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 الرقابة القضائية على مظاهر السلطة التقديرية يف القرار اإلداري
 

 جسال عمي سالم الحيبأ.
 جامعة الداوية-كمية الذخيعة والقانون العجيالت

 :السقجمة
لإلدارة كىي تسارس تعج الدمظة التقجيخية مؽ أىؼ االمتيازات التي مشحيا السذخع 

نذاطيا، كذلػ لسا يحققو ىحا االمتياز مؽ محاسؽ كمدايا ال غشى عشيا لإلدارة 
الحجيثة، كالتي تديؼ في تدييل مسارسة اإلدارة ألعساليا كصالحياتيا الستعمقة بتدييخ 

د كالديخ عمى سيخ كحفع الشغاـ العاـ، كحتى ال اخ بانتغاـ كاط ،السخافق العامة
ت رقابة القزاء جاء ،تتعدف اإلدارة في استعساليا لالمتيازات التي مشحيا ليا السذخع

 اإلدارة كعشتيا. فاألفخاد كحسايتيؼ مؽ تعد  لحخية ل أكبخ ضسانة اإلدارؼ التي تسث
رؼ التأكج مؽ صحة فسسارسة اإلدارة لدمظتيا التقجيخية تتظمب مؽ القاضي اإلدا

، إلصجارهإلى األسباب الجافعة بالخجؾع العشاصخ السؾضؾعية لمقخار اإلدارؼ، كذلػ 
كصحة تكييفيا القانؾني، كتشاسبيا مع األثخ الحؼ يختبو مؽ الشاحية القانؾنية، كالغاية 

و يقزي ن  أفإذا ما تبيؽ كجؾد عيب في أحج عشاصخ القخار، ف التي يدعى لتحكيقيا،
عؽ طخيق دعؾػ اإللغاء التي تسثل أىؼ ضسانة قزائية لحساية كصيانة  القخار بإلغاء

 ككحلػ حساية حقؾؽ األفخاد كمرالحيؼ مؽ تعدف اإلدارة.  ،مبجأ السذخكعية
كالتي  ،ىسية ىحا السؾضؾع الشغخية كالعسميةلشا أ  سبق يتزحكمؽ خالؿ ما 

 دفعتشا لخؾض غسار البحث فيو.
 إشكاليتو تجكر حؾؿ اإلجابة عؽ ىحه التداؤالت: اليجؼ مؽ ىحا البحث ك إف  

 أيؽ تكسؽ مغاىخ الدمظة التقجيخية في القخار اإلدارؼ؟ -
 كيف يدتظيع القزاء اإلدارؼ بدط رقابتو عمى مسارسة اإلدارة ليحه الدمظة؟ -

ؼ السشيج الؾصفي التحميمي، كقست بتقدياتبعت كلإلجابة عؽ ىحه التداؤالت فقج 
 تي:البحث إلى مبحثيؽ اثشيؽ عمى الشحؾ اآل
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 :مظاهخ التقجيخ في القخار اإلداري  -لسبحث األولا
كذلػ مؽ أجل تؾفيخ الشغاـ العاـ  ،ذخع لإلدارة بالدمظة التقجيخيةسلقج اعتخؼ ال

ج كضع السذخع قكاستسخار السخافق العامة في أداء كعيفتيا بانتغاـ كدكف تؾقف، ك 
حخصًا مشو عمى مشع  ؛خخكج عشياالتقجيخية حجكد كضؾابط ال يجؾز الليحه الدمظة 

اإلدارة في استعساليا، كضسانًا لحساية الحقؾؽ كالحخيات العامة، كقج قسشا  تعدف
ى لشا مغاىخ التقجيخ في كل عشرخ تتجم  حتى بجراسة كتحميل عشاصخ القخار اإلدارؼ 

 ىسا: بيؽمؽ ىحه العشاصخ حيث قدست ىحا السبحث إلى مظم

 :ظاهخ التقجيخ في العشاصخ الذكميةم -السظمب األول
سغاىخ التقجيخ في كل مؽ عشرخؼ الذكل ل سؾؼ ندتعخض في ىحا السظمب

 كاالختراص عمى الشحؾ اآلتي:

  :عشرخ الذكل -أولا 
في األصل ال تكؾف اإلدارة ممدمة بذكل معيؽ عشج إصجارىا لقخاراتيا إال إذا 

كىحا ما أشارت إليو السحكسة العميا في حكسيا بتاريخ  ألدميا القانؾف بحلػ،
"إذا كاف األصل في القخارات اإلدارية ىؾ عجـ تقييجىا بذكل  :بقؾليا ـ14/3/1964

تفرح عشيا إرادة اإلدارة ما لؼ يؾجب القانؾف اتباع ذلػ الذكل  ،معيؽ أك صؾرة معيشة
دارية ال تحرخىا أشكاؿ كال القخارات اإل أك تمػ الرؾرة في إصجار قخاراتيا...ألف  

 .(1)ألؾاف..."
اتيا، ر التقجيخ عشج إصجارىا لقخاحخية لقج مشح القزاء اإلدارؼ اإلدارة جانبًا مؽ 

شكميات كإجخاءات : د بيؽ نؾعيؽ مؽ اإلجخاءات كالذكميات، فجعل مؽ األكلىكقج مي  
شكميات : كالثانية، في شكمولعيبًا يتختب عمى إغفاليا بظالف القخار اإلدارؼ جؾىخية 

 كإجخاءات غيخ جؾىخية ال يتختب عمى إغفاليا بظالف القخار اإلدارؼ.
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 كمؽ أبخز األمثمة عمى الذكميات كاإلجخاءات غيخ الجؾىخية ما يمي: 
 :الذكمية السقخرة لسرمحة اإلدارة -1

الذكميات مقخرة لسرمحة األفخاد كاإلدارة عمى الدؾاء، غيخ  أف  إذا كاف األصل 
، حيث يكؾف كحجىاالسذخع قج يقخر بعض اإلجخاءات كالذكميات لسرمحة اإلدارة  أف  

الذكميات السقخرة لسرمحة اإلدارة ال يجؾز لدؾاىا  اتباعيا أك إغفاليا؛ ألف  حخية ليا 
 التسدػ باتباعيا، كال يتختب عمى عجـ التسدػ بيحه الذكميات مؽ قبل اإلدارة أف  

 .(2)يؾصؼ قخارىا بعجـ السذخكعية
 : ؤثرخ في سالمة القخار مووويياا الذكميات الثانوية التي ل -2

الذكل أك اإلجخاء ثانؾيًا إذا لؼ تؤثخ مخالفتو عمى القخار مؽ حيث السؾضؾع  جيع
كال تسذ الزسانات السقخرة لسرمحة األفخاد، كمؽ أمثمة الذكميات كاإلجخاءات غيخ 

 ما يمي:  كمذخكعية القخار اإلدارؼ يؤثخ إغفاليا عمى سالمة ال كالتي  ،الجؾىخية
رامة في صمب قخارىا إلى الشرؾص القانؾنية التي كانت اإلشارة دارة إلإغفاؿ جية اأػػػ 

 األساس في إصجاره.
صمب عجـ ذكخ صفات أعزاء المجاف اإلدارية ذات االختراص القزائي في ب ػ 

 .ة عشيار القخارات الراد
ـ  تسكيؽ الست يرفض السجمذ التأسيدج ػ  طالسا كاف بإمكانو  يؼ مؽ االستعانة بسحا

 الجفاع عؽ نفدو مباشخة.
 .إبالغ الستيؼ بالتيؼ السشدؾبة إليو بالظخيق اإلدارؼ بجاًل مؽ الظخيق القزائي د ػ 

عجـ احتخاـ السؾاعيج التشغيسية السقخرة لرالح اإلدارة كالتي لؼ يشص القانؾف عمى ق ػ 
 .جداء لسخالفتيا

طالسا أف  يالقخار التأديب بسساء أعزاء السجمذ التأديبي في صمك ػ إغفاؿ ذكخ أ
 .(3)جمدات ىحا السجمذمحاضخ  يفىحه األسساء قج كرد بيانيا 
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ى السذخع عؽ تحجيج ىحه اإلدارة تكؾف سمظتيا تقجيخية إذا تخم  خالصة القؾؿ 
تخاه مشاسبًا، أك حتى عجـ اتباع  اختيار الذكل الحؼحخية الذكميات، حيث تكؾف ليا 

 أؼ نؾع مؽ الذكميات.

