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 توضيـــح

 
دَّ هذا الكتاب، كأطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام، استترر  العلتل ع  أ  

بت  أرعتس ستنوات، تحتتت  شتراذ أستتاذنا التدكتور فتتوات فرحتاتا انتهتت بلنا شتة ع ن تتة 
 5ك  ة الحقو  والع توم الس است ة واادار،تة، وذلتم يتوم الستبت  –في الجالعة ال بنان ة 
 ا8002كانون الثاني/ يناير 

 -التتتتتتدكتور فتتتتتتوات فرحاتسلشتتتتتترفا  ور  ستتتتتتا  تألفتتتتتتت لجنتتتتتتة اللنا شتتتتتتة لتتتتتتن ا ستتتتتتاتذة  
التتتتتدكتور    -التتتتتدكتور ستتتتتالي ستتتتت هب  -وا عضتتتتتاد  التتتتتدكتور وليتتتتتد عبتتتتتد التتتتترح م

 الدكتور جورج سعدا -لرعش ي
دكتتتوراه دولتتة فتتي شتتهادة ي  تتررت ال جنتتة لنحتت، دفا التتوبعتتد اللنا شتتة وااستتتلا   لتت  

 بدرجة جيد جدا ا الحقو  
ولقد التالنا في هذه الطبعة بجل س اللالحظات الق   لة التي أبدتها ال جنة، بحيث خرج 

 هذا الكتاب بح ت  النها  ة لتوافقا  شكال  ولضلونا  لس اللالحظات اللبداةا
 
 عصام نعلة  سلاعيل
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 مقدمــــــــــــــة

 
تتب لنتت  ذلتتم الشتتيد، وهتتذا اللصتتط   التتوارد فتتي   قصتتد بطب عتتة الشتتيد، العنصتتر التتذن يتركَّ
ن  الع تتتوم الطب ع تتتة،  ستتتتعلل ع تتت  ستتتبيل اللجتتتاا فتتتي دا تتترة القتتتانون، ل قصتتتد بتتت   لتتتمَّ يتكتتتوَّ

 القانون، ولا هي الصفة العالة التي تعتبر  وال ا 
التعر،  الجتتتالس اللتتتانس يتتتراد بتتت  تلييتتتا فتتتوع تتتان طب عتتتت ، هنتتتام فتتتار  بتتتين تعر،تتت  القتتتانون 

فتشتير  لت  تليتاه عتن غيتره  ،اللعرَّذ عن غيره بلا ل  لن صفات خاصة، ألا طب عة الشيد
بالعناصتر التتتي يتتأل  لنهتتا، حيتث  كتتون الكشت  عتتن طب عتة الشتتيد ردا  ع ت  التستتا   للتتا 

ن هذا الشيد ولا هي عناصره  ا  1سيتكوَّ
صتتتتون حر،تتتتة ا فتتتتراد وتحقيتتتت    نون خ تتتتف الفقهتتتتاد  لتتتت  أن ل قتتتتانون هتتتتدفينوفتتتتي ع تتتتم القتتتتا

فتتاذا لتتم  ستتتجب القتتانون لظتتروذ  الصتتالحهم، وحفتتا ك تتان اللجتلتتس وضتتلان تقدلتت  وارتقا تت 
ل تتد ليتتا   وعنتدلا تتتتدخل  ، 8سا تتتتوفر لت  أن  لكان تة ل نجتتال فتي التطبيتت  ،اللجتلتس وحاجاتت  و 

كلبدأ وفكرة  لت   اعتدة واضتحة  اب تة ل تطبيت ،  ،للبهم العامالس طة لنقل القاعدة لن شك ها ا
ت والشك  ات التي تتفرَّ  في  طتار ع تم صت اغة القتانون  لت  ثالثتة فترو  افانها تستخدم البناد

 الص اغة والخطاب القانوني والرسل ةا  هي
القتتتانوني فالصتت اغة تنقتتتل القاعتتتدة لتتن شتتتك ها العتتتام  لتت  الحالتتتة القانون تتتة الفع  تتة، والخطتتتاب 

يتصتتل بال رتتة التتتي  ستتتخدلها القتتانون اظهتتار لعان تت  ولرال تت  وان صتتا  اللعتتاني للتتن  ضتتس 
القاعتتدة القانون تتة  لتت  لتتن  طبقهتتا و علتتل بهتتا، وألتتا الرستتل ة فترتكتتا ع تت  عنصتترن الشتترع ة 
وااجبتتار، أن صتتدور العلتتل عتتن صتتاحب الصتتالح ة، التتذن  ستتتخدم ستت طت  لتتن أجتتل  لتتاام 

 ا 3ساعدة ع   تطب قهااللخاطبين بالق

                                                 
(1   )

د. 
22رقم 141ص 1191الطبعة األولى  -منشورات مطبعة الزهراء بغداد -لقانونالجزء األول نظرية ا -أصول القانون -البكري عبد الباقي

.
 

(2  )
د. 

13ص  1191طبعة العام -معهد البحوث والدراسات العربية -دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي - الصده عبد المنعم فرج
.
 

(3  )
د. حسن 

 12/2/1111محاضرة تاريخ –يروت العربية جامعة ب -محاضرات في فلسفة القانون -الجلبي
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و،تليا البحث في شتك  ات القاعتدة، بأنت  ا يتوغتل فتي طب عتة القتانون ل كشت  عتن لصتادره 
الحق ق ة، بل  ق  عند لصدره الرسليا و ستعين بلع ار واض  اللعتالم ي ستر لرجتل القتانون 

لتتتن القاعتتتدة القانون تتتة  عبتتترهو الشتتتكل التتتذن تنبعتتتث هتتتالتعتتترذ ع تتت   واعتتتده، وهتتتذا اللع تتتار 
 لصدرها الرسليا

ن كانتت  الشتتك  ة ا  فشتكل القاعتدة  حتتلو لو عتا  لتليتاا  فتي تنظت م العال تات فتي اللجتلتس، وان
ي  بتترام العقتتود هتتو الرضتتا  ة فتت ،تظهتتر كثيتترا  فتتي  طتتار العال تتات الخاصتتة بحيتتث أن اللبتتدأ

، ا  لعبرا  عنت  كفي الرض  انشاد العقد طاللا أن  اتخذ ل  لظهرا  خارج وترتيب اللوجباتا ف
ذا كان لبتدأ الرضتا  ة هتو ا صتل،  حيث ا هتذا ا صتل و ضرورة لشكٍل لعين  صاغ ف  ا وان

 لبتتتال العقتتتد شتتتكال  لعينتتتا  أو  حاطتتتت   اجتلتتتاعيٍ  تستتتت ام لرتتتر ٍ ،  حتلتتتل استتتتثنادات ع  تتت 
 ا 1سباجرادات خاصة حت   قوم نافذا  بين طرف   واتجاه الرير

 
  ات هتتتي أكثتتتر حضتتتورا ، ففتتتي  طتتتار الستتت طة التشتتتر،ع ة، فتتتان فتتتي القتتتانون العتتتام فتتتان الشتتتكو 

القتتانون بلو عتت  اللتليتتا فتتي اللجتلتتس باعتبتتاره القاعتتدة ا ع تت  وا ستتل  التتتي ت تتام الستت طات 
وا فراد ع   حٍد ستواد، ولتا  فرضت  لتن لوجبتات والتاالتات، وبستبب هتذه ا هل تة وجتب أن 

، وحتت  تفستير لج تل النتواب ل دستتور يجتب  8س لرَّ القانون بأصو  لعينة حت   صب  نافتذا  
أن  صتتدر بشتتكل  تتانون تراعتت  باصتتداره الشتتك  ات اللقتتررة عنتتد   تترار أن  تتانون، فتتال   قبتتل 

 ا   3ستفسير الدستور بلوجب  رار تفسيرن 
وفي لجا  العلل القضا ي،  ر ب ع   أصو  اللحاكلتات الطتابس الشتك ي، ستواد  فتي  طتار 

ا وهتذا الطتابس الشتك ي هتو  7س، أو الدستور،ة 6س، أو اادار،ة 5سالجاا  ة، أو  4سا صو  اللدن ة

                                                 
 وما يليها.  94ص 1111الطبعة األولى -منشورات عويدات بيروت باريس  -نظرية العقد -د. عاطف النقيب(   1)

د. جاك 
 وما يليه. 39بند 42ص 2111الطبعة ألولى  –بيروت -منشورات مجد  -ترجمة منصور القاضي -تكوين العقد -غستان 

 وما يليه.  111ص 1111الطبعة الثانية  -القانون المدني، الجزء األول العقد، منشورات دار خلود بيروت -د. مصطفى العوجيمبدأ الرضائية:  يراجع حول تقلص

(2)Nadine Poulet-Gibot Leclerc - La Place de la loi dans l'ordre juridique interne- PUF 1990 p77
.
 

وما يليه 241ص -2119الطبعة األولى  -منشورات الحلبي الحقوقية بيروت -راء بين القضاء العدلي والقضاء السياسيمحاكمة الوز -اسماعيل عصام(  3)
.
 

9بند 21ص 1111بيروت الطبعة الرابعة -بدون ناشر -الجزء األول -الوسيط في قانون أصول المحاكمات المدنية -د. حلمي الحجار(   4)
.
 

(2  )
د. علي 

 .3و 2بند 9و 9ص – 1114الطبعة األولى -منشورات مجد بيروت -مات الجزائيةمبادئ المحاك -جعفر

(6)
 
R. Chapus - Droit du contentieux administratif - Montchrestien 10e Ed. 2002, p169 No206

.
 

(7) D
.
 Rousseau - Droit du contentieux constitutionnel- Montchrestien –Paris 3e ed. 1993 p34

.
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أهم للياات العلل القضا ي، فالدعوى ا  لكن تقتد لها والستير بهتا،  ا وفقتا  ل شتك  ات التتي 
 فرضتتتتها القتتتتانون، وهي تتتتة اللحكلتتتتة ا تجتلتتتتس وا تجتتتترن تحق قتتتتا  وا تصتتتتدر حكلتتتتا   ا وفقتتتتا  

تم القاضتي وفتي نفتل الو تت لشك  ات وأصو  لحددة   انونا ، وتحو  هتذه الشتك  ات دون تحكو
 ت لن ل لتقاضين للارسة ح  الدفا ا  

 لث  ل القرار اادارن اللظهر ا و  لللارسة الست طة حيث وفي  طار علل الس طة التنفيذ ة، 
،  ي حقت   1سالتنفيذ ة للهالها، أو هو الوستي ة الفضت   والطب ع تة فتي للارستة النشتار اادارن 

ن ع تت  كتتل نشتتاطات لالعقتتد اادارن فالعلتتل اللتتادنا و،بقتت  القتترار اادارن هتتو العلتتل اللهتت 
اادارة، وحت  بالنسبة ل عقد أو العلتل اللتادن، فرالبتا  لتا  كونتا لستبو ين بقترار  دارن لتصتل 

عناصتتترها ب لتصتتتال   ا  جوهر،تتت ا   كتتتون القتتترار اادارن ركنتتتو  ،بالعقتتد أو العل  تتتة اادار،تتتة اللركبتتتة
اللخت فةا فهذه ا علا  العديدة التي تقوم بها الدولة جع تت الفقت  غيتر لقتنتٍس بالكان تة وضتس 

وا تطبَّت   ،اادار،تة لتي تطبَّ  ع   كتل ا علتا ، أن القواعد اةاادار، علا لأل خافنظام 
ف لتتا  هتتذه ا علتتا ، وفقتتدان التجتتانلتنتتو  ستتبب هتتذه ااستتتحالة فهتتو   ا ع يهتتا وحتتدها، ألتتا

 ا 8سأوجٍ  عديدة لس أعلا  الدولة ا خرى لن تشر،ع ة أو  ضا  ةا في تشابه، و بينها
 

خاصة، ع   ا  ل  يخضس لرسل اتٍ فهو القرار اادارن بأشكال  اللتنو  عة،  ف لا خفَّ و 
أوجدتها القواعد ااجتهاد ة   كون لقيَّدا  برسل اتٍ و بالنسبة  نوا  لحددة لن  كاللراس م، أ

وهذه الشك  ات هي وسي ة لتبس ط  جرادات اادارة ولحلا ة اللواطنين لعرف ة والقانون ةا وا
لن اللحاباة أو التعس ، وا نعني بالرسل ات التعقيدات التي تضعها اادارة لتسه  ل تدخ ها 

ا والشك  ة هي لن لس لات كل نظام  انوني، فبدونها  صب  ولتعق  د ا لور ألام اللواطنين
للتعذر وضس أن  اعدة لوضس التطبي ا  ا أنها ل ست ع   درجة واحدة، فالقرار لن ا

اادارن ا يخضس ل شك  ات  ا  ذا تقررت بلبدأ عام أو نٍف  انوني أو تنظ لي، فكانت 
 رارات الوا،ر واللحافا ور  ل الب د ة  لكن أن تصدر بأن صورة، بينلا تخضس  رارات 

ا لذا كانت الشك  ات التي يخضس لها القرار اادارن  3سصارلةر  ل الدولة للوجبات شك  ة 
                                                 

(
1
)NGuyen Van Bong- Décision exécutoire et décision faisant grief - Thèse Paris 

1960 p40. 
(2)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, LGDJ 1982, T2 p

43
. 

(
3
)R. Chapus-

 Droit administratif général- tome I, Montchrestien 14e Ed. 2000, p495 no67
5.
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هي بطب عتها لتفاوتة القوة بحيث نقرأ عدم وحدان ة ا ثر الذن يترتب عن عدم لراعاة هذه 
، التي انقسلت لا بين شك  ات جوهر،ة يترتب ع   لخالفتها بطالن التصرذ،  1سالشك  ات

 وشك  ات غير جوهر،ة تقبل التصح  ا 
 ل  أهل ة الشكل والشك  ات، فهي ل ست لجرَّد  جرادات تتع   بالشكل  ،ار فقهادوأش

نلا هي ضلانات لقررة لصال  ا فراد والشأن العام واادارة ذاتها وذلم  الخارجي ل قرار وان
ا أو هي لن الضلانات اللقررة  8سفي سبيل لنس القرارات اللتعج ة أو غير اللدروسة كفا ة

 نظلة لن أجل حسن سير اللراف  العالة، كلا ت لَّن بلوجب هذه بلوجب القانون وا
ن جهة القرارات التي يتخذها اللوظفو الشك  ات حقو  الجلاعات اللح  ة وحقو  ا فراد بلوا

 ا  3سن و العلولي
بالنستتتبة ل قتتترارات التنظ ل تتتة فانهتتتا تخضتتتس عنتتتد صتتتدورها  حكتتتام وأصتتتو  جوهر،تتتة خاصتتتة و 

ة اللختصتتتة  تباعهتتتا فتتتي كتتتل لتتترة تقتتتوم باستصتتتدار لثتتتل هتتتذه  قتضتتتي ع تتت  الستتت طة اادار،تتت
 ا   4سالقرارات

، عيتتوب القتترار التتتي تستتل  بابطالتت  لتجتتاوا حتتد الستت طةلالقتتانون للتتا وضتتس ااجتهتتاد وأ تترَّ و 
ولتس عيتوب لرتبطتة بالشتك  ات، كعيتب عتدم ااختصتاف وعيتوب الشتكلا  بقستٍم لنهتاكانت 
فع ي ارادة اادارة ع ت   أن لظهتر ختارجي فتي التعبيتر أولو ة ااظهار الااجتهاد م دَّ ذلم  
تراض  استتثناد  ع ت  الرستل ة فتي القترارات اادار،تةو اارادة، هذه عن 

بوجتود لكتاٍن لقترا  ،  5س
ن القتتترار  وهتتو لتتا ستتنحاو  أن ننقضتتت  فتتي  طتتار البحتتث،  ذ   6سللتتا  ستتل  بتتالقرار الشتتتفهي

 ن  صدر  ا كتابة ا اادارن كالقانون والحكم القضا ي ا  لكن أ
 

                                                 
(

1
)J F Lachaume- Le formalisme- AJDA 1995 p133.  

(2)
E. Laferrière

- Traité de la juridiction administrative, T 2 , Berger-Levrault et Cie  libraires-éditeurs-2é éd. 1896 p250. 

(3)G Jèze- Les principes généraux du droit administratif, 
Ed M Giard Paris 1926 

p
276.

 

 .924ص 2م 14عدد 2113، موريس الرحباني/ بلدية البترون، م.ق.إ. 1111حزيران  1تاريخ  211( م.ش. قرار رقم  4)

(
5
)

R. Hostiou
- 

Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en Droit Français
- 

LGDJ
 
1974 p

11.  
. 229ص 1192دمحم الحوري/ بلدية بيروت، م.إ. ، 1192تشرين الثاني  24تاريخ  1912( م.ش. قرار رقم 9)

-
، 1121تشرين األول  21تاريخ 423م.ش. قرار رقم  

.213ص 1121عبد هللا المشنوق/ الدولة، م.إ. 
 

C.E. 9 janvier 1931, Abbé Cadel, Rec p11; C.E. 3 novembre 1961, Canet, Rec 

p1083.
 



 

1 

وفتتتي  طتتتار شتتتك  ات القتتترار اللكتتتتوب، فتتتان ااجتهتتتاد كتتتان  قبتتتل التعبيتتتر عتتتن اارادة بصتتتوٍر 
بتل  لكتن أن   ، 1سصت رة لعينتة لخت فة طاللا أن القانون لتم  فتر  شتكال  رستل ا  خاصتا ، أو

نشتترة   7سةرستتال  6سأو التوصتت ة  5سأو لتتذكرة  4س، أو تعلتت م 3س، أو بتتالغ 8ستكتتون بصتت رة كتتتاب
 ا أن اادارة تكتتتون لقيتتتدة ا  9س، أو حتتتت  رأن  ذ كتتتان لتضتتتلنا  لخصتتا ف القتتترار 2سصتتحف ة

بصتت رة لعينتتة عنتتدلا  فرضتتها  تتانون أو نظتتام  دارن أو لبتتدأ عتتام  قي  تتد حر،تتة اادارة باعتلتتاد 
 ا 10سالشكل الذن تر،ده في التعبير عن  رادتها، كاللرسوم

ل وعتتن لبتترر الشتتك  ة فتتي القتترار ا ادارن، ن ،تتد القتتو  بأنتت  بختتالذ العقتتد التتذن بلوجبتت  تستتج  
كتتتل  رادة لضتتتلون  رادة الطتتترذ ااختتتر، فتتتان القتتترار بلتتتا هتتتو لتتتن تعبيتتتر عتتتن  رادة لنفتتتردة 
تفتتر  بلوجبهتتا التاالتتات ع تت  عتتات  الريتتر بتتدون رضتتاهم، فتتان اعتلتتاد الصتت   الشتتك  ة هتتو 

ات و لتتداها ودخولهتتا حيتتا التنفيتتذ ألتتر لهتتم لتجنتتب لختتاطر عتتدم لعرفتتة حتتدود هتتذه االتاالتت
 ا 11سوآثارها

 

 ،  ا أن أركانتتورغتتم أهل تتة الشتتك  ات والرستتل ات فتتي التعتترذ ع تت  القتترار اادارن بتكو،نتت  و 
ع تتت  لصتتتدر القتتترار أن ي تتتتام بلتتتا أصتتتب    عتتترذ ينبرتتتي هتتتذا القتتترار لتتت ل آلتتتة بتتتال رول،  ذ 

نفست  حتت  ع تت  القتانون، حيتتث  َستَل  ل فتتر بالضتوابط التتي  قررهتتا لبتدأ اللشتروع ة التتذن 
                                                 

كمانون  2تماريخ 233م.ش. قمرار رقمم -24ص 1م 1119وزارة الصمحة العاممة، م.ق.إ.  -، كممال عمر / الدولمة1112تشمرين األول  11تماريخ 21( م.ش. قرار رقمم 1)

فخممري/ بلديممة بيممروت، قممرارات محكمممة حممل  1194شممباط  12تمماريخ  412م. ش. قممرار رقممم -212ص 1112، محممالت جرجممي الشممماو/ الدولممة، م.ق.إ. 1114الثمماني 

.391ص1113-1192الخالفات ومجلس شورى الدولة  
 

R. Hostiou
- 

Op. Cit. p10. 

 .29ص 1121، شركة موبيل اويل لبانون/ الدولة، م.إ. 1121كانون الثاني 23تاريخ 41( م.ش. قرار رقم 2)

حزيمران  21ختماري 911مجلمس القضمايا قمرار رقمم -111ص 1191، شركة االتحاد اللبنماني للتجمارة/ الدولمة، م.إ. 1191حزيران  19تاريخ  214م.ش. قرار رقم 3) )

 .  911ص 2م 1119وزارة االقتصاد الوطني، م.ق.إ.  -، شركة االتحاد اللبناني للتجارة/ الدولة1119

.191ص  1131-1122،  بشاره العم/ بلدية بيروت، مجموعة القرارات 1129كانون الثاني 22تاريخ 12( م.ش. قرار رقم 4)
 

C.E. 31 juillet 1948, Chambre syndicale du livre du département de Constantine, 

Rec p364.
 

 .3ص 1م 2112وزارة الداخلية، م.ق.إ.  –، المفتش المؤهل احمد نابلسي / الدولة 2111تشرين األول  4تاريخ 3( م.ش. قرار رقم  2)

 .211ص 1م 1111هيئة التفتيش المركزي، م.ق.إ.  -، اميل باسيل/ الدوة1119شباط  11تاريخ 291م.ش. قرار رقم (  9)

(
7
)C.E. 8 décembre 1944, Dame Bourier, Rec p316; C.E. 22 mai 1981, FDSEA de 

la Martinique, Rec p235. 
   

(8)C.E. 10 juillet 1992, Syndicat des médecins libéraux,Rec p289
.
  

(9)C.E. 
12

 juillet 19
44

, 
Halliez

,Rec p
201.

  
(10)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif,O

p. Cit
, T2 p

209
. 

(
11

)
R. Hostiou

- 
Op. Cit. p

11.  
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نتتتادى فقهتتتاد بضتتترورة استتتتبعاد القتتتوانين غيتتتر العادلتتتة لتتتن نطتتتا  القتتتانون، تطب قتتتا  لقاعتتتدة أن 
، فهتذا القتانون التذن  1س Lex injusta non est lex "القتانون غيتر العتاد  لت ل بقتانون" س

هتتا  ذا  صتتدر عتتن لج تتل النتتواب، لهلتتا  كتتن لوضتتوع  ولهلتتا تكتتن الهي تتة التتتي  صتتدر عن
ختتال  اللبتتادد الدستتتور،ة، فانتت   كتتون لخالفتتا   ستتل القتتانون وا تجتتب طاعتتت  وا الخضتتو  

 تتد حتتاو  اللج تتل الدستتتورن ال بنتتاني أن يتبنتت  هتتذه الفرضتت ة بصتتورٍة غيتتر لباشتترة و ا  8سلتت 
  رادةالعالتتتة، أن  اارادةن القتتتانون لتتتم  عتتتد فتتتي ذاتتتت  العلتتتل اللعب تتتر عتتتن عنتتتدلا  تتتا   " بتتتأ

  نشتتتادضتتتحت، بفعتتتل أن هتتتذه القاعتتتدة  ذ  ع تتت  لتتتا كانتتتت ع  تتت  القاعتتتدة تق يتتتد ا ، الشتتتعب، 
 أن دستتتتور،ا  وللارستتت  الفع  تتتة اختصاصتتت ، "  نشتتا  اللج تتل الدستتتتورن وفتتي ضتتتود غا تتتة 

، فبلوجتب هتذه الحيث تة  3س«الدسدوور وأحكدا بقددر وواققد   إالالعامة  اإلرادةالقانون ال يمثل 
ستتتورن،  تتد تجتتاوا الشتترور الشتتك  ة لصتتحة القتتانون، لينظتتر فتتي ا خيتترة  كتتون اللج تتل الد

جتتتتوهر هتتتتذا القتتتتانون، و قتتتترر أنتتتت  ا  كتتتتون القتتتتانون  انونتتتتا   ا  ذا توافتتتت  وأحكتتتتام الدستتتتتور 
واللبتتادىد العالتتة ذات الق لتتة الدستتتور،ة، كلتتا أن اللج تتل الدستتتورن الفرنستتي كتتان  تتد ستتبق  

   4س  الحيث ة اات ةفي ذلم أ ضا  عندلا استعلل في أحد  رارات
La Loi votée, ..n'exprime la volonté générale que dans le respect de la 

constitution.    
 

فاذا كانت هذه هي حتا  القتانون ا ستل ، فتان ا ولت  بتالقرار اادارن أن يرتكتا  لت  أستال 
ذا  تتا  الفقهتتاد هتتيا لشتترعي لكتتي  كتتون  تترارا  لحل تتا  لتتن االرتتاد اادارن أو اابطتتا  القضتتا 

بتتتأن الستتت طة اادار،تتتة ا تستتتتط س التصتتترذ  ا بلتتتا ستتتل  بتتت  القتتتانون ووفقتتتا  لألصتتتو  التتتتي 
دت القاعدة القانون ة كانت هذه القاعدة ل الة، وا تستط س اادارة  عا تة ج  ا فك لا و   5س حددها

                                                 
(1  )

جورجو 
 921ص 1191 -مجلة القانون واالقتصاد العدد الرابع -ترجمة ثروت األسيوطي -فلسفة القانون في ايجاز -فيكيو

 92شر صبدون ذكر الناشر أو سنة الن -مدخل إلى العلوم القانونية -د. عبد الرزاق السنهوري(  2)

منشممور فممي كتابنمما بعنمموان: حممول  -11/9/2112تمماريخ 291/2112الصممادر بمراجعممة إبطممال القممانون  9/1/2112تمماريخ  1/2112( المجلممس الدسممتوري قممرار رقممم  3)

ب البنممودص، وأقممرأ تعليقنمما علممى هممرا القممرار فممي ذاك ا -2119الطبعممة األولممى  -بيممروت -منشممورات الحلبممي الخقوقيممة -تعطيممل المجلممس الدسممتوري  9و 2لكتمما  وخصوصمما

-24ص
.

22  

(4) C.C.no 197 DC du 23 août 1985- (§27) –Les Grands décisions du conseil constitutionnel- Dalloz- 10e ed. 1999 
n

o
40 

p638
.
 

(5) M. Stassinopoulos– Traité des actes administratifs – 
Athènes 1954

 p
33

. 
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 لكتن  ن عل  تتة  ، التذن بلوجبت  ا 1ستنفيتذها، ونتحتدث بهتذه الحالتتة عتن لبتدأ ستلو القتتانون 
 ا 8س دار،ة أن تتم  ا  ذا سبقها  رار  دارن يجياها وكانت خاضعة ل ر ابة القضا  ة

كتتأداة أساستت ة فتتي كتتل النشتتاطات والتصتترفات  ،ورغتتم هتتذه اللو ع تتة الخاصتتة ل قتترار اادارن 
ا اادار،تتتة وكلظهتتتٍر لستتت طان اادارة فتتتي  دارة اللرافتتت  العالتتتة وتستتتيير شتتت ون الدولتتتة بارادتهتتت

ن لتتتا  الحتتتا أن ااجتهتتتاد اادارن هتتتو لتتتن أرستتت  النظر،تتتة اللتكال تتتة ل قتتترار  اللنفتتتردة،   ا 
اادارن، و علتتل ع تت  صتتق ها وتطو،رهتتا باستتتلرار لتتتتالدم لتتس اللتريتترات القانون تتة والوا ع تتة 
التي تواكب لسيرة اللجتلسا ولس غ بتة اللنحت  ااجتهتادن ع ت  نظر،تة القترار اادارن، فتان 

  وااجتهتاد تكتالال ا أن الفقتلتكالها و في تأصتيل فقت  القترار اادارن ا  لليا  ا  اادارن دور  ل فق 
، فبعد أن  ضتس الحكتم القضتا ي ل لبتدأ، يت قفت  الفقهتاد و،درجونت  فتي اللو تس في خ   نظر،ت 

اللناسب ضتلن النظر،تة العالتة التتي صتاغها الفقت  ولتا االتت ترفتد يولتا  بعتد يتوم بلتا  صتدر 
 تهاد لن جديدا عن ااج

وع   هذا الفق  وااجتهاد ستتركا لعظم دراستنا، فنقتبل لتنهم ثلترات جهتودهم التتي أنتجتت 
نظر،تتتة لتكال تتتة ل قتتترار اادارن، تصتتت    ن تكتتتون بلصتتتاذ النظر،تتتات الكبتتترى فتتتي القتتتانون 

 اللدنيا
ال بنتاني فتي هو الراارة ااجتهاد ة للج ل شورى الدولة  ،أثناد تحضير اللراجسفي ولا لفتنا 

البحتتث عتتن طب عتتة القتترار اادارن وصتت اغة أسستت ، ولتتس ذلتتم كانتتت هتتذه ااجتهتتادت بعيتتدة 
جتهتادات اعن ااهتلام الفقهي، لسبٍب بس ط هتو عتدم وجتود لجلوعتات فقه تة ت عنت  بترتيتب 

و  Juris-Classeur administratifلج تتتتل شتتتتورى الدولتتتتة ع تتتت  نستتتت  لجلوعتتتتة التتتتت 
Encyclopedie Dallozةا رلور بقيت ااجتهادات ال بنان ة رغم وفرتها ل، ف 

 لت   ترادة كتل  نافكانت الصعوبة ا ولت   هتي بالبحتث فتي ااجتهتاد ال بنتاني، حيتث أضتطرر 
بلعونتتتتة و وحتتتتت  يولنتتتتا هتتتتذا، وعجهتتتٍد شخصتتتتٍي لحتتتتٍ   1986ا حكتتتام اللنشتتتتورة لتتتتن العتتتام

شراذ أ ات ااجتهاد تة اللتصت ة جلتس كتل الحيث تنأن  ستاذنا الدكتور فوات فرحات استتطعناوان

                                                 
(1)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, O

p. Cit
, T2 p2

27
. 

