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  :مقدمة

ء اإلداریین على أن كل قرار إداري أیًا كانت استقر الفقھ والقضا
السلطة التي أصدرتھ، تقدیریة كانت أم مقیدة، یجب أن یقوم على سبب 

  . یدعو إلصداره، وھذا السبب ھو ركن من أركان القرار اإلداري

 فركن السبب ھو  توفر الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تخول 
التدخل إلصدار قرار إداري، السلطة اإلداریة المختصة إمكانیة 

وبالمفھوم العكسي فإن انعدام السبب معناه عدم توفر الحالة القانونیة 
أو الواقعیة التي تبرر إصداره، وبالتالي ال یكون لتلك السلطة الحق في 
إمكانیة التدخل إلصدار قرارھا اإلداري، فإن تدخلت بالرغم من انتقاء 

، وأصدرت قرارھا اإلداري فإن ھذا تلك الحالة القانونیة أو الواقعیة
القرار یعتبر غیر مشروع التسامھ بعیب السبب وبالتالي یكون قابال 

  .لإللغاء

والقاعدة العامة المقررة في فقھ القانون اإلداري تتمثل في أن 
اإلدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتھا اإلداریة، إال إذا نص القانون 

 الحالة تكون اإلدارة ملزمة صراحة على وجوب التسبیب، وفي ھذه
بتسبیب قراراتھا، أما إذا خال القانون من إلزام الجھة اإلداریة بتسبیب 
القرار اإلداري عند إصداره، فإن لإلدارة إصدار القرار دون ذكر 
أسبابھ، وفي ھذه الحالة یفترض في القرار أنھ قام على سببھ 

  .لمدعي العكسالصحیح، وھذه القرینة تبقى قائمة إلى أن یثبت ا

وبمعنى آخر أنھ في حالة إذا لم تفصح اإلدارة عن سبب إصدار 
قرارھا، لعدم وجود نص یلزمھا بالتسبیب، فإن عبء إثبات عدم صحة 
السبب یقع على عاتق الطاعن، وھو عبء ثقیل وصعب، ولذلك فإن 
القضاء یحاول أن یخفف ھذا العبء عن األفراد بعض الشيء، وھو ما 

  .صیًال من خالل دراستناسنتناولھ تف

  : مشكلة البحث

ھل للقاضي : تتحدد مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤل التالي
اإلداري الصالحیة  في إلزام الجھة اإلداریة باإلفصاح عن سبب القرار 
الطعین؟، وبمعنى آخر إذا كان األصل أن عبء اإلثبات یقع على عاتق 

 إطالقھ في مجال المنازعات المدعي، فھل ھذا األصل یؤخذ بھ على
اإلداریة، أم أن األخذ بھ على إطالقھ ال یستقیم مع واقع الحال وطبیعة 
النظام اإلداري الذي تحتفظ بمقتضاه اإلدارة في غالب األمر بالوثائق 
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والملفات ذات األثر الحاسم في المنازعات مما یتعذر معھ على األفراد 
  تحدید مضمونھا تحدیدًا دقیقًا؟

 : یة البحثأھم

 الوقوف على المستقر علیھ فقھًا وقضاًء في كل من مصر 
والمملكة العربیة السعودي وفرنسا، وذلك فیما یتعلق بصالحیة القاضي 

 .اإلداري في إلزام الجھة اإلداریة باإلفصاح عن سبب القرار الطعین

  كما أن الدراسة المقارنة ستساعدنا على وجود أكثر من نموذج 
یمكننا مقارنة كل منھا باآلخر، والوقوف على أي من تلك وبالتالي 

األنظمة أدق في الصیاغة وأیھما قد جانبھ الصواب، وبالتالي نستطیع 
الوقوف على أوجھ القصور والنقص في األنظمة والتشریعات ذات 

 . الصلة

إضافة إلى أننا سنتناول التطبیقات القضائیة في كل من مصر 
 .دیة وفرنسا ذات الصلة بموضوع البحثوالمملكة العربیة السعو

  : أھداف البحث

  :نھدف من ھذا البحث إلى تحقیق اآلتي

  . الوقوف على الفرق بین سبب القرار اإلداري وتسبیبھ-١

  . معرفة أنواع تسبیب القرارات اإلداریة-٢

 استجالء الغموض الذي یثور بشأن صالحیة القاضي اإلداري -٣
اإلفصاح عن سبب القرار الطعین في في إلزام الجھة اإلداریة ب

كل من مصر والمملكة العربیة السعودیة وفرنسا، والتطبیقات 
  .القضائیة ذات الصلة

 إیضاح الجزاء المترتب على عدم إفصاح اإلدارة عن سبب -٤
القرار الطعین في كل من مصر والمملكة العربیة السعودیة 

  .وفرنسا

من مصر والمملكة العربیة  مدى تغطیة القانون اإلداري في كل -٥
السعودیة وفرنسا للتطورات الحدیثة في المجال اإلداري، 

  .خاصة فیما یتعلق بموضوع البحث
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  :الدراسات السابقة

  - حسب علمي–بعد االطالع والبحث في ھذا الموضوع، لم أجد 
صالحیة القاضي اإلداري في إلزام الجھة " من تكلم عن موضوع 

 سبب القرار الطعین، دراسة مقارنة في القانون اإلداریة باإلفصاح عن
، إال أن الكتابات التي تناولت صالحیة "المصري والسعودي والفرنسي

القاضي اإلداري في إلزام الجھة اإلداریة باإلفصاح عن سبب القرار 
الطعین، ركزت بصفة أساسیة على السبب كأحد أركان القرار اإلداري، 

اریة، ولم تفرد ھذه الكتابات لھذا أو على تسبیب القرارات اإلد
 بحوثًا خاصة، بل وردت في ثنایا الكتب - محل الدراسة-الموضوع 

الخاصة بالقضاء اإلداري والقانون اإلداري دون التركیز علیھا بشكل 
  .خاص

 :منھجیة البحث

سنتبع في دراستنا لھذا الموضوع المنھج التحلیلي والوصفي 
صھا القانون اإلداري المصري ، أخ-األنظمة-لجمیع القوانین 

والسعودي والفرنسي، مدعما ذلك بأحدث اآلراء الفقھیة وأحكام 
المحاكم الصادرة في ھذا الشأن، كما سأستخدم المنھج الوثائقي 
المقارن، الذي یعتمد على االطالع على األنظمة وشروحاتھا في الكتب 

فقھیة واألبحاث الفقھیة، واالطالع كذلك على أحكام المحاكم واآلراء ال
والدراسات والمواقع االلكترونیة ذات الصلة، واالستفادة من ھذه 

ومن ثم سأذیل . بما ال یتعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة‘ األنظمة
  .بحثي بخاتمة تتضمن أھم النتائج والتوصیات المستخلصة من البحث

  :خطة البحث

خاتمة، ثم مقدمة، ومبحث تمھیدي ومبحثین، و: تشمل خطة البحث
  :الفھارس، وذلك على النحو التالي

وتشمل مشكلة البحث، وأھمیتھ، وأھدافھ، والدراسات : المقدمة
  .السابقة، ومنھجیتھ، وخطتھ

  .العالقة بین سبب القرار اإلداري وتسبیھ: مبحث تمھیدي

  .الفرق بین سبب القرار اإلداري وتسبیبھ: المطلب األول

  .لقرارات اإلداریةأنواع تسبیب ا: المطلب الثاني
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مدى صالحیة القاضي اإلداري في إلزام الجھة : المبحث األول
  .اإلداریة باإلفصاح عن سبب القرار الطعین

مدى صالحیة القاضي اإلداري المصري في إلزام : المطلب األول
  .اإلدارة باإلفصاح عن سبب القرار الطعین

 في إلزام مدى صالحیة القاضي اإلداري السعودي: المطلب الثاني
  .اإلدارة باإلفصاح عن سبب القرار الطعین

مدى صالحیة القاضي اإلداري الفرنسي في إلزام : المطلب الثالث
  .اإلدارة باإلفصاح عن سبب القرار الطعین

جزاء عدم إفصاح اإلدارة عن سبب القرار :  المبحث الثاني
  .الطعین

ر الطعین جزاء عدم إفصاح اإلدارة عن سبب القرا: المطلب األول
  .في مصر

جزاء عدم إفصاح اإلدارة عن سبب القرار الطعین : المطلب الثاني
  .في المملكة العربیة السعودیة

جزاء عدم إفصاح اإلدارة عن سبب القرار الطعین : المطلب الثالث
  .في فرنسا

  .تتضمن أھم النتائج  والتوصیات المستخلصة من البحث: خاتمة

  .فھرس یتضمن أھم الموضوعات
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  مبحث متهيدي

   العالقة بني سبب القرار اإلداري وتسبيبه

یختلف سبب القرار اإلداري عن تسبیبھ، كما أن للتسبیب أنواع 
مختلفة بحسب الزاویة التي ُینظر منھا إلیھ، فإذا نظرنا إلیھ من حیث 

  .مدى إلزامیتھ، فإنھ ینقسم إلى تسبیب إجباري وتسبیب اختیاري
 ھذا المبحث، الفرق بین سبب القرار اإلداري ومن ثم سنتناول في

وتسبیبھ، وأنواع تسبیب القرارات اإلداریة، وذلك في مطلبین على 
  :النحو التالي

  .الفرق بین سبب القرار وتسبیبھ: المطلب األول
  .أنواع تسبیب القرارات اإلداریة: المطلب الثاني

  اطب اول

رار وب ا ن رقا  

الفقھ والقضاء بین سبب القرار اإلداري وتسبیبھ، حیث لقد فرق 
الحالة : ذھب بعض الفقھ إلى تعریف السبب في القرار اإلداري بأنھ

الواقعیة أو القانونیة التي أدت إلى إصداره، وھو بھذا التحدید ركن من 
أركان القرار اإلداري، وتخلف ھذا الركن أو انعدامھ یجعل القرار 

  .)١(على سبب یبرره، ومن ثم مستحقًا لإللغاءاإلداري غیر قائم 
مجموعة العناصر القانونیة : كما عرفھ البعض اآلخر بأنھ

والواقعیة التي تحدث أوًال  ومسبقًا، وتوحي إلى رجل اإلدارة أن 
  . )٢(بإمكانھ التدخل وإصدار القرار

  

                                                           

١ سامي جمال الدین، المنازعات اإلداریة، اإلسكندریة، منشأة المعارف، ) (
؛ عمر محمد الشوبكي، القضاء اإلداري، دراسة مقارنة، دار ٢٤٧م، ص ١٩٨٤

  .٣٣٩م، ص ٢٠٠٧الثقافة والنشر والتوزیع، 
، )دیوان المظالم(علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء اإلداري السعودي ) (٢

؛ سلیمان الطماوي، النظریة ٥١٦ھـ، ص ١٤٣٤الكتاب األول، مكتبة الرشد، 
العامة للقرارات اإلداریة نسخة راجعھا ونقحھا الدكتور محمود عاطف البنا، دار 

؛ سامي الطوخي، التسبیب والسبب في القرارات ٢٠٠م، ص٢٠٠٦الفكر العربي، 
  .١، جامعة زاید، صاإلداریة، أكادیمیة القضاء أبوظبي
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المبررات القانونیة : كما عرف الفقھ الفرنسي السبب بأنھ
أو ھو األسانید القانونیة . )١(ي دفعت اإلدارة لتبني قرارھاوالواقعیة الت

والواقعیة التي استندت إلیھا اإلدارة، والتي یترتب على تخلفھا عدم 
  .)٢(مشروعیة القرار

 أما دیوان المظالم السعودي فعرف السبب في حكمھ الصادر في
 الحالة الواقعیة أو النظامیة التي تسوغ تدخل:" ھـ بأنھ١٥/٥/١٤٣٤

اإلدارة إلصدار القرار؛ إلحداث مركز نظامي معین یكون الباعث علیھ 
  .)٣("ابتغاء مصلحة عامة

التي " األسباب"اإلفصاح عن : أما التسبیب فعرفھ البعض بأنھ
ذكر أسباب القرار : وُعرف التسبیب كذلك بأنھ. )٤(یستند إلیھا القرار

  . )٥(صراحة
دارة األسباب القانونیة تحدید اإل: كما عرفھ الفقھ الفرنسي بأنھ

والواقعیة التي یستند إلیھا القرار، مما یضمن لألطراف المعنیة االطالع 
  .)٦(علیھا ومراقبة مشروعیتھا

                                                           

(١) Autin Jean-Louis, « La motivation des actes 
administratifs unilatéraux, entre tradition nationale et 
évolution des droits européens », Revue française 
d'administration publique, ١/٢٠١١ (n° ١٣٨-١٣٧), p. ٨٧ et suiv. 
(٢) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit 
administratif, Avril ٢٠١١, p. ٣١ et ٥٤. 

ھـ، في ١٤٣٤لعام ) ٤٦٠/٢(ھـ، رقم ١٥/٥/١٤٣٤حكم دیوان المظالم الصادر في ) (٣
ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة لعام ١٤٣٢لعام ) ق/١٢٦٩/١٠(القضیة رقم 

  .١٧٥٢ھـ، المجلد الثالث، قرار إداري، ص١٤٣٤
  .٢سامي الطوخي، التسبیب والسبب في القرارات اإلداریة، المرجع السابق، ص) (٤
؛ ومن ٧فھد العنزي القرار اإلداري، تعریفھ وأركانھ، بدون جھة نشر وتاریخ، ص) (٥

  :الفقھ الفرنسي راجع
Morand-Deviller (Jacqueline), Cours de droit administratif, 
Montchrestien, ١١e édition, ٢٠٠٩, p. ٤٠٣. Dupuis (Georges), 
« Les motifs des actes administratifs », EDCE, ١٩٧٥-١٩٧٤, 
no ٢٧, p. ٢٣. 

(٦)  Songolo Noémy,  LA MOTIVATION DES ACTES 
ADMINISTRATIFS, ٢٣ SEPTEMBRE ٢٠١١, p.١; Guillaume 

Blancem Motifs et motivation des decisions administratif, 
La Revue administrative, ١٩٩٨, p. ٤٩٥.    
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 في أما محكمة النقض المصریة فعرفت التسبیب في حكمھا الصادر
تحدید األسباب والحجج المبني :" م بأنھ٢٠٠٨ من أكتوبر عام ١٩

  .)١(" سواء من حیث الواقع أو القانون-ار أو القر–علیھا الحكم 
ومن التعریفات السابقة لسبب القرار اإلداري وتسبیبھ یتضح لنا 

" األسباب"وجود رابطة بینھما، حیث إن التسبیب ھو اإلفصاح عن 
  .التي یستند إلیھا القرار، ھذا من ناحیة

  ومن ناحیة أخرى فإن السبب والتسبیب فكرتان متمیزتان، 
 ُیعد أحد عناصر الجانب الشكلي للقرار، أما األسباب فھي أحد فالتسبیب

العناصر الموضوعیة للقرار، والقواعد التي تحكمھا تتعلق بالمشروعیة 
  .الداخلیة للقرار

في القرار، فإنھ ُیعد " عنصر"كما أن التسبیب باإلضافة إلى أنھ 
" سًاأسا"جزءًا أساسیًا من مضمون مبدأ الشفافیة، ولذا فإنھ ُیعد 

للرقابة على القرارات اإلداریة من قبل السلطة اإلداریة األعلى 
والمعنیین والمواطنین والقضاء على حد سواء؛ ألنھ من خالل التسبیب 
یمكن الرقابة على أسباب القرار واالنحراف باإلجراءات، أما دور 
السبب فھو غیر ذلك، حیث یعتبر أنھ أساسًا للقرار، وأحد عناصر محل 

  .)٢(بة علیھ ولیس أساسًا للرقابةالرقا
فالسبب ركن الزم لقیام القرار اإلداري وشرط أساسي لمشروعیتھ، 

، بینما التسبیب عنصر )٣(وال یكون للقرار وجود دون أن یكون لھ سبب
غیر الزم لمشروعیة القرار اإلداري إال في حالة النص على ضرورة 

ى القرار باعتباره تسبیبھ، ولذلك فالسبب ھو عنصر في الرقابة عل
أساسًا للقرار وأحد عناصره الموضوعیة، أما التسبیب فھو عنصر في 

                                                           

 ف��ي الطع��ن رق��م   ١٩/١٠/٢٠٠٨راج��ع حك��م محكم��ة ال��نقض ال��صادر بجل��سة    ) ١(
، الج��زء الث��اني، بن��د  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ق، مجموع��ة أحك��ام ال��نقض  ٧٠ ل��سنة ٨٥١١

  .٥٤٧، ص٢٨٢رقم 
، سامي الطوخي، التسبیب والسبب في القرارات اإلداریة، المرجع السابق) (٢
  .٢ص

(٣) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit 
administratif, Avril ٢٠١١, p. ٣١. 

:حیث یقول  
"Quelle que soit la marche de manoeuvre dont dispose 
l’autorité, il est certain qu’elle ne peut agir sans un 
motif permettant de justifier l’acte qu’elle pose". 
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القرار ویتعلق بالجانب الشكلي وبالمشروعیة الخارجیة، وُیعد أساسًا 
للرقابة على القرار من كافة األطراف المعنیین بھ بطریق مباشر أو 

  .)١(غیر مباشر
ي المصریة في حكمھا وتأییدًا لذلك قضت محكمة القضاء اإلدار

ومن حیث إن المستقر :" م بأنھ٢٠١٠ من یولیو عام ٥الصادر في 
علیھ أنھ تجب التفرقة بین وجوب تسبیب القرار اإلداري كإجراء شكلي 
قد یتطلبھ القانون وبین وجوب قیامھ على سبب یبرره صدقا وحقا 

رارھا كركن من أركان انعقاده، فلئن كانت اإلدارة غیر ملزمة بتسبیب ق
إال إذا أوجب القانون ذلك علیھا، وعندئذ یتعین علیھا تسبیب قرارھا 
وإال كان معیبًا بعیب شكلي، أما إذا لم یوجب القانون تسبیب القرار فال 
یلزمھا ذلك كإجراء شكلي، وإن لم یكن ھذا التسبیب الزما، یجب أن 

 وذلك یقوم على سبب یبرره صدقًا وحقًا، أي في الواقع وفى القانون،
كركن من أركان انعقاده، باعتبار القرار تصرفًا قانونیًا، وال یقوم أي 

  .)٢("تصرف قانوني بغیر سببھ
وھو عین ما أكدتھ المحكمة اإلداریة العلیا في حكمھا الصادر في 

یجب التفرقة بین وجوب :" م حیث تقول٢٠٠١ من دیسمبر عام ٨
قانون وبین وجوب قیامھ تسبیب القرار اإلداري كإجراء شكلي یتطلبھ ال

فلئن كانت : على سبب یبرره صدقا وحقا كركن من أركان انعقاده
اإلدارة غیر ملزمة بتسبیب قرارھا إال إذا أوجب القانون ذلك علیھا 

أما إذا , وعندئذ یتعین علیھا تسبیب قرارھا وإال كان معیبًا بعیب شكلي
, راء شكلي لصحتھلم یوجب القانون تسبیب القرار فال یلزمھا ذلك كإج

لئن كان ذلك , وذلك حتى یثبت العكس, بل ویحمل القرار على الصحة
سواء كان الزما تسبیبھ كإجراء شكلي أم لم یكن , كذلك إال أن القرار
أي في , یجب أن یقوم على سبب یبرره صدقا وحقا, ھذا التسبیب الزما

  .)٣("الواقع وفى القانون

                                                           

(١)  Guillaume Blance, Motifs et motivation des 
decisions administratif, La Revue administrative, ١٩٩٨, 
p. ٤٩٥.  . 

 لسنة ١٧٣م دعوى رقم ٥/٧/٢٠١٠حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر في ) (٢
  .ق، الدائرة األولى٦٠
 ٦٣٠٦م طعن رقم ٨/١٢/٢٠٠١حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (٣

  . القضائیة علیا، الدائرة األولى٤٥لسنة 
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كلي في القرار، وتخلفھ ونخلص مما سبق أن التسبیب شرط ش
یؤدي إلى إلغاء القرار لعیب في الشكل، أما السبب فھو الحالة الواقعیة 

، وتخلفھ یؤدي إلى )١(أو القانونیة التي دفعت اإلدارة إلى إصدار القرار
  .)٢(إلغاء القرار لعیب موضوعي ھو عیب السبب

ب اطا 

داررارات اب ا واعأ  

 ب�اختالف  - كما ذكرنا سلفاً   -سبیب القرارات اإلداریة    یختلف أنواع ت  
الزاوی��ة الت��ي ُینظ��ر منھ��ا إلی��ھ، ف��إذا نظرن��ا إل��ى الت��سبیب م��ن زاوی��ة          
إلزامیتھ، نجد أنھ إم�ا أن یك�ون إلزامی�ًا أو اختیاری�ًا، وھ�و م�ا س�نتناولھ                   

  :على النحو التالي
  :التسبیب اإلجباري: أوًال

اإلف�صاح ع�ن العناص�ر      :  بأنھ یعرف التسبیب اإلجباري أو الوجوبي    
القانونیة أو الواقعیة التي ی�ستند إلیھ�ا الق�رار اإلداري، س�واء اإلف�صاح               

  .)٣(بموجب نص قانوني أم بناًء على إلزام قضائي
وتأییدًا لذلك قضت المحكمة اإلداری�ة العلی�ا ف�ي حكمھ�ا ال�صادر ف�ي             

شرع ومن المقرر إنھ كلما ألزم الم�     :" م بأنھ ٢٠٠٩ من مارس عام     ٢١
ص��راحة ف��ي الق��وانین والل��وائح جھ��ة اإلدارة بت��سبیب قراراتھ��ا، یتع��ین   

  .)٤("علیھا ذكر األسباب التي بنیت علیھا قرارھا واضحة جلیة
ومن أھم أمثلة التسبیب اإلجباري في مصر ھو القرار التأدیبي ف�ي            
مجال الوظیفة العامة، حیث ألزم قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون      

                                                           

(١) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit 
administratif, Avril ٢٠١١, p. ٣١ et ٥٤. 

محمد بن مرھون بن سعید المعمري، تسبیب القرارات اإلداریة، دراسة مقارنة ) (٢
ستیر، الجامعة األردنیة، كلیة الدراسات بین األردن، عمان ومصر، رسالة ماج

  .٩٤، ٧٢العلیا، األردن، دار المنظومة، ص

  .١٧٢، ص١٩٩٠محمد رفعت عبدالوھاب، القضاء اإلداري، بدون دار نشر، ) (٣

 ٨٩٥٩م طعن رقم ٢١/٣/٢٠٠٩حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (٤

  . القضائیة علیا، الدائرة األولى٥٢لسنة 
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من���ھ جھ���ة اإلدارة  ) ٥٩(م ف���ي الم���ادة رق���م   ٢٠١٦ل���سنة ) ٨١(رق���م 
  . )١(بتسبیب قرارتھا الصادرة بتوقیع جزاء تأدیبي على موظف

ومن األمثلة العملیة على ذلك في المملكة ما تنص علیھ المادة رقم        
یصدر ق�رار لجن�ة التأدی�ب بع�د         " من نظام المحاماة السعودي بأن    ) ٣٣(

   .)٢(" ویجب أن یكون القرار مسببًاسماع االتھام ودفاع المحامي،
 ٥٨٧/١٩٧٩أما في فرنسا فقد تدخل المشرع وأصدر القانون رقم  

م، ٧٦/١٩٨٦م، والمع�دل بالق�انون رق�م        ١٩٧٩ یولیو ع�ام     ١١وتاریخ  
وفرض بموجبھ مبدأ التسبیب الوجوبي ف�ي ع�دة طوائ�ف م�ن الق�رارات               

م، أي ل�م یتن�ازل   اإلداریة، رغم أن القانون ل�م یف�رض المب�دأ ك�التزام ع�ا           
، وإنم��ا أوض��ح بموج��ب ھ��ذا الق��انون الت��سبیب  )٣(ع��ن القاع��دة التقلیدی��ة

، ووضعھا ضمن ث�الث     )٦،  ٢،  ١(للقرارات اإلداریة الفردیة في المواد      
  : )٤(طوائف على النحو التالي

الق���رارات اإلداری���ة الفردی���ة ال���صریحة وال���ضارة : الطائف���ة االول���ى
لقرارات الت�ي ت�ؤثر س�لبًا ف�ي المرك�ز       باألشخاص المخاطبین بھا، وھي ا    

  .القانوني للمخاطبین بھا
الق�رارات اإلداری�ة ال�صریحة الت�ي تت�ضمن خروج�ًا            : الطائفة الثانیة 

أو استثناًء م�ن القواع�د العام�ة ف�ي الق�وانین والل�وائح، وھ�ذه الق�رارات           
لی��ست ف��ي الغال��ب ض��ارة باألش��خاص المخ��اطبین بھ��ا، وإنم��ا ص��ادرة         

رھ���ا تت���ضمن اس���تثنائھم م���ن بع���ض القواع���د العام���ة  ل���صالحھم، باعتبا
المنصوص علیھا في القوانین واللوائح، ومع ذلك فقد أخضعھا المشرع 
الفرنسي لمبدأ التسبیب الوجوبي ضمانًا لم�صالح الغی�ر ال�ذین ق�د تم�س                

  .حقوقھم أو مراكزھم القانونیة

                                                           

م، الجریدة ٢٠١٦لسنة ) ٨١(ون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم قان) (١
   .٢٧م، ص٢٠١٦في أول نوفمبر ) أ(مكرر ) ٤٣(الرسمیة، العدد 

ھـ، ونشر بجریدة ٢٨/٧/١٤٢٢وتاریخ ) ٣٨/م(صدر بالمرسوم الملكي رقم ) (٢
  .ھـ١٧/٨/١٤٢٢وتاریخ  ) ٣٨٦٧(أم القرى في عددھا رقم 

(٣) Voir Chabanol (Daniel), La pratique du contentieux 
administratif, LexisNexis, Litec, ٨eédition, ٣٣٠ ,٢٠٠٩. 

