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دار د ا ارات ا  ا    ا
  

  عبداهللا منصور الشائبي. أ 
  مقدمة

نشاطها تقوم بعدة تصرفات قانونیة ، ومن بین  ألوجهعند مباشرتها  اإلدارة إن
  . اإلداریةهي العقود  اإلدارةهذه التصرفات التي تلجأ لها 

والمتعاقد معها في مسائل  اإلدارةهي عبارة عن اتفاق مبرم بین  اإلداریةوالعقود 
  .تنفیذها  اإلدارةتطلب 

عند عقدها لهذه العقود یجب علیها التقید بإجراءات تمهیدیة لذلك،  اإلدارةولكن 
  .یحلو لها  كما اإلداریةالعقود  إبرامالحریة المطلقة في  اإلدارةفال تملك 

قبل عقد العقود تخضع للقانون، من حیث  اإلدارةالتي تقوم بها  واإلجراءات
جراءاتهاتنظیمها    .، والهدف دائما الصالح العاموإ
التي تكون  العقود إلبرامتمهیدیة  إجراءاتتكون في حقیقتها  اإلجراءاتهذه  إن
التي تسبق  اإلداریة صدور بعض القرارات اإلجراءاتفیها، ومن هذه  طرفاً  اإلدارة
  .العقد  إبرام

العقد ؟ وهل لها نظام قانوني معین ؟  إبرامهي هذه القرارات التي تسبق  ولكن ما
هذا النظام القانوني ؟ هل یعرض هذه القرارات للطعن ؟ وما  اإلدارةوماذا لو خالفت 

 القضاء المختص بالنظر في مثل هذه القرارات ؟ ومن یملك الحق في الطعن على
ر الذي یسبق العقد على القرا بإلغاءالمترتبة على الحكم  اآلثارمثل هذه القرارات ؟وما 

  ؟هالعقد نفس
  : آلتیةا في هذا البحث وفق الخطة اعلیه اإلجابةحاول أس األسئلةذه ه

  مفهوم نظریة القرارات اإلداریة المنفصلة عن العقود اإلداریة: البحث األول 
  تعریف القرارات اإلداریة المنفصلة : المطلب األول 
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  النظام القانوني لنظریة القرارات اإلداریة المنفصلة : المطلب الثاني 
  الرقابة القضائیة على القرارات اإلداریة المنفصلة عن العقود اإلداریة : المبحث الثاني 
  االختصاص القضائي للطعن على القرارات اإلداریة المنفصلة : المطلب األول 
  اإللغاء القضائي للقرارات اإلداریة المنفصلة : المطلب الثاني 

  :مفهوم نظریة القرارات اإلداریة المنفصلة عن العقود اإلداریة- البحث األول
، وبالتالي لإلدارةالمنفردة  اإلرادةتصرفًا قانونیًا صادرًا عن  اإلداريیعد القرار 

، فالعقد  بحیث البد  ،إرادتینیتطلب اتحاد  اإلداريیختلف القرار عن العقد اختالفًا كلیًا
  .)1(إداریة جهة أحداهماتكون  أن

هو كل ما تفصح به "بقولها بأنه  فهفقد ذهبت المحكمة العلیا في تعری القرار أما
 بإحداثالملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح وذلك  إرادتهاعن  اإلدارة

  .)2("مركز قانوني معین متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانوناً 
، لذا اإلداریةالمنفصل عن العقود  اإلداريفي هذا البحث هو القرار  والذي یهمنا

المنفصلة  اریةاإلدتعریف القرارات  األولنوضح في مطلبین،  إلىسنقسم هذا المبحث 
  .المنفصلة  اإلداریةونتناول في الثاني شروط تطبیق نظریة القرارات 

  :تعریف القرارات اإلداریة المنفصلة-المطلب األول
 اإلداریةابتكر مجلس الدولة الفرنسي مطلع القرن العشرین نظریة القرارات 

قسمین مختلفین في طبیعتهما،  إلىبالعقد  المرتبطة اإلداریةالمنفصلة ، فقسم القرارات 
، اإلداریةالقرارات  وأركانلها طبیعة عقدیة بحثه والثانیة تتوافر فیها صفات  فاألول
لیة ما أن لها من االستقال إالضمن العملیة العقدیة  تدخلوان كانت  األخیرة فهذه

  .)3(اإلداريیسمح بفصلها عن العقد 
فحاول المنفصلة كانت محل اهتمام بعض فقهاء القانون،  اإلداریةالقرارات إن 