(2)
 
F. Blancpain– La formation historique de la thé

orie de l'acte administratif unilatéral, Thèse Paris 

1979 p3.
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بلوضوعات ا طروحة وكانت لن الكثرة لدرجة أنها ترني عن ااستعانة باجتهادات أجنب تة، 
 جد حولها لرجعا  اجتهاد ا  لبنان ا ان ذ نادرا  لا كنا ألام  شكال ة  انون ة لم 

، وعتتتن حتتتٍ  وفتتتي ستتتبيل  غنتتتاد ا طروحتتتة التتتدكتور فتتتوات فرحتتتات  ا أن أستتتتاذنا اللشتتترذ
الدراستتتتة اللقارنتتتتة، أشتتتتار بتتتتأن نستتتتتعين بااجتهتتتتادات الفرنستتتت ة واللصتتتتر،ة، ع تتتت  أن  كتتتتون ب

داعم والل ك  تد واللوضت   ن ثرترٍة أو وااجتهاد ا جنبي هو ال ،ااجتهاد ال بناني هو ا سال
َدا تقصير  في ااجتهاد ال بناني  ن و ج 

ن بتتذات التتوفرة ااجتهاد تتة، فكانتتت ن الفقتت  العرعتتي لتتم  كتت ورغتتم غنتت  ااجتهتتاد ال بنتتاني،  ا 
الدراسات العرع ة حو  طب عة القرار اادارن   ي تة، فكتان تركيانتا ع ت  الفقت  الفرنستي بصتورة 

ستتواد  ع تت  صتتعيد ا طروحتتات أو الكتتتب اللتخصصتتة  ،أساستت ة، التتذن كتتان فقهتتا  غن تتا  جتتدا  
م التتتي كانتتت بالل تتات كلتتا حتتو  القتترار اادارن أو اللقتتاات والتع  قتتات الفقه تتة ع تت  ا حكتتا

 أستتتاذنا اللشتترذ أن تكتتون اللراجتتس شتتال ة وجالعتتة أراد حيتتث ا اللراجتتسن فتتي ا حتتة هتتو لبتتيَّ 
ر النظر،ة العالة ل قرار اادارن، فأخذنا كل اللراجتس اللتخصصتة فتي القترار  لكل لراحل تطوو

رنا  أنهتا كاف تة لاحاطتة بكتل اادارن،  ضافة   ل  لراجس عالة فتي القتانون اادارن العتام،  تدَّ
 النظر،ات وااراد الفقه ة اللرتبطة بطب عة القرار اادارنا

أهل تة لعرفتة طب عتة القترار اادارن فتي تكتو،ن تبيَّن بوضول  ، لراجس الفقه ةعند تلح صنا لو 
النظر،تتة العالتتة ل قتترار اادارن،  فلعرفتتة طب عتتة العلتتل تستتاهم فتتي ب ورتتت  وتطتتو،ره وتحصتتين 

 ذن  ح ا ف  ا ااطار ال
ااجتهتتادات القضتتا  ة، ينتبتت  أ ضتتا   لتت  أن أو   شتتكال ة  عالجهتتا القاضتتي  ولتتن  طَّ تتس ع تت 

 ذ فتي حتااٍت كثيترة يتو ت  فصتل النتاا  ع ت  تحديتد هي تحديد طب عة العلل لحتل الطعتن، 
ست طة  لا  ذا كنا ألام  رار  دارن أم ا، أو لا  ذا كنا ألتا تطرل  شكال ة طب عة القرار، حيث

 دار،تتة أم ا، فتتان لج تتل شتتورى الدولتتة و بتتل أن يبتتتَّ بتتأن ألتتر آختتر،  عكتت  ع تت  تحديتتد 
ودا لتتا   طتترل ااجتهتتاد فتتي لتتتن الحكتتم ستت اا  تولَّتتدت  طب عتتة القتترار أو الستت طة التتتي تصتتدرها

، أو الطب عتة القانون تة ل جهتة التتي عن ااجابة عن  لحددات الطب عة القانون ة ل قترار اادارن 
ن هتتتذا الستتت ا  ااجتهتتتادن، كلتتتا ورد فتتتي حيث تتتاٍت لتتتا ونعتتتر  نلتتتاذج صتتتدر عنهتتتا القتتترار

  ضا  ة 
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 ا  1س" قتضي لعرفة لا هي الطب عة القانون ة ل قرار اللطعون ف  "
عن ر  ل لج ل الواراد ووا،رن  الصادرةكانت القرارات   ذاوبلا ان   قتضي لعرفة لا "

 ا 8سم ا أول الة ل ب د ة العالة هي نافذة  وا شرا الداخ  ة 
وبلتتا أنتت   قتضتتي بتتادد ذن بتتدد ااا فتتي طب عتتة القتترار اللطعتتون ف تت وفتتي حكتتٍم آختتر نقتترأ  " 

البحتتتث فتتتي الطب عتتتة القانون تتتة لصتتتندو  تعاضتتتد القضتتتاة، وفتتتي حتتتا  اعتبتتتار هتتتذا الصتتتندو  
ل  النظام القانوني الذن ينبرتي تطب قت  ع  ت  كلتا ي توجتب ل سسة عالة التطر   ل  صفت  وان

 ا 3ستحديد طب عة القرار اللطعون ف  
بلتتا أن  لكان تتة الطعتتن بتتالع م والخبتتراا تتحتتدد فتتي ضتتود الطب عتتة القانون تتة ل ع تتم أو نقتترأ  " 

 ا 4سوالخبر اللطعون ف  
ونقرأ " وبلا أن بحث هتذه النقطتة الشتك  ة بالنستبة ل لرستوم اا اللطعتون ف ت  ااايتو ت  ع ت  

 لرستوم اللتذكور لناح تة لتا  ذا كتان  شتكل علتال  تنظ ل تا  أو علتال  لعرفتة الطب عتة القانون تة ل
 ا 5سفرد ا  لس لا  ستتبع  ذلم لن نتا ج  انون ة لالالة لكٍل لن الصفتين

أو  عود للج ل شورى الدولة تحديتد الطب عتة القانون تة ل علتل اادارن لحتل الطعتن، فقتد ورد 
قتانوني الصتح   او تحديتد الطب عتة القانون تة  " بلا ان   عتود لهتذا اللج تل اعطتاد الوصت  ال

 ا   6سل علل اادارن اللشكو لن  وذلم بالرغم لن التسل ة الورادة ف  
أو " وبلا ان   قتضي لعرفة لا اذا كان  ح  ل جهة اللستدع ة ان تطعن لباشرة الام 

 ا 7سلج ل شورى الدولة في  رار التك ي  اللط وب ابطال 
ذن بتتتدد البحتتتث فتتتي الطب عتتتة القانون تتتة لصتتتندو  تعاضتتتد الكتتتتاب "وبلتتتا انتتت   قتضتتتي بتتتادد 

العد , ال  صفت  وال  النظام القانوني  الذن ينبرتي تطب قت  ع  ت  كلتا يتوجتب تحديتد طب عتة 
 ا 1سالقرارات اللطعون فيها"

                                                 
(
1
  )

32ص 1م 1119، رامز باسيل/ الدولة، م.ق.إ. 1112تشرين األول  11تاريخ 24م.ش. قرار رقم
. 

91ص 1113-1192وزارة الداخلية،  قرارات محكمة حل الخالفات ومجلس شورى الدولة –فرحات / بلدية حمانا  9/9/1194تاريخ   111قرار رقم ( م.ح.خ   2)
.
 

(
3
  )

ة، م.ق.إ مجلمس إدارة صمندوق تعاضمد القضمما –وزارة العمدل  –، القاضممي المتقاعمد فمرح حداد/الدولمة 1114تشمرين الثماني  1تماريخ 24مجلمس القضمايا قمرار رقمم

29ص 1م 1119
 

.122ص 1م 2113لعام  12وزارة الداخلية، م.ق.إ. العدد  –، نقابة المهندسين في بيروت/ الدولة 1111تشرين الثاني  19تاريخ 91م.ش. قرار رقم ( 4)
 

 .912ص 2م 2112، دمحم عزت فاخوري/ الدولة، م.ق.إ. 2112أيار  21تاريخ 213( م.ش. قرار رقم  2)

 .131ص 2م 2112، انطوان الياو الحاج / الدولة م.ق.إ. 2112حزيران  21تاريخ 291ر رقم ( م.ش. قرا 9)

 .911ص 2م 2112، شركة انسان ش.م.ل./ الدولة، م.ق.إ. 2112نيسان  24تاريخ 429( م.ش. قرار رقم  9)
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وبلتتا انتت   قتضتتي لعرفتتة لتتا  ذا كتتان اللرستتوم اللطعتتون ف تت  هتتو تتتدبير  دارن صتتادر عتتن "
اللختصة, أم ان  تدبير  دارن ينطون ع ت  عقوبتة تأديب تة أو يخفتي عقوبتة  الس طة التس س  ة

 ا 8ستأديب ة"

أو  " أنتت   قتضتتي لعرفتتة لتتا  ذا كتتان  نشتتا ها، أن نقابتتة ا طبتتاد، بقتتانون يتت ثر فتتي طب عتهتتا 
الطب ع تتتة لجهتتتة تصتتتن فها  فتتتي عتتتداد أشتتتخاف الحتتت  الختتتاف أم فتتتي عتتتداد أشتتتخاف الحتتت  

 ا 3سالعام"
لتتن لتتذكرة التفتتاهم اللو عتتة بتتين الدولتتة  7اللتتادة   بطتتا اللستتتدعي  ط تتب  أنا بلتتأو نقتترأ  "
ر تتتتتتم  ا لتتتتتتنولجنتتتتتتة التحقيتتتتتت  الدول تتتتتتة اللستتتتتتتق ة اللنشتتتتتتأة بلوجتتتتتتب  تتتتتترار لج تتتتتتل  ال بنان تتتتتتة 
  ا 4س"لوضو  اللراجعة« لذكرة التفاهم»وبلا ان   قتضي تحديد طب عة   ا1595/8005

القتتترار اللطعتتتون ف تتت  ذا أثتتتر ع تتت  لركتتتا اللستتتتدعي  أو "بلتتتا أنتتت  يتعتتتين لعرفتتتة لتتتا  ذا كتتتان
لن نظام لج ل شورى الدولتة  105و، ح  ضررا  بحقو   ولصالح  بحسب لا أكدت  اللادة 

بشتتأن دعتتوى اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة  ذ نصتتت ع تت  أن هتتذه التتدعوى ا تقبتتل  ا ضتتد 
   ا 5"س رارات  دار،ة لحضة لها  وة التنفيذ ولن شأنها  لحا  ضرر

أو نقرأ " بلا أن   قتضي بحث  اب  ة الكتاب اللذكور ل طعن ألام هذا اللج ل أن لعرفتة لتا 
ا "وبلتا أنت   قتضتي لعرفتة لتا  ذا كانتت ااحالتة  6"س ذا كان  عد بلثابتة  ترار  دارن نافتذ أم ا

 ا 7ستشكل  رارا   دار،ا  يتلتس بقوة التنفيذ ولن شأن   لحا  الضرر بالجهة اللستدع ة"
"وبلتا أنتت   قتضتتي لعرفتتة لتتا  ذا كتتان لضتتلون الكتتتاب الصتتادر عتتن وا،تتر اللتتا   شتتكل  تترارا  

 قتضتتتي لعرفتتتة لتتتا  ذا كتتتان العلتتتل   وبلتتتا أنتتتا " 2س دار،تتتا  نافتتتذا  ضتتتارا   تتتابال  لط تتتب اابطتتتا "

                                                                                                                          
 .911ص 2م 2112إ. ، سمير رعد/ صندوق تعاضد الكتّا  العدل، م.ق.2112نيسان  24تاريخ  499( م.ش. قرار رقم  1)

، خليممل بممو 2112أيممار  1تمماريخ 413بممرات المعنممى: م.ش. قممرار رقممم  -931ص 2م 2112، دمحم عبيممد / الدولممة، م.ق.إ. 2112أيممار  9تمماريخ 491( م.ش. قممرار رقممم  2)

 .921ص 2م 2112منصور/ الدولة، م.ق.إ. 

 1112بيروت، مجلة العمدل  أطباء، الدكتور فائق يونس /اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب 1112تموز  19تاريخ 1( محكمة بداية بيروت، الغرفة الثانية قرار رقم  3)

ص
312
. 

  وزارة العدل، غير منشور. -، اللواء الركن المتقاعد جميل السيد./ الدولة  2119تشرين األول  11تاريخ  2119-1/2119( م.ش. قرار رقم  4)

 .111ص 1م 2112، العقيد ميشال كرم / الدولة ، م.ق.إ. 2111ثاني تشرين ال 9تاريخ 11( م.ش. قرار رقم 2)

 .934ص 2م 1119محافظ جبل لبنان، م.ق.إ.  -، توفيق خليل وطانيوو سالمة/ الدولة1112حزيران  29تاريخ 119( م.ش. قرار رقم 9)

 .2ص 1م 1119، زينة حداد ورفاقها/ الدولة، م.ق.إ. 1112تشرين األول  4تاريخ 2( م.ش. قرار رقم 9)

 .491ص 2م 1119، داليا كبريته/ الدولة، م.ق.إ. 1112نيسان  11تاريخ 219( م.ش. قرار رقم 1)
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اادارن اللطعون ف   لستجلعا  شترور القترار القابتل ل طعتن عتن طر،ت  اابطتا  لتجتاوا حتد 
 ا   8سوبلا أن   قتضي وص  الع م والخبر اللطعون ف   لتقدير  اب يت  ل طعن" ا 1سالس طة"

وبلتتتا أنتتت   قتضتتتي لعرفتتتة لتتتا  ذا كتتتان  تتترار لج تتتل التتتواراد يتتتدخل فتتتي ف تتتة القتتترارات القاب تتتة 
وبلتتا أنتت   قتضتتي بالتتتالي لعرفتتة الطب عتتة القانون تتة " ا 3سلابطتتا  بستتبب تجتتاوا حتتد الستت طة

 ا 4س"لقضاد الشرعي ا ع  ل قرار الصادر عن لج ل ا
أن الكتتتاب اللوجتت   لتت  القا لقتتام ا  عتبتتر  تترارا   دار،تتا  نافتتذا  ول حقتتا  تتتدلي بتتوبلتتا أن الدولتتة "

ل ضتتترر حتتتت   لكتتتن الطعتتتن بتتت  ألتتتام لج تتتل شتتتورى الدولتتتة كلتتتا تفرضتتت  ا صتتتو  اللتع قتتتة 
التو ت  عنتد الطب عتة وبلا أنت   قتضتي بالتتالي   بالطعن بالقرارات اادار،ة ألام هذا اللج لا

 ا 5س"القانون ة ل كتاب اللطعون ف   حسلا  ل جد  القانوني القا م
صترذ  وبلتا أنت   قتضتي لعرفتة لتا  ذا كتان القترار اللطعتون ف ت  هتو تتدبير تتأديبيكلتا نقرأ "

صتتتتادر عتتتتن الستتتت طة التس ستتتت  ة أم هتتتتو  تتتترار  دارن لحتتتت ،  نتتتت  يترتتتتتب ع تتتت  ذلتتتتم تبتتتتين 
ا "وبلتا أنت   قتضتي لعرفتة  6سو واعد ا سال التي  قتضي تطب قها"  تباعها \ا صو  الواجبة

لتتتا  ذا كتتتان كتتتتتاب الشتتتكر والتقتتتتدير  شتتتكل  تتتترارا  نافتتتذا  وضتتتتارا  و تتتابال  بالتتتتتالي ل طعتتتن ألتتتتام 
وبلا أنت  يجتب فتي أو  ا لتر "ا  7ساللج ل، أم أن  ا تتوفر ف   شرور القرار النافذ والضار"

والنظتتتتتر ف لتتتتتا  ذا كتتتتتان هتتتتتذا القتتتتترار نافتتتتتذا  وبالتتتتتتالي  تتتتتابال   تعيتتتتتين القتتتتترار اللعتتتتتتر  ع  تتتتت 
 ا 2س"لالعترا 

 ضتتا  ة، حتتو  لستتار بحثنتتا عتتن طب عتتة القتترار  ن تستتا اتٍ عتت فيدنا عتتر  هتتذه النلتتاذج وستت
التستا ات التتي تفيتد  صتوغ  ، فتي لن خال  لطالعة بس طة لهتذه الحيث تاتنا نتلك   سو اادارن، 

الفقهتي لهتتا فتي تكتتو،ن النظر،تة اللتكال تتة حتو  طب عتتة القتترار   جابتات القضتتاد عنهتا والتح يتتل
   اادارنا

                                                 
 .311ص 1م 1112، سيتي بنك بيروت/ الدولة، م.ق.إ. 1114شباط  11تاريخ  222( م.ش. قرار رقم 1)

 . 111ص 2م 2114م.ق.إ.  ، جليلة الحارثي وأوالدها/ الدولة،2111حزيران  14تاريخ 223( م.ش. قرار رقم 2)

 .131ص 1م 2113لعام  14، ورثة فريد كنعان/ الدولة وبلدية بيروت، م.ق.إ. العدد 1111تشرين الثاني  22تاريخ 11-121/11( م.ش. قرار رقم 3)

 .19ص 1م 1119، حسين زغيب/الدولة، م.ق.إ 1114تشرين الثاني  23تاريخ 11( م.ش. قرار رقم 4)

 .212ص 1م 1119، بلدية حاالت/الدولة، م.ق.إ 1112كانون الثاني  22تاريخ 221( م.ش. قرار رقم  2)

لبنى عفيف نجار / بلدية بيت مري  ـ عين سعادة  1/11/2112تاريخ 2113ـ  19/2112( م.ش. قرار رقم  9)
.
 

213( م.ش. قرار رقم  9)
 

اليوزارة التربية والتعليم الع-د. غسان العويني  / الدولة  29/9/2113تاريخ
و 

الجامعة اللبنانية
.
 

24ص  1142-1141، نجيب خراط/ الدولة، مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة 1141آذار  1تاريخ  14( م.ش. قرار رقم  1)
.
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فلا هذه التسا ات  ا ااشكال ة الكبرى وا ساس ة التي تعالجها هذه الطروحتة، حيتث بتدا أن 
عنوان ا طروحة هو كل ااشكال ة، وهو اللحور ا ساستي التذن ستتتفرَّ  لنت  وستتدور حولت  

ااجابة عنها، لنجيب بالنها ة عن تسا   القضتاد اللتذكور، حتو   شكال ات عديدة، سنحاو  
طب عة العلل اللطعون، ونجيب بدورنا، حو  تعيتين طب عتة القترار اادارن، كنظر،تٍة لتأصت ٍة 

 لها ك انها الخافا
وبعتتد جهتتٍد كبيتتٍر وعلتتٍل شتتا ، وانعتتادة صتت اغة الخطتتات ولتتراٍت ولتتراٍت عديتتدة، استتتقرَّ التترأن 

 ، ع   أن تكون خطة البحث لنقسلة  ل  أرععة عنوانين كبير،ن في نها ة اللطاذ
، نتعرَّذ لتن خاللت  ع ت  لاه تة القترار اادارن وأركانت العنوان ا و  وأسليناه الباب ا و  ست

 تعر،تتتت  وسينقستتتتم هتتتتذا البتتتتاب  لتتتت  أرععتتتتة فصتتتتو ، بحيتتتتث سيخصتتتتف الفصتتتتل ا و  لنتتتت  ل
فنبتتتتي  ن تعر،تتتت  القتتتترار اادارن، وتستتتتل ات    ،التشتتتتر،عي وااجتهتتتتادن والفقهتتتتي ل قتتتترار اادارن 

ثتتمَّ فتتي ااجتهتتتاد والفقتت ، وستتنثبت بتتتأن ل قتترار تعر،فتتا  لوحتتتدا  فتتي التشتتر،س ال بنتتتاني، اللتنوعتتة 
 جالعا  لانعا  وهو أن   "تصرذ  انوني لنفرد  صدر عن س طة عالة و،تلتس بقوة تنفيذ ة"ا 

لنفترد كتركٍن لتن أركتان القترار القتانوني ال سنتعرَّذ ع ت  لعنت  التصتروذوفي الفصل الثاني، 
الستت طة القتتادرة ع تت   صتتدار  تترار  دارن، وفتتي لاه تتة تحدد فتتي الفصتتل الثالتتث ستتتاادارن، و 

الفصتل الرابتتس ستنعالج ااشتتكال ات التتي تتتدور حتو  القتتوة التنفيذ تة ل قتترار اادارن وهتو التتركن 
 الثالث لن أركان ا

 
اللتأت تة اني، فسيخصف ل بحتث حتو  لفاعيتل القترار اادارن العنوان الثاني أو الباب الثألا 

، وسنرى بالدرجتة ا ولت  أن شتهر القترار اادارن هتو اللتدخل لترتيتب لن خصا ص  اللتلياة
القانون تتة، وبعتتد هتتذا الشتهر  كتتون لهتتذا القتترار  توة الشتتيد اللقتترر، فنشتترل اللقصتتود  اللفاعيتل

وحدان تة  أنالقرارات اادار،ة ل ستت بتذات اللرتبتة، و  لن  وة الشيد اللقرر، ثمَّ نبي  ن كي  أن
التعر،تتت  ا تشتتتكل أن عتتتا   ألتتتام وجتتتود هرل تتتة أو تراتب تتتة بتتتين أصتتتناذ القتتترارات اادار،تتتة 

عتن التنفيتذ اللتادن لهتذا القترار ستواد أكتان هتذا التنفيتذ اخت ار،تا  أم أخيترا  سنتحدث اللتنوعة، و 
  جبار،ا ا 
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البتتتاب الثالتتتث، فستتتندلج اللستتتل ات اللخت فتتتة ل قتتترار اادارن وضتتتلن العنتتتوان الثالتتتث، وهتتتو 
ضتتتلن اللنظولتتتة الك  تتتة ل قتتترار اادارنا  وستتتنعالج هتتتذا اللوضتتتو  ضتتتلن خلستتتة فصتتتو ، 

 تقستتت م القتتتا م ع تتت  أستتتال  اب  تتتة القتتترار اادارن ل طعتتتن، ذلتتتم أن بشتتتكٍل أساستتتي ل وستتتنعتلد  
تتتدور حتتو  لعرفتتة لتتا  ذا كتتان القتترار  غالب تتة ااشتتكال ات اللثتتارة حتتو  القتترار اادارن كانتتت

 قبتتتل طعتتتن اابطتتتا  لتجتتتاوا حتتتد الستتت طة أم أنتتت  ختتتارج نطتتتا  الطعتتتنا لتتتذلم أردنتتتا اعتلتتتاد 
م لن خالل  فوا د عل  ة ونظر،ة لكل لعني بهذا اللوضو ا  التصني  الذن نقد  

لتتتن وستتتيثبت  الفصتتتل ا و  لهتتتذا البتتتاب، أن القتتترار اادارن القابتتتل ل طعتتتن هتتتو لجتتترد جتتتاد 
وستتتنرى فتتتي الفصتتتل الثتتتاني، أن لتتت ل كتتتل القتتترارات التلهيد تتتة هتتتي  لنظولتتتة القتتترار اادارن،

بقتتتراراٍت  دار،تتتة، ألتتتا القتتترارات التأكيد تتتة فهتتتي  تتترارات  دار،تتتة  ا أنهتتتا ا تقبتتتل طعتتتن اابطتتتا  
القتترارات اادار،تتة اللتصتت ة بعل  تتة لتجتتاوا حتتد الستت طةا وفتتي الفصتتل الثالتتث، ستتنتعرَّذ  لتت  

القتترارات اللحظتتورة لتتن الر ابتتة القضتتا  ة، ستتواد  أكانتتت أعلتتا  ثتتمَّ فتتي الفصتتل الرابتتس  لركبتتة،
وستنختم هتذا البتاب باستتب ان لو ع تة  حكول ة أم  رارات لحظورة لتن الطعتن بتنٍف تشتر،عيا

 لن لنظولة القرار اادارناالتدابير الداخ  ة 
   

التتتداخل بتتين فسيخصتتف ل بحتتث عتتن ألتتا العنتتوان الرابتتس، أو البتتاب الرابتتس لهتتذه ا طروحتتة، 
وذلتتم عبتتر الو تتوذ ع تت  لعتتايير تلييتتا القتترار القتترار اادارن وا علتتا  القانون تتة اللشتتابهة، 

اادارن عتتتن العل تتتين التشتتتر،عي سالفصتتتل ا و   والقضتتتا ي سالفصتتتل الثتتتاني ، ثتتتمَّ ستتتنتعرَّذ 
ت اادار،تة لتن نطتا  التي دفعتت اللشتتر   لت   ختراج أنتوا  عديتدة لتن القتراراع   اللبررات 

اختصتتتاف القضتتتاد اادارن كتتتالقرارات الصتتتادرة فتتتي لستتتا ل ا حتتتوا  الشخصتتت ة أو القضتتتا ا 
تا  ذا كانتت القترارات الصتادرة عتن هي تات خاصتة عالعقار،ةسالفصل الثالث ، وأخيرا  سنبحث  لَّ

بتتتات وهتتتي التتتي رغتتتم عتتتدم  ثلك َّفتتة بتتتادارة لرفتتت  عتتام لهتتتا صتتتفة وطب عتتتة القتترارات اادار،تتتة، 
انتلا هتتا  لتت  ف تتتة القتترارات اادار،تتة  ا أن اللشتتتتر  أخضتتعها اختصتتاف القضتتتاد اادارن، 
للا أثار ااشتكال ة حتو  لتا  ذا كانتت  ترارات  دار،تة أم  ترارات خاصتة خاضتعة اختصتاف 

 القاضي اادارنا
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 األول بابال
 رار اإلداري ـــــــــالقة ــــماهي

 

 L'acte administratifن تستتليت  بتتت "و لقتترار اادارن، التتذن  حب  تتذ الفقهتتاد الفرنستتيا -1

unilatéral"  أو كتان  ستل ،"éActe d'autorit" " Acte de puissance publique "
"Acte de commandement" "Décision exécutoire ألا ترجلتت  العرع تة ف تم تكتن ،"

، أو هتتو  8س، أو القتترار اادارن التنفيتتذن 1سللنفتترد الطتترذأ ضتتا  واحتتدة، فهتتو القتترار اادارن ا

                                                 
 –الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  1)

2114دون ذكر ناشر طبعة العام 
391ص  

.
 

ب أخمر بهمره التسممية: 219القماهرة ص  -دار الفكمر العربمي -تنفير المباشر، نظرية الد. دمحم كامل ليلة(  2) ، وأيضما
د. زهمي 

يكمن
 
المكتبمة العصمرية  -القمانون اإلداري -

–بيروت 
ال ت. 
 .232ص 
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، ورغتم تعتدد التستل ات والترجلتات،  ا أن  8س، أو العلل اادارن ا حادن 1سالتصرذ اللنفرد
 الجل س  عود و ستخدم لصط   القرار اادارن بدون  ضافاتا 

دم فيهتتتتا لصتتتتط   القتتتترار اادارن فتتتتي فرنستتتتا، كتتتتان بلوجتتتتب  16 تتتتانون س أو  لتتتترة استتتتت خ 

fructidor an III  الذن حظَّر ع   اللحتاكم أن تنظتر فتي  ترارات اادارةاا، ألتا فتي الفقت  
تتتتل  Jèzeو  Duguitفاستتتتخدم كتتتال  لتتتن   Hauriouلصتتتط   القتتترار اادارن، بينلتتتا فضَّ

 ا 3سلص   القرار النافذ Walineو
ل اللفتتردات ا ختترى التتتي وتستتل ة القتترار اادارن  نلتتا هتتي عبتتارة ك  تتة تضتتمو فتتي جنباتهتتا كتت

أ رَّهتتا التشتتر،س أو أوجتتدها التعالتتل اادارنا و قتتس فتتي لقدلتتة هتتذه التستتل ات "اللرستتوم" ستتواد  
ل  ااجتهتتاد فتتي لجتتا   أكتتان لرستتولا  صتتادرا  عتتن لج تتل التتواراد أو لرستتولا  جلهور،تتا ا و، تتدخ 

لتن الدستتور، والقترارات  52ةالقرار اادارن اللراس م ااشتتراع ة واللراست م الصتادرة وفقتا  ل لتاد
 الواار،ة واللذكرات والبالغات والتعال م وا والر اادار،ةااا ا

ونحن نبحث في لاه ة القرار اادارن، لن اللفيد ااطتال  ع ت  بعت  النلتاذج فتي القتوانين 
ال بنان تتتة، عتتتن التستتتل ات التتتتي استتتتخدلها اللشتتتتر  فتتتي تعيينتتت  لنتتتو  القتتترار اادارن الواجتتتب 

ارا ثمَّ نطَّ  َس ع   التسل ات اللعتلدة فتي أنظلتة لج تل شتورى الدولتة اللتعا بتة، وهتو ااصد
 الجهاا اللعني بشكٍل ر  سي بالنظر في الطعون اللوجهة ضد القرار اادارنا  

د ع تت  التستتل ات اللخت فتتة ل قتترار اادارن، التتتي تستتاهم فتتي  االتتة التتوهم حتتو   وبعتتد أن نتعتتوَّ
ثبات أن  رغم اختالذ التسل ة فتان اللعنت  اللقصتود واحتد وجود تفر ة بين هذه  التسل ات، وان

 القرار اادارن تصرذ  انوني لنفرد  صدر عن س طة عالة و،تلتس بقوة تنفيذ ةا أنهو 
التتتي تنطبتت  ع تت  كتتل فتترٍ  لتتن فتترو  القتترار القتترار اادارن بخصا صتت  الك  تتة  تعر،تت وبعتتد 

 اهذا التعر، أركان لن  ركنٍ ن اللعن  اللقصود لكل   نبي   ننتقل لوكل تطبيٍ  لن تطب قات ، 
 هي اات ة  بابفتكون خطة البحث اللعتلدة في هذا ال

  قرار اادارن التعر،  التشر،عي والفقهي وااجتهادن لا و   فصل ال
 لنفرد انوني    القرار اادارن تصروذالفصل الثاني

                                                 
القاهرة  -الدار القومية للطباعة والنشر -القوة التنفيرية للقرار اإلداري -د. عادل سيد فهيم(  1)

ال ت.  
9ص 
.
 

(2  )
 د. جورج

سعد
 
 122ص – 2114طبعة العام  -توزيع مكتبة الجامعة -القانون اإلداري العام -

(3) 
M. 