 :عشرخ الختراص -رانياا 
كال كاإللداـ قؾاعج االختراص قج جاءت عمى سبيل التحجيج  القاعجة العامة أف  

حخية و في بعض الحاالت تسشح اإلدارة إال أن   ،اؿ لدمظة اإلدارة التقجيخية فيياجم
بدبب عخكؼ العسل، كمقتزيات السرمحة العامة  االختيار في نقل االختراصات

ي فقو القانؾف فكىؾ ما يعخؼ  ،طخاداكضساف حدؽ سيخ السخافق العامة بانتغاـ ك 
كىحا ما دفع  ،اإلدارؼ التفؾيض في االختراص، كاإلنابة في مسارسة العسل اإلدارؼ 

شجما في ركؽ االختراص ع ةالتقجيخ لإلدار البعض إلى القؾؿ بؾجؾد قجر مؽ حخية 
 .(4)يدسح القانؾف لإلدارة بتفؾيض بعض اختراصاتيا أك اإلنابة فييا

التقجيخ التي تتستع بيا اإلدارة في ىاتيؽ الحالتيؽ عمى حخية كسؾؼ ندتعخض 
 الشحؾ اآلتي:

 :التفويض في الختراص -1
ك أمؽ صالحياتو بجدء يعيج صاحب االختراص األصيل  قرج بالتفؾيض أف  ي

خ السخفق العاـ يؾاؿ كذلػ ضسانًا لحدؽ سححدب األ ،أخخػ  اختراصاتو إلى جية
 بانتغاـ كاطخاد.
السجرسة الفخندية كجؾد نص قانؾني يدسح بالتفؾيض إذ ال تفؾيض إال كتذتخط 

 الجكؿ العخبية كمشيا ليبيا، في حيؽ أف  أغمب كىحا الشغاـ ىؾ الدائج في  ،بشص
 ف  باعتبار أ ،لدؾابق العخفيةعمى ا يدتشج التفؾيض حتى السجرسة األمخيكية تدسح أف  

، كقج أخح السذخع الميبي كمؽ والعخؼ مرجر مؽ مرادر القانؾف إذا تؾافخت أركان
بعجه القزاء اإلدارؼ باالتجاه الفخندي الحؼ يذتخط لرحة التفؾيض، كجؾد نص 
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دارؼ مؽ األصيل إلى السفؾض إرجر قخار ي يكؾف التفؾيض جدئيَا، كأف   تذخيعي، كأف  
 .(5)يو يذسل مؾضؾع التفؾيض كمجتو كشخكطوإل

اإلدارة تكؾف مقيجة ابتجاًء في إجخاء التفؾيض حيث ال  كعمى الخغؼ مؽ أف  
تسمػ اإلدارة سمظة تقجيخية فيسا يخص  ف  ذلػ ال يشفي أ ف  أال إتفؾيض إال بشص، 

 ار الذخص أك الجية السفؾض إليياياختيار الؾقت السشاسب إلجخاء التفؾيض، كاخت
أك يكؾف الشص قج عّجد األشخاص أك الجيات  ،إذا لؼ يشص القانؾف عمى تحجيجىا

 .(6)تفؾيزيؼيجؾز التي 

 :اإلنابة -2
كىي إجخاء إدارؼ يتؼ الكياـ بو في حالة كجؾد مانع مؤقت لراحب 

عؽ لمشيابة االختراص، كتقـؾ بو الدمظة اإلدارية العميا بتعييؽ أحج السؾعفيؽ 
كذلػ تجشبًا لذغؾر الؾعيفة، كالعسل عمى استسخارية السخفق  ،صاحب االختراص

جل الييئة العميا بتعييؽ الشائب مؽ أالعاـ، كتتقخر اإلنابة بسؾجب قخار صادر عؽ 
ار إدارؼ الؾعيفة كصجكر قخ شغخ مسارسة الؾعيفة بذكل مؤقت، كيذتخط في اإلنابة 

يرجر القخار مؽ  ف  أاإلنابة، ك كأال يكؾف ىشاؾ نص يسشع يحجد الشائب كاختراصاتو، 
سمظة إدارية أعمى مؽ صاحب االختراص في الدمؼ اإلدارؼ، كيتؼ اختيار الشائب 

 .كفقًا لتشاسب كعيفة صاحب االختراص
 في اآلتي:  تتسثل مغاىخ التقجيخ في اإلنابةك 

سمظة إصجار قخار اإلنابة في اختيار السؾعف الشائب، كحلػ حق الدمظة حخية 
تحجيج حخية ، كليا كحلػ اً ججيج اً إلنابة لدبب مؽ األسباب كتعيؽ نائبفي إنياء ا

كقج تدتثشى الرالحيات ذات الظابع الذخري  ،الرالحيات التي يسارسيا الشائب
 . (7)كالسالي

التقجيخ بيؽ اختيارات حخية مؽ خالؿ ما سبق الحغشا كجؾد قجر بديط مؽ 
 اص.معيشة تسثل استثشاء مؽ القاعجة العامة لالختر
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 :هخ التقجيخ في العشاصخ السوووييةمظا -السظمب الثاني
كالسحل كالغاية، كتكؾف  سؾضؾعية لمقخار اإلدارؼ في الدببتتسثل العشاصخ ل

ذلػ عمى نبيؽ كسؾؼ كجمية مغاىخ الدمظة التقجيخية في ىحه العشاصخ كاضحة 
 الشحؾ اآلتي:

 :الدبب -أولا 
الدبب كيعخؼ  ،فييا مغاىخ التقجيختتجمى الدبب مؽ أىؼ العشاصخ التي  جيع

كالتي تسمي  ،عؽ نية كقرج مرجر القخارالخارجة و الحالة الؾاقعية أك القانؾنية بأن  
 عميو إصجاره ألحجاث مخكد قانؾني معيؽ.

يدتشج إلى كقائع مادية أك قانؾنية تكؾف الدبب أك  ف  فكل قخار إدارؼ يجب أ
السخالفة اإلدارية ىؾ الباعث الحؼ يحخؾ جية اإلدارة التخاذه، فدبب القخار التأديبي 

قخار اإلحالة إلى التقاعج ىؾ بمؾغ السؾعف الدؽ كسبب التي ارتكبيا السؾعف، 
 .(8)القانؾنية لمتقاعج

 اإلدارؼ بثالث مخاحل: جاره لمقخار يسخ رجل اإلدارة قبل إصك 
 ،كجؾد كقائع معيشة، كالثانية إعظاء الؾصف القانؾني لياتؾافخ ىي ضخكرة : األكلى

لمقخار اإلدارؼ  كالثالثة تقجيخ أىسية كخظؾرة ىحه الؾقائع لكي تكؾف في مجسؾعيا سبباً 
 السخاد إصجاره. 