القانوني ومن ثم نعرض ثانیًا  الفقهتعریف  أوالالبعض وضع تعریف لها، لذا سنعرض 
  .تعریف القضاء
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  :المنفصلة اإلداریةللقرارات  الفقهتعریف  -  أوال
جمیع القرارات التي "تعددت التعریفات لدى فقهاء القانون فمنهم من عرفها بأنها 

تصاحب  أوالعقد  إبرامالمنفردة والتي یتوقف علیها  بإرادتها اإلدارةتصدرها جهة 
  .)4(إبرامه

 إنشاءالتي یتوقف علیها  اإلداریةالقرارات " بینما عرفها البعض اآلخر بأنها     
التي تصاحب  اإلداریةتلك القرارات  أوطرفًا فیها،  اإلدارةالعقود التي تكون 

  )5(".انعقادها
 اإلداريالعقد  إبرامبأنها هي القرارات التمهیدیة والسابقة على " أیضاوعرفت 
   .)6("من عدمه  إبرامهویترتب علیها 

 اإلداریةتلك القرارات التي تصدر عن الجهة "  بأنها فقال وأضاف البعض تعریفاً 
تلك القرارات  أوالعقد،  إبرامالعامة في المرحلة التمهیدیة التي یتعین  سلطتهابمقتضى 

  .)7("التي تصاحب انعقاده 
تلك القرارات التي تسهم في تكوین العقد والتي هي بطبیعتها تنفرد " وعرفت بأنها 

  .)8("باإللغاءوبالتالي یجوز الطعن فیها  هعن
متصلة بعملیة مركبة یمكن فصلها عنها لتكون  إداریةقرارات  إنها" أیضاوعرفت 
  .)9("باإللغاءمحًال للطعن 

 قرارات إداریة تكون جزءًا من بنیان عملیة قانونیة"والبعض اآلخر یعرفها بأنها 
بناءًا على والیته الكاملة أو  اإلداريالقضاء  أوتدخل في اختصاص القضاء العادي 

كن القضاء یقوم بفصل هذه القرارات عن تخرج عن اختصاص أي جهة قضائیة ول
  .)10("على انفراد باإللغاءتلك العملیة ویقبل الطعن علیها 

المنفصلة والقابلة لالنفصال، ذاتیًا  اإلداریة اإلعمالتلك "ویضیف البعض بأنها 
  .)11("القانونیة اإلداریةأو موضوعیًا عن العملیة 



 

  م2020العدد السادس عشر یونیھ             194            مجلة العلوم القانونیة والشرعیة

قرارات إداریة یلزم من وجودها وجود العملیة " بأنها  أیضاوقد عرفها البعض 
المركبة، وذلك بقوة القوانین والتشریعات، وهي خارجة عن ماهیة العملیة المركبة، 

  .)12("اإللغاءبحیث یمكن فصلها استقالًال عنها والطعن علیها بدعوى 
رتبطة قرارات م"المنفصلة بأنها  اإلداریةبوصف القرارات  األخیرویكتفي هذا 
كان القرار  إذاخاللها، وتكون بصدد عملیة مركبة في حالة ما  وتتخذبالعملیة المركبة 

عدة قرارات أخرى تكون ضروریة والزمة  اتخاذعلى  یتوقفالنهائي في عمل ما 
  .)13("القرار النهائي  إلصدار

  :المنفصلة اإلداریةتعریف القضاء للقرارات  -ثانیا 
القضاء الفرنسي هو من ابتكر نظریة القرارات المنفصلة عن العقود  أنرغم 

المنفصلة، فاكتفى  اإلداریةانه لم یضع تعریفًا محددًا للقرارات  إال )14(،اإلداریة
  .)15(استخالص تعریفًا منها إلىبالتطبیقات التي قادت البعض 

للقرار المنفصل وعرفه بأنه هو قرار یساهم  القضاء المصري فقد صاغ تعرفاً  أما
انه ینفصل عن العقد ویختلف عنه في  إال، إتمامهویستهدف  اإلداريفي تكوین العقد 

  .)16(جائزاً  باإللغاءالذي یجعل الطعن علیة  األمرطبیعته 
الخاصة  القضاء الفرنسي ولم یرد في أحكامهالقضاء اللیبي فقد سار مسار  أما

في حكم  هانرغم نفصلة تعریفًا جامعًا وخاصًا بالقرارات المنفصلة، بالقرارات الم
 اإلداريالقرار "  إنبصفة عامة، یقول فیه  اإلداريضع تعریفًا للقرار للمحكمة العلیا و 

