﻧﻪ ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻟراﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛن ﻗﺑوﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ،وﻳﺗﺣﻘق ذﻟك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إذا ﺣﺻﻝ ﺿرر ﺣﺎﻝ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطﺎﻋن
ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ أو اﻷدﺑﻳﺔ  .وﻳظﻬر اﻟﺷك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﻳﻛون اﻟﺿرر
واﻗﻌﺎً ﻓﻌﻼً ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋن ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺣﺗﻣﻝ اﻟوﻗوع ﻓﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻻ ﻟدﻓﻊ اﻟﺿرر اﻟذي وﻗﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ٕواﻧﻣﺎ ﻟﺗوﻗﻲ
اﻟﺿرر ﻗﺑﻝ وﻗوﻋﻪ .
ٕواذا ﺗم اﻟﻧظر إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻧﺟدﻩ ﻗد ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺳﻣﺢ ﺑﻘﺑوﻝ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟدﻓﻊ ﺿرر ﻣﺣدق أو ﻻﺳﺗﻳﺛﺎق ﺣق ﻳﺧﺷﻰ زواﻝ دﻟﻳﻠﻪ ٕ .واذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﻲ
اﻟدﻋﺎوى اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﺣق ﻓﺄن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻳﻛون ﻣن
 -٩٨خالد عبد العزيز العصيمي ،والية القضاء اإلداري في دولة الكويت ،دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص٤٥٦
 -٩٩سليمان محمد الطماوي ،مرجع سابق ،ص٣٢٤

ﺑﺎب أوﻟﻰ ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ أن اﻧﺗظﺎر اﻟطﺎﻋن ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻳﻪ ﻣﺧﺎطرة ﻣن ﺣﻳث اﺣﺗﻣﺎﻝ ﻓوات ﻣدة
اﻟطﻌن وﻫﻲ ﻗﺻﻳرة ﻏﺎﻟﺑﺎً .اﻻﻣر اﻟذي دﻋﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺳوري اﻟﻰ إﺟﺎزة ﻗﺑوﻝ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء
ﺻراﺣﺔ وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )د( ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌدﻝ رﻗم ) (٦٥ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٠
واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ) ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻌن ذي ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗﻛﻔﻲ إذا
ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻳدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﺧوف ﻣن إﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑذوي اﻟﺷﺄن( .وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻓﺄن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻣن ﺣﻳث
طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺳﺗﻬدف ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣﻘﻘﺔ داﺋﻣﺎً ﻷن
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻳﻌﻧﻳﻬﺎ أن ﺗﺗم اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻷﻛﻣﻝ ،وﻟﻳس ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ﻣﺎ ﻳﺧﺎﻟف ﻫذا
اﻻﺗﺟﺎﻩ

١٠٠

.

 .٣وﻗت ﺗوﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ :
ﻻ ﺧﻼف ﻓﻲ ﺿرورة ﺗوﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻧد رﻓﻊ اﻟدﻋوى ٕواﻻ ﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ،وﻳظﻬر اﻟﺧﻼف ﺣوﻝ وﺟوب
اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟدﻋوى  .ﻓﻘد اﺳﺗﻘر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻘﻳﺎم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻗت
رﻓﻊ اﻟدﻋوى وﻋدم اﺷﺗراط اﺳﺗﻣرارﻫﺎ إﻟﻰ وﻗت اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ  .ﻓﺈذا زاﻟت ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻳﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻧظر اﻟدﻋوى
ٕواﺻدار ﺣﻛﻣﻪ  .وأﻳد اﻟﻔﻘﻪ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء دﻋوى ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ
ذات اﻟﻘرار اﻹداري وﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ وﺳﻳﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﻫﻲ ﺗرﻓﻊ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠطﺎﻋن .١٠١
أﻣﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﻓﻘد ﺗردد ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻪ إذ أﻧﻪ أﺧذ أﺣﻳﺎﻧﺎً ﺑﺿرورة ﺗوﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ وﻗت رﻓﻊ دﻋوى وﻻ
ﻳﺗطﻠب اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ  .وﻳﻌود ﻓﻲ أﺣﻳﺎن أﺧرى ﻟﻳﺷﺗرط وﺟود اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻟﺣﻳن اﻟﻔﺻﻝ
ﻓﻳﻬﺎ ،وﻳﺑدو أن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫو اﻟﻐﺎﻟب ﻗﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري ،ﻓﻘد ذﻫﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم
ﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ  " :ﻳﺷﺗرط ﻟﻘﺑوﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء أن ﻳﺗواﻓر ﻓﻲ راﻓﻌﻬﺎ ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻳﺗﻌﻳن ﺗواﻓر ﻫذا اﻟﺷرط ﻣن
 -١٠٠سليمان محمد الطماوي ،مرجع سابق ،ص٦٥٧
 -١٠١علي الشيخ إبراھيم ناصر المبارك ،المصلحة في دعوى اإللغاء دراسة مقارنة،ص٤٦٠

وﻗت رﻓﻊ دﻋوى ﻟﺣﻳن اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻳﻪ" .١٠٢وﻳؤﻳد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻳﻘوﻝ أﻧﻪ
ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻳﻔﺿﻝ اﻟﻣﺳﻠك اﻟذي ﻳﺷﺗرط اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻷن ذﻟك ﻳﺧﻔف
اﻟﻌبء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻝ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ وﻷن رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء ﺣدﻳﺛﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى
.وأﻳﺎً ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺑرﻳرات ﻓﻘد ﺟﺎﻧب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻواب ﻧظ اًر ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ودورﻫﺎ اﻟﻣﻬم ﻓﻲ
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﻣرار ﻧظر اﻟدﻋوى وأن زاﻟت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟراﻓﻌﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺳﻳر
ﻓﻳﻬﺎ ﻷن ﻫﻧﺎك ﻣﺻﻠﺣﺔ أﺧرى ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ وﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺑﻘﻰ وﻻ ﺗزوﻝ ﺑزواﻝ اﻷوﻟﻰ  .ورﻏم
اﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﻠﻣس ﺗوﺟﺔ ﻣﻌﻳن ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ﻓﻲ اﻟﻌراق اﺗﺟﺎﻩ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﺄﻧﻧﺎ ﻧرﺟو ان ﻳﺷﺗرط اﻟﻘﺿﺎء ﺗواﻓر
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻗت رﻓﻌﻬﺎ دون ان ﻳﺗطﻠب اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻧﺗﻬﺎء اﻟدﻋوى ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن أﺛر ﻓﻲ اﺣﺗرام ﻣﺑدأ
اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ وﺳﻳﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻣﺎﺷﻳﺎً ﻣﻊ طﺑﻳﻌﺔ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺣﺟﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻳﻬﺎ.أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ
ﺳﺣب اﻹدارة ﻟﻘرارﻫﺎ ﻏﻳر ﻟﻣﺷروع أﺛﻧﺎء ﺳﻳر اﻟدﻋوى ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻠزم ﺑﺎﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻷن
اﻟﺳﺣب ﻳﻌدم اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ﻣﻧذ ﺻدورﻩ ﻓﻠم ﻳﻌد ﻣﺣﻼً ﻟﻠطﻌن ﻓﻳﻪ وﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ إﻟﻐﺎﺋﻪ ﻣﻧﺗﻔﻳﺔ ﻣﻣﺎ
ﻳﺗﺄذى ﻣﻌﻪ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧﺻوم.١٠٣

 .٤ﺷرط اﻷﻫﻠﻳﺔ :
ﻳﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟطﺎﻋن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﻳﻛون أﻫﻼً ﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ ،ﻓﺈذا ﻟم ﻳﻛن أﻫﻼً ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟدﻋوى
ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻟﻧﻘص ﻓﻲ أﻫﻠﻳﺗﻪ ،ﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ رد اﻟدﻋوى إذ أن ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎﺋﺑﻪ أو
وﺻﻳﻪ وﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺧﻳر أن ﻳﺑرز اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت أﻧﻪ ﻳﺗﺻرف ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻓﺎﻗد اﻷﻫﻠﻳﺔ أو ﻧﺎﻗﺻﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟدﻋوى .وﻗد ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺳوري ﺳن اﻟرﺷد ﺑﺈﺗﻣﺎم ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ
ﻣﻳﻼدﻳﺔ .
 -١٠٢سليمان محمد الطماوي ،مرجع سابق ،ص٦٦٠
 -١٠٣سليمان محمد الطماوي ،مرجع سابق ،ص٦٦٠