Stassinopoulos – Traité des actes administratifs – Op.
 Cit.

 p
22
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  دار،ة صدر عن س طة    القرار اادارن ثالثال الفصل

 القرار اادارن يتلتس بقوة تنفيذ ة  الفصل الرابس
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األول:الفصل 
 التعريف التشريعي و االجتهادي 

 والفقهي للقرار اإلداري
 

بشتتكٍل لستتتقر فتتي أنظلتتة لج تتل شتتورى الدولتتة اللتعا بتتة تعر،فتتا  التشتتر،س ال بنتتاني اعتلتتد  -8
 شتتتأن  ولتتتن تنفيتتتذ  تتتوةالتتتذن لتتت   لحتتت اادارن الالقتتترار ل قتتترار اادارن القابتتتل ل طعتتتن، بأنتتت  

 ااا"الضرر لحا  
ااجتهتتتاد ال بنتتاني هتتتذا التعر،تت  وجع تتت  لع تتارا  لقبتتتو  طعتتن اابطتتتا  لتجتتاوا حتتتد ثتتمَّ ا تتتبل 

الس طة، وتو   ااجتهاد ال بناني عند هذا الحد لن تعر،ٍ  ل قرار لقصرا  هتذا التعر،ت  ع ت  
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هتتو  - 1سكلتتا ستتنبي  ن احقتتا   -وا حتتد الستت طة، وهتتذا ا لتترالقتترار القابتتل لطعتتن اابطتتا  لتجتتا
خصتا ف  ل شورى الدولتة والقترار اادارن ذنلح ،  ن اللشتر  رعط بين اختصاف لج 

 وضارا ا  ،نافذا   ،لحددة  صدوره عن س طة  دار،ة
لعرفتة لتا  ذا  -كلتا ذكرنتا فتي اللقدلتة–لذا فان أو  لا يثيتره القاضتي النتاظر فتي النتاا  هتو 

كتتتان القتتترار اللطعتتتون ف تتت  تتتتتوافر ف تتت  خصتتتا ف القتتترار القابتتتل لطعتتتن اابطتتتا  لتجتتتاوا حتتتد 
 الس طةا

وحت  في الفق  نالحا أن جانبا  لن  اكتفت  بتالتعر،  ااجتهتادن دون أن  ضتافة أو تح يتل، 
ولتتتم  حظتتت  القتتترار اادارن بااهتلتتتام الفقهتتتي ختتتارج  طتتتار دراستتتة ا حكتتتام القضتتتا  ة، ولعتتتلَّ 

، وحتت  د ستب  كتل دراستة أو تعر،ت ي ذلم هو أن استخدام اادارة ل قترار اادارن  تالسبب ف
بعد بدا ة تكو،ن نظر،ة القرار اادارن، فتان بعت  الفقت  كتان  ست   م بلتا  صتدر عتن ااجتهتاد 

ه، عناصتتتتر القتتتترار اادارن وخصا صتتتت  و ركتتتتان اادارن لتتتتن تعر،تتتت  أو تحديتتتتد أو تفصتتتتيل  
ستتتتخة فتتتتي القتتتتانون اادارن وهتتتتي أن هتتتتذا القتتتتانون ذو لصتتتتدر باعتبتتتتار أن هنتتتتام حق قتتتتة را

دور فتتي خ تت  وتطتتو،ر لعظتم النظر،تتات اللرتبطتتة بلواضتت س  لالجتهتاداجتهتادن، بحيتتث كتتان 
 القانون اادارنا

لتتن هتتذه الااو تتة  بتتل الفقتت  بتعر،تت  القتترار اادارن كلتتا ورد فتتي ااجتهتتاد، لكتتن يبقتت  تعر،فتتا  
 عن بهذا القرار ألام القضاد، ولدى توافر شرور  بطال ا لنظورا   ل   لن ااو ة ح  الط

لهذا الجانتب، فقتد ست َّم  ا  فقه  ألا لجهة التعر،  بصورت  اللجردة، فنعتقد أن هنام  غفاا   -3
تتل  ل تتت  ااجتهتتاد، ولتتتا أ تتتره العتترذ والتعالتتتل اادارنا وألتتا التعر،تتت  الع لتتتي  الفقتت  بلتتتا توصَّ

  فابتعتتد عنتت  الفقتت  حيتتث ا نجتتد فتتي لطتتوات أركانتتبحتتث فتتي والف ستتفي ل قتترار اادارن أو ال
ا ولعتتلَّ الفقهتتاد  تتد أرادوا لتتن  8سبكتتل جوانتتب القتترار اادارن  ةالقتتانون اادارن ااحاطتتة الكال تت

ذلم أن ا يدخ وا في لسألة شا كة وصعبة،  ذ لت ل ثلتة شتيد أصتعب لتن تعر،ت  ا شت اد 
وندرستت  ونبتتين أنواعتت  وخصا صتت ، ولكتتن عنتتدلا  ووصتتفها، حيتتث أننتتا نطب  تت  القتترار اادارن 

أو حتتدد لاه تة هتذا القتترار نجتد أنفستنا عتاجا،ن  لتت  حتٍد لتا عتتن  ،عتر  ذ القترار اادارن  ،  قتا 

                                                 
(
1
)
 

 .393ص  لمزيد من التفصيل انظر الفصل األول من البا  الثالث

(
2
) J C  Venezia– Le pouvoir discrétionnaire- LGDJ 1959 p15. 



 

22 

هتتذا التعر،تت ،  ننتتا نكتتون  تتد دخ نتتا فتتي لضتتلار الف ستتفة الصتتعبةا  ننتتا عنتتدلا نر،تتد تعر،تت  
ود الفاصت ة والعاللتات اللليتاة بتين لتا القرار اادارن، فهذا  عني أننا بحاجتة  لت  وضتس الحتد

 دارنا وأن ينطب  هذا التعر،  ع   كل فترو  وتستل ات  لا ل ل بقرارٍ عين هو  رار  دارن و 
القترار اادارن، ا أن  قتصتر فقتط ع تت  القترار القابتل ل طعتن بلعتتاٍ  عتن بق تة القترارات التتتي 

لتعر،تت  الجتتالس اللتتانس، أن لستتبٍب أو اختتر ا تقبتتل الطعتتنا فكتتان التعر،تت  الصتتح   هتتو ا
فتتتتة سالقتتتترار اادارن بكافتتتتة تستتتتل ات   التتتتذن يجلتتتتس كتتتتل ا شتتتت اد التتتتتي تتع تتتت  بالظتتتتاهرة اللعرَّ

 وأصناف   واللانس أن الذن  لنس دخو  أش اد أخرى ل ست لن جوهر هذا القرارا 
ذا را بنتتتا  ارن، فنجتتتد التعر،فتتتات الفقه تتتة وااجتهاد تتتة ل قتتترار اادااستتتتعلاات التشتتتر،ع ة أو وان

حاو   برااهتا وجع هتا أستال التعر،ت ، ، فتأنها تستند في تعر،فها  ل  العناصر اللكونة ل قرار
 ا   1سوفي حااٍت ثان ة  أتي التعر،  لن خال   براا القواعد التي ترع  القرار اادارن 

 أثار تعر،  القترار اادارن جل تة صتعوبات، خاصتة  فتي ااطتار ااجتهتادن التذن رعتط بتينف
 –وفقتتا  لهتتذا التترأن  -القتترار وااشتتكال ات ذات الطب عتتة التنااع تتة، بحيتتث كتتان القتترار اادارن 

 تم  عتر  ذ القتترار ا وحتت  الفقت  ف 8سهتو القترار التذن  قبتل لراجعتة اابطتا  لتجتاوا حتد الست طة
نلتتا  بحثتت  حتتو  لع تتار اختصتتاف اكتفتت  بعرضتت  فتتي ستت ا  اادارن بخصا صتت  الذات تتة، وان

ا وفي الفق  لن  عتر  ذ القترار  لتا وفقتا  ل لع تار الشتك ي أو الوصتفي، أو وفقتا   3سلج ل الدولة
 ل لع ار اللادن أو اللرتبط بالنظام القانوني ل قرار اادارنا

 

القتترار اادارن هتتو لتتا  صتتدر عتتن هي تتة عالتتة تتتدخل ضتتلن ف تتات ، فتتي اللع تتار الشتتك ي-4
ستتبب اتستتاع  ل ضتتمَّ لتتا لتت ل بقتترار ضتتلن الستت طة اادار،تتةا  ا أن هتتذا اللع تتار الشتتك ي وب

ن ل لع تار اللتادن دور هتام فتي  عتادة التتواان  لت   تا  بلفتردها فكتاكاففهو ل ل لع ارا  نطا  ، 
تعر،  القترار اادارن وحصتره بتذام الصتادر وفقتا   حكتام القتانون العتام ولستتخدلا  الت تااات 

 ا  4سالس طة العالة

                                                 
(1)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif,O

p. Cit
, T2 p

728
. 

(2)
 
Ch. Eisenmann –O
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. 

(3)
 
Ch. Eisenmann –O
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 اات ة وفقا  ل ترتيب اللبيَّن  عاتو اللوض صلالف في هذاوسنعالج 
 اادارن في التشر،عات ال بنان ةا قرارال تتسل ا الفقرة ا ول  
 االتعر،  ااجتهادن ل قرار اادارن الفقرة الثان ة  
 ال قرار اادارن  التعر،فات الفقه ةالفقرة الثالثة  

 اللرافقة لتعر،  القرار اادارناالفقرة الرابعة  ااشكال ات 
 

 تسميات القرار اإلداري في التشريع اللبناني : قرة األولىالف
 

لم  عتلد اللشتر  ال بناني ع   تسل ة واحدة ل قرار الصادر عن الس طات اادار،تة، فهتو  -5
تارة   ستخدم عبارة لرسوم، أو عبارة  رار، لضافا   ليها اسم اللرجس الذن أصدره كعبتارة  ترار 

ستتتتخدم لصتتتط    تتترار  دارن أو  تتترار نافتتتذ أو عبتتتارة العلتتتل ا، وطتتتورا  واارن أو  تتترار ب تتتدن
 اادارن أو تعل م أو بالغااا ا

وهذه التسل ات ع ت  تنوعهتا تبقت  لتلحتورة حتو  لقصتد واحتد هتو القترار اادارن، وحتت   ذا 
عتتدنا لالجتهتتتاد نالحتتا استتتتخدام تستتل ات لتعتتتددة كتتالقرار الضتتتار أو القتترار النافتتتذ أو القتتترار 

  انا   كتفي بذكر ك لة  رارااادارن، وأح
وفي سبيل ااستدا  ع   لحدود ة أثر التسل ة ع   اللسل ، وعخاصة لناح تة عبتارة نافتذ، 
ذا كتان لتن اللستتحب  التي سنثبت أنها صفة لكل  رار  دارن ول ست تستل ة  أو عنوانتا  لت ، وان

ب عتتت   ذا لتتم نستتل   لحتتا  الصتتفة باللوصتتوذ،  ا أن ذلتتم ا  عنتتي فقتتدان القتترار اادارن لط
 بتسل ة القرار النافذاا 

اللتعتتددة بلتتا فيهتتا ك ف تتة استتتعلا   توستتنحاو  أن نعطتتي ألث تتة   ي تتة عتتن هتتذه ااستتتخدالا
 تسل ة القرار اادارن في أنظلة لج ل شورى الدولة اللتعا بة، وفقا  ل لخطط ااتي 

 اأوا   استخدام اللشتر  لتسل ات لخت فة ل قرار اادارن 
 ا ا   نصوف  انون ة أضافت  ل  تسل ة القرار وص  النافذثان

 اثالثا   تسل ة القرار اادارن في أنظلة لج ل شورى الدولة
 

 مختلفة للقرار اإلداريات تسمياستخدام المشترع ل أواًل: 
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لتتتتن الطب عتتتتي أن  حتتتتدد الدستتتتتور ال بنتتتتاني، الشتتتتكل التتتتذن تصتتتتدر بتتتت   تتتترارات الستتتت طة  -6
اللرسوم" ع   أن  أداة التعبير الوحيتدة التتي تصتدر عتن ر ت ل الجلهور،تة، ختار "فالتنفيذ ة، 

، التتواراد لج تتل ر تت لأن ر تت ل الجلهور،تتة  صتتدر اللراستت م لتستتل ة  53فجتتاد فتتي اللتتادة 
 اللراستت م لنفتتردا    صتتدر  تتالتهم، كلتتا  أو التتواراد استتتقالة قبتتو ل ولراستت م ،الحكولتتة تشتتكيلو 

والعفتتو الختتاف بلوجتتب  الدولتتة أوستتلة لتتن و  الستتتقي ة ارهتتااعتب أو الحكولتتة استتتقالة بقبتتو 
 الرسوم

ت  الدستتتور بتتأداتين  تانونيتين هلتتا اللراستت م والقترارات حيتتث ورد فتتي  ألتا لج تتل التتواراد فخصَّ
 التتتتتتتتي الصتتتتتتتالح ات ولتتتتتتتناا االتتتتتتتواراد بلج تتتتتتتل ااجرا  تتتتتتتة الستتتتتتت طة تنتتتتتتتار " 65 اللتتتتتتتادة
 التطب قها الالالة القرارات واتخاذ ظ ل ةالتن واللراس م القوانين لشار،س وضساا لارسها

وا تقتصتتر اللراستت م ع تت  ت تتم اللحتتددة فتتي الدستتتور،  ذ غالبتتا  لتتا تعلتتد القتتوانين  لتت  فتتر  
 تتانون الجلع تتات التتتي تتتنف ع تت  لتتن  3صتتدور القتترار اادارن ع تت  شتتكل لرستتوم، كاللتتادة

 تتانون ة ا ولتت  لتتن وفتتي اللتتاد ا"التتواراد لج تتل فتتي  صتتدر لرستتومبسأن الجلع تتة   تحتتلأن 
 ا جنبتتي لتتن  فانتت  يتتنفو ع تت  أن  87/5/1939 فتتي صتتادرال ال بنان تتة بالجنستت ة التجتتنل
 فتتتتي صتتتتادرال 648 ر تتتتم قتتتتانون لتتتتن ال 4وفتتتتي اللتتتتادةا لرستتتتوم بلقتضتتتت  ال بنان تتتتة الجنستتتت ة

اللنتاط  الصتناع ة والل سستات ، فان تصتني  الصناعة واارة حداثاللتع   با 8/6/1997
 ابلراس م تتخذ في لج ل الواراد يتمو  الصناع ة

لتت  جانتتب اللرستتوم التتذن  عتبتتر الشتتكل الرستتلي ل قتترار اادارن، نجتتد أن اللشتتتر   ستتتخدم  وان
عبتتتارة  تتترار دون أن  ضتتتافة ل عب  تتتر عتتتن ا داة التتتتي تصتتتدر بتتت  الستتت طة اادار،تتتة أوالرهتتتا أو 

 اانتخاب تتتةالهي تتتات  نواهيهتتتا أو لنحهتتتا التتتتي تختتتفو جلهتتتور اللتتتواطنينا فكانتتتت لتتتثال  دعتتتوة
أن  عتتتالن حتتتتل لتتتتن  تتتانون الب تتتد ات ، و  14اللتتتادة س الداخ  تتتة وا،تتتر لتتتتن بقتتترارتتتتتمو  الب د تتتة

االلج تل الب تتدن يتتمو بقتترار لتتن وا،تر الداخ  تتة،   ضتتلني  عتتالن  ترار بلثابتتة ستتكوت  اعتبتر وان
 لوجتتتبب صتتتالح ات  لتتتارل  الب تتتدن اللج تتتلوأن ا  تتتانون الب تتتد ات لتتتن  83اللتتتادة س بالحتتتل
ن ، لتتتن  تتتانون الب تتتد ات  40ساللتتتادة  تتترارات  لتس ستتت ة بأر تتتام الب تتتدن اللج تتتل  تتترارات وتتتتدوَّ

لن  انون الب د ات ا وفي غالب القوانين التتي تتحتدث عتن  ترارات واار،تة، فانهتا  44 لادةسال
 صتادرال 689 ر تم قتانون لتن ال 17اللتادةتذكر تسل ة  رار بتدون أن  ضتافة، وكلثتاٍ  نتذكر 
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 النتتتوادنالتتتتي تتتتنف ع تتت  أن  والر،اضتتتة الشتتتباب واارة تنظتتت ماللتع تتت  ب 80/11/8004فتتتي
أن ا ونتتذكر أ ضتتا   والر،اضتتة الشتتباب وا،تتر لتتن بقتترار فتقفتتل،لها اللتترخف غيتتر والجلع تتات
 وا،تر لتن لع تل بقترارتتتمو  تاللصتادرا أنتوا  وستا ر اللنقولتة وغيتر اللنقولتة ا لتوا لصادرة 
 ا 80/10/8003في صادرال 550 ر مقانون اللن  8ساللادة الوطني الدفا 

لتت  جانتتب تستتليتي اللرستتوم والقتترار، استتتخدم اللشتتتر  تستتل ة القتترار اادارن فتتي أكثتتر لتتن  وان
 صتون   لت  يرلتيالتذن  87/10/1999تتار،  140 ر تم قتانون لرة، نذكر لنها لتا ورد فتي ال

، حيتتث أفتترد ا ااتصتت وستتا ل لتتن وستتي ة أ تتة بواستتطة تجتترن  التتتي اللختتابرات بستتر،ة الحتت 
"ا وفتتتي  دارن   تتترار ع تتت  بنتتتاد اللختتتابرات اعتتتترا  فتتتي عنتتتوان  "عنوانتتتا   حتتتد أ ستتتال  هتتتو 

اللتع تتتت  بتعتتتتديل  تتتتانون  30/6/1977تتتتتار،  104 تتتتمر لتتتتن اللرستتتتوم ااشتتتتتراعي  43اللتتتتادة
 يخضتتس ا بلصتتادرتها أو اللطبوعتتة بتو يتت  القاضتتي اادارن  القتترار اللطبوعتتات، ورد أن 

 ااااللراجعة   طر  لن طر،   ن
 تترار ولرستتوم صتت نا  لتت  أن اللشتتتر   ستتتعلل تستتل ات لتتن ختتال  هتتذه النلتتاذج، نكتتون  تتد تو 

بتاللعن  العتام التذن القترار اادارن و ترار  دارن، وفتي كتل   هتذه التستل ات فتان اللقصتود هتو 
  ا أننا وعختال  البحتث وجتدنا أن اللشتتر  استتخدم تستل ة القترار نقصده في هذه ا طروحةا

 النافذا
 

 نصوص قانونية أضافت إلى تسمية القرار وصف النافذ ثانيًا:
 

 ن لا استخدلناه لن عنواٍن لهذا البنتد هتو لتا نقصتده فعتال ، ولتا  صتده اللشتتر ، فك لتة  -7
ع تم نافذ كلا وردت في التشر،عات اللخت فة، لم تكن جادا  لتن تستل ة القترار، ولتم  ظهتر أن ب

دارن بتتالقرار النافتتذ، بتتل جعتتل النفتتاذ صتتفة تط تت  ع تت  القتترار التتذن القتترار اا تستتل ةشتتتر  الل
انتاج لفاعيل  انون ة، وتحر،نا ثالثتة لقاصتد ل لشتتر  عتن نفتاذ القترار اادارن،  أصب   ابال  

تع َّتتت  ا و  بشتتتهر القتتترار، والثتتتاني بنها يتتتت  أو لصتتتاد ة الستتت طة اللختصتتتة ع  تتت ، والثالثتتتة 
 ت ابقانون ة الهي ة التي أصدر 

وعتتدا بوضتتول لقصتتد اللشتتتر  الدستتتورن لتتن عبتتارة نافتتذ التتتي ت تصتت  بعبتتارة  تترار، ونالحتتا 
 ع ت  التواراد لج تل أصتر  ذالن الدستور التي تتنفو ع ت  أنت   56هذا اللقصد في اللادة 
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 اللرستتوم أو القتترار  عتبتتر  عادتتت  أو اللرستتوم  صتتدار دون  الله تتة انقضتتت أو اللتختتذ القتترار
ذا راجعنتتتتتتتتتتتتا  ا"نشتتتتتتتتتتتتره ووجتتتتتتتتتتتتب حكلتتتتتتتتتتتتا   نافتتتتتتتتتتتتذا    - ET/9ر تتتتتتتتتتتتم شتتتتتتتتتتتتتراعياا لرستتتتتتتتتتتتومال وان
 ،نافتتتذة واللراستتت م لقتتتوانينا ف تتت  تصتتتب  التتتذن اللوعتتتد تعيتتتين، اللتع تتت  ب81/11/1939تتتتار، 

 ع ت فاننا نستط س أن ن تلل  صتد اللشتتر  لتن عبتارة "نافتذة" حيتث ورد فتي اللتادة ا ولت   
وذات اللعنت   اتب  رهتا  تتار،  لتن ناقدةة وصبح الرع تة بجلهور تختف ا التي اللراس م أن

 فتتتتتي صتتتتادرال 431 ر تتتتم لتتتتن القتتتتتانون  13ل نفتتتتاذ اللتتتترتبط بشتتتتتهر القتتتترار نجتتتتده فتتتتتي اللتتتتادة
التتتذن ، ال بنان تتتة ا راضتتتي ع تتت  ااتصتتتاات ختتتدلات  طتتتا  تنظتتت ماللتع تتت  ب 88/7/8008

 فتتي لع  تتة شتترهان أو تب  رهتا تتتار،  لتتن  ا نافتتذة  تصتب  ا اعتبتر أن  تترارات الهي تتة الناظلتتة
 االرسل ة الجر،دة

أو  ،وهتتي نها  تتة القتترار ،كتتان ل لشتتتر  لقصتتد آختتر لتتن عبتتارة نافتتذ ،وفتتي  تتوانين أختترى  -2
  تراراتأن   لتن  تانون الب تد ات 54 للتادةاللصاد ة ع    لتن الست طة اللختصتة، فنقترأ فتي ا

 ااشتتتراعي لرستتومال هتتذا أخضتتعها التتتي القتترارات باستتتثناد ذاتهتتا بحتتد نافتتذة الب تتدن اللج تتل
وجتتتاد فتتتي  ا"تصتتتد قها تتتتار،  لتتتن نافتتتذة فتصتتتب  اادار،تتتة، الر ابتتتة ستتت طة لتصتتتدي  صتتتراحة
 بصترذ تتع ت  خاصتة حكتاماللتع ت  بأ 8/10/1965تتار،  54/65ر تم قتانون لن ال 6اللادة

حتتتتالتهم اللتتتتوظفين نشتتتتاد الشتتتتتاغرة اللراكتتتتا ولتتتتتلد التقاعتتتتد ع تتتتت  وان  عتتتتتام تتتتتأديبي لج تتتتتل وان
 ، التواراد لج تل لوافقتة بعتد اللختتف ل وا،ر  ح  كلا الواراد للج ل  ح ااا " ل لوظفين

 انقضتتتاد حتتتا  وفتتتيا  لعينتتتين لتتتوظفين بوضتتتس النظتتتر أ ضتتتا   اللوحتتتدة الهي تتتة لتتتن  ط تتتب ان
 بتتترده وأ ،جا  تتتا   وأ ك  تتتا    اللوحتتتدة الهي تتتة  تتترار بتأكيتتتد لرستتتوم صتتتدور دون  اللتتتذكورة الله تتتة
 قتتانون لتتن ال 83اللتتادةاا"ا  وفتتي انافتتذا   القتترار ب و صتت ضتتلن ة التتواراد لج تتل لوافقتتة تعتبتتر
كلتتا  تعتتديلاللتع تت  ب 9/5/1967تتتار،  82/67ر تتم نشتتاد باللصتتارذ اللتع تت  التشتتر،س وان  وان

 اليتد وضتس تقترر نأ اااالع  تا اللصترف ة ل هي تة " اللصترف ة الودا س لضلان لخت طة ل سسة
ااا  التواراد، لج ل  ل   رارها   االع اللصرف ة الهي ة ر  ل فورا   يرفسااا  لصرذ أن ع  

 اللتتذكورة الله تتة انقضتتاد بعتتد أو التتواراد لج تتل  بتتل لتتن تصتتد ق  لنتتذ نافتتذا   القتترار و صتتب 
، اللتع ت  14/4/1970تتار،  14846ر تم لرستوملتن ال 32 للتادةوفي ا اااا "ب  البت دون 
 لتتتن بقتتترار ل جالعتتتة تلتتتن  التتتتي والهبتتتات التبرعتتتات تقبتتتل " ال بنان تتتة ل جالعتتتة اللتتتالي النظتتتامب
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 والفنتتون  الوطن تتة الترع تتة وا،تتر لوافقتتة بعتتد  ا نافتتذا   القتترار هتتذا  صتتب  او  االجالعتتة لج تتل
 ا  نافتتذا   القتترار هتتذا  صتتب  ا كلتتا  البنتانيين لتتن والهبتتات التبرعتتات كانتتت  ذا ع  تت  الجلي تة

 الوطن تتة الترع تتة وا،تتر ا تتترال ع تت  بنتتاد التتواراد لج تتل فتتي يتختتذ بلرستتوم ع  تت  اللوافقتتة بعتتد
لتتتن  64 اللتتتادةوفتتتي   اال بنتتتانيين غيتتتر لتتتن والهبتتتات التبرعتتتات كانتتتت  ذا الجلي تتتة والفنتتتون 

 باستتم ا اماش لبنان تتة لرف تتة عقار،تتة شتتركة  نشتتاد، 88/7/1998تتتار،  8537ر تتم لرستتومال
 ةالعاد ت غيتر العلول تة ل جلع تة " "بيروت لدينة وسط  علار وانعادة لتطو،ر ال بنان ة الشركة"
 تقترر أن أ ضتا   لهتا اااا  الشتركة حتل اادارة لج تل ط ب ع   وعناد حين كل في تقرر أن

  ا نافتذا   القترار هذا  صب  ا االنظام هذا في اللحددة اللدة انقضاد بعد لا  ل  لدتها تلديد
 االواراد لج ل في يتخذ بلرسوم تصد ق  بعد

 46ال بناني لن عبارة "نافذ"، وضع  فتي اللتادة  رأنا لقصدا  ثالثا  أراده اللشتر  ،وفي التشر،س
الصتتتادر بلوجتتتب  التتتدروا اللوحتتتدين طا فتتتة شتتت ون  نظتتت مبتاللتع تتت   9/6/8006لتتتن  تتتانون 

 لتتم لتتا  انون تتة اللج تتل اجتلاعتتات تكتتون  ا، حيتتث  تترر اللشتتتر  بتتأن  9/6/8006  تتانون 
 با كثر،تتتة اتختتتذت ا ذ  ا نافتتتذة لقرراتتتت  تكتتتون  او ا أعضتتتا   لتتتن اللط قتتتة ا كثر،تتتة تحضتتترها
 االحاضر،ن لن اللط قة

 
 

 تسمية القرار اإلداري في أنظمة مجلس شور ى الدولةثالثًا: 
 

تعددت تسل ات القرار اادارن في كل أنظلة لج ل شورى الدولة اللتعا بة لنذ  -9
الصادر عن الحاكم  8662القرار ر م بلوجبتأس ل هذا اللج ل كجهة  ضاد  دارن 

في هذا القانون استخدم اللشتر  تسل ة القرار ا 1984أي و   6 بتار،  رغالفرنسي فندنب
هذه    الةتح   " لن   5اادارن بدون أن  ضافات، فجاد في الفقرة الثان ة لن اللادة 

  دارن  رار في لصالح , بسبب صدور أو القضا ا لكل لن يدعي ان  لتضرر في حقو   
التي  ل ص   أوواد كان هذا القرار لخالفا ل قانون , سالضرر   قا  لن شأن  ااجرادلرعي 

 أنها أوست ذات صالح ة, ل  هذا القرار أصدرتالتي  اادارةكانت  أووضعها القانون 
 لنحت لها ت م  ج هاالتي  وا سبابغير الوج   و سباب استعلا  س طتها بوج  أسادت
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بطر،قة  ا لج ل الشورى  ألام ى   الة الدعاو لكن  ا أن   6ا ثمَّ جاد في اللادة ةالس ط
 ا دارن  رار ااعترا  ع   

عبارة وفي ا نظلة اللتتال ة واللتع قة بأصو  اللحاكلات ألام لج ل شورى الدولة كانت 
" رار  دارن" هي ا كثر استعلاا ، ي يها لصط حات " رار"، " رار صادر عن س طة 

  دار،ة"، و" رارات لحضة ذات  وة تنفيذ ة"ا
او  أن نعر  نلاذج عتن لخت ت  هتذه التستل ات فتي بعت  اللتواد التواردة فتي أنظلتة وسنح

 قترارالصتادر بلوجتب ال الشتورى  لج ل ظاملج ل شورى الدولة، نبدأ لس اللادة الثان ة لن ن
 ا التتي فيهتا اللتنتاا  اادار،تة القضا ا ، التي تنف ع   أن9/8/1985 تار،   8979 ر م

 32"ا وفتتي اللتتادة دارن   تترار ع تت  ااعتتترا  بطر،قتة  ا لشتتورى ا لج تتل  لتت  تقتتد لها  لكتن
بشتأن  نشتاد لج تل شتورى  1941ن ستان  83التر،  LR/ 29 رار اللفو  السالي ر ملن 

  ا الشتورى  لج تل ألتام دعتوى  م  قت أن ا فتراد لتن  حتد يجوا االدولة في لبنان، ورد بأن  
لتن ذات القترار،  79وفتي اللتادة ا"ار،تةااد الس طة نع صادر  راربشأن  لراجعة شكلع   

  تتترارات ضتتتد ا  لكتتتن تقتتتد لها  ا الستتت طة حتتتد تجتتتاوا بستتتببفتتتان لراجعتتتات ط تتتب االرتتتاد 
 ا"الضرر  لحا  شأنها ولن التنفيذ  وة لها لحضة  دار،ة

لتتتن  9وفتتي أو   تتانون لتع تت  بلج تتتل شتتورى الدولتتة بعتتتد استتتقال  لبنتتان، جتتتاد فتتي اللتتادة 
 االرتتاد ط بتتات فتتي الشتتورى  لج تتل ينظتتر  "9/1/1953تتتار،  14ر تتم ااشتتتراعي لرستتومال

 الستتتت طات عتتتتن الصتتتتادرة اادار،تتتتة وا والتتتتر والقتتتترارات ل لراستتتت م الستتتت طة حتتتتد تجتتتتاوا بستتتتبب
 ا لتتتن ذات القتتتانون " 14 ادة"، وفتتتي اللتتتبا نظلتتتة أم بتتتا فراد تتع تتت  أكانتتتت ستتتواد اادار،تتتة
  تترار بشتتأن لراجعتتة بشتتكل  ا الشتتورى  ج تتلل ألتتام دعتتوى   قتتدم أن ا فتتراد لتتن  حتتد يجتتوا
 تجتاوا بستبب االرتاد ط تب تقتد م  لكتن ا  "58 اللتادةثمَّ فتي  ا"اادار،ة الس طة لن صادر
 ا"الضرر  لحا  شأنها ولن التنفيذ  وة لها لحضة  دار،ة  رارات ضد  ا الس طة حد