بھمن أحمد محمد، تسبیب القرارات اإلداریة في قضاء محكمة العدل العلیا، ) (٤
دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الیرموك، األردن، دار 

  .١٠٤م، ص٢٠١٢المنظومة، 
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، )١(القرارات ال�صریحة لھیئ�ات الت�أمین االجتم�اعي        : الطائفة الثالثة 
وتلتزم ھذه الھیئ�ات بت�سبیب جمی�ع ق�رارات رف�ض م�نح الم�ساعدات أو          

 ین�ایر  ١٧المزایا، سواًء كانت إلزامیة أو اختیاریة، وذل�ك طبق�ًا لق�انون             
 یولی�و  ١١م بعد أن كانت تلك الجھات ملتزمة فق�ط طبق�ًا لق�انون        ١٩٨٦
م بت��سبیب قراراتھ��ا ال��صادرة ب��رفض م��نح المزای��ا أو الخ��دمات     ١٩٧٩
یة التي تقدمھا الھیئة، دون القرارات الصادرة برفض منح میزة          الوجوب

أو خدمة اختیاری�ة، أي أص�بحت تل�ك الھیئ�ات ملزم�ة بت�سبیب الق�رارات         
الصادرة برفض م�نح می�زة أو خدم�ة اختیاری�ة، أي الت�ي تتمت�ع ب�سلطة                  

  .)٢(تقدیریة في تقدیمھا أو االمتناع عن تقدیمھا
رن�سي أعف�ى اإلدارة م�ن وج�وب     وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الف  

إذا ك��ان : )٣(ت��سبیب الق��رارات اإلداری��ة س��الفة ال��ذكر ف��ي الح��االت اآلتی��ة 

                                                           

وھذه الھیئات ال تعتبر كقاعدة عامة من أشخاص القانون العام في فرنسا، ) (١
وبالتالي فال تندرج قراراتھا في مفھوم القرارات اإلداریة بالمعنى االصطالحي، ومع 
ذلك فقد أخضعھا المشرع الفرنسي لمبدأ التسبیب الوجوبي استنادًا إلى أن المؤمن 

جتماعي في مركز مماثل للمتعاملین مع علیھم في مواجھة ھیئات التأمین اال
اإلدارة؛ خلیفة سالم الجھمي، تراجع بعض المبادئ التقلیدیة في القضاء اإلداري 

  .٨،٩م، ص٢٠١٢ أغسطس ٢٣الفرنسي، 
محمد عبدالواحد الجمیلي، من السریة إلى الشفافیة اإلداریة، دار النھضة ) (٢

ح أبو المجد، موقف قاضي ؛ أشرف عبدالفتا٢٠٦، ص٢٠٠٠العربیة، القاھرة، 
االلغاء من سلطة اإلدارة في تسبیب القرارات اإلداریة، دراسة مقارنة، الشركة 

  .١٨٦، ص٢٠٠٩العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاھرة، 
(٣) Autin Jean-Louis, « La motivation des actes 
administratifs unilatéraux, entre tradition nationale et 
évolution des droits européens », Revue française 
d'administration publique, ١/٢٠١١ (n° ١٣٨-١٣٧), p. ٩٩-٨٥. 

  :حیث یقول
"Il y a tout d’abord plusieurs limites tenant à des 
considérations générales qui ne sont pas propres au cas 
français, que l’on retrouve aussi dans les dispositifs 
étrangers mais qui compliquent inévitablement la tache des 
administrés. La première limite concerne le respect de 
divers secrets, tels le secret médical�ou le secret de la 
défense nationale ; les décisions qui s’y rapportent n’ont 
pas à être motivées�la deuxième vise les actes 
administratifs pris en situation d’« urgence absolue »et la 
troisième les décisions implicites de rejet " . 
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اإلف���شاء ع���ن أس���باب قرارھ���ا فی���ھ م���ساسًا ب���بعض األس���رار كاألس���رار  
، أو )٢( أو األسرار المستبعد إذاعتھا لضرورات ال�دفاع ال�وطني       )١(الطبیة

، ولك�ن ھ�ذا   )٣(ات ال�ضمنیة توافرت حالة االستعجال، أو في حال�ة الق�رار        
اإلعف��اء ال یمن��ع القاض��ي اإلداري م��ن إل��زام اإلدارة باإلف��صاح ع��ن تل��ك  

  .)٤(األسباب في وقت الحق
ورغم إعفاء اإلدارة من ت�سبیب قراراتھ�ا ف�ي الح�االت ال�سابقة، إال               

م ق�د   ٧٦/١٩٨٦م والمع�دل بالق�انون رق�م        ٥٨٧/١٩٧٩أن القانون رقم    
لمق��رر ف��ي ھ��ذا ال��شأن، والمت��ضمن ع��دم    لط��ف م��ن ح��دة المب��دأ الع��ام ا  

وجوب تسبیب القرارات إال بنص، كما سمح للقاض�ي اإلداري بممارس�ة      
الرقاب��ة عل��ى م��شروعیة الق��رار بطریق��ة أس��ھل وأدق م��ن ذي قب��ل، كم��ا 
أدى ھذا القانون كذلك إلى الحد من ص�دور ق�رارات إداری�ة خاطئ�ة؛ ألن                

 عل��ى مراجع��ة قراراتھ��ا   ت��سبیب الق��رار اإلداري ُیجب��ر الجھ��ة اإلداری��ة    
واقعی��ًا وقانونی��ًا قب��ل إص��دارھا، مم��ا یقل��ل م��ن احتمالی��ة ص��دور ق��رارات 

  .خاطئة
كما یتعین عدم التوسع في تفسیر االستثناءات سالفة الذكر، وھذا 

على أیة حال یجب أن :  حیث یقولJacques Bouvierما أكده 
م اإلدارة بتسبیب تفسر تلك االستثناءات سالفة الذكر والواردة على التزا

                                                           

(١) ur la question de la motivation des actes 
administratifs et du secret médical, voir CAA Nancy, 
٢٢ septembre ٢٠٠٥, Communauté urbaine du Grand 
Nancy, AJDA, ٢٠٠٦, p. ٢٦, note J.M. Adrien ; sur la 
motivation d’un arrêté d’hospitalisation d’office, voir 
CAA Paris, ٤ novembre ٢٠٠٤, Ministre de 
l’Intérieur, AJDA, ٢٠٠٥, p. ٢٢٥. 
(٢) Cette question du secret légitime avait été omise 
par la loi de ١٩٧٩ ; elle a fait l’objet d’un ajout à travers 
la loi du ١٧ juillet ١٩٨٦ qui lie le secret des motifs à 
celui qui prévaut en matière d’accès aux documents 
administratifs. 
(٣) À noter que les décisions implicites positives 
peuvent parfois être motivées : CE, 
٢١ juillet ٢٠٠٩, AJDA, ٢٠٠٩, p. ١٤٦٥. 
(٤) C.E, ١٧ octobre ١٩٨٦, Chabot, n° ٥٩٥٣٦, rec. p. ٣٣٦. 
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القرارات اإلداریة في أضیق الحدود ودون توسع، حتى ال تكون ذریعة 
  .)١(لإلدارة للھروب من التزامھا بالتسبیب

ونخلص مما سبق أن القانون قد یشترط على اإلدارة تسبیب بع�ض       
القرارات اإلداری�ة، وف�ي ھ�ذه الحال�ة ی�صبح الت�سبیب ش�كًال أساس�یًا ف�ي           

إھمالھ بطالن القرار لعیب في الشكل، أما إذا لم یلزم          القرار یترتب على    
الم���شرع اإلدارة بت���سبیب قراراتھ���ا فل���یس علیھ���ا ح���رج أن تخ���ِف تل���ك 

  .)٢(األسباب
وتطبیق���ًا ل����ذلك ق����ضى دی����وان المظ���الم ف����ي حكم����ھ ال����صادر ف����ي   

إال أن ثم��ة قی��دًا عل��ى جھ��ة اإلدارة ف��ي ھ��ذا       :" ھ��ـ بأن��ھ  ١١/٩/١٤٣٣
رارات الت��ي ت�صدرھا ب��رفض م��نح  الخ�صوص، وھ��و وج�وب ت��سبیب الق�   

"الترخیص أو سحبھ أو إلغائھ
)٣(

.  
 م�ن   ١٦كما قضت المحكمة اإلداریة العلی�ا ف�ي حكمھ�ا ال�صادر ف�ي               

كم�ا ل�م تق�دم الجھ�ة المطع�ون ض�دھا أص�ل          :" م بأن�ھ  ٢٠١٠فبرایر ع�ام    
الق��رار ال��صادر بإلغ��اء انتف��اع الم��ذكورین ب��األرض للوق��وف عل��ى م��دى   

نی��ة م��ن حی��ث الت��سبیب واالعتم��اد م��ن جھ��ة       اس��تیفائھ ش��رائطھ القانو 
األمر الذى یتعین معھ القضاء بإلغائھ مع ما یترتب على ... االختصاص 
  .)٤("ذلك من آثار

                                                           

(١) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit 
administratif, Avril ٢٠١١, p.٥٧. 

:حیث یقول  
"En tout état de cause, les exceptions doivent rester 
de stricte interprétation en telle sorte que l’autorité 
administrative ne peut pas se retrancher derrière elles 
uniquement dans le but d’échapper à l’obligation de 
motivation". 

نة، دار الثقافة للنشر عمر محمد الشوبكي، القضاء اإلداري، دراسة مقار) (٢
  .٢٩٨م، ص٢٠٠٧والتوزیع، 

لع����ام ) ٦٢٣/٢(ھ����ـ رق����م ١١/٩/١٤٣٣حك����م دی����وان المظ����الم ال����صادر ف����ي  ) ٣(
ھـ، مجموع�ة األحك�ام لع�ام       ١٤٣٠لعام  ) ق/٩١٦/٧(ھـ، في القضیة رقم     ١٤٣٣
  .٨٣٩ھـ، المجلد الثاني، تراخیص، ص١٤٣٣

 ٧٧١١م طعن رقم ١٦/٢/٢٠١٠حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (٤
  .ع، الدائرة الثانیة موضوع. ق٥١لسنة 
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ویجدر التنویھ إلى أن القضاء ق�د یت�دخل ف�ي بع�ض الح�االت ویل�زم                
الجھة اإلداریة بوجوب تسبیبھا بعض القرارات ولو لم یلزمھ�ا الم�شرع       

ن الجھة اإلداریة ملتزمة بالتسبیب عن�د إص�دار ق�رار        بذلك، ومثال ذلك أ   
  .)١(تأدیبي ولو لم یرد ذلك بنص القانون

  :التسبیب االختیاري: ثانیًا
قیام اإلدارة باإلیضاح عن األس�باب      : یعرف التسبیب االختیاري بأنھ   

القانونیة والواقعیة التي تأسس علیھا القرار من تلقاء نفسھ، ودون أي   
 .)٢( قضائي بذلكإلزام قانوني أو

فقد تقوم الجھة اإلداریة مختارة بإبداء األس�باب الموجب�ة لقرارھ�ا،            
  .وفي ھذه الحالة تخضع أسباب القرار اإلداري لرقابة القضاء

وبمعنى آخر فإن أس�باب الق�رار اإلداري تخ�ضع لرقاب�ة الق�ضاء إذا               
  .أوجب القانون ذكرھا، أو ذكرتھا اإلدارة من تلقاء نفسھا في القرار

أم���ا إذا ل���م ی���شتمل الق���رار اإلداري عل���ى ذك���ر األس���باب طواعی���ة     
واختی��ارًا م��ن جھ��ة اإلدارة، ول��م یلزمھ��ا الق��انون ب��ذلك، فیفت��رض ف��ي       
القرار أن�ھ ص�در وفق�ًا للق�انون، وأن�ھ یھ�دف لتحقی�ق الم�صلحة العام�ة،                   
وھذه القرینة التي تصحب كل ق�رار إداري ل�م ُت�ذكر أس�بابھ تبق�ى قائم�ة                  

 المدعي أن األسباب التي بني علیھا القرار غیر مشروعة،          إلى أن یثبت  
أو غیر صحیحة من الناحیة الواقعی�ة أو القانونی�ة، وال تم�ت ب�صلة إل�ى       
المصلحة العامة، وللقضاء كامل السلطان ف�ي تق�دیر ال�دلیل ال�ذي یقدم�ھ       

  .)٣(المدعي في ھذا الصدد
ادر ف�ي   وتطبیقًا لذلك قضت محكمة القضاء اإلداري في حكمھا ال�ص         

الجھ�ة اإلداری�ة بح�سب األص�ل غی�ر          :" م بأن ٢٠٠٩ من یونیو عام     ٢٣
ملزمة بتسبیب قرارھا على افتراض أن القرار اإلداري غیر المسبب ق�د      
قام على سببھ الصحیح، وعلى من یدعى العكس أن یقیم الدلیل على م�ا    
یدعی��ھ، ف��إذا م��ا ذك��رت الجھ��ة اإلداری��ة أس��بابا لقرارھ��ا أو ك��ان الق��انون  

                                                           

محمد بن مرھون بن سعید المعمري، تسبیب القرارات اإلداریة، دراسة ) (١
  .٨٦م، ص٢٠٠٢مقارنة، 

بھمن أحمد محمد، تسبیب القرارات اإلداریة في قضاء محكمة العدل العلیا، ) (٢
  .٧٩دراسة مقارنة، ص

قضاء ألعمال اإلدارة العامة، قضاء اإللغاء، دار طعیمة الجرف، رقابة ال) (٣
  .٢٧٢م، ص١٩٨٤النھضة العربیة، القاھرة، 
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لزمھا بتسبیب قرارھا فإن م�ا یحمل�ھ م�ن أس�باب یك�ون خاض�عًا لرقاب�ة              ی
 . )١("القضاء اإلداري

 ٣٠وھذا ما أكدتھ المحكمة اإلداری�ة العلی�ا ف�ي حكمھ�ا ال�صادر ف�ي              
إن�ھ وإن كان�ت اإلدارة غی�ر ملزم�ة       :" م بقولھ�ا  ١٩٩٥من دی�سمبر ع�ام      

 خاض�عة لرقاب�ة   بتسبیب قرارھا، إال أنھا إذا ما ذكرت أسبابًا فإنھا تكون        
  . )٢(القضاء

ویت���ضح مم���ا س���بق أن الجھ���ات اإلداری���ة غی���ر ملزم���ة بت���سبیب       
، إال حیث یكون ثمة نص یقضي بغیر ذل�ك، وبن�اًء عل�ى ذل�ك            )٣(قراراتھا

فاألصل أن المحكمة ال تبسط رقابتھا على أسباب القرار اإلداري إال بناًء 
ب الموجب����ة عل����ى ن����ص، أو إذا قام����ت اإلدارة مخت����ارة بإب����داء األس����با

  . )٤(لقرارھا
أي إن آثار التسبیب االختیاري ھ�ي ذاتھ�ا آث�ار الت�سبیب اإلجب�اري،            
فاإلدارة عندما تتنازل عن الح�ق المق�رر لھ�ا قانونی�ًا والمتمث�ل ف�ي ع�دم              
تسبیب القرار اإلداري، وتصدر القرار مسببًا، فللقاض�ي حینھ�ا أن یأخ�ذ             

ذا وج�د خط�أ ف�ي الت�سبیب       في االعتبار ھذا التسبیب كأساس للرقاب�ة، ف�إ        
التلقائي، فلھ أن یقضي بعدم م�شروعیة الق�رار لعی�ب ف�ي ال�شكل، حی�ث                  

  .تكون اإلدارة قد ألزمت نفسھا بشكلیة معینة

  

                                                           

 ٣١٠١٥م دعوى رقم ٢٣/٦/٢٠٠٩حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر في ) (١
  .ق، الدائرة األولى٦٣لسنة 

 ١٨٠١م طعن رقم ٣٠/١٢/١٩٩٥حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (٢
، دار العربیة للنشر، ٤٩ مبادئ المحكمة اإلداریة العلیا، جق علیا،٤٠لسنة 

  .٦١٩م، إعداد األستاذ حسن الفكھاني وآخرون، ص٢٠٠القاھرة، 

(٣) Braibant (Guy), Institutions administratives 

comparées, Les contrôles, FNSP, Service de 

photocopie ١٩٨٦-١٩٨٥, p. ٣٦٠ ; Fromont (Michel), Droit 

administratif des États européens, PUF, collection 

Thémis droit, ٢٠٠٦, p. ٢٢٨. 
طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع اإلدارة العامة للقانون، ) (٤

  .٢٧٢م، ص١٩٨٤الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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  املبحث األول

مدى صالحية القاضي اإلداري يف إلزام اإلدارة باإلفصاح عن 

  سبب القرار الطعني

نون اإلداري تتمث�ل ف�ي   إذا كانت القاعدة العامة المقررة في فقھ القا   
أن الجھة اإلداریة غیر ملزمة بتسبیب قراراتھا إال حیث یكون ثمة نص     
یقضي بذلك؛ إال أنھ نظ�رًا لألھمی�ة المتزای�دة للت�سبیب ف�ي الرقاب�ة عل�ى            
مشروعیة الق�رارات اإلداری�ة م�ن خ�الل ت�سھیل مھم�ة القاض�ي اإلداري                

فقد قامت بعض   في بسط رقابتھ على مختلف أوجھ عیوب المشروعیة،         
الدول بإصالح إجراءات جذریة في أنظمتھا اإلداریة، فق�د قل�صت بع�ض             
الدول من عمومیة مبدأ عدم وجوب تسبیب القرارات اإلداری�ة إال ب�نص             
مثل فرنسا، وذلك عن طریق ابتداع استثناءات علیھ دون إھ�داره كلی�ة،          
 بینم��ا ذھب��ت دول أخ��رى إل��ى ف��رض الت��زام ع��ام عل��ى الجھ��ة اإلداری��ة      

بوج����وب ت����سبیب قراراتھ����ا اإلداری����ة، كألمانی����ا وال����سوید وسوی����سرا    
  . )١(وتشیكوسلوفاكیا ویوغوسالفیا وأسبانیا والوالیات المتحدة األمریكیة

وبالرغم من األھمیة المتزایدة للتسبیب في الرقابة على م�شروعیة          
القرار اإلداري فما زال یث�ور الت�ساؤل ع�ن م�دى إمكانی�ة إث�ارة القاض�ي            

ي لعی��ب ع��دم ت��سبیب الق��رار اإلداري م��ن تلق��اء نف��سھ، وم��ن ثم��ة  اإلدار
  .إلزام الجھة اإلداریة باإلفصاح عن سبب القرار الطعین

ولإلجابة على ھذا التساؤل سنتناول في ھذا المبحث، مدى صالحیة 
القاضي اإلداري في إلزام اإلدارة باإلفصاح عن سبب القرار الطعین ف�ي      

ة ال��سعودیة وفرن��سا، وذل��ك ف��ي ثالث��ة    ك��ل م��ن م��صر والمملك��ة العربی��   
  :مطالب على النحو التالي

مدى صالحیة القاضي اإلداري المصري في إلزام : المطلب األول
  .اإلدارة باإلفصاح عن سبب القرار الطعین

مدى صالحیة القاضي اإلداري السعودي في إلزام : المطلب الثاني
  اإلدارة باإلفصاح عن سبب القرار الطعین

                                                           

یة في القضاء اإلداري خلیفة سالم الجھمي، تراجع بعض المبادئ التقلید) (١
  .٨م، ص٢٠١٢ أغسطس ٢٣الفرنسي، 
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مدى صالحیة القاضي اإلداري الفرنسي في إلزام : لثالثالمطلب ا
  .اإلدارة باإلفصاح عن سبب القرار الطعین

  اطب اول

دى  ا اداري اري  إزام ادارة ح 

  ن ب ارار اطن

القاعدة العامة في مصر تتمثل في أن اإلدارة غیر ملتزم�ة بت�سبیب              
  .ریة إال إذا نص القانون على خالف ذلكقراراتھا اإلدا

فإذا لم تقم الجھة اإلداریة بتسبیب قرارھا رغم وجوبھ قانونًا، ف�إن            
القرار یكون معیبًا ھنا بعیب الشكل ولیس بعیب السبب، فإذا خال الق�رار       
اإلداري من السبب الصحیح الذي یقوم علیھ، وخال في نفس الوقت م�ن     

 فف��ي ھ��ذه الحال��ة یك��ون الق��رار معیب��ًا     الت��سبیب ال��الزم ب��نص الق��انون،  
بعیبین؛ عی�ب ال�سبب وعی�ب ال�شكل، وك�ال العیب�ین م�ستقًال ع�ن اآلخ�ر،                   
وبطبیع��ة الح��ال أن عی��ب ال��شكل ظ��اھر وس��ھل إثبات��ھ، أم��ا عی��ب ال��سبب 
فھو خفي یصعب إثباتھ ف�ي حال�ة ع�دم ذك�ره ف�ي الق�رار المطع�ون فی�ھ،                    

  .)١(علة السابقةوعلیھ فإن عیب الشكل یقدم على عیب السبب لل
أم��ا إذا قام��ت اإلدارة طواعی��ة واختی��ارًا بت��سبیب قراراتھ��ا اإلداری��ة  
دون أن یلزمھ��ا الم��شرع ب��ذلك، فإن��ھ یترت��ب عل��ى ذل��ك اآلث��ار القانونی��ة  
ذاتھ���ا الت���ي تترت���ب عل���ى الت���سبیب الوج���وبي، وأھمھ���ا أن الخط���أ ف���ي   

ن اإلدارة ف�ي    التسبیب التلقائي َیِسُم القرار بعدم المشروعیة ال�شكلیة؛ أل        
ھ��ذه الحال��ة تك��ون ق��د تنازل��ت ع��ن حقھ��ا المق��رر لھ��ا قانون��ًا، وبالت��الي      
فللقاضي أن یأخذ ف�ي االعتب�ار الت�سبیب كأس�اس للرقاب�ة، ف�إذا م�ا وج�د                  
قصورًا فی�ھ، ك�ان الق�رار معیب�ًا حقیق�ًا باإللغ�اء لوج�ود عی�ب ف�ي ش�كلیة                    

  . )٢(التزمت بھا اإلدارة من تلقاء نفسھا

                                                           

عامر بن محمد بن عامر الحجري، بحث في الرقابة القضائیة على عیب ) (١
  .١٦م، ص ٢٠١١السبب في دعوى مراجعة القرار اإلداري، إبریل 