أـ في  ؟ىشا ىل سمظة اإلدارة تكؾف تقجيخية في كل ىحه السخاحل كنتداءؿ
 بعزيا فقط؟

 نقؾؿ األمخ فيو تفريل عمى الشحؾ اآلتي:
فيسا يخص الؾجؾد السادؼ لمؾقائع فاإلدارة ال تسمػ أؼ سمظة تقجيخية بذأف 

ىحه الؾقائع تكؾف قج  الؾجؾد السادؼ لمؾقائع التي تجخمت عمى أساسيا بسعشى أف  
تدتشج إلى  ع أف  ظكجؾدىا السادؼ، كاإلدارة ال تدتحجثت بالفعل كصحيحة مؽ حيث 

بذأف مقيجة كقائع غيخ مؾجؾدة في الؾاقع، كعمى ىحا األساس فاإلدارة تكؾف سمظتيا 
 الؾجؾد السادؼ لمؾقائع.
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ا بذأف التكييف القانؾني لمؾقائع كىؾ مظابقة الؾاقعة لمؾصف الحؼ أعظاه م  كأ
مجاؿ كال  ،ده السذخعبالؾصف الحؼ حج  مقيجة السذخع ليا، فدمظة اإلدارة ىشا تكؾف 

 فيو لمتقجيخ فسثاًل في مجاؿ تأديب السؾعفيؽ فالفعل الحؼ ارتكبو السؾعف يجب أف  
إلى مختبة األفعاؿ التي تذكل جخيسة معاقب عمييا، فاإلدارة ال تدتظيع إعظاء  ىيخق

 بالؾصف الحؼ حجده القانؾف.مقيجة كصف الجخيسة ليحه األفعاؿ، بل تكؾف 
رة أىسية الؾقائع فاإلدارة يكؾف ليا سمظة تقجيخ خظؾ ظؾرة ك خا في مجاؿ تقجيخ أم  

ة كالخظؾرة ختار اإلجخاء السشاسب حدب األىسيت ف  كأىسية ىحه الؾقائع، حيث ليا أ
تزع نفديا في أفزل  التي تقجرىا عمى أساس مؽ الؾقائع السدمؼ بيا شخط أف  

د خ ية كالتجتجخيو بخكح مؽ السؾضؾع الغخكؼ كاألحؾاؿ عشج قياميا بالتقجيخ، كأف  
 .(9)كتيجؼ مؽ كرائو إلى تحقيق السرمحة العامة

فسثاًل ندع السمكية لمسشفعة العامة، تتخخص اإلدارة بتقجيخ مقتزيات الشفع العاـ 
ال يذؾب قخار اإلدارة تعدف في ندع السمكية الخاصة لرالحو، عمى ألمسذخكع السخاد 

-5-16عؽ ذلػ السحكسة العميا في حكسيا الرادر أفرحت استعساؿ الدمظة، كقج 
حق اإلدارة في ندع ممكية العقارات الالزمة لسذخكعات  ف  قالت: إحيث  1993

ىحه الدمظة التقجيخية  تدتعسمو عمى ىؾاىا؛ ألف   السخافق كالسشافع العامة ليذ معشاه أف  
 .(10)يا..."غايتحيث يا مقيجة مؽ ن  أكانت معمقة مؽ حيث مؾضؾعيا إال  كإف  

ا يجة في األسباب القانؾنية، أم  قسمظة اإلدارة تكؾف م أف   إلى نخمص مسا تقجـ
يا تتخاكح بيؽ التقجيخ كالتقيج، ففيسا يخص إثبات الؾجؾد السادؼ ن  أاألسباب الؾاقعية ف

كتسمػ سمظة تقجيخية بذأف  ،يجاً قاإلدارة م صلمؾقائع كتكييفيا القانؾني يكؾف اخترا
 ة كخظؾرة الؾقائع.يتقجيخ أىس

 :السحل -رانياا 
محل القخار اإلدارؼ ىؾ ذلػ األثخ القانؾني الحؼ تتجو إرادة رجل اإلدارة إلى  إف  

 ف  د قانؾنية، كيذتخط في ىحا األثخ أحجاثو كالستسثل في إنذاء أك تعجيل أك إلغاء مخاكإ
 يكؾف مسكشًا كجائدًا قانؾنًا.



 

 م0208 دٌسوبز العاشزالعدد                           845                               هجلة رواق الحكوة

 الزقابة القضائٍة على هظاهز السلطة التقدٌزٌة فً القزار اإلداري               أ.جوال علً سالن الذٌب

الستختب عمى القخار اإلدارؼ فسا مجاؿ سمظة إذا كاف السحل ىؾ األثخ القانؾني 
 اإلدارة في تختيب ىحا األثخ؟

في أغمب األحؾاؿ يكؾف محل القخار اإلدارؼ تقجيخؼ، كتتسثل الدمظة التقجيخية 
لمسحل في التجخل، أك االمتشاع عؽ التجخل، كفي اختيار كقت ىحا التجخل كفي كسيمة 

 إيجاز عمى الشحؾ اآلتي:كفحؾػ القخار، كسؾؼ تدتعخض ىحه الحاالت ب

 :اإلدارة في التجخل أو المتشاعحخية  -1
حخية ، فمإلدارة عشوإذا لؼ يمـد القانؾف اإلدارة بالكياـ بعسل معيؽ أك االمتشاع 

كاسعة في التجخل مؽ عجمو، فؾجؾد كعائف شاغخة في السالؾ ال يسمئ عمى اإلدارة 
ؾعائف يكؾف عؽ شغل ىحه ال ة أف  الكياـ بإجخاء تعييشات فييا حيث قج تخػ اإلدار 

مؽ داخل الجياز اإلدارؼ نفدو، فاإلدارة في ىحه الحالة التخقية ك طخيق الشجب إلييا أ
تقجيخية كاسعة كفقًا لقجراتيا السالية، كاإلمكانيات السادية كالبذخية الستؾفخة بدمظة تتستع 
 لجييا.

 :اختيار وقت التجخل -2
تتسثل حخية اإلدارة في اختيار كقت التجخل أبخز عشاصخ الدمظة التقجيخية، 
حيث تتخخص اإلدارة في تعييؽ الؾقت السالئؼ إلصجار القخار، كؾف السذخع ال 
يدتظيع مقجمًا في كثيخ مؽ الحاالت تحجيج ىحا الؾقت، باعتبار اإلدارة أكثخ خبخة 

سقتزيات مرمحة العسل التي تحقق ، كاألقخب لمحجث كاإلدارؼ، كاألعخؼ بكتجخبة
شات الججيجة ياختيار الؾقت السالئؼ إلجخاء التعيحخية السرمحة العامة، فسثاًل لإلدارة 

عسل، كبسا يخجـ لعخكؼ اتسمية بالؾعائف الذاغخة بالسالؾ الؾعيفي لإلدارة حدبسا 
 السرمحة العامة.