وﻗد أوﺿﺣت اﻟﻣﺎدة  ٤٦ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺳوري "ﻛﻝ ﺷﺧص ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد ﻣﺗﻣﺗﻌﺎً ﺑﻘواﻩ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺣﺟور
ﻋﻠﻳﻪ ﻳﻛون ﻛﺎﻣﻝ اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﻳﺔٕ .واذا ﻛﺎن اﻟطﺎﻋن ﺷﺧص ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻏﻳر
اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﺟوز ﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﻣﺗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ .أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟطﺎﻋن ﻓﻲ
اﻟﻘرار اﻹداري ﺟﻬﺔ إدارﻳﺔ ﻓﻳﻧﺻرف ﻋﻧدﺋذ ﻣﻔﻬوم اﻷﻫﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص ،وﻳﺗوﻟﻰ رﻓﻊ دﻋوى ﺗﺟﺎوز ﺣدود
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي اﻟذي ﻳﺗﺑﻊ ﻟﻪ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،وﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ ﺗﺣدد اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻟﻬﺎ ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳم اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ.١٠٤

اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ  :اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﺗﻧﻔﻳذﻩ وآﺛﺎرﻩ
أوﻻً .اﻟﺗﻧﻔﻳذ :
ﺑﻌد أن ﺗﺳﺗﻛﻣﻝ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺷراﺋطﻬﺎ اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻗد ﺗﺣﻛم ﺑﻌد ﻗﺑوﻝ اﻟدﻋوى ﻟرﻓﻌﻬﺎ ﻣن ﻏﻳر ذي
ﺻﻔﺔ ،أو ﻋﻠﻰ ﻏﻳر ذي ﺻﻔﺔ ،أو ﻟرﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﻌﻳﺎد أو أن ﺗﺻرف اﻹدارة ﻏﻳر ﻣﺳﺗﻛﻣﻝ ﺷراﺋط اﻟﻘرار اﻹداري
اﻟﻘﺎﺑﻝ ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء.١٠٥
ﻳﺷﺗﻣﻝ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﺗﻧﻔﻳذﻩ وﻓق ﻣﺎ رﺳﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون وﻫذا اﻹﻟزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻹدارة
ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻳﺛﻳر ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋن اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ
ﻟﻠﻣوظف اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻟﻳس ﺳﻬﻼً ﻣﻳﺳو اًر ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺣواﻝ ﺑﻝ ﻗد ﺗﻼﻗﻲ ﺗﺻﻔﻳﺔ
اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣوﻝ أﺣﻳﺎﻧﺎً إﻟﻰ

 -١٠٤ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻧورﺟﺎن اﻷﻳوﺑﻲ  :اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻌراق ) رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ(  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق .ص٤٥
 -١٠٥ينظر في تفصيل ذلك  :الدكتور عبد الغني بسيوني – المصدر السابق – ص . ٦٩٨

اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﻳذ

١٠٦

 .وﻣن ﺛم ﻓﺎﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﺗﻘرر إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار ﻓﺎﻧﻪ ﻳوﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺣﺎﻝ إﻟﻰ

ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻟم ﻳﺻدر اﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ ﺑﺣﻳث ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺗزاﻣﺎن او واﺟﺑﺎن أﺳﺎﺳﻳﺎن :
 .١اﻟواﺟب اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ :
ﻳﻠﻘﻰ ﻫذا اﻟواﺟب اﻟﺗزاﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺑﺈﻋﺎدة اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺑﻝ ﺻدور اﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻵﺛﺎر
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻓﻲ ظﻠﻪ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻠزﻣﻬﺎ ﺑﻬدم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘ اررات واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت
ﻓﻲ ﺻدورﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ

١٠٧

.

 .١اﻟﺗزام اﻹدارة ﺑﺈزاﻟﺔ آﺛﺎر اﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ :
وﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻫو ﺗوﻟﻲ اﻹدارة إزاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ ،وﻳﻛﻠﻔﻬﺎ ذﻟك
إﺻدار ﻗرار إداري ﺑﺳﺣب اﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ إن ﻛﺎن اﻷﺧﻳر إﻳﺟﺎﺑﻳﺎً ،ﻣﺛﺎﻝ ذﻟك إﺻدار ﻗرارﻫﺎ ﺑﻔﺻﻝ ﻣوظف ﺑﻐﻳر
اﻟطرﻳق اﻟﺗﺄدﻳﺑﻲ وﻳﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ،ﻓﺗﻧﻔﻳذ ﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎء ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﻪ أن ﻳﺻدر ﻗ ار اًر إدارﻳﺎً ﺑﺳﺣب اﻟﻘرار
اﻟﻣﻠﻐﻲ وﻛﺄن اﻟﻣوظف ﻟم ﻳﻐﺎدر اﻟوظﻳﻔﺔ أﺑداً .أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗرار اﻹدارة ﺳﻠﺑﻳﺎً وﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ،ﻓﺈن ﺗﻧﻔﻳذ ﺣﻛم
اﻟﻘﺿﺎء ﻳوﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ إﺻدار ﻗرار إﻳﺟﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن اﻟذي رﻓﺿﺗﻪ واﻟذي ﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎء
ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ،ﻛﺣﺎﻟﺔ اﻣﺗﻧﺎع اﻹدارة ﻋن ﺗﻠﺑﻳﺔ طﻠب ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﺑﺧﺻوص اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﻳص ﻣﻌﻳن ،ﻓﺈن ﺣﻛم
اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻫذا اﻟرﻓض ﻳﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻹدارة إﺻدار ﻗرارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﻣرﻓوض .
 .٢اﻟﺗزام اﻹدارة ﺑﻬدم اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ :
ﻗد ﺗﺻدر اﻹدارة اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﻳب ﻋدة ﻗ اررات ﻗﺑﻝ إﻟﻐﺎءﻩ ،ﻣﺛﺎﻝ ذﻟك ﺻدور ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار
ﺗﻌﻳﻳن ﻣوظف ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﻗد أﺻدرت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻋدة ﻗ اررات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻗﻳﺔ اﻟﻣوظف ﺑﺎﻟدرﺟﺔ واﻟوظﻳﻔﺔ.
 -١٠٦سليمان محمد الطماوي – قضاء اإللغاء – المصدر السابق – ص . ٨٥٥
 -١٠٧ينظر في تفصيل ذلك الدكتور طعيمة الجرف – رقابة القضاء على أعمال اإلدارة قضاء اإللغاء – القاھرة –  – ١٩٨٤ص  ٣٢٩وما بعدھا

