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Abstract: 

 Reason is the beginning of the initiation line for the formulation of the 
administrative decision. By the element of reason in the administrative 

decision, we mean those material or legitimate events on which the 

formula of the decision is based. The administrative judiciary verifies 

that the decision was issued safe and sound through the certainty of 

these material or legitimate events that motivate the administration to 
launch it. It is one of the factors in which the administrative decision is 

based, and the annex is not obligated to mention the reasons for which 

the content of the administrative decision was issued, except where the 

law requires it to do so. In the event that the administration does not 

reveal the motive that prompted it to edit the administrative decision, 

the element of reason in the field of judicial oversight is weakened, but 
that is right from the practical perspective and in the context of proof. 

We searched into two sections, where we clarified the idea of the reason 

in the first topic, and three demands branched from it, the concept of 

reason in the administrative decision, a first requirement. 
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 إلدارياالرقابة القضائية على ركن السبب في القرار 

 
 2 علي حسين علي الخزعلي

 
 الملخص

اإلداري القرار خطالشروعلصياغة بداية السببفيالقرار،السببهو فنعنيبعنصر
ويستوثقالقضاء،اإلداريتلكاألحداثالماديةأوالشرعيةالتييأسسعليهاصيغةالقرار

األحداثالماديةأو معافىمنخاللالتيقنمنهذه اإلداريمنكونالقرارصدرسالما
الشرعية االدارة اندفاع على منإلىالباعثة عامل وهو اإطالقه القرارعوامل رتكاز
القرار،اإلداري فحوى صدر اجلها من التي األسباب يذكر بأن ملزما ليست والمرفق
القانونذلكاإلداري عليها فيضحيالتسبيبعامالمنالعواملالصورية،أالحيثيلزم
ظهاراإلدارةإأمافيحالةعدم،وفرضعلىاإلدارةاإليضاحعنباعثتدخلها،اإلدارية
 اإلداريعن القرار لتحرير دفعها الذي الرقابة،الباعث مجال في السبب عنصر فأن

منالمنظور،ولكنذلكيحقمنالمنظورالعمليوفيحيزاإلثبات،القضائيةيوهن أما
مرتكزمنمرتكزاتغيرالعملي ألنه تقسيم،القراراتاإلداريةفأنالباعثموجود وتم

 مطالبمبحثينحيثاوضحناإلىبحثنا ثالثة السببفيمبحثاألولوتفرععنه فكرة
متطلباتتأمينالسببفيالقرارإلىمفهومالسببفيالقراراإلداريمطلباولثمتطرقنا

 .اإلداريوبينافيالمطلبالثالثرابطةركنالسببباألركاناألخرى

 .اإلجراءاتالتنفيذية،القراراإلداري،الرقابةالقضائية:الكلمات المفتاحية

 

 
 :المقدَّمة
يعنيأحدعناصرالقراراإلداريأوأحدغلبالفقهاءعلىاعتبارالسببأويتفق أركانهفيرأيجانبمنهم،وهوما

هربهمنالرقابةعلىالبواعثإلىخضوعهللرقابةالقضائية،حيثأنإنكاروجودهذاالعنصرفيالقراراإلدارييؤدي
إنكاردورإلىأوالدوافعالتيتحملاإلدارةعلىاتخاذهوتبريرهبينماذهببعضالفقهالفرنسيومنبينهمالفقيهدوجي

اإلداري القرار في )،السبب الملهم السبب أن )Lemotif impulsifفيقول الخارجية الحالة تلك هو )Fait 
exterieurويستطردشارحالهذهالفكرةفيقول)لنستعرض،دفينفسرجلاإلدارةاحتمالأدارةعملمعين(التيتول

ألهمترجلاإلدارةالفكرة،أياكانمصدرهافسنجدأنهناكواقعةسابقةعلىالعملاإلداري،جميعاألعمالاإلدارية
يريدرجلاإلدارةالعمل:سؤالهذهالواقعةليستالجوابعنال،التيكانتالمحركلنشاطهاإلداري ولكنعن،لماذا

العمل:السؤال اتخاذ مجردحالةمادية)،كيفوجدتلديةفكرة الواقعةتكونغالبا (purement masterielوهذه
وقدتكونعمالقانونياولكنالذييميزهاانهادائما،ولكنهاقدتكونعمالأداريالشخصأخرغيرمصدرالقراراإلداري

.وسابقةعلىالعملاإلداري(،مستقلةعنرجلاإلدارة


 المبحث األول
 فكرة السبب

يتحتمأنيصاغسببلكلتعاملقانوني،ولماكانالقراراإلدارينوعامنالسلوكالقانونيالتيتفصحبهااإلدارةعن
ودافعالقراراإلداريوانكانيبعدعنمشيئةاإلدارةويستقل،فأنهالبدأنيصوغلهذاالقرارمنباعث،أرادتهاالواجبة

.(1عنهاأالانههوالذييحفزهاويحركهاالتخاذقرارهااإلداري)
 اإلدارة ويتوجبمناألمرالذييباكرالقراروتتجه إلطالقالقراراإلداري، اصداره،إلىفباعثالسببيكونمطلبا

فالسببفيالقرارالصادربالفصلانضباطيا،هوالمخالفةالتييكونالموظفالمفصولقداقترفها،والسببفيقرار
أداريبحلمؤتمر،أوبحظرمسيرة،هواالعتصامأوالتوعدباالعتصامالذيقديصيبالمرفقالعاممنذلكالمؤتمرأو

.(2ذلكاالعتصام)

                                                           
alkhzayalia@gmail.com ،د.،كليةالمصطفىالجامعة،العراق 
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فيفسخالقراراتاإلداريةوقدويعتبرباعثالس الفرنسيواللجوءإليها مجلسالدولة ببأخرالعناصرالتيتعاطبها
الذيجاءبصددإثبات1910عامثمحكمهفيقضية،(3فيقضيةمونو)1907فيحكملهصدرعامافصحعنه

.(4الوقائعوصحةتكييفهاالقانوني)



مطالب:وبذلكيحتويهذاالمبحثعلىثالث
المطلباألول:مفهومالسببفيالقراراإلداري.

المطلبالثاني:متطلباتتأمينالسببفيالقراراإلداري.
المطلبالثالث:رابطةركنالسببباألركاناألخرى.


 المطلب األول

 مفهوم السبب في القرار اإلداري
أوقانونية أينهضعلىحالةواقعية استندعلىسببصائب، أنيكونالقراراإلداريقد المشروعية تقتضيقاعدة
سديدةتحفزاإلدارةعلىإطالققرارها،وبذلكيشكلعنصرالسببسيرامستقالعنأوجهالعناصراألخرىالتيتؤدي

لةحقيقيةأوشرعيةبعيدةعنشخصاإلدارةومنفصلةعنإرادتها(.ويعرفالسبببأنه)حا5إلغاءالقراراإلداري)إلى
(.6ثمتمكنهامنانتتدخلوانتتخذقرارها()
السبب اعتبار على الفقهاء اكثر ويتفق أوأحد اإلداري القرار اركان للرقابةأحد خضوعه يعني ما وهو عناصره

مهربهمنمظلةالرقابةعلىالبواعثأوالدوافعإلىدارييؤديالقضائية،حيثأننكرانوجودهذاالعاملفيالقراراإل
،إنكاردورالسببفيالقراراإلداريإلىوقدمضىبعضالفقهالفرنسي.(7التيتحملاإلدارةعلىاتخاذهوتعليله)

ويسهبشارحالهذه،فيقولأنالسببهوتلكالحالةالخارجيةالتيتولدفينفسرجلاإلدارةإمكانيةأدارةعملمعين
أعطت،أياكانموردهافسنجدأنهناكحادثةسابقةعلىالعملاإلداري،الفكرةفيقول)لنبينجميعاألعمالاإلدارية

هذهالواقعةتكونغالبامجردحالةماديةولكنهاقدتكونعمالأداريا،اإلدارةالخاطرالتيكانتالمثيرلنشاطهاإلداري
،وقدتكونعمالقانونياولكنالذييميزهاانهادائمامستقلةعنرجلاإلدارة،صدرالقراراإلداريلشخصأخرغيرم

.(8وسابقةعلىالعملاإلداري()
االتجاه هذا الفقه اغلب انتقد ،وقد الفرنسيإلىفباإلضافة مجلسالدولة أحكام مع اتفاقه الواقعية،عدم الحالة فأن

وإنما،اليقتصردورهاعلىمجرداإللهامبنفسمصدرالقراراإلداري،والقانونيةالتييسميها)دوجي(الدوافعالملهمة
إذيلزملتدخلرجلاإلدارةلمباشرةاختصاصهبإصدارالقرار،يتمثلبذاتالوقتأساسالقراراإلداريوسببوجوده

السابقةعلىقرارهوذلكحتىيتحققلهالهدفأوهيالحالةالواقعيةأوالقانونية،حقائقموضوعيةإلىأنيكونمستندا
لقراراته لقراراته،الغايةالمحددة ولذلكفانالرأيالراجحالمتفقعليه،ولذلكحتىيتحققلهالهدفأوالغايةالمحددة

مستقال عنأوجهإلغاءالقراراإلدارياألخرىذاتالعالقةبهمثلاليومهواالعترافبركنالسببباعتبارهعنصرا
.(9عنصرينالمحلوالغاية)

أسبابيقرهاالقانونفانهذهاألسبابتختلفبحسبماأذاكانتسلطةاإلدارةإلىوإذاكانالقراراإلداريالبدأنيستند
يحددالمشرعأسبابامعينةالبدمنتوفرهاقبلاتخاذالقرار،فاذاكانتمقيدة،يةفيإصدارالقرارمقيدةأوسلطةتقدير

كمالو،(11(،حيثيلغيكلسلطةتقديريةلهاوذلكبتحديدالوقائعالتييجبأنتؤسسعليهاقرارها)10اإلداري)
مصحو الطلب تقديم بمجرد مثال مهنة ترخيصلمزاولة بمنح اإلدارة القانون محددةألزم بمستندات واإلجراءات،با

.(12األخرىالكفيلةللحصولعلىرخصةالمهنةالمطلوبةمناإلدارة)
غير،أماأذالميفرضالمشرععلىاإلدارةسببابعينهللتدخلفانلهاأنتختارماتشاءمناألسبابالتيتبررتدخلها

بل،اليعنيحريتهاالمطلقةفيهذاالصدد،ديدالمشرعسببابعينهأنحريةاإلدارةفياختيارسببتدخلهاعندعدمتح
) اإلداري القرار التخاذ تدخلها يبرر شأنه من الذي السبب تختار ان عليها اإلداري،(13يتعين ويحرصالقضاء

كببياناالسبابالتيباستمرارعلىتحديدالشروطالتييجبتوافرهافياألسبابالتيتستندإليهااإلدارةفيتدخلهاوذل
طوائفبذاتهامنالقراراتاإلداريةكالترقيةإلىيحددهاالمشرعصراحةوبصورةمفصلةفيكثيرمناألحيانبالنسبة

.(14..الخ).أوالتعيينأوالتأديبأومنحرخصةأوفرضقيودمعينةعلىبعضالحرياتالعامة
أماأنيكونحاله،ريفاتبأنهاتعرفالسببفيالقراراإلداريعلىانهويالحظالدكتورعصامالبرزنجيعلىهذهالتع

قانونيةأوحالهواقعيةغيرانهيرىبانالحالةالقانونيةأنماتتمثلفيالقاعدةأوالعملالقانونيالسابقالذيتستندإليه
اقعإلصدارالقراروقدالتشترطوعلىذلكوقدتشترطهذهالقاعدةقيامحاالتمعينةمنالو،اإلدارةفيإصدارقرارها

واليغنيعنهاقيامحاالتمن،فانالحالةالقانونيةينبغيأنتكوكموجودةدائماوسابقةعلىالقراروانتكونشرعية
يمكنأيأنالقرار،ولكنهاقدتغنيبذاتهالكيتكونسبباإلصدارالقراردونأننشترطقيامحاالتمنالواقع،الواقع