بالخد خالؿ ميعاد معيؽ  لـد اإلدارةالسذخع أ إال أف  الحخية كعمى الخغؼ مؽ ىحه 
مؽ  8يتختب عمى فؾاتو قخيشة إيجابية بالسؾافقة أك سمبية بالخفض، فسثاًل أشارت السادة 

التغمسات السقجمة مؽ بذأف القزاء اإلدارؼ فيسا يخص  ـ1971لدشة  88القانؾف 
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يؾمًا مؽ تاريخ التغمؼ  60األفخاد، حيث ألدمت اإلدارة بالخد عمى ىحه التغمسات خالؿ 
كإال اعتبخ مخكر ىحه السجة دكف رد قخار ضسشي بالخفض، حساية مؽ السذخع لحقؾؽ 

 .(11)األفخاد مؽ إىساؿ كتعدف اإلدارة

 :اختيار فحوى القخار -3
تختيبو عمى قخارىا، يجب عمييا دارة األثخ القانؾني الحؼ إذا لؼ يحجد السذخع لإل

القانؾني الحؼ تخاه مشاسبًا لسعالجة  يا تتستع بدمظة تقجيخية في تزسيؽ قخارىا األثخن  أف
 ائدًا قانؾنًا.جيكؾف مسكشًا ك  األسباب التي دعتيا إلى اتخاذه، كيذتخط في األثخ أف  

كمؽ أمثمة الدمظة التقجيخية التي تتستع بيا اإلدارة في اختيار فحؾػ القخار في 
كعيفة إلى أخخػ  اإلدارة في نقل مؾعفييا نقاًل مكانيًا مؽحخية مجاؿ الؾعيفة العامة، 

 ـ1964-5-2دارية، كقج أشارت إلى ذلػ السحكسة العميا في قخارىا إلداخل الؾحجة ا
"مؽ حق جية اإلدارة نقل السؾعف مؽ كعيفة إلى أخخػ ال تقل درجتيا عؽ  :بقؾليا

نقاًل مكانيًا تسمكو اإلدارة بدمظتيا  جىحا الشقل يع درجة السؾعف السشقؾؿ، حيث أف  
ذلػ دكاعي السرمحة اقتزت عمييا مؽ القزاء متى معقب تي ال التقجيخية ال

 .(12)العامة"
مقؾليا "استقخ  1992-1-5كجاء في حكؼ آخخ حجيث لمسحكسة العميا بتاريخ 

سا تدتقل بو جية اإلدارة قخارات نقل السؾعفيؽ نقاًل مكانًا إن   ف  الفقو كالقزاء عمى أ
رالح العسل كمقتزيات الرالح لبسظمق الحق في إصجارىا حدب ما تخاه مشاسبًا 

 .(13)العاـ

 :الغاية -رالثاا 
يقرج بالغاية في القخار اإلدارؼ الغخض أك اليجؼ الحؼ تدعى اإلدارة إلى 

دي أك تحكيقو مؽ كراء إصجارىا القخار كىحا الغخض أك اليجؼ يتعمق بالجانب الشف
 ر القخار.لسرجّ القرجؼ 
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ة تدعى اإلدارة مؽ خاللو إلى مسا كسيالقخار اإلدارؼ غاية في ذاتو كإن   جال يع
تحقيق أىجاؼ مقرؾدة ال تخخج في مزسؾنيا عؽ السرمحة العامة، كبحلػ فغاية 

يكؾف السذخع قج  ا أف  جدىا كتمتـد اإلدارة لتحكيقيا كإم  حيكؾف السذخع قج  ا أف  القخار إم  
 .تكؾف في إطار السرمحة العامة بسعشاىا الؾاسع تخؾ أمخ تحجيجىا لإلدارة عمى أف  

كنتداءؿ ىشا إذا كاف السذخع قج قيج ىحا الغخض عشج التحجيج السدبق لغاية الشذاط 
سمظة اإلدارة تقجيخية إذا تخؾ  جدارؼ كالحؼ يعخؼ بقاعجة تخريص اليجؼ، فيل تعإلا

لتحجيج؟ بسعشى إذا تخؾ السذخع السجاؿ لإلدارة في تحجيج غاية قخاراتيا السذخع ىحا ا
أف   تقجيخ ىحه الغاية؟ أـفي دائخة السرمحة العامة، ىل ىحا يعشي مشح اإلدارة سمظة 

 يجًا؟ ققيج السرمحة العامة يكفي لجعل اختراص اإلدارة م
 ىشاؾ اتجاىاف في ىحا السؾضؾع:

د السذخع مدبقًا ىحه الغاية أـ ة تكؾف دائسًا مقيجة سؾاء حج  سمظة اإلدار  األكؿ: يخػ أف  
كىؾ ما يعخؼ بقاعجة  ،د السذخع أىجاؼ معيشة بشذاط اإلدارةلؽ يحجدىا، فإذا حج  

 بعيبتخريص األىجاؼ فاإلدارة تتقيج بيحه األىجاؼ كإال اعتبخ ترخفيا معيبًا 
تتعمق بالسرمحة خػ أخ كاف ترخفيا يحقق أىجاؼ ة حتى كإف  االنحخاؼ بالدمظ

ة تكؾف كحلػ مقيجة بقيج بقًا ىحه الغاية فدمظة اإلدار د السذخع مدالعامة، كإذا لؼ يحجّ  
 .السرمحة العامة

يفخؽ بيؽ ما إذا كاف السذخع قج حجد ىجؼ الشذاط اإلدارؼ مدبقًا أك : االتجاه الثاني
 حخيةفميذ لإلدارة فييا  ةاألىجاؼ السحجدحالة لؼ يحجده، كيتفق مع االتجاه األكؿ في 

ص األىجاؼ مدبقًا فاإلدارة في يتقجيخية كيختمف مع ىحا االتجاه في حالة عجـ تخر
تقجيخ أىجاؼ قخاراتيا في إطار السرمحة العامة، كىحا حخية ىحه الحالة يكؾف ليا 

عجـ فخض أىجاؼ معيشة مؽ قبل السذخع أك حيث الخأؼ األخيخ ىؾ الحؼ نسيل إليو 
يعشي تخؾ السجاؿ لإلدارة  ،يفعال ذلػ الؾقت الحؼ كاف بإمكانيسا أف  القزاء في 

مشح اإلدارة ىحه  مؽ أف   (14)الحؼ تخاه مشاسبًا، كنسيل إلى ما يخاه غيخناالغخض باختيار 
سا يخجع إلى اتداع دكر اإلدارة، كزيادة السياـ في تقجيخ الغخض الحؼ تخاه إن   حخيةال
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مشيا تحكيقيا، إضافة إلى التججيج الجائؼ كالسدتسخ ليحه  السمقاة عمى عاتقيا كالسظمؾب
بيا كحرخىا في نص تذخيعي في كقت اإلحاطة كالتي ال يسكؽ لمسذخع  ،السياـ
 كاحج.

لإلدارة سمظة تقجيخية في مجاؿ تحجيج غاية كؽ تو إذا لؼ ن  أإضافة إلى ما سبق ف
فيحا  ،االنحخاؼ بالدمظةعيب ؾاؿ لسا كاف ىشاؾ داع إلى كجؾد حالقخار في بعض األ

أكجت السحكسة كقج العيب ال معشى لؾجؾده عشجما يكؾف اختراص اإلدارة مقيجًا، 
عيب "ال يثار  ـ1956-11-28العميا في ليبيا ىحا االتجاه بقؾليا في حكسيا بتاريخ 

 .(15)االنحخاؼ بالدمظة أبجًا في القخارات التي ترجرىا اإلدارة عؽ سمظة مقيجة..."
عشجما  ،خاراتيامؽ كل قيج لتحجيج غاية قتتحخر اإلدارة  ف  تقجـ إلى أ نخمص مسا

تقجيخ غاية كأىجاؼ ىحه حخية تحجيج أىجاؼ معيشة ليا، حيث تسمػ  ى السذخع عؽيتخم  
 القخارات كبسا ال يخخج عؽ دائخة السرمحة العامة بسفيؾميا العاـ.