لتتتة الصتتتادر وحصتتتل تعتتتديل طفيتتت  فتتتي التستتتل ات اللستتتتخدلة فتتتي نظتتتام لج تتتل شتتتورى الدو 
 اللتتادة، حيتتث ورد فتتي 1959حا،تتران  18تتتار،  119/59بلوجتتب اللرستتوم ااشتتتراعي ر تتم

 والقترارات ل لراست م الست طة حتد تجتاوا بستبببطتا  اا ط بتات فتي الشتورى  لج تل ينظر  "9
 ا"با نظلة والصادرة عن الست طة اادار،تة أم با فراد تتع   أكانت سواد ذات الصفة اادار،ة
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 بشتتكل  ا الشتتورى  لج تتل ألتتام دعتتوى   قتتدم أن ا فتتراد لتتن  حتتد يجتتوا ا " 57 دةاللتتاوفتتي 
 ط تتب تقتتد م  لكتتن ا " 95 اللتتادةثتتمَّ فتتي  ا"اادار،تتة الستت طة نعتت صتتادر  تترار ضتتد لراجعتتة

 شتأنها ولتن التنفيتذ  توة لهتا لحضتة  دار،تة  ترارات ضتد  ا الست طة حد تجاوا بسبب بطا اا
 تشتر،ع ة صتفة لهتا بأعلتا  يتع ت  ف لتا اللراجعتة  بتو  حتا  نأ فتي يجوا وا الضرر  لحا 
 ا" ضا  ة أو

 لرستوما خير الصتادر بلوجتب لشترو  القتانون اللنفتذ بال  الدولة شورى  لج ل نظامألا في 
 ،31/5/8000 فتتتي الصتتادر 887 ر تتم القتتتانون واللعتتدَّ  ب 14/6/1975تتتار،  10434ر تتم

 حتتتد تجتتتاوا بستتتبب اابطتتتا  ط بتتتات فتتتي دار،تتتةاا اللحتتتاكم تنظتتتر " اا 63 اللتتتادةفجتتتاد فتتتي 
 عتتن الصتتادرة نظلتتةبا  مأ فرادبتتا  تتع تت  كانتتت ستتواد اادار،تتة الصتتفة ذات ل قتترارات الستت طة
 ينظتر " 65 للتادة، وجاد في اااا ال  ب دن لج ل -  ا لقام - لحافاس لح  ة عالة س طة
 الست طة حتد تجتاوا بستبب طا ااب ط باتت ب خيرةوا  ول ا  الدرجة في الدولة شورى  لج ل
 بشتتأن اللراجعتتاتااا و االتتواراد عتتن الصتتادرة التنظ ل تتة وا علتتا  والفرد تتة التطب ق تتة ل لراستت م
  دار،تتتة للحكلتتتة اا   ل تتتة الصتتتالح ة تطب قهتتتا نطتتتا  يتجتتتاوا التتتتي الفرد تتتة اادار،تتتة القتتترارات
 القضتتتاد ألتتتام دعتتتوى   قتتتدم أن فتتترادا  لتتتن حتتتد  يجتتتوا ا " ااا67لتتتادةوورد فتتتي ال ا"واحتتتدة
 له تتة " 69اللتتادةوفتتي  ا"اادار،تتة الستت طة عتتن صتتادر  تترار ضتتد لراجعتتة بشتتكل ا  اادارن 
 القترارات لتن كتان  ذا  ا ف ت  اللطعتون  القترار نشر تار،  لن الله ة وتبتدد شهران اللراجعة
 القضتتاد ةلراجعتت تستتلس ا  "70 اللتتادةوفتتي  ا"التنفيتتذ أو التب  تت  تتتار،  لتتن فتبتتتدد  الفرد تتة
 اللتادةوفتي  ااا"الطعتن له ة بشأن  أوصدت  دارن   رار شرع ة عدم ع   تستند التي الشالل
 يجتتوا ااا اف تت  اللطعتتون  القضتتا ي القتترار أو اادارن  العلتتل تنفيتتذ اللراجعتتة تو تت  ا " 77
 يتع ت   ترار  بطتا  لت   أو تنظ لتي لرستوم  بطتا   لت  ترلتي اللراجعة كانت  ذا التنفيذ و  

 ا " 105 اللتتادةوأخيتترا  فتتي  االعالتتة الصتتحة أو العالتتة الستتاللة أو لتتنا  أو النظتتام حفتتاب
  توة لهتا لحضتة  دار،تة  ترارات ضتد  ا الست طة حتد تجتاوا بستبب اابطتا  ط تب تقد م  لكن
 ااا"الضرر  لحا  شأنها ولن التنفيذ

 
 

 : التعريف االجتهادي للقرار اإلداري الفقرة الثانية
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يتتبتتس الدراستتات التتتي تناولتتت القتترار اادارن، يجتتدها  تتد ارتكتتات ع تت  الستتواب   ن لتتن  -10
القضا  ة وعل ت ع ت  لتابعتة تكتو،ن القترار اادارن ع ت  أستال لتا صتدر عتن القضتاد لتن 
أحكتتام بلعتتر  فصتت   فتتي لراجعتتات  بطتتا  القتترار اادارنا حتتت  أن الفقهتتاد عنتتد دراستتتهم 

ون ذلم بلعر  النظتر فتي أستباب طعتن اابطتا  لتجتاوا  ركان القرار اادارن نجدهم  فع 
حد الس طة، فأستباب الطعتن لتا هتي بالحق قتة  ا العيتوب التتي تشتوب القترار اادارن، فعيتب 
عتدم ااختصتاف هتو بتالوا س لعرفتة لتا  ذا كانتت اادارة  تد خالفتت  اعتدة اختصاصتها عنتد 

ر  تد صتدر لشتوبا  بعيتٍب لتن عيتوب  صدار القرار، وعيب الشكل هو لعرفة لا  ذا كان القرا
 الشكل، وكذلم ا لر بالنسبة لعيب لخالفة القانون أو عيب السبب أو الرا ةا

فكتتان هنتتام استفاضتتة فقه تتة واجتهاد تتة فتتي بحتتث أركتتان القتترار اادارن فتتي لعتتر  لراجعتتة 
هتا اابطا  لتجاوا حد الس طة، وع   العكتل لتن ذلتم، لتم تستتوذ  أركتان القترار اادارن حق

 لن الدراسة خارج لا  سل  أسباب الطعن بل وخارج أحكام القضاد اادارنا
وبستتبب هتتذه ا هل تتة الخاصتتة للتتا  قتترره ااجتهتتاد اادارن، فاننتتا نبتتدأ بعتتر  تعر،تت  القتترار 

 ، وفقا  ل ترتيب ااتي اادارن كلا أ ره ااجتهاد ال بناني واللصرن والفرنسي
  د لج ل شورى الدولة ال بنانيأوا   التعر،  الوارد في اجتها

  ثان ا   التعر،  الوارد في اجتهاد لج ل الدولة اللصرن 
    تعر،  الوارد في ااجتهاد الفرنسيثالثا   ال

 

 
 التعريف الوارد في اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبنانيأواًل:  

 

التتي تصتدت  نلاذج لن اجتهادات لج ل شورى الدولتة ال بنتاني ،نعر  في هذا البند -11
نتي لصتدورهاا بدا تة القتو  أنت  يجتوا لكتل لتعر،  القرار اادارن لعتلتدين ع ت  الترتيتب الال

لتضتترر لتتن  تترار  دارن  طعتتي أن  ط تتب  لتت  لج تتل الشتتورى  بطالتت   حتتد أستتباب تجتتاواه 
 عتبتتر القتترار النافتتذ اللثتتا  الفر،تتد ل علتتل اادارن التتذن تتجستتد ف تت  خصتتا ف "و  ا 1سالقتتانون"
ار اادارن ا ستت لا لجهتتة طب عتتة  لتتاام الريتتر بتت  بلجتترد صتتدوره عتتن الستت طة اادار،تتتة النشتت

                                                 
 .221ص 1133-1131، مجموعة القرارات 1133آذار  21تاريخ  11( م.ش. قرار رقم  1)
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"القرار الذن  قبتل ااعتترا  لتدى لج تل الشتورى هتو القترار اادارن النافتذ ا  و 1ساللختصة"
أن القابتتتل ا قتتتا  الضتتترر وهتتتو التتتذن تتختتتذه اادارة فتتتي شتتتأن لتتتن شتتت ون للارستتتة الستتت طة 

االراد لع ة تجاوا حدود الس طة يجتب حتت   كتون لقبتوا  أن  كتون  ط ب ا أو " ن 8سالعالة"
أو  ا 3س"ة اادار،تة واردا  ع    رار  دارن نافذ صادر عن  حدى الس طات الداخ  تة فتي الس ست

 ن العلل اادارن هتو العلتل اللتختذ لتن  بتل ست طة  دار،تة لت   توة التنفيتذ ولتن شتأن   لحتا  "
طتتا  ألتتام لج تتل شتتورى الدولتتة ا تكتتون  ا ضتتد  تترار  دارن لراجعتتة ااب " نوا  4سالضتترر"

ن القترار اادارن الل حت   "و ا 5س"نافذ بذات  ي ح  ضررا  شخص ا  ولباشرا  بصاحب اللصت حة
 ا 6س"الضتتترر هتتتو القتتترار اللنتتتتج ل لفاعيتتتل القانون تتتة واللعتتتد  فتتتي الوضتتتع ة القانون تتتة القا لتتتة

الدولتة هتو القترار اادارن النهتا ي والنافتذ الصتتادر  "القترار القابتل ل طعتن ألتام لج تل شتورى و
" ن القترار اادارن هتو القترار الصتادر عتن وا   7س"عن الس طة اللختصة والتذن ي حت  ضتررا  

 وضتتتسٍ  أو  لرتتتادَ  أو تعتتتد ال   ا  جديتتتد ا   انون تتت ا  ستتت طة  دار،تتتة والتتتذن لتتتن شتتتأن  أن ينشتتت د وضتتتع
ألتتام هتتذا اللج تتل هتتي القتترارات اادار،تتة النافتتذة ن القتترارات القاب تتة لابطتتا   تتانوني  تتا ما  وان 

والضارة، والقرارات النافذة هتي القترارات التتي تنتتج لفاعيتل  انون تة بلجترد صتدورها أو نشترها 
" ن القترار القابتل ل طعتن ألتام و ا 2س"وا تحتاج  لت  تتدابير تطب ق تة أخترى التاام اللعنيتين بهتا

ن الصتتادر لتتن ستت طة  دار،تتة تل تتم حتت   صتتداره لج تتل شتتورى الدولتتة هتتو القتترار النهتتا ي أ
ع تتت  نحتتتو نهتتتا ي دون حاجتتتة استتتتكلال   لتتت  لعتتتالالت أختتترى أو تصتتتدي  ولوافقتتتة ستتت طة 

" ن القتتتترار اادارن الل حتتتت  ل ضتتتترر والقابتتتتل ل طعتتتتن هتتتتو القتتتترار اللنتتتتتج و ا 9س دار،تتتتة أختتتترى 
ألتتتام  ن يجتتتوا الطعتتتا"وا   10سل لفاعيتتتل القانون تتتة واللعتتتد  فتتتي الوضتتتع ة القانون تتتة القا لتتتة"

لج ل شورى الدولتة  ا ضتد القترارات اادار،تة النها  تة أن القترارات النافتذة والضتارة الصتادرة 
                                                 

ص 1132-1134، مجموعة القرارات1132أيار  21تاريخ 22( م.ش. قرار رقم 1)
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عن الس طة اللختصة باتخاذهتا والتتي لتن شتأنها أن ت حت  ضتررا  لباشترا  باللستتدعي أن أن 
 ن لراجعتتة "وا  1س"تلتتل بصتتورة لباشتترة وأكيتتدة وضتتع ة  انون تتة لتت  وحقتتا  شخصتت ا   عتتود  ل تت 

اابطتتا  تستتتوجب لقبولهتتا شتتكال  أن تستتتوفي شتتروطا  لنهتتا وجتتود  تترار  دارن لتت   تتوة التنفيتتذ 
" ن القترار القابتل ل طعتن ألتام لج تل شتورى الدولتة وا  8سولن شأن   لحا  الضرر بالطتاعن"

هو القرار اادارن النافذ النها ي والضار والصادر عن س طة  دار،ة تل تم حت   صتداره ع ت  
حٍو نها ي والذن استتكلل لراح ت  اادار،تة الالالتة اللنصتوف ع يهتا فتي القتوانين وا نظلتة ن

"القتترار القابتتل ل طعتتن ألتتام لج تتل شتتورى الدولتتة و ا 3ساللرع تتة ولول  تتدا  بذاتتت  ااثتتار القانون تتة"
هتتتو القتتترار اادارن النهتتتا ي والنافتتتذ، الصتتتر،  أو الضتتتلني الصتتتادر عتتتن الستتت طة اللختصتتتة 

لن نظام لج ل شورى الدولتة تتنف  105اللادة "و ا 4س ح  ضررا  بصاحب العال ة"والذن ي
بستتبب تجتتاوا حتتد الستت طة  ا ضتتد  تترارات  دار،تتة  اابطتتا ع تت  انتت  ا  لكتتن تقتتد م ط بتتات 
"القترار اادارن هتو كتل علتل  صتدر و ا 5س"الضترر  لحتا لحضة لها  وة التنفيذ ولن شتأنها 
عالتتة بقصتتد تعتتديل ا وضتتا  القانون تتة و حتتدث لركتتاا   انون تتا  عتتن اادارة بلتتا لهتتا لتتن ستت طة 

كانتت داخ تة ضتلن نطتا  أتقد م اللراجعة سواد و ا  6سساب "  انونيٍ  جديدا  أو ي ثر في لركاٍ 
ن أدارن نافتتتذ  ا بشتتتكل لراجعتتتة ضتتتد  تتترار  م القضتتتاد الشتتتالل ا  كتتتون أ اابطتتتا  ضتتتاد 

نها ي بعد استتكلا  كتل لراح ت   ع   نحوٍ  صداره تل م ح    دار،ةنها ي صادر عن س طة 
 كتون هتذا القترار لولتدا بذاتت   أن آنوضتار  أخترى لعال تة   لت الالالة دونلا حاجتة  اادار،ة
استتتتهدفهم فتتتي  نالتتتذي لألشتتتخافلتتت  تتتتأثير بذاتتتت  ع تتت  اللركتتتا القتتتانوني  أوالقانون تتتة  لآلثتتتار

" ن وا  7س"لوضتتتتس التنفيتتتتذ حقتتتتو هم ولراجعتتتتاتهم وذن صتتتت ة لباشتتتترة بوضتتتتس ااثتتتتار القانون تتتتة
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 ا بصدد القرار اادارن الذن  كتون  تابال  بحتد ذاتت  انتتاج لفاعيتل  للراجعة اابطا  ا تقب
 ا 1س انون ة ولن شأنها  لحا  الضرر"

 
 التعريف الوارد في اجتهاد مجلس الدولة المصريثانيًا: 

 

صتر وهتي لستتقاة لتن نعر  في هذا البنتد نلتاذج لتن اجتهتادات لج تل الدولتة فتي ل -18
لوستوعة القترار " وستوم بتتكتب الفقهاد اللصر،ين وبصورة خاصة كتاب الدكتور حلدن عكاشة الل

" القترار اادارن ل ترتيب الالني لصتدورهاا "، وسنورد هذه ا حكام وفقا  اادارن في  ضاد لج ل الدولة
دارة هتذه اللصتت حة هتو كتل  فصتتال لتن جانتب اادارة العالتتة  صتدر صتراحة  أو ضتتلنا  لتن  

أثنتتاد   الهتتا بوظا فهتتا اللقتتررة لهتتا  انونتتا  فتتي حتتدود اللجتتا  اادارن و قصتتد لنتت   فتتي العالتتة
ا و عتبتتتر هتتتذا التعر،تتتت  لتتتن أوا تتتل التعر،فتتتتات  8س حتتتداث أثتتتر  تتتتانوني و،تختتتذ صتتتفة تنفيذ تتتتة"

فتتي أو  الستتنوات القضتا  ة لتتن علتتر لج تتل  لحكلتتة القضتاد اادارن لصتتدورهالصتادرة عتتن 
 ا   3سلدولةا

 فصال اادارة عتن  رادتهتا الل التة بلتا لهتا  والتعر،  الثاني الذن نورده  " القرار اادارن هو
لتتتن ستتت طان بلقتضتتت  القتتتوانين وا نظلتتتة بقصتتتد  حتتتداث لركتتتا  تتتانوني لعتتتين  كتتتون جتتتا اا  

رار قتانونا و كتون القتوللكنا   انونا  لت  كان ذلم بباعث لن اللص حة العالتة التتي يتبعهتا ال
لحالتتة  انون تتة جديتتدة أو لعتتدا  لحالتتة  انون تتة ستتابقة أو رافضتتا  لط تتب بتعتتديل  اادارن لنشتت ا  
ا و"القتترار اادارن هتتو  فصتتال جهتتة اادارة عتتن  رادتهتتا الل التتة بلتتا لهتتا لتتن  4سحالتتة  انون تتة

ستت طان بلقتضتت  القتتوانين وا نظلتتة بقصتتد  حتتداث لركتتا  تتانوني لعتتين  كتتون جتتا اا  وللكنتتا  
، فلتتن أركتتان القتترار اادارن أن  كتتون لتت   5سانونتتا  وكتتان الباعتتث ع  تت  ابترتتاد لصتت حة عالتتة 

                                                 
بلدية عمشيت -ندرك مراد / الدولة، سلفاتور أبي خطار زغيب ـ جا4/12/2113تاريخ  2114ـ  192/2113( م.ش.قرار رقم1)
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لحل هو اللركا القتانوني التذن تتجت   رادة لصتدر القترار  لت   حداثت ، وا ثتر القتانوني التذن 
يترتتتب ع  تت   قتتوم لباشتترة  وفتتي الحتتا ا وهتتذا ا ثتتر هتتو  نشتتاد حالتتة  انون تتة جديتتدة أو تعتتديل 

نوني  تتتد م أو  لرتتتا ه، وعهتتتذا  رتتتاير اللحتتتل فتتتي العلتتتل القتتتانوني اللحتتتل فتتتي العلتتتل لركتتتا  تتتا
ا و"يجتب لكتي  عتد القترار  دار،تا  أن تتتوفر لت   1ساللادن الذن  كون دا لا  نتيجة لاد ة وا ع ة"
لتتم  كتتن  ا  جديتتد ا   انون تت ا  أو لركتتا  جديتتدة    انون تتة   لقولتتات القتترار اادارن وهتتي أن ينشتت  حالتتة  

نلتتا هتتو  ا  لعينتت "وا  شتتترر فتتي شتتأن  شتتكال  ا  8سلتتن  بتتل تترتتتب ع  تت  آثتتار  انون تتة" لوجتتودا   وان
باعتبتتاره تعبيتترا  ل التتا  لتتن جهتتة  دار،تتة احتتداث أثتتر  تتانوني لعتتين بتعتتديل لركتتا  تتانوني أو 
 لرا  ،  لكن استخالص  لن عيتون ا ورا  ولتن تصترفات اادارة وست وكها ح تا  لو ت  أو 

و"العبتتترة فتتتي تحديتتتد طب عتتتة القتتترار اادارن ل ستتتت بألفاظتتت   ا 3ساطنين"ط تتتب لعتتتين لتتتن اللتتتو 
نلا با ثر القتانوني اللترتتب  ولبان  ، بل بلضلون  وفحواه، وا يتقي د تكيي  القرار بعبارات ، وان

ا  "وهتتو تصتترذ  تتانوني  صتتدر عتتن اادارة بلتتا لهتتا لتتن ستت طة عالتتة ل التتة لينشتت   4سع  تت "
أو يتتت ثر فتتتي لركتتتا  تتتد م لفتتترٍد لحتتتدد أو لعتتتدٍد لتتتن ا فتتتراد لحتتتتددين لركتتتاا   انون تتتا  جديتتتدا ، 

ا أو "هتتو  فصتتال جهتتة اادارة عتتن  رادتهتتا الل التتة بلتتا لهتتا لتتن ستت طة طبقتتا   5سولوصتتوفين"
ا بقصتتد  6سشتتفو ا " أكتتان لكتوبتتا  أمل قتتوانين وا نظلتتة أ تتا  كتتان الشتتكل التتذن  صتتدر بتت  ستتواد  

و تعتتد ال  أو  لرتتاد  لتتت  كتتان ذلتتم للكنتتا  وجتتا اا  وكتتان  نشتتاد  أ ، حتتداث لركتتا  تتانوني لعتتين
 ا 7سالباعث ع    تحقي  لص حة عالة"

 
 التعريف الوارد في االجتهاد الفرنسيثالثًا: 

يخت تتت  ااجتهتتتاد الفرنستتتي عتتتن ااجتهتتتاد ال بنتتتاني واللصتتترن، فتتتي أنتتت  يتتتذكر الو تتتا س  -13
انون تتة بحيتتث يتتترم ااجتهتتاد الفرنستتي دون  كثتتاٍر لتتن الحيث تتات القلهتتا و ضتتس الحتتل القتتانوني 

الدور الفقهي ل فقهاد وع لاد القانون، ولتن  ح تل ااجتهتاد والفقت  الفرنستيين يجتد عتدة تعتابير 
                                                 

حمدي عكاشة ، ذكره999ص 1، و21/2/1124ق جلسة1149/9( محكمة القضاء اإلداري دعوى رقم 1)
 

 .23ص

حمدي عكاشة ره، ذك21/1/1111ق تاريخ3111/32( المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم 2)
 

 .31ص

حمدي عكاشة ، ذكره19/2/1112ق تاريخ1112/34( المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم 3)
 

 .31ص

حمدي عكاشة ، ذكره11/4/1112ق تاريخ1111/39( المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم 4)
 

 .31ص

مدي عكاشةح ، ذكره21/2/1113ق تاريخ2941/34( المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم 2)
 

 .33ص

حمدي عكاشة ، ذكره1/11/1111ق جلسة  31لسنة 1919( المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم 9)
 

 .23ص

حمدي عكاشة ، ذكره1/2/1111ق جلسة 42لسنة 9991( المحكمة اإلدارية العليا طعن رقم 9)
 

 .24ص
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لنشت  ل حقتو  أو نافتذ أو لنشت  ل قواعتد أو لوص  القرار اادارن، فقيل عن  أن  تنفيتذن أو 
ن اللقصتتود أترم بنقطتتة واحتتدة بتتا وك هتتا تشتتستتاٍر بلواجهتتة الريتتري حتت  لظ لتتة أو  لاالتتي أو 

لن هتذا التصترذ القتانوني هتو القترار التذن تتختذه الست طة اادار،تة وتري  تر بلوجبت  ا وضتا  
ا ولكن حت  في ظل   ا تضاب ا حكام القضا  ة الفرنست ة، نستتط س  1سالقانون ة ل لخاطبين ب 

  القتترار اادارنا فتتي استتتخالف النلتتاذج اات تتة لتتن ااجتهتتاد الفرنستتي التتتي تفيتتد فتتي تعر،تت
ردَّ لج تل الدولتة اللراجعتة  ن القترار اللطعتون ف ت  ا ي لت   ترارا    Ville de Parisحكتم 

ي حتتت  لظ لتتتة، ذلتتتم أن هتتتذا القتتترار ا  حلتتتل الليتتتاات الخاصتتتة ل قتتترار النافتتتذ، وا ي حتتت  أن 
ا وفتي الحكتم  8سةي دن لباشرة  لفتت  بتاب اللراجعتة القضتا   ظ لة بذات ، وتبعا  لذلم فان  لنل

ورد فتتتتي الحيث تتتتة الخالستتتتة لتتتتن هتتتتذا الحكتتتتم، بتتتتأن  تتتترار لتتتتدير  Dame Cachetالشتتتتهير 
تطب قتتا  ل لبتتادد العالتتة  -التستتجيل، لتت  خاصتت ة القتترار النافتتذ و،خ تت  حقو تتا ، وا  لكتتن ل تتوا،ر

ل   ا  سباب  انون ة وضلن الله ة اللقررة –ل قانون   ا وفي ذات اليتوم صتدر عتن 3سأن  عد  
 décision  Exécutoire لج ل الدولة الفرنسي حكلين استتخدم فيهلتا عبتارة القترار النافتذ بذاتت "

par elle- même"تتل  ي القتترار اادارن بأنتت  التصتترذ التتذن ي حتت  بذاتتت   4س ا  وفتتي اجتهتتادات س 
ا وفتتتي حكتتتٍم  ضتتت  اللج تتتل أن لراجعتتتة  5سآثتتتار  انون تتتة بتتتالرغم لتتتن لعارضتتتة اللعنيتتتين بتتت 

 ا   6سلتجاوا حد الس طة تكون لقبولة بدون نف ضد كل  رار  دارن اابطا  
واستخدم ااجتهاد أ ضا  لصتط   القترار النافتذ فتي  ترار الجلع تة العالتة للج تل الدولتة، ورد 
ف   بأن اللحاكم اادار،ة ا تستط س لن حيث اللبتدأ أن تتألر بو ت  تنفيتذ  ترار  ا   ذا كتان 

لتتن اللرالطتتة القتتو  بتتأن هتتذا هتتو التطبيتت  ا و  للصتتط   القتترار ا ولكتتن  7سهتتذا القتترار نافتتذا  
النافتتذ، بتتل ستتب  ذلتتم عتتدة استتتخدالات اجتهاد تتة لهتتذا اللصتتط   التتتي كانتتت تتتترجم بأشتتكا  

                                                 
(1)H M Crucis- Notion d'acte administratif- JCA1996 - Fasc. 106-10 

 

décisoire, normateur, créateur de droit, exécutoire, faisant grief, obligatoire, 

opposable
 

(2)
C.E. 4 août 1922, Ville de Paris, Rec p729.

 

(3) C.E. 3 novembre 1922, Dame Cachet,
Rec p790.

  

(4) C.E. 3 novembre 1922, S
ocie

té le Foyer lorrain; C.E. 3 novembre 1922, Larcher. 

(
5
)

 
C.E. 14 juin 1933, dame Delvallée, Rec p628.  

(6) C.E. Ass. 17 février 1950, Dame Lamotte, R.D.P.1951 p478 concl J. Delvolvé, note M. Waline. 

(7) C.E. 23 juin 1970, Ministre d'État chargé des affaires socials c/ Amoros et autres, AJDA1970 p174, note X. Delcros. 
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ا  وفي لعن  لخت    ض  لج تل الدولتة بقبتو   1سعدة لنها "القرار القابل  ن ي حق  التنفيذ
ا  ا أن تعبيتتتتر القتتتترار النافتتتتذ ا  8سأو غيتتتتر نافتتتتذاللراجعتتتة ضتتتتد كتتتتل  تتتترار  دارن نافتتتتذا  كتتتان 

 ا   3سيتضلن بالضرورة التنفيذ الجبرن 
 
ولنذ ت م الحقبة  ل  اليوم، فتان لصتط   القترار النافتذ، يتستس أو يتبعثتر ضتلن لنطت   -14

غير لحايد، حت  وصل  ل  لرة اللج ل الدستورن التذن يتقيتد بصتورة د  قتة باللصتط حات 
ا بتتل  ن لج تتتل الدولتتتة الفرنستتتي أعتبتتتر بتتتأن  4سون التتتذن ينظتتتر بدستتتتور،ت  اللستتتخدلة بالقتتتان

، وأن  بتتتو  لراجعتتتة اابطتتتا   5سالقتتترار اادارن النافتتتذ هتتتو ا ستتتال ل قتتتانون اادارن الفرنستتتي
، وأن عبارة "القترار التذن لت ل لت   6سلتجاوا حد الس طة تكون لرتبطة بوجود هذا القرار النافذ

ا ي ح  ضررا  بذات  وا  كون  ابال  لطعن اابطا  لتجتاوا حتد الست طة" للياات القرار النافذ 
تكتتتررت فتتتي أحكتتتاٍم عديتتتدة صتتتادرة عتتتن لج تتتل الدولتتتة الفرنستتتي بحيتتتث أن القتتترار اادارن ا 
ي حتت  ضتتتررا   نتت  لتتت ل نافتتتذا ا  ا أن ااجتهتتاد لتتتم  عتتتر  ذ أبتتدا  لتتتا هتتتو اللقصتتود أو لتتتا هتتتو 

 ا 7ستعر،  القرار الذن ي ح  لظ لة
ثمَّ  ن لج ل الدولة في بع  أحكال  رعط بين القرار النافذ والقرار الذن ي ح  لظ لتة، بتأن 

ن الجهتتتة اادار،تتتةاا التتتتي ، وفتتي حكتتتٍم آختتتر ورد بتتأ 2ساعتبتتر بتتتأن القتتترار النافتتذ ي حتتت  لظ لتتتة
  ا 9ساتخذت  رارا  نافذا  ل  خصتا ف القترار اادارن، وأن هتذا القترار ي حت  لظ لتة باللستتدع ة

                                                 
(1)  C.E. 19 juin 1903, Chambre de commerce d'Angers, Leb. p455. 

(
2
)C.E. 19 mars 1965, Sieur J.-L. Sévère et Caraman, AJDA 1965.469, chron. 

Puybasset et Puissochet. 
(3) C.E. Ass. 1er mars 1991, Societé des Bourses 

françaises
, RFDA1991 p612

; AJDA 1991, p. 358, chron. 

Schwartz et Maugüé
. 

(4)G
.
 Darcy - La décision exécutoire- Esquisse méthodologique- AJDA 1994 p671. 

(5) C.E. Ass. 2 juillet 1982, Huglo,AJDA1982 p657, note Lukascewicz, D.1983 IR p270 note P. Delvolvé. 

(6) C.E. 19 mars 1975, Bat, Req. no 89284. 