أنيقومعلىحالهقانونيةوحالهواقعيةجملةواحدةوهذاهوالغالب،غيرانهاليمكنأنيقومقرارعلىأساسمنحاله
.(15واقعيةفقط)
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ويعدركنسببالقراراإلداريركناالزمامنأركانهولذايتعينلمشروعيةالقرارانتتوفرأسبابةباعتبارهاركناالزما
من )لقيامة القانونية لم،(16الناحية قولوكيلالمدعيعلية أما ) األردنية العدلالعليا الشأنتقولمحكمة وفيهذا

الصدد فيهذا المطلقة اإلدارة القرار،يشترطالقانونتسبيبالقراراإلداريفانذلكاليعنيحرية أنيقوم بلالبد
.(17اإلداريعلىسببيسوغهفيالواقعوالقانون()

(،وقديكون18وتأخرعنصرالسببأوانعدامه،يجعلالقراراإلداريغيرواقفعلىسببومنثممستأهاللإللغاء)
إلىخلوالسببمنالناحيةالماديةأوالفعلية،أيأنتدعياإلدارةإنأمورامعينةأوظروفاماديةخاصةهيالتيدفعتها

(.19يالحقيقة،وهذامايسمىبالغلطفيالوقائع)إصدارالقرار،ثميثبتعدموجودهاف
القرار إلطالق معينة حقوقية مطالب وجود اإلدارة زعمت إذا وذلك الشرعية، الناحية من السبب خلو يكون وقد

اإلداري،ثمتبينعدمتوافرهذهالشروط،فيقالحينئذبوجودخطأقانونيومثالذلكتوقيععقوبةعلىموظف،ثماتضح
الشرعيبحيث منالمنظور البعضاألخراليمثلخطيئة متوفروان الموظفغير بهذا اإلدارة لصقته إنبعضما

(.20يستحقهذاالقصاصاالنضباطي)
وعلىاساسذلكفاناألحوالالتيتوضحبهادوافعالقراراإلداريوتكونعلىصنفين.أسبابشرعيةوأسبابحقيقية

لشرعيةللقرارقدتتخذشكلقاعدةدستوريةأوقاعدةتشريعيةأومبدأمنمبادئالقانونالعامة،أوأوفعليةفاألسبابا
قاعدةتنظيميةأوقرارإداريأوحكمقضائيأوقاعدةعرفية،إمااألسبابالفعليةفمنالممكنترتيبهاعلىالمنهجالتالي

(.21)
ومثا1 الموظفلترك_األسبابالتيتكونعلىصيغةمعلومة، به طلبالموظفاالستقالةمنعملهوالذييتقدم لها

بإعفاء قرارها اإلدارة تتخذ لكي شرطا وجوده يشكل الذي السبب هو الطلب، فهذا العامة، الوظيفة مجال في العمل
الموظفوالموافقةعلىتركالعمل.

لحاليةأومتعلقبالمستقبل،والذييؤلفوجودها_األسبابالتيتتخذشكلحالةمحددة،وهيمجموعةمناألفعالا2
لكي التهديدشرطا العام،فيشكلهذا للنظام القرار،كانيقعتهديد التخاذ بعدمطلبا فيما بشكلقاطعأوترقبوجودها

تتخذسلطاتالضبطاإلداريإجراءاتمالئمةلحفظاألمنالذيتتوعدبالفعلأويوشكأنيتوعد.
التيتتبنىمظهرحالةمعينة،أوفردمناألفراد،كمافيحالةالبناياتااليلهللسقوط،أوبالنسبةلتوفر_أناألسباب3

الرعاية مندائرة لطلبالمساعدة فيالمتقدم الفاقة أو الحرمان توفرصفة أو عامة، لشغلوظيفة شروطفيالمتقدم
.(22االجتماعية...الخ)

ءيزعمإنسببالقراراإلداريليسأمراًبشكلموضوعي،وإنماذوماهيةذاتية،وذلكحيثأنالقسماالخرمنالفقها
إصدارة،فانأمردراسةهذهاالعتباراتإلىالنالسببإذاكانيتمثلفياعتباراتفعليةأوحقوقيةتدفعمصدرالقرار

(.23اإلدارة)رجلإلىوإطالقالقرارأوعدمإطالقةإنمايرفع
فيستطيعاألفرادبموجب،تختلفعنفكرةالسببفيالقانونالخاص،علىذلكبانفكرةالسببفيالقراراإلداريويرد

واآلدابالعامةإجراءالتصرفاتالتييرغبونبهابحريةبزيادقواعدالقانونالخاصوفيحدودالقانونوالنظامالعام
ا،علىأسبابذاتيةشخصيةبحتة السببفيالتصرفاتالقانونيةإلىلفقهوالقضاءالمدنيوقداختلفتنظرة فقد،فكرة

كانتالنظريةالتقليديةتأخذبالسببالقصديـأيبالغرضالمباشرالذييقصدإليهالمتعاقدـويعتبرسببااللتزامفي
برأمراخارجاعنالعقد)مثاليعتالذيوأنهذاالسببداخليأيأنهموجودفيالعقدنفسهبخالفالباعثالدافع،العقد

يتضمنهعقدالبيعنفسهأماالرغبةفياالتجاربهذاالثمنأوقصدالبائعالوصولإليهمنعقدهالحصولعلىالثمنالذيي
إن علىالقمارأوغيرذلكفهو (فاقه فينيةصاحبه وموجود السبب،خارجعننطاقالعقد أنهذا تعتبرأيضا كما

يتغيرمنينمانجدأنالباعثالدافعشخصيب،نهواحداليتغيرفيجميعالعقودالتيتكونمننوعواحدأموضوعيأي
للبائعهوالحصولعلىالثمنكلعقدبيعنجدأنالسببالقصديشخصآلخرفيالنوعالواحدمنالعقود)مثالفي

.)بينمايختلفالباعثالدافعمنبائعآلخر
فمهماكانالباعثمتفقا،الدافعأوالباعثبحسبالنظريةالتقليديةاليؤثرفيالعقدوالفيقيامااللتزاموعليهانالسبب

(.24معالنظامالعامأومخالفالهفانالعقدصحيحوااللتزامقائم)
الفرنسي القضاء فيالسببالتيأنشاها الحديثة النظرية تخلطبينالسببوالباعثعلى،إما حيثإن،التصرففإنها

وعلىعكستصرفاتالقانونالخاص،فاناإلدارة،السببحسبهذهالنظرية)هوالباعثالدافعلاللتزامفيإنيلتزم(
والقانوناإلداريال،العامةالتستطيعإجراءتصرفاتهاالقانونيةبإراداتهاإالبناءعلىتحققسببمنالواقعوالقانون

سلطاناإل باستمرارحتىفيمجالممارستهايعرفمبدأ مقيدة وتعدسلطاتاإلدارة المقررفيالقانونالخاص، رادة
(.25سلطتهاالتقديرية)

 
 المطلب الثاني

 متطلبات تأمين السبب في القرار اإلداري 
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منزمنالتماسإطالقالقرار قائما الوجود القراراإلداريمتيقن أنيكون فهذاإلىأوال_يتحتم فعال، حينانبثاقه
) القرار ذلك علىشرعية للسيطرة الواقع المفترضفي على،(26التاريخهو للحكم بأنه المتكلم للقاعدة تنفيذا وذلك

دانبعاثهفإذالميتواجدالسببعندإصدارالقرارفالينجليعنهنقيصةعدمميعاإلىشرعيةالقرارينبغيالعودةدائما
منزمن،المشروعية يترتبأثره مستجد قرار مبررإلصدار العلل لهذه يكون فقد صدوره بعد فبزوغعالتجديدة

.(27زمنسابقعلىتحقيقها)إلىصدورهولكنليسلهاأنتمضيبأثررجعي
تأ،ويتضحلنا لمتدومإذا وقتصدورهفأنالقراريصبحمشوباإلىكدتاألوضاعالمكونةلدافعالقراربالفعلولكنها

ولكنبعدأنعدلعن،الموظفينطلباباالستقالةمنعملةثمصدرقراربقبولاستقالتهأحدكمالوقدم،بنقيصةالسبب
بالفعلونفسالشيءلوأنسببالقرارقدتحققبعدتاريخاتخا،طلبة إلىفانالقراريكونقدصدردوناالستناد،ذه

وتأكيدالهذاالمبدأتقولمحكمةالقضاء.(28أوتغييرهفيوقتالحق)وليسيجديفيإصالحهتبديلسببها،سببيبرره
وقتىإلاإلداريفيمصر"أنأسبابالقراراتاإلداريةيجبأنتكونمحققهالوجودوقائمةمنوقتطلبإصدارها

.(29)صدورهابحيثتصدرتلكالقراراتقائمةعليهاباعتبارهاأسساصادقةولهاقوامفيالواقع"
وإالالعدم ثابتة علىوقائعصحيحة القراراإلداريإنيقوم لصحة يجبقانونا قالت" أخرلنفسالمحكمة وفيحكم

لالمحكمةاإلداريةالعليا"أنطلباالستقالةهوركنالسبب(.وتطبيقالذلكأيضاتقو30أساسهوكانمخالفللقانون")
لحينصدورالقرارمستوفياشروط القرارأنيكونالطلبقائما فيلزملصحةهذا فيالقراراإلداريالصادربقبولها،

(.31صحتهشكالًوموضوعاً")
عندمايحددالمشرعأسبابا،وتظهرأهميةهذاالشرطفيحالةالسلطةالمقيدةلإلدارةثانياً _ أن يكون الطلب مشروعا،

أسبابغيرتلكالتيإلىمعينةيجبأنتستندإليهااإلدارةفيإصداربعضقراراتها،فإذااستندتفيإصدارقراراتها
تىفيمجالالسلطةالتقديرية،فأنهاليكفيوح،(32حددهاالمشرع،فأنقرارهايكونمستحقالإللغاءلعدممشروعيته)

بليجبأنيكونصحيحاًمنالناحيةالقانونيةومبرراًإلصدارالقرار،أنيكونالسببالذياستندتإليهاإلدارةموجوداً
) كذلك،(33اإلداري يكون العليا،وهو اإلدارية المحكمة تقول "،كما كان صوري.أذا وال وهمياً ال حقيقياً ً.. ...ا

أن"القرارإلىوذهبتمحكمةالقضاءاإلداريالمصرية،(34..").ومستخلصاًاستخالصاًسائغاًمنأصولثابتةتنتجه
.(35اإلداريالمبنيعلىأسبابعامةأوغامضةأومجهلةقرارخاليمناألسباب")

تستطيعاإلدارةبطبيعةالحالأن،بذكرسببتدخلهاففيعدمإلزاماإلدارة،لكنهذاالرأياليمكناألخذبهعلىإطالقه
إذاماقدرتأن،تصدرالقراراإلداريخالياًمنأسبابةولكنهاتستطيعأيضاأنتذكرسبباًوهمياًإلخفاءالسببالحقيقي

حيثصدرفيال،السببالحقيقييناقضاعتباراتالصالحالعام ظروفالتالية:مثالذلكحكمالمحكمةاإلداريةالعليا
غطاءانللسببالحقيقيوهوعدمصالحيته،موظفيالسلكالسياسيبحجةانهفائضعنالحاجةأحدقرارأداريينقل

طلبهألنالسببإلىإجابتهمحكمةالقضاءاإلداري،ولماطعنبإلغاءالقراراإلداريبالنقل،للعملفيالسلكالسياسي
..الجناحعلى.ولكنالمحكمةاإلداريةالعلياألغتهذاالحكممقررةالمبدأالتالي"،قيقيالذياستندتإليهاإلدارةغيرح

منالسلكالدبلوماسي للقراراإلداريالصادربنقلالمطعونضده وهميا أنهيأعلنتسببا اإلدارية هيئةإلىالجهة
بالوزارة،البريد العمل حاجة عن زائدا كونه الحقيقي،وهو للسبب وظائفالسلك،إخفاء لتولي صالحيته عدم وهو

تتمثلفيحرصهاعلىسمعتهالوظيفيةفيالهيئة،مادامتتبغيتحقيقمصلحةمشروعةللموظفالمنقول،الدبلوماسي
جديدة صفحة فيها يبدأ حتى إليها د.المنقول للقرار السببالحقيقي على تسلطرقابتها ان المحكمة وعلى السبب.. ون