 إرادتهاعن  اإلدارةهو كل ما تفصح به  اإللغاءالذي یقبل الطعن فیه أمام قضاء 
الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح وذلك بإحداث مركز قانوني معین 

  .)17(وجائزًا قانوناً  متى كان ذلك ممكناً 
 المنفصلة هي اإلداریةوبعد عرض كل هذه التعریفات یمكن القول بان القرارات 

التي یسمح بموجبها للغیر الطعن باإللغاء على القرارات اإلداریة الصادرة من جهة 
  .اإلدارة كمرحلة تمهیدیة إلبرام العقد اإلداري، أمام دوائر القضاء اإلداري
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  :النظام القانوني لنظریة القرارات اإلداریة المنفصلة- المطلب الثاني
، اإلداریةالمنفصلة هي التي یتوقف علیها إنشاء العقود  اإلداریةالقرارات  إن

اإلدارة وتتعلق طرفًا فیها، فجمیع القرارات التي تصدر من جهة  اإلدارةوالتي تكون 
  .)18(طرفًا فیها هي قرارات منفصلة اإلدارةوكانت  بالعقد قبل إبرامه

وأثناء  العقد إبرامبعد  اإلدارةالقرارات المتصلة هي قرارات تصدر من جهة  أما
تنفیذه مثل قرارات الجزاءات المالیة أو فسخ العقد، وینعقد االختصاص القضائي فیها 

  .)19(لقاضي العقد، وال یجوز للغیر الطعن فیها
القانوني لنظریة القرارات  األساسعن  أوالً وللحدیث عن النظام القانوني سنتحدث 

  .عن شروط تطبیق هذه النظریة المنفصلة ومن ثم سنتحدث ثانیاً  اإلداریة
  :المنفصلة اإلداریةالقانوني لنظریة القرارات  األساس -  والأ

في مجلس  اإلداریةالمنفصلة عن العقود  اإلداریةنظریة القرارات  أساسنجد 
لمجلس  أحكامم في 1903الدولة الفرنسي، حیث ظهرت هذه النظریة منذ سنة 

مجلس الدولة  فأخذوتتبع القضاء المصري مسار القضاء الفرنسي،  )20(الدولة
  .)21(تهاالمصري بهذه النظریة منذ نشأ

حیث تقول  )22(وقد نص القضاء اللیبي على هذه النظریة في العدید من أحكامه
أن تعلیل العملیة  اإلداريمن المقرر في قواعد القانون (المحكمة العلیا في حكم لها 

 أنرفًا فیها مؤداه اإلدارة طأي عقد من العقود التي تكون  بإبرامتي تنتهي القانونیة ال
لشروط المناقصة أو المزایدة وقرار  اإلدارةالقرارات السابقة والالحقة على العقد كوضع 

وقرار لجنة البت والقرار بإرساء المناقصة أو المزایدة هي بغیر لجنة فحص العطاءات 
بسبب  باإللغاءداریة منفصلة عن العقود ومن ثم یجوز الطعن فیها إمنازع قرارات 

كان  أنالمترتبة علیها  اإلضرارتجاوز السلطة كما یمكن المطالبة بالتعویض عن 
  .)23()لهذا التعویض محل

القانوني لتطبیق نظریة القرارات المنفصلة في  األساسنه وبهذا الحكم نجد أ
العقد  بإبرامالعملیة القانونیة التي تنتهي  أن إلىحكم ، فأشار هذا ال اإلداریةالعقود 
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منفصلة  إداریةالمناقصة هي قرارات  إرساءطرفًا فیه مثل قرار  اإلدارةوالذي تكون 
  . اإلبرام، فهي قرارات سابقة على  اإلداریةعن العقود 

علیة فأن القضاء اللیبي سار مسار القضاء الفرنسي والمصري واعتبر  بناءو 
تسبق أو ترافق أبرام العقد  إداریةالعملیة التعاقدیة عملیة مركبة تتكون من قرارات 

 تنفیذاً  اإلدارةمندمجة في العقد وهي القرارات التي تصدرها  إداریة، وقرارات  اإلداري
  .)24(للعقد

المنفصلة هي نظریة عامة تسري على كافة العقود  داریةاإلنظریة القرارات  إن
 اإلداريطرفًا فیها، سواء كانت هذه العقود من اختصاص القضاء  اإلدارةالتي تكون 

بأن هذه النظریة قررت في  اإلشارةانه یجب  إالمن اختصاص القضاء المدني ،  أو
  .)25(الغیر الذي لیس طرفًا في العقد لصالح األساس

