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 اإلداري الرقابة القضائية على األسباب الواقعية للقرار
 
 

 خالد المحمد د.*
 ملخصال

، فقػػد تتخػػ  اإلدارة  قرارىػػا خػػارج نطػػاؽ ألسػػباب القػػرار اإلداري عػػدة صػػورتأخػ  مخالةػػة اإلدارة 
 ًً ىػ ا الموظػؼ مػف  قػانوف يسػتثني إلػىالقانوف، ومثاؿ  لؾ أف تستند اإلدارة في قرارىا بةصؿ موظؼ مػث

، وقػػد تتخػػ  اإلدارة قرارىػػا واقعػػي لػػـ يعػػد موجػػوداً تتخػػ  اإلدارة قرارىػػا لسػػبب قػػانوني أو  نطػػاؽ تطبيقػػو، وقػػد
بناًء على خطأ في القانوف أوفي الوقائع، مثػاؿ  لػؾ أف تةصػؿ موظةػًا علػى أسػاظ أف وظيةتػو قػد أل يػت 

 قانونًا. غ  في حيف أف الوظيةة لـ تل

التػػػي ةسػػػير اإلدارة للقػػػانوف فػػػي الحالػػػة لقػػػرار اإلداري مػػػاىي إال تيةيػػػة تولمػػػا تانػػػت أسػػػباب ا
اتخ ت فييا قرارًا معيبًا استجابة لي ه األسباب، فإنو مف المنطقي أال تتػوف لػادارة سػلطة تقديريػة مطلقػة 

ا ليػ ا يمػارظ القضػاء رقابػة تاملػة علػى الوجػود الةعلػي للواقعػة القانونيػة وشػرعيتي بصدد ى ه األسػباب.
 ؟ تدخؿ في مجاؿ تطبيقيا للقانوف أـ ال ىؿ، و اإلدارة لياوصحة تةسير 

 
 
 
 

                                                           
*

 جامعة دمشؽ. – محاضر في المعيد العالي للتنمية اإلدارية 
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 L'introduction  مقدمة:ال  

ظيرت فترة السبب في القانوف المدني وتطورت حتػى أصػبحت قيػدًا علػى اإلرادة وتتخػ  طابعػًا 
األمػػر، فػػإ ا تانػػت فتػػرة نةسػػيًا خالصػػًا، إال أف فتػػرة السػػبب فػػي القػػانوف اإلداري مختلةػػة تمامػػًا عػػف ىػػ ا 

، فػػإف  لػػؾ مػػرده تخلػػؼ رادة تتخػ  طابعػػًا نةسػػيًا خالصػػاً السػبب فػػي القػػانوف المػػدني بوصػػةيا قيػػدًا علػػى اإل 
 .(1)التحديد اإليجابي ل ايات النشاط الةردي

وعليػػو فػػإ ا تػػاف النشػػاط اإلداري محػػددًا علػػى نحػػو إيجػػابي بةتػػرة الصػػال  العػػاـ، فػػإف مػػدلوؿ 
بحيػث يتػوف منطلػؽ اإلدارة ىػو تحقيػؽ الصػال   ،ؼ أيضًا في نطاؽ القانوف اإلدارييختلالسبب يجب أف 

مػا تصػدره مػف قػرارات إلػى السػعي لتحقيػؽ ىػ ا تػؿ مػا تقػـو بػو مػف أعمػاؿ، و يجب أف تيدؼ في ، و العاـ
 .(2)اليدؼ

ب وفترة الصال  العاـ  ات طابع واقعي معيف بطريقػة أوفػى وأتمػؿ علػى يػد اإلدارة، وعليػو وجػ
النظر إلى مدى تحقيؽ الصػال  العػاـ نظػرة موضػوعية ، فػً يتةػي للقػوؿ بتحقيقػو أف يصػدر رجػؿ اإلدارة 

نمػه عف اعتقاد بأنو يخدـ ى ا اليدؼقرار  أف يتػوف صػدور القػرار ا العبػرة فػي تحقيػؽ ىػ ا اليػدؼ ىػي ، وا 
   .(3)غرضو المحدد ، ألف  لؾ يتةؿ للقرار تحقيؽبات الحياة الواقعية واحتياجاتيااستجابة لمتطل

ويعػػرؼ السػػبب بأنػػو، حالػػة واقعيػػة قانونيػػة بعيػػدة عػػف رجػػؿ اإلدارة ومسػػتقلة عػػف إرادتػػو، تػػتـ 
ومثػػاؿ  لػػؾ، الطلػػب الػػ ي يتقػػدـ بػػو الموظػػؼ  .(4)فتػػوحي لػػو أنػػو يسػػتطيع أف يتػػدخؿ وأف يتخػػ  قػػرارًا مػػا

ويػػدخؿ ضػػمف  .اإلخػػًؿ بالنظػػاـ العػػاـإلحالتػػو علػػى التقاعػػد، والخطػػأ التأديػػػبي والتيديػػد الػػ ي يػػؤدي إلػػى 
مثػػؿ صػػةة العػػوي لمػػف يتقػػدـ فػػي  ،التػػي تلحػػؽ بةػػرد أو بشػػيءالواقعيػػة أيضػػًا الصػػةات المحػػددة  األسػػباب

الوضع المعاشي والمسػتوى الثقػافي والتعليمػي إلحػدى الصةة األثرية ألحد  المباني، و  طلب المساعدة، أو
 .(5)القرى ... الخ

                                                           
 .0184،ص  8554، القاهرة عوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري، دار الكتب القانونية، دالعينين، ماهرأبو د.  - 1
 .81، ص  8540، دار النهضة العربية، القاهرة 2اإلداري ط ، مبادئ القانونبدوي ، ثروتد.  - 2
 .101، ص 8538، جامعة القاهرة ، لة، رساى اإللغاء، فكرة السبب في القرار اإلداري ودعو عبد العال، محمد حسنيند.  - 3
 .024، ص 8543لجامعية، بيروت، ، الدار ابسيوني، عبد الغني، القانون اإلداريد.  - 4
 . 820، ص 2441، لمعموم األمنية أكاديمية نايف  8السمطة التقديرية لإلدارة ومدى رقابة القضاء عميها ،ط ، حمد عمر،حمدد.  - 5
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التػي تتمثػؿ فػي اليػدؼ مقدمة ضرورية لو عف ال اية منو  ال ي يعد  يختلؼ سبب القرار،  تما
الدرجػة التػي بينيمػا إلػى  إال أف ى ه التةرقة غيػر واضػحة يسعى القرار اإلداري إلى تحقيقو.النيائي ال ي 

 ." (6)" األسباب الدافعةفي عنصر واحد أطلؽ عليو اصطًح إلى ميج العنصريف معاً  يـبعضدفعت 
 ىنػاؾ مجػاؿىػؿ  :التسػاؤؿ يثػور ،فػي ىػ ه المقدمػة ومةيومػوالسبب  عف جوىرالتحدث  وبعد

ال يرجػػع إلرادة  عػػد أف علمنػػا أف تحديػػد سػػبب القػػرارألسػػباب الواقعيػػة للقػػرار، باالقضػػائية علػػى للرقابػػة 
نمػ  ا ينب ػي الرجػوعمصدر القرار وال لتيةية تصوره ىو شخصيًا للظروؼ والوقائع التي بني علييػا قػراره، وا 

وارتباطيػا  وجودىػا ومػدى تةاعليػا مػع بعضػيا، لى ى ه الظروؼ وتلػؾ الوقػائع بطريقػة مجػردة مػف حيػثإ
أي مف حيث حقيقتيػا القانونيػة أو الماديػة دوف اعتػداد بمػا يػدور  قة سببية مع ضرورة اتخا  القرار،بعً

 في  ىف رجؿ اإلدارة أو تقديره الشخصي ليا ؟.
 يتػرؾ المشػػرع لػادارة حريػة تقػػديراإلداري مػػف الجػائي أف  للقػرارةػي نطػاؽ األسػػباب الواقعيػة ف

 ىػؿ فقػد يتػرؾ القػانوف لػادارة تقػدير ؟اإلداري أـ ال تػدخليا بإصػدار القػرار ى ه األسباب الواقعية تبرر ىؿ
. فةػي مثػؿ ىػ ه الحالػة مًئمػةال تػدخؿ لمواجيتيػا بالتػدابيرحتػى يمتػف ال؟ ىناؾ تيديد للنظػاـ العػاـ أـ ال

مػا لػـ يػرد مػد رقابتػو  ،)المطلػب األوؿ(لػيظ للقاضػي سػوى التثبػت مػف الوجػود المػادي للوقائع ف  األصؿ أ  
ىػػ ه الوقػائع بعػد ثبوتيػا وصػػحة وجودىػا ماديػًا، تشػػتؿ  ىػؿ ه الوقػائع بػالتحقؽ لػى التتييػؼ القػانوني ليػػإ

 ،لػادارة حريػة تقػدير أىميػة الوقػػائعومػع  لػؾ يبقػى  ،)المطلػب الثػاني(؟ بالةعػؿ تيديػدًا للنظػاـ العػاـ أـ ال
و مجػاؿ المًءمػة الػ ي يترتػ وتةايتو ودرجة مًءمتو مع اإلجراء المتخ ، وىػ ا ىػو وباألحرى قيمة السبب

 .)المطلب الثالث(تما سنرى في ،عليوالرقابة تمارظ  مع أف قدير اإلدارةلمحض ت اإلداري القضاء
 :ػيتالواقعية للقرار على النحو اآلوعلى  لؾ تمتد رقابة القاضي إلى األسباب 

 :رقابة على الوجود المادي للوقائعال األوؿ: المطلب
علػى فػرض رقابتػو  ف السوري والمصػريءاالةرنسي وتبعو في  لؾ القضا عمؿ القضاء اإلداري

، وللقضػػاء ىنػػا أف تخػػا  قػػراره مػػف حيػػث وجودىػػا المػػاديعلػػى الوقػػائع التػػي اسػػتند إلييػػا رجػػؿ اإلدارة ال 
فػإ ا ثبػت  .تل يػااألحػواؿ  تػي تتػوف سػبب القػرار اإلداري فػي يتحقؽ مف الوجػود الةعلػي للواقعػة الماديػة ال

ًً، تػاف القػرار معيبػػًا  فػي إصػدار قرارىػا لػـ تتػػف قائمػة واقعػة التػي اسػتندت إلييػػا اإلدارةللقاضػي أف ال أصػ
   .(7)اإلل اء تحتـ ي

                                                           
 .54، ص 8541رة، دار النشر لمجامعات المصرية، القاهرة رقابة القضاء اإلداري عمى أعمال اإلدا ،د. بدران ، محمد محمد - 6

 .52بدران ،محمد ، مرجع سابق ، ص  د. - 7
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ة ، أي سػواء تانػت سػلطة اإلدارة بصػدده مقيػدتل يا والظروؼاألحواؿ  فياإلداري  ويتوف القرار
إ ا ثبت أف اإلدارة قػد اسػتندت فػي تبريػره إلػى وقػائع غيػر صػحيحة مػف  ،أـ تقديرية، مشوبًا بعيب السبب

أـ تانػػت تعلػػـ  تعتقػػد بقيػػاـ الوقػػائع التػػي تػػدعييا،، أي تانػػت الماديػػة، وسػػواء تانػػت حسػػنة النيػػة الناحيػػة
ف إة مػػف أنػػو"...محتمػػة القضػػاء اإلداري السػػوري الحالػػة األخيػػرة، مػػا قضػػت بػػوبعػػدـ توافرىػػا. مثػػاؿ ىػػ ه 

يقػاع إل فػً تتػدخؿ اإلدارة ،وع يبػررهمشػر علػى سػبب  يجػب أف يقػـو ،آخػرإداري  التأديبي تػأي قػرار ارالقر 
تلػؾ  قيػاـ يراقػب صػحة تػدخليا، وللقضػاء اإلداري أفحالة واقعية أو قانونية تسوغ اف ثمة  ا تإال إالجياء 
سػػند أمػػا ىومػػا ن  إ ،المشػػتو منػػو القػػرار صػػدارإف الباعػػث علػػى أبػػ واضػػحاً  نػػو يبػػدوإومػػف حيػػث  الوقػػائع.

نمػا تتوقػؼ علػى إ ، لػؾ القػرارف مشػروعية إفػلػ لؾ  ،ثناء االمتحافأفي للمدعي مف ارتتابو لواقعة ال ش 
ـ  ص. /46رقػػـ  الحقػػوؽ بحلػػبنػػو ثابػػت مػػف تتػػاب عميػػد تليػػة إمػػف حيػػث و  ..ثبػػوت تلػػؾ الواقعػػةمػػدى 
نػو لػـ يضػبط أف تبػي  نو ونتيجة التدقيؽ فػي الموضػوع ألى رئاسة الجامعة بإالموجو  21/12/2011تاريخ 

ف مخالةتػػو ا  و  ،الشػػؾ بوجػػود  لػػؾ إلػػىسػػند أو قػػد حرمانػػ ف قػػرارا  و  ،سػػماعات وأمػػع المػػدعي أي خلػػوي 
ف قػرار االمتحانيػة،نظمة  ب والممانعة الشديدة ومخالةة األ في فعؿ الش تنحصر فيػو ظلػـ غيػر تػو معاقب وا 
علػػى الجػػـي منػػو  المشػػتو وء  لػػؾ التتػػاب وفػػي ضػػوء عػػدـ قيػػاـ القػػرارنػػو وفػػي ضػػإومػػف حيػػث  مقبػػوؿ..
فتيػؼ إ ا مػا نسػب  ،رمػف االرتبػاؾ والتػوت عادًة على قػدروألف الطالب في وقت االمتحاف يتوف  والتعييف،

 ومػف حيػث إنػو وبةقػد القػرار .قػد انيػار شػتو منػوالم سػبب القػرار ل لؾ ي ػدو .و مباشرًة موضوع ال شإلي
وي دو مطلب المدعي ليػ ه الجيػة فػي  ،تل يا ونتائجوآثاره ب جديرًا باإلل اء ي دوالسبب  منو لرتف المشتو

المحتمة اإلداريػة العليػا المصػرية مػف أنػو " إ ا تػ رعت قضت بو  وما ،(8)"محلو القانوني وجديرًا بالقبوؿ..
ىػػو ثابػت بمحضػػر المػدعي بػػأف  لػؾ بنػػاًء علػى طلبػػو علػى نحػػو مػا إلدارة بػادئ األمػر فػػي إنيػاء خدمػػة ا

، ومػػا أف علػػـ المػػدعي بيػػ ا القػػرار حتػػى بػػادر قبػػؿ أف يبلػػغ إليػػو بػػالتظلـ منػػو ، وا   جلسػػة مجلػػظ اإلدارة
أف يلجػػأ إلػػى القضػػاء لمخاصػػمتيا لعػػدـ تقديمػػو أيػػة  و البػػد  وأن ػػ، أيقنػػت اإلدارة أنػػو لػػف يسػػتت عػػف حقػػو

اسػػتقالة، عمػػدت فػػي تتػػاب التبليػػغ الموجػػو إليػػو إغةػػاؿ اإلشػػارة إلػػى أف ثمػػة طلبػػًا منػػو بػػاعتياؿ الخدمػػة، 
، ولػػـ تةصػػ  فػػي ىػػ ا التتػػاب عػػف اإلدارة قػػرر االسػػت ناء عػػف خدماتػػووختمػػت ىػػ ا التتػػاب بػػأف مجلػػظ 

 ،علػػى الوجػػو المتقػػدـ إف دؿ علػػى شػػيء، فمسػػلؾ اإلدارة ار القػػرارداألسػػباب التػػي اسػػتندت إلييػػا فػػي إصػػ

                                                           
 سجالت األحكام، مكتبة مجمس الدولة السوري. ،،غيرمنشو3/0/2481صدر في  2481نة ( لس245/2القرار رقم ) 8 -
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، وأنيػا بب، وأف اإلدارة تانػت عليمػة بػ لؾعلى أف قرارىا المطعوف فيو قد صدر مةتقدًا رتف الس ما يدؿ  فإن  
 .  (9) ىبت بعد صدوره تتلمظ األسباب التي يمتف أف يت رع بيا لجعؿ القرار حتيمًا 

ًً أف قرارىػا بةصػؿ موظػؼ إ ا اد   الدولة الةرنسي أنػو"..مجلظ  مف جيتو يقرر عػت اإلدارة مػث
لقاضػي عػدـ ف لفػإ ا تبػي   اًل مف الوجود المادي لي ا الطلب.تاف استجابة لطلبو، وجب أف يتأتد القاضي أو 

   .(10)بةصؿ الموظؼ معيبًا النعداـ سببو الصادر وجود السبب تاف القرار
قػرارات الضػبط  _إلى وقت قريب _قد استثنى مف ى ه القاعدةوقد تاف مجلظ الدولة الةرنسي 

إلػػى  جاؿ والضػػرورة،  لػػؾ أنػػو بالنسػػبةقػػوانيف االسػػتع لنصػػوص القػػوانيف االسػػتثنائية أو المتخػػ ة تطبيقػػاً 
" إجػػراءات اصػػطًحالتػػي يطلػػؽ علييػػا بعػػض الةقيػػاء  ،فجػػراءات الضػػبط المتخػػ ة تطبيقػػًا ليػػ ه القػػوانيإ

ع تػػاف المجلػػظ يتتةػػي بػػافتراض أف تتػػوف اإلدارة قػػد اسػػتندت فػػي إصػػدارىا إلػػى وقػػائ  ،(11)"الضػػبط العليػػا
مػػف الوجػود الةعلػػي  ىػ ه اإلجػػراءات دوف أف يقػـو المجلػػظ بػالتحقؽ مػع افتػػراض صػحتيا، لتبريػػر تتةػي،

بيقػػػًا لنصػػػوص المرسػػػـو وىػػػ ه ىػػػي حػػػاالت إجػػػراءات الضػػػبط التػػػي اتخػػػ تيا اإلدارة تط .ليػػػ ه الوقػػػائع
 .األمػف القػومي أو ،اص الخطػريف علػى الػدفاع الػوطنيالخاص باألشخ ،1944سنة  برأتتو  14الصادرفي

تطبيقػػًا  الجيائػػر وسػػلؾ المسػػلؾ نةسػػو فػػي خصػػوص إجػػراءات الضػػبط التػػي اتخػػ تيا السػػلطات العرفيػػة فػػي
فةػػي ىػػ ه الحػػاالت .(12)بػػإعًف األحتػػاـ العرفيػػة فػػي الجيائػػر 1955إبريػػؿ سػػنة  13فػػي للقػػانوف الصػػادر

أف الواقعة المدعاة تندرج في طائةة الوقػائع التػي تصػل  سػندًا  فيليا تاف المجلظ يتتةي بالتحقيؽ وأمثا
 في ظؿ نصوص قوانيف الضرورة. قرارلل

 ض  ر  ة ػػي   وشػػرع ،عػػدؿ عػػف موقةػػو ىػػ ا 1958دولػػة الةرنسػػي ابتػػداء مػػف سػػنة أف مجلػػظ ال إال
نمػا  ،التي تصػل  تبريػرًا للقػرار طائةة الوقائع عاة تندرج فيأف الواقعة المد   مفرقابتو ليظ فقط للتحقؽ  وا 

 .Grange "(13)"  و في قضيةحتم وتانت بداية ى ا التطور ،الوقائع للتأتد مف الوجود الةعلي لي ه

                                                           
، مجموعااة األحكااام التااي قررتهااا المحكمااة اإلداريااة العميااا فااي  مسااة عشاار ق3لساانة  8138، قضااية  83/82/8522 حكمهااا فااي - 9

 . 151ص 8544، القاهرة ،الجزء الثالث 8544 – 8521عامًا من 
10 – C.E., 24.10.1990 , Rougusi , A.J.D.A1991 , P 324 ; C.E, 19.11.1990 , Raso , A.J.D.A.1991p.325    
11 – Auby (J.M.) , Drago (R.) ; Traité de contentieux administratif , Paris , L.G.D.J. , 1984 , P. 67.   