أشرف عبدالفتاح أبو المجد، موقف قاضي اإللغاء من سلطة / للمزید راجع) (٢
 القرارات اإلداریة، دراسة مقارنة، الشركة العربیة المتحدة اإلدارة في تسبیب

 وما بعدھا؛ حامد الشریف، ٣١٩م، ص ٢٠٠٩للتسویق والتوریدات، القاھرة، 
، دار الفكر الجامعي للنشر، ٢الطعن في القرارات اإلداریة أمام مجلس الدولة، ط

  . وما بعدھا٥١م، ص ٢٠٠٣اإلسكندریة، 
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ت��ھ محكم�ة الق�ضاء اإلداري ف��ي حكمھ�ا ال�صادر ف��ي       وھ�ذا م�ا قرر  
وم�ن حی�ث إن م�ن المق�رر إن�ھ         :" م بقولھ�ا  ٢٠٠٤ من دیسمبر عام     ١٤

إذا أفصحت الجھة اإلداریة عن سبب إصدارھا القرار المطعون فیھ ف�إن         
ما تبدیھ في ھذا الشأن یكون خاضعا لرقابة القضاء اإلداري لبحث مدى        

ن وأث��ر ذل��ك ف��ي النتیج��ة الت��ي انتھ��ى    مطابقت��ھ أو ع��دم مطابقت��ھ للق��انو 
  .  )١(إلیھا القرار

 ١٥وھذا ما أكدتھ المحكمة اإلداری�ة العلی�ا ف�ي حكمھ�ا ال�صادر ف�ي           
إذا ل��م یل��زم الم��شرع جھ��ة اإلدارة   :" م بقولھ��ا١٩٩٤م��ن فبرای��ر ع��ام  

بتسبیب قراراتھا، فإنھ یفترض أن للقرار أسبابًا مشروعة إلي أن یق�وم            
 إذا ذك�رت اإلدارة أس�بابًا لقرارھ�ا ف�إن ھ�ذه     ... ، الدلیل علي عكس ذل�ك 

األسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء اإلداري للتحق�ق م�ن مطابقتھ�ا أو             
للق��انون، وأث��ر ذل��ك عل��ي النتیج��ة الت��ي انتھ��ي إلیھ��ا        ع��دم مطابقتھ��ا 

  .)٢(قرارھا
م ١٩٩٤ م�ن ین��ایر ع��ام  ٢٩وق�ضت ك��ذلك ف��ي حكمھ�ا ال��صادر ف��ي   

ة اإلدارة ع��ن أس��باب الق��رار، ف��إن ھ��ذه  إذا أف��صحت جھ��:"  حی��ث تق��ول
حت�ى ول�و ل�م تك�ن اإلدارة غی�ر       األسباب تخ�ضع لرقاب�ة الق�ضاء اإلداري   

م�شروعیة تل�ك    للمحكمة مراقبة مدى... ملزمة قانونا بتسبیب قرارھا، 
األس�باب طالم��ا أنھ�ا طرح��ت علیھ�ا وأض��حت ب�ذلك عن��صرًا م�ن عناص��ر      

ھ��ذه األس��باب ت��ؤدي إل��ي   الثابت��ة ف��ي األوراق وم��ا إذا كان��ت    ال��دعوى
ع�بء اإلثب�ات ف�ي    ... جھة اإلدارة من عدم�ھ،   النتیجة التي انتھت إلیھا

تتم���سك بھ���ذه  ھ���ذه الحال���ة یق���ع عل���ي ع���اتق الجھ���ة اإلداری���ة الت���ي   
  .)٣("األسباب

 م��ن یولی��و ع��ام  ٨وب��المعنى نف��سھ ق��ضت ف��ي حكمھ��ا ال��صادر ف��ي   
عل�ى أس�باب    القرار اإلداري یجب أن یقوم      :" م حیث جاء فیھ أن    ٢٠٠١

م��ا ذك��رت جھ��ة اإلدارة  تب��رره ص��دقًا وحق��ًا ف��ي الواق��ع والق��انون، ف��إذا 
م�ن   لقرارھا أسبابًا فإنھا تكون خاض�عة لرقاب�ة الق�ضاء اإلداري للتحق�ق    

                                                           

م دعوى رقم ١٤/١٢/٢٠٠٤داري الصادر في حكم محكمة القضاء اإل) (١
  . ق، الدائرة األولى٥٦ لسنة ١٠٩٢٦

 ١١٢٩م طعن رقم ١٥/٢/١٩٩٤حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (٢
  .٨٦، القاعدة رقم ٨٨١، ص٣٩ع، المجموعة، س. ق٣٧لسنة 

 ٣٩٤٥م طعن رقم ٢٩/١/١٩٩٤حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (٣
  .٧٦، القاعدة رقم ٧٦٩، ص٣٩ع، المجموعة، س. ق٣٧لسنة 
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م��دى مطابقتھ��ا للق��انون م��ن عدم��ھ، وأث��ر ذل��ك ف��ي النتیج��ة الت��ي انتھ��ى  
 مستخل�صة  تجد النتیجة حدھا الطبیعي فیما إذا س�ارت  ... إلیھا القرار، 

مادیًا وقانونیًا، ف�إذا س�ارت منتزع�ة     استخالصا سائغًا من أصول تنتجھا
تنتجھ�ا ف�ان    من غیر أصول موجودة أو سارت مستخلصة من أص�ول ال 

  .)١("القرار فاقد السببیة ووقع مخالفا للقانون
م ١٩٧٣ من یونیو ع�ام  ٢٤كما قضت كذلك في حكمھا الصادر في    

ة استقر عل�ى أن�ھ ول�ئن كان�ت اإلدارة غی�ر       إن قضاء ھذه المحكم   :" بأنھ
ملزمة بتسبیب قرارھا، ویفترض في القرار غیر الم�سبب أن�ھ ق�ام عل�ى            
سببھ الصحیح، وعلى من یدعى العكس أن یقیم الدلیل على ذلك، إال أنھ 
إذا ذك��رت أس��بابًا م��ن تلق��اء نف��سھا، أو ك��ان الق��انون یلزمھ��ا بت��سبیب        

ون خاض�عًا لرقاب�ة الق�ضاء اإلداري،        قرارھا فإن ما تبدیھ من أس�باب یك�        
ولھ في سبیل إعمال رقابتھ أن یمحص ھ�ذه األس�باب للتحق�ق م�ن م�دى               

  .)٢("مطابقتھا للقانون، وأثر ذلك في النتیجة التي انتھى إلیھا القرار
ویتضح مما سبق أنھ في حال�ة ع�دم ت�سبیب اإلدارة للق�رار اإلداري        

 استندت إلیھا، یفترض في القرار لعدم إلزامھا قانونًا بذكر األسباب التي
 أن��ھ ق��ام عل��ى س��ببھ ال��صحیح، وھ��ذه القرین��ة الت��ي       - غی��ر الم��سبب  -

تصحب ك�ل ق�رار إداري غی�ر م�سبب تبق�ى قائم�ة إل�ى أن یثب�ت الم�دعي                  
عكس ذلك، أي یثبت أن األسباب الت�ي بن�ي علیھ�ا الق�رار المطع�ون فی�ھ           

الم�دعي، انتق�ل   ھي أسباب غیر مشروعة، فإذا ما اقتنع القاضي بحج�ج         
ع��بء إثب��ات ص��حة أس��باب الق��رار اإلداري إل��ى ع��اتق اإلدارة، فإعف��اء     
اإلدارة م���ن الت���سبیب إذا ك���ان یعن���ي س���المة الق���رار اإلداري م���ن حی���ث 
الشكل، لكن�ھ ال یح�ول دون رقاب�ة القاض�ي اإلداري ل�سبب الق�رار، فع�دم               

م وج��ود ن��ص یل��زم اإلدارة عل��ى الت��سبیب ال یعن��ي أن یك��ون قرارھ��ا ق��ائ  
  .على سبب صحیح

فللقاض���ي اإلداري بم���ا ل���ھ م���ن س���لطة ودور إیج���ابي ف���ي توجی���ھ    
ال��دعوى اإلداری��ة إل��زام اإلدارة باإلف��صاح ع��ن أس��باب قرارھ��ا، ول��ھ أن   
یطلب منھا استكمال المستندات المرتبطة بموضوع الدعوى والتي یرى         
ض�رورة توافرھ�ا لح�سم الن�زاع، أو أن یطل�ب المل�ف اإلداري للموظ�ف،        

                                                           

 لسنة ٣٢٠٥م طعن رقم ٨/٧/٢٠٠١حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (١
  .٢٨٩، القاعدة رقم ٣٤٥١، ص٣، جـ٤٦ع، المجموعة، س. ق٤٠
 لسنة ٣٦٥م طعن رقم ٢٤/٦/١٩٧٣حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (٢
  .٨٣، القاعدة رقم ١٤٨، ص١٨ع، المجموعة، س. ق١٥



 

- ٧١٢ -

حال��ة امتن��اع اإلدارة ع��ن تق��دیم ذل��ك، فإن��ھ ُیع��د قرین��ة عل��ى وج��ود وف�ي  
عی��ب ش��اب س��بب الق��رار اإلداري وی��ؤدي إل��ى الحك��م بع��دم م��شروعیة      

  .القرار اإلداري
وتطبیقًا لذلك قضت المحكمة اإلداریة العلیا ف�ي حكمھ�ا ال�صادر ف�ي          

وال محاجة ف�ي ھ�ذا ال�شأن ف�ي أن     :" ... م بأنھ٢٠٠٢ من یولیو عام   ٤
شرع ل��م یل��زم اللجن��ة بت��سبیب قراراھ��ا؛ ألن مث��ل ھ��ذا ال��نص یتعل��ق   الم��

وعدم وجوده ال یعنى إعفاء اإلدارة م�ن أن یك�ون قرارھ�ا             , بشكل القرار 
قائمًا على سببھ، باعتبار أن ركن السبب ھو أحد أرك�ان الق�رار اإلداري              

، ویمثل الحالة الواقعیة أو القانونیة التي استندت إلیھا في إصدار القرار
وال یجوز في ھذا المقام افت�راض قی�ام الق�رار عل�ى س�بب ص�حیح؛ ألن�ھ                   
ف��ي ض��وء م��ا ف��صلھ الق��انون والالئح��ة الداخلی��ة م��ن ش��روط وض��وابط     
ومعاییر للقبول یكون من شأن توافر ھ�ذه ال�شروط  والمع�اییر ف�ي ح�ق                
الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرینة ال�صحة المفترض�ة ف�ي قی�ام            

عل��ى أس��بابھ، وتنق��ل ع��بء اإلثب��ات فیم��ا ق��ام علی��ھ ق��رار     ق��رار اللجن��ة 
االس��تبعاد م��ن أس��باب  جدی��دة ومغ��ایرة عل��ى ع��اتق اللجن��ة ول��یس عل��ى  

  . )١("عاتق الطالب
 م�ن  ٢٠كما قضت المحكمة اإلداریة العلیا في حكمھا الصادر في          

وش�یدت المحكم�ة ق�ضاءھا عل�ي أن الثاب�ت           :" م بأنھ ٢٠٠٨مایو عام   
دعوى تأجل����ت ع����دة م����رات لتق����دیم الم����ستندات   م����ن األوراق أن ال����

واألوراق الالزم��ة للف��صل فیھ��ا إال أن الجھ��ة اإلداری��ة ق��د نكل��ت ع��ن     
تق��دیم ھ��ذه الم��ستندات رغ��م طلبھ��ا األم��ر ال��ذي یق��یم قرین��ة ل��صالح        

  .)٢("المدعي مؤداھا التسلیم بصحة ما یدعیھ
م ٢٠١٤ من أغسطس عام ٣١وقضت كذلك في حكمھا الصادر في 

ستقر قضاء المحكمة اإلداری�ة العلی�ا عل�ى أن نك�ول اإلدارة ع�ن               ا:" بأنھ

                                                           

 لسنة ١٠١٢م طعن رقم ٤/٧/٢٠٠٢حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (١
ع، دائرة توحید المبادئ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري في . ق٤٥

  .٢٩/٩/١٩٩٨ ق بجلسة ٥٢ لسنة ١١٨٢الدعوى رقم
م  الطعن رقم ٢٠/٥/٢٠٠٨حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر بجلسة ) (٢

علیا ـ ـ الدائرة الثالثة علیا، َمَجُموِعة الَقَواِنِیْن َوالَمَباِدْئ ٠ ق٤٩ لسنة ١٠١١١
، )م٢٠٠٩/ ٢٠٠٧(الَقاُنوِنیة المبادئ الھامة في أحكام المحكمة اإلداریة العلیا، 

؛ وراجع حكمھا ٨، ص ١م،  المبدأ رقم ٢٠١٠الجزء األول، أفراد وعقود، طبعة 
علیا،  ٠ ق٤٦ لسنة ١٢٣٠٠م الطعن رقم ٢٠/٥/٢٠٠٨صادر بنفس الجلسة ال

  .١٠، ص٢الدائرة الثالثة علیا، المرجع السابق، مبدأ رقم 
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تق��دیم الم��ستندات واألوراق یق��یم قرین��ة ل��صالح الم��دعي ب��صحة ادعائ��ھ  
وإذا ك�ان األص�ل أن ع�بء اإلثب�ات یق�ع            ... وسالمة م�ا قدم�ھ م�ن أدل�ھ،          

على عاتق المدعي، إال أن ھذا األخذ بھذا األصل على إطالقھ ف�ي مج�ال          
داری��ة ال ی��ستقیم م��ع واق��ع الح��ال وطبیع��ة النظ��ام اإلداري  المنازع��ات اإل

ال��ذي تح��تفظ بمقت��ضاه اإلدارة ف��ي غال��ب األم��ر بالوث��ائق والملف��ات ذات  
األث���ر الحاس���م ف���ي المنازع���ات مم���ا یتع���ذر مع���ھ عل���ى األف���راد تحدی���د     
م��ضمونھا تحدی��دًا دقیق��ًا، ل��ذا فإن��ھ م��ن المب��ادئ الم��ستقرة ف��ي المج��ال      

تلت���زم بتق���دیم س���ائر األوراق والم���ستندات المتعلق���ة  اإلداري أن اإلدارة 
بموض��وع الن��زاع والمنتج��ة ف��ي إثبات��ھ إیجاب��ًا ونفی��ًا مت��ى طل��ب منھ��ا         

  .   )١(..."ذلك
 ٢٣كما قضت المحكمة اإلداریة العلیا كذلك في حكمھا ال�صادر ف�ي            

اس�تقر ق�ضاء المحكم�ة اإلداری�ة العلی�ا          :" م بأن�ھ  ٢٠١٦من فبرای�ر ع�ام      
ال یؤخ��ذ بھ��ا "  یق�ع ع��بء اإلثب��ات عل�ى ع��اتق الم�دعي   "عل�ى أن قاع��دة 

على إطالقھا في مجال المنازعات اإلداریة، حی�ث تح�تفظ اإلدارة بجمی�ع             
یتع�ین عل�ى جھ�ة      : الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة، وأث�ر ذل�ك أن�ھ         

اإلدارة تقدیم األوراق والمستندات الالزمة للفصل في الدعوى متى طلب 
  . )٢(..."منھا ذلك 

وھذا ما قررتھ محكمة القضاء اإلداري أیضًا في حكمھا الصادر في 
ولم��ا ك��ان ذل��ك وك��ان الم��دعي  :" م بقولھ��ا٢٠١٧ م��ن م��ارس ع��ام  ٢٨

ب��صفتھ یطع��ن عل��ى ق��رار إع��الن النتیج��ة، وھ��و م��ا یعن��ي إع��ادة تقی��یم      
النتیج��ة، حی���ث االمتح��ان التحری���ري وض��وابط ومع���اییر وض��ع أعم���ال     

لمدعى علیھ�ا ل�م تق�دم ض�وابط ومع�اییر وقواع�د       السنة، إال أن الجامعة ا  
منح درجات أعمال السنة لمعرفة كیفیة المفاضلة ب�ین الط�الب ف�ي م�نح       
ھ��ذه ال��درجات للتأك��د م��ن م��دى الت��زام الجامع��ة الم��دعى علیھ��ا بھ��ذه          
الضوابط والمعاییر، وذلك على الرغم من أن المحكم�ة س�بق وأن كلف�ت              

 تكلی��ف المحكم��ة للجامع��ة الم��دعى  الجامع��ة بتق��دیم أوراق اإلجاب��ة، وأن
                                                           

 ١٧٣٤م طعن رقم ٣١/٨/٢٠١٤حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (١
 لسنة ١٥٢٣م طعن رقم ١٨/٧/٢٠٠٦ قضائیة؛ وحكمھا الصادر في ٥٩لسنة 

  . كام غیر منشورةعلیا، أح. ق٤٦
 ٢٧٦٥٩م طعن رقم ٢٣/٢/٢٠١٦حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (٢

 ٤٤٠٨م طعن رقم ٢٨/٤/٢٠١٠ع، مجموعة؛ وحكمھا الصادر في . ق٥٥لسنة 
 ١٨٨٠م طعن رقم ٢٧/٦/٢٠٠٩ قضائیة؛ وحرفیًا حكمھا الصادر في ٤٩لسنة 
  . قضائیة، أحكام غیر منشورة٤٦لسنة 



 

- ٧١٤ -

علیھا بتقدیم أوراق اإلجابة ال یقصد بھ تقدیم كراس�ات اإلجاب�ة الخاص�ة            
باالمتحان التحریري فق�ط، وإنم�ا ی�شمل ذل�ك كاف�ة األوراق والم�ستندات             

 االمتح�ان   -الالزمة للفصل في ال�دعوى والمتعلق�ة بم�نح الدرج�ة للطال�ب            
تم إثب�ات درج�ة أعم�ال ال��سنة     خاص�ة وأن��ھ ی�  -التحری�ري وأعم�ال ال�سنة   

على كراسات اإلجاب�ة أثن�اء ت�صحیح االختب�ار التحری�ري، وھ�و م�ا ك�ان                  
یقت��ضي م��ن الجامع��ة الم��دعى علیھ��ا بحك��م الل��زوم أن تق��دم ك��ل م��ستند    
یت��صل ب��القرار المطع��ون فی��ھ، مم��ا یعن��ي وج��وب تق��دیم قواع��د ومع��اییر 

تبارھ��ا وض��وابط أعم��ال ال��سنة دون حاج��ة إل��ى تكلی��ف خ��اص بھ��ا، باع   
  .)١("عنصرًا في نتیجة المواد المطعون فیھا

فقیام القرار اإلداري على سبب صحیح أمر مفترض إل�ى أن ی�تمكن        
الم��دعي م��ن إثب��ات عك��س ذل��ك، أو عل��ى األق��ل یق��دم ادع��اءات تمك��ن          
القاضي من استخدام سلطاتھ ف�ي التحقی�ق ب�إلزام اإلدارة باإلف�صاح ع�ن          

ك الم��دعي ف��ي م��شروعیة س��بب س��بب الق��رار الطع��ین، فبمج��رد أن ی��شك
الق���رار، فینتق���ل ع���بء اإلثب���ات عل���ى ع���اتق الجھ���ة اإلداری���ة، وی���صبح  
للقاضي الحق في إلزام اإلدارة باإلفصاح عن سبب القرار الطع�ین، ف�إذا             
امتنعت أو تقاعست عن اإلفصاح عن سبب القرار، فإن ذل�ك یع�د قرین�ة                

لھ تف�صیًال ف�ي   على عدم قیام القرار على صحیح سببھ، وھو م�ا س�نتناو    
  .المبحث التالي

                                                           

 ٢٨٥٨٢م دعوى رقم ٢٨/٣/٢٠١٧ة القضاء اإلداري الصادر في حكم محكم) (١
  .ق، الدائرة األولى١٧لسنة 
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ب اطا  

دى  ا اداري اودي  إزام ادارة ح 

  ن ب ارار اطن

القاع�دة العام��ة ف��ي المملك�ة العربی��ة ال��سعودیة ھ�ي نف��سھا القاع��دة    
العام���ة ف���ي م���صر، وھ���ي أن اإلدارة غی���ر ملتزم���ة بت���سبیب قراراتھ���ا    

  .ذا نص القانون على خالف ذلكاإلداریة إال إ
ف��اإلدارة غی��ر ملزم��ة أص��ًال بت��سبیب قراراتھ��ا إال إذا ن��ص الق��انون    
ص��راحة عل��ى وج��وب الت��سبیب، وف��ي ھ��ذه الحال��ة تك��ون اإلدارة ملزم��ة  
بت��سبیب قراراتھ��ا وإال یك��ون الق��رار مح��ًال للطع��ن باإللغ��اء لعی��ب ف��ي         

سبیب عن��د إص��دار  ال��شكل، أم��ا إذا خ��ال الق��انون م��ن إل��زام اإلدارة بالت��     
القرار، فإن لإلدارة مختارة أن تسوق من األسباب والوقائع التي دفعتھا 

وف��ي ھ��ذه الحال��ة تخ��ضع األس��باب الت��ي ذكرتھ��ا    . )١(التخ��اذ ھ��ذا الق��رار 
  . لرقابة القضاء

ومفاد ما تقدم أن النتیجة واحدة في كلتا الحالتین، أي عندما یك�ون              
ن الق�ضاء ی�نھض بمھم�ة الرقاب�ة عل�ى           التسبیب إلزامی�ًا أو اختیاری�ًا، ف�إ       

صحة األسباب التي یستند إلیھ�ا الق�رار، ولك�ن یث�ور الت�ساؤل ف�ي حال�ة                  
ع��دم إف��صاح اإلدارة طواعی��ة واختی��ارًا ع��ن س��بب قرارھ��ا، ول��م یلزمھ��ا  
القانون بتسبیب الق�رار، فھ�ل یتمت�ع القاض�ي ف�ي ھ�ذه الحال�ة ب�صالحیة                  

  لطعین؟إلزام اإلدارة باإلفصاح عن سبب القرار ا
القاعدة العامة في ھذه الحالة ھي أن القرار ال�صادر یعتب�ر أن�ھ ق�ام                
عل��ى س��بب ص��حیح، وأن��ھ یھ��دف إل��ى تحقی��ق الم��صلحة العام��ة، وھ��ذه    
القرینة التي تصحب كل قرار إداري لم ُتذكر أسبابھ تبق�ى قائم�ة إل�ى أن           
یثبت المدعي أن االسباب التي بني علیھا القرار غیر مشروعة أو غی�ر              

یحة من الناحیة الواقعیة أو القانونیة، وال تمت بصلة إلى المصلحة      صح

                                                           

محسن خلیل، القضاء اإلداري اللبناني، دار النھضة العربیة، بیروت، ) (١
  .٥٦٤م، ص ١٩٨٢
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العامة، وللمحكمة كامل السلطان ف�ي تق�دیر ال�دلیل ال�ذي یقدم�ھ الم�دعي         
  . )١(في ھذا الصدد

وھ�����ذا م�����ا ق�����رره دی�����وان المظ�����الم ف�����ي حكم�����ھ ال�����صادر ف�����ي     
بأن المستقر أن األصل في الق�رارات اإلداری�ة   :" ھـ بقولھ ١١/٩/١٤٣٣

"مة، والخلو من المطاعن التي تلغیھاالسال
)٢(

.  
وھ���ذا م���ا ق���رره دی���وان المظ���الم أی���ضًا ف���ي حكم���ھ ال���صادر ف���ي        

فاألصل سالمة القرار اإلداري وعل�ى      :" ... ھـ حیث یقول  ٢٤/٣/١٤٣٢
الطاعن عبء إثبات خالفھا، وھو ما ل�م یقدم�ھ الم�دعي ف�ي طعن�ھ عل�ى                  

 قدمھ كالم مرسل ال قرار المدعى علیھا برفض تمدید خدماتھ، وغایة ما
  . )٣("إثبات فیھ، مما تحكم معھ الدائرة برفض الدعوى

وحیث :" ھـ بأنھ ٤/٣/١٤٢٧كما قضى كذلك في حكمھ الصادر في        
إنھ یفترض في القرار اإلداري أن یكون مبنیًا على سبب صحیح یبرره،        
وكذلك یك�ون م�ستھدفًا للم�صلحة العام�ة حت�ى یك�ون بمن�أى ع�ن الطع�ن                   