واليعدذلكمنهامنقبيلأحاللسببمكانأخر،ألنالسببفيالواقعمناألمرسببواحدلميتبدلهوعدم،الظاهري
فاليعدوأنيكون،الصالحيةلتوليوظائفالسلك،أماالسبباألخر،وهوكونالمطعونضدهزائداعنحاجةالوزارة

.(36،قصدتالوزارةبإبرازهرعايةمصلحةالموظفالمنقول)سبباظاهرياأوصورياللقراراإلداري
ثالثاـيجبأنيكونالسببمحددابوقائعظاهرةيقومعليها،فاليكفيالسببالعامالمجهدوغيرالواضح،النمثلهذا

كنالقاضيمنأعمالالسبباليكفيكييحددصاحبالشأنموقفهمنالقراربقبولهأوالتظلممنهأوبالطعنفيه،واليم
.(37الرقابةعليهفيعتبروالحالةهذهسبباغيركافإلصدارالقرار)

وإلزاماإلدارةبذكرسببتدخلهامنانجحالضماناتلإلفراد،ولهذافانالمشرعيسهلمهمةالقضاءاإلداريفيرقابته
والتي،1974لسنة47الدولةالمصريرقممنقانونمجلس24علىمشروعيةأعمالاإلدارة،مثالذلكالمادةرقم

تلزماإلدارةفيحالرفضالتظلماتالتييقدمهالإلفرادبأنيكونقرارالرفضمسببا،ثمأنالقاعدةالتيتقومعلىعدم
،دارةالحاالتالتييكونمناألصلحفيهاإخفاءأسبابتدخلاإلإلىإلزاماإلدارةبذكرسببتدخلهاتنظربعيناالعتبار

والمقررفيهذاالصددأناإلدارةإذاتطوعتبذكرأسبابتدخلهافيغيرالحاالتالتييوجبالقانونذكرأسبابفيها،
.(38فإنهاتخضعلرقابةمحكمةالقضاءاإلداريوقضاءمجلسالدولةالمصري)

 
 المطلب الثالث
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وانينأوألوائحأوالخطأفيتطبيقهاأوالنهائيةأنيكونمرجعالطعنعدماالختصاصأوعيبفيالشكلأومخالفةالق
 استعمالالسلطة"وكذالكالمادة أوإساءة منقانونمجلسشورىالدولةالعراقيرقم7تأويلها /هـ ثانيا لسنة65/

-:حيثجاءفيها،يعتبرمنأسبابالطعنبوجهخاصمايأتي،المعدل1979
.للقانونأواألنظمةأوالتعليماتأنيتضمناألمرأوالقرارخرقاأومخالفة-1
.أنيكوناألمرأوالقرارقدصدرخالفالقواعداالختصاصأومعيبافيشكله-2
أنيتضمناألمرأوالقرارخطافيتطبيقالقوانينأواألنظمةأوالتعليماتأوفيتفسيرهاأوفيهأساءهأوتعسففي-3

راتواألوامرالتييجوزالطعنفيهارفضأوامتناعالموظفأوالهيئاتفيدوائراستعمالالسلطةويعتبرفيحكمالقرا
.الدولةأوالقطاعاالشتراكيعناتخاذقرارأواألمركانمنالواجبعليهااتخاذهقانونا

روإنمانظروقدرأىبعضالفقهأنالمشرعلميعتبرتخلفالسببعيبامستقالأوسببامستقالمنأسباببطالنالقرا
.(40إليهكصورةمنصورعيبمخالفةالقانونأوخطأفيتطبيقهوتأويله)

أالانهليسعيبا،ويرىاألستاذالطماويأنعيبانعداماألسبابولوانهيتعلقبركنأساسيمنأركانالقراراإلداري
بذاته )،قائما األخرى األربعة العيوب في يتدرج ،(41بل يميل رأى السببباالنحراففيإلىوهناك عيب إلحاق

.(42استعمالالسلطة)
-:ومنجانبنافأننانتفقمعالرأيالقائلبوجودعيبالسببلألسباباآلتية

/هـمنقانونمجلسشورىالدولةالعراقي:السبباألول عيبإلىقدأشارتصراحة،هوأنالمادةالسابعة/ثانيا
الطعن"السببحتى أوجه بين من أو.ذكرتأن األنظمة أو القوانين فيتطبيق القرارخطا أو يتضمناألمر أن ..

.(43والخطأفيتطبيقالقوانينأواألنظمةأوالتعليماتهوذاتهعيبالسبب)،..".التعليماتأوفيتفسيرها
المتعلقبأوجهإلغاء1972لسنة47المصريرقموكذلكفأنالنصالواردفيالمادةالعاشرةمنقانونمجلسالدولة

فعندماذكر"مخالفةالقوانينواللوائحأوالخطأفيتطبيقهاأوتأويلها"فأنهلميقصد،القراراإلداريلميغفلعيبالسبب
"الخطأفيتطبيقهاأما،عيبالمحلوحدهوإنماقصدعيبالسببكذلك"مخالفةالقوانينأواللوائح"تتعلقبعيبالمحل

الخطأفيتطبيقإلىوذلكالنالخطأفيوجودالوقائعأووصفهاالقانونييؤدي،عيبالسببإلىأوتأويلها"فيرمز
وذلكيكونالمشرعقدربطبينأوجهاإللغاءوأركانالقراراإلداريالخمسةباننصعلىكلمن،القوانينوتأويلها
.(44وعيبإساءةاستعمالالسلطة)،وعيبالسبب،ةالقانونوعيبمخالف،عدماالختصاص
أنإلىفقدذهبت،وهوأنأحكامالمحكمةاإلداريةفيمصرالتؤيدالرأيالمنكرلوجودعيبالسبب،وإماالسببالثاني

"رقابةالقضاءاإلداريلقيامعيبالسببتجدحدهاالطبيعيكرقابهقانونيةفيالتحقيقأذاكانتالنتيجةالتيانتهىإليها
..ويتوقفعلىهذاكلهقيامركنالسببفيالقراراإلداريومطابقته.القرارمستمرةمنأصولموجودةأوغيرموجودة

.(45خالفةالقرارللقانون")للقانونأوفقدانهذاالركنوم
وإنمايفيدانهإذاقامقرارقائماعلى،هذاالحكماليتضمنمايؤيدالرأيالمخالفمنأنعيبالسببليسعيبامستقال

أنالعيبالذييصيب،سببهالصحيحكانمطابقاللقانون،وإذافقدالسببكانالقرارمخالفاللقانونوإماالسببالثالث
وهيحالةنفسية،هوواقعةموضوعيةيعدأسهلإثباتاعلىسبيلالمثالمنالعيبالذييمكنأنيلحقبالغاية،السبب

.تكمنداخلمصدرالقرار
لذيفالمخالفةالتييرتكبهاالموظفهيسببقرارالجزاءا،تحقيقهمنإصدارالقرارإلىفالغايةهيماتسعىاإلدارة

وعلىذلك،إماالغايةمنهذاالقرارفهيردعالمخالفوغيرهومنعهممنمعاودةارتكابالمخالفةمستقبال،يوقععليه
إصدارةفيحينإنالغايةهيالنتيجةالنهائيةإلىفالسببيتميزعنالغايةفيكونهحالةعندإصدارالقرارفتدفعاإلدارة

للقرارتحإلىالتييسعىرجلاإلدارة ماالذيحدثفحملاإلدارة:فالسببهواإلجابةعنالسؤال،قيقهامنإصدارة ـ
.(46تحقيقهبإصدارهاللقرار)إلىـماالذيتسعىاإلدارة:إماالغايةفهياإلجابةعنالسؤال،علىإصدارالقرار؟
أيأنهاعنصرداخلي.لقبنيةمصدرالقرارفانعيبالسببيبقىمتميزاعنعيبالغايةالتيتتع،وإماالسببالثالث

للسبب وهوأمريتميزعنسببالقرارحتىفيالحالة،وعنعيبمخالفةالقانونالذييتعلقبمضمونالقرار،خالفا
لإلدارة القانونسلفا يجبإنالتييحدد معينا إليهسببا قواعد،يصدرالقراراستنادا أيضا النالقانونهوالذييحدد
.ومخالفةهذهالقواعدالتدخلفيعيبمخالفةالقانون،االختصاصوالشكلواإلجراءات

واعتبارهركناً،وتجداإلشارةإالانهأذااختلففقهاءالقانونالعامحولاستقالليهركنالسببمقارنةبركنالمحلوالغاية
،(47فانقضاءمحكمةالعدلالعليااألردنيةمستقرعلىأنركنالسببفيالقراراتاإلدارية)،مستقالمنأوجهاإللغاء
بذاته كانت،ركنمستقلوقائم اإلداريانكونأنكلقرارأداريأيا والقضاء الفقه استقرعلية لما وفقا نصت" فقد

وهذاالسببهوركنمن،إصدارهإلىسببيدعوالتييصدرعنهامقيدةكانتأمتقديريةيجبأنيقومعلى.السلطة
(.48أركانالقراراإلداريوشرطلصحته")

تسبيبها بينأسبابالقراراتو الخلطبأيحالمناألحوال فاليجوز أسبابالقراراإلداريوتسبيبه، بين التميز ان
فانلكلقرار،لمينصالقانونعلىخالفذلكتعيينبعضقراراتهاأوتعليلهامافإذاكانيتعينعلىاإلدارة،(49)
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لهذاشيدالقرارعلىسببأوعدةأسبابتمثلالعناصرالقانونيةوالواقعيةالتيشكلتاألساس،أداريسببايقومعليه
.(50إلصدارة)

،يامةعلىسببيبررهوبينوجودق،حالةوجودتسبيبالقراراإلداريكإجراءشكليقديتطلبهالقانونإلىويجبالتنبيه
التسبيب تطلبالقانونهذا أالإذا أالأنالقراراإلداري،فأنكانتاإلدارةغيرملزمةبذكرالسببفيصلبقرارها

سواءكانالزماتسبيبهكأجراءشكليأملميكنهذاالتسبيبالزما،يجبأنيرسىعلىاسبابمعينةتبررهفيالواقع
بغيرقانونيتصرفأييقوموال،نمنأركانانعقادهباعتبارالقرارتصريفاقانونياوفيالقانون،وذلككرك

) القرار،(51سببه في شكالأساسيا اإلجراء هذا يصبح وحينئذ تسبيببعضالقراراتاإلدارية القانون يشترط فقد
(،وهذا52حرجفيأنتخفيتلكاألسباب)أماأذالميلزمالمشرعاإلدارةبذلكفليسعليها،يترتبعلىإهمالهالبطالن

ومااخذبهمجلسالدولةالمصريباستمرار،منذلكيتبينأنأولنقاطاالختالف،(53هوالمسلكالمقررفيفرنسا)
هوأنيقومالقراراإلداريدائماعلىسببقانونيفيجبأنيقومالقراراإلداريعلى،بينسببالقراراإلداريوتسبيبه

قانونا تبرره وواقعية فيبعضالقوانينواألنظمة،أسبابقانونية الواردة التشريعية اإلحكام تستلزم لم اذا ،وبناءعليه
فأنهاتقلدمنحيثالمبدأ،وإمكانيةإصدارهادونمبررفهواليعنيخلوهامنأسبابهاالقانونية،اإلدارةبتسبيبقراراتها

.(54علىقرينةصحةاسبابها،أالاذاامكناثباتالعكس)
ضمن تحددها التي القانونية القواعد وتندرج اإلداري للقرار الخارجي بالمظهر اإلدارية القرارات تسبيب ويرتبط

.(55المشروعيةالداخليةللقرارأييتعلقبموضوعه)إلىهينتميأماالسببفأن،المشروعيةالشكليةللقراراإلداري
-:غيرأنهذاالتمييزالشكليبينالتسبيبوالسببليسكافياوإنماتتحددالعالقةبينهماوفقالقاعدتيناآلتيتين

األولى كأصلعام:القاعدة كانتاإلدارةغيرملزمهبتسبيبقراراتها حيثأنكلقراريجب،أذا إلىأنيستنددوما
وصحيحة موجودة سبب،أسباب على قائم غير كان أذا موظف فصل قرار مشروعية بعدم قضي ذلك على وبناء