  :المنفصلة اإلداریةشروط تطبیق نظریة القرارات  - ثانیاً 
عدة شروط  اإلداریةالمنفصلة عن العقود  اإلداریةیتطلب تطبیق نظریة القرارات 

  :وهي
 . إداریاً المنفصل قرارًا  اإلداريیكون القرار  نأ

القرار  وأركانتخضع لكافة شروط  إداریةفالقرارات المنفصلة في حقیقتها قرارات 
منفردة بناءً على قوانین بإرادتها ال اإلدارةمن جهة  عمٌل قانونٌي صادرٌ  ألنها، اإلداري
  .)26(مؤثرة بالمركز القانونيولوائح 

وذلك بأن یكون  اإلداريتتوافر في القرار المنفصل كل أركان القرار  أنفیجب 
 سبابألقانونیة جائزة وممكنة وبالشكل الذي حدده القانون  اً عمًال نهائیًا یحقق آثار 

  .)27(وغایة مشروعة
 .مرتبط بعملیة قانونیة مركبة اإلداريیكون القرار  نأ

القرارات المنفصلة هي قرارات متصلة بسلسلة من القرارات التمهیدیة  إن
، فجمیع القرارات )28(المادیة التي تشكل في مجموعها عملیة قانونیة متكاملة واألعمال
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 إداریةطرفًا فیه تعتبر قرارات  اإلدارةومتعلقة بعقد وتكون  اإلدارةمن جهة التي تصدر 
  .)30(اإلداريالعقد  إبرام، وبذلك یكون القرار المنفصل هو قرار سابق على )29(منفصلة

 .یقدم الطعن في القرار من غیر المتعاقد نأ
لصالح الغیر، فهم  أساساً قررت  اإلداریةنظریة القرارات المنفصلة عن العقود  إن

القضاء في القرارات  أماموالطعن  وحدهم الذین یجوز لهم االستفادة من هذه النظریة
، والمقصود بالغیر في هذا الموضع هو الشخص الذي لیس طرفًا في )31(المنفصلة

  .)32(اإلداريالعقد 
 اإلدارةالمنفصلة هي قرارات تصدر من جهة  اإلداریةالقرارات  بأنونخلص 

  .طرفًا فیه  اإلدارةكأجراء تمهیدي لعقد عقد تكون 
الصادرة من القضاء،  األحكامالقانوني لمثل هذه القرارات في  األساسونجد 

 :بتوافر شروط وهي

 أركانبمفهومه العام وشامل لكافة  إداریاً المنفصل قرارًا  اإلداريیكون القرار  نأـ 1
  .اإلداريالقرار 

جراء تمهیدي لعقد إمرتبط بعملیة قانونیة مركبة ، وصادر ك ياإلدار یكون القرار أن ـ 2
  .إداري

 .كون تطبیق هذه النظریة لصالح الغیر والذي لیس طرفًا في العقدأن ی ـ 3

الرقابة القضائیة على القرارات اإلداریة المنفصلة عن العقود - المبحث الثاني
  :اإلداریة
عقودهم ، ولكنها  إبرامفي  اإلفرادال تتمتع بالحریة التي یتمتع بها  اإلدارة إن

اختیار المتعاقد معها، ویحدث بان تصدر  إلىتلتزم بتتبع طریقًا مرسومًا لكي تصل 
العقد، وهذه القرارات لیست غایة في ذاتها  إلبرامتستهدف التمهید  إداریةقرارات  اإلدارة

  .)33(ولكنها تندمج في عملیة التعاقد
من  اإلداریةهي قرارات كغیرها من القرارات  اإلدارةي تصدرها القرارات الت وهذه

عند صدورها لقراراتها  اإلدارةیجب على  إذحیث خضوعها لمبدأ المشروعیة، 
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العدم مخالفة القوانین النافذة  اإلداریةالمنفصلة عن العقود  كانت هذه القرارات  وإ
  .باإللغاءللطعن علیها  محالً 

الرقابة القضائیة على القرارات المنفصلة  حاول في هذا المبحث توضیحوبذلك سأ
ختصاص القضاء اص القضائي لهذه القرارات بین افي االختص أوال، وذلك بالبحث 

هذه القرارات من قبل  إلغاءو اختصاص القضاء المدني، ومن ثم نبحث في  اإلداري
  .القضاء ثانیا

  :المنفصلةاالختصاص القضائي للطعن على القرارات اإلداریة -المطلب األول
بشأن القضاء  1971لسنة  88من قانون رقم ) 5الفقرة (نص في المادة الثانیة 