  .  )٤("واإللغاء
وبمعنى آخ�ر أن�ھ ف�ي حال�ة إذا ل�م تف�صح اإلدارة ع�ن س�بب إص�دار                     
قرارھا، أو إذا لم یلزم القانون مصدر القرار بتسبیبھ، ف�إن ع�بء إثب�ات      
ع�دم ص�حة ال�سبب یق��ع عل�ى ع�اتق الط�اعن، وھ��و ع�بء ثقی�ل وص��عب         

 غریب��ًا ع��ن اإلدارة، وال ی��ستطیع أن یق��دم ب��شكل   - ال��شخص-باعتب��اره 

                                                           

عمر محمد الشوبكي، القضاء اإلداري، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر ) (١
یمة الجرف، رقابة القضاء ألعمال اإلدارة ؛ طع٢٩٨م، ص ٢٠٠٧والتوزیع، 

  .٢٧٢م،ص١٩٨٤العامة، قضاء اإللغاء، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
لع����ام ) ٦٢٣/٢(ھ����ـ رق����م ١١/٩/١٤٣٣حك����م دی����وان المظ����الم ال����صادر ف����ي  ) ٢(

ھـ، مجموع�ة األحك�ام لع�ام       ١٤٣٠لعام  ) ق/٩١٦/٧(ھـ، في القضیة رقم     ١٤٣٣
  .٨٣٩ص، صھـ، المجلد الثاني، تراخی١٤٣٣

لعام ) ١/إس/٣٢٨(ھـ، رقم ٢٤/٣/١٤٣٢حكم دیوان المظالم الصادر في ) (٣
ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ ١٤٣٠عام ) ق/٣٢/٣(ه، قضیة رقم ١٤٣٢

  .٣٧٤ھـ، المجلد الثاني، جامعات، ص١٤٣٢اإلداریة لعام 
لعام ) ٦/ت/١٦٨(ھـ، رقم ٤/٣/١٤٢٧حكم دیوان المظالم الصادر في ) (٤

ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ ١٤٢٦عام ) ق/١٩٥٩/١( قضیة رقم ھـ،١٤٢٧
  .٤٧١ھـ، المجلد الثاني، ص١٤٢٧اإلداریة لعام 
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 م��ا تح�تفظ اإلدارة بھ�ا، ول��ذلك ف�إن الق�ضاء یح��اول أن     مح�دد أدل�ة غالب�اً   
  :)١(یخفف ھذا العبء عن األفراد بعض الشيء وذلك في صورتین

أنھ ال یشترط أن تك�ون البین�ة الت�ي یق�دمھا األف�راد حاس�مة            : األولى
ف��ي إثب��ات عی��ب ال��سبب، وال قاطع��ة ف��ي إثب��ات ع��دم م��شروعیة الق��رار    

  .ثقة في سالمة القرار اإلدارياإلداري، وإنما یكفي أن تزعزع ال
اعتب���ار أي دلی���ل تعتب���ره المحكم���ة كافی���ًا لزعزع���ة قرین���ة : الثانی���ة

المشروعیة التي یتمتع بھا القرار اإلداري مبررًا لنقل عبء اإلثبات عن 
عاتق المدعي إلى عاتق اإلدارة، سیما إذا علمن�ا أن الملف�ات وم�ا ی�ودع           

قائم�ة ب�ین االف�راد واإلدارة ھ�ي     فیھا من أوراق لھ�ا عالق�ة بالمنازع�ة ال       
  .بحیازة اإلدارة

ومفاد ما تقدم أنھ في حالة ع�دم إف�صاح اإلدارة مخت�ارة ع�ن س�بب                 
إص���دارھا للق���رار اإلداري ول���م یلزمھ���ا الق���انون عل���ى ذل���ك، ف���إن عل���ى  
الط��اعن أن یثب��ت أو ب��األدنى ی��شكك ب��أن الوق��ائع الت��ي اس��تندت إلیھ��ا         

ة، وبمج�رد ان ی�شكك أو یزع�زع    اإلدارة في إصدار قرارھا غی�ر ص�حیح     
الطاعن قرینة سالمة القرار اإلداري، ینتقل عبء إثبات ص�حة األس�باب            
إل��ى اإلدارة، وف��ي ھ��ذه الحال��ة إذا رف��ضت اإلدارة توض��یح موقفھ��ا أم��ام  
المحكمة وامتنعت عن تقدیم وبیان ما تطلبھ المحكمة منھ�ا خ�الل النظ�ر          

 تق��ضي بع��دم م��شروعیة ف�ي ال��دعوى والتحقی��ق فیھ��ا، ف��إن للمحكم��ة أن 
  .القرار اإلداري لعدم مشروعیة السبب

وتطبیق����ًا ل����ذلك ق����ضى دی����وان المظ����الم ف����ي حكم����ھ ال����صادر ف����ي  
م��ا أف��اد ب��ھ م��دیر تحدی��د ال��شبكة بخطاب��ھ      :" ... ھ��ـ ب��أن ٢٦/٨/١٤٢٧

وت����اریخ ) ت ش/٤٤٧(الموج����ھ إل����ى م����دیر ق����سم المطالب����ات ب����رقم     
على ثالثة أش�ھر م�ن     ھـ، جاء بعد فترة طویلة بما یزید        ١٣/١١/١٤٢٧

ضبط الواقعة، وھذا الوقت یضعف سبب القرار وركنھ األساس ویشوبھ        
بالق��صور، وبالت��الي یتطل��ب ف��ي ھ��ذه الح��االت أن تع��زز الجھ��ة الم��دعى    

كما ... علیھا إفادة المحضر وأال تركن إلى جوابھ قبل أن تصدر القرار، 
 الطبیع�ة،  أن إفادة المحضر مجردة لم تستند إل�ى مح�ضر فن�ي م�ن واق�ع        

                                                           

فھد عبدالكریم أبو العثم، القضاء اإلداري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة ) (١
؛ مصطفى أبوزید فھمي، القضاء ٣٩٣م، ص٢٠١١/ ھـ١٤٣٢للنشر والتوزیع، 
م، ١٩٧٩لدولة، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، اإلداري ومجلس ا

  .٦٠٧ص
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وبالتالي فإن سبب القرار یكون ضعیفًا، مما تنتھي مع�ھ ال�دائرة إل�ى         ... 
  .)١("إلغاء القرار الطعین

:" ھ��ـ بأن��ھ١٤٣٠/ ١٦/١كم��ا ق��ضى أی��ضًا ف��ي حكم��ھ ال��صادر ف��ي  
 أن تقدم المستند - مرارًا-ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعى علیھا    

الرخصة، غیر أنھا ل�م تق�دم ش�یئًا    النظامي الذي یبرر امتناعھا عن منح       
  .)٢("مالقیًا

كم�����ا ق�����ضى دی�����وان المظ�����الم ك�����ذلك ف�����ي حكم�����ھ ال�����صادر ف�����ي  
الذي ھو مناسب لتدریس المرحلة االبتدائیة ھو :" ھـ بأن١٩/٥/١٤٣٢

 -مؤھل المدعی�ة ال عینھ�ا، وبم�ا أن ال�سبب ف�ي إص�دار الق�رار اإلداري                   
مدعی�ة، وبم�ا أن الغای�ة        لم یت�وفر ف�ي ال      -وھو اجتیاز المقابلة الشخصیة   

التي ترید وزارة الخدمة المدنیة الوصول إلیھا في تعیین المعلم�ات ھ�ي              
مراع��اة الج��دارة وفق��ًا لم��ا ن��صت علی��ھ الم��ادة األول��ى م��ن نظ��ام الخدم��ة  

، ـھ١٠/٧/١٣٩٧بتاریخ ) ٤٩/م(المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
 للمقابل��ة الشخ��صیة، وحی��ث إن المدعی��ة ل��م تك��ن األج��در ب��التعیین وفق��اً  
ض�د اإلدارة العام�ة   ...لذلك حكمت ال�دائرة ب�رفض ال�دعوى المقام�ة م�ن             

  .)٣("لما ھو موضح باألسباب) بنات(للتربیة والتعلیم 
ویتضح مما س�بق أن القاع�دة العام�ة أن الق�ضاء اس�تقر عل�ى ع�دم                  
الت��زام اإلدارة بت��سبیب قرارتھ��ا م��ا ل��م یوج��د ن��ص ص��ریح یلزمھ��ا بھ��ذا   

 وف���ي حال���ة ع���دم إل���زام الق���انون اإلدارة بت���سبیب قراراتھ���ا     الت���سبیب،
اإلداریة، فإن القرار یصدر مصحوبًا بقرین�ة ال�سالمة، وف�ي ھ�ذه الحال�ة         
یقع على المدعي عبء إثبات عدم مشروعیة السبب الت�ي اس�تندت إلی�ھ        

  .اإلدارة عند إصدارھا القرار الطعین، ھذا من ناحیة
 علیھ قضاًء أی�ضًا أن للقاض�ي        ومن ناحیة أخرى فإن ما ھو مستقر      

اإلداري باعتب��اره ق��ضاء إن��شائي یق��وم عل��ى ابت��داع الحل��ول المناس��بة       

                                                           

لعام ) ٥/ت/٣٧٦(ه، رقم ٢٦/٨/١٤٢٧حكم دیوان المظالم الصادر في ) (١
ه، مجموعة األحكام والمبادئ ١٤٢٤لعام ) ق/٢٦٧٧/١(ه، في القضیة رقم ١٤٢٧

  .١٢١٩ه، المجلد الثالث، ص١٤٢٧اإلداریة لعام 
لعام ) ٦/ إس/ ٥٨(ه رقم ١٦/١/١٤٣٠لم الصادر في حكم دیوان المظا) (٢

ه، مجموعة األحكام والمبادئ ١٤٢٥لعام ) ق/١/ ٥٤٧(ه في القضیة رقم ١٤٣٠
  .١٦٠٩ه، المجلد الثالث، تراخیص، ص ١٤٣٠اإلداریة، 

لعام ) ١/إس/٨٧٩(ھـ، رقم ١٩/٥/١٤٣٢حكم دیوان المظالم الصادر في ) (٣
ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ ١٤٣٠عام ) ق/٢٤٩٨/٣(ه، قضیة رقم ١٤٣٢

  .٤١٤ھـ، المجلد الثاني، تعلیم ، ص١٤٣٢اإلداریة لعام 
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ول��یس مج��رد ق��ضاء تطبیق��ي، أن یق��وم بتوجی��ھ اإلج��راءات، وذل��ك ب��أن   
یخفف عبء اإلثبات ع�ن الموظ�ف بمطالب�ة جھ�ة اإلدارة باإلف�صاح ع�ن        

  .، إذا ما شكك فیھ الطاعن)١(سبب القرار الطعین
ق����ًا ل����ذلك ق����ضى دی����وان المظ����الم ف����ي حكم����ھ ال����صادر ف����ي  وتطبی

أن سلطة التأدیب ولئن كان لھا س�لطة تقدیری�ة       :" ھـ بأنھ ١٤/٣/١٤٣١
واسعة في تحدید عناصر المخالفة المسلكیة، بید أنھا ملزمة بأن ت�ستند          
ف��ي تق��دیرھا إل��ى وق��ائع مح��ددة ذات ط��ابع إیج��ابي أو س��لبي ارتكبھ��ا         

لم تقدم المدعى علیھا دلیًال موصًال یثب�ت  وحیث ... الموظف وثبتت قبلھ  
األفعال المنسوبة للمدعي، ولم تقدم ما یثبت كون بعض تلك األفعال تع�د   
مخالف���ة نظامی���ة أو إخ���الًال بواجب���ات الوظیف���ة، أو كونھ���ا م���ن األفع���ال   

 بالرغم م�ن إعطائھ�ا الوق�ت       - كما في موضوع طلب االستقدام     -المحرمة
تق��دیم ك��ل م��ا ل��دیھا ح��سبما ھ��و مثب��ت    الك��افي وإمھالھ��ا ع��دة جل��سات ل  

  .)٢(...بمحاضر الضبط 
ھ��ـ ٩/٨/١٤٢٧كم��ا ق��ضى دی��وان المظ��الم ف��ي حكم��ھ ال��صادر ف��ي    

وحیث إن المدعى علیھ�ا أف�صحت ع�ن أس�باب تكلیف�ھ ف�ي جل�سة                 :" بأن
ھـ والمتمثلة في أن المدعي غیر ملت�زم بأوق�ات العم�ل،       ٢٢/١٢/١٤٢٦

خالل السنة األخی�رة الت�ي   ) يمرض(إضافة إلى حصولھ على تقویم أداء       
ال تع��دو أن تك��ون أس��بابًا لتأدی��ب الموظ��ف عب��ر تكلیف��ھ خ��ارج مدین��ة         
ال�دمام، مخالف�ة ب�ذلك نظ�ام تأدی�ب الم�وظفین ال�ذي ح�صر العقوب�ات بم��ا          

اإلنذار اللوم، الحسم من الراتب، الحرمان من العالوة، الفصل م�ن           : یلي
ریطة أن تتم اإلجراءات الخدمة، وھي عقوبات كفیلة بالردع والزجر، ش      

اإلداریة والعملیة حسب ما وضع لھا من أنظم�ة وتعلیم�ات، وبن�اًء عل�ى        
م���ا تق���دم ذك���ره ف���إن ال���دائرة تنتھ���ي إل���ى إلغ���اء الق���رار اإلداري رق���م       

                                                           

محمود خلف حسین، الحمایة القانونیة لألفراد في مواجھة أعمال اإلدارة في ) (١
؛ محمد رفعت ٢٢١م، ص ١٩٦٨العراق، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، 
  .١٩٥م، ص١٩٩٠ عبدالوھاب، القضاء اإلداري، بدون دار نشر،

لعام ) ٦/إس/١٧٤(ه، رقم ١٤/٣/١٤٣١حكم دیوان المظالم الصادر في ) (٢
ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ ١٤٢٩لعام ) ق/٣٨٢٠/١(ھـ، قضیة رقم ١٤٣١

  .٥٦٦ھـ، المجلد الثاني، تأدیب، ص١٤٣١اإلداریة لعام 
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ھـ الصادر من وزارة الشؤون االجتماعیة ١٧/٣/١٤٢٦في ) ١٢٧٧٣(
  .)١("وما بني علیھ من آثار

صحة في القرارات اإلداریة في مجال      والظاھر مما تقدم أن قرینة ال     
اإلثبات محلھا قیام القرار صحیحًا منذ صدوره وعلى من ی�دعي العك�س             
إثبات ذلك، فإذا ما اقتنع القاضي باألدلة الت�ي ق�دمھا الم�دعي، ف�إن ذل�ك                 
یؤدي إل�ى زحزح�ة قرین�ة الم�شروعیة الت�ي یتمت�ع بھ�ا الق�رار اإلداري،             

ر إلى ع�اتق اإلدارة، وی�صبح م�ن    وینتقل عبء إثبات صحة أسباب القرا   
ص��الحیة القاض��ي إل��زام اإلدارة باإلف��صاح ع��ن س��بب الق��رار الطع��ین،        
ویمكن للقاضي اإلداري الكشف عن السبب الحقیق�ي للق�رار ع�ن طری�ق               
طلب المستندات التي اعتم�دت علیھ�ا اإلدارة ف�ي إص�دار الق�رار، وطل�ب                

  . الملف اإلداري للموظف

                                                           

) ق/١٠٢٢/٣(ھـ في القضیة رقم ٩/٨/١٤٢٧حكم دیوان المظالم الصادر في ) (١
ھـ، المجلد الثاني، ١٤٢٧ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة لعام ١٤٢٦لعام 

  .٧٢٧موظف، ص
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  اطب اث

 دىرداري اا ا   

   إزام ادارة ح ن ب ارار اطن

القاعدة العامة في فرنسا ھي نفسھا في المملكة العربی�ة ال�سعودیة            
، )١(وم����صر، وھ����ي ع����دم الت����زام الجھ����ة اإلداری����ة بت����سبیب قراراتھ����ا  

  .واالستثناء ھو التسبیب
ي النظ���ام والن���صوص الت���ي ألزم���ت اإلدارة بت���سبیب قراراتھ���ا ف���     

الفرن���سي كثی���رة ومتع���ددة، ن���ذكر منھ���ا عل���ى س���بیل المث���ال، الق���رارات 
التأدیبی��ة ف��ي مج��ال الوظیف��ة العام��ة، حی��ث تحت��اج تل��ك الق��رارات إل��ى       
التسبیب دائمًا، سواًء ك�ان ھن�اك ن�ص أم ال؛ ألن�ھ وإن ل�م یك�ن الت�سبیب              
مفروض�ًا ب��نص فإن��ھ یك��ون مفروض��ًا باعتب��اره أح��د المب��ادئ العام��ة ف��ي  

  . )٢(رنساف
من قانون التوظ�ف الفرن�سي رق�م        ) ١٩(وھذا ما قررتھ المادة رقم      

)  ٨٦(م والمع��دل بالق��انون رق��م  ١٩٨٣ یولی��و ١٣ال��صادر ف��ي ) ٦٣٤(
ال�سلطة الٍتأدیبی�ة    : "بقولھ�ا إن   م  ٢٠١٧ من ینایر ع�ام      ٢٧الصادر في   

من حق السلطة الت�ي تمل�ك ح�ق التعی�ین، وللموظ�ف الح�ق ف�ي االط�الع             
ف الشخصي وعلى جمیع الوث�ائق الملحق�ة ب�ھ، ول�ھ االس�تعانة          على المل 

. بم��دافع بمح��ض اختی��اره، وتل��زم الجھ��ة اإلداری��ة إش��عاره بھ��ذا الح��ق      
ولل��سلطة التأدیبی��ة توقی���ع عق��وبتي اإلن��ذار والل���وم دون الرج��وع إل���ى      

                                                           

(١) Autin Jean-Louis, « La motivation des actes 
administratifs unilatéraux, entre tradition nationale et 
évolution des droits européens », Revue française 
d'administration publique, ١/٢٠١١ (n° ١٣٨-١٣٧), p. ٨٦ et 
suiv. 

:حیث یقول  
 " elle n’instaure pas l’obligation pour l’administration 
de motiver ses decisions" 

، دار الثقافة للنشر ١علي جمعة محارب، التأدیب في الوظیفة العامة، ط) (٢
لعبادي، الموسوعة اإلداریة، ؛ محمد ولید ا٣٥٨م، ص٢٠٠٤والتوزیع، عمان، 

القضاء اإلداري، شروط قبول دعوى اإللغاء واآلثار المترتبة على الفصل فیھا، 
  .٦٠٨م، ص٢٠٠٨الجزء الثاني، دار الوراق للنشر، عمان، 
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است��شارة مجل��س التأدی��ب، أم��ا العقوب��ات األخ��رى ف��ال یج��وز لل��سلطة         
د استشارة مجلس التأدیب، ویجب أن یك�ون رأي   التأدیبیة توقیعھا إال بع   

  .)١("مجلس التأدیب والقرار الصادر بالعقوبة التأدیبیة مسببین
م�ن ق�انون الم�وظفین الفرن�سي الح�الي          ) ٦٧(كما تنص المادة رقم     

 ١٩ال�صادر ف�ي     ) ٥٣( والمع�دل بالق�انون رق�م        ١٩٨٤لسنة  ) ١٦(رقم  
بی��ة م��ن ح��ق ال��سلطة  ال��سلطة التأدی:" م عل��ى أن٢٠١٧م��ن ین��ایر ع��ام 

التي تملك التعیین، بعد أخذ رأي اللجنة اإلداریة ذات التمثی�ل المت�ساوي           
منعق��دة ف��ي ص��ورة مجل��س تأدی��ب، وطبق��ا لل��شروط المق��ررة ف��ي الم��ادة  

من الباب األول من النظام العام للموظفین، ویمك�ن لھ�ذه ال�سلطة              ) ١٩(
  .)٢("بھابعد أخذ رأي مجلس التأدیب نشر قرارات التأدیب وأسبا

                                                           

(١ ) Article (١٩)de la loi No (٦٣٤) du ١٣ juillet ١٩٨٣.Cette 
Article a ete' Modifié par Loi n° ٥٢٩-٨٧ du ١٣ juillet 
١٩٨٧, art. ٤, JORF du ١٦ JUILLET ١٩٨. 
" Aucune sanction disciplinaire autre que celles 
classées dans le premier groupe par les dispositions 
statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, 
territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans 
consultation préalable d'un organisme siégeant en 
conseil de discipline dans lequel le personnel est 
représenté. 
L'avis de cet organisme de même que la décision 
prononçant une sanction disciplinaire doivent être 
motivés.". 
(٢) Voir, Art (٦٧) Loi No (١٦) du ١١ Janvier ١٩٨٤. Cette 
Article a ete' Modifié par Loi n°٧١٥-٩١ du ٢٦ juillet ١٩٩١ 
- art. ٥ JORF ٢٧ juillet ١٩٩١. 
"Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie 
du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la 
commission administrative paritaire siégeant en 
conseil de discipline et dans les conditions prévues à 
l'article ١٩ du titre Ier du statut général. Cette autorité 
peut décider, après avis du conseil de discipline, de 
rendre publics la décision portant sanction et ses 
motifs." 
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) LYON(وتطبیقًا لذلك قضت المحكمة اإلداریة االستئنافیة بلیون       
یجب أن یك�ون الق�رار   :" م بأنھ٢٠١١ أبریل ٢٦في حكمھا الصادر في  

الصادر بتوقیع عقوبة تأدیبیة على الموظ�ف م�سببًا، وأن یك�ون مكتوب�ًا              
د ویشیر لالعتبارات القانونیة والواقعیة التي ت�شكل األس�اس ال�ذي اس�تن        

  . )١("إلیھ ھذا القرار
) Nantes(كما قضت المحكمة اإلداری�ة االس�تئنافیة بمدین�ة نان�ت      

حیث إن قرار : " م بأنھ٢٠١١ من أكتوبر عام ٧في حكمھا الصادر في 
عدم تجدید العقد من السلطة المختصة یستند إل�ى الكف�اءة المھنی�ة الت�ي             

یتع��ین األخ��ذ ف��ي ، وبالت��الي فإن��ھ )العام��ل( یتمت��ع بھ��ا ال��شخص المعن��ي 
 ھذا القرار ال یعتبر عقوبة تأدیبیة، من بین تلك التي یجب :االعتبار بأن

م، ١٩٧٩ل��سنة ) ٥٨٧(أن تك��ون م��سببة، تطبیق��ًا ألحك��ام الق��انون رق��م  
وبالت��الي ف��إن الق��رار المطع��ون فی��ھ ال��صادر ف��ي األول م��ن أكت��وبر ع��ام   

ك���ون م ال یعتب���ر عقوب���ة تأدیبی���ة، ول���یس م���ن ال���ضروري أن ی   ٢٠٠٨
  .)٢("مسببًا

كم��ا ق��ضى مجل��س الدول��ة الفرن��سي ف��ي ھ��ذا الخ��صوص ف��ي حكم��ھ 
األس��باب الت��ي اس��تند : "  م ب��أن٢٠١٠ م��ن ین��ایر ع��ام ١٣ال��صادر ف��ي 

إلیھا المجلس الوطني للتعلیم العالي والبحث العلمي لتوقیع عقوبة اللوم 
                                                           

(١) COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, ٣ème chambre - 
formation à ٣, mardi ٢٦ avril ٢٠١١, l'EHPAD LA SAON, N°: 
١١LY٠٠٣١٥, Inédit au recueil Lebon. 

:وجاء فیھ  
 "doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction 
; qu'aux termes de l'article ٣ de la même loi : La motivation exigée 
par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des 
considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de 
la décision."    
(٢)Cour Administrative d'Appel de Nantes, ٤ème chambre, 
١٠ ,٠٧/١٠/٢٠١١NT٠٢٢٦٥, Inédit au recueil Lebon. 