.حتىولوكانمصدرالقرارغيرملزمبتسبيبه،يبرره
"فأنهيعدأساساelementأنالتسبيبوانكانعنصرافيالقرار"-:القاعدةالثانية

 "fondementالقرار على للرقابة واالنحراف،" اإلداري القرار أسباب على الرقابة بواسطتها يمكن انه بمعنى
.(56أماالسببفهوأساسالقرارالذييستندإليهوعنصرفيألرقابهعليه)،باإلجراءات

 
 المبحث الثاني

رقابة القضاء اإلداري لركن السبب في القرار اإلداري
وكذلك،يةلركنالسببفيالقراراإلداريفيقضاءمجلسالدولةالفرنسيفيبدايةالقرنالعشرينبرزتالرقابةالقضائ

وكذلكمجلسشورىألدوله1946فأنمجلسألدولهالمصريتابعزميلهالفرنسيفيفرضهذهالرقابةبعدإنشاءهسنة
.اللبنانيومجلسشورىالدولةالعراقي

نالسببتتضمنالرقابةعلىمشروعيةالعنصرالقانونيالذييعتمدهالقراركأساسقانونيأنالرقابةالقضائيةعلىرك
والقضاءالعراقيقد،ذلكالعنصرالذييبررتدخلاإلدارةباتخاذالقرار،والرقابةكذلكعلىالعنصرالواقعيفيه،له

كذلكفأنالقضاء،فأعتبرالقرارالذييظهرأساسهمتخلفاقرارغيرمشروع،راقبفعالالعنصرالقانونيلركنالسبب
-:وبذلكيكونهذاالمبحثعلىمطلبين.(57العراقيمارسالرقابةعلىالعناصرالواقعيةلركنالسبب)

.الرقابةعلىالوجودالماديللوقائع:المطلباألول
.نيللوقائعالرقابةعلىالتكييفالقانو:المطلبالثاني


 المطلب األول

 الرقابة على الوجود المادي للوقائع
تمثلالرقابةالقضائيةعلىأسبابالقراراتاإلداريةضمانةهامهوأساسيهلتحقيقمشروعيةتصرفاتاإلدارةوخضوعها

القانون األهواء،لحكم عليها تمليها لما تخضع ال أن يجب هبها المنوط الختصاصها ممارستها في اإلدارة أن وذلك
.أسبابواقعيةتسوغلهاذلكإلىإنمايلزمأنتستندفيكلماتصدرهمنقرارات،والميول

مبدأعامامقتضاهضرورةإسناداإلدارةفي،ولقدأقامالقضاءاإلداريفيكلمنفرنساومصرولبنانواألردنوالعراق
،دواعموضوعيةمستمدةمنالحاالتالواقعيةأوالقانونيةالسابقةعلىقراراتهاوالتيتمثلسببإصدارهاإلىقراراتها

الن تلكالقراراتوذلكبغضالنظرعنالحالة القانونيكفيإللغاء الحاالتفيالواقعأو هذه قيام فأنعدم فسيةولذا
،فالقاضياإلداريعليهأنيتحققمنتوافرالوقائعالماديةالتيبنيعليهالقرارأوعدمتوافرها،لمصدرتلكالقرارات

أوقامالقرارعلىأسبابالتعدو،أوكانتالوقائعغيرصحيحة،الوجودلهاللقاضيأنالقرارقامعلىوقائعفإذاتبين
وبالتالي،ففيكلهذهالحاالتيكونالقرارمنطوياعلىخطأفيالسبب،وعبصحتهاأنتكونمجردشكأوغيرمقط

.(58يوجبإلغاؤه)
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أول قرارها فيإصدار اإلدارة استندتإليها التي المادية الوقائع اإلداريعلىوجود القضاء رقابة تعتبر ففيفرنسا
"فيهذاالميدان control minimumاألدنىلهذهالرقابة"درجاتالرقابةالقضائيةعلىسببالقراراإلداريوالحد

.(59)
يخولمجلسالدولةالفرنسيمنمرحلةاالمتناععنرقابةماديةالوقائعالمبررةالتخاذالقراروالمكونةلركن وقدبدأ

 إلىالسببفيه فيحكم الوقائع علىهذه Monodفرضرقابته ص،(60)1907سنة الحكم هذا أحكامويتبع دور
وقضيةكاميتوتكمنفيأن،(62)1916سنةCamino(،وحكم61)1910سنةDessayأخرىأشهرهاحكم

ألنهلميراعىحرمةالموتىعندماحضرتشييع،الدكتوركاميتووهوعمدةإحدىالقرىالفرنسيةقدفصلمنمنصبة
اضهاراالحتقارهوازدرائه،كماانه،يتوارىجثةالميتحيثأمربحفرقبرصغيراليتسعلك،األمواتأحدودفنجثه

حيثقامالمذكوردعوىتجاوزالسلطةأماممجلسالدولةالفرنسي،منناحيةأخرىقامبتعطيلإحدىسياراتاإلسعاف
موجودة غير أسبابقانونية على لقيامة بفصله الصادر اإلداري القرار إلغاء بإلغا،بغية قرارفقضىمجلسالدولة ء

،ألنهقدثبتأنالواقعةاألولىالتينسبتهااإلدارةللطاعنغيرموجودةإذانهلميحضرالجنازةالمشارإليها،الفصل
.(63بحيثيستحقتوقيعهذاالجزاءالتأديبي)،وأنالسببالثانياليكونخطأمنالناحيةالقانونية
سببأوأسبابصحيحةفألغىقرارإلىالقراراتاإلداريةالتيالتستندوأستمرمجلسالدولةالفرنسيفيالحكمبإلغاء

فأنوبالتالي،لعدمصحةواقعةتقديمطلبهللنقل،وظيفةأخرىبناءعلىطلبهإلىالموظفينمنوظيفتهأحدإداريابنقل
.(64موجود)غيرقانونيسببعلىمؤسساالنقل

،واألسبابالثانوية"الزائدة"،فيالقراراإلداريالتفرقةبيناألسبابالرئيسية"الرافعة"إلىويتجهجانبمنالفقه
بحيثيكونالقرارمشوبابعيبالسببقاباللإللغاءأذاتبينإناألسبابغيرالصحيحةقدلعبدورارئيسيافياصدرا

،اباألخرىالصحيحةكافيةلحملمصدرالقرارعلىاتخاذهوأناألسب،القرار،أماأذااتضحأنهاكانتثانويةاألهمية
.(65ويمتنععنالحكمباإللغاءلعيبالسبب)،فانالقضاءيتجاوزاألسبابالثانويةالمعيبة

استقرأحكاممجلسالدولةالمصريعلىممارسةرقابتهعلىالوجودالماديللوقائع بإلغاءالقرار،وهكذا بحيثيحكم
(.66وقائعغيرصحيحةمنالناحيةالمادية)إلىاثبتلهأناإلدارةقداستقرتأذ،اإلداري

الوجودالماديللوقائعالمبررةإلصدارالقراراإلداري ،حيثانمحكمةالقضاءاإلداريفيمصرراقبتمنذإنشائها
القرارأوعدمتوافره تبين،افالقاضييتحققمنتوافرالوقائعالماديةالتيبنيعليها للقاضيأنالقرارقامعلىفإذا

،التيتحتقيادتهكماأذاعوقبموظفعلىأساسانهتسببفيضياعكميةمنأخشابالمعسكر،وقائعالوجودلها
الموظفينلسبقالحكمعليةأحدكماأذافصل،أوكانتالوقائعغيرصحيحة،(67وثبتأنهذهالواقعةلمتقعأصال)

(،68القرارالمطعونفيه)وثبتأنهذاالحكمقدنقضقبلصدور،جنحةسرقةبالحبسفي
وقدشملترقابةالمحكمةللوقائعجميعميادينالنشاطاإلداريوخاصةالمجالالتأديبيوقراراتالفصلعنغيرالطريق

.(70(وفينطاققراراتالضبطالمتعلقةبحمايةالنظامالعام)69التأديبي)
ذاتنهجمحكمةالقضاءاإلداريفيرقابةالوقائع1955أخذتالمحكمةاإلداريةالعليافيمصربعدإنشائهاسنةوقد

المحكمةاإلداريةالعلياعدةانتقاداتإلىالبررةإلصدارالقراراتاإلداريةللتأكدمنصحةوجودهاومعذلكفقدوجهت
اممحكمةالقضاءاإلداريالتيتشددتمنوجودالوقائعالماديةالتيبسببعدممسايرةقضائهافيمرحلةمعينةألحك

تستندإليهااإلدارةفيإصدارقراراتها.
وكانهذاالمسلكمنجانبالمحكمةواضحافيأحكامهاالمتعلقةبقراراتهاالتأديبية،وقراراتإبعاداألجانبوإقامتهم،

الترخيص عدم بالترخيصأو والقراراتالمتصلة بالسفر القراراتاإلداريةإلىللمواطنين وكذلكفيمجال الخارج،
 والمستندة العام النظام على للمحافظة اإلقامة تحديد أو باالعتقال للحرياتالعامة دونإلىالمقيدة شبهاتقوية مجرد

.(71تستلزمقيامهاعلىوقائعمحددةتبرراتخاذها)
العدلالع منالناحيةوفياألردنفانقضاءمحكمة األردنيةمستقرعلىأنأسبابالقراراإلداريتخضعلرقابتها ليا

الواقعيةوالقانونية،وقدأجلتالمحكمةهذهالمبادئعلىالنحوالتالي
الناحية من لتعرفمدىصحتها المحكمة لرقابة خاضعة اإلداريتكون أسبابالقرار أن على انعقد قد االجتماع إن

ومدى طريقالواقعية سلكتبها إنها أم انحرفتفيها قد لسلطتها فيمباشرتها كانتاإلدارة إذا وما للقانون، مطبقتها
فيتطبيقهوتأويلهمكانالقرار أومنطويةعلىمخالفةالقانونأوخطا الجادة،حتىإذاظهرأنهاغيرصحيحةواقعيا

(.72معيياوحقللمحكمةأنتقومبإلغائه)
ك،إذاتبينللمحكمةإنالقراراإلداريقداستندعلىواقعةغيرصحيحةقضتبإلغاءالقرارلعدمصحةوتأسيساعلىذل

.(73السبب،وقضاءمحكمةالعدلالعلياغنيبالسوابقالقضيةحولهذاالموضوع)
الصادربتاريخ الشأنحكمها بهذا قررالخبراءأنال2/6/1985ومنقضائها إذا " بناءمماثللألبنيةالذيتقولفيه

فيكونالسببالذي أوعلىساكنيه، العامة علىالسالمة بحالةمقبولةواليشكلخطرا وانه الواقعةفينفسالمنطقة،
استندإليهالقرارالمطعونبهوالصادرعناللجنةالمحليةللتنظيموالمتضمنوجوبإخالءالبناءيشغلهالمستدعونمخالفا

.(74خالفاللقانونوجديرباإللغاء")للواقعوبالتاليم
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أساسواقعيسليم،فانإلىوفيمجالحريةاألشخاصقضتمحكمةالعدلالعليا"بماأنالقراراإلدارييجبأنيستند
الذي األمر استنادا مسمى غير بتوقيفشخصألجل الداخلية وزير سلوكاإلىأصدره سلك انه بحجة الدفاع، نظام

لحةاألمنالعام،فيحينأنهذاالشخصمحكومبموجبقانونمقاومةالشيوعيةموجودفيالسحبلميتعارضمعمص
أساسواقعيسليم"إلىيطلقسراحهولميتممحكومتيه،هذااألمرالصادرعنوزيرالداخليةجديرباإللغاءألنهاليستند

(.75)
تهعلىالوجودالماديلألسبابالتياستندتإليهالإلدارةفياتخاذوفيلبنانفانمجلسشورىالدولةاللبنانيفرضرقاب

منحيث تخضع القراراتاإلدارية ان " بقوله الرقابة لهذه العام المجلسالمبدأ وأعلن الوقائع، وعلىصحة قرارها،
(.76لتدابيرالمتخذة")صحةأسبابهالرقابةالقضاءاإلداريمنحيثالوقائعالماديةوالقانونيةالتيتستندإليهاا