 . 15، ص ،  مدن بورقييه 8511ديسمبر سنة  82مجموعة أحكام مجمس الدولة الفرنسي   - 12

 السابق، قضائه عن بالعدول الدولة مجمس فيه طالب الذي (Chardeau )الدولة مفوض برأي الدولة مجمس أ ذ ذا الحكمه في - 13
 فاي الصاادر القاانون إلى ستناداا المحامين أحد إقامة بتحديد الجزائر، في الفرنسية السمطات من صادر قرار في الطعن بمناسبة وذلك
 وحكام الوقاائع، لهاذ  الماادي الوجاود مان لمتحقاق رقابتاه فارض وقارر الدولاة، مفاوض بارأي الدولاة مجمس أ ذ وقد ، 8512 مارس 82

 . 14/8/8515، صدر في  41، ص  8515،مجموعة أحكام مجمس الدولة الفرنسي لعام "Grange"السيد إقامة تحديد قرار بإلغاء
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 ىػو للوقػائع المػادي الوجػود مػف التحقػؽ ف  إ  : القػوؿ إلى فرنسا في الحتومة مةوضو  ىب قدو 
 بصػػددجميعيػػا  الحػػاالت فػػي بػػو القيػػاـ المجلػػظ علػػى يجػػب الػػ ي الرقابػػة، مػػف األدنػػى الحػػد عناصػػر أحػػد
 .(14)ةاإلداري القرارات سائر

قاعػػػدة ضػػػرورة اسػػػتناد القػػػرار اإلداري إلػػػى وقػػػائع  ف  إ  تػػػداًء مػػػف  لػػػؾ الحتػػػـ يمتػػػف القػػػوؿ ابو 
 .(15)ال يرد علييا أي نوع مف االسػتثناءاتو  ،، قد أصبحت قاعدة مطلقة التطبيؽصحيحة مادياً 
ي للوقػائع اطردت أحتاـ مجلظ الدولة المصري من  بداية نشأتو علػى رقابػة الوجػود المػاد تما

أو العامػؿ  صػؿ أف تقريػر صػًحية" األللمحتمة اإلداريػة العليػا أففقد جاء في قرار  .بوصةيا سببًا لقرارىا
تصػؿ  النتيجػة التػيداريػة بشػرط أف تتػوف تحت االختيار للوظيةة أمر تستقؿ بو الجيػة اإلعدـ صًحيتو 

ال تػاف حة نتيجػة الداللػة علػى ىػ ا المعنػىإلييا الجية اإلدارية مستخلصة استخًصًا مف وقائع صػحي ، وا 
الشػيرية التػي توضػع  فػإف قػرار إنيػاء الخدمػة دوف سػند مػف التقػارير مف ث ـ  و  .لرتف السبب قرارىا فاقداً 
ًً  ، يعػد  د إلييػا، والتػي يجػب االسػتناعف العامؿ ة مػدض أو مػن  إجػايات خاصػة بػو خػًؿ وحالػة المػر  بػاط

ثبػػت مػػف التقػػارير  داـمػػا، مػػؿ فػػي عملػػو أو أنػػو غيػػر منػػت معينػػة ال يعػػد  سػػببًا للقػػوؿ بعػػدـ انتظػػاـ العا
. وفي قرار آخر ليػ ه المحتمػة ،  ىبػت إلػى أف" معيػار الػبطء فػي تنةيػ  األعمػاؿ (16)السابقة ما ينةي  لؾ

مػدى تجػاوب المقػاوؿ فػي تحديػد تػاريخ البػدء فػي التنةيػ ، و ال ي يبرر سحب العمؿ مف المقػاوؿ يقتضػي 
ة وجيية بعد البدء في التنةي  دوف أف يتض  أف ثمػة مخالةػة يمتػف مد  األعماؿ المسندة إليو، مرور تنةي

 .(17)لمقاوؿ ال يصل  سببًا لسحب األعماؿ منواى لإنسبتيا 
نػو تأسيسػًا علػى إومػف حيػث  "..:اإلداري السورية إلى أنػوومف جانبيا ت ىب محتمة القضاء 

األسباب الواقعية التي تخوليػا ييػادة نسػبة  المالية المستند أو لدى الدوائر وماداـ لـ يقـ ما أتدتو الخبرة،
ى قػػد جػػاء مخالةػػًا فػػإف التتليػػؼ الضػػريبي موضػػوع الػػدعو  قبػػؿ الجيػػة المدعيػػة، المصػػرح بيػػا مػػفالػػرب  

مػات التػي رتبتيػا بما فػي  لػؾ الةوائػد وال را ل اء بتؿ ما يترتب عليو مف آثار،ومتعينًا اإل  ،ألحتاـ القانوف
 حيػث إنػو ومػف ى ه المحتمة أنو".. قرروفي حتـ حديث ليا ت .(18).".التتاليؼ الحقيقية لىاإلدارة ييادة ع

لسػػيد المحػػامي العػػاـ األوؿ دير إدارة األمػػف الجنػػائي الموجػػو لمػػتتػػاب سػػيما وال ،ثابػػت مػػف وثػػائؽ الػػدعوى

                                                           
 .84،صالقاهرة العربية، النهضة دار الثانية، الطبعة اإلداري، الضبط قرارات عمى القضائية الرقابة، محمد،العال  عبد حسنين د.14

15– Auby (J.M.) , Drago (R.) ; op . cit , P. 67  
 . 51، مجموعة ) مرجع سابق (، ص  83/88/8544ق ، جمسة  14لسنة  8534، الطعن رقم إدارية عميا - 16
، مجموعااة المبااادئ القانونيااة التااي قررتهااا المحكمااة اإلداريااة العميااا ماان أول  2/8/8550ق ، جمسااة  12لساانة  034الطعاان رقاام  - 17

 381، ص8555الفني لرئيس مجمس الدولة المصري،  التي أعدها المكتب 8554وحتى آ ر سبتمبر  8552أكتوبر 
 . 811ص،  2442شباط  38( ، السنة 2-8، العددان )، مجمة نقابة المحامين2442لسنة  811/8حكمها رقم  - 18



 خالد المحمد                               2017-الثانيالعدد  -33المجلد – مجلة جامعة دمشؽ للعلـو االقتصادية والقانونية 
 
 

211 
 

 .لسػمعة بلػده فػي الخػارج يءالتي تحط مف قػدره وتسػ ةالشنيعارتتاب الجرائـ بمتيـ ف المدعي بأبدمشؽ 
منػػع  نػػو ال يجػػويأتتمسػػؾ بػػو الجيػػة المدعيػػة مػػف  مػػاف أو  د،المقتضػػى بقػػاءه داخػػؿ البلػػ و مػػفنػػإلػػ لؾ ف
 م ػػؽ  ع  و  ف ىػػ ا المبػػدأ قػػد تقػػررأبحسػػباف  ،فػػي شػػيءالنتيجػػة  ال ينػػاؿ مػػف تلػػؾقضػػائي ال بحتػػـ إ السػػةر

ومػف حيػث  ،نةػا ةقبػؿ  ةللمدعي مرتتب المسندةف جميع الجرائـ ا  و  ،2012عاـفي الجديد الناف   بالدستور
 والواقعيػة، سػبابو المنطقيػةأعلػى  قائمػاً  منػو منع  سةر المدعي المشػتو قرار ي دو ،ت لؾ مرنو ماداـ األإ

وجػػديرة  ،علػػى سػػند قػػويـ مػػف الواقػػع والقػػانوفة بػػو غيػػر قائمػػالطعػػف  أالتػػي تت يػػالػػدعوى الماثلػػة  وت ػػدو
ػػػأ.(19).."بػػالرفض موضػػػوعاً  ثبػػػوت وقػػػوع العقػػػارات  فإ "..العليػػػا السػػػورية فقػػػد قػػػررتيػػػة اإلدار  ا المحتمػػػةم 

بػيف حػػدودىا وحػدود المحافظػة اإلداريػة ( وأف التقسػػيـ )خػارج المخطػط التنظيمػػي لمدينػة حلػبالمسػتملتة 
ى لػػػإاسػػػتنادًا  والتنظػػػيـ الػػػ ي قامػػػت بػػػو مؤسسػػػة اإلسػػػتاف العسػػػترية تػػػـ دوف وضػػػع أسػػػظ تخطيطيػػػة

ف قرار ،وعمدت إلى تشييد فيًت فخمة،1982/ لعاـ 5لقانوف/ا ًؾ تاف لت طيػة إجػراءات وضػع االستم وا 
يتةػؽ مػع وال  ،نطبػؽ مػع الواقػع الػ ي صػدر مػف أجلػوغيػر م ويجعلػ ممػا ا علػى العقػارات المسػتملتة،يدى

   (20)..."1979/ لعاـ60أحتاـ القانوف /
ورقابة القضاء للوجود المادي للوقائع ىػي الحػد األدنػى الػ ي ال يةلػت منػو أي قػرار إداري أيػًا 

مػػف  ويشػػترط لصػػحة الوقػػائع الماديػػة التػػي تسػػتند إلييػػا اإلدارة فػػي إصػػدار قرارىػػا جملػػة تػػاف موضػػوعو .
 :(21)يتالشروط يمتف إجماليا في اآل

، وقائمػػة مػػف وقػػت طلػػب إصػػدارىا إلػػى وقػػت  ه الوقػػائع أف تتػػوف محققػػة الوجػػوديشػػترط أواًل فػػي ىػػ -
وليػػا قػػواـ فػػي الواقػػع، و لػػؾ  يا أسسػػًا صػػادقةوصػػةتلػػؾ القػػرارات قائمػػة علييػػا بصػػدورىا، بحيػػث تصػػدر 

لتقػػدير  تطبيقػًا للقاعػػدة العامػة التػػي تقضػي بػػأف تػاريخ صػػدور القػػرار ىػو الوقػػت الػ ي يجػػب الرجػوع إليػػو
 .أو عدـ مشروعيتو مشروعية ى ا القرار،

والقضػاء فػي فرنسػا ومصػر إلػى تما يشترط ثانيًا في ى ه الوقائع أف تتوف محػددة، ولػ لؾ اتجػو الةقػو  -
 ". (22)قرار اإلداري المبني على أسباب عامة أو غامضة أو مجيولة قرارًا خاليًا مف األسبابال ع د  

قررت المحتمػة اإلداريػة العليػا المصػرية أنػو:"... إ    . وعيتياويشترط ثالثًا جدية األسباب المادية ومشر  -
غيػر قػائـ علػى أسػاظ  –بحسػب الظػاىر –يصب  القرار الصادر بإيالة المباني التي أقاميا المطعوف ضده

                                                           
 األحكام، مكتبة مجمس الدولة السوري.،غيرمنشور،سجالت 24/0/2481، صدر في 2481( لسنة 134/2القرار رقم ) - 19
 . 808، ص (، مجموعة ) مرجع سابق 8551لعام  542/ طعن 822قرار إدارية عميا رقم / - 20
 . 815، ص 8552الءمة والسمطة التقديرية لإلدارة، منشورات جامعة اإلسكندرية ، سامي، قضاء المجمال الديند.  - 21

. 222، ص 8512ثااني جازء ،،القااهرة 84، السانة ق، المجموعة4لسنة  814، قضية 0/1/8512في  محكمة القضاء اإلداري - 22
C.E ., 22.4.1965 , Mony , L , P . 280 . 
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سليـ مف الواقع والقانوف ويتوف مرج  اإلل اء عند الةصػؿ فػي الموضػوع، ممػا ينتةػي معػو رتػف الجديػة، 
ًً عف توافر رتف االسػتعجا المطعػوف  فيمػا لػو فقػد القػرار ،تػدارتيا المتمثػؿ فػي األضػرار التػي يتعػ رؿ فض

 ىب الحتـ المطعوف فيو ى ا الم ىب وقضى بوقؼ تنةيػ  القػرار المطعػوف فيػو، فإنػو يتػوف قػد  اوا   .فيو
 .(23)أصاب الحؽ والصواب

 : "ومػػف حيػػث أف وتيػػؿ الجيػػةإلػػى أنػػو ومػػف جانبيػػا تػػ ىب محتمػػة القضػػاء اإلداري السػػورية
المػػػدعى علييػػػا بتػػػاريخ  الصػػػادر عػػػف الجيػػػة 241/1المدعيػػػة اسػػػتدعى طالبػػػًا وقػػػؼ تنةيػػػ  القػػػرار رقػػػـ 

، و لػؾ الطلػب ي لضػرورات األمػف والمصػلحة العامػةالمتضمف االستيًء علػى عقػار المػدع 13/7/2005
لمػػدعى علييػػا اإلدارة ا ف  إ  ، ومػػف حيػػث مػػػف تنةيػػ هلمخالةػػة القػػرار للقػػانوف وترتػػب نتػػائ  يتعػػ ر تػػدارتيا 

 ف القػػرارأل  ى،وقػػؼ التنةيػػ  ورد الػػدعو  تبل ػػت عريضػػة الػػدعوى وردت علػػى الػػدعوى طالبػػة رفػػض طلػػب
ف حػػؽ التقػػدير بموجػػب المحتمػػة بمػػا ليػػا مػػ ف  إ  ، ومػػف حيػػث لضػػرورات أمنيػػةتلبيػػًة المشػػتو منػػو جػػاء 

 .(24)المشتو منو تنةي  القرار رفض وقؼ ،مف المتعيفلدعوى ف مساظ بأساظ ا، دوالقانوف وجدت
وىناؾ احتماؿ أف يترؾ المشػرع لػادارة سػلطة تقديريػة واسػعة فػي اختيػار السػبب، فػً يحػدىا 

جػػاؿ الرقابػػة علػػى فػػي ىػػ ه الحالػػة يتضػػاءؿ دور السػػبب فػػي م قيػػود بمراعػػاة حػػاالت واقعيػػة معينػػة.بأيػػة 
اإلداري، وا  ا تانػػت القػػرار  وجػػود السػػبب تأحػػد عناصػػردوف أف يتػػوف لػػ لؾ أثػػر فػػي  مشػػروعية القػػرار،

السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بيا اإلدارة في ىػ ه الحالػة تػؤدي إلػى تعػ ر الرقابػة علػى مشػروعية 
 إداري دوف سػبب، فلتػؿ قػراررارات مجػردة إ  لػيظ ىنػاؾ قػ لؾ ال يعني انعداـ أسباب القرار،السبب، فإف  

 ؟تتشؼ عنوارة عف ى ا السبب أـ لـ سبب سواء تشةت جية اإلد
ة عليػػو تعػػود مػػرة ، فػػإف الرقابػػيارىػػا عػػف السػػبب الػػ ي اسػػتندت إليػػوفػػإ ا أفصػػحت اإلدارة باخت

، ويؤتػد  لػؾ أف للمشػرع أف (25)يػ ا السػببل الةعلي وجودالقاضي التحقؽ مف ، ويحؽ للرأخرى إلى الظيو 
ف تػػاف يتصػؿ  بعنصػػر الشػػتؿ فػػي القػػرار يلػـي اإلدارة فػػي مثػػؿ ىػػ ه الحػػاالت بتسػبيب قراراتيػػا، وىػػو أمػػر وا 

 .رقابة على السبب في ى ه القراراتنا آنةًا، إال أنو يؤدي إلى تحقؽ الاإلداري تما بي  

                                                           
 .113، مجموعة ) مرجع سابق (، ص  23/1/8550ق جمسة  10/ لسنة 1115الطعن رقم / - 23
،  2441-2448ة التي قررتها المحكماة اإلدارياة العمياا فاي األعاوام ، مجموعة المبادئ القانوني 2441/م لسنة 23/8القرار رقم  - 24

 .210،ص21/2/2444، صدرت في مجمس الدولة، المكتب الفني

 . 804، ص  8552، منشورات جامعة اإلسكندرية الءمة والسمطة التقديرية لإلدارةقضاء الم ،جمال الدين، ساميد.  - 25
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رأت المحتمة اإلدارية العليا المصرية أف قرار إنياء الخدمة المبنػي علػى االسػتقالة يتػوف  وقد
ًً إ ا لـ ًً. باط ن  السػبب فػي ىػ ه الحالػة و  يتقدـ العامؿ باستقالتو أصػ مػا ىػو سػبب تػا ب لػيظ منعػدمًا، وا 

 .(26).."يتعيف إقامة الطعف في المواعيد المقررة مف ث ـ  و للقوؿ بانعداـ القرار، و ومضلؿ وال محؿ مع
، فتػػرى المحتمػػة  اتػػو الػػني نةسػػو يتجػػو حػػديثًا إلػػى  المصػػري والمًحػػظ أف القضػػاء اإلداري

اإلداري تأصؿ عاـ أف يصدر فػي صػي ة أو بشػتؿ معػيف،  المصرية أنو ال يشترط في القرار اإلدارية العليا
أثنػاء قياميػا بوظائةيػا عػف إرادتيػا بقصػد فػي بؿ ينطبؽ ى ا الوصؼ ويجري حتمػو تلمػا أفصػحت اإلدارة 

 .(27).."إحداث أثر قانوني
فره فػي ارت المحتمة عف رتف اإلرادة في القرار في إطار مػا  ىبػت إليػو مػف ضػرورة تػو فقد عب  

، فػإف تعبيػر على حد قوؿ جانب مػف الةقػوالقرار، وأف تخلؼ ى ه النية مف شأنو أف يعدـ القرار، و إصدار 
أف  ،اتجاه اإلرادة إلحداث أثر قانوني، والواقع بحسػب رأي ىػ ا الةقػور عنو بعدـ فقد رتف النية ىو ما يعب  