:وجاء فیھ     
"qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat 
serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente 
sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en 
considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le 
caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre de celles qui 
doivent être motivées en application des dispositions de la loi n° 
٥٨٧-٧٩ du ١١ janvier ١٩٧٩. que, dès lors, la décision contestée du 
١er octobre ٢٠٠٨, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction 
disciplinaire, n'avait pas à être motivée."  
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عل��ى موظ��ف ع��ام غی��ر كافی��ة، حی��ث أن��ھ ل��م ی��ذكر س��وى أن ال��شخص      
 بأعمال تحرش بزمیل لھ، دون أن یذكر الوق�ائع الت�ي ش�كلت       المعني قام 

مث��ل ھ��ذا ال��سلوك، ول��ذلك ف��إن أس��باب اتخ��اذ ھ��ذا الق��رار غی��ر كافی��ة،        
 م���ن ین���ایر ع���ام ١٥وانتھ���ى المجل���س إل���ى إلغ���اء الق���رار ال���صادر ف���ي 

  .)١("م بتوقیع عقوبة اللوم على الشخص المعني٢٠٠٨

ولك��ن نظ��رًا ألھمی��ة الت��سبیب   
)٢(

ھ م��ن آث��ار مھم��ة ال   ، ولم��ا یحقق�� 
تقتصر على الجانب التأدیبي وحده، فقد كانت ھذه األھمیة أساسًا لتحول 
رائع جرى في فرنسا، حی�ث أص�بح الت�سبیب ف�ي فرن�سا قاع�دة بموج�ب             

م، والمع�دل بالق�انون   ١٩٧٩ یولیو ١١الصادر في ) ٥٨٧(القانون رقم  
 على م، فبصدور ھذا القانون طرأ تحول أساسي١٩٨٦لسنة ) ٧٦(رقم 

مسألة تسبیب القرارات اإلداریة، حیث أنشأ التزام�ًا عام�ًا بت�سبیب كاف�ة              
  . )٣(القرارات الفردیة التي ال تكون في صالح األفراد

وتطبیق����ًا ل����ذلك ق����ضت محكم����ة االس����تئناف اإلداری����ة ف����ي لی����ون    
)LYON (      م بأن�ھ ٢٠١١ م�ن ابری�ل ع�ام       ٢٦في حكمھا الصادر ف�ي ":

                                                           

(١) Conseil d'État, ٤ème et ٥ème sous-sections 
reunites, mercredi ١٣ janvier ٢٠١٠, N°: ٣١٧٥٦٤, 
Mentionné au recueil Lebon. 

  :وجاء فیھ
"considérant, en premier lieu, que le Conseil national 
de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour 
infliger la sanction d'un blâme à M. A, s'est borné à 
estimer que l'intéressé s'était rendu coupable de 
harcèlement, sans indiquer les faits qui, selon lui, 
étaient constitutifs d'un tel comportement ; qu'il a, ce 
faisant, insuffisamment motivé sa décision; DECIDE: 
La décision du ١٥ janvier ٢٠٠٨ du Conseil national de 
l'enseignement supérieur et de la recherche statuant 
en matière disciplinaire est annulée. "  
(٢) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit 
administratif, Avril ٢٠١١, p. ٥٤ et suiv. 

 محمد، تسبیب القرارات اإلداریة في قضاء محكمة العدل األردنیة، بھمن أحمد) (٣
؛ سعد نواف العنزي، الضمانات اإلجرائیة في التأدیب، دراسة مقارنة، دار ٢٤ص

؛ أحمد عودة الغویري، قضاء اإللغاء في ٣٦٢م، ص ٢٠٠٧المطبوعات الجامعیة، 
  .٣٤٩م، ص ١٩٨٩ن، . ، د١األردن، ط
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ال�صادر  ) ٥٨٧( والثالث�ة م�ن الق�انون رق�م     وفقا ألحكام الم�ادتین األول�ى   
یتع�ین أن یت�ضمن الق�رار الت�أدیبي         :  بأن�ھ  ١٩٧٩ من یولیو عام     ١١في  

ال���صادر بتوقی���ع عقوب���ة اإلحال���ة إل���ى المع���اش االعتب���ارات القانونی���ة      
والواقعی��ة الت��ي ش��كلت األس��اس لھ��ذا الق��رار، ل��ذلك فم��ن واج��ب الجھ��ة    

 أن ت��شیر ف��ي قرارھ��ا إل��ى  اإلداری��ة عن��د توقی��ع العقوب��ة عل��ى الموظ��ف  
 الت�ي  - ال�دوافع –العقوبة الت�ي تری�د توقیعھ�ا عل�ى الموظ�ف، واألس�باب          

  .)١(رأت أنھا تبرر مثل ھذا اإلجراء
كم���ا ق���ضت المحكم���ة اإلداری���ة االس���تئنافیة بمرس���یلیا ف���ي حكمھ���ا   

ما ذكره مدیر المستشفى :" م بأن٢٠٠٩ من سبتمبر عام ٨الصادر في 
 غیر كاف لعزل موظف بالمست�شفى، ألن�ھ ل�م     من أسباب وعبارات عامة   

یح��دد وق��ائع مح��ددة ودقیق��ة ص��درت م��ن ال��شخص المعن��ي لتبری��ر ق��رار 
ال�صادر  ) ٥٨٧(عزلھ من وظیفتھ إعماًال للمادة األولى من القانون رقم          

م، ولذلك فإن قرار العزل یع�د غی�ر م�شروع؛ ألن�ھ      ١٩٧٩ یولیو   ١١في  
  .)٢("ال یستند إلى وقائع كافیة لتبریره

وب��رغم أن الق��انون س��الف ال��ذكر ل��م یف��رض مب��دأ وج��وب ت��سبیب      
، إال أن�ھ ق�د لط�ف م�ن ح�دة ھ�ذا المب�دأ             )٣(القرارات اإلداریة ك�التزام ع�ام     

المقرر وھو عدم وجوب تسبیب القرارات اإلداریة إال بنص، حی�ث أل�زم             
الم���شرع اإلدارة بموج���ب ھ���ذا الق���انون ت���سبیب طوائ���ف معین���ة م���ن        

                                                           

(١ ) COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, ٣ème 
chambre - formation à ١١ ,٢٦/٠٤/٢٠١١ ,٣LY٠٠٣١٥, Inédit au 
recueil Lebon.  
Voir articles ١er et ٣ de la loi n° ٥٨٧-٧٩ du ١١ juillet 
١٩٧٩, relative à la motivation des actes administratifs et à 
l'amélioration des relations entre l'administration et le 
public. Modifié par LOI n°٥٢٥-٢٠١١ du ١٧ mai ٢٠١١- art. ١٤ 
(٢) Cour Administrative d'Appel de Marseille, ٢ème chambre 
- formation à ٨ ,٣ septembre ٢٠٠٩, N°: ٠٧MA٠١٤٦٤, Inédit au 
recueil Lebon. 
(٣) « La jurisprudence interprète strictement le champ 
d’application de la loi de ١٩٧٩ », De Forges (Jean-
Marie), Droit administratif, PUF, ١٩٩١, p. ٦١. « Il ressort de la 
jurisprudence que la loi n’est pas appliquée de façon 
extensive mais avec rigueur dans les cas qu’elle 
vise » in Brisson (Jean-François) et Rouyère (Aude), Droit 
administratif, Pages d’amphi, Montchrestien ٢٠٠٤, p. ١٧٩. 
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رات اإلداری��ة الفردی��ة ال��صریحة الت��ي م��ن ش��أنھا  الق��رارات، وھ��ي الق��را
إلح��اق ال��ضرر ب��األفراد، والق��رارات اإلداری��ة الفردی��ة ال��صریحة الت��ي        

، )١(تتضمن خروجًا أو استثناًء من القواعد العامة في القوانین والل�وائح   
  .)٢(والقرارات الصریحة لھیئات التأمین االجتماعي

 اإلداري لعدم إلزامھا قانون�ًا   أما في حالة عدم تسبیب اإلدارة للقرار      
 - غی�ر الم�سبب    -بذكر األسباب التي استندت إلیھا، فیفترض في القرار         

، وھ��ذه القرین��ة الت��ي ت��صحب ك��ل ق��رار  )٣(أن��ھ ق��ام عل��ى س��ببھ ال��صحیح 
إداري كل غیر مسبب تبقى قائمة إلى أن یثبت الم�دعي عك�س ذل�ك، أي              

ون فی�ھ ھ�ي أس�باب غی�ر         یثبت أن األسباب التي بني علیھا القرار المطع       
مشروعة، وال یخفى على أحد في ھذه الحال�ة ال�صعوبة الت�ي ق�د تواج�ھ         
الم��دعي ف��ي إثب��ات عی��ب ال��سبب، حی��ث یتع��ین علی��ھ ال��سعي إل��ى إقن��اع    
القاضي بذلك، وفي حال�ة اقتناع�ھ بجدی�ة الحج�ج المقدم�ة ض�د م�ا ش�اب            

اري س�بب الق��رار اإلداري، ینتق�ل ع��بء إثب��ات ص�حة أس��باب الق��رار اإلد   
عل��ى ع��اتق اإلدارة،  لم��ا یت��وافر ل��دیھا م��ن م��ستندات وأوراق تفی��د ف��ي  

ولما یتمتع بھ القاضي اإلداري من دور إیجابي ف�ي  . الفصل في الدعوى 
توجی��ھ ال��دعوى اإلداری��ة فیك��ون ل��ھ س��لطة إل��زام اإلدارة باإلف��صاح ع��ن  

    .أسباب قرارھا، وتقدیم كل الوثائق التي كانت أساسًا التخاذ القرار
أن للقاض���ي اإلداري :  بقول���ھPierre Tifineوھ���ذا م���ا أك���ده  

صالحیة البحث ع�ن األس�باب الحقیقی�ة للق�رار اإلداري، وذل�ك ب�الوقوف              
ار، وف�ي حال�ة ع�دم وض�وح         على جمیع العناص�ر الت�ي اس�تند إلیھ�ا الق�ر           

                                                           

وھذه القرارات لیست في الغالب ضارة باألشخاص المخاطبین بھا، وإنما ھي ) (١
ھم من بعض القواعد العامة صدرت لصالحھم، باعتبارھا تتضمن استثنائ

المنصوص علیھا في القوانین واللوائح، ومثالھا إعفاء رب العمل من بعض القیود 
  .الالئحیة المتصلة بتنظیم وقت العمل والراحة

استنادًا إلى أن المؤمن علیھم في مواجھة ھیئات التأمین االجتماعي في مركز ) (٢
  .مماثل للمتعاملین مع اإلدارة

(٣ ) Delvolvé (P.), Le Conseil constitutionnel et la 
liberté d’enseignement : RFDA ١٩٨٥, p.٦٢٤;   Verpeaux 
(M.), Les principes fondamentaux reconnus par les lois 
de la République ou les principes énoncés dans les 
lois des Républiques ? : LPA ١٩٩٣, n° ٨٤, p. ٩; Jegouzo 
(Y.) et Loloum (F.), La portée juridique de la Charte de 
l’environnement : Droit adm., ٨ ,٢٠٠٤.  

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/author/tifine/
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األسباب التي استندت إلیھا اإلدارة فلھ أن یأمر اإلدارة بتقدیم مزی�د م�ن              
       .)١(األدلة، ولھ أن یطلب منھا إیضاح سبب القرار

وتطبیقًا لذلك قضى مجلس الدول�ة الفرن�سي ف�ي حكم�ھ ال�صادر ف�ي          
یدًا ومن حیث إن الطاعنین یحتجون تأی:" )٢(م بأنھ١٩٥٤ مایو عام ٢٨

لم��ا ن��سبوه بظ��روف ووق��ائع مح��ددة تك��ون ق��رائن جدی��ة، وأن س��كرتیر    
الدول���ة امتن���ع ع���ن بی���ان دواف���ع قرارت���ھ، فطل���ب المجل���س م���ن اإلدارة  

كل المستندات التي یمكن أن تكون عقیدة القاضي، وتسمح لھ  المختصة
بالتحقق من مزاعم الطاعنین، فامتنعت اإلدارة ع�ن تق�دیم الملف�ات الت�ي         

الملف�ات الت�ي یطل�ب مجل�س الدول�ة          " جلس واكتف�ت ب�الرد ب�أن      طلبھا الم 
إرس��الھا إلی��ھ تت��ضمن مجموع��ة األوراق والتق��اریر والوث��ائق الت��ي ت��م     
اتخاذ القرارات المطعون فیھا بعد االطالع علیھ�ا، وانتھ�ى المجل�س إل�ى      
عدم اقتناعھ بدوافع اإلدارة، وأن�ھ یخل�ص م�ن مجم�وع ظ�روف الق�ضیة            

  .)٣("فع الذي ینسبھ الطاعنون ثابتًاأنھ یجب اعتبار الدا

                                                           

(١) Pierre Tifine, Droit administratif français, ٢١٠٤, p. ١٣٢. 
:حیث یقول  

"Le contrôle des motifs de l’acte administratif conduit les 
juges à rechercher la cause de l’acte, c’est-à-dire ce 
pourquoi il a été pris, au regard des éléments qu’il contient. 
Il faut relever que si les motifs n’apparaissent pas 
clairement dans la décision, le juge peut ordonner un 
supplément d’instruction en vue de demander à 
l’administration de les préciser". 
(٢) C.E Ass. ٢٨ mai ١٩٥٤, Barel et autres, GAJA, ١٧e édition, 
٢٠٠٩, p. ٤٥٤. 
(٣) Voir aussi, Autin Jean-Louis, « La motivation des actes 
administratifs unilatéraux, entre tradition nationale et 
évolution des droits européens », Revue française 
d'administration publique, ١/٢٠١١ (n° ١٣٨-١٣٧), p. ٨٦ et suiv. 

:حیث یقول  
 "mais elle permet au juge dans le cadre de l’instruction 
d’un recours de contraindre l’administration à lui 
communiquer les motifs de son intervention, sous peine 
d’un renversement de la charge de la preuve, les 
allégations du requérant étant dès lors tenues pour 
exactes". 
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فالقاضي اإلداري یوجھ إجراءات الطعن وتحقیق�ھ، ف�ال یلق�ي ع�بء              
اإلثبات على عاتق الطاعن، وإنما یطلب منھ فقط أن یك�ون مح�ددًا، وأن             
یق��دم للمحكم��ة ك��ل وس��ائل اإلثب��ات الت��ي یمكن��ھ الح��صول علیھ��ا تأیی��دًا      

 مح��ددة فی��رفض القاض��ي  لطلبات��ھ، ف��إذا كان��ت طلبات��ھ غام��ضة أو غی��ر   
الطع��ن؛ ألن الط��اعن ی��ستطع إثب��ات ص��حة م��ا یدعی��ھ، أم��ا إذا ت��ضمنت     
تمك�ن م�ن تق��دیم مجموع�ة م��ن الق�رائن الجدی�ة، فعل��ى القاض�ي أن ینق��ل       
ع���بء اإلثب���ات عل���ى ع���اتق اإلدارة، ویطالبھ���ا باإلف���صاح ع���ن بواع���ث  

  .)١(القرار، وتقدیم الوثائق التي یراھا ضروریة لتكوین عقیدتھ
 ٦طبیقًا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمھ الصادر في وت

القاض�ي اإلداري بم�ا ل�ھ م�ن س�لطة ف�ي         :" م ب�أن  ٢٠٠٤من فبرایر عام    

                                                           

(١) C.E Ass. ٢٨ mai ١٩٥٤, Barel et autres, GAJA, 
١٧e édition, ٢٠٠٩, p. ٤٥٤. 

:وجاء فیھ  
"La décision du ٢٨ mai ١٩٥٤ est également 
remarquable en ce qu'elle précise les règles relatives à 
la charge de la preuve et les pouvoirs d'instruction du 
juge administratif. La procédure d'instruction devant la 
juridiction administrative a un caractère inquisitoire ; 
le demandeur n'a pas la charge de la preuve mais doit 
seulement se montrer précis et réunir, à l'appui de ses 
allégations, tous les moyens de preuve dont il peut 
disposer. Le juge peut rejeter comme telle une requête 
trop imprécise ; il se doit en revanche d'ordonner des 
mesures d'instruction pour compléter le dossier 
lorsque la requête comporte un ensemble de 
présomptions sérieuses. En l'espèce, le Conseil d'État, 
considérant que les requérants se prévalaient à l'appui 
de leur allégation de circonstances et de faits précis 
constituant de telles présomptions, a fait usage de son 
pouvoir d'exiger de l'administration la production de 
tous documents susceptibles d'établir la conviction du 
juge pour demander la production des dossiers 
constitués sur la candidature de chacun des 
requérants.". 
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توجیھ إجراءات الدعوى اإلداریة أن یطلب من الجھة اإلداریة اإلف�صاح           
  .)١(عن أسباب القرار الطعین

:" ھم بأن� ٢٠١٠ م�ن یولی�و ع�ام        ٧كما قضى في حكمھ الصادر في       
یقع على القاضي اإلداري في تتبعھ وتوجیھھ لم�سار إج�راءات ال�دعوى      
اإلداریة، أن یطلب م�ن األط�راف أن یق�دموا ك�ل عناص�ر التق�دیر وك�ذلك                  
جمیع األدلة التي من ش�أنھا أن ت�ساھم أو أن ت�ؤدي إل�ى تك�وین قناعت�ھ               

  .)٢(أو عقیدتھ
 ٢٦كما قضى مجلس الدولة الفرنسي كذلك في حكمھ الصادر في 

للقاضي اإلداري وبما لھ من دور إیجابي في " م بأن٢٠١٤فبرایر عام 
توجیھ إجراءات الدعوى، أن یأمر اإلدارة بتقدیم كل الوثائق التي تفید 
مشروعیة السبب التي استندت إلیھ، ولھا إثبات ذلك بكافة طرق 
اإلثبات، وحیث اتضح للمحكمة أن الجھة اإلداریة لم تبرر ولم تكشف 

ب القانوني لقرارھا أمام محكمة االستئناف اإلداریة، فإن قرار عن السب
محكمة االستئناف اإلداریة یكون بدون سند قانوني، وانتھى المجلس 

  .)٣(إلى أن المدعیة تكون محقة في طلب إلغاء القرار الطعین
وتجدر اإلشارة إلى أنھ حتى في الح�االت الت�ي أعف�ي فیھ�ا الم�شرع            

 طبق��ًا للق��انون -وب ت��سبیب الق��رارات اإلداری��ةالفرن��سي اإلدارة م��ن وج��
م، والمع��دل بالق��انون رق��م  ١٩٧٩ یولی��و ١١ال��صادر ف��ي  ) ٥٨٧(رق��م 

                                                           

(١) C.E, ٦ février ٢٠٠٤, requête numéro ٢٤٠٥٦٠ : Rec. 
p.٤٨, concl. Silva ; RFDA ٢٠٠٤, p.٧٤٠, concl. Silva ; 
AJDA ٢٠٠٤, p.٤٣٦, chron. 

:وجاء فیھ  
" le juge de l’excès de pouvoir a la possibilité de 
procéder, à la demande de l’administration, à une 
substitution des motifs de la décision attaquée ". 
(٢) C.E, ٧ juillet ٢٠١٠, Poliak, n°٣٢٢٦٣٦. 

:وجاء فیھ  
" Il appartient au juge administratif, dans la conduite 
de la procédure inquisitoire, de demander aux parties 
de lui fournir tous les éléments d’appréciation de 
nature à établir sa conviction". 
(٣) C.E ٢٦ février ٢٠١٤, Hammoumi, n° ٣٥٦٥٩٥. 
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حال��ة م��ا إذا ك��ان اإلف��شاء ع��ن  : )١( والمتمثل��ة ف��يم١٩٨٦ل��سنة ) ٧٦(
أسباب قرارھا فیھ مساسًا ببعض األس�رار كاألس�رار الطبی�ة أو األس�رار              

، أو ت���وافرت حال���ة  )٢(ل���وطنيالم���ستبعد إذاعتھ���ا ل���ضرورات ال���دفاع ا   
؛ إال أن ھذا اإلعفاء ال یمن�ع        -االستعجال، أو في حالة القرارات الضمنیة     

القاضي اإلداري من إلزام اإلدارة باإلفصاح ع�ن تل�ك األس�باب ف�ي وق�ت             
  .الحق

وتطبیقًا لذلك قضي مجلس الدولة الفرن�سي ف�ي حكم�ھ ال�صادر ف�ي               
 للم��ادة الخام��سة م��ن   وطبق��ًا:" ... م بأن��ھ١٩٨٥ م��ن م��ارس ع��ام   ٢٩

م، والمع�دل بالق�انون   ١٩٧٩ یولیو ١١الصادر في ) ٥٨٧( رقم  القانون
م، ب��شأن ت��سبیب الق��رارات اإلداری��ة وتح��سین   ١٩٨٦ل��سنة ) ٧٦(رق��م 

العالق���ة ب���ین اإلدارة والجمھ���ور، ف���إن أي ق���رار ض���مني ال یحت���اج إل���ى 
وز تسبیب، وال یعتبر القرار في ھذه الحالة غیر مشروع، وم�ع ذل�ك یج�            

ل��صاحب ال��شأن خ��الل م��دة الطع��ن الق��ضائي أن یطل��ب م��ن جھ��ة اإلدارة   
توض��یح س��بب الق��رار ال��ضمني ب��الرفض، وف��ي ھ��ذه الحال��ة یتع��ین عل��ى  
الجھ��ة اإلداری��ة أن تعلن��ھ باألس��باب خ��الل ال��شھر الت��الي لتق��دیم الطل��ب،   

                                                           

(١) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit 
administratif, Avril ٢٠١١, p. ٥٦ en ٥٧. 

:حیث یقول  
"Les exceptions: Le législateur a estimé que, dans 
certains cas, l’obligation de motiver pouvait ne pas 
être appliqué. Il s’agit essentiellement des cas où les 
motifs concernent la sécurité extérieure de l’Etat et 
l’ordre public. De même, le respect de la vie privée tel 
que consacré par l’article ٨ de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme et l’article ٢٢ de la 
Constitution justifie également de faire exception à 
ladite obligation. Le respect du secret professionnel 
peut aussi justifier, dans certains cas, une exception 
au principe de la motivation". 
(٢) Cette question du secret légitime avait été omise 
par la loi de ١٩٧٩ ; elle a fait l’objet d’un ajout à travers 
la loi du ١٧ juillet ١٩٨٦ qui lie le secret des motifs à 
celui qui prévaut en matière d’accès aux documents 
administratifs. 



 

- ٧٣١ -

ویمتد میعاد الطعن الق�ضائي إل�ى ش�ھرین م�ن ت�اریخ إعالن�ھ باألس�باب،          
لك فإن سكوت الجھة اإلداریة أربعة أشھر بعد تقدیم الطلب وبناء على ذ

إلیھ��ا م��ن ص��احب ال��شأن، ال ین��تج عن��ھ ق��رارًا ض��منیًا جدی��دًا ب��الرفض      
ومنفصًال عن القرار اآلخر، وال یمكن لھذا القرار الجدید أن یك�ون س�ببًا    
لطعن آخر عن بسبب إساءة استخدام السلطة، وإنما ھذا السكوت یسمح 

شأن دون التقی���د ب���شرط الم���دة أن یطع���ن ف���ي الق���رار  فق���ط ل���صاحب ال���
الضمني األول، والذي ف�ي ح�ال ع�دم تق�دیم الت�سبیب الك�افي یك�ون غی�ر               

   .)١(قانوني

                                                           

(١) C.E, ٢٩ mars ١٩٨٥, Testa, , n° ٤٦٣٧٤ ;٤٥٣١١, rec. p. 
٩٣. 