تلك قراراإلدارةوصحة إليها اللبنانيحقهفيالتصديلبحثتوافرالوقائعالتييستند قررمجلسشورىالدولة وقد
أحد(،فقدأعلنفي77الوقائعوصحةاألسبابالتييعتمدهاالقراراإلداريومدىاتفاقهمعغايةالتشريعأوالتنظيم)

سلطةاالستنابيةتخضعفيالتقديرلرقابةالقضاءاإلداريفيمايتعلقبصحةالوقائعالتيبررتالتدبيرأحكامه))أنال
بالذات)78اإلداري) وفيشأنطلباالستقالة السبب، لركن المكونة الوقائع لصحة وفيرقابته مجلس79( قرر ،)

انهلوتبينلمجلسالشورىأنطلبأحدشورىالدولةفي االستقالةغيرقائمأصالفيلغيالمجلسقرارقبولالقضايا
وفيذلكيقولمجلسشورىالدولةفيحكمهبتاريخ،االستقالةلقيامهعلى))واقعةمغلوطة((أوسببغيرمتحققماديا

طلب1/6/1998 بوجود مشروطة أناالستقالة فعليصريحصادرعنالموظفوانالقاضيصالحللتحققمن))
 هذا والغلطفيالوقائعسببمنوجود مغلوطة، المبنيعلىواقعة فيه المطعون المرسوم يقضيإبطال وانه الطلب،

.(80)أسبابالبطالنلتجاوزحدالسلطة((
أو التيتبنىعلىأسبابواقعية القراراتاإلدارية علىذلكفانالمجلسيسيرفيقضائهعلىإبطالجميع وتأسيسا
))تقديرية(( استنابية أو مقيدة بسلطة اإلدارة عن كانتصادرة سواء صحتها، عدم أو وجودها عدم له بنيت قانونية

(.81إلصابتهابعيبالسبب)
ًنظامالقضاءالموحدوبالتاليفانالمحاكمالمدنيةتنظرفيإبطالالقراراتاإلدارية وفيالعراقالذيكانيعتنقسابقا

والمؤرخفي1955_ج_228القديمةنسبيافيالقضاءالعراقيعلىهذهالرقابةالقرارالتميزيالمرقمومناألمثلة
بتاريخ،30/3/1955 ً وجاهيا حكما البحث، موضوع الواقعة في أصدرته قد بغداد بداءة محكمة كانت والذي
..وكذلك.باستيفاءالمبلغالمدعيبهمتضمنامنعمعارضةوزيرالماليةألحدالموظفين954_37وبعدد9/12/1954

الحكمبرفعالحجزعنأموالهالمنقولةوغيرالمنقولةعنثلثراتبهاالسمي...وبعدتميزالقرارالبدائيأصدرتمحكمة
..غير.تميزالعراققرارهاالمذكوررقمهوتاريخهأعالهجاءفيه"لدىالتدقيقوالمداولةظهرأناعتراضاتالمميز

وا بالنظر بمنعإلىردة إليه، استند فيما مقصرا يكن لم المميز أن على المميز حكمها استندتفي البداءة محكمة أن
".معارضةالمدعيعليهللمدعي للقانون،مقررتصديقالحكم... باستيفاءالمبلغموضوعالبحثفيالدعوىموافقا ..

(.82)
عهداجديدابظهورجهةقضائيةجديدةتباشراختصاصاتهابجانب1989عامبدأتنظيمالقضاءاالداريفيالعراقمنذ

القضاءالعاديحيثاسستمحكمةالقضاءاالداريوجعل)مجلساالنضباطالعام(سابقا)محكمةقضاءالموظفين(حاليا
،بيناالدارةواإلفرادوتمتخويلالمحكمةوالمجلسبالنظرفيالمنازعاتالتيقدتحدث،هيأةمنهيئاتمجلسالدولة

ويمارسمجلسالدولةاختصاصااستشاريايتمثلفيابداءالرأيوالمشورةوبمراجعةمشروعاتالقوانينللتأكدصياغتها
.القانونيةوتناسقهامعالتشريعاتالنافذة

حاليابأنالنقلالذياليستندوفيحكمللهيئةالعامةلمجلسشورىالدولةبصفتهاالتميزيةسابقاالمحكمةاإلداريةالعليا
أنالمميزاصدراألمرإلى "... فياستعمالالسلطة،وجاءفيقراراها بالموظفتعسفا أسبابمعتبرةويلحقضررا

محافظةصالحإلىالمتضمننقلالمميزعليهمنمقرعملهفيمحافظةبغداد5/3/2008(في3755اإلداريالمرقم)
هذااألمرواستحالتهمنحيثاإلقامةوالمعيشةوالنواحياألمنيةفيظلالظروفالحاليةالتيالدين،ولصعوبةتطبيق

المنطقةالمنقولإليهاورغمأنالنقلسلطةتقديريةبيدالدائرة،إالأناإلدارةملزمةبتطبيقتلكالسلطةبماال تعيشها
أسبابمعتبرةلذلكيعدتعسفافيإلىلمميزعليهولميستنديلحقالضرربالموظف،وحيثأنهناالنقلقدالحقضررابا

وحيثأنمجلساالنضباطالعامقررإلغاءالقراراإلداريالمذكورأنفالذاقررتصديقهوردالالئحة،استعمالالسلطة
(83(()5/2008/19التميزيةوتحملالمميزرسمالتميزوصدرالقرارباالتفاقفي

ك.ج:المميز:وزيرالدفاع/إضافةلوظيفتهالمميزعليه2014اري/تمييز//إد15قراررقم
ج المدعي)المميزعليه( .أقام احيل انه فيها ً االداريمدعيا القضاء محكمة بموجباالمرإلىكالدعوىامام التقاعد

(في18103بالمرقم)الوظيفةبموجبالكتاإلىوانهمفصولسياسيواعيد30/7/2011(في597الوزاريالمرقم)
2/4/2013 من للفترة رواتبه صرف يتم 1/8/2011ولم في2/4/2012ولغاية تظلم وانه قانوني مسوغ بدون
وبنتيجةالمرافعة،لذافقدطلبدعوةالمميزللمرافعةوالحكمبصرفرواتبهللفترةاعاله،ورفضالتظلم12/5/2013

الم االداريبقرارها القضاء )18/12/2013ؤرخقررتمحكمة اضبارة المدعىعليه2013/ق/223وبعدد الزام )
 للفترة بصرفرواتبالمدعي لوظيفته 1/8/2011/إضافة المذكور،3/4/2012لغاية بالقرار المميز قناعة ولعدم
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 المؤرخة بالئحته الدولة مجلسشورى في العليا االدارية المحكمة لدى تمييزا" له نق5/1/2014تصدى ضهطالبا
لألسبابالواردةفيها.


 المطلب الثاني
 الرقابة على التكييف القانوني للوقائع

وجودالوقائعالمتخذةكسببإلصدارالقرار،تكييفهذهالوقائعووصفهاالقانوني،إلىيراقبالقضاءاإلداريباإلضافة
 عام علىالوصفالقانونيللوقائعمنذ الفرنسيرقابته فرضمجلسالدولة جوميل)1914ولقد (Gomelفيحكم
باريسعلىاعتبارانهمنميادينأحدالشهيروتتلخصوقائعهذهالقضيةفيأناإلدارةرفضتالتصريحببناءعقارفي

المناطقاألثريةالتي
قانوناحفاظاعلىالمعالماالثريةفيالبالد فطعنصاحبالشأنفيقرارالرفضأماممجلس،اليسمحالتجاوزعليها

(.84الدولةالذيأنكرعلىهذاالميدانالصفةاألثريةوقضىبإلغاءالقرار)
ألحكاماءاإلداريفيهابسطرقابتهعلىتكييفالوقائع،ومنأهمهذهالمجاالتوفقاوقدتعددتالمجاالتالتيقررالقض

-:مجلسالدولةالفرنسي
.الرقابةعلىصحةتكييفاإلدارةللوقائعالتيتتخذهاسبباللقرارالتأديبي،والتحققمنأنهذهالوقائعتتوافرلهاصفة1

(.85بتوقيعالجزاء)الخطأالوظيفيأوالتأديبيالتيتسمح
أو2 الجرائدوالمجالت،والتييجيزالقانونمنعبيعها .الرقابةعلىمدىتوافرصفةاإلباحيةفيالموادالتيتنشرها

 (.86سنة)18اإلعالنعنهالألشخاصالتيتقلأعمارهمعن
)3 وتوصفبأنها اإلدارة، إليها التيتستند تكييفالوقائع علىصحة الرقابة الشرفواألمانة(. أو)حسنتتنافىمع

ليتمتعالشخصفيها توافرشروطأوصفاتأخالقيةمعينة النصوصالقانونية فيها المسائلالتيتستلزم الخلق(بصدد
 (.87بمركزقانونيمعين،قبلالتعيينففيالوظائفومنحاألوسمةوالموافقةعلىالتجنسأوسحبالجنسيةبعدمنحها)

الرقاب4 . دستوريا ممارستها المستقبلة من)األعمالالتجارية(التييمكنللوزارة يعد علىما حينتوليالوزارةإلىة
 .(88الجديدة)

.الرقابةعلىمدىتوافرصفة)عائلاألسرة(بصددأداءالخدمةالعسكرية،حيثيعفىالقانونمنتطبيقهبأدائهاإذاكان5
تماعيةخطيرة(بمنيرعاهموالتحققمنوجودهذهالحالةاالجتماعيةاالستثنائيةسيترتبعلىذلكإلحاق)أضراراج

 (.89)
.الرقابةعلىتكييف)األفالمالسينمائي(بأنها)منافيةلألخالق(ممايحقمعهلعمدةالمدينةمنععرضالفيلمإذاكان6

 (.90ء)هناكمنالظروفالمحليةفيالمقاطعةمايسمحبتبريرهذااإلجرا
وقداستقرقضاءمجلسشورىالدولةالمصريعلىفرضرقابتهللتحققمنسالمةالتكييفالقانونيالذيأنزلتهاإلدارة

أن)اإلدارةإذاذكرتأسبابالقرارهافيجبأنتكونخاضعةإلىذلكفقدانتهتالمحكمةاإلداريةالعليا،علىالوقائع
اأوعدممطابقتهاللقانون،وهيالرقابةالتيتجدحدهاالطبيعيمماإذاكانتالنتيجةلرقابةالقضاءللتحققمنمطابقته

أوكانت منغيرأصولموجودة كانتمستخلصة فإذا قانونيا أو ماديا منأصولتنتجها سائغا استخالصا مستخلصة
التييتطلبهاالقانونكانالقرارفاقدامستخلصةمنأصولالتنتجهاأوكانتكييفالوقائعبفرضوجودهاالينتجالنتيجة

(.91لركنالسبب()
اإلسالمإلىالموظفينمنالخدمةبينتالمحكمة)أنقيامالموظفبتغيرديانتهمنالمسحيةأحدوفيحكممتعلقبفصل

الذييبررفصلهالمسيحيةيمكنتكييفهبأنهمنقبيلسوءالسلوكالشديدإلىلتحقيقعرضخاص،ثمارتدادهبعدذلك
بحيثاليجوزإكراهشخصعلىاعتناقعقيدةمعينةأودينمعينأالأنهليسمنألنهمعالتسليمبحريةالعقيدةوالدين

شكفيأنمسلكالمتالعببالعقيدةواألديانبقصدتحقيقمأربوأغراضدنيويةيصمالموظفبسوءالسلوكالشديد،
الشخصيفيغيرنطاقالوظيفةينعكسعلىسلوكهالعامفيمجالالوظيفةمنحيثمعمراعاةأنسوءسلوكالموظف

(.92اإلخاللبكرامتهاومقتضياتها()
وفياألردنفأنقضاءمحكمةالعدلالعليامستقرةعلىحقهاتراقبتكييفالوقائعتكييفاقانونياصحيحاوفيماإذاكانت

منحقالمحكمةأنتكيفالفعل،ينطاقاإلجراءاتالتأديبية،علىسبيلالمثال(،فف93هذهالوقائعتبررتدخلاإلدارة)
ومنقضاءمحكمةالعدللهذاالشأنحكمهاالتيتقول.الموظفلترىإنكانهذاالفعليشكلذنباإدارياإلىالمنسوب