دون غیرها بالفصل في الطلبات التي  اإلداريبأن تختص دائرة القضاء  اإلداري
 اإلداريالنهائیة، وبذلك فان القضاء  اإلداریةالقرارات  بإلغاءوالهیئات  اإلفرادیقدمها 

  .النهائیة  اإلداریةالقرارات  إلغاءلبات هو المختص بالنظر في ط
؟ ومن له  اإلداریةالمنفصلة عن العقود  اإلداریةولكن السؤال ماذا عن القرارات 

  الحق في طلب إلغائها ؟
االختصاص القضائي للطعن على  أوالسنعرض  األسئلةعلى هذه  لإلجابة

المنفصلة من الغیر، ومن ثم سنعرض ثانیًا االختصاص القضائي  اإلداریةالقرارات 
  .المنفصلة من المتعاقد اإلداریةعلى القرارات للطعن 

  :المنفصلة من الغیر اإلداریةاالختصاص القضائي للطعن على القرارات  -  أوال
المنفصلة عن العقود  اإلداریةمجلس الدولة الفرنسي طبق نظریة القرارات  إن
هذه النظریة  أساسلحمایة الغیر الذي لیس طرفًا في العقد، وبالتالي فإن  اإلداریة
  .)34(لحمایته

ستقر الفقه والقضاء في كٍل من فرنسا اوتبعه القضاء المصري في ذلك، ف
المنفصلة عن  اإلداریةومصر على قبول الطعون المقدمة من الغیر ضد القرارات 

  .)35(العقود اإلداریة
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ي  نفس مسار القضاء الفرنسي والمصري، ففي حكم بمحكمة وسار القضاء اللیب
غیر  َن إتقول فیه  8/4/1972بجلسة  71لسنة  12استئناف طرابلس في دعوى رقم 

یطعن على العقد  أنیجوز له  المتعاقد الذي لیس طرفًا في العقد محل المنازعة ال
القرارات التي تعتبر مستقلة عن العقد یجوز الطعن علیها من الغیر  أما، أجنبي ألنه

  .)36(باإللغاء
في العملیات  اإلدارياستقر الفقه "وفي حكم آخر للمحكمة العلیا اللیبیة تقول فیه 

بالمعنى الصحیح  اإلداریةسلسله من القرارات  إلبرامهاالمركبة وهي العقود التي تمهد 
إرساء عن طریق المناقصة العامة فالقرار الصادر ب اإلدارة كما في حالة التعاقد مع

بالمعنى الصحیح یجوز  إداریاً المناقصة على أحد المتنافسین فیها وان كان یعتبر قرارًا 
المناقصة  إرساءللمتنافسین في المناقصة من غیر المتعاقدین أن یطعنوا على قرار 

  .)37(بدعوى اإللغاء
الطعن على القرارات  اإلداريوبذلك یحق للغیر الذي لیس طرفًا في العقد 

  .اإلداريدوائر القضاء  أمام،  اإلداریةالمنفصلة عن العقود  اإلداریة
  :المنفصلة من المتعاقد اإلداریةاالختصاص القضائي للطعن على القرارات  -ثانیًا 

بعض القرارات  أنوطرف آخر ثم تبین لهذا اآلخر  اإلدارةتم التعاقد  بین  إذا
سبیل واحد وهو  إال أمامهالتي أسهمت في تكوین العقد كانت غیر مشروعة ، فلیس 

  .)38(القضاء المختص بالنظر في العقد
الصادر  القرار إن"وهذا ما نصت علیه المحكمة العلیا اللیبیة في حكم لها بقولها 

بالمعنى  إداریاً حد المتنافسین فیها وان كان یعتبر قرارًا بإرساء المناقصة على أ
 إرساءیطعنوا على قرار  أنالصحیح یجوز للمتنافسین في المناقصة من غیر المتعاقد 

یلجأ لقاضي العقد للطعن في  أن إالالمتعاقد فلیس له اإللغاء أمام المناقصة بدعوى 
  .)39("مثل هذه القرارات

الطعن في القرار المنفصل عن  أراد إذ اإلدارةلمتعاقد مع ین بأن اوبهذا الحكم یتب
  . القضاء المختص بالنظر في العقد نفسه إلىااللتجاء  إالفلیس له  اإلداريالعقد 
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القرارات المنفصلة التي ساهمت في  إلغاءبدعوى  اإلدارةالتجاء المتعاقد مع  إن
العقد، فیكون القضاء الكامل أجدى  إبرامبعد  إالتكوین العقد ال یكون بطبیعة الحال 

