
 عيوب القرار االداري

  االداري   القضاء

  الثالثة  المرحلة 

 القانون:    القسم

   دخيل  وديع.  م. م

 -: االتي وهي  بطالنه  إلى  وتؤدي  القرار  بأركان  تلحق  التي  العيوب  هنا  ونبين

 :   السبب  عيب:    أوال

 وتخلف  ،   معيبا  فيصبح  صدوره   تبرر  قانونية  أو  واقعة   حالة  على   القرار  قيام  عدم  هو  

 -: اآلتي  من  يتضح  كما (  2)القرار   بطالن  إلى  يؤدي  السبب  ركن

 : السبب  بطالن  صور

 اإلداري   القرار  يكون  فلكي(  للوقائع  المادي  الوجود  تخلف   أي)  الوقائع  وجود  عدم  -1

 القضاء  ويراقب متوافرة( القانونية أو الواقعية  الحالة) األسباب تكون أن يجب صحيحا

 القرار  إلغاء  دعوى  في  للفصل  األسباب  هذه  توافر  مدى(  المظالم  ديوان)  اإلداري

  لعيب  استنادا القرار  ببطالن قضى األسباب هذه توافر عدم للقاضي تبين فإذا اإلداري،

 .   السبب

 :   السبب  لعيب  أمثلة

 كذلك   ليس  أنه   حين  في   للسقوط  آيل  بأنه  إدعاء    منزل   بهدم  البلدية  من   قرار   صدور  -أ

 . متخصص  مهندس  من  صحيح  هندسي  تقرير  توفر  عدم  بدليل

 في   شغب  أعمال  في  الشتراكه  شخص  على  بالقبض  أمنية  جهة   من  قرار  صدور  -ب

 . الفترة  هذه  خالل  البالد  خارج  كان  أنه  حين  في  معين  يوم

 القرار   إليها  انتهى  التي  النتيجة  تكون  أن   يجب  صحيحا  القرار   سبب  يكون  فلكي

  مستخلصة  كانت فإذا( قانونية أو مادية) تنتجها أصول من سائغا استخالصا مستخلصة

 . اإللغاء  ومستوجبا  السبب  لركن   فاقدا  القرار  كان  تنتجها  ال  أو  موجودة غير  أصول  من

 ويتمثل عيب السبب باالتي:  



  قيام  على   اإلداري  القرار   صحة  تتوقف :    للوقائع  القانوني  التكييف  صحة   عدم  ـ1

 هذا  صحة   مدى   يراقب  اإلداري  والقضاء  ،   للوقائع  الصحيح  القانوني  بالتكييف   اإلدارة

 وتظهر   ،  السبب  لعيب  اإلداري  القرار   ببطالن  قضى  قانوني  غير   كان  فإذا  التكييف 

 هذا   إلى  تؤدي  ال  ثبوتها  مع  المادية  الوقائع  كانت  إذا  القانوني  التكييف  صحة  عدم

 المطلوب الميدان أن إلى استنادا بناء ترخيص منح اإلدارة  رفضت إذا:   فمثال الوصف 

 رغم  الميدان  لهذا  األثرية  بالقيمة  ضررا   يلحق  فيه  المبنى  وإقامة   أثري  فيه  البناء  إقامة

 على  الواقعة   تكييف   فإن  األثرية  األماكن  عداد  في  الميدان  دخول  عدم  هي  الحقيقة  أن

 باطال  يعد  الترخيص  رفض  قرار  فإن  وبالتالي  صحيح  غير  تكييفا  يكون  النحو  هذا

  أذاع  أنه  بدعوى  منسوبيها  أحد  على  جزاء  اإلدارة   وقعت   إذا  أيضا   ،   السبب  لعيب

 ال  إذاعته وأن  السرية  وصف   عليها ينطبق  ال   التصرف   حقيقة  أن   حين  في  العمل   أسرار 

  للوقائع   القانوني  التكييف   صحة  لعدم   باطال  يكون  العقاب  قرار  فإن  بالعمل  تضر