و فػػات الميعػػاد المحػػدد بحيػػث ال يتتسػػب أيػػة حصػػانة ولػػ ،ة معػػدمًا للقػػرارالمحتمػػة عػػدت تخلػػؼ رتػػف الني ػػ
 .(28)للطعف باإلل اء أو السحب 

 ي:تيمتف استعراضيا في اآل ،ود المادي للوقائع إشتاليات ميمةوتثير الرقابة على الوج

حًؿ السبب الصحي ت -أ  : عدد األسباب وا 
 امم   ؛دارة قرارىا على أسباب غير سليمةتتلخص فترة إحًؿ األسباب في أف تؤسظ اإلو 

أثناء قيامو في  أف يرفض طلب اإلل اء متى وجد ء قرارىا، غير أف للقاضي استثناءً عليو إل ايترتب 
لعنصر السبب في القرار اإلداري، عدـ صحة بعض األسباب  –وت لؾ القانوني –بةحص الوجود المادي

  .يتةي لتبرير إصدارهبما  ،القرار، وصحة بعضيا اآلخرستند إلييا التي ا
 يجابي للقاضي اإلداري في الدعوى اإلدارية التي تعتظ سلطتومظاىر الدور اإلوى ا تلو مف 

القانوني  إ  بموجب ى ه السلطة وبحثو في الوجود المادي أو .القرار األسباب الدافعة إلصدار في تقدير
                                                           

 8511. نشاير إلااى أن مجمااة القاانون العااام بساانة  102، ص ، مجموعااة24/1/8551ق جمسااة  14نة / لسا1525الطعان رقاام / - 26
الاذي انتهاى إلاى أن فصال الموظاف بنااًء عماى اساتقالة لام  24/8/8522/ المنشور بها حكم مجمس الدولة الفرنساي فاي 848صفحة /

                                            :                              راجااااااااااااااااااااااااااااااااااااع فااااااااااااااااااااااااااااااااااااي ذلااااااااااااااااااااااااااااااااااااكتقاااااااااااااااااااااااااااااااااااادم يااااااااااااااااااااااااااااااااااااؤدي إلااااااااااااااااااااااااااااااااااااى بطااااااااااااااااااااااااااااااااااااالن القاااااااااااااااااااااااااااااااااااارار   انعدامااااااااااااااااااااااااااااااااااااه 
Mestre (A.); le contrôle des motifs in encyclopédie , L.G.D.J. , Paris , 1985., p .5 

، مجماس  8543فبرايار  – 8544، السانة الثانياة والثالثاون ، الجازء األول مان أكتاوبر  8031، قضاية  2/1/8541حكمهاا فاي  - 27
 .181، ص 8545، لمكتب الفنيا –الدولة المصري 

، مشار إليه فاي  د. راغاب 51، ص  8534مي ، محمد ، عيوب القرار اإلداري، مجمة العموم اإلدارية، العدد الثاني سنة د. حم - 28
 .  232، ص 8552، اإلسكندرية إلداري، دار المطبوعات الجامعيةالحمو ، ماجد، القانون ا
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 على ى ا القراري  لؾ سيبق عمأسباب غير صحيحة، و  اإلداري أسظ على للسبب قد يجد أف القرار
ف صعبت عليو التةرقة بيف .الحتـ بإل ائو متى تانت األسباب ثانوية ويرفض ىو  ما ىو ثانوي وما وا 
  (29)اإلداري على عدـ صحة أحدىا إل اء القرار رئيسية يترتب تل يا األسبابع د ت   ،رئيسي

مراحؿ تطوره فتػرة إمتانيػة قيػاـ القاضػي بػإحًؿ مجلظ الدولة الةرنسي في إحدى اعتنؽ  وقد
ؼ لػو ىػ ا السػبب مػف متى تتش ػ ت بو اإلدارة في إصدارىا لقرارىا،السبب الصحي  محؿ السبب ال ي ت رع

      .(31)في  لؾ  مصريالو القضاء اإلداري وتابع ،(30)أثناء سيرىافي  أوراؽ الدعوى و
ى ا  يجر  ياًل على اعتبارات فقيية بدأ غير أف االتجاه الحديث لمجلظ الدولة الةرنسي ونيو 

اإلداري  للقرار ة تعديؿنيلاإلداري في ى ه الحاالت ىو بم تدخؿ القاضي الةقو الةرنسي د  ويع .(32)القضاء
قرارا  Modificationإصًح  أو Réfectionإعادة تتوينو  أو Reformationبما يجعلو 

  .(33)مشروعا
 القانوني للقرار لنةسو بسلطة تعديؿ األساظ قري وأن نجد يور اإلداري الس للقضاء بالعودةو 

 أساظ قانوني آخر مع وجود لألساظ ال ي اعتمدتو اإلدارة، مشروع وفقاً  إف رأى أنو غير اإلداري،
ومف  و"..أن  بصرحت المحتمة اإلدارية العليا السورية إ     ،مشروعاً  ليو ليتوف قراراً إ يمتف إسناد القرار

ة يو حتى غدا سن  دلالعمؿ  اإلداري قد استقر وتواتر د القضاءو تجدر اإلشارة ابتداء إلى أف اجتيان  حيث إ
إنما ىي  ووسميا بالوصؼ القانوني السليـ،تتييؼ األعماؿ التي تجرييا اإلدارة ومنياجًا في القوؿ بأف 
دوف غيره في إطار رقابتو مشروعية تلؾ انوف التي يختص بيا القضاء وحده واحدة مف مسائؿ الق
ف و بالتدقيؽ في الوثائؽ المبرية في الملؼ والوقائع المثبتة فييا يتبي  ن  إ ومف حيث األعماؿ والتصرفات..

ف األحتاـ ومف حيث إ الجيات األمنية.. وقيةو لدى إحدىأف المدعي تاف قد انقطع عف عملو نتيجة ت
حاتـ / مف قانوف الم6الجيات العامة وال سيما المادة / صدد حالة توقيؼ العامليف في إحداثالناف ة ب

تؼ  وع د   ،ة توقيةولموقوؼ متةوؼ اليد حتمًا خًؿ مدالعامؿ ا قضت بعد   1990/ لعاـ 7لمسلتية رقـ /ا
ف أف المشرع إليو آنةًا يتبي   ومف حيث إنو وباستقراء النص المشار اليد مل ى حتمًا عند إخًء سبيلو..

في تلؾ الحالة متةوؼ  العامؿ توقيةو حتمًا خاصًا مؤداه ع د   أفرد لحالة انقطاع العامؿ عف عملو نتيجة
                                                           

،ص 2441تسبيب القرارات اإلدارية أمام قاضي اإللغاء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، عبدالفتاح، أشرف، أبوالمجدد.  29
  .42ص،  8548محمدحسنين،فكرة السبب في القرار اإلداري ودعوى اإللغاء، دارالنهضةالعربية،القاهرة،،عبدالعالد.وانظر 042

30C.E ., 29.4.1969 , Carrau ; Réc ; p.186    
 . 228، ص 8511،القاهرة 8511، مجموعة األحكام التي قررتها المحكمة في عام  84/8/8511ق، جمسة  4/ لسنة 4842الدعوى رقم / 31

32– Mestre (A.) ; op . cit , p . 5 ; C.E oct.1979 , Min . Sante , Réc , p . 368 .                                            
33René Chapus, René chapus, droit administratif général, tome,15 édition Montchrestien, paris, 

2001,p, 899  
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تشتؿ  تلؾ الحالة يتوف أماـ قوة قاىرة وى ا مرده إلى أف المشرع قد لحظ أف العامؿ في اليد حتمًا،
مف القانوف األساسي للعامليف في /135ف المادة /ومف حيث إ مانعًا ماديًا يحوؿ دوف التحاقو بعملو..

وفقًا ألحتاـ الةقرة/ أ الدولة قد حددت حاالت اعتبار العامؿ بحتـ المستقيؿ على سبيؿ الحصر والتقييد 
 منو المتضمف ع د   المشتو و ولئف تاف القرارف أن  فإنو يتبي   نو وباستقراء ما تقدـومف حيث إ منيا../

شتلت السبب المادي ل لؾ  واقعة غياب المدعي عف عملو التينتيجة  المدعي بحتـ المستقيؿ قد صدر
بحسباف أف واقعة  إصداره، ويحييب القانوني ال ي يؤدي إليو مجردًا مف السب أنو صدر غير القرار
ف الناف ة بي ا انيو ضوء القالعامؿ بحتـ  المستقيؿ و لؾ في  فييا قانونًا ع د   يجوي الالعامؿ  توقيؼ

 ،القانوني ولومًا بعيب شابو في سببمث لمشتو منو يتوف قد صدرة فإف القرار االمنيلوبي ه  الصدد..
المشتو  بالقرار ؿ منيما ينيض بمةرده سببًا ينحدروت ،األثر القانوني ال ي قرره وت لؾ في محلو أو

 (34)لمحؿ فيو.."امنو إلى درؾ االنعداـ النييار رتف السبب ورتف 
تعتػػرؼ بيػػ ه السػػلطة للقاضػػي، فةػػي أف  اإلداريػػة العليػػا فػػي مصػػرمحتمػػة ال فػػي حػػيف لػػـ تشػػأ

دعػػوى تػػتلخص وقائعيػػا فػػي أف اإلدارة قامػػت بسػػحب التػػرخيص الػػ ي سػػبؽ أف منحتػػو ألحػػد المػػواطنيف 
مصػحات األمػراض العقليػة  بحمؿ السًح واالتجار فيو، و لؾ إلصابتو بمرض عقلي وسبؽ دخولو إلحدى 

، 7التػرخيص وفقػًا ألحتػاـ المػادتيف ف فييػا علػى جيػة اإلدارة رفػض طلػب يا مف الحاالت التي يتعػي  وصةب
، ونػايع المػواطف بعػد  لػؾ فػي صػحة األسػلحة والػ خائر فػي شػأف 1954لسػنة  394مف القػانوف رقػـ 15

ى ا السبب وأثبت أف عًجو بي ا المص  تاف بقسـ األمراض النةسػية، ال العقليػة، وقػدـ مػف التقػارير مػا 
يةيد أف إصابتو تانت بمرض نةسػي ولػيظ بمػرض عقلػي، غيػر أف اإلدارة ردت علػى  لػؾ بأنػو حتػى مػع 

سػػلطتيا ى لػػإعقلػػي، فإنيػػا تسػػتطيع نظػػرًا  عػػدـ صػػحة السػػبب الػػ ي اسػػتندت إليػػو وىػػو إصػػابتو بمػػرض
التقديريػػة أف تسػػحب التػػرخيص، علػػى أسػػاظ أف إصػػابتو بػػ لؾ المػػرض النةسػػي تجعػػؿ مػػف الخطػػر علػػى 

غيػر أف المحتمػة اإلداريػة العليػا رفضػت حمػؿ السػًح وصػنعو واالتجػار فيػو .األمػف العػاـ التػرخيص لػو ب
ير ال ي  ترتػو اإلدارة فػي دفاعيػا محػؿ السػبب الخطػأ االتجاه نحو تصحي  القرار بإحًؿ ى ا السبب األخ

أف المػػدعي تػػاف مريضػػًا بمػػرض نةسػػي  لػػو صػػ    "أنػػو وقػػررت إصػػدارىا للقػػرار، الػػ ي اسػػتندت إليػػو فػػي
 تند إلػػى ىػػ ا السػػبب إلصػػدار القػػراروأنػػو تػػاف يجػػوي لػػادارة أف تسػػ،عرضػػو للتحػػوؿ إلػػى مػػرض عقلػػي 

، فػػإف  لػػؾ مػػا تػػاف يسػػوغ علػػى أيػػة حالػػة أف يقػػـو القضػػاء فيػػو، بمػػا ليػػا مػػف سػػلطة تقديريػػة..المطعػػوف 
 ،  لؾ أنو متػى تػاف األمػرالصحي  ال ي قاـ عليو القرار.. اإلداري في إحًؿ سبب آخر محؿ السبب غير

متعلقًا بسػلطة تقديريػة يتػرؾ فييػا القػانوف للجيػة اإلداريػة قػدرًا مػف الحريػة تػيف علػى مقتضػاىا مًءمػة 

                                                           
 مكتبة مجمس الدولة السوري. سجالت األحكام، منشور، غير ،21/1/2482في  صدر 2482( لسنة 1/ع/843القرار رقم ) 34
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عػػدـ تحقػػؽ  عنيػػا إحساسػػيا واقتناعيػػا بتحقػػؽ أولػػـ يجػػي للقضػػاء أف يتػػرجـ  مػػن  التػػرخيص أو رفضػػو،
وال أف يصػػادر حريتيػػا فػػي اختيػػار األسػػباب  لتػػي تبنػػي علييػػا تصػػرفيا التقػػديري،االعتبػػارات الموضػػوعية ا

فيمػا ىػو  ا المسلؾ مف شأف اإلدارة وحدىا وال يجػوي قيػاـ القضػاء مقاميػاالتي يقـو علييا قرارىا، ألف ى 
القضاء اإلداري على مراقبة صحة السػبب الػ ي تػ رعت بػو  دور وعلى  لؾ يقتصر .بتقديرىا ووينيا حري  

ـ رفضػيا للتػرخيص فإ ا تاف مف األسباب الداخلة ضمف المبررات التي تحػت   .اإلدارة في رفضيا للترخيص.
بػافتراض أسػػباب ظنيػة ،  لػؾ أف يتعػداىا إلػى مػا وراء  لػؾ استنادًا إلى سلطتيا المقيدة، لـ يص  لػو بعػد

ف فػإ ا تبػي   .بؿ تقتصر واليتػو علػى رقابػة صػحة السػبب الميعػـو قد تحمؿ علييا سلطتيا التقديرية،أخرى 
 ". (35)ال ي قاـ على ىػ ا السبب ـ صحتو، وجب الحتـ بإل اء القرارلو عد

 ويأخػػػ  مجلػػػظ الدولػػػة الةرنسػػػي بالقاعػػػدة نةسػػػيا فػػػي بعػػػض أحتامػػػو القديمػػػة نسػػػبيًا، إ  لػػػـ
ثيرىػا فػي القػرار المطعػوف يتعرض فييا لبحث الوقائع األخرى غير الصحيحة ولو لمجػرد سػخةيا ومػدى تأ

إنمػػا ينطػػوي علػػى اعتػػداء مػػف جانبػػو علػػى حريػػة اإلدارة فػػي  ،رأى أف البحػػث فػػي الوقػػائع األخػػرىإ    فيػػو، 
 .(36)التقدير

ىػػ ه األسػػباب، فػػإف  حة بعػضف للقاضػي عػػدـ صػػإ ا تبػػي   ،بخصػػوص تعػػدد أسػباب القػػرارا وأم ػ
ػػد  ف للقاضػػي سػػلطة تقديريػػة فػػي عليػػو أ المسػػتقر تانػػت فػػي حالػػة أو عػػدـ عػػد ه قيػػاـ القػػرار صػػحيحًا  ع 

ًً إ ا تـ توقيع جياء على موظؼ لعػد   .علييا ألسباب الصحيحة تتةي لحمؿ القرارا ة مخالةػات تأديػػبية فمث
تانػػت  ىػػؿ  فعليػػو أف يقػػرر ،ابتػػة فػػي حقػػوغيػػر ث ف للقاضػػي أف ىنػػاؾ بعػػض المخالةػػاتثػػـ تبػػي   ارتتبيػػا،

رتتبػة، مجاياتو صحيحًا، أـ أنيا أصبحت ال تػتناسب مػع المخالةػات الم لجعؿ قرارالمخالةات الباقية تتةي 
إال أف بعض الةقياء يروف أف الخطػأ فػي أي واقعػة  .وىو رأي أغلب الةقياء ،وىنا يتوف التقدير للقاضي
لوقػائع لػى صػحة تقػدير اإلدارة لمػف الشػؾ ع ظػًالً  يمػف شػأنو أف يلقػ القػرارا مف الوقائع التي بني عليي

وقػد تػابع ىػ ا االتجػاه مجلػظ الدولػة الةرنسػي فػي  .(37)إل ػاء القػرار اإلداري حتـ لت بيا بما يالتي عل   تل يا
لقيمػة ، غير أف األمر مف الناحية العملية يجب أف يترؾ لمحػض تقػدير القاضػي (38)بعض أحتامو الحديثة

 .(39)وىو االتجاه السائد في مصر علييا، القرار ة ومدى تةايتيا حتى يقـواألسباب الباقية الصحيح

                                                           
  225، مجموعة ) مرجع سابق ( ، ص  82سنة  85/88/8525جمسة  –ق 88لسنة  22المحكمة اإلدارية العميا  - 35

36– C.E. 5.7.1939 , Pujal , L.450 , Mestre (A.) ; op . cit , p . 5 .                                                                
  4 031، مرجع سابق ، ص أبو العينين ، ماهر د. - 37

38 – C.E ., 13 mai . 1978 , Min . Agricuture c/Duboisset , Réc ., p . 225 .                                                 
 .821جمال الدين، سامي، قضاء المالءمة، مرجع سابق، ص  د. - 39
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ة ) الدافعػػة( فػػي ويتجػػو جانػػب مػػف الةقػػو فػػي ىػػ ا الصػػدد إلػػى التةرقػػة بػػيف األسػػباب الرئيسػػي
ًً لال ػاء إ االسػبب و مشػوبًا بعيػب  بحيػث يتػوف القػرار واألسباب الثانويػة ) اليائػدة (، القرار اإلداري،  قػاب

ا اتضػػ  أنيػػا تانػػت ثانويػػة ا إ أم ػػ دورًا رئيسػػيًا فػػي إصػػدار القػػرار، تأد  تانػػت األسػػباب غيػػر الصػػحيحة قػػد 
يتجػػاوي ، فػػإف القضػػاء علػػى اتخػػا ه القػػرار األخػػرى الصػػحيحة تافيػػة لحمػػؿ مصػػدر وأف األسػػباب األىميػػة،

 .(40)باإلل اء لعيب السبب، ويمتنع عف الحتـ األسباب الثانوية المعيبة
قػػة البال ػػة فػػي األخػػ  بيػػ ه لػػى ضػػرورة الحػػ ر والتػػياـ الدعأف جانبػػًا آخػػر مػػف الةقػػو نب ػػو  غيػػر

، حتػػى ال تػػػتحوؿ بػػدورىا إلػػى سػػلطة تحتميػػة لػػدى القضػػاء. والواقػػع تمػػا يػػرى ىػػ ا الةقػػو ،أف ىػػ ه الةتػػرة
يلتػػـي إ    لػػادارة بشػػأف عنصػػر السػػبب فيػػو، المشػػتلة ال تػػػثور بصػػدد القػػرارات المبنيػػة علػػى سػػلطة مقيػػدة 

القاضي  اإلداري بالتأتد مف قياـ القرار اإلداري على األسباب المحددة التػي أشػار إلييػا القػانوف وصػحتيا 
القػرار، وعػف صػحة ىػ ه إصدار ى ا  قانونًا، ب ض النظر عف وجود أسباب أخرى استندت إلييا اإلدارة في

ا إ ا تانػت القػرارات مبنيػة علػى سػلطة تقديريػة لػادارة بصػدد عنصػر ا، أم  األسباب األخرى أو عدـ صحتي
السبب فييا، حيث يتوف لادارة حرية اختيار أسباب قرارىا إياء عدـ تحديد المشرع ليا ، فإنػو يحػب عػدـ 

إ ا انتيػػى بحػػث المحتمػػة المطعػػوف فػػي القػػرار أماميػػا إلػػى صػػحة السػػبب"  خاصػػةً ،األخػػ  بيػػ ه الةتػػرة 
مػػػا شػػػاب األسػػػباب األخػػػرى مػػػف  مػػػع ،اإلداري " أو" األىػػػـ" ومػػػف ثػػػـ صػػػحة القػػػرار "الػػػدافع " أوالحاسػػػـ
   .(41)عيوب

، إال ض أف سببًا ما يائػدًا أو ثانويػاً ومف ىنا يشير جانب مف الةقو بحؽ إلى أننا يجب أال نةتر 
ث دقيقػة بحػو ب ب مػف القاضػي اإلداري القيػاـوىػو مػا يتطلػ ،إ ا ثبت  لؾ بوضوٍح شديد مػف ملػؼ الػدعوى

 .(42)وتحليلو قصد مصدر القرار نةسػو وصوؿ في النياية إلى معرفةلتي يتـ ال
ف ولػػ لؾ يػػ ىب الةقػػو الحػػديث فػػي فرنسػػا، والقضػػاء اإلداري إلػػى أف الخطػػأ فػػي أي واقعػػة مػػ

تل يػا  لوقػائعلػى صػحة تقػدير اإلدارة لمف شأنو أف يلقي ظػًاًل مػف الشػؾ ع الوقائع التي بنى علييا القرار
إل ػػاء القػػرار اإلداري، وىػػو مػػا يعنػػي فػػي حقيقػػة األمػػر احتػػراـ القضػػاء  حػػتـ التػػي عللػػت القػػرار بيػػا، ممػػا ي

                                                           
، 315، ص 8535المعارف، اإلسكندرية  القرار اإلداري ومجمس الدولة، طبعة  امسة، منشأة، مصطفى ، أبو زيد فهمي د.  - 40
 . 215عبد الغني، مرجع سابق، ص  ،بسيونيد. 