 :التقجيخية في القخار اإلداري الخقابة القزائية عمى السجالت  السبحث الثاني
تتبيؽ لشا الخقابة القزائية عمى الدمظة التقجيخية لإلدارة في العشاصخ الجاخمية 
لمقخار اإلدارؼ، كذلػ مؽ حيث األسباب التي استشج عمييا القخار، سؾاء تعمقت 
 بالؾقائع السادية أك التكييف القانؾني ليا، ككحلػ الذأف بالشدبة لمخقابة عمى األثخ

القانؾني الحؼ يحجثو القخار أؼ مجػ مذخكعية محل القخار، ككحلػ عمى الغاية التي 
و يدتؾجب تحقيق السرمحة العامة، كىحا ما سؾؼ نتشاكلو في ييجؼ إلييا القخار؛ ألن  

 السظالب اآلتية:
 :الخقابة عمى الدبب -السظمب األول

القانؾنية التي تحسل اإلدارة عمى حالة الؾاقعية أك لالدبب في القخار اإلدارؼ ىؾ ا
التجخل بقرج أحجاث أثخ قانؾني ابتغاء كجو الرالح العاـ، كيذتخط في القخار 

 تكؾف ىحه األسباب صحيحة قانؾنًا. كأف   ،يقـؾ عمى أسباب كاقعية حكيكية اإلدارؼ أف  
كرقابة القزاء لعشرخ الدبب تذسل أكاًل الخقابة عمى الؾقائع السادية، كثانيًا 

 التكييف القانؾني لمؾقائع.
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 :ديةالخقابة عمى الوقائع السا -أولا 
الؾقائع السجاؿ الخرب لمدمظة التقجيخية لإلدارة فعشجما يتخمى السذخع عؽ  جتع

تحجيج الؾقائع في قاعجة قانؾنية عامة لسا يتخاءػ لو مؽ تعجدىا كتشؾعيا، كصعؾبة 
يكؾف تقجيخىا مبخرًا،  ؾقائع شخط أف  حرخىا فحلػ يعشي مشح اإلدارة سمظة تقجيخ ىحه ال

كيحقق الغخض الحؼ يشذجه القانؾف بسعشاه العاـ، كإذا كانت رقابة القزاء عمى الؾقائع 
فالخقابة في  ،أساسيا في الخقابة عمى السذخكعيةتجج السادية في االختراص السقيج 

العسل بيا خػ عخفية جأصبحت قاعجة  حالة الدمظة التقجيخية تجج سشجىا القانؾني بأف  
ليا قؾة القؾاعج القانؾنية األخخػ، كقج أصبحت مؽ خالؿ ما يخسيو القزاء مؽ مبادغ 

ع في القخار اإلدارؼ بعض قزاء حق الخقابة عمى ماديات الؾاقتختب عمى مشح ال
 اإلشكاليات عمى الشحؾ اآلتي:

دارؼ يسارس رقابتو عمى الؾقائع في القخار اإل كيف يدتظيع القاضي اإلدارؼ أف   -1
 في حالة عجـ إلداـ اإلدارة بتدبيب قخارىا؟

 :فخضيتيؽنشا نكؾف أماـ أعشجما تكؾف اإلدارة غيخ ممدمة بتدبيب قخارىا ف
كتفرح عؽ الدبب الحؼ دعاىا  ،اإلدارة تتبخع مؽ ذاتيا بحكخ األسباب ف  أاألكلى: 

غيخه  ادعاءكال تدتظيع  ،إلى اتخاذ القخار، فيشا يجب عمى اإلدارة التداـ ىحا الدبب
أماـ القاضي اإلدارؼ، كسا يكؾف لمقاضي سمظة كاممة لمترجؼ لفحص صحة الؾجؾد 

 .(16)السادؼ لمؾقائع التي ذكختيا اإلدارة كأسباب لقخارىا
عمييا، كؾف اإلدارة غيخ ممدمة  يالثانية: صجكر القخار دكف ذكخ األسباب التي بش

 بالتدبيب.
ليبيا عؽ ىحه االفتخاض في حكسيا الرادر بتاريخ تجيب السحكسة العميا في 

سل عمى األسباب التي استشج عمييا تالقخار إذا لؼ يذ "إف   :بقؾليا 19-2-1966
إلى السرمحة العامة، كىحه تيجؼ يا ن  أصحيحًا كفقًا لمقانؾف، ك صجر و يفتخض فيو أن  

 يثبت أف   لى أف  الفخضية تالـز كل قخار إدارؼ خاؿ  مؽ األسباب، كتبقى قائسة إ
 .(17)عمييا القخار ىي أسباب غيخ مذخكعو" ياألسباب التي بش
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اإلشكالية األخخػ تتسثل في حالة تعجد األسباب كتثبت لمقاضي عجـ صحة  -2
 بعزيا.

لو ثبت يح محل الدبب الحؼ حيحل الدبب الر يحق لمقاضي في ىحه الحالة أف  
 ـ1971-1-13حكسيا الرادر عجـ صحتو، كىحا ما أكجتو السحكسة العميا في 

 ،"سبب القخار اإلدارؼ يخزع لخقابة القزاء اإلدارؼ مؽ حيث صحة قيامو :بقؾليا
في حالة استبعاده إذا كاف لمقخار سبب آخخ  محموآخخ كمؽ حيث جؾاز إخالؿ سبب 

 (18)حكيقي يسكؽ حسمو عميو بجاًل مؽ الدبب السفرح عشو"

 :لموقائع بة عمى التكييف القانونيالخقا -رانياا 
تستج رقابة القزاء اإلدارؼ فيسا يتعمق بعشرخ الدبب لتذسل مخاقبة التكييف 

، كفيسا إذا كانت تؤدؼ فخض ثبؾتيااإلدارة ليحه الؾقائع عمى أجختو القانؾني الحؼ 
 ،رة لمقخارالسرجّ  يةمشظكيًا كعقميًا كقانؾنيًا إلى الشتيجة التي تؾصمت إلييا الجية اإلدار 

مقاضي اإلدارؼ في حجكد رقابتو ل" كقج استقخ قزاء السحكسة العميا في ليبيا عمى أف  
ا إذا صحة قياـ ىحه الؾقائع، كصحة تكييفيا القانؾني لمتحقق مس  يخاقب  القانؾنية أف  

ًا مؽ أصؾؿ تشتجيا غكانت الشتيجة التي انتيى إلييا القخار مدتخمرو استخالصًا سائ
فإذا كانت متشؾعة مؽ أصؾؿ غيخ مؾجؾدة ... أك كاف تكييف ، ماديًا أك قانؾنياً 

الؾقائع عمى فخض كجؾدىا ال يشتج الشتيجة التي يتظمبيا القانؾف كاف القخار فاقج الخكؽ 
 .(19)مؽ أركاف كىؾ ركؽ الدبب"

يتأكج القاضي مؽ صحة الؾجؾد السادؼ لمؾقائع يشتقل بعج ذلػ لتقييؼ  فبعج أف  
و مجخد كقائع أـ أن   ،الفعل يكؾف جخيسة تأديبية ف  ؾاقعة، ليتأكج مؽ أيف القانؾني لمالتكي

 مختبة الجخائؼ التأديبية.تخقى إلى ال 
كفي الؾقت الحؼ يعج فيو بدط القزاء اإلدارؼ رقابتو عمى التكييف القانؾني 

جخيئة تحج مؽ سمظة اإلدارة التقجيخية فالقزاء قج امتشع عؽ ىحه الخقابة خظؾة لمؾقائع 
تخد عمى استثشاءات كجعل مشيا كالفشية مؽ حاالت معيشة اقتزتيا الغخكؼ العسمية 

 رقابة التكييف، كمؽ ىحه االستثشاءات:
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سا يترل بدالمتيا كالسحافغة كب ،عشجما يتعمق األمخ بالسرمحة العميا لمجكلة -1
تقجيخ الؾصف القانؾني لمؾقائع أمخ يتخؾ  يا، حيث يقتزي الحاؿ أف  مشعمى أ

لجية اإلدارة دكف تجخل مؽ القزاء، كيشرخؼ ذلػ إلى قخارات الزبط اإلدارؼ 
 الستعمقة بتشغيؼ دخؾؿ كإقامة كعسل األجانب بالبالد.