(
7
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - Thèse Paris 

1960 p3 . 
(8)C.E. 10 février 1978, le secretaire d

'
 Etat aux postes et telecommunications, 

D. 1978, IR, p 223, obs. 

Delvolvé
 

(9)la commission de discipline… qu'elle a ainsi entendu prendre une décision exécutoire qui, … présente le caractère d'une décision 

administrative ; que cette décision faisait grief.. 
C. E. 13 novembre 1987 , M. René Marelle, req. n° 48613      
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ا ثتتتمَّ عتتتاد  1سوهتتتذا يثبتتتت بتتتأن عبتتتارة ي حتتت  لظ لتتتة  لكتتتن أن تضتتتي  شتتتي ا   لتتت  القتتترار النافتتتذ
لج ل الدولة في أحكاٍم أخرى ل قرَّ بوجود  رارات ت ح  لظ لة وتكون  اب تة ل طعتن لتس أنهتا 

القتتترار التتتذن لتتتم ي حتتت  أ تتتة وألتتتا ا  8سل ستتتت بقتتترارات نافتتتذة ولتتتم تري  تتتر شتتتي ا  بتتتاللراكا القانون تتتة
وأن القترار التذن ي حت   ا 3سظ لة فان  لتن  كتون  تابال  للراجعتة اابطتا  لتجتاوا حتد الست طةل

أو هتتو القتترار  ، 4سضتتررا  هتتو ذام التتذن  لتتلو النظتتام القتتانوني أو التتذن  حتتدث آثتتارا   انون تتة
 ا  5س الذن ي ذن اللستدعي في حقو   ولصالح 

التتتلعن فتتي فهتتم ك ف تتة تعتتاطي د  ن لتتا عرضتتناه لتتن نلتتاذج عتتن أحكتتام  ضتتا  ة، كتتان بقصتت
القتترار اادارن، وذلتتم تلهيتتدا  استتتخالف التعر،تت  التتذن نتبنتتاه، ثتتمَّ لالستتتعانة ااجتهتتاد لتتس 

 حو  طب عة القرار اادارنا  دورااشكال ات التي ت ذه التعر،فات  في تفصيلبه
 

 للقرار اإلداري التعريف الفقهي: الفقرة الثالثة
كتفتتي بوضتتس تعر،تتٍ  ل قتترار اادارن القابتتل لطعتتن اابطتتا  لتجتتاوا  ذا كتتان ااجتهتتاد   -15

حتتد الستت طة، وذلتتم بلعتتر  الفصتتل فتتي صتتالحيت  ل نظتتر فتتي ط تتب  بطتتا  القتترار اللطعتتون 
ف تت ا  ا أن الفقتت  لتتم  كتتن ع تت  لنتتواٍ  واحتتد، فلتتن الفقهتتاد لتتن اكتفتت  بتتالتعر،  ااجتهتتادن 

ر اادارن التذن  شتلل كتل أنتوا  القترارات بلتا ل قرار اادارن، ولنهم لتن وضتس التعر،ت  ل قترا
آراد الفقت  طا  لتجاوا حد الس طةا وستنعر  بعضتا  لتن القاب ة لطعن اابالقرارات فيها ت م 
 الفرنسي لن تعر،  القرار اادارن، وذلم في البندين ااتيين العرعي و 

 

 أواًل: في الفقه العربي
الفق  العرعي وفقا  لترتيب صتدورها الن تا ، ع ت  سنذكر بعضا  لن التعر،فات الواردة في  -16

القتتترار "وستتتلاه القتتترار اادارن ذ أن نبتتتدأ بتعر،تتت  أستتتتاذنا التتتدكتور فتتتوات فرحتتتات التتتذن عتتترَّ 
                                                 

(
1
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p30 n

o
51. 

(2) C.E. Ass. 20 juin 1975, Nataf et Ferrari, Rec. p381
.
  

(3)C.E. 30 décembre 2003, la Caisse de refinancement de l'habitat, N° 230947 .   

(
4
)CE Ass. 26 novembre 1976, Soldani, Lebon p507.  

(
5
)F. Lemaire- Qualification du décret chargeant un parlementaire d'une mission 

temporaire- AJDA 1999 p240.  



 

31 

العلتتتل القتتتانوني التتتذن تتختتتذه الستتت طة اادار،تتتة بنفستتتها لتعتتتد   بأنتتت   "اادارن اللنفتتترد الطتتترذ
برت  النظتر عتن لتوافقتهما و ستتنتج  بلوجب  أو ترف  تعديل حقو  أو لوجبات اللتواطنين

تختذ بصتفة ، ينت  علتل  تانونيأالدكتور فرحات لن هذا التعر،  بأن القترار اادارن يتصت  ب
ا  1س"يتتم بلوجبت  تعتديل أو رفت  تعتديل الحقتو  واللوجبتات، لتن  بتل ست طة  دار،تة، انفراد ة

ن ستت طة  دار،تتة بقصتتد عتترَّذ التتدكتور   لهنتتا القتترار اادارن بأنتت  علتتل  تتانوني  صتتدر عتتو 
  انون تتة    حتداث نتتتا ج  انون تةا وهتتو  حتدث بطب عتتت  آثتتارا   انون تة التتتي  تد تكتتون  نشتاد  اعتتدة  

 تتانونيا وهتتو بطب عتتت  ينشتت  حقو تتا  أو  أو لركتتاٍ  قاعتتدةٍ ل أو  لرتتاد   أو تعتتد ال   ا   انون تت ا  أو لركتتا 
ا  ألتا دا  8سلتات اللقتررة لهتم أو ع تيهما فراد أو  عد    أو ي رتي الحقتو  واالتاا لَ بَ التاالات    

ذ القتتترار اادارن التنفيتتتذن بأنتتت  تصتتترذ لنفتتترد تفصتتت  بتتت  اادارة عتتتن عتتترَّ ف  كالتتتل لي تتت  
 رادتها بواسطة لوظ  لختف بقصد  حداث آثار  انون ة ودون تو ت  ع ت  رضتاد شتخف 

ا وعنتتد  3سبتتا  طب عتتي أو لعنتتون و لكتتن أن يرت  تتب لتت  هتتذا التصتترذ حقتتا  أو  فتتر  ع  تت  واج
فتتان القتترار اادارن التنفيتتذن هتتو لظهتتر لتتن لظتتاهر اارادة اللنفتتردة للوظتت   ،دااهتتدن  كتتن

ا و أختذ دا ثتروت  4سعام  صوغ بها  اعدة  انون ة أو ينش  أو  عد    لركاا   انون ا  لفرٍد لعتين
دارة عتتن بلتتا جتترى ع  تت   ضتتاد لج تتل الدولتتة بتعر،فتت  ل قتترار اادارن بأنتت   فصتتال اا ،بتتدون 

 رادتها الل الة بلا لها لن س طة بلقتضت  القتوانين وال توا   سا نظلتة ، وذلتم بقصتد  حتداث 
لركتتتا  تتتانوني لعتتتين لتتتت  كتتتان للكنتتتا  وجتتتا اا   انونتتتا ، وكتتتان الباعتتتث ع  تتت  ابترتتتاد لصتتت حة 

تتتو  ،(5)عالتتتة" ة ره بقولتتت ، أن القتتترارات اادار،تتتة هتتتي ت تتتم التتتتي تحتتتدث بتتتارادة اادارة اللنفتتتردفسَّ
تعتتد ال  فتتي النظتتام القتتانوني، بتتأن تنشتت  أو ت رتتي أو تعتتد    التاالتتا  أو لركتتاا   انون تتا ، و كتتون 

   . 6سالقرار اادارن هو اللصدر اللنش  لاللتاام أو اللركا القانوني
دا جتتتان بتتتاا القتتترارات النافتتتذة بأنهتتتا ا علتتتا  القانون تتتة التتتتي تصتتتدرها اادارة لنفتتتردة ذ عتتترَّ و 

ادتها وهي تري  ر الوضس القتانوني القتا م بلتا تنشت   لتن حقتو  وبلتا تفرضت  لتن لتظهر فيها  ر 

                                                 
391ص  مرجع سابق -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  1)

.
 

311ص 1129منشورات الدار المصرية  -دروو القانون اإلداري -د. دمحم فؤاد مهنا(  2)
.
 

 219 -دار الفكر العربي -في القانون اإلداري -ر المباشرنظرية التنفي -د. دمحم كامل ليلة(  3)

 .232المكتبة العصرية بيروت بدون ذكر سنة النشر ص -القانون اإلداري -د. زهدي يكن(  4)

 9ص -1191دار النهضة العربية    -تدرج القرارات اإلدارية ومبدأ المشروعية  –د. ثروت بدوي(  2)

ا –د. ثروت بدوي(  9)
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القترارات النافتذة بأنهتا أعلتا   انون تة تتختذها اادارة  ذألا دا لحفوظ سكينة فعترَّ  ا 1سلوجبات
بلشي تها اللنفردة لتظهر فيها  رادتها  وهي تري  ر الوضس القانوني القا م بلا تنش   لتن حقتو  

فتان القترار اادارن هتو تعبيتر عتن  دا ستالي جلتا  التدينا وعنتد  8سض  لن لوجبتاتولا تفر 
دا أكتترم لستتاعدة ذ ا وعتترَّ  3ساارادة اللنفتتردة لستت طة  دار،تتة بقصتتد  حتتداث أثتتر  تتانوني لعتتين

القتترار اادارن بأنتت  تصتترذ  تتانوني  صتتدر عتتن  دارة عالتتة بلتتا لهتتا لتتن ستت طة بر تتة  حتتداث 
القترار اادارن النافتذ يوست  ستعدا الختورن  داذ عترَّ ا و  4سو  لرا  لركا  انوني أو تعدي   أ

علل  انوني تنفرد اادارة باصداره لتعب  ر بلوجب  عن  رادتها تجتاه جلهتور الرع تة، وهتي بأن  
بلوجب هذا العلتل القتانوني اللنفترد تري  تر الوضتس القتا م لتن ختال  لتا تنشت   لتن حقتو  ولتا 

ف  دا لحي الدين الق ستي بأنت   فصتال لتن جانتب اادارة العالتة عا و  5ستفرض  لن لوجبات رَّ
أثناد   الها بوظا فها اللقتررة لهتا  انونتا  في سلركا،ة أو ا لركا،ة   صدر صراحة أو ضلنا  

فت  دا حستن عواضتة 6سو حتدث آثتارا   انون تة بأنت  تصترذ  تانوني لتن جانتب واحتتد  ،ا كلتا عرَّ
، و تتد ظننتتا ل وه تتة  7ساستتتعلاا  الت تتااات الستت طة العالتتة يتصتتل بالوظ فتتة اادار،تتة و،تضتتلن

ا ول  بأن الدكتور عواضة س ضس اللع ار والحجج التتي تتدافس عتن التعر،ت  التذن وضتع ، 
ذا بتت   عتتود ل تعر،تت  التق يتتدن ذ اللنبتتس ااجتهتتادن، ف قتتو  بتتأن القتترار اادارن هتتو تعبيتتر  نوان

دا لتاهر أبتو ا وعنتد  2سنوني لعتين فتي و تٍت لحتدد"عن  رادة اادارة يهدذ  ل  ترتيب أثر  ا
العينتتين فتتان القتترار اادارن هتتو علتتل  تتانوني  صتتدر عتتن اادارة بلتتا لهتتا لتتن ستت طة عالتتة 

دا عتتاط  البنتتا بتتأن ،تترى و  ا 9س حتتدث لركتتاا   انون تتا  جديتتدا  أو يتت ثر فتتي لركتتا  تتانوني ستتاب 
ة والل التتتة بقصتتتد  حتتتداث أثتتتر  تتتانوني القتتترار اادارن هتتتو تعبيتتتر اادارة عتتتن  رادتهتتتا اللنفتتترد

داحلدن عكاشتة القترار اادارن بأنت  علتل  تانوني  صتدر عتن اادارة بلتا ذ ا وعرَّ  10سنها ي
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ا وألتا  1سلها لتن ست طة عالتة، ف حتدث لركتاا   انون تا  جديتدا  أو يت ثر فتي لركتا  تانوني ستاب 
نوني  صتتدر بتتاارادة اللنفتتردة دا   رفعتت عبتتد الوهتتاب ف عتتر  ذ القتترار اادارن بأنتت  علتتل  تتا

العلتتتل اادارن  أوالقتتترار اادارن تعر،تتت  دا جتتتورج ستتتعد عتتتن ا ونختتتتم بلتتتا  قولتتت   8سلتتتادارة
عالتتة لفاعيتتل  انون تتة،  العلتتل التتذن  صتتدر عتتن ستت طة  دار،تتة  حلتتل بصتتورةبأنتت  ا حتتادن 
لفاعيتل  انون تة   دار،تة أحاد تة ا تحلتل ، و ضي  أن هنام أعلتاا  "القرارات النافذةو سليها "

 ا 3س" فع  ة، وهي القرارات غير النافذة
 

 الفرنسيفي الفقه ثانيًا: 
كلتتا أشتترنا فتتي لقدلتتة ا طروحتتة حتتو  غتتاارة الفقتت  الفرنستتي الباحتتث فتتي طب عتتة القتترار  -17

أو التنتتتتتتاا  اادارن أو فتتتتتتي الدراستتتتتتات  العتتتتتتام  اادارن، ستتتتتتواد  فتتتتتتي كتتتتتتتب القتتتتتتانون اادارن 
 يجتتاد ضتتباب ٍة أدت هتتذه الكثتترة فتتي التعر،فتتات  لتت  حيتتث ر اادارن، اللتخصصتتة حتتو  القتترا

نفتتترد الطتتترذ لتتت ل أن تعبيتتتر القتتترار اادارن الل Eisenmann قتتتو  حتتتو  التعر،تتت  بتتت ، وفتتتي هتتتذا 
لتتت ل لتتت  لعنتتت  أو لفهتتتوم واحتتتد بالنستتتبة لكتتتل الفقهتتتاد حولتتت ، كلتتتا جل تتتس لوضتتتوعا  يتوافتتت  

ن تتة أكثتتر لتتن لفهتتوم ل قتترار اادارنا بتتل  لكتتن أن القتتانونيين، حيتتث نجتتد فتتي ا دب تتات القانو 
نتتترى فتتتي بعتتت  الكتابتتتات تعر،فتتتا  أو لفهولتتتا  ل قتتترار اادارن ا يتوافتتت  أبتتتدا  لتتتس الفكتتترة التتتتي 

ا و لكتتن أن نضتتي   4س صتتدها الكاتتتب للتتا  عتتاا اانطباعتتات الخاط تتة حتتو  القتترار اادارن 
القتتتانون اادارن التتتتي ا تحتتتتاج  لتتت   لتتت  هتتتذا القتتتو ، أن القتتترار اادارن كتتتان لتتتن بتتتديه ات 

توضتت  ، وكانتتت ثقتتة الفقتت  بااجتهتتاد وتلستتك  بلتتا  قتترره لتتن تعر،تت  ل قتترار القابتتل ل طعتتن، 
أوهلتتتت الفقتتت  عتتتن حستتتن ن تتتة بتتتأن هتتتذا التعر،تتت  هتتتو اللنطبتتت  ع تتت  القتتترار اادارن، فتبنتتتاه 

رار اادارن  لتتت  أن جتتتادت الدراستتتات اللتخصصتتتة حتتتو  القتتتفتتتي ااجتهتتتاد الفقهتتتاد كلتتتا ورد 
تتتت وستتتتتظهر التعر،فتتتتات الفقه تتتتة التتتتتي  االقرار اادارن بتتتتتعر،تتتت  الحتتتتو   التبتتتتالٍ كتتتتل حت ووضَّ

سنعرضها وفقا  ل تس سل الالني لصتدروها لتا نقصتده لتن هتذا القتو ، ع ت  أن نتترم التح يتل 
 ل بند الالح ا 

                                                 
21ص 2111طبعة العام  -بدون ذكر ناشر -موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة – شةد. حمدي عكا(  1)

.
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فتتي  Darcy قتتو   ااشتتارة  لتت  أن كثيتترا  لتتن الفقهتتاد لتتم  عر  فتتوا القتترار اادارن، وفتتي هتتذا لتتس
استخدم لصتط   القترار النافتذ فتي عتدة لطتارل لتن  Laferrièreلقالت  عن القرار النافذ أن 

كتابت ، بتتل واستتخدل  كعنتتوان  حتد فقتترات هتتذا الكتتاب،  ا أنتت  لتم  ك   تت  نفست  عنتتاد تعر،تت  
القتترار النافتتذ، حيتتث كتتان فتتي ذهنتت  أن هتتذا اللصتتط   هتتو لتتن البتتديه ات، وأن لتتن طب عتتة 

 ش اد أن لراجعتة اابطتا  لتجتاوا حتد الست طة ا تكتون لقبولتة  ا  ذا و جتد  ترار  ابتل  ن ا
 نفس  نسي أن  عطي تعر،فا  ل قرار النافذ أو ل قرار اادارنا Darcyا بل  ن  1س كون نافذا  

 
ا تصت و أن دراستة عتن القترار اادارن  ذا لتم ت ختذ   ذ  M. Hauriouنبدأ لس الفق    -12
و تتتد أستتتل ه بعتتتين ااعتبتتتار، حيتتتث ترجتتتس  ل تتت  أو  دراستتتة جتتتادة حتتتو  القتتترار اادارن،   آرا

ى بتتتأن القتتترار اادارن لتتتن أنظر،تتتة القتتترار اادارن ع تتت  فكتتترة الت تتتااات الستتت طة العالتتتة، فتتتر 
الوجهتتة الشتتك  ة هتتو التعبيتتر عتتن الت تتااات الستت طة العالتتة، ولتتن الوجهتتة اللاد تتة فانتت  يتت ثر 

تتختتتذه الستتت طة  ا   انون تتت ا  عتتترَّذ القتتترار النافتتتذ بأنتتت  كتتتل  تتترار  حتتتدث أثتتتر  ، ثتتتمَّ  8سع تتت  الحقتتتو  
لتتن ل لفتت  اللتتذكور عتترَّذ القتترار التنفيتتذن  ةوفتتي الطبعتتة ا خيتتر ا  3ستنفيتتذن  اادار،تتة بشتتكلٍ 

بأنتت  كتتل  عتتالن لتتارادة  صتتدر بقصتتد  حتتداث أثتتر  تتانوني فتتي لواجهتتة ا فتتراد  صتتدر عتتن 
 ا 4سأن في صورة تستتبس التنفيذ اللباشرس طة  دار،ة في صورة تنفيذ ة 

.R الفق تت  ثتتم ننتقتتل  لتت  
Carré

 
De Malberg

لتتتأثرا  بتتالفكر القا تتل أن اللشتتتر  هتتو العقتتل  التتذن كتتان 
اللقتتتترر وأن اادارة هتتتتي التتتتذرا  اللنف  تتتتذ، ف تتتتم  عتتتتر  ذ القتتتترار اادارن ولكنتتتت  بتتتتيَّن بعضتتتتا  لتتتتن 

التذن ا يترعط ا القترار اللتر ول ستوى   لتة خصا ص ، فاعتبر بأن القرار اادارن لت ل لت  
ا وأن الستت طة اادار،تتة هتتي اللختصتتة بتتأن تتختتذ  5ساللشتتتر  ا حتتت  الستت طة اادار،تتة ذاتهتتا

بقوتها الذات ة وعدون أن لستاندة خارج تة كتل التتدابير الفرد تة والعالتة فتي الحقتل اادارنا أو 
 انون تة  ا  القانون تة أو ينشت  أوضتاع هو القترار التذن يتضتلن تطب قتات فرد تة وخاصتة ل قواعتد

                                                 
(1)
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p663.
 

(2) M. Hauriou – Précis de droit administratif et de droit public général ––Librairie de la société du recueil général des lois et des 

arrèts-  4e édition 1900. P239. 
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، حيتث القترار َاَلَن الجلهور،ة الثالثة ر،  هو الذن كان لعتلدا  في فرنسا ا وهذا التع 1سذات ة
، وأن  8سالتتتتداد ل قتتتانون فا نظلتتتة اادار،تتتة ألتتتا  ،اادارن هتتو ا داة التطب ق تتتة  حكتتتام القتتتانون 
بلوجب  الس طة اادار،ة الت ااات الست طة العالتة  القرار اادارن النافذ هو القرار الذن تلارل

التذن   L. Duguitا والتعر،  ا برا في ت م الفترة هتو ل عاللتة  3سفي سبيل تطبي  القانون 
عتتَرذ القتترار اادارن بأنتت  التصتترذ اارادن التتذن  صتتدر بقصتتد تعتتديل ا وضتتا  القانون تتة 

ا أو هتتو التعبيتتر  4ستقب  ة لعينتتةكلتتا هتتي  ا لتتة و تتت صتتدوره، أو كلتتا ستتتكون فتتي لحظتتة لستت
 ا 5سعن اارادة الذن  صدر بقصد  حداث تريير في النظام القانوني ل لجلوعة

 

دأها لتتتس تتتتتالتتتتي نب ،تفرَّعتتتت التعر،فتتتات الفقه تتتة Duguitو  Hauriouتي تن لدرستتتتولتتت -19
رادة تتختذه ذ القترار اادارن الفتردن ع ت  أنت   عتالن عتن ااعترَّ  التذن Stassinopoulos  العاللة

و عتتتتتر  ذ  ا 6سالقتتتتتانون ع تتتتت  الحالتتتتتة الفرد تتتتتةبلوجبتتتتت  طب  تتتتت  بصتتتتتورة لنفتتتتتردة، وت هي تتتتتة  دار،تتتتتة
Rolland  ااعالن اللنفرد ارادة لوظ  عام و،نتتج عنت   اعتدة  انون تة أو  بأن القرار النافذ

   ا 7س عد    أو ي ري لركاا   انون ا  لفرٍد لحددأو يخ   
تترذ القتتترارلتتتد تستتل  عتف Waline ألتتا  عبتتتر خصا صتت  التتتتي ي خصتتتها  ة القتتترار النافتتتذ، و ع  

نفيتتذ فتتي لجتتا  ت –لوضتتوع   دار،تتا   -در عتتن ستت طة  دار،تتةاصتت -تصتترذ  تتانوني  بأرععتتة 
ن القترار اادارن هتو القترار اللنتتج افتAuby &  Dragoوفي كتتاب التنتاا  اادارن لتت  ا 2س القوانين

ا و الضتترر، ألتتا القتترار التتذن ا ينتتتج آثتتار  انون تتة  والتتتي وحتتدها ت حتت  ل لفاعيتتل القانون تتة 
وعنتتتتد  ا 9س عتتتتد    فتتتتي الوضتتتتع ة القانون تتتتة فتتتتال يتتتتدخل ضتتتتلن ف تتتتة القتتتترارات الل حقتتتتة ل ضتتتترر
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Wigny  القتتترار اادارن اللنفتتترد الطتتترذ هتتتو تصتتترذ  تتتانوني يخضتتتس  حكتتتام القتتتانون فتتتان
ن القترارات اادار،تة اللنفتردة الطترذ أ Bénoitواعتبتر  ا 1س انون ة ا  لباشرة  آثار  نتجاادارن و،
تأختتذ   لتهتتا القانون تتة لتتن  رادة الستت طة التتتي تل تتم صتتالح ة  صتتدارها  ات  انون تتةهتتي تصتترف

و عطتتتي ا  8وتفتتتر  لوجبتتتا  ع تتت  عتتتات  ا فتتتراد بتتتدون لتتتوافقتهم فتتتي ستتتبيل اللنفعتتتة العالتتتة
Schwartzenberg تنتتتج آثتتارا   انون تتة  ستت طة اادار،تتة صتتالح ة  صتتدار  تترارات لنفتتردة الطتترذ ل

ثمَّ في لحٍل آختر  عتر  ذ  ا 3سنفَّذ بالقوةت لكن ضلن شرور أن بالقرار و  بدون رض  اللعنيين
القرار اادارن بأن   رار الس طة الذن   فر  ع   اللختاطبين بت 
 Jوالقترار اادارن عنتد  ا 4س

Rivero  ا 5سد ل لراكا القانون تةهو القرار الذن بلوجب  تظهر اادارة س طتها بالتعديل اللنفر 
القترار اادارن بأنت   ذعتر   و رعط بين ثالث ة  القرار والس طة واادارة، في  Ch Lavialle ألا 

  ا 6سالقرار الذن  صدر عن شخف عام
القرار الصادر عن اادارة بأن  علل اارادة  اللنفردة التذن  فتر  ع ت    Hostiouو عر  ذ 

القتترار التتذن هتتو قتترار اادارن فتتان ال G. Dupuisعنتتد و  ا 7ساللختتاطبين بتت  بتتدون رضتتاهم
ألتتتتتا  ا 2ستصتتتتتدره اادارة وتنشتتتتتأ  وتتتتتت  القانون تتتتتة بصتتتتتورة لستتتتتتق ة عتتتتتن رضتتتتت  اللعنيتتتتتين بتتتتت 

N'Guyen Van Bong    كتتل  عتتالن لتتارادة لتتن جانتتب فيتترى فتتي القتترار اادارن بأنتت
ر  دارن ل تام ل لعنيتين ا ألتا القترار النافتذ فهتو كتل  تراام بهتدذ  حتداث أثتر  تانونيلوظ  ع

   ا 9ست ل تنفيذ الجبرن ب  و كون  ابال  في كل الحاا
 Laubadère،تتتترعط و 

القتتتترار اادارن بالت تتتتاا ا ولو تتتتة والتنفيتتتتذ الت قتتتتا ي،  ف قتتتتو  بتتتتأن القتتتترار   
اادارن اللنفرد الطرذ الذن  لث  ل القرار النافذ نلوذج  ا كثر شهرة، هو العلتل التذن  عتبتر 
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ستت طة  دار،تتة بختتالذ العقتتد التتذن  لكتتن أن  صتتدر عتتن ا فتتراد، لتتذا فتتان لفهتتوم  صتتادرا  عتتن
 كتتتون لتتتن القتتترار اادارن ينحصتتتر بتتتالقرار اادارن اللنفتتترد الطتتترذ و عرفتتت  بقولتتت  أن القتتترار 

 عتتر  ذ و  ا 1سهتتو كتتل  تترار لتختتذ لتتن  بتتل هي تتة  دار،تتة فتتي الدولتتة ا   دار،تتة  تترارا  شتتك  الناح تتة ال
Eisenmann  أنتتت  تصتتترذ التتتثالث التتتتي يتكتتتَون لنهتتتا وهتتتي  ا ركتتتانلتتتن ختتتال  اادارن القتتترار

 ا 8س انوني  صدر لنفردا  عن س طة  دار،ة
P. Delvolvألتتا 

é ذ القتترار اادارن بأنتت  التصتترذ القتتانوني اللتختتذ  نفراد تتا  لتتن  بتتل عتترَّ ف
 ا  3ساهمستت طة  دار،تتة و،تع تت  بالنظتتام القتتانوني و،تت ثر فتتي حقتتو  الريتتر وواجبتتاتهم بتتدون رضتت

ستت طة التصتترذ اللنفتترد الطتترذ بأنهتتا القتتدرة ع تت  التعتتديل اللنفتترد ل لراكتتا  Braibant ذعتتر   و 
G. Vedel & P. Delvolvألتا الفقيهتان  ا 4سالقانون تة، بتدون لوافقتة اللعنيتين بهتا

é فقتد ،
دارن ليَّتتاا بتتين القتترار اادارن اللنفتترد الطتترذ وعتتين القتترار النافتتذا وذلتتم بعتتد رعتتط القتترار اا

اللنفرد الطرذ بالت ااات الس طة العالة التي تل كها اادارة والتتي تتب تور بقتدرتها ع ت  اتختاذ 
 رارات تنفيذ ة، التي تول  د لنفتردة  لوجبتات أو رعلتا حقتو  لصتال  أو ع ت  عتات  الريتر بتدون 

القتترار اادارن  بتتأن ثتتمَّ يتابعتتا  ا 5سرضتتاهم وتكتتون  اب تتة ل تنفيتتذ الت قتتا ي لتتن  بتتل اادارة ذاتهتتا
اللنفتترد الطتتترذ هتتو تصتتترذ  تتانوني تصتتتدره الستت طة اادار،تتتة بصتتورة لنفتتتردة، والتتذن ي حتتت  

ألا القرار النافذ فهو  ترار  دارن لنفترد الطترذ التذن  لظ لة عبر تأثيره في الوضس القانونيا
عتتر  ذ و  ا 6س عتتد    الوضتتع ة القانون تتة عبتتر اللوجبتتات التتتي  فرضتتها أو الحقتتو  التتتي  لنحهتتا

تصترذ  رادن يهتدذ  لت   حتداث بأنت  القترار اادارن  J Rivero & J Walineالفقيهتان 
تريير في العال ات القانون ة اللوجودة في ال حظة التتي صتدر فيهتا، أو ع ت  ا حستن تعتديل 

القتترار التتذن بأنتت  القتترار اللنفتترد الطتترذ  فيتترى فتتي R. Chapusألتتا  ا 7ساللراكتتا القانون تتة
والقترار النافتذ عنتد  ا 2س   رادة لصدره بتعتديل النظتام القتانوني أو اللحافظتة ع  ت تترجم بلوجب
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Laubadère& 
Gaudmet  ا 1سبصورة لنفردة لوجبات ع   عتات  اللخاطتب بت  الذن يول  د هو 

تعبيتتر ستت طة  دار،تتة عتتن  رادتهتتا بأنتت  القتترار اادارن  قتتو  عتتن  L. Desfondsوأخيتترا  فتتان 
 ا 8سون ةبقصد  حداث آثار  ان

 
 اإلداري المرافقة لتعريف القراراإلشكاليات  : الفقرة الرابعة

 

بعتتتد أن عرضتتتنا نلتتتاذج لتتتن تعر،فتتتات القتتتانون وااجتهتتتاد والفقتتت  ل قتتترار اادارن،  لكتتتن  -80
أن أهتتم  شتتكاليتين نواجههلتتا عنتتد استتتنبار التعر،تت  اللناستتب ل قتترار اادارن، هلتتا  لالحظتتة

ه الفقتتتترة رار النافتتتتذ، وتستتتتليت  بتتتتالقرار الضتتتتارا وستتتتنحاو  فتتتتي هتتتتذتستتتتل ة القتتتترار اادارن بتتتتالق
التركيا ع   ااشكال ة الناجلة عن تسل ة القرار بأنت  القترار النافتذ، تتاركين ااشتكال ة الثان تة 

،  نهتتا تحتتتاج  لتت  و فتتة لفصتت ة لتب تتان أن القتترار الضتتار أو القابتتل ل طعتتن هتتو ل بتتاب الثالتتث
 وستتمو لعالجة لواض س هذه الفقرة وفقا  لآلتي نا أحد تصن فات القرار اادار 

     أوا   ا صل التار،خي لتسل ة القرار النافذ   
    ااستعلا  الفقهي لتسل ة "القرار النافذ" ثان ا   

لة واستخالف التعر،  اللعتلد    ثالثا   تح يل التعر،فات اللقدَّ
 

 األصل التاريخي لتسمية القرار النافذ : أوأل
 

حيتتث ورد هتتذا  ،الرواستتب ا ولتت  لنظر،تتة القتترار النافتتذ  لتت  القتترن التاستتس عشتترتعتتود  -81
، ولكتتن هتتذا اللصتتط   كتتان واردا  Laferrière  3ساللصتتط   فتتي الطبعتتة ا ولتت  لتتن كتتتاب