 .٢اﻟواﺟب اﻟﺳﻠﺑﻲ :
ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟواﺟب ﻓﻲ اﻟﺗزام اﻹدارة ﺑﻌدم اﻧﺗﻬﺎﻛﻬﺎ ﻗوة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ ،ﻓﻌﻠﻳﻬﺎ أن ﺗﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ
وﺗﺗﻣﺗﻊ أﻳﺿﺎً ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذﻩ أن ﺑدأت ﺑﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻔرض ﻫذا اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﻻ ﺗﻌﻳد إﺻدار اﻟﻘرار
اﻟﻣﻠﻐﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ إﺻدارﻫﺎ ﻗ ار اًر ﺟدﻳداً ﺗﻣﻧﺢ ﻓﻳﻪ اﻟﺣﻳﺎة ﻟﻠﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة .
ﺛﺎﻧﻳﺎً .اﻣﺗﻧﺎع اﻹدارة ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ  :إذا ﺻدر ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﺈن أﺛر اﻟﺣﻛم ﻫو
إﻋدام اﻟﻘرار ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ وﻛﺄﻧﻪ ﻟم ﻳﺻدر ،وﻳﻌد ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻟﻠﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ ﻋﻣﻼً ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌﻧف وﻳﺛﻳر ﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻬﺎ .
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ إذا ﺑدأت ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘرار وﺻدر ﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻫذا اﻟﻘرار ﻓﺈن ﻋﻠﻳﻬﺎ أن ﺗﺗوﻗف ﻋن اﻟﺗﻧﻔﻳذ ،ﻛﻣﺎ ﻟو
ﺻدر ﻗرار إداري ﺑﻬدم ﻋدة ﻣﺑﺎﻧﻲ وﻧﻔذت اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻘط ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﺟب أن ﺗﻛف ﻓو اًر ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار
ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻧد ﺻدور اﻟﺣﻛم .وﻳﻌد ﻋدم ﺗﻧﻔﻳذ اﻹدارة ﻟﺣﻛم اﻹﻟﻐﺎء ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘوة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ وﻫﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻣﺑدأ أﺳﺎس واﺻﻝ ﻣن اﻷﺻوﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻻﺣﺗرام ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻗرار إداري ﺳﻠﺑﻲ ﺧﺎطﺊ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗرار إداري ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ ﺣﻛم  .وﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن إﻣﻛﺎن اﻟطﻌن ﺑﻬﺎ اﺳﺗﻘﻼﻻً
ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ،ﺗﻣﺛﻝ ﺧطﺄ ﻳﺳﺗوﺟب ﻣﺳﺎﺋﻠﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻗد ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد
ﻣن اﻟﺣﻛم
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 .٢اﻣﺗﻧﺎع اﻹدارة ﻋن إﻋﺎدة اﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ  :إن اﻻﻟﺗزام اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻹدارة ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم
ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻫو اﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ ،وﻳﺗﻔرع ﻋﻧﻪ أن ﻻ ﺗﺗﺣﺎﻳﻝ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ ﻓﺗﺻﻝ إﻟﻰ
ﻧﻔس اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋن طرﻳق إﺻدار ﻗرار ﺟدﻳد ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻورة ﻣﺳﺗﺗرة ﻟﻠﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ .١٠٩
وﻫﻧﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻹدارة ﻓﻳﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺣﻝ اﻟﻘرار اﻹداري ﻏﻳر ﻣﺷروع،
واﻟﻣﺣﻝ ﻫو أﺛر اﻟﻘرار واﻷﺛر ﻻ ﻳوﺟد إﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطوق ،ﻓﻘرار ﻓﺻﻝ اﻟﻣوظف ﻣﺣﻠﻪ وأﺛرﻩ ﻫو ﻓﺻﻝ اﻟﻣوظف وﻫو
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 -١٠٩يُنظر في تفصيل ذلك  :الدكتور عبد الغني بسيوني – المصدر السابق – ص . ٦٩٨

ﻣﻧطوﻗﻪ  .ﻣﺛﺎﻝ ذﻟك اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺈﺑﻌﺎد ﻻﺟﺊ ﺳﻳﺎﺳﻲ أﺛرﻩ وﻣﺣﻠﻪ ﻫو أﺑﻌﺎد ﻫذا اﻟﻼﺟﺊ ،وﻫذا اﻟﻣﺣﻝ ﻣﺧﺎﻟف
ﻟﻠدﺳﺗور ،ﻓﺈذا اﻋﺗرف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻟﻠطﺎﻋن ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ وأﻟﻐﻲ اﻟﻘرار ﻓﺈن اﻹدارة ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن
ﺗﻘﻳد ﻫذا اﻹﺟراء ،أي ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ إﺻدار ﻗرار ﻟﻪ ﻧﻔس اﻟﻣﻧطوق ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﺗﺳﻠﻳﻣﻪ ﻛﻣﺎ ﺗﻔﻌﻝ ﻣﺛﻼً ﻣﻊ
اﻟﺟرﻣﻳﻳن اﻟﻌﺎدﻳﻳن .١١٠
وﻟﻛن ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻹدارة أن ﺗﻘﻳد إﺻدار اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﻣﻧطوق ﻧﻔﺳﻪ ،إذا ﻛﺎن اﻟﺑطﻼن ﻻ ﻳﻠﺣق اﻟﻣﺣﻝ،
ٕواﻧﻣﺎ ﻳﻠﺣق اﻟﻧواﺣﻲ اﻷﺧرى وﻫﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﺷﻛﻝ أو اﻟﺳﺑب أو اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﻌد إزاﻟﺔ اﻟﻌﻳب اﻟذي ﻟﺣق ﺑﺎﻟﻘرار،
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺑب ﺻﺣﺢ.
وﻳﺗم ذﻟك ﺑﺈﺻدار اﻟﻘرار ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺈﺻدارﻩ ،أو ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﻳطﻠﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون أو ً
إﻻ أن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗدق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻳب إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺔ ،إذ أن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺗﻛون أﺷد ﻋﻧد إﻋﺎدة إﺻدار
اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻠﻐﻲ ﺑﻌد ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﻬدف ﻋﻧد اﺗﺧﺎذﻩ
ﺛﺎﻟﺛﺎَ .اﻵﺛﺎر :
وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري آﺛﺎر ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺣﺟﻳﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻔﻳذ
ﺣﻛم اﻹﻟﻐﺎء
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 .١ﺣﺟﻳﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء  :ﺗﻧطوي ﺣﺟﻳﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ دﻋوى ﺣﻳﺎزة ﺣﻛم اﻹﻟﻐﺎء ﺣﺟﻳﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺣﻛوم
ﻓﻳﻪ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻗوة ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﻳﺔ وﻫﻝ أﻧﻬﺎ ﺣﺟﻳﺔ ﻣطﻠﻘﺔ أو ﻧﺳﺑﻳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،وﺗﺗﺻﻝ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ
ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧطﺎق اﻹﻟﻐﺎء وﻫﻝ ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻘرار اﻹداري ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ أم ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻷﺟزاء اﻟﻣﻌﻳﺑﺔ ﻓﻘط دون اﻷﺟزاء اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ.
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘوة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ  :ﺗﺣوز اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺟﻳﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻛﺳﺎﺋر اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘطﻳﻌﺔ ،وﺗﻛون ﺣﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ
ﻗﺿت ﺑﻪ .وﻳﻣﺗد أﺛر ﺣﺟﻳﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻟﻳﺷﻣﻝ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟراﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻓﺿﻼً ﻋن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ
 -١١٠عبد الرحمن نورجان األيوبي  :القضاء اإلداري في العراق ) رسالة دكتوراه(  .مرجع سابق ،ص٤٥٦
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اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ،ﻓﻔﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺟراءات ﻳﻣﺗﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻟﺣﻛم ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء أن ﺗﻧظر
اﻟدﻋوى ﻣرة أﺧرى ،إذ اﺳﺗﻧﻔذت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻻﻳﺗﻬﺎ ﺑﻣﺟرد إﺻدارﻫﺎ اﻟﺣﻛم ،وﻳﺻﺑﺢ اﻟﺣﻛم ﻗطﻌﻳﺎً ﺑﻣﺟرد ﺻدورﻩ
ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻟﻳس ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﻋن ﺣﻛﻣﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻌدﻳﻠﻪ  .وﻳﺷﺗرط ﻟﻠﺗﻣﺳك
ﺑﺣﺟﻳﺔ اﻟﺣﻛم وﺳﺑق اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟدﻋوى أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﻛﻣﺎً ﻗﺿﺎﺋﻳًﺎ ﻗطﻌﻳًﺎ وأن ﺗﺛﺑت اﻟﺣﺟﻳﺔ ﻟﻣﻧطوﻗﻪ دون
أﺳﺑﺎﺑﻪ ،ﻷن اﻟﻣﻧطوق ﻫو اﻟذي ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻔﺎﺻﻝ ﻟﻠﻧزاع ،وﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻷﺳﺑﺎب
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﺎً وﺛﻳﻘﺎً ﺑﺎﻟﻣﻧطوق ،إذ ﺗﻛﺗﺳب اﻟﺣﺟﻳﺔ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺎﻝ اﻟﻣﻧطوق ،وﻳﺷﺗرط ﻟﻠﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺣﺟﻳﺔ أﻳﺿﺎ
اﺗﺣﺎد اﻟﺧﺻوم واﻟﻣوﺿوع واﻟﺳﺑب .
 .٢اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﺟﻳﺔ ﻣطﻠﻘﺔ  :اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﻓﺔ ﻓﺣﻛم اﻹﻟﻐﺎء ﻳﺳري ﻋﻠﻰ
ﺟﻣﻳﻊ ﺳواء ﻛﺎﻧوا أطراﻓﺎً ﻓﻲ اﻟدﻋوى أم ﻟم ﻳﻛوﻧوا ،ﻓﻳﻣﺗﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻟم ﻳﻛن طرﻓﺎً ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻣﺧﺎﺻﻣﺔ اﻟﻘرار
اﻹداري اﻟذي ﻗﺿﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن آﺛﺎر اﻹﻟﻐﺎء ﻣن ﻛﺎن طرﻓﺎً ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء وﻣن ﻟم ﻳﻛن طرﻓﺎً
ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺣﻛم إطﻼق ﺣﺟﻳﺔ ﺣﻛم اﻹﻟﻐﺎء .وﺗﻌد اﻟﺣﺟﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ وﻫﻲ ﻧﺳﺑﻳﺔ ﺣﺟﺗﻬﺎ ،أي اﻗﺗﺻﺎر آﺛﺎر اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أطراف
اﻟدﻋوى دون ﺳواﻫم ،واﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻧﺗﻣﺎء دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء إﻟﻰ طﺎﺋﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺿوﻋﻲ أو
اﻟﻌﻳﻧﻲ ودﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ إطﺎرﻩ ﺗﺧﺎﺻم اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻓﺈﻟﻐﺎءﻩ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﻼﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ وﺻم ﺑﻬﺎ
اﻟﻘرار وﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ أن ﻳﺳري ﻫذا اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ  .١١٢وﺗﻘﺗﺻر اﻟﺣﺟﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم
اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ،وﻻ ﺗﻛﺗﺳب اﻟﻘ اررات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء دون ﺳواﻫم ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑرﻓض دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ،ﺣﻳث ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟطﺎﻋن أن ﻳﺟدد دﻋواﻩ ﺿد اﻟﻘرار اﻟذي رﻓﺿت
اﻟدﻋوى ﺑﺷﺄﻧﻪ إذا ﺗﻐﻳرت اﻟظروف واﻷﺳﺑﺎب ،وﻳﺟوز ﻟﻐﻳر اﻟطﺎﻋن أﻳﺿﺎً أن ﻳطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار ذاﺗﻪ ﻷن اﻟﻘرار
ﻗد ﻳﻛون ﺻﺎﺋﺑﺎً ﻓﻲ ﺣق اﻟطﺎﻋن و ﺧﺎطﺋﺎً ﻓﻲ ﺣق ﻏﻳرﻩ .
 -١١٢سليمان محمد الطماوي – المصدر السابق – ص ٩٠٤-٩٠٣