رة القخارات اإلدارية ذات الظابع العمسي كالفشي، يتخؾ أمخ تقجيخىا كتكييفيا لإلدا -2
نفديا، كمؽ أمثمة السدائل ذات الظبيعة العمسية كالفشية، إعظاء الؾصف القانؾني 
لدائل معيؽ مؽ حيث كؾنو ساـ أـ ال، كحلػ تقجيخ الكيسة العالجية لألدكية 
 كالسدتحزخات الظبية....كل ذلػ اعتبخىا القزاء عسمية فشية بحثة ال يجؾز أف  

 .(20)تخزع لخقابة القزاء
 :الخقابة عمى السحل -لسظمب الثانيا

تتسثل سمظة اإلدارة التقجيخية في عشرخ السحل في حخية اإلدارة في التجخل مؽ 
عجمو ككحلػ في كقت التجخل كطبيعتو فإذا امتشعت اإلدارة عؽ التجخل في الحاالت 
التي ال يمدميا القانؾف بالتجخل كحالة القخارات الفخدية كتختب عشيا مداس بحقؾؽ 

القاضي ىشا تتحجد بالبحث عؽ مجػ حق الفخد في الحرؾؿ عمى  األفخاد، فدمظة
ىحا االمتشاع قج تدبب فعاًل في ضخر لمسجعي  الحق السظمؾب، كإذا تبيؽ لمقاضي أف  

دكف كجؾد االختيار ا إذا اتزح لو حخية اإلدارة في بإلغاء القخار، أم   يفيقزي القاض
ات التشغيسية تختمف عؽ القخارات فال يبظل قخارىا الدمبي، فالقخار  ،تعدف في حقو

قؾؽ حاألخيخة يتختب عشيا  ؛ ألف  مقيجةالفخدية سؾاء كانت سمظة اإلدارة تقجيخية أك 
 ار كقت إصجار القخار، إال أف  ياإلدارة تتستع بدمظة اخت ف  مؽ أبالخغؼ مكتدبة لألفخاد 

الظعؽ  قخار ضسشي يتختب عميو جعجـ إصجار القخار خالؿ مجة زمشية معيشة يع
 الحق. اإللغاء أماـ القزاء مؽ طخؼ صاحبب

ك االمتشاع عشو كفقًا لسا تقخره نرؾص اإلدارة في التجخل أ حخيةى مغاىخ كتتجم  
أؼ في مختمف  ،القانؾف خرؾصًا في السدائل الستعمقة بالحفاظ عمى الشغاـ العاـ
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التداع الدمظة ع ىحه السجاالت كتتعجد نتيجة دارؼ حيث تتشؾ  اإلالزبط مجاالت 
 .(21)ىحا ال يعشي عجـ خزؾعيا لخقابة القزاء اإلدارؼ  التقجيخية لإلدارة إال أف  

 ،كحلػ فسذخكعية محل القخار ال تقترخ عمى عجـ مخالفتو لشص تذخيعي فقط
أك عخفية  انت دستؾرية أك تذخيعيةبل يستج لعجـ مخالفتو ألؼ قاعجة قانؾنية سؾاء ك

 قانؾنية العامة.أك مدتسجة مؽ السبادغ ال
يعظي القانؾف  لدبب كالسحل برفة أساسية، يجعلالحجيث عؽ العالقة بيؽ ا إف  

 ، لحلػفي اختيار العقؾبة عمى الخظأ السختكب مؽ قبل السؾعف الحق لخجل اإلدارة
ا إذا اختيار العقؾبة السشاسبة مع جدامة الخظأ السختكب، أم   حخيةو قرج مؽ ىحه الن  أف

قخار السخالفة التأديبية التي تذكل ركؽ الدبب في الغيخ متشاسبة مع  كانت العقؾبة
و يحق لمقاضي اإلدارؼ إلغاء ىحا القخار لعجـ كجؾد تشاسب أك مالءمة بيؽ ن  أالتأديبي ف

 العقؾبة كالحنب.
 :الخقابة عمى الغاية -سظمب الثالثال

بحث رقابة القزاء اإلدارؼ عمى السغاىخ التقجيخية لعشرخ الغاية يتظمب مشا  أف  
كبعض  والتعخؼ عمى طبيعة ىحا العيب الحؼ يريب عشرخ الغاية ككحلػ حاالت

 عمى الشحؾ اآلتي:بإثباتو األحكاـ الخاصة 
 :طبيعة عيب الغاية -أولا 

ارؼ بعيب إساءة يظمق عمى العيب الحؼ يتعمق بعشرخ الغاية في القخار اإلد
 :كقج عخفتو السحكسة العميا في ليبيا بقؾليا ،استعساؿ الدمظة أك االنحخاؼ بالدمظة

يدتعسل  عيب االنحخاؼ الحؼ يظمق عميو أحيانًا إساءة استعساؿ الدمظة ىؾ أف   "إف  
يقترخ  ف  أرجل اإلدارة سمظتو التقجيخية لتحقيق غخض غيخ معتخؼ لو بو... إذ يجب 

عمى تحقيق األغخاض التي يجؾز استخجاـ القخار لتحكيقيا بحيث لؾ  رجل اإلدارة
استعسل القخار لتحقيق غيخىا حتى لؾ تعمقت تمػ األىجاؼ بالرالح العاـ اعتبخ القخار 

عيب االنحخاؼ مختبط بأىجاؼ القخارات اإلدارية  باطاًل لالنحخاؼ كجاز إلغاؤه... إف  
 رة أك سيئًا، كالسعؾؿ عميو في رقابة عيبحدشًا كاف اليجؼ الحؼ تدعى إليو اإلدا
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ب عيشيو غخضًا يتعمق بالرالح العاـ أعج ىحا يزع رجل اإلدارة نر االنحخاؼ أف  
 .(22)القخار لتحكيقو بالحات"

ة كالقرجية لمجية اإلدارية يق بالشؾاحي الشفدعيب االنحخاؼ ىؾ عيب يتعم   إف  
مى إصجاره، لحلػ فسيسة القزاء عكبالجكافع السدتتخة التي دعتيا  ،مرجرة القخار

ل في رقابتو ال تتسث   اإلدارؼ في مجاؿ بحثو ليحا العيب ىي ميسة شاقة كحداسة ألف  
مظابقة القخار اإلدارؼ السظعؾف فيو لمقؾاعج القانؾنية مؽ حيث االختراص كالذكل 