  :وجاء فیھ
" Cons. qu’aux termes de l’article ٥ de la loi du ١١ 
juillet ١٩٧٩ relative à  la motivation des actes 
administratifs  » une décision implicite 
intervenue  dans des cas où une décision explicite 
aurait dû être motivée n’est pas  illégale du seul fait 
qu’elle n’est pas assortie de cette 
motivation.  Toutefois, à la demande de l’intéressé 
formulée dans les délais du recours  contentieux, les 
motifs de toute décision implicite de rejet devront 
lui  être communiqués dans le mois suivant cette 
demande. Dans ce cas, le délai  du recours 
contentieux contre ladite décision est prorogé 
jusqu’à  l’expiration de ٢ mois suivant le jour où les 
motifs lui auront été  communiqués  » ; qu’il résulte de 
ces dispositions que le silence gardé  pendant plus de 
٤ mois sur une demande de communication des motifs 
d’une  décision implicite de rejet n’a pas pour effet de 
faire naître une  nouvelle décision implicite de rejet 
détachable de la première et pouvant  faire elle-même 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que 
ce  silence permet seulement à l’intéressé de se 
pourvoir sans condition de  délai contre la décision 
implicite initiale qui, en l’absence de  communication 
de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité ; ". 
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م ٢٠٠٦ م��ن ین��ایر ع��ام  ٢٧كم��ا أك��د ذل��ك ف��ي حكم��ھ ال��صادر ف��ي   
في حال�ة طل�ب ص�احب ال�شأن م�ن الجھ�ة اإلداری�ة توض�یح             :" ... بقولھ

فإن��ھ یتع��ین علیھ��ا أن تعلن��ھ بأس��باب  أس��باب الق��رار ال��ضمني ب��الرفض،  
القرار خالل الشھر التالي لتقدیم طلبھ، ویمتد میعاد الطعن القضائي إلى           

  .)١(شھرین من تاریخ إعالنھ بأسباب القرار

                                                           

(١) CE ٢٧ janvier ٢٠٠٦, Préfet de l’Hérault, n° ٢٧٣٢٢٠. 
  :وجاء فیھ

" …Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée 
dans le délai de recours contentieux, les motifs de 
toute décision implicite de rejet devront lui être 
communiqués dans le mois suivant cette demande. 
Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre 
ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux 
mois suivant le jour où les motifs lui auront été 
communiqués". 
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  املبحث الثاني

  جزاء عدم إفصاح اإلدارة عن سبب القرار الطعني

ور انتھینا فیما سبق إلى أن للقاض�ي اإلداري بم�ا ل�ھ م�ن س�لطة ود                
إیجابي في توجیھ الدعوى اإلداری�ة إل�زام اإلدارة باإلف�صاح ع�ن أس�باب               

، ولھ أن یطلب منھا اس�تكمال الم�ستندات المرتبط�ة بموض�وع             )١(قرارھا
الدعوى والتي یرى ضرورة توافرھا لحسم الن�زاع، وف�ي حال�ة تق�اعس             
أو امتناع اإلدارة عن تقدیم ذلك، فإنھ ُیعد قرینة على وجود عی�ب ش�اب             

 الق����رار اإلداري وی����ؤدي إل����ى الحك����م بع����دم م����شروعیة الق����رار  س����بب
  .)٢(اإلداري

ولما كانت دراستنا دراسة مقارنة بین النظ�ام الم�صري وال�سعودي            
والفرنسي، فإنن�ا س�نتناول ف�ي ھ�ذا المبح�ث لج�زاء ع�دم إف�صاح اإلدارة                
ع��ن س��بب الق��رار الطع��ین ف��ي ك��ل ف��ي ك��ل م��ن م��صر والمملك��ة العربی��ة  

  : ، وذلك في ثالثة مطالب على النحو التاليالسعودیة وفرنسا

جزاء عدم إف�صاح اإلدارة ع�ن س�بب الق�رار الطع�ین      : المطلب األول 
  .في مصر

جزاء عدم إفصاح اإلدارة عن س�بب الق�رار الطع�ین           : المطلب الثاني 
  .في المملكة العربیة السعودیة

جزاء عدم إفصاح اإلدارة عن س�بب الق�رار الطع�ین        : المطلب الثالث 
  . فرنسافي

  
  

                                                           

(١) Autin Jean-Louis, « La motivation des actes 
administratifs unilatéraux, entre tradition nationale et 
évolution des droits européens », Revue française 
d'administration publique, ١/٢٠١١ (n° ١٣٨-١٣٧), p. ٨٦ et 
suiv. 
(٢) CE Sect., ٢٤ juillet ١٩٨٢, Belasri, Rec. ٣٢٢ ; Idoux 
(Pascale), La contradiction en droit administratif 
français, thèse Université Montpellier ٢٠٠٥ ,١, p. ٦٠٤. 
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  اطب اول

  زاء دم إح ادارة ن ب ارار اطن  ر

انتھى الفقھ والقضاء المصري إلى صالحیة القاضي اإلداري بإلزام         
اإلدارة باإلف�صاح ع��ن س�بب الق��رار الطع�ین، إذا م��ا ش�كك فی��ھ الم��دعي،     
ب��أن یطل��ب منھ��ا الك��شف ع��ن ال��سبب الحقیق��ي للق��رار ع��ن طری��ق طل��ب  

تندات التي استندت إلیھا اإلدارة في إصدار الق�رار، ف�إذا نكل�ت ع�ن          المس
تقدیم األوراق المتعلق�ة بموض�وع الن�زاع، ف�إن ذل�ك یق�یم قرین�ة ل�صالح                  

  .)١(المدعي بصحة ادعائھ وسالمة ما قدمھ من أدلة
 ١٢وھذا ما أكدتھ المحكمة اإلداری�ة العلی�ا ف�ي حكمھ�ا ال�صادر ف�ي           

وم�ن حی�ث إن�ھ عل�ى ھ�دى م�ا تق�دم         :" ام بقولھ�  ١٩٩٥من نوفمبر ع�ام     
 أكت��وبر ٢٣جمیع��ھ، ولم��ا ك��ان الثاب��ت م��ن ظ��اھر األوراق أن��ھ بت��اریخ     

بمنع الزیارة عن   ) الطاعن الثاني (صدر قرار مدیر عام السجون      ١٩٩٣
المحكوم علیھما عبود عبد اللطیف الزم�ر وط�ارق عب�د الموج�ود الزم�ر         

شاقة المقضي بھا علیھم�ا  المودعین لیمان طره لتنفیذ عقوبة األشغال ال  
 أم�ن دول�ة إال بت�صریح م�ن النیاب�ة         ١٩٨١ ل�سنة    ٤٦٢في القضیة رقم    

 م�ن الق�انون رق�م       ٤٢العامة، وذلك ألسباب متعلق�ة ب�األمن طبق�ًا للم�ادة            
 في شأن تنظیم السجون، ولم یف�صح م�صدر الق�رار            ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦

 تط�رح الجھ�ة   ماھیة األسباب األمنیة التي دعت إلصدار ھذا القرار، ولم 
اإلداری���ة ف���ي س���احة الق���ضاء اإلداري أي أص���ول اس���تمدت منھ���ا ھ���ذه    
األسباب األمنیة، وإنما امتنعت عن اإلفصاح عن س�بب قرارھ�ا وحجب�ت           
األصول الت�ي اس�تمدتھ منھ�ا، واكتف�ت ب�القول ب�أن الق�رار ال�صادر منھ�ا                  
یستند ألس�باب متعلق�ة ب�األمن مم�ا یع�د م�ن قبی�ل األق�وال المرس�لة الت�ي              
یتعین االلتفات عنھا، وكل ذل�ك یق�یم قرین�ة عل�ى ع�دم قی�ام الق�رار عل�ى                    

  .)٢("صحیح سببھ فیضحى مخالفًا ألحكام القانون
 من أبری�ل ع�ام      ٧كما قضت المحكمة نفسھا في حكمھا الصادر في         

ولم���ا ك���ان الم���دعیین ق���د ت���وافرت ف���ي ش���أنھم كاف���ة    :" م بأن���ھ٢٠٠٧

                                                           

 أبوزید فھمي، القضاء اإلداري ومجلس الدولة، منشأة المعارف، مصطفى) (١
؛ محمد كامل لیلة، الرقابة على أعمال اإلدارة، ٦٠٧م، ص١٩٧٩، ٤اإلسكندریة، ط

  .١١٩٩م، ص١٩٦٩، ٢الكتاب الثاني، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط
 ١١٧٤م طعن رقم ١٢/١١/١٩٩٥حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (٢

  .٧، القاعدة رقم٤٧، ص١، جـ٤١ع، المجموعة، س. ق٤٠لسنة 



 

- ٧٣٥ -

عضویة المجل�س ال�شعبي المحل�ى    االشتراطات المتطلبة قانونًا للترشیح ل 
لقریة أم الزین، ودلیل ذلك ورود أسماؤھم بكشف الترشیح الصادر ع�ن   

، فم�ن ث�م یك�ون ق�رار اس�تبعادھم           ٩/٣/٢٠٠٢الجھة اإلداریة والم�ؤرخ     
 غی�ر ق�ائم عل�ى س�ند م�ن          ١١/٣/٢٠٠٢من الترش�یح بالك�شف الم�ؤرخ        

ادھم ولم تق�دم  القانون خاصة، وأن الجھة اإلداریة لم تبرر أسباب استبع       
  .)١(..."مستندات مما یعد قرینة لصالحھم 

 م�ن  ٢٠كما قضت المحكمة اإلداریة العلیا في حكمھا الصادر في       
ومت��ى ك��ان ذل��ك وكان��ت محكم��ة الق��ضاء    :" م بأن��ھ٢٠٠٨م��ایو ع��ام  

اإلداري ق��د كلف��ت الجھ��ة اإلداری��ة بتق��دیم م��ا یفی��د ح��صول المطع��ون      
لتعھ�د ال�ذي التزم�ت فی�ھ بخدم�ة          ضدھا على بعثة داخلیة وك�ذا تق�دیم ا        

الوزارة أو أی�ة جھ�ة أخ�رى ، إال أن الجھ�ة اإلداری�ة نكل�ت ع�ن تق�دیم                  
تلك المستندات رغم تأجیل الدعوى لھذا ال�سبب ع�دة م�رات ، كم�ا أن                 
الجھة اإلداریة لم تقدم تلك المستندات أمام ھذه المحكمة رغ�م منحھ�ا             

م ، ٢٤/١١/٢٠٠٨أج����ًال ل����ذلك بجل����سات المرافع����ة المنعق����دة ف����ي     
م وإذ ك���ان م���ن المق���رر وفق���ًا لحك���م  ٢٢/٤/٢٠٠٨م ، ١٩/٢/٢٠٠٨

 ل��سنة ٢٥الم��ادة األول��ى م��ن ق��انون اإلثب��ات ال��صادر بالق��انون رق��م       
 أنھ عل�ى ال�دائن إثب�ات االلت�زام وعل�ى الم�دین إثب�ات ال�تخلص                ١٩٦٨

ولما كان الطاعن لم یقدم دلیًال على أن المطعون ضدھا مدینة لھ . منھ
 جنیھ���ا، وم���ن ث���م یك���ون طل���ب الط���اعن إل���زام     ١٤٢٩٫٨٦٠بمبل���غ 

 جنیھ��ا غی��ر ق��ائم ١٤٢٩٫٨٦٠المطع��ون ض��دھا ب��أن ت��ؤدي ل��ھ مبل��غ  
  .)٢(على سند من القانون

                                                           

 لسنة ٦١٦٢م طعن رقم ٧/٤/٢٠٠٧حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (١
ع، مجموعة المبادئ التي قررتھا  المحكمة اإلداریة العلیا، الدائرة األولى، . ق٤٨

 القاعدة رقم ،٥٣٩، ص ٢٠٠٧ إلى إبریل ٢٠٠٦الجزء األول  من أول أكتوبر 
٨٥ .  
م  الطعن رقم ٢٠/٥/٢٠٠٨حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر بجلسة ) (٢

علیا،  الدائرة الثالثة علیا، َمَجُموِعة الَقَواِنِیْن َوالَمَباِدْئ ٠ ق٤٦ لسنة ١٢٣٠٠
، )م٢٠٠٩/ ٢٠٠٧(الَقاُنوِنیة المبادئ الھامة في أحكام المحكمة اإلداریة العلیا، 

؛ وراجع حكمھا ١٠، ص ٢م،  المبدأ رقم ٢٠١٠ل، أفراد وعقود، طبعة الجزء األو
علیا ـ ـ ٠ ق٤٩ لسنة ١٠١١١م الطعن رقم ٢٠/٥/٢٠٠٨الصادر بنفس الجلسة 

إال أن الجھة " وجاء فیھ. ٨، ص١الدائرة الثالثة علیا، المرجع السابق، مبدأ رقم 
ر الذي یقیم قرینة لصالح اإلداریة قد نكلت عن تقدیم ھذه المستندات رغم طلبھا األم

المدعي مؤداھا التسلیم بصحة ما یدعیھ ویكون القرار السلبي بامتناع الجھة 
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م ٢٠١٠ م�ن فبرای�ر ع�ام        ١٦وقضت أیضًا في حكمھا ال�صادر ف�ي         
ومت��ى ك��ان ذل��ك وك��ان الثاب��ت م��ن األوراق أن الجھ��ة اإلداری��ة     :" بأن��ھ

ا یفی�د قی�ام لجن�ة مخالف�ات المنتفع�ین ب�إجراء             المطعون ضدھا لم تقدم م�     
تحقیق مع الطاعن وشقیقھ حول المخالف�ة المن�سوبة إلیھم�ا، والمتعلق�ة             
بنجلیھم�ا ع��ن زراع��ة األرض للغی�ر، كم��ا ل��م تق�دم أص��ل الق��رار ال��صادر    
بإلغاء انتفاع المذكورین باألرض للوقوف على م�دى اس�تیفائھ ش�رائطھ            

عتم���اد م���ن جھ���ة االخت���صاص، ب���ل  القانونی���ة م���ن حی���ث الت���سبیب واال 
ورفضھا مما یفید عدم االستدالل على مث�ل ھ�ذا الق�رار، ول�م ُیَق�دم مل�ف                 

 والم��دعى ١٩٧٩ ل��سنة ٦٩لجن��ة مخالف��ات المنتفع��ین ف��ي الطل��ب رق��م   
ب��صدور الق��رار الم��ذكور، رغ��م س��ابق طلب��ھ م��ن دائ��رة فح��ص الطع��ون    

تقط�ع ب�بطالن   وتغریمھا لسبب عدم تنفیذ القرار، وھذه األم�ور مجتمع�ة        
قرار إلغاء انتفاع الطاعن وشقیقھ باألرض محل الطعن لمخالفتھ ألحكام          
القانون، األمر الذى یتعین معھ القضاء بإلغائھ م�ع م�ا یترت�ب عل�ى ذل�ك            

  .)١(."من آثار
م ٢٠١٤ من أغسطس عام ٣١وقضت كذلك في حكمھا الصادر في 

نك�ول اإلدارة ع�ن     استقر قضاء المحكمة اإلداری�ة العلی�ا عل�ى أن           :" بأنھ
تق��دیم الم��ستندات واألوراق یق��یم قرین��ة ل��صالح الم��دعي ب��صحة ادعائ��ھ  

وإذا ك�ان األص�ل أن ع�بء اإلثب�ات یق�ع            ... وسالمة م�ا قدم�ھ م�ن أدل�ھ،          
على عاتق المدعي، إال أن ھذا األخذ بھذا األصل على إطالقھ ف�ي مج�ال          

ع الح��ال المنازع��ات ف��ي مج��ال المنازع��ات اإلداری��ة ال ی��ستقیم م��ع واق��     
وطبیع��ة النظ��ام اإلداري ال��ذي تح��تفظ بمقت��ضاه اإلدارة ف��ي غال��ب األم��ر   
بالوثائق والملفات ذات األثر الحاسم في المنازعات مما یتعذر معھ على           
األفراد تحدید مضمونھا تحدیدًا دقیقًا، لذا فإنھ من المبادئ المستقرة في 

اق والم���ستندات  المج���ال اإلداري أن اإلدارة تلت���زم بتق���دیم س���ائر األور   
المتعلقة بموض�وع الن�زاع والمنتج�ة ف�ي إثبات�ھ إیجاب�ًا ونفی�ًا مت�ى طل�ب                   

                                                                                                                              

اإلداریة عن تسلیم المدعي أصل عقد إیجار المحل المؤجر لھ قرارًا سلبیًا مخالفًا 
للواقع والقانون حریًا باإللغاء مع ما یترتب علي ذلك من آثار أخصھا منح المدعي 

  ".لعقد أصل ذلك ا
 ٧٧١١م طعن رقم ١٦/٢/٢٠١٠حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (١

  .ع، الدائرة الثانیة موضوع. ق٥١لسنة 
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منھا ذلك، فإذا نكلت عن تقدیم األوراق المتعلقة بموض�وع الن�زاع، ف�إن          
  .   )١("ذلك یقیم قرینة لصالح المدعي على صحة ما یدعیھ

 ٢٣كما قضت المحكمة اإلداریة العلیا كذلك في حكمھا ال�صادر ف�ي            
اس�تقر ق�ضاء المحكم�ة اإلداری�ة العلی�ا          :" م بأن�ھ  ٢٠١٦من فبرای�ر ع�ام      
ال یؤخ��ذ بھ��ا " یق�ع ع��بء اإلثب��ات عل�ى ع��اتق الم�دعي   " عل�ى أن قاع��دة 

على إطالقھا في مجال المنازعات اإلداریة، حی�ث تح�تفظ اإلدارة بجمی�ع             
یتع�ین عل�ى جھ�ة      : الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة، وأث�ر ذل�ك أن�ھ         

ة تقدیم األوراق والمستندات الالزمة للفصل في الدعوى متى طلب اإلدار
ونكول اإلدارة عن ذلك یقیم قرینة لصالح المدعي ب�صحة      ... منھا ذلك،   

  . )٢("ادعائھ وسالمة ما قدمھ من أدلة
وھذا ما أكدتھ محكمة القضاء اإلداري في حكم حدیث لھا صادر في 

الجامع�ة الم�دعى علیھ�ا    إم�ا وأن  :" م بقولھا٢٠١٧ من مارس عام   ٢٨
قد تقاعست عن تقدیم معاییر وضوابط منح درجات أعمال ال�سنة، فم�ن              
ثم یعد ذلك نكوًال من جانبھا عن تقدیم كاف�ة الم�ستندات الالزم�ة للف�صل                
في الدعوى، ویعد قرینة على عدم مشروعیة الق�رار المطع�ون فی�ھ ف�ي                

 والحال كذلك الشق الخاص بدرجة أعمال السنة، ومن ھو ما یتعین معھ 
القضاء بأحقیة الطالب في الحصول عل�ى درج�ات أعم�ال ال�سنة بالكام�ل           
ومقدارھا خمس درجات في المواد التي حصل فیھا على ما ھو أقل م�ن             
خم��س درج��ات ف��ي أعم��ال ال��سنة، وك��ذا درج��ات الرأف��ة المق��ررة لع��ام       

  .)٣("م متى توافرت في الطالب شروط استحقاقھا٢٠١٦/ ٢٠١٥
ق��دم یت��ضح لن��ا ب��أن للقاض��ي اإلداري دور إیج��ابي ف��ي   وھ��دیًا بم��ا ت

توجیھ الدعوى اإلداریة والتحقیق فیما ُیع�رض علی�ھ م�ن وق�ائع وأدل�ھ،               
، - البین��ة عل��ى م��ن ادع��ى-فیخف��ف م��ن وط��أة األص��ل الع��ام ف��ي اإلثب��ات  

وذل��ك ب��أن یل��زم اإلدارة باإلف��صاح ع��ن س��بب الق��رار الطع��ین، ویلزمھ��ا    

                                                           

 ١٧٣٤م طعن رقم ٣١/٨/٢٠١٤حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (١
 لسنة ١٥٢٣م طعن رقم ١٨/٧/٢٠٠٦ قضائیة؛ وحكمھا الصادر في ٥٩لسنة 

  . یر منشورةعلیا، أحكام غ. ق٤٦
 ٢٧٦٥٩م طعن رقم ٢٣/٢/٢٠١٦حكم المحكمة اإلداریة العلیا الصادر في ) (٢

 ٤٤٠٨م طعن رقم ٢٨/٤/٢٠١٠ع، مجموعة؛ وحكمھا الصادر في . ق٥٥لسنة 
 ٤٦ لسنة ١٨٨٠م طعن رقم ٢٧/٦/٢٠٠٩ قضائیة؛ وحكمھا الصادر في ٤٩لسنة 

  .قضائیة، أحكام غیر منشورة
 ٢٨٥٨٢م دعوى رقم ٢٨/٣/٢٠١٧داري الصادر في حكم محكمة القضاء اإل) (٣

  .ق، الدائرة األولى١٧لسنة 



 

- ٧٣٨ -

وریة ف��ي ال��دعوى والت��ي اس��تند علیھ��ا    ك��ذلك بتق��دیم الم��ستندات ال��ضر  
القرار، إذا م�ا تب�ین ل�ھ ص�حة م�ا دف�ع ب�ھ الم�دعي وم�ا قدم�ھ م�ن أدل�ة،                  
وبالت��الي تك��ون الجھ���ة اإلداری��ة أم��ام خی���ارین؛ إم��ا تق��دیم الم���ستندات       
واإلفصاح عن سبب القرار الطعین، أو االمتناع، فإذا أفصحت عن سبب       

ید ذلك، عاد الوضع إلى األصل القرار الطعین وقدمت المستندات التي تؤ
وھ��و قی��ام الم��دعي بإثب��ات دع��واه م��ن خ��الل تل��ك الم��ستندات، وأم��ا إذا    
امتنعت اإلدارة عن اإلفصاح عن سبب القرار الطعین وتقدیم الم�ستندات   
الت��ي اس��تندت إلیھ��ا، ف��إن ذل��ك دلی��ل عل��ى ت��سلیمھا بم��ا یطلب��ھ الم��دعي     

  .)١(وبصحة أسانید دعواه
اء اإلداري ف�ي م�صر یكتف�ي م�ن الط�اعن أن      وبمعنى آخر فإن القض   

یقدم لیس دلیًال كامًال على عدم صحة السبب، بل مجرد قرائن تشكك في 
ص�حة س��بب الق�رار، ویترت��ب عل��ى ذل�ك نق��ل ع��بء إثب�ات ص��حة الق��رار     
على اإلدارة، ویكون للقاضي في ھذه الحالة بما لھ من دور إیج�ابي ف�ي     

رة باإلف��صاح ع��ن س��بب الق��رار   توجی��ھ ال��دعوى اإلداری��ة أن یل��زم اإلدا  
الطعین، وتقاعس أو امتناع اإلدارة عن تقدیم ما ُطلب منھا، یقیم قرین�ة     

  .لصالح المدعي بصحة ما یدعیھ

ب اطا  

  زاء دم إح ادارة ن ب ارار اطن 

ودا را ا   

فق�ھ والق�ضاء    انتھى الفقھ والقضاء السعودي إل�ى م�ا انتھ�ى إلی�ھ ال            
إذا ما استطاع المدعي أن ی�شكك ف�ي ص�حة س�بب الق�رار               المصري بأنھ   

اإلداري، فإن ذلك یؤدي إلى زحزحة قرینة المشروعیة الت�ي یتمت�ع بھ�ا           
الق��رار اإلداري، وینتق��ل ع��بء إثب��ات ص��حة أس��باب الق��رار إل��ى ع��اتق      
اإلدارة، ویصبح من صالحیة القاضي إلزام اإلدارة باإلف�صاح ع�ن س�بب     

لق��رار الطع��ین، ویمك��ن للقاض��ي اإلداري الك��شف ع��ن ال��سبب الحقیق��ي    ا
للقرار عن طریق طلب المستندات التي استندت إلیھا اإلدارة في إص�دار            

                                                           

عامر بن محمد بن عامر الحجري، بحث في الرقابة القضائیة على عیب ) (١
؛ أشرف ٥٥م، ص٢٠١١السبب في دعوى مراجعة القرار اإلداري، إبریل 

راسة مقارنة، عبدالفتاح أبوالمجد، تسبیب القرارات اإلداریة أمام قاضي اإللغاء، د
  .١٦٥م، ص٢٠٠٧دار منشأة المعارف، اإلسكندریة، 
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القرار، فإذا نكلت عن تقدیم األوراق المتعلقة بموضوع النزاع، فإن ذلك 
  . )١(یقیم قرینة لصالح المدعي على صحة ما یدعیھ

:" ھـ بأن�ھ ٢/١/١٤٢٧ان المظالم في حكمھ وتطبیقًا لذلك قضى دیو   
وحی��ث إن��ھ م��ن الثاب��ت والم��ستقر علی��ھ أن التحلی��ل المخب��ري یعتب��ر  ... 