كثيتتترا  عنتتتده، وبالتتتتالي لتتتم  كتتتن ليتجتتتاوا هتتتذا  Laferrière بصتتتورة عتتتابرة، دون أن يتو تتت 
أطتر لنظر،تة جديتدة تأختذ لكانهتا ضتلن اابتكتارات القانون تةا بتل  ااطار ال فظي ليبحث عن

َم لتتتن أجتتتل تبر،تتتر استتتتبعاد اللراجعتتتة ضتتتد أنتتتوا  لتتتن التتتتدابير الل  تتتتة، حيتتتث  قتتتو   استتتتخد 
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Laferrière  بأن  ا  كفي لقبو  اللراجعة أن  كون هنام تو س ضرر لن  رار لحتلتل، بتل
 ترار فع تيا و،تتابس بتأن القترار ا ي حت  لظ لتة يجب أن  كون هذا الضرر حق ق ا  ناتجتا  عتن 

 exécutoireاستتخدم لصتط حي نافتذ  Laferrièreا وهتذا لتا  فيتد بتأن  1س ا  ذا كان نافتذا  
 ع   أنهلا لصط حان  ابالن ل لبادلةا décision faisant grief و ابل الحا  لظ لة

هتتتتذه الفتتتتترة والصتتتتادرة  ولتتتتم تحستتتتم القتتتترارات القضتتتتا  ة الصتتتتادرة عتتتتن لج تتتتل الدولتتتتة بختتتتال 
بلراجعتات  بطتتا  لتجتتاوا حتد الستت طة، لستتألة تستل ة القتترار اادارن، فهتتي لتم تستتتخدم عبتتارة 

أوا   "،  ن لج تتل الدولتتة ردَّ هتتذه اللراجعتتات La décision exécutoireالقتترار النافتتذ "
ي ا  لكتن  ن  ا يوجد  رار،  ن الكتب اللطعون فيها ا تتضلن خصا ف القرار، وبالتتال

التتتذن وجهتتت  التتتوا،ر  لتتت  اللحتتتافا و،تضتتتلن  كتتتتاب، فال 8سأن تكتتتون لحتتتال  للنااعتتتة  ضتتتا  ة
، وكتتذلم الكتتتاب التتذن يوجهتت  اللحتتافا  لتت   3ستع  لتتات لحتتددة، ا  شتتكل  تترارا   تتابال  ل طعتتن

اللستتتدعي  ع لتت  بلوجبتت  أن الل تت   تتد أحيتتل  لتت  ر تت ل الب د تتة، فهتتو ا  شتتكل  تترارا   تتابال  
 ا   4سعنل ط

 ن الصفة التقر،ر،ة كانت هي اللعيوبة،  ن القرار لتم  كتن  حلتل خاصت ة ااجبتار، وثان ا   
فلثال  حكم لج ل الدولة الفرنسي بأن التوض حات التي  عطيهتا التوا،ر ل لستاهلين ا تشتك  ل 

القترار ا أو  ن  5ستع  لات ل الة، وأن البر  ة التي وجهها بهذا الصدد ا تحلتل صتفة القترار
لكتتتن غيتتتر  ابتتتل  ن تنفيتتتذ، أن ا  حلتتتل بذاتتتت  أن  لكان تتتة لتنفيتتتذه، ففتتتي هتتتذه الحالتتتة ا  

، فقض  لج ل الدولتة بتأن بر  تة ا تحلتل أن  6س اللطالبة بابطال   ن  ا  سرن ع   الرير
ا ثتم  ضت  بصتورة أكثتر  7سا  سترن بلواجهتة الريترتع  لات ا تشتكل  ترارا  يتضتلن عنصتر 
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(5) C.E. 25 juillet 1884, Pacte social de Briche, Bardel et Danois, Rec. p661. 
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أن القتتترار التتتذن ا  لكتتتن أن  ضتتترَّ بحقتتتو  اللستتتتدعي أو ا  لكتتتن أن ي حتتت  بتتت  علول تتتة بتتت
لظ لة ا  لكن أن   حا   ل  لج ل الدولة
 ا   1س

 
فتتتان دراستتتت  ل قتتترار النافتتتذ، كانتتتت بلعتتتر  دراستتتت  الشتتترور  Laferrièreبالنستتتبة لتتتت  -88

ذ  ا أن  كتون القترار اللتع قة بقبو  دعوى اابطا  لتجاوا حد الس طة، ولم  قصتد بعبتارة نافت
ووفقتتتا  لهتتتذا اللفهتتتوم، فتتتان القتتترار اادارن غيتتتر القابتتتل ل تنفيتتتذ، وا يتضتتتلن  ا 8س تتتابال  ل تنفيتتتذ

  ً  الواجهة، فان  ا ينش  أن ظاللة، وا  كون بالتأكيد نافذا 
ألتتا الستتبب فتتي غ تتاب لصتتط   القتترار النافتتذ  لتت  حتتدود لنتصتت  القتترن التاستتس عشتتر، فهتتو 

ذا كتان هتذا اللصتط     ط   واختفتاتشوش هذا اللص ه ضتلن ثنا تا نظر،تة التوا،ر القاضتيا وان
 (3)فتي لقالتت  الق   لتة Darcyكلتا ذكتره –غا با  عن كتابات لعظم فقهاد ت م الحقبة، فاننا نجتده 

 اToulouseضلن كتابات بع  أساتذة جالعة  -
 Gustaveفتتتان اللحتتتالي  1257ففتتتي كتابتتت  حتتتو  القضتتتاد اادارن الصتتتادر فتتتي العتتتام 

Bazille   اادار،تة هتي  لتت  حتين نافتذة بتتالرغم  توضتس كعنتوان احتتدى فقترات كتابت   القتترار
لتتن استتت نافها" و قصتتد الكاتتتب بتتالقرارات اادار،تتة ت تتم القتترارات التتتي يتختتذها التتوا،ر ولجتتالل 

 اللحافظات وتكون  اب ة لالست ناذ ألام لج ل الدولةا
 Adolpheل ل لتتتت   1242صتتتتتادر فتتتتي العتتتتتام وفتتتتي كتتتتتتاب  تتتتانون التحقيتتتتت  اادارن ال

Chauveau  َف تتتت  أن القتتتترارات  دَ تضتتتتلن فصتتتتال  عتتتتن القتتتتوة التنفيذ تتتتة ل قتتتترارات اادار،تتتتة، ور
اادار،تتة تنتتتج ذات ااثتتار و،جتتب أن تنتتا  ذات التنفيتتذ التتذن  حتتواه الحكتتم التتذن  صتتدر عتتن 

وفتتي  حتتاكم العدل تتةاستت طة القضتتاد العتتدلي، وهتتي  تترارات نافتتذة بتتدون تأشتتيرة أو ألتتر لتتن الل
أن "  القتترارات اادار،تتة هتتي نافتتتذة بتتد أكَّتتعتتتاد و الفصتتل اللخصتتف لتنفيتتذ القتترارات اادار،تتة، 

بذاتها دون حاجة  ن يجاا تنفيذها بألر"ا ثتمَّ عترَّذ القترار اادارن بأنت  القترار التذن  صتدر 
 ا 4سعن الس طة التي تدير"

                                                 
(1) C.E. 17 décembre 1875, Behic, Rec. p1039. 

(2) G. Darcy - La décision exécutoire- Esquisse méthodologique- AJDA 1994 p666. 

(3)G. Darcy - 
Art. Pré.

 p663. 

(4) 
A. 

Chauveau - Code d'instruction administrative, 1848, p554 
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  فتي اللنااعتات اادار،تة الصتادر فتي العتام وفي كتاب القضاد اادارن فتي فرنستا أو اللطتو 
 " ل ستت طة العالتتة  ر،نتتة لصتتال  نفستتها، فهتتي   Rodolphe Dareste، ل ل لتت  1268

ل ستت بحاجتتة لط تتب  جتااة لصتتد ة ونافتتذة، فهتي تعطتتي بتتذاتها لقراراتهتا الخاصتتة، اللصتتاد ة 
 ا 1ستعود  ل  الل م هي بحجة أ وى ، ة التي  لت كها رجل القضاد نالكوالقوة التنفيذ ةا فاا

أن اادارة هتتي جتتاد لتتن الستت طة التنفيذ تتة، وهتتي فتتي تصتترفها تستتع   de Gerandoيتترى 
دا لتتا  نحتتو اللنفعتتة العالتتة التتتي ت تقتتي بلصتتال  ا فتترادا ونتعتترذ  لتت  أرعتتس طتتر  لخت فتتة أو 
أو أرعتتس درجتتات لتتابعتتة تعتلتتدها اادارة لتنفيتتذ لهالهتتاا فهتتي  لتتا ت تتتلل أو تتتألر أو تستتل  

تلنسا وهي تكون لدعلة بس طة تسل  لهتا باخضتا  اللتوظفين العلتوليين وا فتراد ع ت  حتٍد 
ستتوادا وعنتتد دراستتت  ل قتترارات القضتتا  ة، فانتت  افتتتر  بتتأن كتتل نتتاا   ضتتا ي  فتتتر  الوجتتود 

 ا 8ساللسب  لقرار  دارن 
 
، ا  La décision exécutoire ألتا عترَّاب التستل ة اللستلاة القترار اادارن النافتذ  -83

 Précis de، وبالفعتتل فانتت  لنتتذ الطبعتتة ا ولتت  لل لفتت   Hauriouشتتمَّ أنهتتا تعتتود ل عليتتد 

Droit administratif   فان هذا اللصط   كان لتدرجا  ف ت , وبقتي لستتخدلا  1298لعام ،
باستتتتخدام  Hauriou  ا ولتتتم  كتتتت   (3)1987لهتتتذا اللصتتتط   حتتتت  الطبعتتتة ا خيتتترة لعتتتام 

س في لعناه ودوره، فكتان لت  La décision exécutoire النافذ "لصط   القرار  " ولكن  وسَّ
 الفضل في  طال  النظر،ة اللتكال ة حو  القرار النافذا  

ن احت تتت لكانتتة   La décision exécutoireهتذا لتتس الت لت   بتتأن نظر،تتة القترار النافتتذ  وان
هتذه النظر،تة لتن خ قت ، فهتتذا ،  ا أن لتن اللرتااة القتتو  بتأن Hauriouواستعة فتي ل لفتات 

التذن أعطاهتا اللكانتة  Laferrièreحاضترا   بتل ذلتم فتي ل لفتات  -كلا ذكرنا–التعبير كان 
تركتتة  عتترذ كيتت   Hauriouالتتتي تستتتحقها فتتي فقتت  اللنااعتتات اادار،تتةا و تتد ورث العليتتد 

ذا كانتت هتذه التركتة لبعثترة  ا أنهتا كانتت لتضتلنة اارهاصتات ا و  لت  لنظر،تتة  ستتثلرها، وان

                                                 
(1)

R. 
Dareste

 
- La Justice administrative en France ou Traité du contentieux administratif, Paris, 1862 p98. 

(2) De Gerando, Institutes de droit administratif Français, 1823, p98 

(3)
 
G. Darcy - La décision exécutoire- Esquisse méthodologique- AJDA 1994 p663. 
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ن بصورة أ تل وضتوحا ، ثتمَّ عترذ العليتد  ، كيت  يجلعهتا و ح كهتا  Hauriouالقرار النافذ وان
 كنظر،ة لتراصة ولتكال ة الح قاتا 

 
 االستعمال الفقهي لتسمية "القرار النافذ" ثانيًا:

استتتتخدم بعتتت  فقهتتتاد القتتتانون العتتتام لتستتتل ة القتتترار النافتتتذ كبتتتديل عتتتن تستتتل ة القتتترار  -84
رن اللنفتترد الطتترذ، و صتتدوا بالصتتفة  نافتتذ" الدالتتة ع تت  القتتوة الخاصتتة لهتتذا النتتو  لتتن اادا

بعت    بتل،  ا أن هذه التستل ة لتم تنتل ااجلتا  الفقهتي حيتث تعرَّضتت لنقتد لتن  1سالقرارات
 ا 8سآخرون واستبدلوها بتسل ة القرار اادارن اللنفرد الطرذ هاأو تجنَّب ،الفقهاد

ل ستتت لتت ا حتتت   خدام لصتتط   القتترار النافتتذ وعتتدأت ت صتت  بتت  لعتتانٍ ولتتس الو تتت توستتس استتت
وصل ا لر ببع  الكتتاب  لت  ا تترال حتذذ لصتط   القترار النافتذ لتن القتالول القتانوني، 

أو ا ترل آخرون تجنتب هتذا اللصتط    ا 3سلفض ين استخدام لصط   القرار اادارن ا لرن 
لتتتس ذلتتتم بقتتتي لصتتتط   القتتترار النافتتتذ لستتتتخدلا   ، 4س الختتتاد ، واعتلتتتاد تستتتل ة القتتترار اادارن 

 ا 5س باعتباره لن اللفاه م ا ساس ة في القانون اادارن الفرنسي
ل حتتتدث انقالبتتتا  فتتتي النظر،تتتة ا ساستتت ة ل قتتترار النافتتتذ،  و ظهتتتر بعتتتدا    Eisenmannثتتتمَّ جتتتاد 

ن الوجتود نظر،تة تلنت  بالحتال أن تختفتي لت ا حيتث(9)استقرا  ا  للشهٍد كان لبد  ا  لحل تنتاا 
القرارات النافذة،  نها تخ ت  تشو شتا  وأفكتارا  خاط تة، وأن اللصتدر ا ساستي لهتذا الخطتأ هتو 

ا و قتو  بتأن لصتط   " ترار نافتذ" هتو لترادذ  7سرعط الصفة االرة بالتصرذ اللنفرد الطترذ

                                                 
(

1
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief – Op. Cit.  

p9. 
(

2
)R. Chapus-

 Droit administratif général- 
Op. Cit. 

tome I P 492-493 no670-672
. 

(3)
 

R. Chinot
 -

 Le privillège d'exécution d'office ,
Maurice Lavergne

 Paris 1945 p
40; 

Moreau, J
.
- Droit 

administratif-PUF- 1989 p209. 

(4) 
G. 

Dupuis
 &

 M-J Guedon – Droit administratif- Colin, 1986 p3
47

. 

(
5
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - Thèse Paris 

1960 p3. 
(6)

 
G. Darcy- La décision exécutoire- Esquisse méthodologique- AJDA 1994 p663. 

(7) Ch. Eisenmann – Cours de doctorat, 1953
-1954 Paris p280 Cité par: N'Guyen Van Bong-  

Décision exécutoire et décision faisant grief – Op. Cit.  p25
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رى ا و،ت 1سللصط   " رار لنفرد الطترذ" و عتبتر أن ا و  لشتوب ع ت  ا  تل بعتدم الوضتول
، ولتتتن أنصتتتارها Hauriouبتتتأن الفقهتتتاد لنقستتتلون حتتتو  اللصتتتط   اللستتتتخدم بتتتين لدرستتتة

Vedel  وRiveroوهتتتتتي تعتلتتتتتد لصتتتتتط   القتتتتترار النافتتتتتذ، وعتتتتتين لدرستتتتتة ،Duguit  ولتتتتتن
التي ترج  لصتط   القترار اادارن اللنفترد الطترذ تتأثرا   Laubadèreو Walineأنصارها 
عن لصط   " القرار النافتذا و،تتابس بأنت  رغتم كتل لكن دون أن تتخ   لط قا   Duguitبفكر 
 ا 8سفي القانون اادارن  ا  هال ا  اا  لحتال  لو عد فان لصط  " القرار النافذ" ا النق

فلن يتحدث عن القرار النافذ في ذهن  القرار االر الذن  فر  اللوجبات، وسها عتن بتالهم 
بتاللعن  اللقترر لت  ولتا ي حقت  لتن تنفيتٍذ وجود  رارات تلتن  الحقتو  والترخف، فتالقرار النافتذ 

 رطي القرارات التي تفر  اللوجبات ألا القرارات اللانحة ل حقو  فهتي تخترج عتن  -جبرن 
لتتن الخطتتأ تستتل ة القتترار اادارن بأنتت  ينحصتتر فقتتط   اللعنتت  اللقتترر ل قتترار النافتتذا لتتذا فانتت

 ا 3سبالقرار االر
القترار النافتذ هتو  ترار، ولكتن لت ل كتل تصترذ  رادن هذا التح يل  تا ال  أن  Van Bongوتبن  

لنفتترد الطتترذ هتتو  تترار، وأن تعبيتتر القتترار النافتتذ ا  طبَّتت   ا ع تت  القتترارات اللقتتررة بصتتورة 
ا فبرأ تتت  أن ل قتتترار النافتتتذ خاصتتتيتين ا ولتتت   4س طع تتتة، والتتتتي تكتستتتب أ ضتتتا  القتتتوة التنفيذ تتتة

الثان تتة تختتتف بتنفيتتذه وتلنحتت  الت تتتاا تختتتف بلضتتلون  وهتتي أنتت   قتترر بصتتت رة  طع تتة، و 
 ا 5سا ولو ة وهي صفة النفاذ

أصتاب أصتل ااشتكال ة عنتدلا أ ترَّ بوجتود  ترارات  دار،تة لنفتردة   N'Guyen Van Bong ولعتلَّ 
الطتترذ ختتارج  طتتار القتترار النافتتذ، فعتترَّذ القتترار اللنفتترد الطتترذ بأنتت  كتتل  عتتالن لتتارادة لتتن 

ثر  انوني هو  رارا ألتا القترار النافتذ فهتو كتل  ترار  دارن جانب لوظ  عام بهدذ  حداث أ
ا و،تتابس  تا ال   6سل ام ل لعنيين ب  و كون  ابال  في كل الحاات ل تنفيذ الجبرن بوسا ل اادارة

                                                 
(1)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif,O

p. Cit
, T2 p

695
. 

(2)
 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif,O

p. Cit
, T2 p

703
. 

(
3
)Eisenmann

 
– D.E.S 1953 – Cité par: 

R. G. Schwartzenberg
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 L’autorité de chose décidée
- Op. Cit 

P
27.

   
(

4
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p26 

. 
(

5
)N'Guyen Van Bong-  OP. Cit p27 . 

(
6
) N'Guyen Van Bong - OP. Cit p 25. 
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بأن هنام خطأ في تطبي  لعادلة أن القرار النافذ= القترار اللنفترد الطترذ،  ذ  لكتن أن نجتد 
ا ل ستتت  تترارات نافتتذة لستتبب وحيتتد أنهتتا لتتم تعتتد    فتتي العال تتات  تترارات لنفتتردة الطتترذ ولكنهتت

ا فاذا كان القرار النافذ هو تصرذ  انوني لنفرد الطرذ لكن لت ل لعنت  ذلتم أن  1سالقانون ة
 ا 8سكل تصرذ  انوني لنفرد الطرذ  صدر عن جهة  دار،ة هو  رار نافذ

 
لب تة كتتب القتانون اادارن، لكتن استلرَّ الفق  فتي نقتل واستتعلا  هتذا اللصتط   فتي غا -85

دون أن  شتت عوا هالتتة القداستتة حولتت ، بتتل  ن بعتت  الشتتارحين وعتتن  صتتد انحرفتتوا عتتن هتتذا 
Eisenmannاللعنتت ، لحبتتذين اللصتتط حات التتتي جلعهتتا 

، وفتتي الضتتفة ا ختترى، فتتان  3س
، أو لحتتتتتاولين ت طيتتتتت   4سبعتتتتت  الكتتتتتتاب ظ تتتتتوا لحتفظتتتتتين بالتقتتتتتد م التق يتتتتتدن ل قتتتتترار النافتتتتتذ

تخدال ، فضتتتتلن تصتتتتن فات التصتتتترذ اادارن اللنفتتتترد فتتتتان القتتتترار النافتتتتذ  لث  تتتتل الحالتتتتة استتتت
تتد اعتبتتار القتترار النافتتذ بأنتت  أحتتد تصتتن فات القتترار اادارن اللنفتترد  5سالنلوذج تتة ا فنقتترأ لتتن تعلَّ
، أو نقرأ لن  قو  بأن الصفة التنفيذ تة ا تتدخل ضتلن تعر،ت  القترار اادارن، بتل  6سالطرذ
جعة اابطا  لتجاوا حد الس طة تكون لقبولتة ضتد كتل  ترار وحتت  ولتو لتم  كتن نافتذا   ن لرا

 ا 7س نلا  كفي أن  كون هذا القرار لوجودا  
وهكتتتذا بتتتدا التعتتترج واضتتتحا  حتتتو  لفهتتتوم القتتترار اادارن النافتتتذ، ف لتتتا بتتتين التصتتتور اللقتتتترل، 

رشتتادات القتتانون الوضتتعي، والتتتي بالتأكيتتد فتتان الفقتت  الحتتديث لتت م يتجاه هتتا،  ن عتتدوى هتتذا وان
 ا (1) اللصط    د انتق ت لن الفق   ل  اللشتر  وااجتهاد

 813/23وفتي فرنستا استتخدم اللشتتر  تعبيتر القترار النافتذ فتي نصتوف تشتر،ع ة لنهتا  تتانون 
، وألتتا " تترارات الست طات اللح  تتة تكتتون نافتذة حكلتتا  لنتتذ نشترها أو تب  رهتتا "التذن ورد ف تت  أن 
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فان هذا اللصط   الذن كان لتجاهال ، نجتده لستتعلال  ل لترة ا ولت  فتي لستألة في ااجتهاد 
ا ثتمَّ استتخدم  1سو   التنفيذ الذن برأن اللحكلتة فانت  ا  كتون لقبتوا   ا  ذا كتان القترار نافتذا  

القاعتدة ا ساست ة  ن لج تل الدولتة لتم يتتردد باعتبتاره، بتل أ 8س بذات اللعن  في أحكام عديتدة
ا وفي أحدث اللقاات نقرأ لا  فيتد بتأن القترار التنفيتذن أو القترار  3سنون العام الفرنسيفي القا

 ا 4سالل ح  للظ لة هلا تعبيران  قصد بهلا لعن  واحد
ذا رجعنتتا  لتت  تعر،فتتات الفقهتتاد الفرنستتيين،  نجتتدهم  عتلتتدون ذات التعر،تت  ل قتترار اادارن فوان
رد الطرذ ل ام بدون لوافقتة اللخاطتب بت ، وعتدون ول قرار التنفيذن، فكالهلا علل  دارن لنف

حاجتتة اذن  ضتتا ي لتتن أجتتل تنفيتتذه، و،هتتدذ  لتت  ترييتتر فتتي النظتتام القتتانونيا وهتتو لوجتتود 
 ا  ا أن (2)اللخاطتتتب بتتت  لنتتتذ نشتتتره أو تب  رتتت  أصتتتوا   ستتتار،ا  بوجتتت لنتتتذ تو  عتتت ، و صتتتب  

Delvolv
é ن القتتتتترار اادارن والقتتتتترار فتتتتتي كتابتتتتت  "القتتتتترار اادارن" استتتتتتطا   يجتتتتتاد تلييتتتتتا بتتتتتي

، فتترغم   تتراره بتتالرلو  التتذن  حتت ط بلصتتط   القتترار النافتتذ بحيتتث لتتم يتتنج  تعلتت م (9)النافتتذ
استخدال  في لنح  الوضول التذن  قتضتي أن  كتون طتابس كتل نظر،تة أو تعر،ت ا فتالتعر،  
 الرتتتال  أو التتتذن يثيتتتر الشتتتكوم لتتت ل بتعر،تتت ا وانتهتتت  بعتتتد تشتتتر،ح  ل لقصتتتود ااجتهتتتادن
للصتتتط   القتتترار النافتتتذ،  لتتت  أن القتتترار النافتتتذ هتتتو أحتتتد أصتتتناذ القتتترار اادارنا و عتتتر  

Delvolv
é  التع تتتت الت الفقه تتتتة ل قتتتترار النافتتتتذ، والتتتتتي ت بنتتتت  ع تتتت  الصتتتتفة االتتتترة بالتنفيتتتتذ التتتتتي

 ستتتلدها القتترار لتتن ذاتيتتت  لتتس  جبتتار اللختتاطبين بتتالقرار بتتاالتاام بلضتتلون ا و،نتقتتد صتتفة 
طهتتا بااجبتتار ع تت  التنفيتتذ،  نتت   الحتتا وجتتود انفصتتا  بتتين ااثنتتين، حيتتث  لكتتن النفتتاذ برع

وجود ااجبار دون تريير في اللراكا القانون ة، وبالعكل  لكننتا  يجتاد حالتة لتن الترييتر فتي 
اللراكتتا القانون تتة دون أن يرافقهتتا أن  جبتتار وهتتي حالتتة القتترارات التتتي تتتأذن وتتترخ  ف وتبتت  ا  

                                                 
(1)C.E. Ass. 23 Janvier 1970, Ministre des Affaires Sociales c/ Sieur Amoros et autres, A.J.D.A. 1970 p178

.  
(2) C.E. Ass. 20 juin 1975, Nataf et Ferrari, Rec. p381; 

C.E. 25 octobre 1978, Ministre d'économie et 

finances c/ dame Madre, Rec p391; 
C.E. 13 novembre 1987, Ministre de l'interieur c/ Tang Kam K

e
ung, 

AJDA1987 p711
.
  

(3) C.E. Ass. 2 juillet 1982, Huglo,AJDA1982 p657, note Lukascewicz, D.1983 IR p270 note P. Delvolvé. 

(
4
) P. Combeau - Réflexions sur les fonctions juridiques de l'interprétation 
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o
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 لتت  القتتو  بتتأن القتترار النافتتذ هتتو القتترار اادارن التتذن  حتتدث بذاتتت  ترييتترا  فتتي لتتذا فهتتو ينتهتتي 
 ا  (1)اللراكا القانون ة، ألا القرار الذن ا  حدث هذا التريير فهو ل ل بالقرار النافذ

Delvolvوالتع يل الثتاني التذن ذكتره 
é  ل قترار النافتذ، فهتو ذام التذن  عتبتر أن القترار النافتذ هتو

الت اا ا ولو ة، أن الذن  فر  ع ت  اللختاطبين بت  لهلتا كتان لضتلون  و بتل الذن  لت م 
كتتل لراجعتتة  ضتتا  ة, وهتتذا لتتا  ستتل  لتتادارة بتتأن تتختتذ كتتل التتتدابير الالالتتة ل تنفيتتذ  والتتتي 
تفتتتتر  لباشتتتترة  ع تتتت  كتتتتل اللختتتتاطبين بتتتتالقرار بتتتتدون أن تتتتتدخٍل أو ط تتتتب  ذٍن لستتتتب  لتتتتن 

Delvolv ولو تتة بتترأن الست طات القضتتا  ةا  ا أن الت تاا ا
é

لصتتاحب لكتل أنتتوا  القتترارات هتو  
 ا(2)بلعن  واحد ةلتحد التاادار،ة ول ل فقط القرارات النافذة وهذا لا يجعل اللصط ح

والتع يل الثالث هو اللعنت  التذن أعطتاه اللشتتر  ل قترار النافتذ، والتذن يت دن  لت  لعنت  آختر 
  بعتتت  الشتتتك  ات، اكلتتت صتتتب  نافتتتذا   ا بعتتتد لتتتم  كتتتن بفكتتتر الفقهتتتاد، فتتتاعتبر أن القتتترار ا  

فأصتتب  عنصتتر النفتتاذ لرتبطتتا  بتتدخو  القتترار حيتتا التنفيتتذ ولتت ل لرتبطتتا  بتتأن خاصتت ة ذات تتة 
 ا  (3)لهذا القرار

لتتذا وبستتبب هتتذا الخ تتط وصتتعوبة الفصتتل لتتا بتتين القتترار النافتتذ وبق تتة القتترارات اادار،تتة، ا تتترل 
Delvolv

é
ة، وهتو   القرار النافتذ لتن بتين اللصتط حات القانون تحال   قوم ع   استبعاد لصط  

ا وكتتذلم عنتتد تفستتيره لصتتط   القتترار التتذن ي حتت  (4)الحتتل التتذن  تتا  أنتت  اعتلتتده فتتي كتابتت 
" وعال ت  بالقرار اادارن ف قو  بأن القرار اللنفترد الطترذ التذن décision faisant grief لظ لتة "

ا ثتمَّ عتاد لي كتد هتذا التوجت  عنتدلا علتد (2) دارن  تتخذه س طة  دار،ة و، ح  لظ لتة هتو  ترار
 ل  التلييا بين القرار اادارن وبق ة القرارات اللنفردة الطترذ التتي تصتدر عتن اادارة والتتي 

 ا(9)اعتبرها أنها لم تصل للرتبة القرار اادارن  نها لم ت ح  لظ لة

                                                 
(1)

P. Delvolvé –Op. Cit. p26 n
o
43 - 44

. 

(2)
P. Delvolvé –L'acte administratif - Op. Cit. p28 n

o
46

. 

(3)
P. Delvolvé –Op. Cit. p28 n

o
47

. 

(4)
P. Delvolvé –Op. Cit. p29 n

o
48

. 

