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 السلطة التقديرية : 

سلطة   يمنحها  أن  فإما  السبيلين،  أحد  اإلدارة  اختصاصات  تقرير  عند  المنظم  يحّدد 

شروط   لإلدارة  حّدد  قد  المنظم  كان  فإذا  تقديرية.  سلطة  أو  ممارسة  مقيدة، 

الشروط   هذه  توفر  حالة  في  التدخل  على  وأجبرها  حدوده  لها  ورسم  االختصاص 

كانت سلطة اإلدارة في هذه الحالة سلطة مقيدة، أما إذا ترك المنظم لإلدارة قدراً من  

حرية التقدير سواًء بالنسبة التخاذ اإلجراء أم عدم اتخاذه أو بالنسبة ألسباب اتخاذه،  

تقدير مال تمتلك  سلطة  بحيث  كانت  التخاذه  المناسب  الوقت  واختيار  التصرف  ءمة 

تقديرية أو    .و  اإلدارة  التصرف  في  اإلدارة  لإلدارة حرية  التقديرية  بالسلطة  يقصد 

إطار  في  ذلك  يتم  أن  على  المناسبين  والوقت  القرار  اختيار  وفي  التصرف،  عدم 

فعندم القرارات،  إصدار  مالءمة  في  التقدير  وحرية  القانون  القانون  تطبيق  يترك  ا 

قيّد   إذا  أما  تقديرية،  سلطة  لها  يُقال  الشئون  من  شأن  في  التصرف  حرية  لإلدارة 

حريتها في أمر ما فال تستطيع أن تتصرف إال على نحو معين فإن اختصاصها في  

مقيداً  اختصاصاً  يكون  األمر  المستحيل   .  هذا  من  تجعل  اإلداري  العمل  إن طبيعة 

منها يحّدد  أن  المنظم  مباشرة على  في  اإلدارة  تلتزمه  مسبقاً  مساراً  يعيّن  أو  جاً 

إصداره  الواجب  والقرار  اتخاذه  الواجب  الموقف  لها  يرسم  أن  أو  اختصاصاتها، 

يفهم العيب وال يتنبأ بالظروف التي ستحيط بكل   بمواجهة كل حالة أو ظرف، ألنه ال

على   للتصرف  لإلدارة  تقديرية  سلطة  ترك  عليه  يستلزم  مما  ضوء تصرف، 

وتفصيالت   جزئيات  في  المنظم  يدخل  فال  والمستجدات،  والمتغيرات  الظروف 

النشاط اإلداري إال في حاالت معينة واستثنائية. وتوجد عدة مبررات وأسباب يقدمها  

 االتي: فقهاء القانون للقول بالسلطة التقديرية لإلدارة، من أهمها 

والتجد -1 االبتكار  ملكة  يعدم  اإلدارة  سلطة  تقييد  ال أن  اإلدارة  فدور  لديها،  يد 

أن   شأنه  من  هذا  فحسب، ألن  القانون  لتنفيذ  أداة  مجرد  كونها  على  يقتصر 

 يصف نشاطها بالجمود والركود ويعدم لديها ملكة اإلبداع والتجديد. 



أن المنظم يعجز عن اإلحاطة بمالبسات وظروف الوظيفة اإلدارية، فالمنظم   -2

جميع مالبسات وظروف الوظيفة   وهو يسن القوانين ال يستطيع أن يتصور

المناسب  الحل  احتمال  ولكل  حكمها،  حالة  لكل  يضع  بحيث  اإلدارية 

 .لمواجهته

االعتراف   -3 يتطلب  واطراد«  بانتظام  العامة  المرافق  »سير  مبدأ  إعمال  أن 

لإلدارة بسلطة تقديرية الختيار أنسب الوسائل وأفضل األوقات للقيام بالعمل 

الالزمة أو المالئمة لضمان ذلك وهو واجب تلتزم    اإلداري واتخاذ القرارات

 به اإلدارة، ويستلزم أن يوفر لها القانون السلطة التي تمكنها من القيام به. 

معلوماتها   -4 منها  تستنبط  التي  الخاصة  ووسائلها  وتجاربها  اإلدارة  خبرة  أن 

افق  والروح العملية التي تستمد منها اإلدارة إشرافها المستمر على إدارة المر

العامة يبرر إعطاء اإلدارة قدراً معقوالً من حرية التصرف لتحقيق المصلحة  

 العامة.