 . 821، ص اء المالءمة، مرجع سابق، قضجمال الدين، ساميد.  - 41

 .324أبو زيد فهمي، مصطفى، المرجع السابق، ص د.  - 42
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، اإلداري مػػرة أخػػرى بػػ لؾ يتػػي  ليػػا فرصػػة إصػػدار القػػرارإنػػو إ     تقػػدير مًءمػػة القػػرار، دارة فػػيلحريػػة اإل
 .(43)ولتف استنادًا إلى أسباب صحيحة

األسػباب  قد بات يةتػرض فػي لدولة الةرنسي الحديث، بأف األخيرالةقو موقؼ مجلظ ا ويةسر
 .(44)، أنيا تأصؿ عاـ األسباب الدافعة ما لـ يقـ الدليؿ على خًؼ  لؾالتي تت رع بيا اإلدارة

 عػػدةً  اً ومػػف جانبيػػا تػػرى المحتمػػة اإلداريػػة العليػػا المصػػرية أنػػو إ ا  تػػرت جيػػة اإلدارة أسػػباب
اقي مػػف األسػػباب يتةػػي  ه األسػػباب، فػػإف تخلةيػػا ال يػػؤثر مػػاداـ أف البػػإلصػػدار قرارىػػا وتخلةػػت بعػػض ىػػ

على وجيو الصحي  متى تاف الثابت مف األوراؽ أف المخالةات التػي ثبتػت فػي حػؽ الطػاعف  لجعؿ القرار
 لقػرار المطعػوف فيػو علػى تامػؿ سػببو،وسجلتيا المحتمة فػي أسػباب حتميػا المطعػوف فيػو تتةػي لحمػؿ ا

سػاءة اسػتعماليا، ف إخًؿ جسػيـ بواجبػات الوظيةػة العامػة وانحػراؼلما تنطوي عليو م  ظػاىر بالسػلطة وا 
   (45)ف طرح ى ا الوجو مف النةي على الحتـ المطعوف فيوومف ثـ يتعي  

 :مة الدليؿ على وجود السبب الصحي إقا -ب
نشػأت ىػػ ه اإلشػػتالية نتيجػة تةػػاوت الرقابػػة القضػائية علػػى وجػػود الوقػائع فػػي أحتػػاـ القضػػاء 

 تره جيػػة وبػػيف االتتةػػاء بمػػا قػػد تػػ ،التثبػػت مػػف الوجػػود المػػادي للوقػػائعاإلداري بػػيف تشػػدد المحػػاتـ فػػي 
الوقػائع التػي في بعض األحياف تتشدد المحاتـ فػي وجػوب أف تتػوف  وبمعنى آخر، .اإلدارة توقائع لقرارىا

 اإلدارة مػػف العبػػارات المرسػػلة أو وال تتتةػػي بمػػا قػػد تػػ تره جيػػة ،ييػػا القػػرار ثابتػػة وموجػػودة يقينػػاً يسػػتند إل
، البيانػات  ه العبػارات المرسػلة أووفػي أحيػاف أخػرى تتتةػي بيػ القرار، صدور التافية لتبرير غيرالبيانات 

 المادي للوقائع ؟المحاتـ إياء األدلة على الوجود فما حدود سلطة 
ػػ ؛تثيػػر مػػف التةصػػيؿىػػ ا التسػػاؤؿ يحتػػاج إلػػى  فإف اإلجابػػة عػػ ا يةػػيض علػػى نطػػاؽ ىػػ ا مم 

ال  ،ادارةلػػ فػػي مجػػاؿ مػػا سػػلطة تقديريػػة واسػػعة رىالقػػوؿ ىنػػا إف المحػػاتـ عنػػدما تػػ البحػػث، ولتػػف يجػػب
الوقػائع التػي  ات عػف وجػودتتدخؿ برقابتيا على ى ا النطاؽ التقديري بما تأتي بو الجية اإلدارية مف بيان

، إلدارة التقديريػة فػي مجػاالت أخػرىعنػدما تضػيؽ النطػاؽ علػى سػلطة ا نقػيضوعلػى ال قاـ علييا القرار،
، فقػد  ىبػت محتمػة القضػاء (46)علييػا القػرار فإنيا تتشدد في التثبت مف الوجود المادي للوقائع التػي قػاـ

تعػػًا لعضػػوية مجلػػظ إدارة الجمعيػػات أف يتػػوف متماإلداري المصػػرية إلػػى أف المشػػرع اشػػترط فػػيمف يرشػػ  
                                                           

43– Delvolvé (P.) droit administratif , 4 édition , Dalloz , Paris , 2006 , p . 142 ; C.E., 2nov /1973 , 

Librairie , Réc , p . 147 , C.E., 4nov . 1983 , Noulard , Réc , p . 117   
 .822جمال الدين، سامي، قضاء المالءمة، مرجع سابق، ص  د. - 44
 . 881، ص ، مجموعة ) مرجع سابق (20/88/8554مسة ج –ق  12لسنة  102الطعن رقم  - 45

 . 022، ص أبو العينين، ماهر، مرجع سابقد.  - 46
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ـ  و  .بحقوقػػو المدنيػػة والسياسػػية فػػإف عػػدـ قيػػاـ الجمعيػػة بػػإبًغ الجيػػة اإلداريػػة المختصػػة بأسػػماء  مػػف ث ػػ
وعػدـ قيػاـ جيػة اإلدارة بػإبًغ الجمعيػة باعتراضػيا علػى  ،لعضوية مجلظ اإلدارة في الجمعيػة المرشحيف

ء ىػ ه ومػف حيػث إف قضػا  لؾ موافقػة منيػا علػى الترشػي ،ع د   لًنتخاب،المحدد  المرشحيف قبؿ الموعد
ػػد  المحتمػػة جػػرى علػػى عػػدـ  إال إ ا  ،ا سػػببًا تافيػػًا يبنػػى عليػػو القػػراروحػػدىاعتراضػػات المباحػػث العامػػة  ع 

ـ  صػدوره، استندت إلى وقائع ثابتة تبرر  فػإف اعتػراض مباحػث أمػف الدولػة علػى ترشػي  المػدعيف ومػف ث ػ
ًً ولـ يقـ على أية و  لعضوية المطعػوف فيػو  فمػف ثػـ يتػوف القػرار قػائع ماديػة،مجلظ اإلدارة قد ورد مرس

ا مم ػ ؛لػى ىػ ا السػبب السػتبعاد المػدعيف مػف الترشػي  قػد خػالؼ صػحي  حتػـ الواقػع والقػانوفإإ ا استند 
 ...".(47)التنةي  ويتوافر ب لؾ رتف الجدية في طلب وقؼ ، اؤه عند الةصؿ في طلب اإلل اءيرج  معو إل

وقد أتدت ى ه المحتمة في أحتاميا الحديثػة أف تقػارير المباحػث ال تعػدو أف تتػوف مػف قبيػؿ 
، فليػا أف تأخػ  بيػا مف بيانات وأدلة لرقابة المحتمة إجراءات جمع االستدالالت التي تخضع فيما ورد بيا

وللمحتمػة االتجػاه نةسػو فػي ال الػب  .(48)أو تطرحيػا إ ا مػا تطػرؽ الشػؾ إلييػا ،إ ا اطمأنت إلى سػًمتيا
، فينػاؾ التػياـ علػى عػاتؽ المحتمػة مػؤداه أف في خصوص إقامة الدليؿ على السبب األعظـ مف أحتاميا

 .(49)تتثبت مف وجود الوقائع ماديًا على نحو يقيني
وىوما يوض  لنا الةػارؽ بػيف وجػوب وجػود الواقعػة  اتيػا، ورقابػة القاضػي للتتييػؼ القػانوني 
للوقائع، وا  ا طبقت قاعدة ضرورة الوجود المادي للوقائع، انحسرت السلطة التقديريػة للجيػة اإلداريػة فػي 

مادامػػت ال تسػػتند إلػػى أي أسػػاظ مػػف  ،وتوجيياتيػػاجيػػات األمػػف  راراتيػػا علػػى أسػػاظ تحريػػاتإصػػدار ق
 .(50)الواقع

،  لػؾ طروحاتيػا بعػضتتييػؼ الوقػائع فػي بةتػرة  أف ى ه اإلشتالية تخػتلط اإلشارة إلى وتجدر
، ولتػػف تانػػت ال ايػػة مػػف ضػػرب األمثلػػة الواقعػػة إلػػى الةيػػـ القػػانوني ليػػا أف تتييػػؼ الواقعػػة يتضػػمف رد

السابقة عف ى ه اإلشتالية ىي إبراي ضرورة التثبيت مف الواقعة نةسيا، إال أنو في بعػض األحيػاف يػدخؿ 
للوقائع، ومثػاؿ  لػؾ، أنػو تػاف ىنػاؾ قضػاء  ماديتقييـ الواقعة في نطاؽ رقابة التتييؼ ال رقابة الوجود ال

مطػػرد تمػػا  تػػر آنةػػًا للمحتمػػة اإلداريػػة العليػػا المصػػرية علػػى أف االعتقػػاؿ يمتػػف أف يقػػـو علػػى أسػػاظ 
                                                           

، وانظر حكم المحكمة اإلدارية العميا بذات الفهم لصيغة تحريات المباحث 81/3/8551جمسة  –ق  01لسنة  252الدعوى رقم  - 47
 . 211، ص ، مجموعة ) مرجع سابق ( 83/82/8552جمسة  –ق 2لسنة  8815في حكمها في الطعن رقم 

، 82/1/8551ق ، جمسااة  04لساانة  1111والاادعوى رقاام  28/88/8551ق.ع جمسااة  10لساانة  121حكمهااا فااي الطعاان رقاام  - 48
 . 02مجموعة ) مرجع سابق (  ، ص 

 . 023، ص أبو العينين، ماهر، مرجع سابقد.  49
 . 821، ص ، حمد عمر، مرجع سابقد.حمد - 50
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. إال أنيػػا فػػي األحتػػاـ الحديثػػة  ىبػػت إلػػى أنػػو إ ا تانػػت أجيػػية األمػػف ىػػي التػػي تقػػدر (51)الشػػبيات القويػػة
قعيػػة التػػي تجيػػي ليػػا التػػدخؿ لمواجيػػة ىػػ ه الخطػػورة بػػاإلجراء الضػػبطي الخطػػورة الناشػػئة عػػف الحالػػة الوا

المناسب، فإنػو يشػترط أف يتػوف ليػ ه الحالػة وجػود حقيقػي بػأف تتػوف ثمػة وقػائع محػددة مػف شػأنيا أف 
. أسػاظ  لػؾ أف إجػراءات الضػبط عػف وجػود خطػر ييػدد األمػف العػاـ تنبىء في التقدير المنطقػي لألمػور

الػػ ي يقتضػػي ثبػػوت الحالػػة الواقعيػػة المبػػررة  وىػػو األمػػر ،مسػػاظ بحريػػات األفػػراداإلداري تنطػػوي علػػى 
 .(52)التخا ىا

عػد ت المحتمػة اإلداريػة العليػا السػورية إ    مػف  لػؾ،  قريبػاً  اتبع نيجػاً  اإلداري فقد قضاؤنا اأم  
فػي الدولػة  / مػف القػانوف األساسػي للعػامليف135المػادة / ف  ..ومف حيث إ  " مف أحتاميا الحديثة في تثير

يتػوف أف  وأوجبػت فػي مقػدمتيا ابتػداءً  المسػتقيؿ علػى سػبيؿ الحصػر، العامػؿ بحتػـقد حددت حاالت ع ػد  
/ مػػف قػػانوف المحػػاتـ 6المػػادة / ف  ومػػف حيػػث إ انقطاعػػو عػػف العمػػؿ.. غيابػػو مجػػردًا مػػف أسػػباب تبػػرر

ليد مل ى حتمػًا عنػد إطػًؽ ويتوف تؼ ا ،عامؿ الموقوؼ متةوؼ اليد حتماً لاسلتية قد نصت على ع د  الم
ًً عف توف  .سراحو. ة تحػوؿ تؤدي إلى اسػتحالة ماديػقاىرة ً  واقعة التوقيؼ تشتؿ قوةً ومف حيث إن و وفض

ًً عما تقدـ،  ف أف المشرع قد أفػرد حتمػًا خاصػًا لحػاالت توقيػؼيتبي   دوف التحاؽ العامؿ بعملو، فإنو وفض
تػ لؾ أف تػؼ اليػد مل ػى حتمػًا  وع ػد   ،العامؿ الموقوؼ متةوؼ اليػد، وع د  امليف في الجيات العامةأحد الع

 بػنص القػػانوف عنػػد إطػػًؽ سػػراحو و لػػؾ وفػػؽ مػػا جػاء فػػي صػػري  ألةػػاظ النصػػوص المشػػار إلييػػا آنةػػًا..
ًً عف تونو صادرًا منقوصًا مػف على ىدي ما تقدـ فإف القرارو  األسػباب التػي تػؤدي إليػو  المشتو منو فض

 )بحسباف أف غياب العامؿ المػدعي مبػرر بحتػـ القػانوف( فػإف  لػؾ القػرار صػدر مخالةػًا للقواعػد القانونيػة
 فقػد ع ػد   ،مػف ىػ ا النقػيض علػىبػؿ  .العامػؿ الموقػوؼ بحتػـ المسػتقيؿ ع د   ،  لؾ أف القانوف حظرالناف ة

 مثلومػاً  المشػتو منػو يتػوف قػد صػدر ة فػإف القػراروبيػ ه المنيلػ سراحو..تؼ اليد مل ى حتمًا عند إطًؽ 
و مػف ن ػإ..ومف حيػث تػ لؾ بأنػو" ى ه المحتمػةصر حت  تما .(53)ؾ االنعداـ.."ر دبعيب جسيـ ييوي بو إلى 

المتضػمف  2005 /14/11/ تػاريخ 5957رئيظ مجلظ الويراء رقػـ / المشتو منو )قرار القرار ف  أالثابت 
الػػدعوى  ف  إإ   قبػػؿ انتيػػاء الػػدعوى الجيائيػػة ومعرفػػة نتيجتيػػا، مػػف الخدمػػة( قػػد صػػدر الطػػاعف صػػرؼ

اإلدارة اسػػػتبقت المحاتمػػػة الجيائيػػػة ونتيجتيػػػا  ف  إأي  ،2014رار محتمػػػة الػػػنقض فػػػي عػػػاـ حسػػػمت بقػػػ
مػاداـ  مثػؿ ىػ ا القػرار جػب علييػا التريػث بإصػداريفػي حػيف تػاف  وأصػدرت قرارىػا بالصػرؼ مػف الخدمػة،

                                                           
 .8821، مجموعة، ص  14/2/8552مسة ج –ق 2/ لسنة 8434حكمها في الطعن رقم / - 51

و انظار حكمهاا فاي الطعان رقام  ،8124، مجموعة) مرجاع ساابق( ، ص 81/2/8541جمسة  –ق 24/ لسنة 251الطعن رقم / - 52
 .313مجموعة، ص  1نة ، س82/1/8541جمسة  –ق  24لسنة  8184، 8224

 ،غير منشو، سجالت األحكام، مكتبة مجمس الدولة السوري. 23/2/2482صدرفي2482لسنة ( 1/ع/12القرار رقم )  53
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وب للمػػدعي القضػػاء المخػػتص للبػػت فيمػػا ىػػو منسػػ وىػػو ،دعػػوى منظػػورة أمػػاـ القضػػاء الجيائػػيىنػػاؾ 
ػػ؛ الطػػاعف مػػف أفعػػاؿ جرميػػة مةتقػػدًا لػػرتف السػػبب  فػػي ضػػوء الحتػػـ الجيائػػي، الصػػرؼ، ا يجعػػؿ قػػرارمم 

   .(54)باإلل اء.."القانوني في إصداره مما يجعلو منحدرًا لدرؾ االنعداـ، وال يييؿ عيبو فوات ميعاد الطعف 

 :بة على التتييؼ القانوني للوقائعالرقا - الثاني المطلب
رة ليػ ه الوقػائع ووضػعيا يراقب تتييػؼ اإلدا اضي اإلداري مف وجود الوقائع،بعد أف يتحقؽ الق