 .٣اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻛﻠﻲ واﻹﻟﻐﺎء اﻟﺟزﺋﻲ  :إذا ﻛﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ﻳﻛﺗﺳب ﺣﺟﻳﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ
ﻳزﻳﻝ ﻛﻝ أﺛر ﻟﻠﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ ،إﻻ أن ﻣدى اﻹﻟﻐﺎء وﻧطﺎﻗﻪ أﻣر ﺗﺣددﻩ طﻠﺑﺎت اﻟﺧﺻوم وﻣﺎ
ﺗﻧﺗﻬﻲ إﻟﻳﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ.
ﻓﻘد ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻓﻳزﻳﻝ آﺛﺎرﻩ وﻫو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء اﻟﻛﻠﻲ ،وﻗد ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﺑﻌض
أﺟزاء اﻟﻘرار اﻹداري دون أﺟزاءﻩ اﻷﺧرى ﻓﻳزﻳﻝ ﺑﻌض آﺛﺎرﻩ وﻫو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء اﻟﺟزﺋﻲ ،ﻣﺛﺎﻝ ذﻟك أن
ﻳﺻدر ﻗرار ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻣﺗﺣﺎن ﺳﻧﺔ دراﺳﻳﺔ ﺛم ﻳﺗﺿﺢ أن ﻫﻧﺎك ﺧطﺄ ﻓﻲ رﺻد درﺟﺎت أﺣد
اﻟطﻼب ﻋﻧدﺋذ ﻳﻠﻐﻰ اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻣذﻛور وﻳﺑﻘﻰ اﻟﻘرار ﺳﻠﻳﻣﺎً ﻓﻲ أﺟزاءﻩ اﻷﺧرى.
ﺧﻼﺻﺔ :
إذا ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﺳوري ﻫو اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻟﻺدارة إذا اﺳﺗﻣد ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ
اﻷﺳﺎس ﺑرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺷروﻋﻳﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣرﻛزﻳﺔ أو ﻣﺣﻠﻳﺔ ،وﻗد أﻗر اﻟﻣﺷرع اﻟﺳوري ﻣن
ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻟﻠﻣوظف ﺣـق اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻣﺧﺎﺻﻣﺔ اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ ،إﻻ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻣﺎزاﻝ
ﻳﺗردد ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص إﻟﻐﺎء ﻗ اررات ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ،ﻓﻳﻛون ﻣﺣﺗﺎ اًر ﺑﻳن ﺗﺳﻳﻳرﻩ
ﻟﻠﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﻳﺣﻘق ﻓﻳﻪ اﻟﺗوازن ﺑﻳن أطراف اﻟﺧﺻوﻣﺔ أو أﻧﻪ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎدﻋﺎء اﻷطراف وﺑذﻟك ﻳﺣﺎﻓظ
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺣﻳﺎد ﻓﻲ اﻟدﻋوى وﻳﺣﻛم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﻣﺗﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ طرﻓﻲ اﻟدﻋوى

اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ
ﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ  :ﺗﻧظﻳم ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ

اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ
ﺗطور وﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ

ﻋﻧــدﻣﺎ ﻗﺎﻣــت اﻟﺛــورة اﻟﻔرﻧﺳــﻳﺔ ﻋــﺎم ١٧٨٩م ﻗــرر زﻋﻣﺎﺋﻬــﺎ ﺣرﻣــﺎن اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻣــن ﺣــق اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ
أﻋﻣـﺎﻝ اﻹدارة ،ﻓﺄﺻــدروا ﻓــﻲ ١٧٨٩/٨/٢٤م ﻗﺎﻧوﻧـﺎً ﺧــﺎص ﺑــﺎﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ،ﺣﻳــث ﻧــص ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة/١٣/
ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ " :أن اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺗﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎً ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟوظﻳﻔﺔ اﻹدارﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻘﺿـﺎة ﺑـﺄي
وﺟــﻪ ﻣــن اﻟوﺟــوﻩ أن ﻳﻘوﻣ ـوا ﺑﻌرﻗﻠ ـﺔ أﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻬﻳﺋــﺎت اﻹدارﻳــﺔ أو أن ﻳﻘوﻣ ـوا ﺑﺎﺳــﺗدﻋﺎء رﺟــﺎﻝ اﻹدارة ﻟﻠﻣﺛــوﻝ
أﻣﺎﻣﻬم ﺑﺳﺑب ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄداء وظﺎﺋﻔـﻪ اﻹدارﻳـﺔ

١١٣

ﻟـذﻟك ﺗوﻟـت اﻹدارة ﺑﻧﻔﺳـﻬﺎ اﻟﻔﺻـﻝ ﺑـﻳن اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم

ﺑﻳﻧﻬــﺎ وﺑــﻳن اﻷﻓـراد ،وﻗــد ﻋــرف ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم ﺑﺎﺳــم "اﻹدارة اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ" ٦٤وﻟﻛــن ﺟــﺎء دﺳــﺗور اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ﻣــن
ﻋﻬد اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ .ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  /٥٢/ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،وﺗم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠـس
اﻟﻣدﻳرﻳﺎت -اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ – وﻟﻛـن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟـﺎﻟس ﻟـم ﺗﻛـن ﺳـوى ﻫﻳﺋـﺎت اﺳﺗﺷـﺎرﻳﺔ،
أﻣــﺎ اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺗــﻲ ﻛــﺎن ﻳﺻــدرﻫﺎ ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﻓﻠــم ﺗﻛــن ﺗﺻــﺑﺢ ﻧﺎﻓــذة إﻻ ﺑﻌــد ﺗﺻــدﻳﻘﻬﺎ واﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻣــن
رﺋــﻳس اﻟدوﻟــﺔ وﻗــد ﺳــﻣﻲ ﻫــذا اﻟﻘﺿــﺎء "اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻣﺣﺟــوز"وﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ  ،١٩٨٢/٥ /٢٤ﻣــﻧﺢ اﻟﻘــﺎﻧون ﻣﺟﻠــس
اﻟدوﻟــﺔ ﺳــﻠطﺔ اﻟﺑــت اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻹدارﻳــﺔ دون ﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺻــدﻳق رﺋــﻳس اﻟدوﻟــﺔ وﺑــذﻟك أﺻــﺑﺢ
ﻟﻠﻣﺟﻠس وﻻﻳﺔ "اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻔروض".
إﻻ أن ﻗﻳــﺎم ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﻛﺟﻬــﺔ ﻗﺿــﺎء إداري ،ﻟــم ﻳﺿــﻊ ﺣــداً ﻟﻧظــﺎم اﻹدارة اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ،وﻟــم ﻳﻛــن ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ
ﻷﺻــﺣﺎب اﻟﺷــﺄن اﻟﺣــق ﻓــﻲ رﻓــﻊ دﻋــﺎواﻫم ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﻣﺑﺎﺷ ـرة ،إﻻ ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﻧــص ﻋﻠﻳﻬــﺎ
اﻟﻘﺎﻧون ﺻراﺣﺔ.
وﻓﻳﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﺗﺧﺗص اﻹدارة ﺑﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارة ،وﻳﻌﺗﺑر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟﻬﺔ اﺳـﺗﺋﻧﺎﻓﻳﻪ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻹدارة اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.

 -٦٣د.حسن عبدﷲ أل الشيخ  :التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية إصدار تھامة للنشر  .ط ١جدة  ١٩٨٣ص .١٣٢
 -٦٤د .حسن عبدﷲ أل الشيخ  .المرجع السابق.

وﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ ١٨٨٩/١١/١٣م ط ـ أر ﺗطــور ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻋﻧــدﻣﺎ أﺻــدر ﺣﻛﻣــﻪ اﻟﺷــﻬﻳرة ﻓــﻲ
ﻗﺿـﻳﺔ "ﻛــﺎدو" وﻗﺿـﻰ ﻓﻳﻬــﺎ ﺑﻘﺑــوﻝ دﻋـوى رﻓﻌﻬــﺎ إﻟﻳــﻪ أﺣـد اﻷﻓـراد ﻣﺑﺎﺷـرة دون اﻟﻠﺟـوء إﻟــﻰ اﻹدارة اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ،
وﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺣﻛـم أﺻـﺑﺢ اﻟﻣﺟﻠـس ﺻـﺎﺣب اﻟوﻻﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻹدارﻳـﺔ طﺎﻟﻣـﺎ أن اﻟﻣﺷـرع ﻟـم
ً

ﻳﻌطﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت إﻟﻰ ﺟﻬﺔ أﺧرى.

واﺳﺗﻣر اﻷﻣر ﻛذﻟك ﺣﺗﻰ ﺟرى ﺗﻧظﻳم ﺟدﻳد ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ١٩٤٥/٧/٣١م
وﻟﻛــن ﺑﺎزدﻳــﺎد اﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ اﻟﺗــﻲ ﻳﻧظرﻫــﺎ اﻟﻣﺟﻠــس iﺗــدﺧﻝ اﻟﻣﺷــروع ﺑﻣرﺳــوم رﻗــم  ٩٣٤-٢٣ﺗــﺎرﻳﺦ ١٩٥٣/٩/٣٠
ﻓﺣدد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺣﺻر وﺣﻠـت اﻟﻣﺣـﺎﻛم اﻹدارﻳـﺔ اﻟﻣﺣدﺛـﺔ ﺑﻣوﺟـب ﻫـذا اﻟﻣرﺳـوم ﻣﺣـﻝ
ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣدﻳرﻳﺎت ،وأﺻﺑﺣت أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺗﺳﺗﺄﻧف أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ.
وﺳوف ﻧﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  :ﺗﻧظﻳم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ -واﻟﻣﺣـﺎﻛم اﻹدارﻳـﺔ اﻟﻔرﻧﺳـﻳﺔ -اﺧﺗﺻﺎﺻـﺎت
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ  :ﺗﻧظﻳم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ :
ﺻدر ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٤٠م أوﻝ ﺗﺷرﻳﻊ ﻛﺎﻣﻝ ﺑﺷﺄن إﻋﺎدة ﺗﻧظﻳم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ،ﻏﻳر أن ﻫـذا اﻟﺗﺷـرﻳﻊ
أﻟﻐﻲ ﻋﻘب ﺳﻘوط ﺣﻛوﻣﺔ "ﻓﻳﺷﻲ" اﻟﺗﻲ ﺻدر ﻓﻲ ﻋﻬدﻫﺎ ،وﺣﻝ ﻣﺣﻠﻪ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺻﺎدر ﻓـﻲ ١٩٤٥/٧/٣١م
واﻟــذي ﻋــدﻝ ﺑﻣرﺳــوم ١٩٥٩/٩/٣٠م واﻟــذي اﻋﺗﺑــر ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﻫﻳﺋــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻳ أرﺳــﻬﺎ اﻟــوزﻳر اﻷوﻝ وﻋﻧــد
ﻏﻳﺎﺑﻪ وزﻳر اﻟﻌدﻝ.
)إﻻ أن ﻫــذﻩ اﻟرﺋﺎﺳــﺔ ﺻــورﻳﺔ ﻻ ﺗظﻬــر إﻻ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت اﻟرﺳــﻣﻳﺔ .وﻳﺗــوﻟﻰ اﻟرﺋﺎﺳــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳــﺔ ،ﻧﺎﺋــب رﺋــﻳس
ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ اﻟــذي ﻳﺷــﻐﻝ أﺣــد درﺟــﺎت اﻟﺳــﻠم اﻹداري( ،ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﻧﻼﺣــظ أن رﺋﺎﺳــﺔ ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء اﻟﺳــوري
ﺗﻛون ﻷﺣد أﻋﺿﺎﺋﻪ.
ﺛــم ﺻــدر ﻋــدة ﻣراﺳــﻳم ﻓــﻲ ﻋــﺎم ١٩٦٣م واﻟﺗــﻲ أدﺧﻠــت ﺗﻌــدﻳﻼت ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ،ﻓﺄﺻــﺑﺢ
اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻳﺗﻛون ﻣن ﻗﺳﻣﻳن ﻫﻣﺎ ،اﻟﻘﺳم اﻹداري ﻟﻠﻔﺗوى واﻟﺗﺷرﻳﻊ واﻟﻘﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.

اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ  :اﻟﻘﺳم اﻹداري ﻟﻠﻔﺗوى واﻟﺗﺷرﻳﻊ
ﻳﻘﺎﺑـﻝ ﻫـذا اﻟﻘﺳــم ﻓـﻲ ﺳــورﻳﺎ )اﻟﻘﺳـم اﻻﺳﺗﺷـﺎري ﻟﻠﻔﺗــوى واﻟﺗﺷـرﻳﻊ( وﻳﺑﻠــﻎ ﻋـدد أﻋﺿـﺎء ﻫــذا اﻟﻘﺳـم ﻓــﻲ
ﻓرﻧﺳﺎ ) (١٥٠ﻋﺿواً وﻳﺿم أرﺑﻌﺔ أﻗﺳﺎم ﻫﻲ :
 -١ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 -٢ﺷﻌﺑﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -٣ﺷﻌﺑﺔ ﻟﻠﺷؤون اﻟداﺧﻠﻳﺔ.
 -٤ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
وﺗﺧــﺗص ﻛــﻝ ﺷــﻌﺑﺔ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺷــﻌب ﺑﺗﻘــدﻳم اﻟﻔﺗــﺎوى ﻟﻌــدد ﻣــن اﻟــو ازرات واﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣــﺔ .وﻳﺿــم اﻟﻘﺳــم
اﻹداري ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻝ اﻹدارﻳـﺔ وﻫـﻲ إﻣـﺎ أن ﺗﻌﺗﻘـد ﺑﻛﺎﻣـﻝ ﻫﻳﺋﺗﻬـﺎ ﻓﺗﺷـﻣﻝ ﻣـن ﻫـم ﻓـﻲ
درﺟــﺔ ﻣﺳﺗﺷــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ ٕواﻣــﺎ أن ﺗﻧﻌﻘــد ﺑﺻــورة ﺟﻣﻌﻳــﺔ ﻋﻣوﻣﻳــﺔ ﻋﺎدﻳــﺔ وﺗﺗﻛــون ﻣــن ﻋــدد ﻣــن اﻷﻋﺿــﺎء
وﺗﺗﻔرع ﻋن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ.
ﺑﻳﻧﻣـﺎ ﻧﺟــد أن اﻟﺟﻣﻌﻳـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳــﺔ ﻟﻠﻘﺳــم اﻻﺳﺗﺷـﺎري ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺳــوري ﺗﺷــﻛﻝ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻣــﺎدة  /٤٣/ﻣــن
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺟﻠس ،ﻣن ﻧﺎﺋب رﺋﻳس واﻟوﻛﻼء اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﻟﻬذا اﻟﻘﺳم وﻣن رؤﺳﺎء اﻹدارات.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﻘﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻳﺗﻛون اﻟﻘﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن رﺋﻳس ورﺋﻳﺳﻳن ﻣﺳﺎﻋدﻳن ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ رؤﺳـﺎء اﻷﻗﺳـﺎم
اﻟﻔرﻋﻳﺔ وﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن اﻟﻌﺎدﻳﻳن واﻟﻧواب واﻟﻣﻧدوﺑﻳن .وﻳﻧﻘﺳـم اﻟﻘﺳـم اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟﻠـس اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ
إﻟــﻰ ﺗﺳــﻌﺔ أﻗﺳــﺎم ﻓرﻋﻳــﺔ ﻳــوزع اﻟﻌﻣــﻝ ﺑﻳﻧﻬــﺎ ،وﻳﻘــوم ﻛــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻــﻝ ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﻌــرض ﻋﻠﻳــﻪ ﻣــن دﻋــﺎوى وﺗﺣــﺎﻝ
اﻟدﻋﺎوى ذات اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﻫﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘرر أﺣـد اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺟﻣﻌﻳـﺔ
اﻟﻌﻣوﻣﻳـﺔ ﻟﻠﻘﺳــم اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ .وﻧﻼﺣــظ أن اﻷﻗﺳــﺎم اﻟﻔرﻋﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﺳــم اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوى واﺣــد
ﻣن درﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻫو ﻗﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳـوري اﻟـذي ﻳﺗﻛـون ﻣـن
ﻋ ــدة ﻣﺣ ــﺎﻛم ﻫ ــﻲ " :اﻟﻣﺣﻛﻣ ــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ اﻟﻌﻠﻳ ــﺎ وﻣﺣﻛﻣ ــﺔ اﻟﻘﺿ ــﺎء اﻹداري واﻟﻣﺣ ــﺎﻛم اﻹدارﻳ ــﺔ" واﻟﺗ ــﻲ ﺗﻛ ــون
ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣﺗﻌددة.
وأﺧﻳ ـ اًر ﻧﻼﺣــظ أن ﻣرﻛــز ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﻣــن ﺣﻳــث وﺟــودﻩ ﻋﻠــﻰ رأس اﻟﻘﺿــﺎء اﻹداري ﻳﺷــﺎﺑﻪ وﺿــﻊ ﻣﺣﻛﻣــﺔ
اﻟــﻧﻘض ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿــﺎء اﻟﻌــﺎدي وﻟﻛــن دورﻩ ﻳﺧﺗﻠــف ﻋﻧﻬــﺎ ،ﻓﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض ﻫــﻲ ﻣﺣﻛﻣــﺔ ﻗــﺎﻧون ﻻ ﻣﺣﻛﻣــﺔ

وﻗﺎﺋﻊ ،أﻣﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻗـد ﻳﺗﻛـون ":ﻣﺣﻛﻣـﺔ ﻧﻘـض أو ﻣﺣﻛﻣـﺔ اﺳـﺗﺋﻧﺎف أو ﻣﺣﻛﻣـﺔ أوﻝ آﺧـر
درﺟﺔ" .وﺳﻧﻔﺻﻝ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻧد اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ
أن أﺻـﻝ اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻹدارﻳــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﻳﺔ ﻛــﺎن ﻳﻌــرف "ﺑﻣﺟﻠــس اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت" اﻟﺗــﻲ أﻧﺷــﺄت اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ﻣــن ﻋﻬــد
ﻧﺎﺑﻠﻳون ﺑوﻧﺎﺑرت.
وﻛـ ــﺎن ﻟﻛـ ــﻝ ﻣﺣﺎﻓظـ ــﺔ ﻣﺟﻠـ ــس ﻳ أرﺳـ ــﻪ اﻟﻣﺣـ ــﺎﻓظ وﻳﺗـ ــوﻟﻰ وظﻳﻔـ ــﺔ ﻣﻔـ ــوض اﻟﺣﻛوﻣـ ــﺔ أﻣﺎﻣـ ــﻪ "اﻟﺳـ ــﻛرﺗﻳر اﻟﻌـ ــﺎم
ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ" ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋـدد ﻣـن اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎرﻳن اﻟـذﻳن ﻟـم ﻳﻛـن ﻟﻬـم ﻣـن اﻟﺿـﻣﺎﻧﺎت ﻣـﺎ ﻳﻛﻔـﻝ اﺳـﺗﻘﻼﻟﻬم ﻋـن
اﻹدارة.
وﺑﻣــرور اﻟــزﻣن ﺻــدرت ﻋــدة ﻣ ارﺳــﻳم ،أدﺧﻠــت ﻋــدة ﺗﻌــدﻳﻼت ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظــﻳم واﺧﺗﺻــﺎص ﻫــذا اﻟﻣﺟﻠــس