عةمقابلثمنتعهدبدفعهفينهايةمراجعيهذهالدائرةكميةمنالبضاأحدفيه)إذااشترىموظففيدائرةاإلجراءمن
الموظف اإلجراءالتييشرفعليها فيدائرة للبائعقضايا فأنذلكاليشكلاستغالالللوظيفةبسببانهتوجد الشهر،
مادامانهلميدعبأنالثمنكانأقلمنالسعرالرائج،وبذلكيكونقرارالمجلسالتأديبيالمصدقعليهمنالوزيربتنزيل

.(94ةالموظفمخالفاللقانونوحقيقياباإللغاء()درج
لم،وإذاحددالقانوناألسبابالتييجوزلإلدارةأنتتدخلفيحالةتوافرها فاليجوزلإلدارةأنتضيفأسباباجديدة

(.95ينصعليهاالقانون)
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للوقائعفيأحكامهمنذسنواتالقانونيوفيلبنانفقدأعطىمجلسشورىالدولةاللبنانيلنفسهالحقفيمراقبةالتكييف
(،إذقررانهأذاأعتبرالعمل)عمالتنسيبيااليقع96بعيدة،سواءفينطاقالسلطةالمقيدةأوالسلطةاالستنابيةلإلدارة)

 استند متى فأنه التمحيص، األسبابإلىتحت هذه واقعية جهة المجلسمن هذا لرقابة يخضع اتخاذه لتبرير أسباب
.(97وموافقتهاللقانون()

أنالوقائع له) وقدتصدىالمجلسلتكييفأووصفالوقائعفيمجالالمسؤوليةالمسلكيةللموظف،وقررفيحكم
.(98المبينةأعالهتشكلخطأمسلكيا()

 أسلفنا ذكر،حيثكاناليوجدقضاءإداريقبلتشكيلمجلسشورىالدولةوفيالعراقكما كانتحرة فأناإلدارة
ومعلومأنالرقابةالقضائيةبصورة،(99).السببوعدمهفيجميعاألحوالوالرقابةعليهافيذلكمنأيةجهةكانت

قضاءالعراقييتشددفيرقابتهلإلدارةفيفأنكانال،عامةتضيفوتتسعطبقاللظروفالتيتصدرفيهااإلدارةقراراها
المشروعية،ويطرد توسيعفيتطبيقمبدأ الظروفالعادية،نراهيتساهلمعهافيالظروفاالستثنائيةحيثيصاحبها

،ةفأنكانتالواقعةمبررةفيالظروفاالستئنافي،حكمهذاالمبدأفيرقابةالقضاءعلىالتكييفالقانونيللوقائعالمبررة
االعظميةويمكننااستخالصهذاالموقفللقضاءالعراقيمنقراربداءة،(100فقدتكونغيرذلكفيالظروفالعادية)

 بتاريخ 6/2/1967الصادر المرقمة التمييزية القضية 1967_1877في في 26والمؤرخة 5/ ومن1968/
كانالمدعيعليه ولما يلي)... ما التيجاءفيها لميقمبأيعملبعدتعاقدهحتىفصلهوأنهالتوجدقضيةعباراتها

انضباطيةضدهتستوجبفصله،وانفصلهبموجبقانونالتطهيرلميكنبسببقيامهبفعلماوانكانالحكمالصادر
الحكمأيعنفعلسابقاللتزامه،وان1961عليهمعإيقافالتنفيذبعدفصلهبمدةطويلةبسببنشاطهالحزبيقبلعام

عليه المدعي يكون الدولة. موظفي انضباط لقانون وفقا االعتيادية الحاالت في للفصل موجب غير إيقافالتنفيذ مع
المذكورغيرمخلبالتزامهواليترتبعليهالضمانالمشروطفقررردالدعوىوتحميلالمدعيعليهالمصاريف(وقد

وصدفتميزا،1967/11/10سبابمنقبلمحكمةاستئنافبغدادبتاريخنفساألإلىتأيدهذاالحكماستئنافااستنادا
منمحكمةالتميزبموجبقراراهاالمذكوررقمهوتاريخهأنفاوالذيجاءفيه))وقدوجدأنالمميزعليهلميخلبأحكام

فعلنسبإليهبلأنكلماوردإلىالعقدفأنفصلهلميكنالسببارتكابهفعالمعينا،فقدخاللقرارفصلهمناإلشارة
فاألسبابالمذكورةيكونالحكم،فيهأنبقاءهأصبحمضرابثورةرمضانفسببالفصللمينشأمنمخالفتهألحكامالعقد

(101(()1968/5/26المميزموافقاللقانونفقررتصديقهفي
ا لصيغتها العراقي الدولة لمجلسشورى العامة للهيئة قرار اإلداريوفي القرار أن وحيث )... قالت حيث لتمييزية

التقاعدمعيبمنحيثالسببألنالسندالقانونيالذياستندعليهإلىالمطعونفيهوالذيأحيلالمميزعلية)المدعي(
دارةأخطأتفيحيثأناإل،التقاعدلميكنسليمامنالناحيةالقانونيةإلى)المدعيعليه(فيإحالةالمدعي)المميزعليه(

وإعادته2005/5/10(في49/12575تطبيقالقانون،وحيثأنالحكمالمميزقدقضيبإلغاءاألمرالوزاريرقم)
.(102..().الوظيفةالتيكانيعملبهالسببآخرغيرالسببالمذكورأعالهلذلكقررتصديقهمنحيثالنتيجةإلى

لمجلسشورى العامة آخرللهيئة لوظيفتهوفيحكم إضافة أنالمدعيكانيعمللدىالمدعيعليه، وجد )... الدولة
رقم) المدعيعليهصدرقراره وان )محققعدلي( في318بوظيفة يفيد4/9/2005( منه )أوال( المتضمنفيالبند

أماكنعملهمإزاءمعاونقضائيوتحديدإلىالمدرجةأسماءهمفيهمنمحققعدليالعناوينالوظيفيةللمحققينالعدليين
وإالكانالقرارمعيبا،وحيثأن،دونبيانالسبب يتعينذكره وحيثأنالسببركنمنأركانالقراراإلداريمما

المدعيعليهلميبينالسببفيقرارهوإنمابينهوكيلالمدعيعليهفيدفوعهوهوعدمأهليةالمدعيألشغالوظيفة
(.103..().يأجرتهلجنةخاصةمشكلةلهذاالغرضمحققعدلينتيجةالتقييمالذ

:وزيرالداخلية/إضافةس.كالمميزعليه:المميز2014مكرر/إداري/تمييز/10ليارقموفيقرارللمحكمةاإلداريةالع
مقدمضمنلدىالتدقيقوالمداولةمنالمحكمةاالداريةالعليافيمجلسشورىالدولةوجدانالطعنالتمييزيلوظيفته

المدةالقانونيةفقررتقبولهشكالً.ولدىعطفالنظرعلىالحكمالمميزوجدانهغيرصحيحومخالفللقانونذلكان
ًوبعدعام تمتعيينهمعمجموعةمنزمالئه2003المميز)المدعي(ادعىفيعريضةدعواهبأنهكانيعملعسكريا

ال منشآت /حماية الداخلية وزارة مالك )على المرقم االداري باألمر وذلك )شرطي( برتبة في11706ديوانية )
(دونانتحتسبخدماتهالسابقةفـــــــيالجيشوبناءعلىاللقاءالذي35والذيورداسمهفيهبالتسلسل)20/7/2006

الداخلية لوزارة االقدم الوكيل مع الفضائية الرشيد قناة عرضطلب،اجرتــــــه تم لغرضالشرطةأحد زمالئه من
الجيش في المحاربين،احتسابخدماته شؤون دائرة من صادرة خدمة خطوط لديهم من بأرسال االقدم الوكيل فأمر

الغرض.لغرضتعديلرتبهم وقداوصتاللجنةبعدمتعديلرواتبنوابالضباطوذلكبالفقرة،وتمتشكيللجنةلهذا
لذاطلبالحكمبإلغاءالفقرةالمذكورةآنفاًلمخالفتهاللقانونوالزامالمدعى.يتهمماتسببفيعدمترق،/أ(منتوصياتها5)

المحاربين لشؤون العامة كتابالمديرية مثبتفي المدعيوحسبما رتبة بتعديل فيحكمها.عليه فحكمتالمحكمة
اللجنةالخاصةبمنتسبيالجيش/أ(منتوصيات5المميزبردالدعوىمؤسسهذلكعلىاساسانالمدعييطعنبالفقرة)

شرطي برتبة الشرطة في تعيينهم اعاد وتم ضابط نائب برتبة هم ممن السابق في،العراقي يدخل ال الطعن وهذا
وجدتالمحكمةاالداريةالعليابأنالمدعي.اختصاصالمحكمةألنهاتختصبالنظرفيصحةالقراراتوليسالتوصيات

المذكو التوصية بالطعونطلبالغاء تختصبالنظر المحكمة وحيثان بترقيته. عليه المدعى طلبالزام كما ً آنفا رة
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الواردةعلىالقراراتاالداريةذاتالصفةالنهائيةوانالتوصياتالتدخلضمنهذاالمعنىفأنقرارردالدعوىلعدم
هذ بان العليا االدارية الحظتالمحكمة لكن صحيح الجهة هذه طلباتاالختصاصمن من االول بالشق يتعلق الرد ا

للمدعيطلباخروهوالحكمبترقيتهوذلكالمتناعدائرتهعنالترقيةوهوطعنفيقرارادارييصلح المدعيبينما
الدعوىفي المحكمةواليمنعرد امام الطعنفيه للطلباتاالخرىالتيأحد طلباتالمدعيمنقبولالدعوىبالنسبة

وحيثانالمحكمةحكمت.مماكانعلىالمحكمةانتنظرفيالطلبالثانيللمدعيفيضوءالقانونتصلحلالدعاء
محكمةالقضاءاالداريلمراعاةإلىلذاقررتالمحكمةاالداريةالعليانقضالحكمالمميزواعادةاالضبارة،بخالفذلك

.ماتقدمواصدارالحكمفيضوئه
 الخاتمة

سواء،منثمالقضاءاإلداريللدولالمقارنةعلىضرورةإسناداإلدارةفيقراراتها،الدولةالفرنسياستقرقضاءمجلس
ألنهحتىفيالحاالتالتيتتمتعفيها،أسبابصحيحةدائماإلىصدرتهذهالقراراتعنسلطةمقيدةأمسلطةتقديرية

اتخاذإلىقيامدواعيواقعيةمعينةتكونهيالتيدفعتهاإلىستنادفأنهيلزمأالتتدخلأالباال،اإلدارةبالسلطةالتقديرية
،القرار مستند وغير سببه عن مجرد اإلداري القرار يقوم ان المتصور فليسمن إلى تدفع محددة واقعيه إلىدواع
.البحثوفيالختامفأننانودأننوردبعضالنتائجوالتوصياتالتيتوصلتإليهاالدراسةموضوع،أصدارة

  .ـ النتائج المستخلصة من البحث:أوال
.كشفتالدراسةعلىأنالقراراإلدارييجبأنيقومعلىسببصحيحيبررهفيالواقعوالقانون،وإالكانقرارا1

ذلككونهركن،سواءكانالقرارالزماتسبيبهكأجراءشكليأملميكنهذاالتسبيبالزما،معيبافيسببهجديراباإللغاء
قانونيا كانتاإلدارةغير،واليقومأيتصرفقانونيبغيرسبب،منأركانالقراراإلداريباعتبارهتصرفا ألنهأذا

.أالأنكلقراريجبأنيستنددائماعلىأسبابموجودةوصحيحة،ملزمةبتسبيبقراراتهاكأصلعام
أركانهعندجانبأحدأو،اإلداريفيرأيالغالبيةالعظمىمنالفقهاءعناصرالقرارأحد.بينتالدراسةأنالسبب2

أفالتهإلىإذإنإنكاروجودهذاالعنصرفيالقراراإلدارييؤدي،وهومايعنيخضوعهللرقابةالقضائية،كبيرمنهم
.منالرقابةعلىالبواعثوالدوافعالتيتحملعلىاتخاذهوتبريره

أنهناكقاعدةالتقبلاالستثناءهيأنكلقراريجبأنيكونلهسببصحيحعلىعكس.كشفتالدراسةعلى3
أوالقاعدةفيالتسبيبالتيتقولأناإلدارةفياألصلغيرملزمةبتسبيبقراراتهاأالأذاألزمهابذلكنصفيالقانون