یتعین  اإلداريالقرار المنفصل من قبل القضاء  بإلغاءبالنسبة له، الن في حالة الحكم 
قاضي  إلىیلجأ  أن األفضللقاضي العقد ، وبذلك فإن  من  أخرىالعودة مرة  هعلی

  .)40(العقد مباشرة
المقدم من المتعاقد ضد  باإللغاءالقضاء المصري قبول الطعن  أجازومع هذا 

استندت في  اإلدارةتكون  الأبشرط  اإلداریةالمنفصلة عن العقود  اإلداریةالقرارات 
نما استندت بما لها من سلطة عامة وتنفیذاً  إصدارها للقوانین  لبنود العقد وإ
لغیر المتعاقد، بأن  مثل ما لمتعاقدیس بصفتها كمتعاقدة ،حینها یكون ل، ول)41(واللوائح

ه الحق في أن یطلب إلغاء تلك القرارات اإلداریة إذا ما استوفى شرط المصلحة، ل
  .)42(وكان القرار غیر مشروع

  :اإللغاء القضائي للقرارات اإلداریة المنفصلة- المطلب الثاني
هي نظریة عامة تسري  اإلداریةالمنفصلة عن العقود  اإلداریةنظریة القرارات  إن

بها  یختصطرفًا فیها، سواء كانت تلك العقود التي  اإلدارةعلى كل العقود التي تكون 
  .)43(من العقود التي یختص بها القضاء المدني أو اإلداريالقضاء 

 إرساءهي قرارات  اإلداریةالمنفصلة عن العقود  اإلداریةالقرارات  أمثلةومن 
المناقصة،  إلغاءالمزایدة وقرار لجنة فحص العطاءات ولجنة البت وقرار  أوالمناقصة 

نهائیة شأنها في ذلك شأن أي قرار إداري آخر یقبل  إداریةوهذه القرارات هي قرارات 
  .)44(باإللغاءالطعن علیة 

ولكي نوضح ذلك أكثر سنقسم هذا المطلب إلى قسمین، األول منه نتناول فیه 
ارات إلغاء القرارات اإلداریة المنفصلة، ونتناول في الثاني آثار الحكم بإلغاء القر 

  .اإلداریة المنفصلة
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  :إلغاء القرارات اإلداریة المنفصلة - أوال
یسري علیها ما یسري على  اإلداریةالمنفصلة عن العقود  اإلداریةالقرارات  إن
 باإللغاءحتى یمكن الطعن علیه  اإلداريوفق المفهوم العام، فالقرار  اإلداریةالقرارات 
بسبب مخالفة لمبدأ  اإلداریةیشوبه عیب من عیوب التي تصیب القرارات  أنیشترط 

  .)45(المشروعیة
یقدم الطلب من غیر  أنالقرارات المنفصلة  إلغاءوبذلك فیشترط لقبول طلب 

 أساسعدم مشروعیة القرار المنفصل ولیس على  أساسالمتعاقد ، ویكون على 
  .)46(اللتزاماتها العقدیة اإلدارةمخالفة 
حد عیوب القرارات لقرارات المنفصلة تتمثل في تحقق أأوجه عدم مشروعیة ا إن
عیب المحل  أوعیب السبب  أوعیب الشكل  أو، مثل عیب عدم االختصاص اإلداریة

  .استعمال السلطة  إساءةعیب  أو
  :عیب  عدم االختصاص. 1

 تملك ال صدر عن سلطة إذایتحقق عیب عدم االختصاص في القرار المنفصل 
كان القرار صدر من شخص ال یملك سلطة  إذار القرار المنفصل، ویتحقق ذلك ااصد

صدوره من شخص ال یملك والیة  أو، إلصدارهأو في غیر الوقت المحدد  ،اإلصدار
  .)47(في المكان الجغرافي لتنفیذ العقد

  :وبذلك یتحقق عیب عدم االختصاص في القرارات المنفصلة وفق التالي
تملك  جهة ال أوعیب عدم االختصاص الشخصي وهو صدور القرار من شخص . أ

  .قانونًا إصداره
اعتداء  إداریةالموضوعي وهو صدور القرار من جهة عیب عدم االختصاص . ب 

  . أخرى إداریةغیر  أو إداریةعلى جهة 
صدور القرار في غیر الفترة الزمنیة التي  عیب عدم االختصاص الزمني وهو. ج 