(5)
P. Delvolvé –Op. Cit. p32 n

o
55
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(6)
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تتي   كتل  ترار ي حت  لظ لتة هتو فتكون العال ة بتين ثالثتي القترارات اادار،تة ع ت  الشتكل اا
 رار  دارن، ولن بين هذه القرارات اادار،ة فان كل  رار  ري  ر في اللراكا القانون ة هتو  ترار 

 ا Amoros  (1)نافذ سوفقا  اجتهاد 
 
نستنتج لن التعر،فات اللتقدلة والنقد اللوج  ل قترار النافتذ، بتأن القتوة التنفيذ تة أو النفتاذ  -86

ة وركتن أساستي فتي القترار اادارن ول ستت جتادا  لتن التستل ة وا هتي نتو   نلا هتي خص صت
ختتاف لتتن أنتتوا  القتترارات اادار،تتة، حيتتث أدى اعتلتتتاد تستتل ة القتترار النافتتذ  لتت  تشتتو ٍ  فتتتي 
نظر،تة القترار اادارن واستتتبعدت لتن ليتتدان هتذا القترار أنواعتتا  عديتدة لتتن التصترفات اللنفتتردة 

استبعاد سوى  اب  ة الطعن باابطتا  وشتي ا  فشتي ا  أصتب  القترار لهذا ا ،دون أن تبين ا سل
اادارن هتو القترار القابتل ل طعتن، لتس أن ا نتوا  لتن القترارات غيتر القاب تة ل طعتن لهتا جل تتس 
ليتتاات وخصتتا ف وأركتتان القتترار اادارنا لتتذا علتتدنا  لتت  طتترل هتتذه ااشتتكال ة ضتتلن الفقتترة 

نلتا اللخصصة لتسل ة القرار اادارن،   ن عبارة نافذ ل ست جتادا  لتن استم القترار اادارن وان
 هي صفة لالالة ل ا 

 
 حليل التعريفات المقدَّمة واستخالص التعريف المعتمدثالثًا: ت

 

تتتتا ع تتتت   ،يتبتتتتين لتتتتن ختتتتال  التعر،فتتتتات القانون تتتتة وااجتهاد تتتتة ل قتتتترار اادارن  -87 أنهتتتتا ترك  
ن ينتج آثار  انون ة، لتذا فهتي ا تبرتي بتاللط   و القرار الذأخصا ف القرار القابل ل طعن، 

م  تعر،تت  القتترار اادارن، بتتل تبحتتث عتتن صتتوٍر لتتن القتترارات اادار،تتة، وكتتان التعر،تت  اللقتتدَّ
لجهتة خ طت  فانت ق تَد ا  رطتي كتل أنتوا  القترارات لستجيبا   نتوا  لتن القترارات ولكنت  بالتأكيتد ا
ن لنهتتابتتين خصتتا ف القتترار اادارن وعتتين ا ركتتان ا فتتاذا   نتتا بتتأن لتتن خصتتا ف  التتتي يتكتتوَّ

لوضتتتو  القتتترار اادارن، حيتتتث  عتتترَّذ فتتتان هتتتذا ا ثتتتر لتتتا هتتتو  ا  القتتترار أنتتت   حتتتدث أثتتترا ،
لوضو  القرار بأن  ا ثر القانوني الذن  حدث  أو  سبب  أو ي حقت  القترار اادارن فتي التنظت م 

هتتذا عتتدا عتتن أن ا ثتتر   ا 8سي تت  أو  لرا تت القتتانوني القتتا م، وذلتتم بانشتتاد لركتتا  تتانوني أو تعد
                                                 

(1)
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o
169
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القتانوني هتو نتيجتتة طب ع تة لكتتون القترار هتتو تصترذ  تتانوني،  ذ أن كتل تصتترذ  تانوني هتتو 
لصتتتدر لباشتتتر ل حقتتتو  والواجبتتتات، كلتتتا ستتتنتعرذ ع  تتت  فتتتي الفقتتترة الالحقتتتة، فكيتتت  نجلتتتس 

لتن عنصتر  كيت   لكتن أن  كتون لوضتو  القترار التذن هتوا ثتمَّ ؟عنصر،ن في تعر،تٍ  واحتد
، ؟القرار الخلسة هو وحده أحتد خصتا ف القترار الداخ تة فتي أصتل تعر،فت  وطب عتت  عناصر

ا لتس ااشتارة  لت  أن كتل !ا خترى  الرا تة والشتكل وااختصتاف والستبب عناصترثمَّ نهلتل ال
ا لا لعن   صداره رار  فتر  ف   لوضو  أن  ، وهتل أصتبحت اادارة لعن تة ؟أثر لعين وان

، ثمَّ للاذا ا ثر القانوني هو جاد لن التعر،ت  لتس ؟  ا لعن  لها وا لضلون باصدار أعلا
 ا؟ا خرى لن التعر،  عناصرهو لوضو  القرار ثمَّ نرفل ال يأن ا ثر باللعن  القانون

نتقتتتد التتتدكتور   رفعتتتت عبتتتد الوهتتتاب هتتتذا النتتتو  لتتتن التعر،تتت  ذو ا صتتتل لهتتتذه ا ستتتباب ا
ا التعر،تت  لعيتتب وتنقصتت  الد تتة  نتت  يتتدخل فتتي تعر،تت  القتترار القضتتا ي، لشتتيرا   لتت  أن هتتذ

شرور صتحت  التتي يجتب أن تخترج عتن لاه تة القترار فتي ذاتت  وأركانت  ا ساست ةا فتالتعر،  
القضتتتا ي  شتتتترر اتفتتتا  القتتترار لتتتس القتتتوانين وا نظلتتتة، وأن  صتتتدر فتتتي الشتتتكل التتتذن حتتتدده 

وجا اا  وأن يهدذ للصت حة عالتةا وت تم القانون وأن  كون لح    حداث لركا  انوني للكنا  
الشرور تتصل بصحة القرار اادارن وهي لسألة تخرج عتن تعر،ت  القترار اادارن وطب عتت  

 ا 1سوأن  دخالها  عيب التعر، 
فالقرار اادارن ينعقد و كتلل وجتوده باكتلتا  أركانت  ا ساست ة برت  النظتر علتا  شتوب  لتن 

، ،د الدكتور ابتراه م شت حا هتذا الترأن بقولت  أنت  يجتب أن ا ا و  8سعيوب تجع    ابال  لابطا 
نخ تتط بتتين أركتتان القتترار وشتترور صتتحت ،  ذ تتع تت  هتتذه الشتترور بلشتتروع ة القتترار أو عتتدم 
لشتتتروعيت ، أن بلتتتدى لوافقتتتت  ل قواعتتتد القانون تتتة النافتتتذة فتتتي الدولتتتةا فتتتاذا تخ َّتتت  شتتترر لتتتن 

 ا 3سهة القضاد اادارن شرور صحة القرار كان  ابال  لابطا  ألام ج
ضافة  ل  نقد التعر،  القا م ع   اعتبار ا ثتر النتاجم عتن القترار كجتاد لتن كينونتت ، فتان  وان
نقدا  للاثال  لوجَّ  نحو تعر،  القترار اادارن بأنت  القترار الضتار،  نت   فشتل فتي ترط تة كتل 
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ا ضتررا  وذلتم لكونهتا جتادت أنوا  القرارات اادار،ة، فهنام أنتوا  لتن القترارات ا تنشت  بتذاته
ا لذلم شرر الضرر لم  عد لالالا  ل قرار اادارن ع   أنت  ركتن فتي ااتنفيذا   حكام القانون،

لع تتار هتتذا القتترارا وكتتذلم ا لتتر فتتي  نشتتاد الحقتتو  وفتتر  اللوجبتتات هتتذا عتتدا عتتن أنتت  ا 
 ا  لانعا ا ستجيب لقواعد تعر،  القرار اادارن التي توجب بالتعر،  أن  كون جالع

 
 ذا رجعنا ل قانون اللتدني وأردنتا اللقارنتة لتس نظر،تة العقتد، نالحتا أن اللشتتر  وفقهتاد  -82

وعناصتر العقتد وشترور صتحت ا فتورد بتان أالقانون اللدني ليَّاوا بين الطب عة القانون تة ل عقتد 
بنتتاني عنتتدلا ا وكتتذا اللشتتتر  ال  1سالعقتد هتتو توافتت   رادتتتين ع تت   حتتداث روابتط  انون تتة ل التتة

ذا كتتان يرلتتي  لتت   عتترَّذ العقتتد بأنتت  كتتل الت تتام بتتين لشتتي ة وأختترى انتتتاج لفاعيتتل  انون تتة، وان
 نشتتاد عال تتات  لاال تتة ستتل  ي عقتتدا "ا و قتتو  دا عتتاط  النقيتتب بأنتت  يجتتب أن ا نخ تتط بتتين 
 الشرور اللفروضة لتكو،ن العقد أن لنشو   وعين الشترور الواجبتة لصتحت ا كلتا أن اللشتتر 
ال بنتتتاني حتتتدد فتتتي  تتتانون اللوجبتتتات والعقتتتود أركتتتان العقتتتد تحتتتت عنتتتوان لتتت  دالتتتت ، و تتتد ورد 

رضتتتتت   "ا وكتتتتتانالعنتتتتتوان بالصتتتتت رة اات تتتتتة " العناصتتتتتر ا ساستتتتت ة ل عقتتتتتود وشتتتتترور صتتتتتحتها
ثتمَّ فتي  ا اما ا  176ساللتادة عتمأ  وجت ٍ  ع ت  اتفتا  لكتل بتل عقتد لكل الركن هو اللتعا دين

، والستتبب، لوضتتو ، والالرضتت  نون حتتدد شتترور صتتحة العقتتد وهتتيلتتن هتتذا القتتا177 اللتتادة
 العين بشكلٍ  ،ا حوا  بع  في ثبوت ،، و العيوب بع  لن خ وهو 

وكلا هو الحا  في نظر،ة العقد أو في غيرها لن النظر،تات القانون تة، لتن اللفيتد تأصتيل لتا 
كتتل علتتٍل لنفتترد  أ تتره الفقهتتاد لتتن وجتتوب صتت اغة تعر،تت  ل قتترار اادارن  كتتون لنطبقتتا  ع تت 

الطرذ  صدر عن الست طة اادار،تة، أ تا  كانتت تستليت  أو الخصوصت ات التتي تليتاه، فيجتب 
 أن  تكون لتوافرة ف   الخصا ف الللياة ل قرار اادارنا

 
لن اللفيد  عادة تحديد لفهوم القرار اادارن، ل شلل كل علتل  صتدر بتاارادة كان لذا  -89

بالت تتتااات الستتت طة العالتتة، فالتتتتدابير الداخ  تتة أو التعتتتال م التتتتي ا اللنفتتردة لتتتادارة اللتلتعتتة 
تقبتتل الطعتتن ألتتام القضتتاد هتتي ل التتة وا  ستتتط س اللوظتت  االتنتتا  عتتن تطب قهتتا، والعلتتل 
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قبتتل الطعتتنا و تترارات وضتتس اليتتد ع تت   الحكتتولي  ريتتر فتتي اللراكتتا القانون تتة، ولتتس ذلتتم ا 
اللتصتت ة بعل  تتات لركبتتة، فتتان عتتدم  اب يتهتتا ل طعتتن ا أو القتترارات  ، 1سالعقتتارات اللستتتل كة

 عني أنها ل ست  رارات  دار،ةا وكذلم القرار الذن انقضتت له تة الطعتن ف ت  أو القترار التذن 
نلا تاو  عن   لكان ة الطعنا   ي رض    حكال ، فان  يبق  لحتفظا  بخاص ة النفاذ، وان

دارن ع تتتت  أستتتتال لع تتتتار لوحتتتتد ل قتتتترار لتتتتن هنتتتتا رأينتتتتا أن نعيتتتتد تكتتتتو،ن نظر،تتتتة القتتتترار اا
تطب قتتات نضتتون فتتي ظ   تت  ال تتادرا  ع تت  أن تبخصا صتت  الذات تتة، ع تت  أن  كتتون هتتذا اللع تتار 

، أو لنشت ا  ل حقتو  أو ا  قبتل ل طعتن وأل طعن   ابال  كان لنها  لا سواد  لخت فة لهذا القرار ال
لتت  لتتا هنالتتم لتتن القتترارا وأتنظ ل تتة ات القتترار غيتتر لنشتتٍ  لهتتا، أو كتتان لتتن ال ت الفرد تتةاا وان

لقتتد وجتتدنا و ة ضتتلن أستترة القتترار اادارن بشتتلوليت  وعلوليتتت ا و ضتتتقستت لات تبقتت  ك هتتا لن
ستتندا  فتتي القاعتتدة الك  تتة التتتي تلنتتس ترييتتر طب عتتة الشتتيد وفقتتا  للشتتي تنا أو تفستتيرنا، وتتترجم 

ستت طة, ستتواد صتت اغة لتتا  صتتدر عتتن لط تت  بتتأن  هتتذه القاعتتدة بقولتت  "شتتورى الدولتتة لج تتل 
كانتتت فرد تتة أم هي تتتة, لتتن أ تتتوا  أو آراد أو لقتتررات ا تعط تت  وصتتتفا  أو  تتوة ل ستتتا لتت  وفتتت  

، فلتتا هتتو بقتترار  دارن يبقتت   تترارا  لهلتتا تريَّتترت أشتتكال  وأنواعتت ، ولتتا لتت ل  8س"أحكتتام القتتانون 
 ا  بقرار ا  لكن أن نسب  ع    هذه التسل ة

 

التعر،  الفقهتتتي ل قتتتانون بأنتتت   اعتتتدة عالتتتة شتتتد بتتت،  لكتتتن أن نستر هتتتذه اللقارعتتتةوبعتتتد  -30
القتتتانون بهتتتذا التعر،تتت  يتفتتتر   لتتت  فتتترو  لخت فتتتة، لنهتتتا التشتتتر،س فلجتتتردة ولكفولتتتة باجبتتتارا 

اللبتتتتتادد العالتتتتتة والقتتتتتانون ، العتتتتترذ، القتتتتترارات، صتتتتتادر عتتتتتن لج تتتتتل النتتتتتواب  فاللراستتتتت مال
ولكتتن ك هتتا ، ااختتر كتتل فتترٍ  لتتن فتترو  القتتانون خصتتا ف لتليتتاة عتتن الفتتر لالطب عتتيااا و 

تستتل   انونتتا  ولتتو كانتتت تحلتتل تستتل ات خاصتتة فتتالعرذ هتتو  تتانون والقواعتتد ااجتهاد تتة هتتي 
 تانون واللراستت م التنظ ل تتة هتتي  تتانون  نهتتا تحلتتل خاصتت ة القاعتتدة العالتتة اللجتتردة اللكفولتتة 

 باجبارا 

                                                 
(
1
)
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ذا انط قنتتا لتتن هتتذا البتتاب نحتتو القتترار اادارن نجتتد بتتأن القتترار اادارن  هتتو تصتترذ  تتانوني  وان
وهذا التعر،  التذن نعتلتده والتذن نستتعيره لنفرد صادر عن س طة  دار،ة يتلتس بقوة تنفيذ ةا 

لتتتن تعر،تتت  القاعتتتدة القانون تتتة، نجتتتد لتتت  لرتكتتتاات فتتتي الفقتتت  العرعتتتي وا جنبتتتي وكتتتذلم فتتتي 
ستتس نطا تت  ن يتَّ أن نتتت لَّل فيهتتا لعتتالم تعر،تتٍ  ل قتترار اادار اجتهتتادات ل قضتتاد اادارن ألكننتتا 

 ةا ولتتتن التعتتتار،  القضتتتا  ةللنوعتتتة أو لحظتتتورة لتتتن اللراجعتتتة القضتتتا   التطب قتتتي لقتتترارات
ر " يتليَّتتا القتترار النافتتذ لجهتتة طب عتتة  لتتاام الريتتر بتت  بلجتترد صتتدوره عتتن الستت طة اادار،تتة ذكنتت

لتن  ا أو أن "القرار اادارن هو  فصال جهة اادارة عن  رادتها الل الة بلتا لهتا 1ساللختصة"
 ا   8سس طة طبقا  ل قوانين وا نظلة أ ا  كان الشكل الذن  صدر ب "

أ ضتتا  وجتتدنا التعر،تت  الجتتالس اللتتانس التتذن هتتو خاصتت ة حصتتر،ة ل قتترار اادارن  ،ولتتدى الفقتت 
فهو تصرذ  انوني لتن جانتب واحتد يتصتل بالوظ فتة اادار،تة بكل أنواع  وأشكال  وأصناف ، 

أو هتتتو العلتتتل اادارن ا حتتتادن التتتذن ا   3سلستتت طة العالتتتة"و،تضتتتلن استتتتعلاا  الت تتتااات ا
"أو هتتو العلتتل القتتانوني ا  4س " صتتدر عتتن ستت طة  دار،تتة  حلتتل بصتتورة عالتتة لفاعيتتل  انون تتة

ا أو هو القرار التذن تلتارل بلوجبت  الست طة اادار،تة  5سالذن  صدر باارادة اللنفردة لادارة"
هو  رار الست طة التذن   فتر  ع ت  أو  ا  6سالقانون الت ااات الس طة العالة في سبيل تطبي  

هتتو القتترار التتذن بلوجبتت  تظهتتر اادارة ستت طتها بالتعتتديل اللنفتترد ل لراكتتا ا و  7ساللختتاطبين بتت 
القترار اادارن  ولن الفقهاد لن رعط بين ثالث ة  القرار والست طة واادارة، وعترَّذ ا 2سالقانون ة

ا أو هتو  10س صتدر لنفتردا  عتن ست طة  دار،تة، أو  9سبأن  القرار الذن  صدر عن شخف عام
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هتتو القتترار التتذن ا و  1سالتتذن  فتتر  ع تت  اللختتاطبين بتت  بتتدون رضتتاهم اارادة اللنفتتردةعلتتل 
 ا  8ستصدره اادارة وتنشأ  وت  القانون ة بصورة لستق ة عن رض  اللعنيين ب 

 
ين ا ولتتتين أن صتتتدور ورغتتم تقتتتارب التعتتتار،  اللتتتذكورة لتتتس تعر،فنتتتا ف لتتتا ختتتفَّ التتتركن -31

فبينلتتا اكتفتت  ، القترار عتتن ست طة  دار،تتة وبصتتورة لنفتردة، فتتان خالفنتتا هتو حتتو  التتركن الثالتث
بعتت  الفقهتتاد بتتركنين ل قتترار اادارن،  ا أن القبتتو  بهتتذا التعر،تت   ستتل  بتتدخو  أعلتتا  فتتي 

 نطا  القرار اادارن هي ل ست لن القرارات اادار،ة، كااراد ااستشار،ةا
لنسبة ل تعر،  الذن  عتبتر أن التركن الثالتث ل قترار اادارن هتو  نشتاد اللفاعيتل القانون تة، وبا

القتتترار لنظولتتتة فتتتان هتتتذا التتتركن يتتت دن  لتتت  استتتتبعاد أنتتتوا  عديتتتدة لتتتن القتتترارات لتتتن ضتتتلن 
 اادارن، كالقرارات ااعتراف ة والقرارات التأكيد ة، وبع  أنوا  التدابير الداخ  ةا

استخدام الت ااات الس طة العالة لن ضتلن أركتان القترار،  تعر،  الذن   عتبر وألا بالنسبة ل
فتان هتتذا القتتو  لتردود ع  تت  بتتأن اادارة عنتدلا تتصتترذ بصتتورة لنفتردة فارضتتة   رادتهتتا، فهتتذا 
 فتتتر  بصتتورة حكل تتة استتتعلا  الت تتااات الستت طة العالتتة، لتتذلم فتتان ركتتن الت تتااات الستت طة 

صتتدر عتتن اادارة بستت طتها ي كتتل  تترار  دارن وفتتي كتتل علتتل  العالتتة هتتو ركتتن افتراضتتي فتت
اللنفتتردة، وهتتذا لتتا أثبتتت  لج تتل شتتورى الدولتتة ال بنتتاني فتتي حكتتٍم ورد ف تت  "  ن ستت طة اتختتاذ 
القتترارات النافتتذةاا لتتتن جانتتٍب واحتتداا هتتتو لتتا  عتتترذ بالت تتاا القتترار اادارن النافتتتذ أحتتد أهتتتم 

 ا 3س"ادارةالت ااات الس طة العالة التي تتلتس بها ا
لتتذلم نعتتر  ذ القتترار اادارن بأنتت  تصتترذ  تتانوني لنفتترد صتتادر عتتن ستت طة  دار،تتة يتلتتتس بقتتوة 
تنفيذ ةا وألا سبب  ضتافتنا لعنصتر القتوة التنفيذ تة ل قترار اادارن، فانلتا نقصتد بتذلم عنصتر 

لتتا  االتتاام أو الجبتتر التتذن تتلتتتس بتت  كتتل  اعتتدة  انون تتة، ووجتتدنا فتتي تعر،فتتات فقه تتة عديتتدة
  عتبر االاام أو ااجبار ركن في القرارا 

لعنصتتر االتتاام ع تت  التنفيتتذ أو الطاعتتة  لفتقتتدين ا ذا كانتت ،القتتانون والقتترار اادارن كتتال  لتتن ف
الواجبتتتتتة، فتتتتتان الفوضتتتتت  ستتتتتتعمو اادارة واللجتلتتتتتس ككتتتتتل،  ن اادارة لتتتتتن تستتتتتتط س أن ت تتتتتام 
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لتتتاام بلضتتلون ا فكانتتت خاصتت ة النفتتاذ هتتي ع تت  اا ،اللختتاطبين بتتالقرار اادارن أو بالقتتانون 
أستتال ضتترورن لكتتل  تترار  دارن كلتتا هتتو ا لتتر بالنستتبة لخاصتت ة ااجبتتار التتتي تتتالام كتتل 

االتتاام،  ة اعتتدة  انون تتةا ذلتتم أن كتتل  اعتتدة تنطتتون ع تت  ألتتر، وكتتل ألتتر يتضتتلَّن حتلتتا  فكتتر 
ر وجتتوده لتتا لتتم  قتتترن  فتتاذا انتفتت  االتتاام فتتي ا لتتر فانتت  ا  كتتون ألتترا ا وهتتذا االتتاام ا يتصتتوَّ

ا ففكتترة الجتتااد هتتي فكتترة لتللتتة لفكتترة لشتتخف التتذن يختتال  ا لتتر التتواردبجتتااد يو َّتتس ع تت  ا
االتاام وكالهلتا اام لوجتتود  اعتدة الست وما و،تلثَّتتل هتذا الجتتااد عتادة  فتي وستتا ل القهتر التتتي 

 ا 1ستباشرها الس طة العالة في اللجتلس
وة التنفيذ ة، بدا  لن "عنصر االاام" أو "الجبتر"، أو "النفتاذ" اللستتخدلة وألا اخت ار عبارة الق

لتتترد ذلتتتم هتتتو الرغبتتتة فتتتي االتتتتاام باللصتتتط   التتتذن استتتتخدل  اللشتتتتر  ، ففتتتي فقتتت  القتتتانون 
 القرار اللح  ذو القوة التنفيذ ةا استخدم عبارة ال بناني، عندلا 

 يتصتترذ  تتتانون  فتتان أركتتان هتتتذا القتترار هتتتي وانطال تتا  لتتن تعر،فنتتتا اللعتلتتد ل قتتترار اادارن،
 لتنفيذ تتة، وهتتذا لتتا ستتنعالج  فتتي الفصتتو تلتتتس بتتالقوة ال -عتتن ستت طة عالتتة هر و صتتد -لنفتترد
 اات ةا
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 الثاني:صل الف
 منفردقانوني   القرار اإلداري تصرُّف

 
نون تةا ولتن أجتل  حتداث  قصد بالتصرذ القانوني العلل الذن يتتمو احتداث لفاعيتل  ا -38

 ، 1سلفاعيتلعن  رادة اتجهت نحتو  حتداث  هذه اللفاعيل القانون ة يجب أن  صدر هذا العلل
 ا   1ستكون  لا تعد ال  ل قواعد أو لألوضا  القانون ة
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في فق  القانون اللدني فتان التصترذ القتانوني هتو  عتالن لتارادة بقصتد  حتداث آثتار  انون تة 
فتتي فقتت  و ل حقتتو  والواجبتاتا  تعتتديلٍ بأو  الرتادٍ بأو  انشتتادٍ بلتتتي تكتون  لتتا أو نتتا ج  انون تتة، وا

القتانون اادارن فتان التصتترذ القتانوني هتو علتتل  رادن يرلتي  لت   حتتداث ترييتر فتي النظتتام 
القانوني الذن يتأل  لن القواعد القانون تة واللراكتا القانون تةا فهتو يهتدذ  لت  التتأثير  لتا فتي 

أو اللراكتتا القانون تتة اللوجتتودة لحظتتة حصتتول ا وهتتذا التتتأثير  حصتتل عبتتر القواعتتد القانون تتة 
 ا 8سخ   أو  لراد أو تعديل القواعد واللراكا القانون ة

والتصتتترذ القتتتانوني وفقتتتا  ل لع تتتار التتتذاتي يجتتتد لصتتتدره فتتتي ن تتتة واضتتتس القتتترار بر  تتتة نتتتتا ج 
 تتة بتحقيتت  ااثتتار ا ونكتتون ألتتام تصتترذ  تتانوني فتتي كتتل لتترة تكتتون الن 3ستصتترف   تتد تحققتتت

فهو التعبيتر القتانوني  ، 4سالقانون ة هي ألر ا غن  عن  وضرورن لن أجل  نتاج هذه ااثار
 ا 5سعن الس طة

وطاللا أن التصرذ يتضلَّن  رادة تتج  نحو  حداث لفاعيتل  انون تة، فانت  يتليتا عتن العلتل 
دة الفاعتلا فتي هتذه الحالتة اللادن الذن  لكن  أن  حدث لفاعيل  انون ة أ ضا  ولكتن دون  را

ا  لكن وص  الفعل بأن  تصترذ  تانوني لر تاب اارادة القانون تة، أن اارادة اللتجهتة نحتو 
  ا 6س حداث أثر  انوني

 
لبتتتدأ استتتتقال  اارادة، ذو النشتتأة وااهتلتتتام اللتتتدني، لتتت  لكانتتا  فتتتي نطتتتا  العقتتتود وجتتد  -33

ل قتتانون اللستتتقاة لتتن نظر،تتة اللوجبتتات كلتتا  اادار،تتة وحظتتي برتبتتة لبتتدأ لتتن اللبتتادد العالتتة
هتتي فتتي القتتانون اللتتدنيا وعتتدأ يتب تتور لبتتدأ استتتقال   رادة أشتتخاف القتتانون العتتام لتتس انبثتتا  
نظر،تتة الحقتتو  الذات تتة اللقتتررة لجهتتات اادارةا فهتتذا اللبتتدأ التتذن ب تتوره فقهتتاد القتتانون اللتتدني 

ه الفتتترة كتتان اهتلتتام فقهتتاد القتتانون ، فتتي هتتذ1930و 1900الفرنستتيين فتتي الفتتترة بتتين عتتالي
، وعنتدلا نتحتدث اادارن لنصرفا  بالكالل نحو لعايير اللرف  العام والت ااات الس طة العالة
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تر بتأن كتل  رادات ا فتراد هتي لستتق ة، وأ تا  لنهتا ل ستت أع ت   عن استقال  اارادة، فانها تفسَّ
، لتتذا فتتان الحتتديث عتتن ستت طان اارادة لتتن  رادة أختترى أ تتا  كتتان الفتترد التتذن عبَّتتر عتتن  رادتتت 

ستتتي دن  لتتت  ااستتتترناد عتتتن الحقتتتو  الذات تتتة ل ستتت طة العالتتتة، التتتتي بلوجبهتتتا تفتتتر  بقوتهتتتا 
ولعتتتلَّ غ تتتاب عنصتتتر التصتتترذ القتتتانوني لتتتن  ا 1سالقانون تتتة اللوضتتتوع ة ع تتت  كتتتل اارادات

ي القتتترار دراستتتات بعتتت  الفقهتتتاد، هتتتو ااعتقتتتاد الستتتا د أن هتتتذا التتتركن هتتتو لتتتن اللستتت لات فتتت
اادارن،  ن كتتتتل  تتتترار  دارن هتتتتو لاالتتتتا   تصتتتترذ  تتتتانوني، ولتتتتن اللعتتتتروذ أن التصتتتترذ 
القتتتانوني هتتتو تعبيتتتر عتتتن اارادة بقصتتتد  حتتتتداث أثتتتر  تتتانونيا فكتتتان القتتترار اادارن اللنفتتتترد 

أو  ي، ولتتتذا فستتت ان بتتتين استتتتخدام لصتتتط   تصتتترذ  تتتانون 8سالطتتترذ لستتتتجيبا  لهتتتذا التعر،تتت 
 علل لنفرد الطرذا

 
ذا رجعنتتتا  لتتت  اللتتتدارل الفقه تتتة ا ولتتت  فتتتي القتتتانون اادارن،  -33  Carré deفتتتان وان

Malberg  قو  بأن س طان اارادة في القانون العام لترادذ لستلو  رادة الست طة العالتة، أو 
ا ألتتتا  3ساارادة الله لنتتتة، وهتتتو ا  كتتتون  ا ل دولتتتة ولتتت ل  جهاتهتتتا اللركا،تتتة أو الاللركا،تتتة

Hauriou بتأن اافتراد أو اللتوظفين التذين  لث   تون اادارة، ا يتصترفون بلقتضت  يترى  كانف
نلا يتصرفون و صدرون القرار الذن هتو  عتالن عتن ن تة اادارة ، ثتمَّ بتيَّن  4س رادتهم الذات ة، وان

أن س طان اارادة  كون عندلا توجد الست طة ااستنستاب ة،  بلتا تعن ت  لتن  تدرة ع ت  اللبتادرة 
أن الستتلة ا وانتهتت  بتت 5سالقتتانوني لتتادارة غيتتر اللقيَّتتد بالقتتانون أو بالقواعتتد القانون تتة وااستتتقال 

                                                 
(

1
)S. Saunier -  L'autonomie de la volonté en droit administratif français : une 

mise au point- RFDA 2007 p609.  
(

2
)G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit administratif
- Op. Cit. T1 p235. 

(
3
)R. Carré de Malberg -Contribution à la Théorie générale de l'Etat, op. cit. t. 1, 

p155.  

(
4
)M. Hauriou & G. de Bezin, De la déclaration de volonté dans le droit 

administratif français, RTD civ. 1903. 546 Cité par: S. Saunier -  L'autonomie de 

la volonté en droit administratif français : une mise au point- RFDA 2007 p609, 

Ref no29. 

(
5
)) A. Hauriou, « Le pouvoir discrétionnaire et sa justification », Mélanges Carré 

de Malberg, Sirey, Paris, 1933, p. 233. . Cité par: S. Saunier -  L'autonomie de la 

volonté en droit administratif français : une mise au point- RFDA 2007 p609, Ref 

no29. 