.مبدأقضائي
اإلداريةعلىالتماثلفيتحريرالقراراإلدا4 الرقابة مع. الحوادث،ومدىتماثلها ريفيالمراقبةعلىأهميةوجدية

اإلجراءالمتخذعلىأساسها،وتتكيفهذهالرقابةبمظهرواضحفيالعقوباتاالنضباطيةمنخاللالمراقبةعلىمدى
قرا صورة في الرقابة هذه تتمثل كما االنضباطي، والجزاء اإلدارية المخالفة وأهمية فداحة بين الضبطالتقابل رات

التأديبي واإلجراء العام النظام التيتهدد المخالفة وجسامة بينخطورة علىمدىالمطابقة الرقابة اإلداريمنخالل
.المبرم

فيتحديدأسبابالقراراإلداري،أوضحتالدراسة.5 موحدا ألزامإلىفقديتجهالمشرع،بأنالمشرعاليتخذموقفا
اإلدارةباتخاذتصرفمحددبالذاتعندتوافرشروطمعينةيحددهاالقانونتتمثلفياألسبابالتييجبأنتبنىعليها

أما،قرارهابحيثاليكونلرجلاإلدارةالمختصبإصدارالقراراإلداريأيةسلطةتقديريةبصددتحديدمضمونالقرار
غيرأن،فأنلهاأنتختارماشاءمناألسبابالتيتبررتدخلها،بابعينهللتدخلأذالميفرضالمشرععلىاإلدارةسب
بليتعينعليهاأننختارالسببالذي،اليعنيحريةاإلدارةالمطلقةفيهذاالصدد،حريةاإلدارةفياختيارسببتدخلها

.منشأنهأنيبررتدخلهاالتخاذالقراراإلداري
فمن،يبالسببيظلمتميزاعنعيبمخالفةالقانونوعيباالنحرافبالسلطةواليختلطبهما.كشفتالدراسةأنع6

وهوأمريتميزعنسببالقرارحتىفيالحالةالتييحددالقانون،ناحيةفأنعيبمخالفةالقانونيتعلقبمضمونالقرار
القانونهوالذييحددأيضاقواعداالختصاصوالشكلالن،سلفالإلدارةسببامعيننايجبانيصدرالقراراستناداإليه

القانون التدخلفيعيبمخالفة القواعد هذه أخرى،واإلجراءاتومخالفة عن،ومنناحية متميزة يظلالسببفكرة
ةأماالغايةفهيتتعلقبالباعثعلىإصدارالقراروهيمسألةتتعلقبني،النالسببعنصرخارجي،الغايةمنالقرار
أيأنهاعنصرداخليخالفاللسبب.،مصدرالقرار

بالرقابةعلىصحة7 يعترفلنفسه والدولالمقارنة الضوءعلىالقضاءاإلداريفيكلمنفرنسا سلطتالدراسة .
الماديللوقائع للقرارالمتخذ،الوجود الجانبللتأكدمنصحةالوقائعالمبررة ثبت،فهويعملرقابتهعلىهذا أنفإذا

 قداستندتفيتبريره ويستويفيذلكأنتكون،وقائعغيرصحيحةمنالناحيةالماديةفأنهيلغيالقرارإلىاإلدارة
.اإلدارةحسنةالنية،أياعتقدتخطأبقيامالوقائعالتيتدعيهاأوعلىالعكسمنذلككانتعالمةبانعدامهذهالوقائع

يفيفرنساوالدولالمقارنةيقومبمراقبةتقديراإلدارةلصحةاألسبابوخطورتها.أوضحتالدراسةأنالقضاءاإلدار8
أيأنتقديرالمالئمةيجبأنيقوم،وبعبارةأخرىيراقبمالئمةالقرارالذياتخذتهاإلدارة،وتناسبهامعاإلجراءالمتخذ

ي ال الذي اإلداري القاضي لرقابة اإلدارة جهة تخضع أسبابمقبولة ذاتهعلى في اإلدارة جهة وإنما،تعرضلتقدير
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غيرأنالقضاءاإلداريقداستقرعلىحالتينبسطفيهمارقابتهعلىمالئمةقراراتاإلدارة،،للظروفالتيأحاطتبه
.يتعلقأولهابقراراتالضبطاإلداريوتتعلقالثانيةبالجزاءاتالتأديبية

  .ـ التوصيات المستخلصة من البحث:ثانيا
.نقترحعلىالقاضياإلداريأثناءتمحيصهالوجودالماديوكذلكالقانونيلعنصرالسببفيالقراراإلداريوثبوت1

وصحةالبعضاألخربمايكفيلتبريرقرارهاـوهذافي،عدمصحةبعضاألسبابالتيأسستعليهااإلدارةقرارها
بحيث،واألسبابالثانوية)الزائدة(،رئيسية)الدامغة(فيالقراراإلداريحالةتعدداألسبابـفعليةالتفرقةبيناألسبابال

،يكونالقرارمشوبابعيبالسببقاباللإللغاءأذاتبينأناألسبابغيرالصحيحةقدلعبتدورارئيسيافيإصدارالقرار
األهمية كانتثانوية اتضحأنها أذا فعلى،ملمصدرالقرارعلىاتخاذهواناألسباباألخرىالصحيحةكافيةلح،أما

.ويمتنععنالحكمباإللغاءلعيبالسبب،القاضياإلداريأنيتجاوزعناألسبابالثانويةالمعيبة
وذلك2 االستئنافيه المناطق في أداري قضاء محكمة وجعل العراق في اإلداري القضاء تشكيالت استكمال نقترح .

.قبلالمواطنينفيالمحافظاتالبعيدةلصعوبةأقامةالدعاوىفيبغدادمن
كعيبمستقلعنالعيوباألخرى،عيبالسببكركنمنأركانالقراراإلداريإلى.نقترحعلىالمشرعأنينظر3

حيثنصتيعتبرمنأسباب1979لسنة65وذلكبتعديلالمادةالسابعة/ثانيا/هـمنقانونمجلسشورىالدولةرقم
.أنيتضمناألمرأوالقرارخطأفيتطبيقالقوانينأواألنظمةأوالتعليماتأوفي3...صمايأتي)الطعنبوجهخا

..(وبذلكفأنالمشرعلميعتبرتخلفعيبالسببعيبامستقالأو.تفسيرهاأوفيإساءةأوتعسففياستعمالالسلطة
منصورعيبمخالفةالقانونأواألنظمةوالتعليماتأووإنمانظرإليهكصوره،سببامستقالمنأسباببطالنالقرار

.كذلكنقترحتعديلالمادةالعاشرةمنقانونمجلسالدولةالمصريلنفسالسببأعاله،الخطأفيتطبيقهاأوفيتفسيرها
األردنيةبتاريخ4 تقاللهذهالذيكرسنظاماالزدواجالقضائيواس25/3/1992.بصدورقانونمحكمةالعدلالعليا

األردنية التمييز عنمحكمة اإلدارياألردني،المحكمة القضاء يستكمل أن نقترح أو،فأننا مجلسدولة وذلكبإنشاء
.مجلسشورىالدولةلكييتضحمعالمالقضاءاإلدارياألردني

اريعندمستوىاإلشرافوأخيرافأنلزومعدماقتصارالقضاءاإلداريفيرقابتهعلىعنصرالسببفيالقراراإلد.5
علىالوقائعالماديةالدافعةإلطالقالقرار،وصحةالتكييفالقانونيلهذهالوقائعفحسب،وإنماعليهأنيركزمنرقابته
الرقابةاألخيرةمنتفعيللدورالرقابةالقضائيةعلى لهذه لما علىمدىالتوافقيةوالتماثلفيإصدارالقراراإلداري،

فيالقراراإلداري،وبثروحالثقةالطمأنينةفينفوساإلفرادوالموظفينعلىحدالسواءمنتعسفجهةعيبالسبب
اإلدارةفياالعتداءعلىحقوقهموحرياتهم،كماأنهاسوفتساهمبالشكفيترسيخمبدأالمشروعية.
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(د.طعمةالجرف،القانوناإلداري،دراسةمقارنةفيتنظيمونشاطاإلدارةالعامة،منشوراتمكتبةالقاهرةالحديثة،القاهرة،2)

.344،ص1963
انذلكجاءبناءعلىطلبة،فطعن(وت3) السيدمونوإلىالتقاعدمدعية بإحالة اصدرقرارا تلخصوقائعالقضيةفيأناإلدارة

الموظففيهذاالقرارمطالبابإلغائه،ألنهلميطلبأحالتهعلىالتقاعد،ولكنمجلسالدولةالفرنسيلميجيبهإلىطلبه،ألناإلدارة
لتقاعدقدتمتفيالحقيقةكجزاءتأديبيلماوقعمنمخالفاتلمتشأاإلدارةالكشفعنهاحفاظاعلىسمعته.بينتاناإلحالةعلىا

.313،ص1988(د.ماجدراغبالحلو،القضاءاإلداري_دراسةمقارنة،دارالجامعيةبيروت،4)
.562،ص1963_1962(د.فؤادالعطار،القضاءاإلداري،دارالنهضةالعربية،القاهرة،5)
.196(د.سليمانمحمدالطماوي،النظريةالعامةللقراراتاإلدارية،دارالفكرالعربي،القاهرة،ص6)
.500،ص2004،1(د.ساميجمالالدين،الوسيطفيدعوىإلغاءالقراراتاإلدارية،منشأةالمعارفباإلسكندرية،ط7)
،وقريبمنهذااالتجاهفيمصرد.السيدمحمدإبراهيم،الرقابةعلىالوقائع405ص،2(مطولةفيالقانونالدستوري،ج8)

 اإلسكندرية، جامعة الدكتوراه رسالة اإللغاء 206،ص1963فيقضاء فيعالقتها365و الوقائع يرىأن وهو بعدها، وما
ررإصدارة،فاألولىالتربطهابالقرارصلةمباشرةفهيبالقراراإلدارييمكنأنتنقسمإلىوقائعتحيطبإصدارالقرارواألخرىتب

مرتبطةبمصدرالقراروتكشفعنغرضهالذاتيمنإصدارة،والثانيةتربطبالقرارذاتهعنطريقأحدأركانهوهوركنالغرض
النتيجةالتييجبأنالموضوعي،ويقصدبهعنصرالهدفأوالغاية،حيثتقومرابطةسببيةبينالوقائعالمبررةوالغرض،أي

ينتهيإليهاالقرار،ويلخصالباحثمنذلكغإلىأنالسبباليعدمنعناصرأوأركانالقراراإلداريإالفيالحاالتالتييحددها
القانونأيأذاكانتسلطةاإلدارةمقيدة،أمافيحاالتالسلطةالتقديريةلإلدارةفهوليسكذالك.