قرینة بسیطة قابلة إلثبات العك�س، ھ�ذا إذا تم�ت عل�ى الوج�ھ ال�شرعي،            
وبما أن المدعي قد نازع في النتیجة المسندة إلیھ، وبناًء عل�ى ذل�ك ق�ام          

م�ن، وتم�ت إع�ادة التحلی�ل فظھ�رت      مرجع�ھ بمخاطب�ة مست�شفى ق�وى األ    
النتیج��ة ب��سلبیة العین��ة لم��ادة اإلمفیت��امین المخ��درة، م��ا یزی��د ال��شك ف��ي  
نتیجة التحلیل األولى، وال یغی�ر م�ن ذل�ك م�ا أوردت�ھ الم�دعى علیھ�ا ف�ي           
مذكرتھا من أن سبب كون نتیجة التحلیل الثانیة، ھو توقف المدعي عن 

ثمانیة ع�شر یوم�ًا؛ ألن ھ�ذا ك�الم          تعاطي المادة المخدرة لمدة تزید على       
 لم تق�دم م�ا یثب�ت    - اإلدارة-مرسل ال دلیل علیھ، كون أن المدعى علیھا      

قیامھا بالتدابیر واالحترازات الت�ي تتناس�ب م�ع خط�ورة التھم�ة بتع�اطي        
المخ��در، كاالحتف��اظ بالعین��ة المن��سوبة إلی��ھ، أو تك��رار التحالی��ل ف��ي م��دد 

لم��سلم ھ��و براءت��ھ م��ن ھ��ذه ال��تھم،  متقارب��ة، خ��صوصًا أن األص��ل ف��ي ا
وع��دم تعاطی��ھ المخ��درات والم��سكرات، فھ��ذا كل��ھ یجع��ل القرین��ة الت��ي        
اعتم��دت علیھ��ا الم��دعى علیھ��ا ف��ي إنھ��اء خدم��ة الم��دعي مج��رد ظ��ن ال   
یمك�ن االس��تناد إلی��ھ ف��ي االس��تدالل، ال س�یما وق��د تط��رق إلی��ھ االحتم��ال،   

ذه ثب�ت عك�سھا بالتحلی�ل       وبالتالي یبطل بھ االستدالل، وقرینة التحلیل ھ�       
وإذا تق��رر م��ا س��بق فإن��ھ یت��ضح أن التحلی��ل المخب��ري ال��ذي  ... الث��اني، 

قامت بھ المدعى علیھا ال یصلح إلثبات شبھة تعاطي المخ�درات، ف�ضًال             
عن أن مجرد الشبھة ال یمكن أن ترتب آثارًا نظامیة تؤدي إل�ى الف�صل،     

ر اإلداري وما ترت�ب علی�ھ     األمر الذي تنتھي معھ الدائرة إلى إلغاء القرا       
  .)٢(من آثار

بإلغ�اء ق�رار   :" ھ�ـ ١٤٣٠/ ١٦/١كما قضى ف�ي حكم�ھ ال�صادر ف�ي       
السلبي المتمث�ل باالمتن�اع   ) أمانة منطقة المدینة المنورة(المدعى علیھا  

                                                           

عامر بن محمد بن عامر الحجري، الرقابة القضائیة على عیب السبب في ) (١
؛ ٥٥، ١٩، ١٨م، ص٢٠٠١دعوى مراجعة القرار اإلداري، سلطنة عمان، إبریل 

لثقافة للنشر فھد عبدالكریم أبوالعثم، القضاء اإلداري بین النظریة والتطبیق، دار ا
  .٣٩٣، ٣٩٢م، ص٢٠١١ - ه١٤٣٢والتوزیع، 

٢ لعام ) ٥/ت/١١(ھـ، رقم ٢/١/١٤٢٧حكم دیوان المظالم الصادر في ) (
ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ ١٤٢٤لعام ) ق/١٨١٦/١(ھـ، قضیة رقم ١٤٢٧

  .٣٧٣ھـ، المجلد الثاني، ص١٤٢٧اإلداریة لعام 



 

- ٧٤٠ -

رخ��صة إن��شاء س��كني وتج��اري عل��ى الج��زء      (...) ع��ن م��نح الم��دعي   
اریخ بت�����) ٦/١١(الغرب�����ي م�����ن عق�����اره الممل�����وك ل�����ھ بال�����صك رق�����م 

ھـ، وذلك لنكول الجھة اإلداریة عن تقدیم المستند النظ�امي         ٤/٨/١٤٠٠
  .)١("الذي یبرر امتناعھا عن منح الترخیص رغم تكرار طلب الدائرة 

ھـ ١٤/٣/١٤٣١ وقضى دیوان المظالم أیضًا في حكمھ الصادر في 
وتأسیسًا على ما مضى فإنھ لما كان القرار المتظلم من�ھ ل�م ی�بن                :" بأنھ

سند صحیح من الوقائع والنظام، حیث لم تقدم المدعى علیھا دل�یًال     على  
موصًال یثبت األفعال المنسوبة للمدعي، ول�م تق�دم م�ا یثب�ت ك�ون بع�ض               
تلك األفعال تع�د مخالف�ة نظامی�ة أو إخ�الًال بواجب�ات الوظیف�ة، أو كونھ�ا                  

 ب��الرغم م��ن - كم��ا ف��ي موض��وع طل��ب االس��تقدام -م��ن األفع��ال المحرم��ة 
الوقت الكافي وإمھالھا عدة جلسات لتقدیم كل ما ل�دیھا ح�سبما            إعطائھا  

ھو مثبت بمحاضر الضبط، مما تنتھي معھ ال�دائرة إل�ى أن الق�رار مح�ل                
الطعن معیب بعیبي السبب ومخالفة النظم واللوائح،  یكون حینئ�ذ حری�ًا              

  .)٢(باإللغاء وما یترتب علیھ من آثار
ل�����صادر ف�����ي كم�����ا ق�����ضى دی�����وان المظ�����الم ك�����ذلك ف�����ي حكم�����ھ ا 

 - جھ�ة اإلدارة   -أم�ا أن ت�بِن الم�دعى علیھ�ا          :" ... ھـ بأنھ ١٨/٢/١٤٣٢
قرارھ��ا بإبع��اد الم��دعي وأس��رتھ ع��ن ال��بالد عل��ى دع��اوى ل��م تثب��ت أم��ام  
ال��دائرة بم��ستند یؤك��د ص��حتھا، ودون وج��ود أی��ة مخالف��ة تثب��ت بح��ق        
الم��دعي ت��ستوجب ذل��ك، ف��إن ذل��ك ُیع��د مخالف��ة جوھری��ة ل��ركن ال��سبب      

د م��ن ت��وافره ف��ي الق��رار اإلداري، وإال أص��بح الق��رار معیب��ًا     وال��ذي الب�� 
، وما دام األمر كذلك والقرار اإلداري حین صدوره البد  ...متعینًا إلغاؤه   

أن یكون مكتمل األركان وال�شروط، ومت�ى اخت�ل رك�ن م�ن ھ�ذه األرك�ان           
كان حریًا باإللغاء، وحیث إن المدعي ل�م ُتح�ل الم�دعي للمحكم�ة إلثب�ات                

، وتصرفات اإلدارة منوطة بالم�صلحة، واألص�ل        ... بما نسب إلیھ     إدانتھ
براءة الذمة حتى یقوم ال�دلیل عل�ى خ�الف ذل�ك، وأوراق الق�ضیة خالی�ة                 

) ٥٩٩٩٦(تمام��ًا م��ن أی��ة تھم��ة ض��د الم��دعي، ل��ذا ف��إن إلغ��اء الق��رار       

                                                           

لعام ) ٦/ إس/ ٥٨(ھـ رقم ١٦/١/١٤٣٠حكم دیوان المظالم الصادر في ) (١
ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ ١٤٢٥لعام ) ق/١/ ٥٤٧(ھـ في القضیة رقم ١٤٣٠

  .١٦٠٠ھـ، المجلد الثالث، تراخیص، ص١٤٣٠اإلداریة، 
لعام ) ٦/إس/١٧٤(ھـ، رقم ١٤/٣/١٤٣١حكم دیوان المظالم الصادر في ) (٢

األحكام والمبادئ ھـ، مجموعة ١٤٢٩لعام ) ق/٣٨٢٠/١(ه، قضیة رقم ١٤٣١
  .٥٦٦ھـ، المجلد الثاني، تأدیب، ص١٤٣١اإلداریة لعام 
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ھـ بات أمرًا حتمیًا، األمر الذي تقضي بھ ال�دائرة،        ٩/١١/١٤٢٨بتاریخ  
إم��ارة / دائرة بإلغ��اء الق��رار ال��صادر م��ن الم��دعى علیھ��ا  ل��ذلك حكم��ت ال�� 

  .)١(منطقة عسیر ضد المدعي، لما ھو موضح باألسباب
ف�ي حال�ة ع�دم ق�درة اإلدارة عل�ى توض�یح       : ونخلص مم�ا س�بق أن�ھ      

موقفھ��ا، أو ع��دم ق��درتھا عل��ى إثب��ات ص��حة س��بب الق��رار اإلداري أم��ام   
ھ المحكمة م�ن أس�انید   المحكمة، أو في حالة امتناعھا عن تقدیم ما تطلب        

وأدلة، أو ع�دم توض�یح م�ا تطل�ب المحكم�ة استی�ضاحھ م�ن أم�ور خ�الل             
نظر الدعوى، فإن ذلك ُیعد قرینة على صحة م�ا یطال�ب ب�ھ الم�دعي ف�ي            

  . دعواه
وتج��در اإلش��ارة إل��ى أن��ھ ی��شترط لنق��ل ع��بء إثب��ات ص��حة أس��باب     

ج واألدل�ة  القرار اإلداري إلى عاتق اإلدارة ، أن یقدم الم�دعي م�ن الحج�            
ما یؤدي إل�ى اقتن�اع القاض�ي بحجج�ھ وأس�انیده، أم�ا إذا ك�ان م�ا یقدم�ھ                     
المدعى لم یقتنع بھ القاضي، فإن ذلك ال یؤدي إلى الت�شكیك ف�ي ال�سبب        

  .التي استندت إلیھ اإلدارة في إصدار قرارھا
وتطبیق����ًا ل����ذلك ق����ضى دی����وان المظ����الم ف����ي حكم����ھ ال����صادر ف����ي  

ر الدائرة إلى أن ھذه التقاریر ص�درت        وتشی:" ... ھـ بأنھ ١٣/٣/١٤٢٧
بتاریخ مت�أخر ع�ن ت�اریخ المراجع�ة الفعل�ي، ل�ذلك ف�إن ال�دائرة ال تعتب�ر             
لھ��ذه اإلج��ازة المرض��یة حجی��ة لم��ا س��بق ذك��ره، ولع��دم تق��دیمھا لجھ��ة      
اإلدارة في موعدھا الصحیح، كم�ا أن أغل�ب ھ�ذه اإلج�ازات ص�ادرة ع�ن               

تشفیات حكومیة منتشرة مستوصفات أھلیة متفرقة على رغم وجود مس    
وأم�ا م�ا دف�ع ب�ھ     ... في البلد، مما ی�شكك ف�ي م�صداقیة ھ�ذه اإلج�ازات،            

ب�أن  ... المدعي وكالة من أنھ لم ی�تم التحقی�ق م�ع موكل�ھ، فیج�اب عن�ھ                  
التحقیق من عدمھ ال یؤثر في األم�ر ش�یئًا م�ا دام أن الموظ�ف ق�د غ�اب                    

 م��ن أن موكل��ھ طل��ب وأم��ا م��ا ذك��ره الم��دعي وكال��ة... تل��ك الم��دة فع��ًال، 
ھ��ـ، ف��إن ذل��ك ال یعطی��ھ    ٢٤/٤/١٤٢٤التحوی��ل للعم��ل اإلداري بت��اریخ   

العذر بالغیاب دون عذر مشروع، ومم�ا س�بق ف�إن ال�دائرة ت�رى س�المة                 
القرار المتظلم منھ وموافقتھ لصحیح النظام، وبعد المداول�ة فق�د حكم�ت         

لتعل��یم، ض��د وزارة التربی��ة وا... ب��رفض ال��دعوى المقام��ة م��ن : ال��دائرة

                                                           

لعام ) ٢/إس/١٨٢(ھـ، رقم ١٨/٢/١٤٣٢حكم دیوان المظالم الصادر في ) (١
ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة ١٤٢٩لعام ) ق/٧/٤(ھـ، قضیة رقم ١٤٣٢

  .٦٨٥ھـ، المجلد الثالث، ص١٤٣٢لعام 
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اإلدارة العام����ة للتربی����ة والتعل����یم بمنطق����ة الج����وف، لم����ا ھ����و مب����ین     
  .)١(باألسباب

  اطب اث

ر  نطرار اب ا ن دارةح ادم إ زاء  

إذا م��ا طع��ن الم��دعي ف��ي األس��باب الت��ي اس��تندت إلیھ��ا اإلدارة ف��ي    
ء اإلثب��ات إص��دار قرارھ��ا، ف��إن القاض��ي اإلداري الفرن��سي ال یلق��ي بع��ب 

كلیة على المدعي، وإنما یطلب منھ فقط أن یكون محددًا، وأن یجمع كل   
، فإذا كانت )٢(وسائل اإلثبات التي یمكنھ الحصول علیھا تأییدًا الدعاءاتھ   

صحیفة الطعن غام�ضة أو غی�ر مح�ددة فی�رفض الطع�ن ألن الط�اعن ل�م                   
لقرائن ، أما إذا تضمنت على العكس مجموعة من ا        )٣(یثبت صحة أقوالھ  

الجدیة، فعلى القاض�ي أن یكم�ل المل�ف ب�إجراءات التحقی�ق، ع�ن طری�ق             
وف��ي حال��ة  .  )٤(إل��زام اإلدارة بتق��دیم الوث��ائق الت��ي تؤی��د اتخ��اذ قرارھ��ا    

تق��اعس أو امتن��اع اإلدارة ع��ن تق��دیم ذل��ك، أو ع��دم ق��درتھا عل��ى إثب��ات  
صحة السبب الت�ي اس�تندت إلی�ھ ف�ي قرارھ�ا، ف�إن ذل�ك ُیع�د قرین�ة عل�ى                 
وج���ود عی���ب ش���اب س���بب الق���رار اإلداري وی���ؤدي إل���ى الحك���م بع���دم        

  .)٥(مشروعیة القرار اإلداري
ف�ي حال�ة ع�دم    :  في ھذا الخ�صوص بأن�ھ  Pierre Tifineویقول 

ندت إلیھ�ا اإلدارة فل�ھ أن ی�أمر اإلدارة بتق�دیم         وضوح األسباب الت�ي اس�ت     

                                                           

لعام ) ٦/ت/٢٠٥(ھـ، رقم ١٣/٣/١٤٢٧لم الصادر في حكم دیوان المظا) (١
ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ ١٤٢٥لعام ) ق/٢٣٦٠/١(ھـ، قضیة رقم ١٤٢٧

  .٥١٦ھـ، المجلد الثاني، ص١٤٢٧اإلداریة لعام 
(٢) cf.C.E, Sect, ٢٣ déc ١٩٥٥, Lévy, Rec.٦٠٨; D. 
١٩٥٦٫٢٧, concle.Lasfy; ٢٧ oct ١٩٦٥m Ministre de 
l'éducation nationale c. Sukada et Lamas, Rec.٥٥٧; D. 
١٩٦٦٫١٤٥, note. Gilli.       
(٣) C.E, ٩ juill ١٩٥٤, Cordelet, Rec. ٤٣٩; A.J. 
١٩٥٤٫١١٫٣٩٦,note Long.  

أحمد یسري، أحكام المبادئ في القضاء اإلداري الفرنسي، الطبعة العاشرة، ) (٤
  .٦٥٨م، ص١٩٩٥دار الفكر الجامعي، 

(٥) C.E Sect., ٢٤ juillet ١٩٨٢, Belasri, Rec. ٣٢٢ ; Idoux 
(Pascale), La contradiction en droit administratif 
français, thèse Université Montpellier ٢٠٠٥ ,١, p. ٦٠٤. 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/author/tifine/
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مزی�د م�ن األدل��ة، ول�ھ أن یطل��ب منھ�ا إی��ضاح س�بب الق��رار، وف�ي حال��ة       
صمت اإلدارة وعدم تقدیمھا ما ُطِلب منھا، فإن القاضي یعتبر أن الدافع            

       .)١(الذي تمسك بھ الطاعن ثابتًا وصحیحًا
 حكم�ھ ال�صادر ف�ي      وتطبیقًا ل�ذلك ق�رر مجل�س الدول�ة الفرن�سي ف�ي            

م بإلغاء القرار اإلداري المطعون فی�ھ، بع�د أن         ١٩٥٤ من مایو عام     ٢٨
رف��ضت اإلدارة اط��الع مجل��س الدول��ة عل��ى الملف��ات الت��ي طالبھ��ا بھ��ا،     
والت���ي تمكن���ھ م���ن تك���وین عقیدت���ھ، وت���سمح ل���ھ ب���التحقق م���ن م���زاعم 

 حیث رفض سكرتیر الدولة برئاسة مجلس الوزراء بق�رارات         الطاعنین،
 ترش��یح خم��سة أف��راد لم��سابقة دخ��ول     ١٩٥٣ م��ن ٧، ٣درة ف��ي  ص��ا

المدرسة الوطنی�ة، وبع�د ب�ضعة أی�ام ن�شرت ال�صحافة بیان�ًا ب�أن ع�ضوًا                  
بمكتب سكرتیر الدولة أعلن أن الحكوم�ة ل�ن تقب�ل أي مرش�ح ش�یوعي،               
فطعن المرشحون الخمسة على ق�رار رف�ض ترش�یحھم اس�تنادًا إل�ى أن�ھ            

عتبر المجلس أن الدافع الذي یتمسك ب�ھ      تم رفضھم ألسباب سیاسیة، وا    
امتنع���ت اإلدارة ع���ن تق���دیم ، وذل���ك بع���د أن الط���اعنون ص���حیحًا وثابت���ًا
  .)٢(الملفات التي طلبھا المجلس

                                                           

(١) Pierre Tifine, Droit administratif français, ٢١٠٤, p. 
١٣٢. 

:حیث یقول  

" Il faut relever que si les motifs n’apparaissent pas 
clairement dans la décision, le juge peut ordonner un 
supplément d’instruction en vue de demander à 
l’administration de les préciser. En cas de silence de 
l’administration le juge présumera exacts les motifs 
allégués par le requérant qui les conteste". 

(٢) C.E Ass. ٢٨ mai ١٩٥٤, Barel et autres, GAJA, 
١٧e édition, ٢٠٠٩, p. ٤٥٤. 
" Par décisions des ٣ et ٧ août ١٩٥٣, le secrétaire 
d'État à la présidence du conseil refusa cinq 
candidatures au concours d'entrée de l'Ecole nationale 
d'administration. Quelques jours plus tard, la presse 
publiait un communiqué d'après lequel un membre du 
cabinet du secrétaire d'État avait déclaré que le 
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 طلب مجموع الوثائق -ولم یكن مثل ھذا المنھج في التحقیق جدیدًا 
 -الذي اتخ�ذ الق�رار بع�د االط�الع علیھ�ا ول�یس فق�ط بی�ان بواع�ث الق�رار              

لم یكن قد استعمل حتى ذلك الحین إال في حاالت نادرة، ولجأ إلی�ھ         ولكن  
 س��الف ال��ذكر، وق��د أعمل��ھ   Barelالق��ضاء الفرن��سي كثی��رًا من��ذ حك��م    

خ��صوصًا بمناس��بة ق��رار بف��رض اإلقام��ة الجبری��ة اتخ��ذ، ح��سب ادع��اء     
الطاعن على أساس وقائع غیر صحیحة مادیًا، وبمناسبة ف�صل ألس�باب        

 ص��حیحة، وف��ي ھ��ذه الح��االت اص��طدم إج��راء   سیاس��یة أو ألس��باب غی��ر 
  . )١(التحقیق بإھمال اإلدارة، وأدى ذلك إلى إلغاء القرار المطعون فیھ
 de(وتطبیق�ًا ل��ذلك ق��ضت المحكم��ة اإلداری�ة االس��تئنافیة بنان��سي   

Nancy (  ع���دم : "م ب���أن٢٠٠٥ یونی���ھ ١٦ف���ي حكمھ���ا ال���صادر ف���ي
بت��ت ال ت��شكل خط��أ، إذا م��ا ث) inaptitude(الج��دارة أو ع��دم الكف��اءة 

وال یمكن أن تكون سببًا التخاذ إجراءات تأدیبیة، لذلك اعتبرت المحكمة   
) Anita X(أن القرار الصادر من السید مدیر المستشفى عل�ى ال�سیدة   

بخفض وظیفتھا إلى الدرج�ة الثامن�ة، م�ستندًا إل�ى ع�دم ق�درتھا المھنی�ة            
ًا للقانون یتعین إلغ�اؤه،     لتبریر توقیع العقوبة التأدیبیة علیھا، یعد مخالف      

وانتھت المحكمة إلى إلغاء قرار السید مدیر المستشفى فیما تضمنھ من           

                                                                                                                              

gouvernement ne voulait accepter aucun candidat 
communiste à l'E.N.A. Les cinq intéressés saisirent le 
Conseil d'État de recours en annulation, en soutenant 
que l'autorisation de concourir leur avait été refusée 
uniquement en raison des opinions politiques qui leur 
avaient été imputées…. Il a ensuite déduit du refus de 
l'administration de déférer à cette demande et de 
l'ensemble des circonstances de l'affaire que 
l'allégation des requérants, quant au motif du refus qui 
leur avait été opposé, devait être regardée comme 
établie.".l 
(١) C.E Ass. ٣٠ juin ١٩٥٩, Grange, Rec.٨٥, concl. 
Chardeau; C.E. Ass, ١١ mai ١٩٧٣, Sanglier, Rec. ٣٤٤; 
A.J.١٩٧٣٫٤٢٨, note Larger; R.D.P.١٩٧٣٫١٧٤٧, note M. 
Waline. 

أحم���د ی���سري، أحك���ام المب���ادئ ف���ي الق���ضاء اإلداري / وللمزی���د م���ن األحك���ام راج���ع
  .٦٥٨، ص ١٩٩٥الفرنسي، الطبعة العاشرة، 
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، وبتعوی��ضھا بمبل��غ  )Anita X(تخف��یض وظیف��ة أو مرتب��ة ال��سیدة    
  .)١(" یورو عن األضرار التي لحقت بھا من جراء ھذه العقوبة١٥٠٠

ای�ر   فبر٢٦كما قرر مجلس الدولة الفرنسي في حكم�ھ ال�صادر ف�ي         
م بإلغاء القرار اإلداري ال�صادر م�ن إدارة المست�شفى، لع�دم            ٢٠١٤عام  

تقدیم الجھة ما یفید الوثائق التي تفی�د م�شروعیة ال�سبب الت�ي اس�تندت                
إلیھ، وحیث اتضح للمحكمة أن الجھة اإلداریة لم تبرر ول�م تك�شف ع�ن           
ال��سبب الق��انوني لقرارھ��ا أم��ام محكم��ة االس��تئناف اإلداری��ة، ف��إن ق��رار    
محكمة االستئناف اإلداریة یك�ون ب�دون س�ند ق�انوني، وانتھ�ى المجل�س               

 ف���ي طل���ب إلغ���اء الق���رار     Hammoumi --إل���ى أحقی���ة ال���سیدة   
  .)٢(الطعین

 م��ن ٧كم��ا ق��ضى مجل��س الدول��ة الفرن��سي ف��ي حكم��ھ ال��صادر ف��ي   
في حال�ة ال�شك یق�ع عل�ى القاض�ي الت�زام          :" م إلى أنھ  ٢٠١٠یولیو عام   

ة بتقدیم كل األدلة التي من شأنھا تكوین قناعتھ، بأن یأمر الجھة اإلداری   
ول��ھ ف��ي س��بیل ذل��ك أن ی��أمر بك��ل إج��راء تحقی��ق مفی��د ف��ي ھ��ذا ال��شأن،   

                                                           

(١) CAA. de Nancy, ٣EME CHAMBRE, FORMATION A ٣, 
du jeudi ١٦ juin ٢٠٠٥, Mme Anita X, N° ٠١NC٠٠١٥١, 
Inédit au recueil Lebon. 