ًً أنيا أوقعت جياًء تأديبيًا على موظػؼ الرتتابػو مخالةػة إداريػالقانوني  ة، فللقاضػي، فإ ا ادعت اإلدارة مث
 ؟ال  يا بأنيا مخالةة إدارية أـالوقائع المنسوبة إلى الموظؼ يمتف تتيػيةىؿ  :أف يتحقؽ

فعنػدما يعطػي المشػرع وصػػةًا لحالػة معينػة أو وقػػائع ماديػة محػددة، فػػإف تطبيػؽ ىػ ا الوصػػؼ 
" التتييػػؼ راتيػػا اإلداريػػة يطلػػؽ عليػػو اصػػطًحعلػػى الوقػػائع التػػي تصػػادؼ اإلدارة وتسػػتلـي تػػدخليا بقرا

، يػة معينػة داخػؿ إطػار فتػرة قانونيػةالقانوني للوقائع " فالمقصود مف عملية التتييؼ ىػو إدراج حالػة واقع
 .(55)بحيث يمتف أف يحمؿ القرار المتخ  علييا بعد ىا دافعًا مشروعًا التخا ه

وبعػػد أف يتحقػػؽ القاضػػي اإلداري مػػف صػػحة الواقعػػة مػػف الناحيػػة الماديػػة ينػػيؿ علييػػا حتػػـ 
يمػا، فإمػا أف يتنػاوؿ الواقعػة بػالتتييؼ لمعرفػة مػدى تطابقيػا يي  لؾ يسلؾ أحػد طػريقيف أو تلف وفالقانو

م ػ ا أف يعػال  القػانوف بالتةسػير لمعرفػة مػدى انطباقػو علػى الواقعػة، فػإ ا ثبػت عػدـ صػحة مع القػانوف، وا 
مشػوبة بعيػب يػؤدي  ، تانػتيا مع القانوف في الحالػة الثانيػةتتييؼ الواقعة في الحالة األولى وعدـ تطابق

 .(56)إلى إل اء القرار
لمشػػرع فػػي القػػانوف اإلداري أف يعطػػي أغلػػب الحػػاالت تعريةػػًا أو اى لػػإوتجػػري العػػادة بالنسػػبة 

رجػػؿ اإلدارة المخػػتص القػػدرة ى لػػإتحديػػدًا جيئيػػًا للوقػػائع التػػي يعنػػي وجودىػػا أو احتمػػاؿ وجودىػػا بالنسػػبة 
و معرفػة معنػى الوقػائع علػى رجػؿ اإلدارة أف يأخػ  علػى عاتقػعلى التصػرؼ أو االلتػياـ بالتصػرؼ، ويبقػى 

. بمعنى آخر، تتييؼ ى ه الوقائع تتييةًا قانونيًا، فمف النادر بصورة عامػة أف تتػوف قاعػدة موضع البحث
القانوف قاعدة فردية فيي مف خصائصيا أف تتوف عامة مجردة، وصةة العموميػة ىػ ه تتمثػؿ فػي قاعػدة 

ددًا أتبػػر مػػف المراتػػي أو الحػػاالت مرتةعػػة بيػػا مػػف التخصػػيص إلػػى التعمػػيـ بػػأف القػػانوف عنػػدما تحتػػـ عػػ

                                                           
 .غير منشور، سجالت األحكام، مكتبة مجمس الدولة السوري،20/4/2482،صدر في2482عام( ل2ع//101القرار رقم ) 54
 .  881، ، ص 8540 –0د. سالمة جبر، محمود، الرقابة عمى تكييف الوقائع في قضاء اإللغاء، مجمة إدارة قضايا الحكومة ، عدد  55
 .25، ص 8522ابة عمى الوقائع في قضاء اإللغاء، رسالة دكتورا ، جامعة اإلسكندرية، ، الرقمحمد إبراهيم، السيد د. - 56



 الرقابة القضائية على األسباب الواقعية للقرار اإلداري

222 

 

 النتيجػػة إمتانيػػة التطبيػػؽنسػػتخلص مػػف ىػػ ه الحػػاالت بعػػض صػػةاتيا المميػػية المشػػترتة لتعطػػى لنةسػػيا ب
 .جميعيا (57)الحاالت

رجػؿ لماديػة الثابتػة لػدى تقـو على إعطاء الواقعػة ا  لؾ فإف عملية التتييؼ تقتضي أو وعلى
. عػدـ انطباقيػا انطباقيػا أووصةًا يحدد موضعيا داخؿ نطاؽ القاعدة القانونيػة مػف حيػث  سمًا أوااإلدارة 

بعبارة أخرى، فػإف عمليػة التتييػؼ القػانوني تعنػي إرجػاع حالػة مػف الواقػع إلػى أصػليا وانتمائيػا القػانوني 
 .المجردة القانونية بصةتيا العامةمف خًؿ فترة قانونية تأتي بيا القاعدة 

والرقابػػة علػػى التتييػػؼ القػػانوني للوقػػائع ال تثيػػر صػػعوبة فػػي الحػػاالت التػػي تتػػوف فييػػا ىػػ ه 
 Denay، ومػف  لػؾ حتػـ مجلػظ الدولػة الةرنسػي فػي قضػية رطًا فرضو القػانوف لتػدخؿ اإلدارةالوقائع ش
لاصػابة التػي لحقػت تعػرض المجلػظ لمراقبػة تتييػؼ اإلدارة إ    ، فاتحة قضائية في ى ا الشأف التي تانت

نػايع الجنػدي فػي  فػي حػيفتعويضػًا مػف الدرجػة الثانيػة  وأنيػا تسػتحؽ ،أحد الجنود في العمليػات الحربيػة
، وقػد أقػره المجلػظ لمنحو تعويضػًا مػف الدرجػة األولػى  لؾ مدعيًا أف إصابتو تتوافر فييا الشروط الًيمة

إلى المطالبة بتعميـ تطبيؽ ى ا القضػاء علػى سػائر  Braibantفي طلبو. وفي تعليقو على الحتـ  ىب 
 .(58)حاالت الرقابة

وا  ا تػػاف تبريػػر الرقابػػة فػػي حالػػة السػػلطة المقيػػدة علػػى تتييػػؼ اإلدارة للوقػػائع يجػػد سػػنده فػػي 
اشػػتراط القػػانوف أو تحديػػده ليػػ ا السػػبب الػػواقعي بوصػػؼ معػػيف يجػػب التثبػػت مػػف وجػػوده، إال أف تبريػػر 

القانوني لي ه الوقائع في حالة توف القواعد القانونية على جانػب تبيػر مػف التجريػد  الرقابة على التتييؼ
والعموميػػة، أو فػػي حالػػة إ ا لػػـ تتػػف قواعػػد القػػانوف قػػد حػػددت أي شػػرط أو ظػػروؼ يمتػػف لػػادارة علػػى 

   .ضوئيا أو على أساظ منيا استعماؿ سلطتيا الممنوحة ليا قانوناً 
التػي والظػروؼ  الوصػؼ القػانوني للشػروط، تخلؼ التحديػد أوسبؽ أنو في حالة ا مم   فالظاىر

إال أف القضاء تػدخؿ فػي ىػ ه  ،طة تقديرية في تحديد معنى الشروطليا سلتتصرؼ اإلدارة على ضوئيا أو 
، وفػػرض بػػ لؾ مػػا يمتػػف أف تتػػوف اإلدارة للوقػػائع فػػي ىػػ ه الحػػاالت المسػػألة وبسػػط رقابتػػو علػػى تتييػػؼ

، وتػاف  لػؾ بعػد أف حتػـ فرض ب لؾ التتييؼ ال ي توصؿ إليػوو  يشترطيا القانوف،الوقائع التي لـ علييا 
مػػف القػػانوف  118، وتػػتلخص وقائعيػػا فػػي أف المػػادة Gomel (59)مجلػػظ الدولػػة الةرنسػػي فػػي قضػػية 

خولػػت المحػػافظ أف يػػرفض مػػن  التػػرخيص بالبنػػاء إ ا تػػاف مشػػروع  1911يوليػػو سػػنة  13الصػػادر فػػي 
البنػاء المقتػػرح سػػيترتب عليػو تشػػويو جمػػاؿ أحػػد المنػاظر أو المواقػػع األثريػػة، وعلػى ىػػ ا األسػػاظ رفػػض 

                                                           
 .033ابق، ص أبو العينين، ماهر، مرجع سد. - 57

58- C.E ., 13 mai . 1910 ,Réc, p281  ; Braibant (G.) , Le Droit administratif français , Dalloz , Paris , 1984 , p. 209. 
59 – C.E 4avr . 1914 Gomel , Réc , p . 488 .  
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محػافظ بػػاريظ التػػرخيص ألحػد المػػواطنيف بالبنػػاء فػػي أحػد الميػػاديف فطعػػف المػػواطف فػي ىػػ ا القػػرار أمػػاـ 
ضػية ، فالنػػياع فػي ىػ ه القفر الطابع األثري في ى ا الميػدافخير لبحث مدى توامجلظ الدولة وتصدى األ

ن  لـ يتف يدور حوؿ واقعة معينة  .(60)ما تاف يدور حوؿ صحة تتييؼ اإلدارة للوقائع، وا 
 أو لػـ يتػف لديػو تحديػد مسػبؽ لمػا يعػد   ر  ا الحتػـ أف المشػرع لػـ يعػرؼ أو يشػويظيػر مػف ىػ 

لمجػػاؿ لػػادارة أف تمػػارظ سػػلطة تقديريػػة فػػي ىػػ ا الشػػأف، إال أف القضػػاء بةػػرض أـ ال بمػػا يتػػي  ا أثريػػاً 
 .  (61)رقابتو على ى ا النطاؽ جعؿ سلطة اإلدارة مقيدة وليست تقديرية

ومف أىـ صور تتييؼ الوقائع تلؾ التي أصبحت تتعلؽ بػالقرارات الصػادرة بالعقوبػة التأديبيػة، 
د بدقػة تػؿ ، ولتػف المشػرع ال يسػتطيع أف يحػدالموظؼ ال ي يرتتب خطأ تأديبياً  ما تتناوؿفي ه العقوبة إن  

ػػد  مػا يمتػف  ، ويجػب علػى مػػف ىػو مخػػتص بإصػدار القػػرار بالعقوبػة أف يقػػـو ه مػف قبيػػؿ الخطػأ التػػأديبيع 
بصػػةة الخطػػأ  الواقعػػة ىػػؿ تتصػػؼ إلػػى الموظػػؼ لتػػي يقػػرر واقعػػة تنسػػب تػػؿ  ى لػػإبعمليػػة تتييػػؼ بالنسػػبة 

ولمػػػا ليػػػ ا األمػػػر مػػػف محػػػا ير تتعلػػػؽ بال ايػػػات واالعتبػػػارات  ؟المنصػػػوص عليػػػو قانونػػػًا أـ اليبي التػػػأد
، وتػأثير  لػؾ يػة فػي ىػ ا الشػأفالشخصية التي قد تنشأ لدى متخ  القرار فيما يتمتع بػو مػف سػلطة تقدير 

"امتنػػاع  إلػػى أف ريةلسػػو اإلداريػػة العليػػا ا ىبػػت المحتمػػة إ     .(62)حقػػوؽ الموظػػػؼ  ووضػػعو الػػوظيةي فػػي
 بعقوبػػة خةيةػػة، تنةيػػ  العقوبػػة الجيائيػػة ومعاقبتػػو مسػػلتياً  اإلدارة عػػف إعػػادة العامػػؿ المطلػػؽ سػػراحو بعػػد

عػػدـ  ألف   بسػػبب عػػدـ موافقػػة شػػعبة األمػػف السياسػػي علػػى تعيينػػو ال يقػػـو علػػى أسػػاظ قػػانوني سػػليـ،
 (63).."الموافقة األمنية ال تدخؿ ضمف األسباب المبررة إلنياء الخدمة

ة طويلػة منظػورًا إلييػا فقيػًا و قضػاًء علػى أنيػا خًؿ مػدنت عملية تتييؼ الوقائع ى ه وقد تا
مسػػػألة وقػػػائع ال مسػػػألة قػػػانوف، ولػػػـ يتػػػف مػػػف الجػػػائي إخضػػػاعيا لرقابػػػة القاضػػػي اإلداري بعػػػد ه  قاضػػػي 

ينظػػر أصػػبحت رقابػػة التتييػػؼ القػػانوني للوقػػائع إ     اآلنػػؼ  تػػره، Gomelالمشػػروعية حتػػى صػػدور حتػػـ 
 .(64)إلييا على أنيا عمؿ قانوني أو مسألة مف مسائؿ القانوف

وتػبعيـ فػي  لػؾ قضػاءنا  الةرنسي والمصري أسظ ى ه الرقابة افاإلداري افوقد أرسى القضاء
يػة ، و لؾ في تؿ حالة تخضع فييا سػلطة اإلدارة فػي اتخػا  قػرار معػيف لضػرورة تػوافر شػروط واقعاإلداري

                                                           
60– Long (M.) ; Weil (P.) ; Braibant (G.) ; Delvolvé (P.); Genevois (B.), Les grands arrets de la 

jurisprudence administrative , 12' édition , Dalloz , Paris , 1999 , op . cit ., p. 31             
61- Weil (P.) , Le droit administratif , P.U.F., 12' édition , Paris , 1997,p.212.        
62- Braibant (G.), op . cit, P.310 .   

 2444لمعامالقانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العميا السورية مجموعةالمبادئ،2444لسنة8345في الطعن 251/2القراررقم 63
 .153.صالمكتب الفني مجمس الدولة،

 . 113، ص 8538عصام ،السمطة التقديرية والرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة ، رسالة دكتورا  ، جامعة القاهرة ،  البرزنجي،- 64
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يحػػؽ للقاضػػي اإلداري فػػي ىػػ ه الحالػػة، أف يراقػػب إلػػى جانػػب الوجػػود إ    معينػػة يػػنص علييػػا القػػانوف، 
 القاعػػدة القانونيػػة أتػػد مػػف أنيػػا تنضػػوي ضػػمف إطػػارالمػػادي ليػػ ه الوقػػائع، التتييػػؼ القػػانوني ليػػا ليت

 .خ  مف جانب اإلدارةاإلجراء المت ، أي مدى توافر الوصؼ القانوني في الوقائع التي استند إليياونطاقيا
ًً تجاريػًا  مةتش التػأميف ىؿ ي ع د  مجلظ الدولة الةرنسي  وبناًء على  لؾ يبحث موظةػًا أو ممػث

تػػ لؾ يبحػث التتييػؼ القػػانوني لعمليػة نقػؿ الشػػخص فػي محػؿ تجػػاري مػف بلػد إلػػى  (65)فػي معنػى القػانوف
ًً أـ إنشػاء لتجػارة آخر، وىؿ يعػد   إلقػاء تلمػة رثػاء مػف قبػؿ أحػد القضػاة فػي ، تمػا حتػـ بػأف واقعػة (66)نقػ

جنػػاية شػػخص تػػاف محبوسػػًا التيامػػو فػػي جريمػػة االعتػػداء علػػى السػػيادة الةرنسػػية دوف أف تتػػوف ىنػػاؾ 
لػػتحةظ مناسػبة خاصػػة تػدعوه إلػػى  لػػؾ العمػؿ، بػػأف ىػػ ه الواقعػة ت عػػد  خطػأ تأديبيػػًا خرجػػت بالقاضػي عػػف ا

 .(67)الوظائؼ ال ي يجب أف يراعيو شػاغلو
ًً :ولم  جلظ الدولة الةرنسي مجاالت أخرى بسط فييا رقابتو على تتييؼ الوقائع، نػ تر مث

الرقابػػة علػػى صػػحة تتييػػؼ اإلدارة للوقػػائع التػػي تتخػػ ىا سػػببًا للقػػرار التػػأديبي، والتحقػػؽ مػػف أف ىػػ ه  -
 .(68)الوقائع تتوافر ليا صةة الخطأ الوظيةي أو التأديبي التي تسم  بتوقيع الجياء

ف ابػة علػى قػرارات السػلطة اإلداريػة المختصػة بالسػػماح ألربػاب العمػؿ بةصػؿ األجػراء لػدييـ إ ا تبػػي  الرق -
علػى األخطػاء ، ولػـ يقتصػر مجلػظ الدولػة فػي ىػ ه الرقابػة (69)ارتتابيـ أخطاء تأديبية  ات خطورة تافيػة

ت ت ػػب  التػػي  نمػػا امتػػد حػػديثًا بيػػ ه الرقابػػة لت ت ر  شػػمؿ تػػ لؾ تقػػدير بمناسػػبة مباشػػرة الوظيةػػة داخػػؿ العمػػؿ، وا 
خػػػارج إطػػػار مباشػػػرة الوظيةػػػة، وتتييػػػؼ ىػػػ ه التصػػػرفات بوصػػػةيا مػػػف األخطػػػاء  جػػػريالتصػػػرفات التػػػي ت

 (70)الأـ  ررة لةصؿ األجير أو العامؿ،التأديبية  ات الخطورة التافية والمب
توافر صةة اإلباحية، في المواد التػي تنشػرىا الجرائػد والمجػًت والتػي يجيػي القػانوف الرقابة على مدى  -

 .(71)/ سنة18منع بيعيا أو اإلعًف عنيا لألشخاص ال يف تقؿ أعمارىـ عف /
ومف  لؾ ما  ىب إليو أيضًا مجلظ الدولة المصري مف أف قياـ أحػد المػأ ونيف بػاليواج لػيظ 

، تمػػا ال ي عػد   لػؾ إخػػًاًل اـ الشػرع أو النظػاـ العػاـولػيظ فيػو مخالةػة ألحتػػ فيػو مخالةػة للقػوانيف واللػػوائ 

                                                           
65 – C.E ., 5déc . 1947 , Ploix , Réc , p . 461 .   
66– C.E ., 2mai . 1975 , Dame Ebri et autres , Réc , P . 280 .  
67– C.E ., 10.7.1945 , Réc , p. 1159.   
68 – C.E ., 4.1.1963 , Blain , Réc , p. 15.   
69– C.E ., 8.3.1968 , Plenel , Réc , p. 168 ; C.E ., 19.10.1988 , S.E.M.U. Monoprix , Réc , p. 772 .   
70– C.E ., 7.12.1990 , Center d aid par le travail chantecler , A.J.D.A , 1991 , févier , p. 120.   
71 – C.E ., 5.12.1956 , Thibault , Réc , p . 20.   
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األعمػاؿ العػامليف لشػرتة للقيػاـ ب تما أف تتويف بعػض .(72)بواجبات وظيةتو يبرر توقيع جياء تأديبي عليو
نمػا ليػا مػف بجميػع أنواعيػا ال تسػتقيـ تشػرتة مدنيػة، وتوييعيػا األفًـ السينمائية الًيمة إلنتاج تل يا  وا 