.292دالعال،مرجعسابق،ص(د.محمدحسنينعب9)
-انظركذلك:

 discretionnaire des athorites administartives at Le recours pour exeesBonnard, Le pouvoire
de pouviorR. D.P. 1923 , P. 263 

.546،ص2001روت،(د.عبدالغنيبسيونيعبدهللا،القضاءاإلدارياللبناني،منشوراتالحلبيالحقوقيةـبي10)
.541،ص1970(د.سليمانمحمدالطماوي،الوجيزفيالقضاءاإلداري،دارالفكرالعربي،القاهرة،11)
.501(د.ساميجمالالدين،الوسيطفيدعوىإلغاءالقراراتاإلدارية،مرجعسابق،ص12)
دا13) مقارنة، دراسة ـ اإلداري القضاء الشويكي، محمد عمر د. ط( األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة 4ر ،2011،

.339ص
.541(د.سليمانمحمدالطماوي،الوجيزفيالقضاءاإلداري،مرجعسابق،ص14)
15) القاهرة، العربية النهضة دار القضائية، والرقابة لإلدارة التقديرية السلطة زنجي، البر الوهاب عبد عصام د. ،1971(

.230ص
،2001،3.عليخطارشطناوي،الرقابةالقضائيةعلىالظروفالخارجيةإلصدارالقراراإلداري،مجلةالحقوق،العدد(د16)

.302ص
.829،ص1974،مجلةنقابةالمحامين،1974_5_29(عدلعليا،17)
.247،ص1984(د.ساميجمالالدين،المنازعاتاإلدارية،منشأةالمعارفباإلسكندرية،18)
.583،بالسنةنشر،ص7(د.محمودحافظ،القضاءاإلداري،دارالنهضةالعربيةـالقاهرة،ط19)
.247،ص1976((د.سليمانمحمدالطماوي،دروسفيالقضاءاإلداري،دارالفكرالعربيـالقاهرة،20)
،1958سلطة،باريس،(روبيسون،التمييزبينالشرعيةوالمالئمةفينظريةدعوىتجاوزال21)
.80ص
.434(د.عليمحمدبديروآخرون،مبادئوإحكامالقانوناإلداري،وزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلمي،بغداد،ص22)
23) )Jese ,L ,inFluence des motifs determinants La valdite- des acts 

juridigus:R.D.P,1922<P.377
.16_7راجعد.عبدالرزاقاحمدالسنهوري،مصادرالحقفيالفقهاإلسالمي،ص(للمزيدمنالتفاصيل24)
.87(د.ماهرصالحعالويالجبوري،،القراراإلداري،كليةالنهرينللحقوق_بغداد،ص25)
.198،ص2006(د.رمضانمحمدبطيخ،قضاءاإللغاء،دارالنهضةالعربية،القاهرة26)
.923،ص2010،2مديياسينعكاشة،موسوعةالقراراإلداريفيقضاءمجلسالدولة،ج(المستشارح27)
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.547(د.عبدالغنيبسيونيعبدهللا،القضاءاإلدارياللبناني،مرجعسابق،ص28)
.385/3/108،1949/2/24ق_2/79(محكمةالقضاءاإلداريالمصرية،الدعوىرقم29)
.775/44/7،1953/3/26قـ5/1211القضاءاإلداريالمصرية،الدعوىرقم(محكمة30)
.33ص1،س1955/11/5قـ1/158(المحكمةاإلداريةالعلياالمصرية،الطعنرقم31)
.249،ص2010،2(د.مازنليلوراضي،القضاءاإلداري،مطبعةجامعةدهوك،ط32)
.547يعبدهللا،القضاءاإلدارياللبناني،مرجعسابق،ص(د.عبدالغنيبسيون33)
.416،مجموعةالسنةالحاديةعشر،ص13/4/1957(المحكمةاإلداريةالعلياالمصرية،الحكمالصادرفي34)
35) الدعوىرقم اإلداريالمصرية، القضاء محكمة ( 4/3/1956في150( 8لسنة العاشرة، السنة احكام مجموعة صق،

.222
.383،ص13،س1968/12/6(المحكمةاإلداريةالعلياالمصرية،الحكمالصادرفي36)
.924(المستشارحمديياسينعكاشة،موسوعةالقراراإلداري،مرجعسابق،ص37)
.203بي،القاهرة،ص(د.محمدسليمانالطماوي،النظريةالعامةللقراراتاإلداريةـدراسةمقارنة،دارالفكرالعر38)
القاهرة،39) ،2002(د.محمدمحمدعبداللطيف،قانونالقضاءاإلداري،الكتابالثاني،دعوىاإللغاء،دارالنهضةالعربيةـ

.282ص
وما923،ص1976،د.سليمانالطماويالقضاءاإلداري،قضاءاإللغاء،سنه660(د.محمودحافظ،مرجعسابق،ص40)

بعدها
549(د.سليمانمحمدالطماوي،الوحيزفيالقضاءاإلداري،مرجعسابق،ص41)
راجعكذلكمحمدحسنينعبدالعال،رسالةالدكتوراهالسابقة96،ص1980(د.سعادالشرقاوي،دروسفيدعوىاإللغاء،42)

ومابعدها103اإلشارةإليها،ص
604(د.مصطفىاليوزيدىمهثما،مرجعسابق،ص43)
44) بدون، الجامعية دار مقارنة، اإلداري،دراسة القضاء الحلو، راغب ماجد د. ص1988( القضاء317، خليل، د.محسن ،

ومابعدها540،ص1968،2اإلداريورقابةإلعمالاإلدارةط
1214ص5،المجموعة،السنة1960ايلول،21(المحكمةاإلداريةالعليا،45)
9الخير،مرجعسابق،ص(د.عادلالسعيدابو46)
304(د.عليقطارشطناوي،مرجعسابق،ص47)
.1081،ص1985مجلةنقابةالمحاميناالردنية،4/4/1985(عدلعليا48)
السادس،49) العد االول، كانون الثاني، دراسات،المجلد مجلد االردن و فرنسا في القرارات تسبب شطناوي، خطار د.علي )

3089،ص1995
(50) Debbaeeh institutions et droit administratifs , paris 1986 , tome , 2p.624                           

                            
 309مشارإليهفيد.عليخطارشطناوي،الرقابةالقضائيةعلىالظروفالخارجيةإلصدارالقراراإلداريمرجعسابق،ص

938ملرجعسابق،ص2اسينعطاشة،موسوعةالقراراإلداريج(د.مهديي51)
259(د.سليمانمحمدالطماوي،النظريةالعامةللقراراتاإلداريةمرجعسابق،ص52)
في1902(قضاءمجلسالدولةالتونسيمستقرعلىذلكمنذالقدم،راجععلىسبيلالمثالحكمةالصادرفيأولآبسنة53)

(Veave Pelagogueالقضية)
( more)فيقضية1945تشريناألولسنة26،وفي610المجموعةس
  mu(er))فيقضية1950شباط10،وفي212المجموعةس

310ـ309(د.عليخطارشطناوي،مرجعسابق،ص54)
 .307،ص2010ـ2009(د.فتحيفكري،وجيزدعوىاإللغاء،شركةناسللطباعة،القاهرة،55)
.281ـ280(د.محمدمحمدعبداللطيف،مرجعسابق،ص56)
،1(األستاذخضرعكوبييوسف،موقفالقضاءالعراقيمنالرقابةعلىالقراراإلداري،رسالةماجستير،جامعةبغداد،ط57)

.271،ص1976
.564ـ563،ص1963ـ1962(د.فؤادالعطار،القضاءاإلداري،دارالنهضةالعربيةـالقاهرة،58)
.552(د.عبدالغنيبسيونيعبدهللا،مرجعسابق،ص59)
.Rec. P. 616.C.E.16.Juin 1907(60)

وتتلخصوقائعهذهالقضيةفيصدورقرارأداريبإحالةالطاعنعلىالمعاشبناءعلىطلبه،وإنكارالطاعنتقديمهلهذاالطلب،
القرار،ألناإلدارةأوضحتأنقرارهااتخذبناءعلىمخالفاتصدرتمنالطاعنلمترغبومعذلكلميحكمالمجلسبإلغاءهذا

فيكشفها.
.C.E. 14 mai 1910 ,R.D.P.1911.P.786(61)
.R.e.c.P.15.1916C.E. 14 Janvier(62)
63) ط العشري، مطبعة اإلداري، القانون في المرجع زيد، ابو حميد محمد د. 2( ص2007، سعاد322، د. كذلك راجع ،

.663،د.محمدحافظ،المرجعالسابق،ص97الشرقاوي،دروسفيدعوىاإللغاء،ص
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.mars , Rec,P.302C.E; Blanchard, 23(64)
 Lemotif dans L,exercice d,un pouvir discretionnaire devantSauvihnon La Pluralite de(65)

juge de L,exces de Pouvoir ,1971, P.201.
.553(د.عبدالغنيبسيونيعبدهللا،مرجعسابق،ص66)
صف،مجموعةأحكامالقضاءاإلداري،السنةالثانية،1لسنة183(حكممحكمةالقضاءاإلداريالمصريةفيالقضيةرقم67)

.421
ف،مجموعةأحكامالقضاءاإلداري،السنةالثانية،ص2لسنة158(حكممحكمةالقضاءاإلداريالمصريةفيالقضيةرقم68)

.805
ق8لسنة12565(أصدرتمحكمةالقضاءاإلداريالمصريةعدةأحكامفيهذاالمجالمنهاحكمهاالصادرفيالقضيةرقم69)

.192،مجموعةأحكامالسنةالحاديةعشر،ص1957كانوناألول30بتاريخ
الصادربتاريخ70) المحكمة انظرعلىسبيلالمثالحكم فيالقضيةرقم1954تشرينالثانيسنة24( ق،6لسنة1143،

مجموعةأحكامالسنةالتاسعة
ومابعدها.143يهاسابقاص(للمزيدمنالتفاصيلراجعرسالةالدكتورمحمدحسنينعبدالعال،المشارإل71)
.14،لسنة4،مجلةنقابةالمحامينفياألردن،العدد445،ص56،147(قراررقم72)
344(د.عمرمحمدالشويكي،مرجعسابق،ص73)
33لسنة1029،مجلةنقابةالمحامينفياألردنالعدحان1403،ص44/85(عدلعليا،قراررقم74)
3،السنة7،نفسالمجلةالعدد368،ص55/12(عدلعليارقم75)
18فيالدعوىرقم1960/2/25الصادربتاريخ53(القراررقم76)
،ص2007،1(المحاميالدكتورمحييالدينالقيسي،القانوناإلداريالعام،منشوراتالحلبيالحقوقية،بيروت،لبنان،ط77)

171
55،ص1960،المجموعةاإلدارية،1960/1/11تاريخ9(قراررقم78)
206ص2003(د.محمدرفعتعبدالوهاب،القضاءاإلداري،الكتابالثاني،منشوراتالحلبيالحقوقي،بيروت،لبنان،79)
539،ص13،مجلةالقضاءاإلداريفيلبنان،العدد1/6/1998،تاريخ597(قراررقم80)
29الصادرفي113،انظرقرارمجلسشورىالدولةرقم557الغنيبيسونيعبدهللا،مرجعسابقص(د.عبد81) /3/

1978
ومابعدها271(للمزيدمنالتفاصيلراجعاألستاذخضرعكوبييوسف،ص82)
،وزارة2008لعام،قراراتوفتاوىمجلسشورىالدولة2008/5/19في2008/انضباط/تميز/126(الدعوىرقم83)

434،435العدل،ص
وأنظرأيضاAvril 1914 , GOMEL4.C.E(84)

C.E. 22 mars 1963 , Kiender
Plenel,L, 168>C.E , 8.3 ,1968(85)

.Thibault , D. 1957. 20>C.E 5.12. 1956(86)
C. E. 4.5 1951 , Grandi.L. 240(87)
C.E. 4.4 1952. Sqndicat reqional des quotidiens d, Aqerie , L.210(88)
.C.E. 31.1. 1969 , Gardarien ,L.55(89)
Dijon , L 227C.E.19 4. 1963 , Ville de(90)

,ق22نةلس247فيالدعوىرقم7/5/1983أنظرحكمالمحكمةاإلداريةالعليابتاريخ(91)
1486قضائية،السنةالثالثةص3فيالقضيةرقملسنة1958/حزيران/21(راجعحكمالمحكمةالصادرمجلة92)
348(د.عمرمحمدالشويكي،مرجعسابق،ص93)
14،السنة4مجلةنقابةالمحامينفياألردن،العدد44ص65/145(قراررقم94)
17،السنة10،مجلةنقابةالمحامين،العدد896،ص69/70(قراررقم95)
561(د.عبدالغنيبيسونيعبدهللا،مرجعسابق،ص96)
1942/5/30الصادربتاريخ35(قرارالمجلسرقم97)
1958،1883فيالدعوىرقم1962/2/18بتاريخ1272(القراررقم98)
307حامدمصطفى،مرجعسابق،ص(األستاذ99)
277(األستاذخضرعكوبييوسف،مرجعسابق،ص100)
،ص،مطبعةالعلي،بغداد1969(مجلةالعلومالقانونية،المجلداألول،العدداألول،السنة101)
2006/6/19،في2006/انضباط/تميز/161(الهيئةالعامةلمجلسشورىالدولةبصفتهاالتمييزية،رقمالدعوى102)
12/18،في2006/انضباط/تمييز/298/297(الهيئةالعامةلمجلسشورىالدولةبصفتهاالتمييزيةرقمالدعوى103)
.2006/
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