كتقري البؾاعث الخفية كالجكافع الشفدية سا تتعجػ ذلػ إلى بحث كإن   ،ل كالدببحكالس
التي حسمت اإلدارة في إصجارىا لمقخار اإلدارؼ، كنغخًا لجقة كصعؾبة فحص عيب 
االنحخاؼ بالدمظة مؽ قبل القزاء اإلدارؼ فقج اتجو القزاء إلى اعتبار ىحا العيب 

 يمجأ إلى بحث القزاء ال مخجعًا ثانؾيًا كاحتياطيًا في إلغاء القخارات اإلدارية، أؼ أف  
لى بكية إىحا العيب في القخار السظعؾف فيو إال إذا استعرى عميو إلغاؤه استشادًا 

يحتج لعجـ تعخض القاضي لعيب االنحخاؼ  العيؾب األخخػ، كسا ال يجؾز لمظاعؽ أف  
 .(23)بالدمظة ما داـ القخار قج ألغى لعيب آخخ مؽ ىحه العيؾب

 :حالت عيب الغاية -رانياا 
مؽ الحاالت التي تريب عيب الغاية حالة االنحخاؼ عؽ الرالح العاـ، كتكؾف 

ق ىجؼ ال يست إلى السرمحة العامة تحقعشجما تدتيجؼ اإلدارة مؽ إصخارىا لقخارىا 
 ،ترجر اإلدارة قخارًا بشقل أحج مؾعفييا ال العتبارات السرمحة العامة برمة، كأف  

حالة فرل أحج السؾعفيؽ بقرج محاباة أحج األفخاد  ي أكسا لسجخد االنتقاـ كالتذفّ  كإن  
كتعييشو بجاًل مشو، كمؽ حاالت عيب الغاية حالة االنحخاؼ باإلجخاءات كحالة قياـ 

كىي تدتيجؼ مؽ ذلػ تؾقيع عقؾبة عمى السؾعف  ،ل أحج السؾعفيؽارة بفراإلد
 تفاديًا إلجخاءات التأديب.
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 :الغايةبات عيب راألحكام الخاصة بإ -رالثاا 
نغخًا لسا قج يؾاجيو القاضي اإلدارؼ في سبيل كذف ىحا العيب مؽ صعؾبات 
فقج قخر القزاء بعض األحكاـ التي مؽ شأنيا تيديخ ميسة القاضي في الكذف عشو 

 كمؽ ىحه األحكاـ:
الجليل عمى يكيؼ  مذخكعية غاية القخارات اإلدارية كعمى مؽ يجعي عيب الغاية أف   -1

"األصل في القخارات  :عميو السحكسة العميا في ليبيا بقؾليا ذلػ، كىحا ما أكجت
عيب االنحخاؼ يتسيد  ف  يثبت عكذ ذلػ أل أف  اإلدارية صحة مذخكعيتيا إلى 

باتو تقع عمى ثميسة إ ف  أيدتخه مغيخ مؽ السذخكعية الذكمية ك  ،و عيب خفيبأن  
بات ىحا ثكنغخًا لسا قج يججه الظاعؽ مؽ صعؾبة في إ (24)عاتق طالب اإللغاء"

باتو مؽ خالؿ ممف الجعؾػ أك أسباب القخار ثلى إإو يجؾز االستشاد ن  أالعيب ف
اإلدارؼ بإلغائو دكف كيحكؼ القاضي  ،السظعؾف فيو أك الغخكؼ السحيظة بإصجاره

ذلػ في  ا عمىكقج أكجت السحكسة العمي ،باتوثمؽ الظاعؽ الكياـ بإ يظمب أف  
ا كاف ىحا العيب)عيب االنحخاؼ( "لس   :ـ بقؾليا1965-3-6حكسيا الرادر 

باتو دقيقة كتقع إثو خفي يدتخه مغيخ مؽ السذخكعية الذكمية فسيسة يتسيد بأن  
 ،عميوعمى طالب اإللغاء، ما لؼ يكؽ القخار بحاتو أك باستقخاء أسبابو كافيًا لمجاللة 

طخيقة إصجاره كتشفيحه أك مؽ الغخكؼ التي تشيض القخائؽ السدتسجة مؽ أك 
ة في خأك مؽ انعجاـ الجافع السعقؾؿ أك مؽ عجـ السالءمة الرار  ،حاطت بوأ

 .(25)القخار دلياًل عمى انحخاؼ اإلدارة كعجـ ابتغائيا كجو الرالح العاـ بإصجاره
تكؾف  ، أف  الغاية عيب إلثباتيذخط القزاء اإلدارؼ في األدلة كالقخائؽ السقجمة  -2

تكؾف مؤثخة في طبيعة القخار  ف  أثابتة كقاطعة الجاللة عمى قياـ ىحا العيب، ك 
السظعؾف فيو، كقج أكجت محكسة استئشاؼ بشغازؼ ىحا االتجاه القزائي في 

عيب  إثبات ف  ـ مؽ خالؿ رؤيتيا التي تتسثل في أ79-12-29حكسيا الرادر 
ىجار احتخاميا مؽ إ ب عميو كما يتخت ،ستعساؿ الدمظة كاالنحخاؼ بياإساءة ا
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 ب أدلةسا يتظم  ، كاإلطالؽ السخسل مؽ القؾؿ، كإن  الغؽكىيبتيا ال يكفي فيو مجخد 
 أك قخائؽ كاضحة. قاطعة
 :الخاؤســـــة

ال يؾجج قخار إدارؼ تدتقل اإلدارة بتقييج أك تقجيخ كل و ا سبق إلى أن  نخمص مس  
أركانو، فالتقجيخ كالتقيج يكؾناف بجرجات مختمفة في كل قخار حدب كل ركؽ مؽ 
أركانو الخسدة، ففي بعض ىحه األركاف يغمب عمييا االختراص السقيج كالبعض 

الذكل تكؾف جؾانب التقجيخ في عشرخ  أف   لحلػ بدمظة تقجيخية كاسعة. يحغىاآلخخ 
ا في مجاؿ االختراص فال في كل حالة يتخؾ فييا السذخع تحجيج ىحه الذكميات، أم  

ىسا التفؾيض كاإلنابة، كفي  ،اثشتيؽمجاؿ لدمظة اإلدارة التقجيخية إال في حالتيؽ 
ا األسباب الؾاقعة عشرخ الدبب تكؾف سمظة اإلدارة مقيجة في األسباب القانؾنية، أم  

، بات الؾجؾد السادؼ لمؾقائع كتكييفياثإيج كالتقجيخ، ففيسا يخص بيؽ التقي يا تتخاكحن  أف
جيخية بذاف تقخيخ أىسية قالقانؾف يكؾف اختراص اإلدارة مقيجًا، كتكؾف سمظتيا تف

ة اإلدارة في يكتتسثل مغاىخ التقجيخ في عشرخ السحل في حخ  .كخظؾرة الؾقائع
تيار كقت التجخل كفحؾػ القخار التجخل أك االمتشاع عؽ التجخل ككحلػ في اخ

فييا السذخع يتخمى كفي عشرخ الغاية فدمظة اإلدارة تقجيخية في كل حالة  .اإلدارؼ 
تقجيخ غاية كأىجاؼ ىحه القخارات بسا ال  حخيةعؽ تحجيج األىجاؼ، حيث تسمػ اإلدارة 

 يخخج عؽ دائخة السرمحة العامة بسفيؾميا العاـ.
يبدط رقابتو في مجاالت التقجيخ في القخار  أف   كعمى ذلػ يسكؽ لمقاضي اإلدارؼ 