 58، وا   حظػػر القػػانوف عػػداد األعمػػاؿ التجاريػػة بطبيعتيػػا طبيعػػة شػػأنيا وعمػػـو أغراضػػيا ممػػا يػػدخؿ فػػي
دارتيػا ىػ ه الشػرتات، فػإف إنشػاء مػاؿ التجاريػةعلى العامليف بالدولػة ممارسػة األع 1971لسنة  تػدخؿ  وا 

يصػدر ، و ىبػت المحتمػة اإلداريػة العليػا المصػرية إلػى أنػو ال يجػوي للمحػافظ أف (73)في عداد ىػ ا الحظػر
فر إحدى الحاالت الطارئة وفقًا للقانوف، أي تلؾ التي يتػوف فػي الوسػع ا، إال بعد تو قرار االستيًء المؤقت

شػاطيا توقعيا ، وعليو فإف احتيػاج مؤسسػة التػأميف والمعاشػات بمحافظػة المنيػا لمقػر مناسػب لمباشػرة ن
. وانتيػت المحتمػة حػديثًا (74)في دائرة المحافظة ال يمتف وصةو بأنو مػف الحػاالت الطارئػة أو المسػتعجلة 

 د  لعامػؿ علػى سػبيؿ اليقػيف فعػؿ إيجػابي أو سػلبي يعػى الػإف يسػند أ ولية التأديبية ىوؤ مناط المسإلى أف 
فو  .ؾ العامػؿمنو في وقوع المخالةة اإلداريػة المأخػ  اإلداري علػى سػلو  إسياماً  اسػتباف أنػو لػـ يقػع منػو  ا 

الصادر بمجاياتػو فػي ىػ ه  رويصب  القرا. وجب القضاء ببراءتو ،العقابالمؤاخ ة و  حتـ ا يشتؿ مخالةة تم
 ير التةايػة بصػةة عامػة فػي أي عنصػردتقػ  ىبػت إلػى أف تما .(75)"..للسبب المبرر لو قانوناً  الحالة فاقداً 
بػؿ  ،مػف تػؿ قيػد إال أف  لػؾ لػيظ طليقػاً  ،التػي تتػرخص فييػا اإلدارة ىػو مػف األمػور التقػدير مف عناصر

 لػؾ أف .مػف وقػائع تنتجيػا  سػائ اً  إلػى عناصػر ثابتػة مستخلصػة استخًصػاً  بأف يتػوف مسػتنداً  اً مشروط
 ،لػو قانونػاً  بتقدير درجة التةاية شأنو شأف أي قرار إداري يجب أف يقـو على سػببو المبػرر الصادر القرار
ال تا  (76).."لسببلرتف ا ف فاقداً وا 

الصرؼ مف  نو ولئف تاف قرارإومف حيث  "..السورية إلى أنو المحتمة اإلداريةتما ت ىب 
ال ي  اللجنة الثًثية ىو ف محضرأ غير ،داري محؿ الطعف أماـ ى ه المحتمةاإل القرار الخدمة ىو

 توإطار رقاب حؽ القضاء اإلداري فيومف ثـ يتوف مف  ،الم تور بني علييا القرار يتضمف األسباب التي
ى ا  مف خًؿ إبراي ه األسباب التي بني علييا القرارف يطلع على ى أالمشتو منو  على مشروعية القرار

مف /137نو وباستقراء المادة /ومف حيث إ أمامو للتحقؽ مف مدى قانونية سبب الصرؼ، المحضر
 ،اللجنة الثًثية أي طابع سري لـ يسبغ على محاضرف المشرع أاسي للعامليف في الدولة القانوف األس

                                                           
 . 880، مجموعة ) مرجع سابق ( ص  2/8/8543، جمسة  2لسنة  8810المحكمة اإلدارية العميا في الطعن رقم  - 72
 . 8813، مجموعة ، ص  20/2/8542، جمسة  20لسنة  228المحكمة اإلدارية العميا ، قضية  - 73

 . 824، مجموعة ، ص  2/0/8541، جمسة  22لسنة  8814حكمها في الطعن  74

،المكتبة  حامد، الشريف، د.، العميا اإلداريةالتي قررتها المحكمة  مجموعةالمبادئ21/82/2448جمسة  01لسنة 8351رقم الطعن 75
 .122ص2445،اإلسكندرية1ج  العالمية،

  .122المرجع السابق،ص حامد الشريف، د.، العميا اإلداريةلممحكمة  مجموعةالمبادئ القضائية2448لسنة 8/82/2448جمسة  14لسنة 8055الطعن رقم  76
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الصرؼ مف  قرار إل اء الدعوى الرامية إلى رأثناء نظ في ولـ يمنع القضاء اإلداري مف االطًع علييا
امتناع الجية المدعى  ف  إف ،وعليو الحؽ في ى ه القضية. إلى تلمة وؿو لؾ في سبيؿ الوص الخدمة،

ما ينيض حجًة على عدـ وجود أسباب إن   المشتو منو، ليو القرارإييا عف تقديـ المحضر ال ي استند عل
 ف الم تورمف القانو /137ف المادة /أ لؾ ب المدعية مف الخدمة،مقبولة قانونًا تستدعي صرؼ الجية 

وى ا  لييا آنةًا،إ اح اللجنة الثًثية المشارالصرؼ مف الخدمة اقتر  قرار قد اشترطت أف يسبؽ صدور
جراءات الشتلية الجوىرية التي فرضت مراعاًة لحقوؽ العامليف ؿ على أف  لؾ االقتراح يعد مف اإلما يدإن  

ومف حيث إنو مف  الحيلولة دوف أف يتوف استقرارىـ الوظيةي عرضة للتيديد دوف أسباب جدية.. ابت اء
حيا يمن بيد أف  لؾ ال مليمة بتسبب بعض قراراتيا، ارة غيردإلولئف تانت االمستقر فقيًا واجتيادًا أنو 

ار ال ي ، بؿ إف القر صدارىاإتوافقة مع الواقع والقانوف تسوغ لى أسباب مإحرية إصدار قرارات ال تستند 
إلى أسباب ال يسوغ قانونًا أف يستند إلييا في  أو ،ب مبنية على وقائع لـ تثبت صحتيالى أسباإيستند 

فإف  ومف حيث إنو وتأسيسًا على ما سلؼ بيانو، مشروعية..يتوف مشوبًا بعيب الً ،إصدار  لؾ القرار
توف وي ويقـو على سبب غير صحي  وسليـ مف الناحية القانونية، المشتو منو ليظ لو ما يبرره، القرار

 وفئتيا اوظيةتية المدعية إلى عمليا بلياـ الجية المدعى علييا بإعادة الجيمف المتعيف إل اؤه تمييدًا إل 
  .(77)..." اتيا

على بسػط رقابتػو علػى التتييػؼ القػانوني للوقػائع،  اطراد مجلظ الدولة في فرنسا ومصر معو 
و لػؾ بصػدد بعػض القػرارات  ،فإف تً المجلسيف يمتنع عف بسط رقابتو فػي بعػض األحيػاف علػى التتييػؼ

المػادي للوقػائع فقػط، دوف التطػرؽ ، بحيث يقتصر دور المجلظ على مجػرد التحقػؽ مػف الوجػود اإلدارية
إلى بحث التتييؼ ال ي أضةتو اإلدارة علييػا، بحيػث يتػرؾ لألخيػرة حريػة إجػراء عمليػة التتييػؼ القػانوني 
ليػػا دوف رقابػػة منػػو، و لػػؾ أخػػ ًا بػػبعض االعتبػػارات العمليػػة التػػي يةضػػؿ القاضػػي اإلداري معيػػا أف يتػػرؾ 

ى ا االمتناع مف شأنو أف يؤدي إلػى ييػادة السػلطة و  .(78)علييامًءمتيا دوف أف يعقب  ة أمر تقديرلادار 
التقديرية لادارة في ى ا الخصػوص. وتعػود ىػ ه القػرارات التػي يمتنػع مجلػظ الدولػة الةرنسػي عػف رقابػة 

 :  تييؼ وقائعيا إلى نوعيف رئيسيػيفت

                                                           
 ،غيرمنشور،سجالت األحكام، مكتبة مجمس الدولة السوري.4/1/2482، صدرفي 2482( لعام 204/8القرار رقم ) - 77
 .821د، حمد عمر، مرجع سابق، ص د. حم - 78
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أساسػًا وى ه القرارات تتصؿ بسًمة الدولة والمحافظة على أمنيا وتتعلػؽ  :قرارات الضبط اإلداري -1
قػامتيـ،  األجانػب بقرارات تنظػيـ نشػاط ، ومػع  لػؾ (79)الجمعيػات األجنبيػة والمطبوعػات األجنبيػة  ونشػاطوا 

ممتػف مػف  فمف المًحظ مف أحتاـ مجلظ الدولة الةرنسي الحديثة أنو يتجو إلى التضييؽ إلى أقصى حدٍ 
بسػط المجلػظ رقابتػو علػى قػرارات اإلدارة بػرفض مػن  الرعايػا األجانػب مػف دوؿ إ    نطاؽ ىػ ا االسػتثناء، 

و لػؾ دوف  ؛مدة عشر سػنوات قابلػة للتجديػد وفقػًا للقػانوففرنسا  المجموعة األوربية تصري  باإلقامة في
صػدد قػرارات اإلدارة بػرفض الجمػع . تػ لؾ فعػؿ ب(80)حاجة إلػى إثبػات وقػوع أي خطػأ ظػاىر فػي ىػ ا الشػأف

بيف أفراد األسػرة الواحػدة إ ا تػاف عائليػا مػف األجانػب المقيمػيف فػي فرنسػا ويرغػب فػي استحضػار أسػرتو 
 المػػنظـ لحػػػؽ تجميػػػع  1984/ ديسػػػمبر 4المعػػػدؿ بالمرسػػـو رقػػػـ / 1976إبريػػػؿ  29وفقػػًا للمرسػػػـو رقػػـ 

ديػد الميمػع اإلداري علػى تقػدير اإلدارة لخطػورة التي ، فةي مثؿ ى ه الحاالت غدت رقابة القاضي(81)األسرة 
الػ ي تأسػظ عليػو قػرار اإلدارة بػرفض التصػري  لألجانػب باإلقامػة فػي فرنسػا، غػدت قيامو للنظػاـ العػاـ، 

 .(82)، وعلى التتييؼ القانوني لياتاملة على الوجود المادي للوقائعى ه الرقابة 

إ    ، (83)تتػوف وقائعيػا  ات طػابع فنػي معقػدالقرارات التػي تحتػاج إلػى تقػدير فنػي أو   -2
تعانة بػرأي دوف حاجػة إلػى االسػعف مباشرة الرقابػة علييػا بنةسػو  يجد مجلظ الدولة نةسو أماميا عاجياً 

. لػػ لؾ فإنػػو بػػداًل مػػف رفػػض الرقابػػة علييػػا أو التظػػاىر بمباشػػرتيا، يػػؤثر أف يتػػرؾ الخبػػراء مػػف أىػػؿ العلػػـ
 اتيػػا، بعػػد ىا األتثػػر قػػدرة بمػػا تملتػػو مػػف أجيػػية فنيػػة وعلميػػة علػػى إجػػراء تقػػدير ىػػ ه القػػرارات لػػادارة 

 .(84)التتييؼ الصحي  والسليـ قانونًا للوقائع التي يقـو علييا القرار اإلداري
وينتي  مجلظ الدولة المصري المني  نةسو في استبعاد الرقابة على التتييػؼ القػانوني للوقػائع  

نػػب، وفػػي الحػػاالت التػػي تتطلػػب خبػػرة فنيػػة أو علميػػة تتقيػػيـ البحػػوث فػػي حػػاالت الضػػبط الخاصػػة باألجا

                                                           
79– C.E ., 22.4.1955 , Association franco – russe , Réc , p . 202 ; C.E ., 13.11.1987 , Minister de L 

interieur c./m Tang Kamke ung . A.J.D.A , 1987 , Réc , P 711 ; C.E ., 24.10.1988 , Mohmmed   

Ammouhe , A.J.D.A., 1988 , P . 553 .    
802 – C.E ., 24.10.1992 , Ragusl , A.J.D.A , 1991 , Réc , P .324 . ; C.E ., 19.11.1990 , M, Raso , 

A.J.D.A. , 1991 , p . 325 .  
813 – C.E ., 7.12.1990 , Keles , A.J.D.A , 1991 P 326 .                                                                             

   
82– Long (M.) ; weil (D.) ; Braibant (G.) ; Delvolvé (P.) ; Genevois (B.) , 1999 , op . cit , p . 174 ., 
13.11.1985 , Ministre de linterieur et de la Décentralisation c/ Barrutiabengoa Zabarte , p . 321   
83René chapus, , op . cit , p.899. 
845- C.E ., 27.4.1951 , Societé Toni , Réc , p . 263 .  
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وفػػػي مجػػاؿ تصػػػحي  أوراؽ اإلجابػػػة تانػػػت محتمػػػة القضػػػاء  .(85)المقدمػػة للجػػػاف فحػػػص اإلنتػػػاج العلمػػػي
تجعػػؿ  لػػؾ األمػػر فػػي صػػميـ عمػػؿ الجيػػة اإلداريػػة دوف ، ف بعػػدىا المحتمػػة اإلداريػػة العليػػاو مػػ ،اإلداري

رقابة أشد على ىػ ا التقػدير للػدرجات مػف خػًؿ مقارنػة اإلجابػات التػي  ت بسطمعقب علييا، إال أنيا بدأت 
، وفػي  لػؾ  ىبػت محتمػة القضػاء تي تلـي الجية اإلدارية بإيداعياقاـ بيا الطالب باإلجابات النمو جية ال

علػػى أف عمليػػة تصػػحي   د اسػػتقرفػػإف قضػػاء ىػػ ه المحتمػػة قػػ، و بالنسػػبة إلػػى رتػػف الجديػػةن ػػإ إ     اإلداري"
ىي مف المسائؿ الةنية التػي تسػتقؿ بيػا  الدرجة التي يستحقيا، أوراؽ إجابة الطالب في االمتحاف وتقدير

الجيػػة اإلداريػػة بأجييتيػػا المتخصصػػة، وتتػػرخص فػػي تقييميػػا طبقػػًا للضػػوابط والمعػػايير العلميػػة والةنيػػة 
ييػػا فػػي  لػػؾ مػػف القضػػاء اإلداري، إال إ ا تػػاف التقػػدير وال معقػػب عل مػػف صػػميـ اختصاصػػاتيا، التػػي تعػػد  

 .أو إ ا شػػاب عمليػػة التصػػحي  الخطػػأ المػػادي االنحػػراؼ بيػػا، أو مشػػوبًا بعيػػب إسػػاءة اسػػتعماؿ السػػلطة،
 لػػؾ ال يجػػوي للقضػػاء أف يحػػؿ نةسػػو محػػؿ الجيػػة اإلداريػػة فػػي تقييميػػا إجابػػة الطالػػب ومػػا  وفػػي غيػػر

ي  لؾ إلى تدخؿ القضاء في أمور فنيػة تقديريػة ىػي مػف اختصػاص يستحقو عنيا مف درجة حتى ال يؤد
تػ لؾ فالمحتمػة اإلداريػة العليػا فػي نطػاؽ تصػحي  إجابػات  .(86)"الجية اإلدارية المنوط بيا أمر التصػحي 

فػ ىبت  ،طًب الجامعة مايالت ال تتدخؿ فػي التقػدير المعطػى لتػؿ إجابػة نػيواًل علػى اعتبػارات فنيػة بحتػة
ما تثيره الطاعنة مف عدـ التناسب بيف إجاباتيػا والدرجػة التػي قػدرت ى لإو بالنسبة ن  إإلى أنو "ومف حيث 

و مػف األمػور وصػةفي تقػدير الجيػة اإلداريػة ب ا يدخؿ لؾ مم   ليا في مادة علـ االقتصاد االجتماعي، فإف  
 .(87)السلطة أو االنحراؼ بيا استعماؿ  خً تقديرىا مف إساءة داـماةنية التي ال معقب علييا فييا ال

إلػػى بحسػػب الةقػػو المصػػري ىػػ يف النػوعيف مػػف القػػرارات  فويرجػع إحجػػاـ الرقابػػة القضػػائية عػػ
مجلػػظ الدولػػة أف المصػػلحة العليػػا للدولػػة تقتضػػي أف يتػػرؾ لػػادارة سػػلطة تقديريػػة واسػػعة، ومػػف  تقػػدير

وعلميػػػة أقػػػدر منػػو علػػػى إجػػراء التتييػػػؼ السػػػليـ ناحيػػة أخػػػرى، فػػإف اإلدارة بمػػػا لػػػدييا مػػف أجيػػػية فنيػػة 
   .(88)للوقائع

تقيػيـ  بػأف".. تصػرح المحتمػة اإلداريػة العليػا إ     ، اتػو االتجاهب مجلظ الدولة السوريوي ىب 
علػى  جنػة المرتييػة،لبال اللتي يسػتحقونيا يتػوف منوطػاً  نسبة عًوة الترفيع أداء العامليف مف أجؿ تقدير

                                                           
جمساااااة  3لسااااانة  222، الطعااااان  024، مجموعاااااة ، ص  2/8541/ 5جمسااااة  81لسااااانة  284لعمياااااا ، الطعااااان رقااااام اإلداريااااة ا - 85

 . 221، مجموعة ) مرجع سابق ( ، ص  81/82/8540
 . 115، مجموعة )مرجع سابق ( ، ص  21/8/8550ق جمسة  03لسنة  5411الدعوى رقم  - 86
جمسة  –ق  13لسنة  2180، والطعن رقم 338جموعة، ص ، م 21/0/8551جمسة  –ق  12لسنة  1212الطعن رقم  - 87

 . 514، ص ، مجموعة )مرجع سابق ( 20/1/8552

 .034، صو العينين ، ماهر ، مرجع سابقد. أب 88
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لجػػاف تقيػػيـ أداء العػػامليف فػػي الدولػػة ال يعنػػي أف تحػػؿ المحتمػػة محػػؿ لجػػاف التقيػػيـ أف الطعػػف بقػػرارات 
ف دور المحتمة يتوف فقط الرقابػة والتحقػؽ  صاحبة الصًحية في تحديد الدرجة التي يستحقيا العامؿ، وا 

 (89)لـ يشبو عيب إساءة استعماؿ السلطة.." مف أف ى ا التقدير

 :مًءمة القرار للوقائعرقابة على : الالثالث المطلب
بصػدد األسػباب الواقعيػة للقػرار اإلداري علػى الوجػود المػادي للوقػائع  رقابػة القاضػي ال تقتصر

بػػيف  أي مػػدى المًءمػػة، ضػػًا رقابػػة مًءمػػة القػػرار للوقػػائعبػػؿ تشػػمؿ أي ،ليػػاورقابػػة التتييػػؼ القػػانوني 
 .  ومحتواه (90)القرار ال ي أصدرتو ومضموف ،قرارىا رة إلصداالوقائع التي استندت إلييا اإلدار 

علػػى أف لجيػػة اإلدارة حريػػة  ة طويلػػة مػػف الػػيمف فػػي ىػػ ا الصػػددمػػدوسػػارت القاعػػدة العامػػة 
إف  لػػؾ مػػف إطًقػػات إ     ، والتصػػرؼ الػػ ي تتخػػ ه حياليػػا،أىميػػة الحالػػة والخطػػورة الناجمػػة عنيػػا تقػػدير

طويلػة علػى التػياـ ي مػدة مجلػظ الدولػة الةرنسػعمػؿ وقػد  .(91)اإلدارة التي ال تخضع فييا لرقابة القضػاء 
الدولػة  اوتبعػو فػي  لػؾ مجلسػ، أو عػدـ مًئمتػو (92)قراراتيػا لطات اإلدارة في تحديػد مًءمػةالحياد إياء س

 المصري والسوري.
،ًً عمؿ مجلظ الدولػة الةرنسػي وللحػد مػف سػلطة اإلدارة التقديريػة إ     لتف ى ا لـ يستمر طوي

و لؾ في الحػاالت التػي تتجػاوي فييػا اإلدارة الحػدود القصػوى لسػلطتيا  ؛مف االستثناءاتعلى إيراد العديد 
رقابتػػو علػػى مػد   حاليػػًا يعمػؿ القضػػاء الةرنسػي علػػى التقديريػة ومػػدى تأثيرىػا فػػي حقػوؽ وحريػػات األفػراد.