١١٤

ﻣﻣــﺎ

أﺗﺎح ﻟﻬﺎ ﻗذر ﻛﺎف ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﻋن اﻹدارة ،وأﺑﻌد اﻟﻣﺣﺎﻓظ واﻟﺳﻛرﺗﻳر اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟـﺎﻟس واﻟﺗـﻲ
أﺻــﺑﺢ اﺳــﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻹدارﻳــﺔ ،وﺧﻔــض ﻋــددﻫﺎ ،ﻓﻠــم ﻳﻌــد ﻟﻛــﻝ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻣﺣﻛﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ،إﻻ ﻓــﻲ ﺑﻌــض
اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ أن ﻳﻛون اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻘﺻو ار ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ واﺣدة.
وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ ﻓـﻲ ﺳـورﻳﺎ ،ﻧﺟـد أن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣـﺎﻛم ﻓـﻲ
ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﻘﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻳوﺟد ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋدة ﻣﺣﺎﻛم إدارﻳـﺔ ﻳـدﺧﻝ
ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻋدة ﻣﺣﺎﻓظﺎت.
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺳورﻳﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺟـزءا ﻣـن ﺗﺷـﻛﻳﻼت اﻟﻘﺳـم اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟﻠـس اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺳـوري
ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟـد ﺣﺎﻟﻳـﺎ ﺳـوى ﻣﺣﻛﻣـﺔ إدارﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺎت وﻟﻛـن ﻫـذا اﻟـﻧص ﻟـم ﻳوﺿـﻊ ﻣوﺿـﻊ اﻟﺗطﺑﻳـق ﺣﺗـﻰ
اﻵن.
وﻗــد أﺣــﻳط أﻋﺿــﺎء اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻹدارﻳــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﻳﺔ ﺑﺿــﻣﺎﻧﺎت ﺗﻛﻔــﻝ ﻟﻬــم اﻻﺳــﺗﻘﻼﻝ إزاء اﻹدارة وﺧﺎﺻــﺔ ﺻــدور
اﻟﻣرﺳوم ١٩٦٣/٩/٣٠م وﻳﻛون ﻫؤﻻء اﻷﻋﺿﺎء ﻣن ﺧرﻳﺟﻲ ﻣﻌﻬد اﻹدارة اﻟوطﻧﻳﺔ أﻣﺎ رؤﺳﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣـﺎﻛم
ﻓﻳﻌﻳﻧون ﺑﻣرﺳوم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋرض وزﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ وﻣواﻓﻘﺔ وزﻳر اﻟﻌدﻝ.
ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﻧﺟــد أن اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻹدارﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺳــورﻳﺎ ﺗﻛــون ﺑ أرﺳــﺔ ﻣﺳﺗﺷــﺎر ﻣﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ وﻋﺿــوﻳﺔ اﺛﻧــﻳن ﻣــن
اﻟﻧواب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ.
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وأﺧﻳ ار ﻣن ﺧﻼﻝ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧﻼﺣظ أن ﻓرﻧﺳـﺎ أﺧـذت ﺑﻣﺑـدأ اﻟﺗﻔرﻳـق
ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺿﺎء وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :
 -١ﻳﻘــوم اﻟﻘﺿــﺎء اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳــﻲ) ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ واﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻹدارﻳــﺔ( إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب وظﺎﺋﻔــﻪ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﺑوظــﺎﺋف
إدارﻳــﺔ واﺳﺗﺷــﺎرﻳﺔ .وﻟﻛــن ﻫــذا اﻟﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن اﻟوظــﺎﺋف ﻻ ﻳــؤﺛر ﻛﺛﻳ ـ ار ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــدأ اﻟﺗﻔرﻳــق .ﻻن ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺛﻼ ﻳﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺷﻌب إدارﻳﺔ وﺷﻌب ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﻌﻳن.
 -٢أن أﻋﺿ ــﺎء ﻣﺟﻠ ــس اﻟدوﻟ ــﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ــﻲ ﻣـ ـزﻳﺞ ﻣ ــن اﻟﻘﺿ ــﺎء ورﺟ ــﺎﻝ اﻹدارة ،ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺷ ــﺎرون ﻏﻳ ــر اﻟﻌ ــﺎدﻳﻳن ﻓ ــﻲ
اﻟﻣﺟﻠس ﺗﺧﺗﺎرﻫم اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ ﻣـن ﺑـﻳن ذوي اﻟﻛﻔـﺎءات  /٤/ﺳـﻧوات ﻗﺎﺑﻠـﺔ اﻟﺗﺟدﻳـد ﺑﻌـد ﻋـﺎﻣﻳن ﻣـن ﻧﻬﺎﻳـﺔ
اﻟﻣدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﻟﻳس ﻟﻬم اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس.
 -٣إن ﻗﺿﺎة ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻻ ﻳﺗﻣﺗﻌون ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ "ﺑﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﻳـﺔ ﻟﻠﻌـزﻝ" اﻟـذي ﻳﺗﻣﺗـﻊ ﺑـﻪ
اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻌﺎدﻳون ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻳﻛﺎد ﻳﺳود ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟواﻗﻌﻳﺔ.
وﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻧﺣــن ﻧــرى إن ﺗــدﺧﻝ اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻟﺳــد اﻟﺛﻐ ـرات اﻟﺗــﻲ ﺗظﻬــر ﻓــﻲ ﺗﻧظــﻳم اﻟﻘﺿــﺎء
اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ  :أدى إﻟﻰ أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﺗﻧظﻳم ،ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺗطـور وﻧﻣـو اﻻﺟﺗﻬـﺎد اﻹداري
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺣﻘوق اﻹدارﻳﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر.

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  :اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ :
ﻳﻣﺎرس ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ اﻵﺗﻲ :
أوﻻ -اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻘﺳم اﻹداري ﻟﻠﻔﺗوى واﻟﺗﺷرﻳﻊ :
ﻟﻬذا اﻟﻘﺳم وظﻳﻔﺗﺎن ﻫﻣﺎ :
أ-

اﻹﻓﺗــﺎء  :ﺣﻳــث ﻻ ﺑــد ﻣــن اﺳﺗﺷــﺎرﺗﻪ ﻗﺑــﻝ إﺻــدار ﻟ ـواﺋﺢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺑــﺎﻗﻲ أﻧ ـواع اﻟﻠ ـواﺋﺢ ﻓــﺎن
اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺟﻠس اﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـﻺدارة ﻛﻣـﺎ أﻟزﻣـت اﻟﻣـﺎدة  /٣٩/ﻣـن دﺳـﺗور ١٩٥٨م اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﺑﺄﺧـذ رأي
اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ،ﻛﻣـﺎ اﻟـزﻣن اﻟﻣﺷـرع اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﺑﺄﺧـذ
رأي اﻟﻣﺟﻠس ﺣوﻝ ﺑﻌض اﻟﻌﻘود اﻹدارﻳﺔ وﺣوﻝ ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ب-

ﺻــﻳﺎﻏﺔ ﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻘ ـواﻧﻳن واﻟﻠ ـواﺋﺢ واﻟﻣ ارﺳــﻳم اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــﺎﻝ إﻟﻳــﻪ ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ .وﻳﺟــب ﻋﻠــﻰ
اﻹدارة أن ﺗﺳﺗطﻠﻊ رأي اﻟﻣﺟﻠس ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـرض ﻋﻠﻳﻬـﺎ .أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻘـ اررات
اﻹدارﻳــﺔ ﻓــﺎن اﺳﺗﺷــﺎرة اﻟﻣﺟﻠــس إﺟﺑﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت واﺧﺗﻳﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻷﺧــر .ﻫــذا وﻗــد ﻧﺻــت
اﻟﻣــﺎدة  /٢٤/ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺟﻠــس ﻋﻠــﻰ اﻧــﻪ "ﻳﺣــق ﻟﻠﻣﺟﻠــس أن ﻳﻧﺑــﻪ اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــن ﺗﻠﻘــﺎء ﻧﻔﺳــﻪ إﻟــﻰ
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ أو اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرى أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم".
ﺛﺎﻧﻳﺎ -اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ :
ﺗوزﻋــت اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت اﻟﻘﺿــﺎء اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻟﻘﺳــم اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ،وﺑــﻳن اﻟﻣﺣــﺎﻛم
اﻹدارﻳــﺔ ،ﻓﺑﻌــد أن ﻛــﺎن ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻫــو اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻷﺻــﻠﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ اﻹدارﻳــﺔ ،وﻣﻧﺣﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﺣﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت.

وظــﻝ ﻟﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﺛــﻼث اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت ﻗــﻲ آن واﺣــد ،ﻧﺻــت ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﻣراﺳــﻳم

-١٩٦٣-١٩٥٨

 ١٩٧٥-١٩٦٦وﻫﻲ :
أوﻻً -اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻛﻣﺣﻛﻣﺔ أوﻝ وأﺧر درﺟﺔ :
وﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﻘﺻور ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :
 -١اﻟدﻋﺎوى ﺿد اﻟﻘ اررات اﻟﻼﺋﺣﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟوزراء
 -٢اﻟدﻋﺎوى اﻟﻔردﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟوزراء واﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﺷﺎر ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو وﺟوﺑﻲ.
 -٣اﻟدﻋﺎوى ﺿد اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ.
 -٤طﻠﺑﺎت اﻟطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣراﺳﻳم ﻣن رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ واﻟوزﻳر اﻷوﻝ.
 -٥طﻠﺑﺎت اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﻌﻳﻧﻳن ﺑﻣراﺳﻳم ﺟﻣﻬورﻳﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷؤون وظﺎﺋﻔﻬم.
 -٦طﻠﺑــﺎت إﻟﻐــﺎء اﻟﻘ ـ اررات اﻹدارﻳــﺔ إذا ﺗﺟــﺎوز ﻧطــﺎق ﺗطﺑﻳﻘﻬــﺎ ﺣــدود اﺧﺗﺻــﺎص ﻣﺣﻛﻣــﺔ إدارﻳــﺔ واﺣــدة أﻣــﺎ ﻓــﻲ
ﺳورﻳﺎ ﻓﺎن إﻟﻐﺎء اﻟﻘ اررات اﻹدارﻳﺔ ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري.