  بدعوى   تجاري محل بفتح الترخيص اإلدارة رفضت إذا أيضا ،  الموظف  من الصادرة

 المقلقة  أو   بالصحة  المضرة   أو   الخطرة   األنشطة   من  يعد  يمارسه   الذي  النشاط   أن

 قرار   فإن  األنواع  هذه  من  أي  تحت  بطبيعته  يندرج  ال   النشاط  هذا  أن  حين  في  للراحة

  بتوقيع   قرار   صدر  إذا  أيضا  للنشاط،  القانوني  التكييف   صحة  لعدم  باطال  يكون  الرفض 

  عن   غيابه  أثناء  العمل  على  يشرف   لم  أنه  بدعوى  اإلدارات  إحدى  مدير  على  جزاء

 يكون  الجزاء   قرار   فإن  نظاما  محله  حل   من   هناك  أن  رغم   لديه  قهري   لظرف  العمل 

  غياب   حالة  في  العمل  عن  مسؤوال  يصبح  الذي  هو  غيابه  أثناء  محله  الحال  ألن  باطال

 . الخ... بيانها  السابق  للحلول  النظامية  للقواعد  طبقا  األصيل

  مشروعا  القرار  يكون  لكي:   عليها  استند  التي  واألسباب  القرار  بين  التناسب  عدم  -2

  األسباب   وبين  الصادر  القرار   بين  تناسب  هناك  يكون  أن  يجب  للنظام  مخالف   وغير

 سبيل   على  ،   باطال   القرار   كان  التناسب  هذا  انتفى  فإذا   إلصداره   اإلدارة   دفعت  التي

 عن  مرة   ألول   دقائق  عشر   تأخر  موظف  على   جزاء   بتوقيع  قرار   صدر  إذا  المثال

 التالؤم  لعدم  باطال   يكون  القرار   فإن  راتبه  من   شهر   بخصم  الصباحية  الدوام  مواعيد

 .   شهر  بخصم  الصادر   والقرار (  دقائق  عشر  تأخر)  القرار  سبب  بين

 :   المحل  عيب:    ثانيا

 اإلداري  القرار  يبطل  العيب  هذا  وتوافر  للنظام  مخالفا  كان  إذا  معيبا  القرار   محل  يكون

 بترقية  قرار   صدر فإذا  ممكنا  محله يكون  أن   يجب  مشروعا  اإلداري   القرار   يكون  فلكي

  ونفذ  البالد  خارج  إلى  شخص  بإعارة  قرار  صدر  أو  فصله  سبق  أنه  تبين  ثم  موظف 

 قرار   صدر   وإذا  وظيفته،  أعمال  ببعض   بالقيام  بإلزامه   ذلك   بعد  قرار  صدر  ثم  القرار 

  تنفيذها   يكون  القرارات   هذه  مثل  فإن  ذلك   قبل  هدم  قد  أنه  تبين  ثم  للسقوط  آيل   منزل  بهدم



  قانونا   جائزا  يكون  أن  القرار  محل  في  أيضا  ويشترط(  باطال  وبالتالي  مستحيال

  توقيع  وقرار   ،   نظامي  غير  يكون  تعويض   دون  األفراد  أحد  عقار  على  فاالستيالء

 . النظام  لمخالفته  باطال  يكون  عليها  منصوص  غير  بعقوبة  الجزاء 

 خالفت إذا تتحقق الصورة  وهذه:   مباشرة  للنظام المحل  مخالفة -1:  المحل  عيب صور

  االمتناع الصورة  هذه وتسمى مشروع غير  محله يكون قرار  بإصدارها النظام اإلدارة

 .   القانون  أحكام  تطبيق  عن

 سواء -النص بإعطاء اإلدارة جهة قيام به يقصد:  القانونية القاعدة تفسير في الخطأ -2

 .   القانوني  النص   من  المشرع  يقصده  لما  مغايرا  مفهوما_  نية  سوء  أو  بحسن

 

 إذا اإلداري  للقرار المبطل العيب هذا يتحقق: الوقائع على القانون تطبيق في الخطأ -3

 مثل   المشرع  قصدها  التي  تلك   عن  تختلف   واقعة  على  القانونية  القاعدة  اإلدارة  طبقت