  .)48(جوز فیها إصدارهی
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عدم االختصاص المكاني وهو صدور القرار المنفصل من بلدیه لتنفیذ العقد في . د
  .)49(بلدیة أخرى

  :عیب الشكل. 2
 اإلدارة عن إرادتهاالتي تعبر بها  اإلجراءاتالخارجي أو  هو المظهرالشكل 

القانون  ألزمها إذا إالغیر ملزمة بأن تتقید بشكل معین  اإلدارة نأ واألصلالملزمة، 
  .)50(ذلكب

تصدر وفق الشكل  أنیجب  اإلداریةالمنفصلة عن العقود  اإلداریةالقرارات  إن
 ، الفقه والقضاء قسم بین القواعد الشكلیة الجوهریة والقواعد  أن إالالمحدد قانونًا

خالف القواعد الشكلیة  إذاالشكلیة الثانویة ، فیتحقق عیب الشكل للقرار المنفصل 
  .)51(لجوهریةا

الشكل المطلوب في  إتباعفي  اإلدارةلم تلتزم  إذاتحقق عیب الشكل یكون  أن
كانت  مخالفة الشكل تؤثر في مضمون القرار ویغیر من  إذاالقرار المنفصل، أو 

 أولىمسائل الشكل الثانویة فال ترتب البطالن للقرار المنفصل ، فمن باب  أماجوهره، 
  .)52(عدم المبالغة في التمسك بالشكلیات

  :عیب السبب. 3
وقصد  إرادةالقانونیة الخارجة عن  أوهو الحالة الواقعیة  اإلداري سبب القرار

  .)53(مركز قانوني معین إلحداث هإصدار  همصدر القرار والتي تملي علی
وقصد  إرادةكانت  إذاعیب السبب  اإلداریةعن العقود  فیصیب القرار المنفصل

  .التي یملیه علیه القانون  األسبابمصدر القرار من غیر 
اتجاه من  اإلدارة جهةفمثال فیما یخص قرار الموافقة أو الرفض الصادر من     

على  اإلدارة إذا لم تستند هذا القرار إلغاءطلب  األخیر، فیستطیع هذا هالتعاقد مع أراد
  .)54(ضعف التقنیة للمتعاقد أومثل ضعف الكفاءة المالیة معقولة  أسباب
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  :عیب المحل. 4
الحال والمباشر الذي یحدثه القرار مباشرة سواء  األثریقصد بمحل القرار هو 

یكون هذا المحل ممكنًا وجائزًا  أن، فیجب إنهائهبإنشاء مركز قانوني أو بتعدیله أو 
  .)55(قانوناً 

 األولىالمنفصلة في صورتین ،  اإلداریةویتحقق عیب المحل في القرارات 
صدر القرار المنفصل  إذابصورة مباشرة، وذلك في حالة ما للقانون  اإلدارةبمخالفة 

للقانون بصورة غیر مباشرة  اإلدارةوكان محله یخالف قاعدة قانونیة ، والثانیة بمخالفة 
  .)56(وذلك في حالة خطأ في تفسیر أو تطبیق القانون

  :استعمال السلطة إساءةعیب . 5
خروج جهة ) عیب االنحراف بالسلطة(استعمال السلطة  إساءةویقصد بعیب 

التي  األهدافف الصالح العام أو عن ألوجه نشاطها عن هدعند مباشرتها  اإلدارة
  .)57(نص علیها المشرع عند تحدید الختصاصها

مال السلطة في حالة ما لم یكن عاست إساءةویصیب القرار المنفصل عیب 
 أنتحقیق نفع شخصي أو  اإلدارةف اإلدارة المصلحة العامة، كأن تستهدالغرض لدى 

قانونًا  المحددة األهدافعن   اإلدارةتنحرف  أنبالغیر، أو  اإلضرارتقصد االنتقام أو 
  .)58(المصلحة العامة األخیرةبهذه  أرادةحتى ولو 

  :آثار الحكم بإلغاء القرارات اإلداریة المنفصلة - ثانیا
المنفصلة عن  اإلداریةالقرارات  إلغاء أن إلىلقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي 

العقد، بل أن العقد یبقى سلیمًا  إلغاء إلىال یمكن أن یؤدي بذاتها  اإلداریةالعقود 
اضي العقد ، وحینها أمام ق باإللغاءونافذًا حتى یتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر 

القرار المنفصل الذي ساهم في  إلغاء إلىاستنادًا  یجوز لقاضي العقد أن یحكم بإلغائه
  .)59(إتمامه