حخيات األفخاد مؽ تعدف اإلدارة ، ك  اإلدارؼ كذلػ لمحيمؾلة دكف السداس بحقؾؽ 
عية القخار ىسية عمى شخ رؼ يقـؾ بخقابة عشرخ الدبب لسا لو مؽ أ القاضي اإلداف

ي القخار، ثؼ عمى الؾقائع ف مؽ صحة قياـ الؾقائع السادية كال يعتسج اإلدارؼ، فيتأكج
يخاقب صحة التكييف القانؾني لمؾقائع السادية ليتأكج مؽ صحة كسالمة التكييف الحؼ 

الخقابة عمى القخارات الستعمقة  كعمى ذلػ فقج امتشع القزاء مؽ استشجت إليو اإلدارة.
 بأمؽ الجكلة كمرالحيا العميا ككحلػ القخارات ذات الظابع العمسي كالفشي.
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مؽ خالؿ احتخاـ  تكؾف  خقابة القزاء عمى عشرخ السحلف بشاًء عمى ما سبقك 
الدمظة اإلدارية لمشرؾص القانؾنية كالسبادغ العامة لمقانؾف، كتقـؾ ىحه الخقابة أيزًا 

لمقاضي عجـ كجؾد  تبيؽعمى ضخكرة مخاعاة التشاسب بيؽ محل القخار كسببو، فإذا ما 
إلغاء القخار، كسا يسارس تشاسب أك مالئسة بيؽ محل القخار كسببو جاز لمقاضي 

ىحه الخقابة العجيج مؽ كتثيخ القاضي رقابتو عمى الغاية التي تيجؼ إلييا اإلدارة ، 
ثباتو مؽ قبل القزاء لتعمق إالرعؾبات كذلػ بدبب دقة كصعؾبة فحص ىحا العيب ك 

 ارهج، كبالجكافع السدتتخة التي دفعت اإلدارة إلصكالقرجيةىحا العيب بالشؾاحي الشفدية 
ال  اثانؾي اكالتي مشيا اعتباره عيب ،القزاء بعض األحكاـ الخاصة بوقخر لحلػ فقج 

ت العكذ، بغاية القخار تكؾف في األصل مذخكعة حتى يث يمجأ إليو إال احتياطًا، كأف  
 .عيب الغاية كاضحة كمقشعة كقاطعة الجاللة إلثباتتكؾف األدلة كالقخائؽ السقجمة  كأف  

 البحث: هوامش
 

ػػػػ 35ع الدػػػشة الثانيػػػة العجيػػػج الثالػػػث ، ص-ـ-ـ-ؽ 8لدػػػشة  42 طعػػػؽ إدارؼ رقػػػؼ (1)
أشػػار إليػػو أ. م أحسػػج الكبتػػي القػػخار اإلدارؼ بػػيؽ الدػػمظة التقجيخيػػة كاالخترػػاص 

 .339السقيج، ص

أ. م أحسػج الكبتػي، القػػخار اإلدارؼ بػيؽ الدػمظة التقجيخيػػة كاالخترػاص السقيػج فػػي (2)
 .344، ص4226-ة، مرخاتو، القانؾف الميبي، دار الشذخ لمظباع

د. خميفػػػػة عمػػػػى الجبخانػػػػي، القزػػػػاء اإلدارؼ الميبػػػػي، دار الكتػػػػب الميبيػػػػة، بشغػػػػازؼ، (3)
 .582، ص4226

 .:32أ. م أحسج الكبتي، القخار اإلدارؼ، مخجع سابق، ص(4)
هللا الحػػخارؼ، أصػػؾؿ القػػانؾف اإلدارؼ الميبػػي، الجػػدء الثػػاني، مشذػػؾرات  د. م عبػػج(5)

 .379، ص4;;3اصخ، جامعة ن

 .334أ. م أحسج الكبتي، مخجع سابق، ص(6)
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الزػػػؾابط القزػػػائية لمدػػػمظة التقجيخيػػػة لػػػإلدارة، رسػػػالة دكتػػػؾراه، خميفػػػي م جامعػػػة  (7)
 .36، الجدائخ، ص4238-4237أبي بكخ بالقايج، 

ت، هللا الحػػػخارؼ، الخقابػػػة عمػػػى اعسػػػاؿ اإلدارة، مجسػػػع الفػػػاتح لمسشذػػػؾرا د. م عبػػػج (8)
 .434، ص2;;3ليبيا، 

، 88;3سػميساف الظسػاكؼ، نغخيػة التعدػف فػي اسػتعساؿ الدػمظة، الظبعػة الثانيػة،  (9)
 .78ص

، أشػػار 67، ص6، 5العػػجد  :4ؽ.ـ.ـ.ع لدػػشة  :5سػػشة  36طعػػؽ إدارؼ رقػػؼ  (10)
 .356إليو الكبتي ، ص

 .362-;35م أحسج الكبتي ، القخار اإلدارؼ، مخجع سابق، ص (11)

ؽ، قزػػػػاء السحكسػػػة العميػػػا، اإلدارؼ الجسػػػػتؾرؼ،  32لدػػػشة  5إدارؼ رقػػػؼ طعػػػؽ  (12)
 .6;الجدء األكؿ، ص

ـ.ـ.ع، الدػػشة الدػػابعة كالعذػػخكف، العػػجداف األكؿ  :5لدػػشة  4طعػػؽ إدارؼ رقػػؼ  (13)
 .364ػ، أشار الكبتي، ص64كالثاني، ص

 .372م أحسج الكبتي، القخار اإلدارؼ، مخجع سبق ذكخه، ص (14)

ؽ، السبػػػػػادغ القانؾنيػػػػػة لمسحكسػػػػػة العميػػػػػا، الجػػػػػدء األكؿ، 4لدػػػػػشة  5إدارؼ طعػػػػػؽ  (15)
 .64ص

 .446هللا الحخارؼ، أصؾؿ القانؾف اإلدارؼ، مخجع سبق ذكخه، ص م عبج (16)

ؽ، مجسؾعػػػػة السبػػػػادغ القانؾنيػػػػة لمسحكػػػػة العميػػػػا، 8لدػػػػشة  42طعػػػػؽ إدارؼ رقػػػػؼ  (17)
 .;;ص

 الحػػػػخارؼ أصػػػػؾؿ القػػػػانؾف ، أشػػػػار إليػػػػو م68ؽ، ص48/38طعػػػػؽ إدارؼ رقػػػػؼ  (18)
 .447اإلدارؼ الميبي، ص
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ؽ( أشػػار إليػػو م الحػػخارؼ الخقابػػة عمػػى أعسػػاؿ اإلدارة، ;9/3طعػػؽ إدارؼ رقػػؼ ) (19)
 .;44ص

 .9;3م الكبتي، مخجع سابق، ص :انغخ (20)

 .3:6خميفي م ، الزؾابط القزائية ، رسالة دكتؾراه، مخجع سبق ذكخه، ص (21)

 .;9، قزاء السحكسة العميا الميبية، الجدء األكؿ، ص5;/8رقؼ طعؽ إدارؼ  (22)

 .459هللا الحخارؼ، الخقابة عمى أعساؿ اإلدارة، مخجع سابق، ص م عبج (23)

 .92ؽ، ـ.ـ.ع، الدشة الثانية، العجد األكؿ، ص45/34طعؽ إدارؼ رقؼ  (24)

 .38، ص6ؽ، ـ.ـ.ـ.ع الدشة األكلى، العجد 3/33طعؽ إدارؼ رقؼ  (25)