بمثػػؿ ىػػ ه العمػػؿ اإلداري عنػػدما تمػػارظ اإلدارة سػػلطتيا التقديريػػة فػػي الحػػاالت التػػي تتػػوف متمتعػػة فييػػا 
وال إلػػى أسػػباب  ري مسػػتندًا إلػػى وقػػائع غيػػر صػػحيحة ماديػػًا،دااإل وبحيػػث يجػػب أال يتػػوف القػػرار السػػلطة،
وال أف يتػػوف مشػػوبًا بعيػػب االنحػػراؼ فػػي اسػػتعماؿ  فػػي التقػػدير، بػػي ف وال إلػػى خطػػأ ،م لػػوط فييػػا قانونيػػة
األشػػياء، تمػا ىػو عليػو االنحػراؼ فػػي وعػد  مجلػظ الدولػة أف الخطػػأ البػي ف ىػو مجػاؿ منطػؽ  ،(93)السػلطة

أنػػو يحػػؽ لػػادارة أف تمػػارظ سػػلطاتيا،  وبمعنػػى آخػػر، اسػػتعماؿ السػػلطة فػػي المجػػاؿ األدبػػي والخلقػػي.

                                                           
 .242مرجع سابق.ص2444لمعامالقانونية التي قررتها المحكمة  المبادئ مجموعة 2444لسنة244في الطعن813/2القرار 89

90Lombard (M.) , Le droit administratif , 2 édition , Dalloz, Paris , 1998,p,665    

 .51بدران ، محمد، مرجع سابق، ص د.  - 91
92- Richer (L.) , Droit des contrats administratifs , L.G.D.J., Paris , 1995 ,p.478  
93SALON Serge SaviGNA Jean-charles , Code de la function Publique , 8 eme, edition , Dallo2, Paris 

,   2009 , p 243 .  
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نػًا فػي خطػًأ بي   يػر مسػموح ليػا أف ترتتػب حماقػات أوولتنػو غ ومياميا وال يجوي ألحد منايعتيا فػي  لػؾ،
 .(94)التقدير

 بمبػػدأ ممارسػػتيا لسػػلطة التقػػدير بػػؿ تتقيػػد عنػػد ،ىوائيػػاأل يخضػػع ال اإلدارة أصػػب  تقػػدير إ اً 
وىػػ ا مػػا  واالستنسػػاب، ويةيػػـ مػػف  لػػؾ أنػػو يحػػؽ للسػػلطة اإلداريػػة أف تخطػػ  التقػػدير .(95)المشػػروعية

أي فػي  ولتف ال يحؽ ليػا الوقػوع فػي خطػأ بػي ف فػي ىػ ا المجػاؿ، ومنطؽ األشياء، تقتضيو طبيعة األمور
ال تاف مصير رة وحتمية،خطأ يتصؼ بالوقت  اتو بخطو   .(96)اإلبطاؿ عمليا المشوب بمثؿ ى ا العيب، وا 

البػدييي فمػف عنػد حػد،  ممارسة ى ا النوع مف الرقابة الةرنسي بصدد القضاء ولـ يقؼ تطور
 حػػاالتحتػػى شػػمؿ تقريبػػًا  واالجتيػػاد فيػػو أخػػ  يتوسػػع شػػيئًا فشػػيئًا، ىػػ ا القضػػاء قػػد تطػػور ف  إ :أف يقػػاؿ

أف قضػػاء  مػػاداـلػػف يػػتـ الحػػديث عػػف حػػاالت مسػػتثناة و  .ومجاالتيػػا تل يػػا (97)السػػلطة التقديريػػة لػػادارة
تتػرؾ عنػد  ال  يجػب أ فإنػو ع نطاؽ السلطة التقديرية لادارة، لؾ أنو ميما اتس ،رمستم المجلظ في تطور
ال تنا أماـ مجاؿ مةتوح  بة،مباشرتيا دوف رقا  .(98)وانعداـ الحريات ًستبدادلوا 

د الشػروط التػي مػف حيػث إف المشػرع حػد   إلى أنػو".. ت ىب المحتمة اإلدارية العليا المصريةو 
ف يتػػوف ف بػػيف ىػػ ه الشػػروط أومػػ ،يتعػػيف توافرىػػا فػػيمف يقبػػؿ بتليػػة الشػػرطة و يسػػتمر فػػي الدراسػػة بيػػا

شػرط أال وى ا الشرط على ما جرى عليو قضاء ى ه المحتمػة يختلػؼ عػف  .محمود السيرة وحسف السمعة
األمانػة  يتوف الطالب قد حتـ عليو بعقوبة جنايػة أو بعقوبػة مقيػدة للحريػة فػي جريمػة مخلػة بالشػرؼ أو

 ،د األسػباب التػي يترتػب علييػا فقػدهدوف تحديػ وا   ورد النص على حسف السمعة والسيرة الحميػدة عامػاً .
السػمعة لجيػة اإلدارة فػي حسػف  فإف المشرع ب لؾ يتوف قػد اسػتيدؼ مػف  لػؾ إفسػاح المجػاؿ فػي تقػدير

ف األمػف ومطػاردة الخػػارجي ىتقػدير مسػئوليتيا عػف إعػػداد ضػابط الشػرطة الػػ ي سػيتولى ميػاـ الحةػاظ علػػ
وال ريػػب فػػي أف سػػمعة طالػػب .أعرضػػيـ و ممتلتػػاتيـ والػػيود عنيػػا عػػف القػػانوف وصػػوف أرواح النػػاظ و 
عملػو  أف تػؤث ر  فػيأف يتػوف ليػا بػو يمتػف  بأوضاع تحيط الخلقي أو الشرطة تتأثر بمسلتو الشخصي أو

 ًً ومػف ثػـ فػً ترتػب علػى جيػة اإلدارة فػي تقػدير تخلػؼ حسػف السػمعة فػي طالػب .تضابط شرطة  مستقب
أدلػػػة تبػػػرره وخػػػً تقػػػديرىا مػػػف إسػػػاءة السػػػلطة د ىػػػ ا التقػػػدير مػػػف وقػػػائع وأسػػػباب و الشػػػرطة متػػػى اسػػػتم

                                                           
94SALON Serge SaviGNA Jean-charles , op,cit ,p.244; C.E ., 26.10.1979 , Leca , L . 393 , A.J.D.A ., 

1979 , P . 44 . ; C.E., 16.2.1973, Baret , Rec , P .147. 
95Trotabas (L) et Isoart (P), Droit  public , paris ,L.G.D.J 1998 ,p.317.  
96C.E ., 15.3.1968 , Syndicat national des automobilistes , Rec ., p . 188; C.E ., 20dec . 1967 , Min . 
Interieur . Faber – luce, Rec , P . 511   
97René chapus, , op . cit , p.899.  
98Pierre Gévart , Tout savoir sur la fonction pour briller anx concours . Etudiant.2006. Paris,p.306;  
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نػو تجػدر إومػف حيػث  ".السورية إلػى أنػو العليادارية المحتمة اإلت ىب  مف جانبياو  .(99).."واالنحراؼ بيا
الجميوريػػة  عػػف السػػيد رئػػيظ ف المرسػػـو التشػػريعي الصػػادرألػػى إة فػػي موضػػوع القضػػية الماثلػػة شػػار إلا

ابت ػػاء تحقيػػؽ  نمػا صػػدرإ ،لػػ ي قضػػى بتثبيػت العػػامليف المػػؤقتيفا 2011/ لعػاـ62رقػػـ العربيػة السػػورية 
ومػػف  .بالعػػامليف الػػدائميف ومسػػاواتيـ ،يف راحػػتيـمأللعػػامليف المػػؤقتيف فػػي الدولػػة وتػػ الػػوظيةي االسػػتقرار

 ةً سػن  واسػتقر العمػؿ عليػو حتػى غػدا  رداري قد تواتاجتياد القضاء اإل ف  ألى إشارة ت لؾ اإل نو تجدرإحيث 
مطلقػة فػي فعػؿ دارة سػلطة إلايعنػي مػن   القديريػة ف مػدلوؿ الصػًحية والسػلطة التأفي القوؿ بػ ومنياجاً 
فػي  مسػتقراً ولي ا فقد بػات  .ف تبقى ممارسة ى ه الصًحية  ضمف حدود المشروعيةأبؿ تعيف  ،ما تشاء

نقاىػا أفضػؿ الظػروؼ و أةسػو فػي نف يضػع أالصػًحية التقديريػة علػى صػاحب  فنػو يتعػي  أمبادئ القضاء 
 ثعػػػف البواعػػػ بعيػػػداً بػػػروح موضػػػوعية  ف يجػػػري التقػػػديرأو  ،لممارسػػػة الصػػػًحية الممنوحػػػة لػػػو  قانونػػػاً 

 وأ لييػػا القػػرارع نػػيبعلػػى رقابػػة الوجػػود المػػادي للوقػػائع التػػي  القضػػاء دور ولػػـ يعػػد يقتصػػر ،الشخصػػية
لييػػا إيػػت تالتػػي ان رقابػػة القضػػاء فػػي ىػػ ا المجػػاؿ للبحػػث فػػي صػػحة النتيجػػةنمػػا تمتػػد ا  و  ،ةيػػاييتتصػػحة 

قصػػرت  وأف ىػػي حػػادت عػػف  لػػؾ إ ،القػػويـ وسػػلوؾ الطريػػؽلػػى جػػادة الصػػواب إلياميػػا بػػالعودة ا  دارة و اإل
لػػى الوثػػائؽ فػػي ملػػؼ ىػػ ه إنػػو وبػػالرجوع إومػػف حيػػث  ،الػػدعوى المبػػرية  فػػيالوثػػائؽ وفػػي ضػػوء  ..فيػػو

بػيف يػدي الماثلػة  ادارة المطعػوف ضػدىوالتتػب الصػادرة عػف اإلعقود استخداـ الطاعنة  وال سيما،القضية 
فػػػي المرسػػػـو عػػػادة التعيػػػيف المنصػػػوص علييػػػا إلشػػػروط  ةمسػػػتوفي ف الطاعنػػػةأف يتبػػػي   ،حتمػػػةىػػػ ه الم

عػػادة إ ارقػػر  صػػدارإبالجيػػة المػػدعى علييػػا لػػياـ إف معػػو الػػ ي يتعػػي   ،األمػػر2011/ لعػػاـ 62رقػػـالتشػػريعي 
لياميػا  ،عػادة التعيػيفإًا مف تاريخ تقديميا طلب بدء ،تعييف الطاعنة بمنحيػا الةػروؽ الناجمػة عػف  لػؾ وا 

لوقػائع الماثلػة بػيف اوفي ضوء نو إحيث  ومف ظ..اسات وتسوية وضعيا على ى ا األرواتب وتعويضمف 
بػالقبوؿ  راً يف الطعف الماثػؿ يتػوف جػدإف ،المستقيـبالقسطاظ  وبعد تمحيصيا ووينيا ،يدي ى ه المحتمة

نػو إومػف حيػث  اء اإلداري السػورية إلػى أنػو:"..ت ىب محتمة القض تما .(100)."ه.. تر السالؼ  على النحو
تجػػب اإلشػػارة بدايػػة إلػػى أف مػػدلوؿ الصػػًحية التقديريػػة السػػلطة التقديريػػة ال يعنػػي مػػن  اإلدارة صػػًحية 

 ،حية التقديريػة ضػمف حػدود الشػرعيةف أف تبقػى ممارسػة ىػ ه الصػًبػؿ يتعػي   ،مطلقة بأف تةعؿ ما تشػاء
ف علػػى صػػاحب أنػػو يتعػػي  ليػػ ا اسػػتقر القضػػاء اإلداري فػػي الػػدوؿ التػػي تأخػػ  بنظػػاـ ايدواج القضػػاء علػػى 

وأف يجػري  ،نقاىػا لممارسػة صػًحيتو القانونيػةأية أف يضع نةسو فػي أفضػؿ الظػروؼ و الصًحية التقدير 
ة الوجػػود المػػادي بػػفالقضػػاء لػػـ يعػػد يتتةػػي برقا .عػػف البواعػػث الشخصػػية بعيػػداً التقػػدير بػػروح موضػػوعية 

                                                           
  224مرجع سابق، حامد، د.الشريف، 24/88/2448جمسة  03لسنة  044الطعن رقم   99

 ،غيرمنشور،سجالت األحكام، مكتبة مجمس الدولة السوري.81/1/2481،صدرفي 2481( لسنة  1/ع/181رقم )  القرار 100
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نوني وتقريػػر مػػدى خطورتيػػا تتييةيػػا القػػارقابػػة صػػحة  المطعػػوف فيػػو أو بنػػي علييػػا القػػرار للوقػػائع التػػي
نقاىػػا أنةسػػو فػػي أفضػػؿ الظػػروؼ و  القػػرار صػػدرأف يضػػع م بػػؿ أضػػحى يتطلػػب لمشػػروعية القػػرار ،)ال لػػو(

 وى ه الظروؼ تتمثؿ في: ،لممارسة صًحيتو التقديرية
 جميعيا  إلصدار القرارالمعلومات الًيمة  طًع علىاال -1
 .بموضوع القرارقيقي في المعلومات التداوؿ الح -2

   .التأني في إصدار القرار -3

ف محاضػر اللجنػة الثًثيػة المنصػوص علييػا فػي إومف حيث  .بحث تؿ حالة على حدة و فحصيا. -4
ة يػالواقعإنمػا تتضػمف األسػباب الرئيسػية و ،للعامليف فػي الدولػة  ( مف القانوف األساسي137المادة )

رقابيػة علػى أعمػاؿ  القضػاء اإلداري فػي إطػاروف مػف حػؽ يتػو  ،التي أدت إلى صػدور قػرار الصػرؼ
فػػػػالقرار اإلداري يةتقػػػػد  .المحاضػػػػر أمامػػػو يلػػػع علػػػػى ىػػػ ه األسػػػػباب مػػػف خػػػػًؿ إبػػػرااإلدارة أف يط

تنػػاع فام .القػانوفأي فػي الواقػػع و  ،حقػػاً و  مشػروعيتو فػػي حػاؿ عػػدـ قيامػو علػػى أسػباب تبػػرره صػدقاً 
ًً و  إنمػا يػػنيص حجػةً  ،يتلةيػػا القاضػي اإلداري بإبرايىػػا األوراؽ التػياإلدارة عػف تقػديـ الوثػػائؽ و   دلػػي

يصػيبو بعيػب مػف عيػػوب ىػو مػا و  ،اإلداري القػرار وجػود أسػباب حقيقيػة أدت إلػى إصػدارعلػى عػدـ 
نػو إومػف حيػث  ..و بحسب القضػية المعروضػةئإل ا توف مدعاة إلعًف انعدامو أووي ،مشروعيةالً

بسػبب  مػا صػدرإن،منػو  المشػتو ف بأف القػراريتبي   ،بملؼ الدعوى الوثائؽ المبريةؽ و باستقراء األورا
لوحػػؽ المػػدعي أمػػاـ القضػػاء  د ىػػؿتبػػ لػػـإال أف اإلدارة  ،لمػػدعي مػػف أفعػػاؿ جرميػػةى الػػإمػػا نسػػب 

ن  و  ؟الجيائي أـ ال ألرتانػو  مةتقػداً  ممػا يجعػؿ القػرار،ما جػاءت عباراتيػا عامػة مرسػلة ال دليػؿ علييػا ا 
بعيػب  يتػوف مشػوباً  مف ث ـ  و  .قانوناً و  لعدـ قيامو على سبب يبرره واقعاً  ،ومقوماتو القانونية السليمة

إنمػا  ،اللجنػة الثًثيػة إلى أف عدـ وجود محضر مع اإلشارة أيضاً  ،جسيـ ينحدر إلى درجة االنعداـ 
جػػراء إ إنمػػا ىػػو ،رالمػػ تو  المحضػػربحسػػباف أف ،ألحػػد أرتانػػو الرئيسػػية  يجعػػؿ قػػرار الصػػرؼ فاقػػداً 

ًً و  ،دونومف  جوىري أساسي ال ينيص القرار  (101).."الم تورة آنةاً (137بأحتاـ المادة )  لؾ عم
القضػػػائية علػػػى القػػػرارات  عنصػػػر السػػػبب فػػػي القػػػرار اإلداري دورًا ميمػػػا فػػػي الرقابػػػة ؤديويػػػ

  بالػدافع إلػى اتخػا _إلػى حػد تبيػر_وعلى األخص مف حيػث مًءمتيػا، إ  تتػأثر ىػ ه المًءمػة  ،اإلدارية
علػى يتػوف السػبب أساسػًا للقػرار الػ ي يسػتند إليػو وأحػد عناصػر الرقابػة إ    ومدى إمتانيػة تبريػره،  القرار

، ويحتػػاج  لػػؾ مػػف القاضػػي اإلداري درجػػة تبيػػرة مػػف القػػدرة علػػى البحػػث القػػرار، ولػػيظ أساسػػًا للرقابػػة