، وهذا )60(مجلس الدولة الفرنسي ر مجلس الدولة المصري ما ذهب إلیهوقد أق
 إنأنه وأن صح "المحكمة العلیا في لیبیا في حكم لها تقول فیه  إلیهت ما ذهب أیضا
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العالقة التعاقدیة في  إهدار إلىوال یؤدي  اإلداریةعلى القرارات  إالال ینصب  اإللغاء
أنه في هذه العملیة المركبة التي لها جانبان  إالعقود شراء الشركتین للصیدلیتین 

الذي ترتبت  اإلداريیكون الفصل في صحة القرار . إداريأحداهما تعاقدي واآلخر 
كان مخالفًا للقوانین  إذافیلغیه  اإلداريمن اختصاص القضاء علیة العملیة التعاقدیة 

مساس بذات العقد الذي وقعه المتعاقدان والذي یظل  إللغائهأو اللوائح دون أن یكون 
  .)61("في المنازعة المتعلقة به أن یفصل القضاء العادي إلىقائمًا على حالة 

منفصل عن العقد ال یؤثر في صحة العقد  إداريقرار  بإلغاءوبهذا فإن الحكم 
 إلبطالیمكن االستعانة به كسند  بطالنه، ولكن أو إلغائه إلىوال یؤدي من تلقاء ذاته 

الالعقد ،  أن  إال اإللغاء، فلیس على قاضي )62(بقى العقد نافذًا وملزمًا إلطرافه وإ
یهتم بما  أنون د هإلغاؤ كان القرار المطعون فیه یجب أو ال یجب  إذایبحث فیما 

  .)63(ةئج سلبیة أو ایجابیاإللغاء من نتایرتبه هذا 
 اإلداریةنظریة القرارات  ابتكرت هالذي من أجل األساس أنونخلص من هذا كله 

  .هو حمایة الغیر الذي لیس طرفًا في العقد اإلداریةالمنفصلة عن العقود 
فبهذه النظریة یستطیع الغیر الطعن في القرار المنفصل استقالًال عن العقد، 

فلیس له  اإلدارةالمتعاقد مع  أمافي هذه الدعوى،  اإلداريوینعقد االختصاص للقضاء 
  .قاضي العقد إلىاللجوء  إال

من  اإلداریةهي كسائر القرارات  اإلداریةالمنفصلة عن العقود  اإلداریةالقرارات 
، وفي حالة لمبدأ المشروعیةوخضوعها  ،وأركانهااشتراط توافر كافة شروطها حیث 

تكون هذه العیوب ،  اإلداریةلقرارات حد العیوب التي تصیب اأ المخافة بأن یصیبها
  .باإللغاءللطعن علیها  أسباباً 

  :الخاتمة
تتعلق بقرارات تصدرها جهة  اإلداریةعن العقود  نظریة القرارات المنفصلة إن
  .طرفًا فیه اإلدارةعقد تكون  إلبرامكأجراء تمهیدي  اإلدارة
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و وضع  أحكامهوقد نص القضاء اللیبي على تطبیق هذه النظریة في العدید من 
  .لها ضوابط للتطبیق ، وبارك الفقه ذلك

من حیث شروطها  اإلداریةالقرارات المنفصلة كغیرها من القرارات  أنرغم 
  .لحمایة الغیر الذي لیس طرفًا في العقد أساساأنها وضعت  إال وأركانها

، إداریاالمنفصل قرارًا  اإلداريیكون القرار  أنوبذلك یشترط لتطبیق هذه النظریة 
  .ومرتبط بعملیة قانونیة مركبة، وان یقدم الطعن علیها الغیر الذي لیس طرفًا في العقد

، حترام مبدأ المشروعیةقود اعند صدورها لقراراتها المنفصلة عن الع اإلدارةوعلى 
من حیث االختصاص والشكل والسبب والمحل  ألركانه وذلك بأن یكون القرار مكتمالً 

ال، والغایة   .اإللغاءهذا القرار محل دعوى  أصبح وإ
 إذا اإلداريالمنفصلة للقضاء  اإلداریةوینعقد االختصاص للطعن في القرارات 

كان الطعن مقدم  إذالقاضي العقد االختصاص كان الطعن مقدم من الغیر، وینعقد 
  .اإلدارةمن المتعاقد مع 

القرار المنفصل ال یؤثر في العقد مباشرةً، فیبقى العقد نافذًا ولكن  بإلغاءوالحكم 
  .قاضي العقد أمامكسند ضد العقد المبرم  اإللغاءیمكن االستعانة بهذا 
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