 تخلف  مع   شخص   ترقية  أو   نظاما  المحددة  التعيين  شروط  توافر  دون  شخص  تعيين

 لشخص رخصة منح أو النظامية للشروط  بالمخالفة عقار ملكية نزع أو الترقية شروط

 . الخ…. لمنحها النظامية  الشروط  فيه  تتوافر  ولم  لها   أهل  غير

  وقد  محدد  قرار   اتخاذ  على   نظاما  القدرة  عدم  به  يقصد:    االختصاص  عدم  عيب:    ثالثا

 : جسيما  أو  عاديا  االختصاص  عدم  عيب  يكون

 االختصاص  لعدم  القرار  بطالن  أثره   يكون  الذي   هو:  العادي  االختصاص  عدم  -1

 :   هي  صوره   فإن  لذا  الموضوعي  أو  الزماني  أو  المكاني

  مكاني  بإطار  يتعلق  موظف   من  قرار  صدور  ويعني:   المكاني  االختصاص  عدم  -أ

 فالوزراء   والمرؤوسين  الرؤساء  لسلطة  مكانيا  إطارا  حدد  النظام  ألن  آخر  لموظف 

 على  منهم  كل  اختصاص  يقتصر  المحافظين  لكن  كله  الدولة  إقليم  تشمل  اختصاصاتهم

  والصحة  والتعليم  البلديات  مدراء  أيضا  ،   يرأسها  التي  للمنطقة  الجغرافي  اإلطار

 خالله  الوظيفي  النشاط  يباشر  معين  جغرافي  إطار   منهم  لكل  الخ…. األمنية  واألجهزة

  لعدم  باطال  قراره  كان  له  المحدد  الجغرافي  اإلطار  عن  يخرج  قرارا  أحدهم  أصدر  فإذا

 . المكاني  االختصاص

 :   الزماني  االختصاص  عدم  -ب



 فالموظف  ذلك  له   يجيز  الذي  الزمني  المدى  خارج  قرار   بإصدار  الموظف  قيام  ويعني

 المحال   والموظف  للتقاعد،  اإلحالة  أو  الخدمة،   من  بالفصل   خدمته  انتهت  الذي

 الذي   بالعمل  يتعلق  قرار  إصدار  منهم  ألي  يجوز  ال  المنقول،  أو  المعار،  أو  لالستيداع،

 قامت   الذي  الرئيس  أيضا  ،  للنظام  طبقا  العمل  بهذا  منقطعة  صلته  ألن  يشغله  كان

  عل   يعتدي  أن غيابه أثناء له يجوز ال للقانون طبقا آخر محله يحل أن استدعت ظروف 

 فإن  أيضا  ،   باطال  القرار   كان  وإال  بالعمل  يتعلق   قرار  أي  بإصدار  خلفه  اختصاصات

  لعدم  باطال  القرار   يجعل  الئحة  أو  نظام  في  المحدد  الموعد  بعد  قرار  صدور

 . الزماني  االختصاص

 :   الموضوعي  االختصاص  عدم  -جـ

  المعلوم  فمن اختصاصاته عن القرار موضوع يخرج موظف  من القرار صدور يعني  

 كي   اإلدارية،   الجهات  منسوبي  اختصاصات   تحدد  والقرارات   واللوائح  األنظمة   أن

 مختص   غير   من  القرار   صدور  فإن  لذلك  واطراد   بانتظام  العامة  المرافق   تسير

 . باطال  يجعله  بموضوعه

 رئيسه،  اختصاصات  على  الموظف   اعتداء:    الموضوعي  االختصاص  عدم  صور

  الرئيس   واعتداء  ،  اإلداري  السلم  في   له  مواز  آخر  موظف   اختصاصات  على واعتدائه

 واللوائح  األنظمة  بموجب  عليها  نهائية  سلطته  تكون  التي  المرؤوس  اختصاصات  على

  اإلدارات   اختصاصات  من  نهائية  بصفة  تكون  قرارات  المركزية  اإلدارات  وإصدار  ،