                                                           
 ، غير منشور، سجالت األحكام. مكتبة مجمس الدولة السوري.22/5/2480صدرفي، 2480(لعام 213القرار رقم ) 101
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الػػدوافع ث القاضػػي فػػي البواعػػث واألسػػانيد و يبحػػإ    وتحدياتػػو،  ةايػػا العمػػؿ اإلداريوالتمحػػيص والدرايػػة بخ
 .(102)الموضوعية التي حملت رجؿ اإلدارة على اتخا  قراره

المشػػرع فػػي تحديػػد أسػػباب القػػرارات اإلداريػػة، فإنػػو ال يتخػػ  موقةػػًا موحػػدًا،  دورى لػػإوبالنسػػبة 
بمجػػرد تػػوافر شػػروط معينػػة يحػػددىا فقػػد يتجػػو المشػػرع إلػػى إلػػياـ اإلدارة باتخػػا  تصػػرؼ محػػدد بالػػ ات 

القانوف، تتمثؿ في األسباب التي يجػب أف تقػيـ اإلدارة علييػا قرارىػا، بحيػث ال يتػوف للمخػتص بػ لؾ أيػة 
تمػا لػو ألػـي القػانوف اإلدارة بمػن  الجنسػية لمػف يطلبيػا  ديرية في صػدد تحديػد مضػموف القػرار،سلطة تق

، إال أف ال الػب أف يمػن  المشػرع لػادارة قػدرًا مػف السػلطة بمجرد تقديـ الطلب مصػحوبًا بمسػتندات معينػة
يػػا اتخػػا ه مػػف قػػرارات إ ا لعمػػد إلػػى أف يحػػدد فقػػط مػػا ينب ػػي التقديريػػة فػػي ممارسػػة اختصاصػػاتيا، فقػػد ي

، فػإ ا طلػب (103)ويترؾ ليا بعد  لؾ حرية التدخؿ أو االمتناع، وتحديد مضػموف القػرار ،حدثت وقائع معينة
سػػلطة تقديريػػة فػػي قبػػوؿ  المقػػررة لػػ لؾ، فػػإف اإلدارة تملػػؾ المعػػاش قبػػؿ بلػػوغ السػػفموظػػؼ إحالتػػو إلػػى 

الطلب أو رفضو ، وعند وقوع أخطاء وظيةية معينة مف جانب أحػد المػوظةيف، يتػوف لػادارة حريػة تقػدير 
 حػػدأ يلػـي أف تختػػاررىػػا فػػي ىػ ا الصػػدد ضػرورة اتخػػا  إجػراء أو عػػدـ ضػػرورة  لػؾ، ولتنيػػا إ ا اتخػ ت قرا

ًً أف تعمد إلػى نقػؿ الموظػؼ إلػى ءات التأديبية التي حددىا المشرعلجياا . بناًء عليو فإنو ال يجوي ليا مث
فالنقػؿ لػيظ مػف الجػياءات التأديػػػبية، ومػف ثػـ يتػوف مػف القػػرارات  ،عمػؿ آخػر اسػتنادًا إلػى تلػؾ األخطػػاء

إ     .(104)إلػػى سػػبب غيػػر صػػحي التأديػػػبية المستػػػترة أو المقنعػػة، وىػػي قػػرارات غيػػر مشػػروعة السػػتنادىا 
ولمػػا تانػػت اإلدارة ممتنعػػة عػػف إعػػادة المػػدعي إلػػى  تػػ ىب المحتمػػة اإلداريػػة العليػػا السػػورية إلػػى أنػػو"..

علػى الػرغـ مػف ثبػوت أف المػدعي تػاف موقوفػًا  باعتبػاره بحتػـ المسػتقيؿ، عملو بحجة أنػو قػد صػدر قػرار
إلػى أي  ثبػوت إحالتػو إلػى المحتمػة المسػلتية أو وعػدـ ة ت يبػو،الجيات األمنية المختصػة خػًؿ مػد لدى

نمػجية قضائية أخرى ا ، األمر الػ ي يل ػي سػلطتيا التقديريػة فػي إعػادة العامػؿ إلػى عملػو مػف عػدميا، وا 
   .(105).."مليمة باإلعادة، تعد  

ة اإلدارة ليظ فقط مف خًؿ عػاملي الوسػائؿ واألىػداؼ، مف تقييـ ني   البد   ،وبتحليؿ أتثر عمقاً 
يمتػػف إقامػػة عًقػػة  إ     ،اإلداري وىػػو حالػػة الواقعػػة التػػي يطبػػؽ علييػػا القػػرار يجػػب إضػػافة عامػػؿ آخػػر بػػؿ

                                                           
  ،، دار النهضة العربيةلفرنسي لمحد من السمطة التقديرية، ا تجاهات المتطورة في قضاء مجمس الدولة اد. محمد بطيخ، رمضان 102

 .225،ص8552القاهرة ، 
 .804ص  سابق،، مرجع ال الدين، سامي، قضاء المالءمةد. جم - 103

 .804، ص د. جمال الدين، سامي، قضاء المالءمة، المرجع السابق - 104
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ًً  .مػػة واضػػحة بػػيف الحالػػة وال ايػػة والقػػرارءمًبتتصػؼ  عقوبػػة مػػا يجػػب أف تتػػوف قريبػػة مػػف الخطػػأ  ،مػث
 .الض ط أو التب  التأديبي ال ي يبررىا واليدؼ منيا وىو

فقػد يةػرض علػى ىػ ه  ،عمػؿ إداري معػيف أو اإلدارة صًحية اتخا  قػراروعندما يمن  المشرع 
واألصػؿ أف اإلدارة مػف  ،والتصرؼ على نحو معػيف إ ا تػوافرت شػروط معينػة حػددىا مسػبقاً  اإلدارة التقدير

حػػدود  فػػي ىػػ ا االختيػػار وأنػػو لػػيظ مػػف حقيػػا أف تتجػػاوي ،واحػػدًا مػػف الحلػػوؿ المًئمػػة حقيػػا أف تختػػار
 .(106)خًؿ المبال ة أو اإلفراط في استعماؿ السلطةالمعقوؿ مف 

ال  ،مػػة التصػػرؼءخصػػي للقاضػػي لمػػدى مًجانػػب مػػف الةقػػو الةرنسػػي أف التقػػدير الش د  ويعػػ
 ىوفػي ىػ ا المعنػ .رغبػة  اتيػة لديػو يعني بحاؿ مف األحواؿ أنػو يقػـو علػى أسػاظ مػف نػيوة شخصػية أو

ف تػاف ي و الةرنسييقوؿ الةق إال أف  ،وبديييتػو القاضػي عتمػد علػى إدراؾ"إف الوصوؿ إلى حلػوؿ عادلػة وا 
بحيػػث تتػوف لػػو  ، لػؾ ال يعنػي أف ىػػ ا األخيػر يطلػػؽ العنػاف آلرائػػو الشخصػية أو ال اتيػػة فػي ىػػ ا الصػدد

البحػث إف الحلػوؿ العادلػة تعتمػد أو يجػب أف تعتمػد علػى  ،االعتداد بتلؾ اآلراء حرية مطلقة في التقيد أو
فػي الضػمير األخًقػي السػائد، فػي الحػظ المشػترؾ،  ،موضوعية تتمف في الوسط االجتماعي في مصادر

تل يػا المعطيػات والظػروؼ  تطلػب بطبيعػة الحػاؿ النظػر إلػىوفي المعنى االجتماعي للعدالة ..الػخ ، وىػ ا ي
 .(107)التي تحيط بالتصرؼ موضوع النياع

ف اإلحاطػػة ي تربطػػو بػػاإلدارة صػػًت خاصػػة تمتنػػو مػػفػػإ ا أضػػةنا إلػػى  لػػؾ أف القاضػػي اإلدار 
: ، ألمتػف القػوؿالمصال  الخاصة والمصلحة العامػة ، وتيةية تحقيؽ التوايف بيفبمستليمات حسف اإلدارة

ف اتصػػؼ بسػػمة  ىػػو تقػػدير ، إنمػػامػػةءتقػػدير القاضػػي للمً ف  إ   وىػػ ه  .الشخصػػية أو ال اتيػػةموضػػوعي وا 
اإلدارة وبتةاصػيؿ الوسػائؿ اإلداريػة  قػانوف إلػى اإلحاطػة بمسػتليمات حسػفاإللمػاـ بال ميمة تحتػاج بجػوار
، وى ا مػا يحققػو القضػاء اإلداري علػى أتمػؿ وجػو ارة لمواجية ما يصادفيا مف عقباتالتي تلجأ إلييا اإلد

 .(108)تشتيلو وصًتو الخاصة باإلدارةى لإنظرًا 
 علػى مسػألة االعتػراؼ للقاضػي عمومػًا مسػتقر والقضػاءيتضػ  أف الةقػو  ،مف خػًؿ مػا تقػدـ

المتخػػ  مػػف جانػػب اإلدارة  والقػػرار وخطورتيػػا، الوقػػائع الثابتػػة أىميػػة بسػػلطة تمتنػػو مػػف مراقبػػة اإلداري
 رقابة المًئمة ىنا تصب  عنصػرًا مػف عناصػر ف  إ :وى ا ما  ىب بأحد الةقياء إلى القوؿ .باالستناد إلييا

                                                           
1 – Rivero (J.) , droit administratif , Paris , Dalloz, 1984 ,  p . 83 .                                    
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القضػػائية الحاميػػة للحريػػات أف تتحقػػؽ بنػػاًء علػػى مبػػدأ وأنػػو يجػػب علػػى السػػلطات  ،رقابػػة المشػػروعية
 (109)وما يترتب عليو إل اء سلطة اإلدارة التقديرية في ى ه الحالة ،مةءرعية مف ى ه الضرورة والمًالش
 :خاتمةال
  :في النتائ  -أوالً 
مة ءفترة المًبمواياة ما شيدتو  اإلداري، الرقابة القضائية على األسباب الواقعية للقرارتطورت   -1 

وبمواياة ى ا  .الوقائع لادارة في تقدير لمطلقةتعني أساسًا السلطة ا خيرةاأل فقد تانت تطور،مف 
ى لإوتلما تقدـ في التدخؿ برقابتو بالنسبة  القضاء اإلداري مف سياستو إياء ى ه الةترة، رغي   التطور

البحث في األسباب وتقديرىا في وجو مف يصب   إ     ،مة الواسعءؽ مف مجاؿ المًضي   ألسباب الواقعيةا
 مة.ءفي المً آخربحثًا و  ،في الشرعية الوجوه بحثاً 

نجد أف  األسباب الواقعيةوبالعودة إلى جوىر الموضوع وىو مدى رقابة القاضي اإلداري على 
، القانوني للوقائعالتتييؼ و  الوجود المادي، القاعدة العامة ىي أف تقؼ ى ه الرقابة عند حد الرقابة على

الوقائع على جانب مف  ىؿو  ،وأىميتيا األسباب اإلدارة لخطورة راقب تقديروالقاضي ليظ لو أف ي
ابة منو سوؼ تخرجو عف  لؾ ألف ى ه الرق ؟أوفي مواجيتيا اإلجراء المتخ  بحقيا الخطورة تتةي لتبرير

 .ملةال ي يجعؿ منو سلطة إدارية عاإلى الموقؼ  ياً قاضبوصةو مينتو 
ليظ للقضاء مراقبة مًءمة القرار اإلداري إ ا ثبت صحة الوقائع  ف  أ   ىي القاعدة العامة ًا فإ

لى المًءمة خاصًة بالنسبة إرقابتو أحياًنا  أف القضاء يمد   إال ،وصةيا مف الناحية القانونية وسًمة
 وسببو. بيف محؿ القرار مًءمةال مدى ر، فيقد  فرادلقرارات التي تمظ حقوؽ األل

وعلى المحتمة مراقبة صحة  المًءمة في ى ه الحاالت عنصًرا مف عناصر المشروعية، د  وتع
ألف العبرة في تقدير  وثبوت وجودىا وقت صدور القرار، ،ا القرارالوقائع المادية التي بني عليي

 مشروعية القرارات اإلدارية ىي بوقت صدورىا. 

إ ا لـ يحدد المشرع سبًبا بعينو للتدخؿ، ليظ مطلًقا. إ   السبب،إف حرية تدخؿ اإلدارة في اختيار  -2
ويحرص القضاء اإلداري على تحديد الشروط التي  تدخليا، علييا أف تختار السبب ال ي يبرر فيتعي  
واإلدارة عند استعماليا سلطتيا التقديرية  .لييا اإلدارة في تدخلياإفرىا مف األسباب التي تستند اتو  يجب

عف شتى  اً يا أداء أعماليا بروٍح موضوعيٍة بعيدتضع نةسيا حسب الظروؼ التي تتةؿ ليجب أف 
فإف ال رض  واقعية ال وجود ليا، قياـ حالة قانونية أو فإ ا استعملت سلطتيا خطأ مةترضةً  المؤثرات.

                                                           
 . 054د. أبو العينين، ماهر، مرجع سابق ، ص  109
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 اء،يضع السلطة في يد القض  لؾ ألف القانوف ال ال ي تسعى إليو ال يتحقؽ لتخلؼ أسبابو ودواعيو.
نما يضعيا في يد وعلى القضاء فقط أف يرى إف تاف فعؿ اإلدارة متةًقا مع نص القانوف  ،اإلدارة وا 

 وروحو.
 ،تتصرؼ بحيث ال تستطيع اإلدارة أف ،المشرع قد ربطو بسبب قانوني معيفا أف يتوف إم   إف القرار -3
ألف اإلدارة ال تستطيع أف  ،المقيدةوف السبب مًيًما للسلطة يت وحينئ ٍ  إ ا تحقؽ  لؾ السبب، إال

قوبة تأديبية على أحد توقيع ع اً إداري متضمن ومثاؿ ل لؾ قرار السبب،تتصرؼ إال بعد قياـ ى ا 
 ،القرار رؼ، فتصب  اإلدارة حرًة في إصدارا أال يتوف المشرع قد حدد سبًبا معيًنا للتصوأم   الموظةيف،

استعملت تلؾ  لو بسلطتيا التقديرية فيما نحرفةً اإلدارة م د  تعإ   شرط قياـ سبب معقوؿ يبرر تصرفيا.ب
  "تخصيص األىداؼ". خالةت قاعدة ما إ ا الصال  العاـ،السلطات بقصد تحقيؽ 

 :في التوصيات -ثانياً 
التتييؼ القانوني للوقائع، فإف  لؾ يتي  لادارة قدرًا تبيرًا  ففي حالة تخلؼ رقابة القاضي ع

 األمر وحقوقيـ؛ األفراد بير في حريةمف الحرية في اختيار السبب واألثر المًئـ لو بما لي ا مف تأثير ت
مع التطور العلمي والتقني ال ي أصبحت تعيشو وتنشده  ال ي يجب أف يأخ ه القضاء بحسبانو، خاصةً 

ى ا دفع القضاء اإلداري الةرنسي إلى عد  ى ه  مع األفراد. ومدى احتتاتيا التبير ،المعاصرةاإلدارة 
 السلطة التقديرية الواسعة ليست مانعًا مف إعادة بسط رقابتو علييا في حاالت ارتتاب اإلدارة لخطأ

السياسة القضائية و لؾ وفقًا لتلؾ النظرية التي صارت مف أىـ معالـ  في التقدير، ظاىر واض  أو
بعد ىا مف أىـ  ،خًؿ السنوات األخيرة الماضية وت لؾ المصري والسوري، لمجلظ الدولة الةرنسي
 الحةاظ على حقوؽ األفراد وحرياتيـ. و لؾ ،لتقديرية لادارة والتعقيب عليياوسائؿ الحد مف السلطة ا

 بيا القائـ مف تقتضي إ  ،السيلة المياـ مف ليست السليـ القانوني التتييؼ تقديـ وعملية
 معنى بإعطائيا ،والتجريد بالعمومية تتسـ التي القانونية القاعدة تخصيص إلى للتوصؿ أوالً  يسعى أف

 القانوف نص عمومية مستوى إلى الةردية الواقعة يرفع أف  لؾ بعد يحاوؿ ثـ عمومية، قؿأو  تحديداً  أتثر
 الواقعة تميي التي الصةات ياإبر  على والعمؿ الجدوى، عديمة الجوانب إغةاؿ طريؽ عف بتجريدىا
 .والوقائع النص بيف التطابؽ قياـ إلى التوصؿ يمتف وب لؾ القانونية، الناحية مف فحسب

أثناء رقابتو لعنصر  في تباع القاضي اإلداري لسياسة موحدةفإننا ال نرى ضرورة إ ،وعليو
أخرى صحيحة ًا أف يرفض طلب اإلل اء متى وجد أسباب للقاضي استثناءً ف ،اإلداري السبب في القرار
 وىو ة.بدؿ الباطل للقرار فيقوـ القاضي بإحًؿ ى ه األسباب الصحيحة لييا،إاإلداري  ريمتف إسناد القرا

  اإلدارة. يسمى بإحًؿ القاضي لتقديره بدؿ تقدير ما
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 اإلدارية التي تعتظ سلطتويجابي للقاضي اإلداري في الدعوى اإل الدور وى ا تلو مف مظاىر
القانوني  إ  بموجب ى ه السلطة وبحثو في الوجود المادي أو القرار، األسباب الدافعة إلصدار في تقدير

 على ى ا القرار  لؾ سيبقى معري أسظ على أسباب غير صحيحة، و اإلدا للسبب قد يجد أف القرار
ف . متى تانت األسباب ثانوية ،ويرفض الحتـ بإل ائو ما ىو ثانوي وما ىو  صعبت عليو التةرقة بيفوا 

 .رئيسية يترتب على عدـ صحة أحدىا إل اء القرار اإلداريتل يا األسباب  تع د  رئيسي 
رقابتو على  اتساع سلطات القاضي اإلداري في إطارمع نخلص إلى أنو  ،وفي األخير

وال يعني بأي حاؿ  للوظيةة القضائية، إال أنو يبقى في نطاؽ ممارستو األسباب الواقعية للقرار اإلداري،
ًً  مف األحواؿ أنو أف لقاضي اإلداري لأ ت د لنا أف تتاف مف الناحية العملية قد  فا  و  .إدارياً  يمارظ عم

اإلداري  دوره فقط عند إل اء القرار وقؼيت حيث ال، بالخطأالصحي  بدؿ  يقـو بإحًؿ األساظ القانوني
السبب  ال يمتف للقاضي اإلداري إحًؿ إ  مقيدة بضوابط،يجب أف تتوف إال  أف سلطتو في  لؾ  .بالمعي

أي مليمة  مقيدة، عندما تتوف اإلدارة بصدد ممارسة سلطة إال طأب الخاإلداري بدؿ السب الصحي  للقرار
 .المشروع فينا يقـو القاضي بإحًؿ السبب الشرعي محؿ السبب غير ى ا القرار، بإصدار
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