   :وجاء فیھ  
" l’inaptitude, à la supposer établie, n’est pas 
constitutive d’une faute et ne peut justifier une 
sanction disciplinaire ; … DECIDE: Article ١er: Le 
jugement en date du ٢١ novembre ٢٠٠٠ du Tribunal 
administratif de Châlons-en-Champagne et la décision 
du directeur du centre hospitalier de Sedan en date du 
٢٠ septembre ١٩٩٩ sont annulés. Article ٢: Le centre 
hospitalier de Sedan est condamné à verser à Mme X 
la somme de mille cinq cents euros (٥٠٠ ١ €).".  
(٢) CE ٢٦ février ٢٠١٤, Hammoumi, n° ٣٥٦٥٩٥. 

:وجاء فیھ  
" que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier 
si la décision contestée devant lui a été ou non prise 
pour des motifs entachés de discrimination, … ; qu’en 
cas de doute, il lui appartient de compléter ces 
échanges en ordonnant toute mesure d’instruction 
utile;". 
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وانتھى المجلس إلى أن القرار المطروح أمامھ م�شوبًا بعی�ب ال�سبب أو               
  .)١("الباعث

م ١٩٨٥ من مارس ع�ام      ٢٩كما قضى كذلك في حكمھ الصادر في        
إلداریة غیر ملزم�ة بت�سبیب الق�رارات ال�ضمنیة     إذا كانت الجھة ا   :" بأنھ

 یولی��و ١١ال�صادر ف��ي  ) ٥٨٧( رق��م طبق�ًا للم��ادة الخام�سة م��ن الق�انون   
م، ب��شأن ت��سبیب ١٩٨٦ل��سنة ) ٧٦(م، والمع��دل بالق��انون رق��م  ١٩٧٩

الق��رارات اإلداری���ة وتح��سین العالق���ة ب��ین اإلدارة والجمھ���ور، إال أنھ���ا    
ا ما طلب المدعي ذلك، وف�ي حال�ة   ملزمة باإلفصاح عن أسباب القرار إذ   

عدم إفصاحھا عن دوافع القرار إذا ما ُطِل�َب منھ�ا ذل�ك، ف�إن الق�رار یع�د            
  .)٢("غیر مشروع

م ٢٠٠٦ م��ن ین��ایر ع��ام ٢٧ حكم��ھ ال��صادر ف��ي وھ��ذا م��ا ردده ف��ي
ال�صادر ف�ي   ) ٥٨٧( رقم  إذا  كانت المادة الخامسة من القانون      :" بقولھ

م، بشأن  ١٩٨٦لسنة  ) ٧٦(قانون رقم   م، والمعدل بال  ١٩٧٩ یولیو   ١١
تسبیب القرارات اإلداریة وتحسین العالقة ب�ین اإلدارة والجمھ�ور تعف�ي      
اإلدارة من تسبیب القرارات الضمنیة، وأن عدم التسبیب ال یعیب القرار    
اإلداري، ولكن إذا تقدم صاحب الشأن إلى جھة اإلدارة خالل مدة الطعن            

لك���شف ع���ن س���بب الق���رار ال���ضمني   الق���ضائي بطل���ب، یطالبھ���ا فی���ھ با  
بالرفض، فإن اإلدارة تكون ملزمة بإبداء أسباب القرار، وفي حالة ع�دم    
إف��صاح الجھ��ة اإلداری��ة ع��ن أس��باب الق��رار، ف��إن الق��رار اإلداري یك��ون   

  .)٣(غیر مشروع
وتجدر اإلشارة إلى أن القضاء الفرنسي قد اتج�ھ إل�ى التخفی�ف م�ن      

 إثبات جدیة ومحددة بقدر كاف، في       إلزام المدعي بالحصول على مبادئ    
حالة طعنھ في س�بب الق�رار اإلداري، وذل�ك ف�ي الح�االت الت�ي ل�م یوج�د                    
فیھ��ا إل��زام عل��ى اإلدارة بت��سبیب قرارھ��ا، حی��ث أم��رت محكم��ة ب��اریس    

م الجھ��ة اإلداری��ة ١٩٥٩ م��ایو ع��ام ٦اإلداری��ة ف��ي حكمھ��ا ال��صادر ف��ي 
                                                           

(١) C.E, ٧ juillet ٢٠١٠, Poliak, n°٣٢٢٦٣٦. 
:وجاء فیھ  

" Il appartient au juge administratif, dans la conduite 
de la procédure inquisitoire, de demander aux parties 
de lui fournir tous les éléments d’appréciation de 
nature à établir sa conviction". 
(٢) C.E, ٢٩ mars ١٩٨٥, Testa, n°٤٦٣٧٤;٤٥٣١١, erc. P. ٩٣. 
(٣) CE ٢٧ janvier ٢٠٠٦, Préfet de l’Hérault, n° ٢٧٣٢٢٠. 
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رین���ة خاص���ة تأیی���دًا بتق��دیم المل���ف، بینم���ا ل���م یك���ن الط��اعن ق���دم أی���ة ق  
لمزاعمھ، وإزاء رفض اإلدارة الرد على ھذا األمر، انتھت المحكمة إلى           

  .)٢(، وأید مجلس الدولة ھذا الحكم في االستئناف)١(إلغاء القرار الطعین
كم��ا یج��در التنوی��ھ إل��ى أن للجھ��ة اإلداری��ة أن ت��ستبدل ال��سبب أو       

 عدة أسباب ارتكزت الباعث إذا كانت قد تمسكت أو أثارت أثناء التحقیق
  .علیھا قانونًا

 م��ن ٥وتطبیق��ًا ل��ذلك ق��ضى مجل��س الدول��ة ف��ي حكم��ھ ال��صادر ف��ي   
ویترت��ب عل��ى ذل��ك أن ع��دم م��شروعیة :" ... م بأن��ھ٢٠١٤فبرای��ر ع��ام 

السبب أو الباعث في القرار اإلداري یمكن تصحیحھا أو تجنبھا إذا ك�ان             
أو بع��دة أس��باب  أثن��اء التحقی��ق ب��سبب - آث��ار-م��صدر الق��رار ق��د تم��سك 

قانونیة أو واقعیة، والتي من شأنھا أن یرتكز علیھا قانونًا، وأن ذل�ك ال   
یمك��ن التم��سك ب��ھ أو إثارت��ھ إال م��ن قب��ل م��صدر الق��رار المطع��ون فی��ھ،    
وبالت��الي ف��إن القاض��ي ل��یس ل��ھ ال��صالحیة أو ال��سلطة ف��ي أن یثی��ر أو      

 إذا كان��ت  إال.)٣(یتم��سك م��ن تلق��اء نف��سھ باس��تبدال ال��سبب أو الباع��ث     
وذل��ك إذا ت��دخل . )٤(س��لطة الجھ��ة اإلداری��ة مقی��دة ف��ي اتخ��اذ ھ��ذا الق��رار 

  المشرع وفرض على اإلدارة أن ال تتدخل إال إذا قام سبب بعینھ للتدخل، 

                                                           

(١) T.A, Paris, ٦ mai ١٩٥٩, Vicat-Blanc, A.J. ١٩٥٩٫١١٫٣٦٠, 
concl.Sauzetm note V.S. 
(٢) C.E, ٢١ déc ١٩٦٠, premier minister c. Vicat-Blanc,Rec. 
١٠٩٣; D. ١٩٦١٫٤٢١, note Chapus; A.J. ١٦٧ .١٩٦١, note V.     
(٣) CE, ٥ février ٢٠١٤, requête numéro ٣٦٧٨١٥, Société 
Pludis. 

:وجاء فیھ  
"dont il résulte que l’illégalité des motifs de la décision peut 
être régularisée si son auteur invoque, durant l’instruction, 
un ou plusieurs motifs de droit ou de fait qui sont 
susceptibles de la fonder légalement. Elle ne peut être 
demandée que par l’auteur de la décision attaquée, et par 
conséquent le juge n’a pas le pouvoir d’invoquer d’office la 
substitution de motifs".    
(٤) CE, ٧ janvier ١٩٨٣, requête numéro ٢٦٧٢٥, Ministre de 
l’industrie c/ Sogeba : Rec. p.١. 

:وجاء فیھ  
" sauf dans les cas où la décision a été prise dans 
l’exercice d’une compétence liée ".     
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وحینئذ یصبح اخت�صاص اإلدارة مقی�دًا، وھن�ا یتع�ین عل�ى القاض�ي                
التحق��ق م��ن ال��سبب ب��شروطھ الت��ي فرض��ھا الم��شرع لك��ي یك��ون الق��رار  

  .اإلداري مشروعًا
ونخلص مما سبق أن القضاء اإلداري الفرنسي وبما یتمتع ب�ھ م�ن           
دور إیجابي في توجیھ ال�دعوى اإلداری�ة والتحقی�ق فیھ�ا، ق�د خف�ف م�ن            

 حیث إنھ في حالة - البینة على من ادعى-وطأة األصل العام في اإلثبات 
 اإلدارة قناعتھ بصحة ما قدم�ھ الم�دعي م�ن أس�انید وأدل�ة، فل�ھ أن یل�زم        

بتقدیم ما یراه من مستندات ووث�ائق یراھ�ا ض�روریة لتوض�یح األس�باب       
التي استند إلیھا القرار الطعین، وفي حالة عدم تقدیمھا تل�ك الم�ستندات         
والوث��ائق، ف��إن ذل��ك یع��د دل��یًال عل��ى ت��سلیمھا ب��صحة أس��انید م��ا قدم��ھ      

ة المدعي في دعواه، ویترتب على ذلك عدم مشروعیة القرار لعدم ص�ح  
  .السبب الذي ُبني علیھ
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  اخلامتة

تناولت خالل ھذا البحث موضوع صالحیة القاضي اإلداري في 
إلزام اإلدارة باإلفصاح عن سبب القرار الطعین دراسة مقارنة في 
القانون المصري والسعودي والفرنسي، وذلك في مبحث تمھیدي، 

 نتائج ومبحثین، وقد تمكنت من خالل تلك الدراسة أن أصل إلى عدة
  . وتوصیات سأضعھا تحت نظر الفقھ والقضاء

  : ویمكن تلخیص تلك النتائج والتوصیات فیما یلي

 السبب ركن الزم لقیام القرار اإلداري وشرط أساسي :أوًال
لمشروعیتھ، وال یكون للقرار وجود دون أن یكون لھ سبب، بینما 

حالة النص التسبیب عنصر غیر الزم لمشروعیة القرار اإلداري إال في 
على ضرورة تسبیبھ، ولذلك فالسبب ھو عنصر في الرقابة على القرار 
باعتباره أساسًا للقرار وأحد عناصره الموضوعیة، أما التسبیب فھو 

  .عنصر في القرار ویتعلق بالجانب الشكلي وبالمشروعیة الخارجیة

ون  انطالقًا من النقطة السابقة والمتمثلة في أن التسبیب ال یك:ثانیًا
الزمًا إال حیث یوجبھ القانون أما السبب فھو ركن في القرار اإلداري، 
فإن عدم التسبیب یؤدي إلى عدم مشروعیة القرار لعیب في الشكل، أما 
في حالة عدم وجود سبب للقرار، فیؤدي إلى عدم مشروعیة القرار 

  . النعدام السبب

ال تسبیب "  ھو  المبدأ المعمول بھ في الفقھ والقضاء المقارن:ثالثًا
، وبرغم أن المشرع تدخل في فرنسا وأصدر القانون رقم "إال بنص

م، والمعدل بالقانون رقم ١٩٧٩ یولیو عام ١١ وتاریخ ٥٨٧/١٩٧٩
م، وفرض بموجبھ مبدأ التسبیب الوجوبي في عدة طوائف ٧٦/١٩٨٦

من القرارات اإلداریة، إال أن القانون لم یفرض المبدأ كالتزام عام، أي 
  . یتنازل عن القاعدة التقلیدیةلم

 في حالة عدم تسبیب اإلدارة للقرار اإلداري لعدم إلزامھا :رابعًا
قانونًا بذكر األسباب التي استندت إلیھا، فیفترض فیھ أنھ قام على سببھ 
الصحیح، وھذه القرینة التي تصحب كل قرار إداري غیر مسبب تبقى 

یثبت أن األسباب التي بني قائمة إلى أن یثبت المدعي عكس ذلك، أي 
علیھا القرار المطعون فیھ ھي أسباب غیر مشروعة، إعماًال لألصل 

  .المتمثل في أن البینة على من ادعى
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 وإذا كان األصل أن عبء اإلثبات یقع على عاتق المدعي، :خامسًا
إال أن ھذا األخذ بھذا األصل على إطالقھ في مجال المنازعات اإلداریة 

 واقع الحال وطبیعة النظام اإلداري الذي تحتفظ بمقتضاه ال یستقیم مع
اإلدارة في غالب األمر بالوثائق والملفات ذات األثر الحاسم في 
المنازعات مما یتعذر معھ على األفراد تحدید مضمونھا تحدیدًا دقیقًا، 

لما للقاضي من : لذا فإنھ من المبادئ المستقرة في المجال اإلداري أنھ
 اإلداریة، فإن لھ أن یلزم في توجیھ إجراءات الدعوىدور إیجابي 

اإلدارة بتقدیم سائر األوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع 
  .والمنتجة في إثباتھ إیجابًا ونفیًا، والتي یراھا ضروریة لتكوین عقیدتھ

یشترط لنقل عبء إثبات صحة أسباب القرار اإلداري إلى  :سادسًا
یقدم المدعي من الحجج واألدلة ما یؤدي إلى اقتناع عاتق اإلدارة ، أن 

القاضي بحججھ وأسانیده، أما إذا كان ما یقدمھ المدعى لم یقتنع بھ 
القاضي، فإن ذلك ال یؤدي إلى التشكیك في السبب التي استندت إلیھ 

  .اإلدارة في إصدار قرارھا

وبمعنى آخر فإن القضاء اإلداري ف�ي م�صر یكتف�ي م�ن الط�اعن أن            
دم لیس دلیًال كامًال على عدم صحة السبب، بل مجرد قرائن تشكك في یق

ص�حة س��بب الق�رار، ویترت��ب عل��ى ذل�ك نق��ل ع��بء إثب�ات ص��حة الق��رار     
على اإلدارة، ویكون للقاضي في ھذه الحالة بما لھ من دور إیج�ابي ف�ي     
توجی��ھ ال��دعوى اإلداری��ة أن یل��زم اإلدارة باإلف��صاح ع��ن س��بب الق��رار      

  .الطعین

فللقاضي اإلداري أن یلزم اإلدارة باإلفصاح عن سبب القرار : سابعًا
الطعین، ویلزمھا كذلك بتقدیم المستندات الضروریة في الدعوى والتي 
استند علیھا القرار، إذا ما تبین لھ صحة ما دفع بھ المدعي وما قدمھ 
من أدلة، وبالتالي تكون الجھة اإلداریة أمام خیارین؛ إما تقدیم 

 واإلفصاح عن سبب القرار الطعین، أو االمتناع، فإذا المستندات
أفصحت عن سبب القرار الطعین وقدمت المستندات التي تؤید ذلك، عاد 
الوضع إلى األصل وھو قیام المدعي بإثبات دعواه من خالل تلك 
المستندات، وأما إذا امتنعت عن اإلدارة عن اإلفصاح عن سبب القرار 

التي استندت إلیھا، فإن ذلك دلیل على الطعین وتقدیم المستندات 
  .تسلیمھا بما یطلبھ المدعي وبصحة أسانید دعواه

 أناشد المنظم في كل من المملكة العربیة السعودیة ومصر :ثامنًا
أن یوسع من نطاق القرارات اإلداریة الواجب على اإلدارة تسبیبھا، 
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اریة التي وذلك بإصدار نظام أو قانون خاص یبین فئات القرارات اإلد
یتعین على اإلدارة تسبیبھا، ویحدد العناصر التي یتعین أن یتضمنھا 

  .التسبیب القانوني

أناشد المنظم في كل من المملكة العربیة السعودیة ومصر، : تاسعًا
بأن ینص على ضرورة تسبیب القرارات اإلداریة الصریحة الصادرة 

 یخول لصاحب برفض الطلب المقدم إلیھا، ومنھا رفض التظلم، وأن
الشأن في حالة القرار الضمني بالرفض أن یتقدم بطلب للجھة اإلداریة 
في میعاد الطعن القضائي للوقوف على سبب القرار، وإلزام اإلدارة 
بإعالنھ بأسباب القرار خالل مدة معینة، مع احتساب میعاد الطعن 

اب القانوني من تاریخ إعالنھ باألسباب، وفي حالة عدم إعالنھ بأسب
القرار الضمني بالرفض، تقوم قرینة على صحة ما یدعیھ المدعي، 

  .وینقلب عبء إثبات صحة السبب على عاتق الجھة اإلداریة
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 قائمة بأھم المراجع
  :المراجع باللغة العربیة: أوال

ـ أحمد عودة الغویري، قضاء اإللغاء في األردن، الطبعة األولى، بدون 
  .م١٩٨٩دار نشر، 
یسري، ترجمة أحكام المبادئ في القضاء اإلداري الفرنسي،  أحمد -    

 .١٩٩٥الطبعة العاشرة، دار الفكر الجامعي، 
 أشرف عبدالفتاح أبو المجد، موقف قاضي االلغاء من سلطة اإلدارة -

في تسبیب القرارات اإلداریة، دراسة مقارنة، الشركة العربیة المتحدة 
  .م٢٠٠٩للتسویق والتوریدات، القاھرة، 

ـ بشرى لبیب حبیب، نظریة الخطأ التأدیبي، رسالة دكتوراه، جامعة 
  م١٩٩٠القاھرة، بدون دار نشر، 

 بھمن أحمد محمد، تسبیب القرارات اإلداریة في قضاء محكمة العدل -
العلیا، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الیرموك، 

  .م٢٠١٢األردن، دار المنظومة، 
، ٢لشریف، الطعن في القرارات اإلداریة أمام مجلس الدولة، ط حامد ا-

  .٢٠٠٣دار الفكر الجامعي للنشر، اإلسكندریة، 
 حمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرارات اإلداریة في قضاء مجلس -

  .م٢٠٠١الدولة، الجزء األول، 
 خلیفة سالم الجھمي، تراجع بعض المبادئ التقلیدیة في القضاء -

  .م٢٠١٢ أغسطس ٢٣نسي، اإلداري الفر
 سامي الطوخي، التسبیب والسبب في القرارات اإلداریة، أكادیمیة -

  .القضاء أبوظبي، بدون تاریخ
 سامي جمال الدین، المنازعات اإلداریة، اإلسكندریة، منشأة المعارف، -

  . م١٩٨٤
 سعد نواف العنزي، الضمانات اإلجرائیة في التأدیب، دراسة مقارنة، -

  .م٢٠٠٧وعات الجامعیة، دار المطب
 سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات اإلداریة نسخة راجعھا -

  .م٢٠٠٦ونقحھا الدكتور محمود عاطف البنا، دار الفكر العربي، 
 طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع اإلدارة العامة -

  .م١٩٨٤للقانون، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
 عامر بن محمد بن عامر الحجري، بحث في الرقابة القضائیة على -

  .م٢٠١١عیب السبب في دعوى مراجعة القرار اإلداري، أبریل 
، دار الثقافة ١ علي جمعة محارب، التأدیب في الوظیفة العامة، ط-

  .م٢٠٠٤للنشر والتوزیع، عمان، 
دیوان  ( علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء اإلداري السعودي-

  .ھـ١٤٣٤، الكتاب األول، مكتبة الرشد، )المظالم



 

- ٧٥٣ -

 عمر محمد الشوبكي، القضاء اإلداري، دراسة مقارنة، دار الثقافة -
  .م٢٠٠٧والنشر والتوزیع، 

  فھد العنزي، القرار اإلداري، تعریفھ وأركانھ، بدون جھة نشر -
  .وتاریخ
ظریة والتطبیق، دار  فھد عبدالكریم أبو العثم، القضاء اإلداري بین الن-

  .م٢٠١١/ ھـ١٤٣٢الثقافة للنشر والتوزیع، 
 لیث حسن علي، النظام القانوني للشكل واإلجراءات في القرار -

اإلداري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، 
  .م١٩٨٣
 محسن خلیل، القضاء اإلداري اللبناني، دار النھضة العربیة، بیروت، -

  .م١٩٨٢
  .م١٩٩٠ محمد رفعت عبدالوھاب، القضاء اإلداري، بدون دار نشر، -
 محمد عبدالواحد الجمیلي، من السریة إلى الشفافیة اإلداریة، دار -

  .٢٠٠٠النھضة العربیة، القاھرة، 
 محمد كامل لیلة، الرقابة على أعمال اإلدارة، الكتاب الثاني، دار -

  .م١٩٦٩، ٢النھضة العربیة، القاھرة، ط
 محمد بن مرھون بن سعید المعمري، تسبیب القرارات اإلداریة، -

دراسة مقارنة بین األردن، عمان ومصر، رسالة ماجستیر، الجامعة 
  .م٢٠٠٢األردنیة، كلیة الدراسات العلیا، األردن، دار المنظومة، 

 محمد ولید العبادي، الموسوعة اإلداریة، القضاء اإلداري، شروط -
اء واآلثار المترتبة على الفصل فیھا، الجزء الثاني، دار قبول دعوى اإللغ

  .م٢٠٠٨الوراق للنشر، عمان، 
 محمود خلف حسین، الحمایة القانونیة لألفراد في مواجھة أعمال -

  .م١٩٦٨اإلدارة في العراق، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، 
 مصطفى أبوزید فھمي، القضاء اإلداري ومجلس الدولة، الطبعة -

 .م١٩٧٩بعة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، الرا
  مجموعة األحكام والموسوعات

  .إصدار المكتب الفني:  مجموعة أحكام محكمة القضاء اإلداري- 
  . مجموعة الثالث سنوات ألحكام القضاء اإلداري- 
  . مجموعة الفتاوى لمجلس الدولة- 
: ة العلیا مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداری- 

  .المكتب الفني
  .   مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة، المكتب الفني- 
ھیئة قضایا الدولة، مجموعة :   مجموعة القوانین والمبادئ القانونیة- 

عاملون مدنیون ( ـ الجزء الثاني، ٢٥أحكام المحكمة اإلداریة العلیا ـ 
  . ٢٠٠٨، طبعة )كادرات خاصة/ بالدولة



 

- ٧٥٤ -

 ٤١ –ھیئة قضایا الدولة :  القوانین والمبادئ القانونیة  مجموعة-   
، الجزء ٢٠٠٧/٢٠٠٩ المبادئ الھامة في أحكام المحكمة اإلداریة  العلیا –

  .٢٠١١األول، أفراد وعقود، طبعة 
  . مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة بالمملكة العربیة السعودیة-  

  :المراجع باللغة الفرنسیة: ثانیا
- Autin Jean-Louis, « La motivation des actes 

administratifs unilatéraux, entre tradition 
nationale et évolution des droits 
européens », Revue française 
d'administration publique, ١/٢٠١١. 

- Brisson (Jean-François) et Rouyère (Aude), Droit 
administratif, Pages d’amphi, 
Montchrestien ٢٠٠٤. 

- Guillaume Blancem Motifs et motivation des 
decisions administratif, La Revue 
administrative, ١٩٩٨. 

- Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit 
administratif, Avril ٢٠١١. 

- Jean-Marie, Droit administratif, PUF, ١٩٩١. 
- Idoux (Pascale), La contradiction en droit 

administratif français, thèse Université 
Montpellier ٢٠٠٥ ,١. 

- Morand-Deviller (Jacqueline), Cours de droit 
administratif, Montchrestien, ١١e édition, 
٢٠٠٩, p. ٤٠٣. Dupuis (Georges), « Les motifs 
des actes administratifs », EDCE, ١٩٧٥-١٩٧٤. 

- Pierre Tifine, Droit administratif français, ٢١٠٤. 
- Songolo Noémy,  LA MOTIVATION DES ACTES 

ADMINISTRATIFS, ٢٣ SEPTEMBRE ٢٠١١. 
- Verpeaux (M.), Les principes fondamentaux 

reconnus par les lois de la République ou les 
principes énoncés dans les lois des 
Républiques ? : LPA ١٩٩٣. 

  

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/author/tifine/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/08/21/droit-administratif-francais-deuxieme-partie-chapitre-1-section-i/
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