 . الخ….. الالمركزية

 القرار  إصدار   ويعني  السلطة  اغتصاب  ويسمى:    الجسيم  االختصاص  عدم  عيب  -2

 السلطة   اختصاص  في  يدخل  القضائية  السلطة  من   قرار  صدور :  مثل صفة  ذي  غير  من

 يتعلق  فيما  موظف   غير  شخص  من  قرار  وصدور  ،  العكس  أو  التنفيذية  أو  التنظيمية

 موظف  اختصاصات  موظف  وممارسة  ،   العادية  الظروف  في  العامة   الوظيفة  بأعمال

 المادي  العمل   حكم  وفي  منعدمة  تكون  القرارات  هذه  فمثل   باطل،  لتفويض  استنادا  آخر

 . اإللغاء  دعوى  بشأنها  تقبل وال  اإلدارية  القرارات صفة  عليها  ينطبق  ال  ثم  من  ،

 أو   لألشكال  اإلدارة  اتباع  عدم  به  يقصد:    اإلجراءات  أو  الشكل  مخالفة  عيب:    رابعا

 .   لها  طبقا  اإلداري القرار  إلصدار   اللوائح  أو  األنظمة  حددتها  التي اإلجراءات

 : العيب  هذا  صور

  اإلداري  القرار  بطالن  عليها  يترتب  الجوهرية  اإلجرائية  أو  الشكلية  القواعد  مخالفة  -أ

 تحقيق  إجراء  ضرورة   أو  القرار   إصدار   قبل   معينة  جهة  رأي  أخذ  النظام  تطلب  فإذا



 كان  إذا   إال  صحيحا  يكون  ال  مجلس  أو   لجنة  أو  هيئة  اجتماع  أن  أو   الجزاء  توقيع  قبل

 تراع   ولم  ،  الخ…  محله  يحل  أومن  الرئيس  حضور  ضرورة  أو  معينا  عددا  الحضور

 للمنفعة  الملكية نزع نظام يشترط المثال سبيل على ، باطال القرار كان اإلجراءات هذه

  لم   فإذا  اليومية  الجرائد  وإحدى  الرسمية  الجريدة  في  الملكية  نزع  قرار  ينشر  أن  العامة

 أن   ولوائحه  المدنية  الخدمة  نظام  يشترط  أيضا   ،   باطال   القرار   كان   الشكل   هذا  يراعى

  إليه  المفوض  وصفة  اسم  فيه  ومحدد   مكتوبا  االختصاص  في  التفويض  يكون

 . باطال  كان  الشكل  هذا  التفويض  قرار   أغفل  فإذا  ومدته  التفويض  محل  والصالحيات

 .   بطالن  عليها  يترتب  ال(  الثانوية)  الجوهرية  غير  الشكلية  القواعد  مخالفة  -ب

 أحد   المحضر  على  يوقع  ولم  معين  اجتماع  مجلس  أو  لجنة  أعضاء  حضر   إذا   مثال  

 يبطل  أو  االجتماع  في  الصادر  القرار  يبطل  فال  نسيان  بل  عمد  عن  ليس  األعضاء

 الشكل  بين  والفرق  ،  ذلك   بعد  التوقيع   ويمكنه  العضو  هذا  توقيع  لعدم  االجتماع

 لمصلحة   مقررا  كان  فإذا  ،  الشكل  من  الحكمة  في  يكمن  الجوهري  وغير  الجوهري

 وإغفاله  جوهريا  الشكل  كان  القرار  مشروعية  على   الشكل  اتباع  عدم  وأثر  األفراد

 مشروعية على  تخلفه يؤثر وال  اإلدارة لمصلحة   مقررا   الشكل  كان وإذا  ،  القرار  يبطل

 اإلداري  والقضاء  القرار  صحة  على  تخلفه   يؤثر  وال  جوهري  غير   الشكل   كان  القرار 

 . ذلك   تقرير  له

 رجل   استخدام  به  يقصد:  السلطة  استعمال   إساءة   أو  بالسلطة  االنحراف  عيب:    خامسا

 بركن  العيب  هذا  ويرتبط  ،   المنظم  وضعه   الذي  غير  غرض   لتحقيق  لسلطاته  اإلدارة