 -٧اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳـﺔ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ داﺧـﻝ ﻣﻧـﺎطق ﻓـﻲ اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻣﺣـﺎﻛم اﻹدارﻳـﺔ أو ﻣﺣـﺎﻛم اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣرات وﻧﻼﺣـظ
أن ﺗﻘﺳــﻳم اﻟﻘﺳــم اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺳــوري إﻟــﻰ ﻣﺣــﺎﻛم ﻗﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟــم ﻳــﺗﺢ
اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﺗرك ﻣﻧﺎطق ﻏﻳر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎص أﻳﺎ ﻣﻧﻬﺎ.
 -٨دﻋﺎوى اﻟﺗﻔﺳﻳر وﻓﺣص اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻘ اررات اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ.
ﺛﺎﻧﻳﺎً -اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻳﻪ :
وذﻟــك ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﺣﻛــﺎم اﻟﺻــﺎدرة ﻓــﻲ اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻹﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ وﻋــن اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻹدارﻳــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻌﻣرات ،وﻋــن ﻣﺟﻠــس
اﻟﻐﻧــﺎﺋم اﻟﺑﺣرﻳــﺔ ،وﻋــن اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﻟﻣﻘﺎطﻌ ـﺔ اﻻﻟ ـزاس واﻟﻠــورﻳن واﻟﻬﻳﺋــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻘود ذات اﻟﺻــﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻬود اﻟﺣرﺑﻲ.
ﻧﻼﺣــظ أن اﻻﺧﺗﺻــﺎص اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﻲ ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺳــوري ﻳــدﺧﻝ ﺿــﻣن اﺧﺗﺻــﺎص ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﻘﺿــﺎء
اﻹداري ﻣ ــﻊ اﻟﺗﺄﻛﻳ ــد ﻋﻠ ــﻰ أن اﺧﺗﺻ ــﺎص ﻣﺟﻠ ــس اﻟدوﻟ ــﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ــﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﺣﻛ ــﺎم اﻟﺻ ــﺎدرة ﻋ ــن اﻟﻣﺣ ــﺎﻛم
ﻟﻠﻣﺳﺗﻌﻣرات وﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻐﻧﺎﺋم اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺛﻳﻝ ﻟﻌﺎ ﻓﻲ ﺳورﻳﺎ .ﻻن ﺳورﻳﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ إي وﻗت دوﻟـﺔ
اﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎ -اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻛﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﻘض :
وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت وﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌﻠم وﻋن ﻣﺟـﺎﻟس اﻟﻣراﺟﻌـﺔ
)وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺟﻧﻳد( وﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻹﺷـراف ﻋﻠـﻰ ﻛﻳﻔﻳـﺔ ﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻣﻳزاﻧﻳـﺔ وﻋـن
اﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳــﺎﻋدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺳــؤوﻝ ﻋــن ﻋــدد ﻛﺑﻳــر ﻣــن اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ
أﻧﺷﺋت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ﻣؤﻗﺗﺔ وداﺋﻣﺔ.١١٥
وﻧﻼﺣظ أن ﻫذا اﻻﺧﺗﺻـﺎص ﺗﻘـوم ﻓﻳـﻪ ﻓـﻲ ﺳـورﻳﺎ ،اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻹدارﻳـﺔ اﻟﻌﻠﻳـﺎ وﻫـﻲ ﺗﺧـﺗص ﺑـﺎﻟطﻌون اﻟﻣﻘدﻣـﺔ
ﺑﺎﻹﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ  :اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ :
ﻻﺣظﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ ﻓـﻲ ﻓرﻧﺳـﺎ أﺻـﺑﺣت ﺑﻌـد ﻋـﺎم ١٩٥٣م ﻫـﻲ ﺻـﺎﺣﺑﺔ اﻟوﻻﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻧظـر
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﻟﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎن اﺳﺗﺷﺎري وﻗﺿﺎﺋﻲ.
أوﻻ -اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ :
 -٩المادة  ٤من قانون مجلس الدولة السوري.

وﻫــﻲ ﺗﻘــدم اﻟـرأي ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺗــﻲ ﺗطﻠﺑﻬــﺎ ﻣﻧﻬــﺎ اﻹدارة واﻟﺗــﻲ ﺗــدﺧﻝ ﻓــﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻــﻬﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ واﻟﻘﺎﻋــدة أن
اﻟﻣــدﻳر ﺣــر ﻓــﻲ اﺳﺗﺷــﺎرﺗﻬﺎ إﻻ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻣﺳــﺎﺋﻝ اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗــﻲ أﻟزﻣــﻪ اﻟﻘــﺎﻧون ﺑﺎﺳــﺗطﻼع رأﻳﻬــﺎ ﻗﺑــﻝ أن
ﻳﺗﺻرف.

ﺛﺎﻧﻳﺎ -اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ :
ﺗﺷــﻣﻝ اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻹدارﻳــﺔ اﻟﻧظــر ﻓــﻲ طﻠﺑــﺎت اﻹﻟﻐــﺎء واﻟﺗﻌــوﻳض واﻟﺗﻔﺳــﻳر وﻓﺣــص اﻟﻣﺷــروﻋﻳﺔ،
وﺗﻌﺗﺑــر أﺣﻛﺎﻣﻬــﺎ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺋﻧﺎف أﻣــﺎم ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ،ﻣــﺎ ﻟــم ﻳــﻧص اﻟﻘــﺎﻧون ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف ذﻟــك وﺑرأﻳﻧــﺎ ﻓــﺎن
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ ﺗﺷﺑﻪ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأ واﻟﺗطﺑﻳق ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ دﻳوان اﻟﻣظـﺎﻟم ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم ،ﺣﻳـث ﻛـﺎن ﻳوﺟـد
واﻝ اﻟﻣظــﺎﻟم ﻓــﻲ ﻋﺎﺻــﻣﺔ اﻟﺧﻼﻓــﺔ ،أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻷﻗــﺎﻟﻳم ﻓﻛﺎﻧــت دواوﻳــن ﻟﻠﻣظــﺎﻟم وﻛــﺎن ﻳطﻌــن ﻓــﻲ إﺣﻛــﺎم ﻫــذﻩ
اﻟدواوﻳن أﻣﺎم اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ.
واﻫم اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻫﻲ :
 -١اﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺿـراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷـرة واﻷﺷــﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺑﻳــﻊ أﻣـواﻝ اﻟدوﻟــﺔ وﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت اﻟطــرق أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺳــورﻳﺎ
ﻓﺎن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب وﻋﻘود اﻷﺷﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -٢اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣدﻳرﻳﺎت.
 -٣دﻋﺎوى اﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﺿد ﻫذﻩ اﻷﺷﺧﺎص اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣراﻓﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -٤اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻔردﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوظﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت.
 -٥اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻌﻘود اﻹدارﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺑرﻣﻬ ــﺎ ﻫ ــذﻩ اﻟﻬﻳﺋ ــﺎت وﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت ﺗ ــدﺧﻝ ﻓ ــﻲ ﺳ ــورﻳﺎ ﻓ ــﻲ
اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارﻳﺔ.
 -٦اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﻠب اﻟﺗرﺧﻳص ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧطرة واﻟﻣﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠراﺣﺔ واﻟﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ.
 -٧اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺟم.
وأﺧﻳـ ـ ار ﻧﻼﺣ ــظ أن دﻋ ــﺎوى اﻟﺟﻧﺳ ــﻳﺔ اﻟﻣﻧﺻ ــوص ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻧون ﻣﺟﻠ ــس اﻟدوﻟ ــﺔ اﻟﺳ ــوري ،ﻻ ﺗ ــدﺧﻝ ﻓ ــﻲ
اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ٕواﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌدﻟﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ.