القيام   -5 لإلدارة  تتيح  التي  والفعالة  الناجعة  الوسيلة  هي  التقديرية  السلطة  أن 

بمقتضى   تستطيع  ألنها  لألفراد  العامة  االحتياجات  ومواجهة  بالتزاماتها 

ل وأفضل األوقات لكي تقوم بالعمل أو  سلطتها التقديرية اختيار أنسب الوسائ

والمالئمة الالزمة  القرارات  وتتخذ  به  القيام  التقديرية   .و  تمتنع عن  للسلطة 

مجال، ويقصد بمجال السلطة التقديرية الحاالت التي تظهر بها هذه السلطة، 

التي ال   الحاالت  تقديرية، وهي  بسلطة  فيها  اإلدارة  تتمتع  التي  الحاالت  أي 

سلطة اإلدارة مقيدة، فقد حاول جانب من الفقه التمييز داخل دائرة تكون فيها  

العادية، ومن هذه   وبين أعمال اإلدارة  السلطة  اإلدارة بين أعمال  تصرفات 

التقديرية الصالحية  تظهر  األخيرة  للقرار   الطائفة  أن  به  المسلَّم  .ومن 

والهدف، اإلداري خمسة عناصر هي االختصاص والشكل والسبب والمحل  

أن عنصري االختصاص والشكل في القرار اإلداري   ومن المسلمات أيضاً 

تجري عليهما السلطات المقيدة لإلدارة، بحيث يكون مخالفاً لمبدأ المشروعية  

القانون   عليه  نص  الذي  الشكل  مراعاة  عدم  أو  باالختصاص  التقيّد  عدم 

مرا شخص  أو  جهة  لكل  فالبد  وعليه  اإلداري،  القرار  قواعد لظهور  عاة 

قانوناً، ألن كالهما ال يشتمل على   المنصوص عليهما  والشكل  االختصاص 

والمحل   السبب  وهي  اإلداري  للقرار  األخرى  العناصر  أما  تقديرية.  سلطة 

التقديرية أو  المقيدة  السلطات  من  تكون  فقد  في    والهدف  اإلدارة  تعتبر  .وال 

تتمتع  ممارستها لسلطتها التقديرية خارجة على »مبدأ المش روعية« ألن ما 

ما   وألن  نفسه،  المنظم  خالل  من  لها  تقرر  قد  وتقدير  اختيار  حرية  من  به 

يصدر عنها من قرارات في نطاق سلطتها التقديرية أو المقيدة تبقى خاضعة  

عن   والتعويض  بإلغائها  أو  بإلغائها  يحكم  الذي  اإلداري  القاضي  لرقابة 



أ المشروعية، واألصل أن القضاء األضرار التي تتسبب منها لمخالفتها لمبد

أن قرارها في   دام  التقديرية ما  اإلدارة لسلطتها  اإلداري ال يراقب استخدام 

»ليس   بقولها  بمصر  العليا  اإلدارية  المحكمة  أكّدته  ما  وهذا  القانون،  حدود 

للقضاء اإلداري سلطة التعقيب على القرار الذي تتخذه اإلدارة في هذا الشأن  

ما دام قد خال من إساءة استعمال السلطة وابتغى وجه    -يرية  السلطة التقد  -

العامة«. ينبغي    المصلحة  ضوابط  عدة  هناك  بأن  للقول  يقودني  وهذا 

مراعاتها عند استخدام اإلدارة لسلطتها التقديرية حتى يكون عملها متفقاً مع  

 االتي:   »مبدأ المشروعية« وهذه الضوابط هي

 جراءات التي نص عليها القانون. مراعاة قواعد االختصاص واإل - 1

  أن يكون الهدف من القرار اإلداري تحقيق المصلحة العامة.- 2

أن تكون قرارات اإلدارة مبنية على أسباب صحيحة، فمثالً اليجوز منح  - 3

 موظف قرض بناًء على طلبه بينما هو لم يتقدم بطلب ذلك.

للو  - 4 السليم  القانوني  بالتكييف  تقوم  أن  لإلدارة  استندت  ينبغي  التي  قائع 

ذلك، وحتى ال   وللقضاء رقابة على  اإلداري  للقرار  عليها في إصدارها 

على موظف  عقوبة  توقيع  مثالً  يجوز  فال  للقوانين،  مخالفة  هناك  يكون 

 دون مخالفة تأديبية. 

مشروعية    - 5 رقابة  هي  اإلدارة  أعمال  على  اإلداري  القضاء  رقابة  أن 

بغير   والقول  مالءمة،  رقابة  القضائية وليست  السلطة  حلول  معناه  ذلك 

على   يستحيل  أنه  كما  أحد،  به  يقل  لم  ما  وهذا  التنفيذية  السلطة  محل 

اإلدارة   تصرفات  على  رقابة مالءمة  دوماً  يمارس  أن  اإلداري  القاضي 

تحيط   التي  والمالبسات  بالظروف  اإلحاطة  إمكانية  ولعدم  عنها  لبعده 

 مارستها لسلطتها التقديرية. باإلدارة وهي بصدد إصدار قرار في نطاق م
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