  اإلداري القرار  في  الغاية

 : العيب  هذا  حاالت

 في   الحالة هذه  وتظهر:  العامة  المصلحة  مع  تتنافى  أغراض   لتحقيق  السلطة   استخدام  -1

 أحد  على  جزاء  توقيع: مثل  الشخصي  االنتقام  بقصد  السلطة   استخدام  -أ-:   اآلتية  الصور

 بنقل   قرارا   الرئيس  إصدار   أيضا  .   العامة  المصلحة   على   الحرص  بدعوى  المرؤوسين

  الباعث   أن  حين  في  ذلك   تقتضي  العامة المصلحة  أن  بدعوى  نائية  منطقة  إلى  المرؤوس

 يخفي  ستارا  إال   العامة  المصلحة  وما  المرؤوس  من  االنتقام  هو  الحالتين  في  الحقيقي

 . االنتقام  حقيقة

 : لغيره  محاباة  أو القرار  لمصدر   شخصي  نفع  لتحقيق  السلطة  استخدام  -ب

 على  الضغط  بهدف   طويلة  زمنية  فترة  معين  موضوع  في  البت  بتأجيل  قرار  كصدور

  له  عقار  تأجير  أو  معينة  وظيفة  في  أقربائه  أحد  تعيين  أو  رشوة  لدفع  المصلحة  صاحب



 ليس  عقار   على  باالستيالء  قرار   اإلدارة  رجل   أصدر   إذا   أيضا  الخ…ضئيل  مالي  بمبلغ

 ويحصل  صوري  مزاد  في  فترة  بعد  بيعه  إعادة  بهدف   وإنما  العامة   المصلحة   بهدف 

 عن  بالسلطة   لالنحراف   باطال  القرار   يكون  السابقتين  الحالتين  في   لنفسه،  عليه

 . العامة  المصلحة 

 اإلدارة   تتخذ  هنا:    األهداف  تخصيص  مبدأ  تجانب  أغراض   لتحقيق  السلطة   استخدام  -2

 هذه  وتظهر   معينة  سلطة   منحها  من   المنظم   قصدها  التي  غير   أغراض   لحماية   قرارا 

 : صورتين  في  الحالة

  النظام   ألن  اختصاصه  في  يدخل  ال   اإلدارة  رجل   إليه  يهدف   الذي  الغرض  يكون  أن  -أ

 بين  عقار  ملكية  على  نزاع  بفض  قرارا    اإلدارة  رجل  يتخذ  كأن  به  القيام  إليه   يعهد  لم

 من   وإنما  سلطته  من   ليس  اإلجراء  هذا  إن  حين  في  فليس  المجتمع  أفراد  من  شخصين

 . للنظام  طبقا  القضائية  السلطة   اختصاص

 كأن:  الهدف   لتحقيق  قانونا  المحددة  تلك   غير  وسائل  اإلدارة   رجل  يستخدم  أن  -ب

 إصدار   إلى  اللجوء   من  بدال  العقار  على  المؤقت  باالستيالء  قرارا   اإلدارة   رجل  يصدر

 اإلجراء   هذا  اتخذ  أنه  رغم  الملكية  نزع  إجراءات  لطول  تجنبا  الملكية  بنزع  قرار

 إلى  اإلشارة   نود  السابقة  اإلداري   القرار  عيوب  بيان  بعد  ،   ذلك  بعد   الملكية  لنزع  كتمهيد

 بعد   مجلس الدولة    أمام  اإللغاء   دعوى  رفع   المتضرر   للشخص  يجيز  أحدها  توافر  أن

 في  إليها  والمشار  الدعوى  هذه  رفع  عند  إتباعها  الواجب  واإلجراءات  القواعد  استيفاء

  المطعون  القرار  إلغاء   لمجلس الدولة    يكون  الدعوى  شروط  تحققت  فإذا  المقرر   نهاية

  تخلفت  وإذا   متوافرة القرار  أركان  كانت إذا  الدعوى  رفض   أو   أركانه أحد  تخلف  إذا  فيه

 . قبولها  بعدم  المجلس  يقضي  الدعوى  شروط  بعض
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