 

94 

ا حاد تتة ل تصتترذ، أن  عتتالن اادارة ارادتهتتا لتتن جانتتب واحتتد، هتتي الستتلة اللليتتاة ل قتترار 
تتتأثر بلتتا لجهتتة اادارة لتتن  تتدرة ع تت  خ تت  القواعتتد القانون تتة بلجتترد تعبيتتر بستت ط التنفيتتذن، و 
هتتا اللنفتتردةا لتتن ختتال  اللظهتتر الختتاف لهتتذه الستت طة،  تتدرتها ع تت  خ تت  التاالتتات عتتن  رادت

ع   عات  ا فراد بدون أن تدخل لن جانبهما ثم اعتلد هذا اللظهر الوجت  ااختر ل تصترذ 
 ا   1ساادارن اللنفرد، الذن يتع   بالقدرة ع   ترتيب الحقو  لصال  ااخر،ن

طابقتت  تتدر،ج ا  لتس التصترذ اللنفترد لتن غيتر أن و نافتذ، ع ت  القترار ال اللدرستةهتذه فركَّات 
،  8ست عنتت  بتفصتتيل خصتتا ف هتتذا القتترار، وأنتت  تصتترذ  تتانوني تأت تت  اادارة بارادتهتتا اللنفتتردة

، حيث نقرأ في حكٍم للج تل شتورى الدولتة ال بنتاني تهادجاوا االت هذه النظر،ة راسخة في ا
افتتذة، أن ستت طة  نشتتاد واجبتتات وحقتتو  لألفتتراد لتتن ستت طة اتختتاذ القتترارات الن ن ورد ف تت  " ا

 ا 3س"بالت اا القرار اادارن النافذ لا   عرذ هواحد ودون لوافقتهم، جانٍب و 
 
ختذ فتي اعتبارهتا أنظر،ة ل تصرفات القانون ة، ا ت Duguitضس في لقابل هذه النظر،ة، و  -34

ا ف تتت  بتتتين التصتتترفات الشتتتارعة التتتتي تبو،بتتتا  لاد تتتا  ليَّتتت وأ تتترَّ  ا اللحتتتوى القتتتانوني ل تصتتترذ، 
تنشتتت  اللبتتتادد القانون تتتة، والتصتتترفات الشتتترط ة التتتتي تبتتتين ك ف تتتة تطبيتتت  القواعتتتد القانون تتتة 
اللجتتتردة ع تتتت  اللراكتتتتا الفرد تتتة، والتصتتتترفات الشخصتتتت ة التتتتتي تتع تتت  بانشتتتتاد لراكتتتتا فرد تتتتة 

شتتكل الختتارجي  عتتالن اارادة لتتن جانتتب واحتتد، ا يختترج عتتن كونتت  ال، ورأى بتتان  4سشخصتت ة
لاعراب عن اارادة، ولن ثمَّ فهو سلة ثانو ة ا تتع ت   ا بشتكل التصترذ وتهلتل العنصتر 
الجتتوهرن ف تت  وهتتو اللضتتلون القتتانوني ل تصتترذ، أن ا ثتتر القتتانوني اللقصتتود التتذن حتتدثا 

وأدان اللبتتتدأ الريبتتتي لستتت طان  لتتت   نكتتتار كتتتل ذات تتتة لليتتتاة ل تصتتترذ اللنفتتترد،  Duguitوانتهتتت  
جل س التصرفات القانون ة سواد  أكانت لنفتردة أم تعا د تة  نلتا تجلعهتا طب عتة ا  ن  5سرادةاا

                                                 
(1) M. Hauriou – Précis de droit administratif et de droit public général - Op.

 Cit.
 P

278.
 

(2) M. Hauriou –Op.
 Cit.

 P
276.

 

(
3
، المنظمة الوطنية للدليالت والمرشمدات اللبنانيمات/ 2113كانون الثاني  21تاريخ 299م.ش. قرار رقم ( 

 .229ص 2119وزارة الشبا  والرياضة، م.ق.إ. -الدولة
(4) L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, 

Op. Cit.
T1 p32

8
. 

(
5
)E. Pisier-Kouchner - Le service public dans la théorie de l'Etat de Léon Duguit, 

LGDJ, Paris, 1972, p. 59. Cité par: S. Saunier-  L'autonomie de la volonté en droit 

administratif français : une mise au point- RFDA 2007 p609, Ref n
o
29.  
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 انون تتة واحتتدة، بلعنتت  أن هتتذه وت تتم تتتتح الن  لتت   عالنتتات لتتارادة لهتتا خاصتت ة واحتتدة هتتي 
وع ت  أستال لظهتر  ، 1س حداث آثار  انون ة، فاللهم هو لتا تع نت  اارادة ولت ل اارادة ذاتهتا

 لتتت  تصتتتني  القتتترارات اادار،تتتة، فتتتاذا كتتتان لوضتتتو   Duguitن عتتتن اارادة ستتتع  ااعتتتال
هو خ    اعدة عالة لجتردة وغيتر شخصت ة ف كتون القترار عالتا  أو تنظ ل تا ، ألتا  ذا اارادة  

ف كتتتون القتتترار فرد تتتا ا ألتتتا  ذا كتتتان  أو شخصتتتيٍ  فتتتردنٍ  كانتتتت اارادة تهتتتدذ  لتتت  خ تتت  لركتتتاٍ 
 ا 8سعالة ع   حالة فرد ة ف كون  رارا  شرط ا  هدذ اارادة تطبي   اعدة 

فتتاعتبر بتتأن لكتتل  تترار  دارن خاصتتيتي القتتوة ااجبار،تتة والقتتوة التنفيذ تتة، وأن  Schwartzenbergألتتا 
تنقستتم  لتت  عنصتتر،ن، ا و  هتتو ستت طة فتتر  اللوجبتتات أو ادارن القتتوة ااجبار،تتة ل قتترار ا

هم، ألتا العنصتر الثتاني فهتو واجتب الطاعتة بتدون رضتاا فراد ع   ، وسر،انها تقر،ر الحقو  
اللفتترو  ع تت  اللخاطتتب بتتالقرار، بحيتتث يتوجتتب ع  تت  االتتتاام بهتتذا القتترار حتتت  ولتتو كتتان 

فلتتتا  عطتتتي الثقتتتل  والق لتتتة لآلثتتتار ااجبار،تتتة ل قتتترارات اادار،تتتة ا  3سلحتتتال  للراجعتتتة  ضتتتا  ة
دة اادارة بتأن تفتر  لوجبتات اللنفردة الطرذ هو لضلونها الذن  كتون بالرالتب ألر،تا ا فتارا

ع   الرير بدون رضاهم، تواكبهتا القتدرة ع ت  أن تعطتي لقراراتهتا لضتلونا  آلترا ، ستواد  أكتان 
 ا   4سل رخف والحقو   ملتضلنا  ل لوجبات أ
وجتتتتود لبتتتتدأ ستتتت طان اارادة فتتتتي القتتتتانون اادارن،  ن  Riveroو Vedelو،نكتتتتر كتتتتال  لتتتتن 

ذاتتتي ونفستتي لحتت ، وهتتو ألتتر غيتتر لتتتوفر فتتي أعلتتا  ستت طان اارادة يرتكتتا  لتت  عنصتتر 
اادارة اللبن تتتة ع تتت  عناصتتتر لوضتتتوع ة وتتتتأتي تطب قتتتا   حكتتتام القتتتانون و هتتتداذ اللصتتت حة 

ا ذلتتم أن لبتتدأ ستت طان اارادة هتتو لبتتدأ لتتدني، و،جتتد صتتعوبة فتتي انتقالتت   5سواللنفعتتة العالتتة
 ا    6سل س طة العالة التي تكون لقيَّدة بقواعد القانون العام

                                                 
(1) L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, 

Op. Cit.
T1 p351; F. Blancpain– La formation historique de la thé

orie de 

l'acte administratif unilatéral, Op Cit. p156.
 

(2)
 

F. Blancpain– La formation historique de la thé
orie de l'acte administratif unilatéral, Op. Cit. 

p157.
 

(
3
)

R. G. Schwartzenberg
 - 

 L’autorité de chose décidée
- Op. Cit 

P49
.
   

(
4
)

R. G. Schwartzenberg
 - Op. Cit 

P49
.
 
  

(
5
))S. Saunier-  L'autonomie de la volonté en droit administratif français : une 

mise au point- RFDA 2007 p609, Ref no29. 

(
6
) J. Gand - concl. Sur: C.E. 28 novembre 1958, Dame veuve Langlois et sieur 

Rolland de Chambaudouin d'Ercevillle, Lebon 595.  
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ثمَّ في لرح ة ثان تة ستع  فقهتاد  لت  تشتب   ست طان اارادة بالست طة ااستنستاب ة، التتي تتترجم 
ا ولتنهم لتن ليَّتا بتين ست طة اارادة ولوجتب  1سبأنها حر،تة التقر،تر، أو التصترذ وفقتا  لتارادة

ن اارادة، والقتتتترارات التتتتتي تصتتتتدر وفقتتتتا  ل حالتتتتة ا ولتتتت  هتتتتي وحتتتتدها التتتتتي تعب  تتتتر عتتتتن ستتتت طا
ن كتتان هتتو التتذن ينشتت  القتترار اادارن، لكنتت  ا  ستتتط س أن  8ساارادة ا فتتارادة هي تتة  دار،تتة وان

ير،د  ا ضلن شرور، وفي اللواضت س التتي تتصتل بصتالح ة اادارة وعهتدذ الصتال  العتام، 
لتتتذا فتتتان هتتتذه اارادة ل ستتتت ا حتتترة وا لستتتتق ة، و،بقتتت  ستتت طان اارادة هتتتو نظر،تتتة خاصتتتة 

، ألا في القانون اادارن فان لارادة لعن  خاف اتصالها بتالتعبير عتن  3سافبالقانون الخ
 االت ااات الس طة العالة

 
القترار اادارن وخاصتة  لجهتة عنصتر النفتاذ التذن انتقتل  أركانالتحو  في تكو،ن وبعد  -35

ذن هتذا القترار، هتو الت أركتانلن لرتبة أن  هو كتل القترار اادارن ل صتب  عنصترا  لتن جل تة 
أتتتال بتتروا عنصتتر التصتترذ كخاصتت ة فتتي القتترار تتلثتتل بتتالتعبير عتتن  رادة، بتتل وتثيتتر هتتذه 
اارادة  شتتكال ة غيتتر لثتتارة بقتتوة فتتي القتتانون الختتاف وهتتي  تتدرة اارادة اللنفتتردة ع تت   نشتتاد 
التصتتتترذ وخ تتتت   تتتترار  دارن ي يهتتتتا  شتتتتكال ة ثان تتتتة حتتتتو  حتتتتدود ستتتت طان اارادة فتتتتي  نشتتتتاد 

ذا لا يدلل ع   رابطة التبع ة بين  رادة الس طة اادار،تة وااثتار القانون تة وه التصرذ الل اما
الناجلة عن القرار،  ا أن خالفا  فقه ا  حو  درجة هذه العال ة، فالنظر،ة التق يد تة حتو  دور 
اارادة، تقتتتو  بتتتأن هتتتذه اارادة هتتتي القتتتوة الوحيتتتدة اللنتجتتتة ل عال تتتات القانون تتتة الناشتتت ة عتتتن 

ينلتتا رأى فر،تت  آختتر بتتأن القتتانون هتتو اللصتتدر اللباشتتر لهتتذه ااثتتار وأن دور اارادة القتترار، ب
 ا  4سهو شرر بس ط لتحق  هذه ااثار

                                                 
(

1
)Ch. Eisenmann-Cours de droit administratif, p291-292.  

(
2
)P. Py- Le rôle de la volonté dans les actes administratifs unilatéraux, op. cit. 

p37.  

(
3
)A. Calogeropoulos- Le contrôle de la légalité externe des actes administratifs 

unilatéraux,  LGDJ 1983 p28.  
(4) M. Stassinopoulos– Traité des actes administratifs – Op.

 Cit.
 p
38

. 
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فتتتالقرار اادارن بلتتتا هتتتو لتتتن تصتتترذ  تتتانوني لنفتتترد صتتتادر عتتتن ستتت طة  دار،تتتة يتلتتتتس  بقتتتوة 
اانفتتراد فتتي  هتتي لتتا ستتنعتلد ع  تت  لتب تتان لعنتت  تنفيذ تتة، هتتذه الخاصتت ة اللنبعثتتة لتتن تعر،فتت ،
 القرار اادارن، وفقا  ل خطة اللنهج ة اات ة 

 ادر عن  رادة صر،حة أو ضلن ةاصالقرار اادارن تصرذ  انوني الفقرة ا ول   
 اس طان اارادة في  صدار القرار اادارن الفقرة الثان ة  حدود 

 الفهوم عنصر اانفرادالفقرة الثالثة  
 ا  ا تترير باللوافقة ع   القرار اادارن د ة الصفة اانفراالفقرة الرابعة  

 
 
 

 : القرار اإلداري يصدر عن إرادة صريحة أو ضمنيةالفقرة األولى
 

اعتتتالن عتتتن اارادة هتتتو العنصتتتر التتتالام لوجتتتود التصتتترذ القتتتانوني،  ذ يجتتتب أن  ن ا -36
 عنتتي بتتأن  وهتتذا ا ا 1س  كتتون ا ثتتر القتتانوني اللتولتتد عتتن التصتترذ اارادن لقصتتودا  بالتتذات

نلا ا بد لن ااعالن عن هذه اارادة سواد  أكتان هتذا  العلل القانوني ينشأ باارادة وحدها، وان
ضتتلن ةا فتتاذا لتتم  كتتن هنتتام  عتتالن عتتن اارادة لتتم ينشتتأ  بطر،قتتةٍ  مااعتتالن بطر،قتتة صتتر،حة أ

انوني بتتتأن التصتترذ القتتتا ورغتتم   تتترار ااجتهتتاد  8سالقتترار اادارن ولتتتم  كتتن لتتتو وجتتود  تتتانوني
 ا أننتا ،  3سالذن تعب  ر ب  اادارة عن  رادتها بصتورة صتر،حة  لكتن أن  كتون خط تا  أم شتفه ا  

نعتقتد بتأن الشتك  ة هتي عنصتر جتوهرن فتي القترار اادارن، ذلتم أن كتل التصترفات اللنفتتردة 
بلتتتا تتضتتتلن  لتتتن ركتتتن أساستتتي هتتتو  ظهتتتار اارادة، فتتتان هتتتذا ااظهتتتار ا  لكتتتن أن  كتتتون 

  ذا كتتان رستتل ا  أو ع تت  ا  تتل صتتر،حا  ولكتوبتتا ا ولتتا  عتتاا هتتذا التوجتت  هتتو أن واضتتحا   ا
القتتترار اادارن يخضتتتس للوجتتتب الشتتتهر أن النشتتتر والتب  تتت ، وهتتتذا لتتتا ينطبتتت  ع تتت  اللعنتتت  

                                                 
(1)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif,O

p. Cit
, T2 p

685
. 

 .149ص 1194ورات دار النهضة العربية منش -نظرية سحب القرارات اإلدارية -د. عبد القادر  خليل(  2)

، 1121تشمرين األول  21تماريخ 423م.ش. قمرار رقمم  -229ص 1192، دمحم الحوري/ بلديمة بيمروت، م.إ. 1192تشرين الثاني  24تاريخ  1912( م.ش. قرار رقم 3)

 .213ص 1121عبد هللا المشنوق/ الدولة، م.إ. 
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اللقتتترر فتتتي فقتتت  القتتتانون اللتتتدني لتتتن أن التصتتترذ اللنفتتترد عنتتتدلا  كتتتون خاضتتتعا  للوجتتتب 
ا  بالصت رة الرستل ة اللفروضتة لصتحت ، ألتا  ذا كتان ااعالن، فان هتذا التصترذ  كتون لقيتد

الشتتتهر لقتتتررا  كوستتتي ة  ثبتتتات فتتتان باالكتتتان ر  تتتة تصتتترفات لنفتتتردة بتتتدون اعتلتتتاد الصتتت رة 
نلتا يترتتب بتأ، وستنرى احقتا   1سالشك  ة ن النشتر والتب  ت  ل ستا وستي ة  ثبتات القترار اادارن، وان

 ا لن وجود القرار اادارن الشفهياع يهلا حقو ا  ولوجبات وهذا ا لر  لنس بنظرن
وكلتتا  قتتو  الفقتت  اللتتدني بتتأن لبتتدأ ستت طان اارادة والرضتتا  ة هتتو التتركن ا ستتال ل تصتترفات 

نلتتا لتتن اارادة ن العقتتود الخاصتتة ا تستتتلد  وتهتتا القانون تتة لتتن القتتانون وان ،  8سالقانون تتة، بتتل وان
أساستتتتي ل قتتتترار اادارن، وأن وأ ضتتتتا  فتتتتي فقتتتت  القتتتتانون اادارن فتتتتان ركتتتتن اارادة هتتتتو ركتتتتن 

عناصتر الشتكل وااختصتاف واللوضتو  والستبب والرا تة  فتال تتصتل بانعقتاد القتترار اادارن 
ن  رادة لصتدر القترار هتي التتي تحتدد  نلا بلشروع ة هذا القرار وصتحت   انونتا ا وان ووجوده، وان

ة وااثتار القانون تتة بتين ااراد ين صتحة هتتذا القترار، فهنتام عال تةآثتاره وهتي اللعتبترة عنتد تعيت
 ا   3سالناجلة عن القرار

 
و قتضي لصتحة التعبيتر عتن اارادة أن تتوافت   رادة رجتل اادارة ساارادة الباطنتة  لتس  -37

اارادة التي عبَّر عنها فتي القترار اادارن ساارادة الظتاهرة ،  ا أن الر تط فتي التعبيتر ل ستت 
فلن اللالحا أن لثل هذا التعار   تد ينتتج عتن في كل ا حوا  سببا  لن أسباب البطالن، 

الر تتط أو الصتتور،ة، و،تحقتت  ذلتتم بجهتتل اادارة عتتن اللعنتت  الحق قتتي للتتا  صتتدر عنهتتا لتتن 
تعبيتترا ففتتي هتتذه ا حتتوا  لتت ل هنتتام انعتتدام لتتارادة بتتل ول ستتت اارادة لتعيبتتة، ولكتتن هنتتام 

 بير عن اارادةاعيب شاب التعبير الخارجي عنها وهو لا  سل  بالر ط في التع
وحتتتو  أثتتتر هتتتذا العيتتتب  التتتت نظر،تتتتان، نظر،تتتة ااراديتتتين والتتتتي تعطتتتي لن تتتة لصتتتدر القتتترار 
ا ولو تتتة، بحيتتتث أن هتتتذه اارادة أو الن تتتة هتتتي التتتتي أنشتتتأت ااثتتتار القانون تتتة وهتتتي لتتتا يجتتتب 
ار اعتلاده ول ل لا تمَّ  عالن   ذا لم  كتن هنتام تطتاب ، والتذن  كتون لتن نتيجتت  بطتالن القتر 

                                                 
(1)

 
J.M. De la moutte- L'acte juridique unilatéral

- Op. Cit p162 n
o
168 et s p166 n

o
 172

. 

(
2
)

P. Py – Le Rôle de la volonté dans les actes administratifs unilatéraux O
p. Cit.

 p
20  

(
3
)

P. Py 
- 

O
p. Cit.

 p
37. 
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ا ألا النظر،ة الثان ة فتعطي ا ولو تة لتارادة الظتاهرة بهتدذ  1سلفقدان ركن أساسي لن أركان 
تتألين استتقرار العال تات القانون تة، و،ترف  أنصتار هتذا اللتذهب ترتيتب أن أثتر ع ت  اارادة 

لون فقط ع   الشكل الخارجي ل تعبير عن اارادة أو اارادة الظتاهرة و عتبر  ونهتا الباطنة و عو  
عتتدم  تهتتو نتتدرة حتتاا ،لتتا  الحتتا فتتي التطبيتت و ا  8سلصتتدر االتاالتتات أو ااثتتار القانون تتة

التطتتتتاب  بتتتتين اارادة الظتتتتاهرة واارادة الباطنتتتتة، خاصتتتتة  وأن الشتتتتك  ات التتتتتي تستتتتب   صتتتتدار 
القتترار تحتتو  دون حصتتو  لثتتل هتتذا الر تتط، وكتتذلم فتتان ن تتة لصتتدر القتترار اللتوجهتتة دا لتتا  

لصتتت حة العالتتتة توجتتتد  ر،نتتتة  صتتتعب  ثبتتتات عكستتتها ع تتت  تطتتتاب  اارادتتتتين نحتتتو تحقيتتت  ال
ا  وا شم في انعدام اارادة فتي حالتة ااكتراه اللتادن الوا تس ع ت  الست طة  3سالظاهرة والباطنة

اادار،ة التي أصدرت القترارا فلصتدر القترار هتو لوظت  علتولي ولكتن القترار التذن  صتدر 
نلتتا  لث  تتل  رادة الشتتخف التتذن لجتتأ  لتت  ااكتتراه فحستتب تحتتت تتتأثير ااكتتراه ا  لثتتل  راد تتت ، وان
 ا 4سول ل  رادة للثل الس طة اادار،ة

 
، ع تت  أن تعر،تت  القتترار اادارن  5سستتابقا   كتتاد يجلتتس الفقتت  بتعر،فاتتت  اللتعتتددة واللبينتتة  -32

اادارة بحسب هذه التعر،فتات، تعبيتر  -أن القرار اادارن – نلا يدور حو  ركن اارادة، فهو 
، أو هتتو تعبيتتر عتتن اارادة  6سعتتن  رادتهتتا اللنفتتردة والل التتة بقصتتد  حتتداث أثتتر  تتانوني نهتتا ي

أو هتتو التعبيتتر عتتن اارادة التتذن  ، 7ساللنفتتردة لستت طة  دار،تتة بقصتتد  حتتداث أثتتر  تتانوني لعتتين
ة أو هتو ااعتالن اللنفترد اراد ، 2س صدر بقصد  حداث تريير في النظتام القتانوني ل لجلوعتة

أو هتتتو علتتتل اارادة  اللنفتتتردة التتتذن  فتتتر  ع تتت  اللختتتاطبين بتتت  بتتتدون  ، 9سلوظتتت  عتتتام 

                                                 
(1) M. Stassinopoulos– Traité des actes administratifs – Op.

 Cit.
 p
40.

 

(2) M. Stassinopoulos– Op.
 Cit.

 p
39

. 

(3) M. Stassinopoulos– Op.
 Cit.

 p
40

. 

 .149ص 1194منشورات دار النهضة العربية  -نظرية سحب القرارات اإلدارية -د. عبد القادر  خليل(  4)

(
2
 .13( لمزيد من التفصيل، انظر  ص  
229ص 1111الطبعة الثانية -دار النهضة العربية القاهرة -الوسيط في القضاء اإلداري -د. محمود عاطف البنا( 9)

.
 

41ص 1111الدعاوى اإلدارية واإلجراءات أمام القضاء اإلداري، منشورات منشية المعارف اإلسكندرية  -د. سامي جمال الدين(   9)
.

 

(8) L. Duguit- Le
çons de Droit public

 général, 
Paris E de Boccard Editeurs-  

1926 p75. 

(
9
)L. Rolland- 

Précis de droit administratif, 
Paris, 11e ed 

1957
; Cité par: N'Guyen Van Bong-  

Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p 16. 
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أو هتتو  ، 8سأو هتتو تعبيتتر ستت طة  دار،تتة عتتن  رادتهتتا بقصتتد  حتتداث آثتتار  انون تتة ، 1سرضتتاهم
وأفضل تعر،  رعتط القترار اادارن  ، 3سعلل  انوني تصدره اادارة لنفردة لتظهر فيها  رادتها

تعر،فتات التتي وضتعتها اللحكلتة اادار،تة الع  تا باستتقرارها ع ت  اعتلتاد تعبيتر باارادة، هو ال
 ا   4س"أن القرار اادارن هو  فصال عن اارادة في الشكل الذن يتط ب  القانون  " 

فتتتالقرار اادارن هتتتو علتتتل  رادن، وهتتتو تعبيتتتتر عتتتن  رادة اادارة الل التتتة، وهتتتو ككتتتل علتتتتل 
رجي بتتتأن تع تتتن اادارة عتتتن  رادتهتتتاا فتتتاذا التالتتتت  تتتانوني يجتتتب أن يتجستتتد فتتتي لظهتتتر ختتتا

الصلت فال  لكن أن يترتب ع    رادتها أثر لا،  ن القرارات اادار،ة اللخت فتة  نلتا تصتدر 
بقصتتد  حتتداث أثتتر  تتانوني لعتتين، فيجتتب أن تتختتذ ت تتم القتترارات لظهتترا  خارج تتا  حتتت   ع تتم 

ا وهتتتذا اللظهتتتر  5سحكالهتتتا ولقتضتتت اتهااللختتتاطبون بهتتتذه القتتترارات و،رتبتتتوا تصتتترفاتهم وفقتتتا   
الخارجي  كون لن الصعب جدا  تب ان حدوده وآثاره  ذا كان شفه ا ، لتذا كلتا  قتا  فتان القترار 

 ا 6ساللنفرد  ليل بطب عت  نحو الشك  ة
ذا كتتتان ا صتتتل هتتتو التعبيتتتر الصتتتر،  عتتتن اارادة، فتتتان اللشتتتتر  يرت  تتتب ع تتت  الستتتكوت أو  وان

وبستتتتبب   تتتترار اللشتتتتتر  وااجتهتتتتاد  ختتتتاذ  تتتترار صتتتتر،   تتتترارا  ضتتتتلن ا ا التنتتتتا  اادارة عتتتتن ات
تتت  الفقتتت  نقتتتدا  لتعر،تتت  القتتترار اادارن بأنتتت  " فصتتتال عتتتن  تالكان تتة وجتتتود  تتترارا ضتتتلن ة، وجَّ

وهتتتذا لتتتا أثتتتتار ا  7س اارادة" طاللتتتا أن هتتتذا القتتترار  كتتتون ضتتتلن ا   ستتتتفاد لتتتن ستتتكوت اادارة
اارادة أو لتتتتا  ستتتتل  بالستتتتكوت كلصتتتتدر انشتتتتاد  ااشتتتتكال ة حتتتتو  التعبيتتتتر الضتتتتلني عتتتتن

 التصرذ القانونيا
 فتكون اللوضوعات اللعالجة في هذه الفقرة هي اات ة 

     طب عة التعبير الضلني عن اارادة  أوا   
     ثان ا   صور التعبير الضلني عن اارادة 

                                                 
(

1
)

R. Hostiou
- 

Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en Droit Français
- 

O
p. Cit. 

p
11.  

(
2
)L. Desfonds- La notion de mesure préparatoire en droit administratif français- 

AJDA 2003 p12.
  

222ص 1191بدون ناشر طبعة العام -الكتا  األول -الوسيط في القانون اإلداري اللبناني -د. جان باز(  3)
.
 

(4  )
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 .222ص 1111الطبعة السادسة  -منشورات مطبعة جامعة عين شمس -دراسة مقارنة -ات اإلداريةالنظرية العامة للقرار -د. سليمان الطماوي(  2)

(6)
 
J.M. De la moutte- L'acte juridique unilatéral

- Op. Cit p167 n
o
172

. 
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   ثالثا  الصفة ااراد ة ت لي  ا القرار اادارن عن العلل اللادن
 

 طبيعة التعبير الضمني عن اإلرادة  أواًل: 
 

 عتبتتتر التنتتتا  اادارة عتتتن اتختتتاذ  تتترار كتتتان لتتتن الواجتتتب ع يهتتتا اتختتتاذه وفقتتتا  ل قتتتوانين  -39
وا نظلتتة بلثابتتة  تترار ستت بي يجتتوا الطعتتن ف تت  باابطتتا ، و،بتترر القضتتاد ستتبب نشتتود  تترار 

ثلتتة  اعتتدة  انون تتة عالتتة تقتترر  ضتتلني  ابتتل ل طعتتن عتتن ستتكوت اادارة، بتتالقو  أنتت   ذا كتتان
حقتتتا  أو لركتتتاا   انون تتتا  اكتستتتاب هتتتذا الحتتت  أو اللركتتتا القتتتانوني بحيتتتث  كتتتون تتتتدخل اادارة 
لتقر،تتره ألتترا  واجبتتا  ع يهتتا لتتت  ط تتب لنهتتاا ف كتتون تخ فهتتا عنتت  بلثابتتة التنتتا  عتتن أداد هتتذا 

صتترٍذ لتتادٍن  حتلتتل ، تفقتت ٍ ا  وهتتذا االتنتتا  هتتو بتترأن  1سالواجتتب بلتتا  شتتك  ل لخالفتتة  انون تتة
 رارا   دار،تا  حق ق تا  وأن تقر،تر هتذا ا ثتر عتن ستكوت اادارة أو تصترفها الست بي، ا  لكتن أن 
 حصتتل  ا استتتنادا   لتت   جتتااة تشتتر،ع ة أو تنظ ل تتة، وهتتذا الستتند القتتانوني هتتو لتتن  تتترر أن 

ادتها فيهتا، ولكنهتا هنام بع  الحاات التي يجب فيها ع   الجهة اادار،ة اافصال عن  ر 
ا لتتر التتذن لتتن شتتأن  أن يجعتتل صتتاحب الشتتأن فتتي  ,تلتنتتس عتتن اافصتتال عتتن هتتذه اارادة

حيرة لن ألره  ن  ل ل ثلة  رار  يجابي  حتدد لركتاه القتانوني أو يت ثر ف ت ، ولتن هنتا أجتاا 
اللشتر  في  وانين القضاد اادارن لصتاحب الشتأن أن  طعتن فتي هتذا اللست م الست بي،  ن 
 رادة الس طة اادار،ة تلث ت في االتنا  عن اتخاذ  رار كان لن الواجتب ع يهتا اتختاذه وفقتا  

 ا 8سل قوانين وا نظلة
 انون تتة طاللتتا أن  ا  ،ترتتتب ع  تت  آثتتار و  ،ذاتتت   شتتك  ل لو فتتا  لتتن الجهتتة اادار،تتة د   بحتتفاالتنتتا  

تقم باتخاذه، وا  ستوغ فتي هتذا الصتدد التاالا  ع   الجهة اادار،ة بأن تتخذ لو فا   يجاب ا  ولم 
ااحتجاج بأن   ذا لم  كن هنام ثلة  لاام  انوني ع ت  الجهتة اادار،تة باتختاذ  رارهتا فتي لتدة 

التناعهتتا عتتن اتختتاذ هتتذا القتترار، ذلتتتم أن  عنتتدلعينتتة، فتتال يجتتوا القتتو  بوجتتود  تترار ستتت بي 
عاوفتتا  ، و تعطي هتا لنفتاذ القتانون  ستكوت اادارة عتن اتختاذ  تترار ي الهتا القتانون باتختاذه،  عنتتي

القتانون الوفتاد بت ، ولتن ثتمَّ يتعتين ع يهتا للارستة اختصاصتها هتذا عن الوفاد بتالتاام يتط تب 
                                                 

(
1
)S. Traoré,  L'extension du champ de la décision tacite : Dr. adm. 2000, chron. 

15 
  

(
2
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p12 n

o
8. 
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ا كانت في لو   الللتنس عن اتخاذ  جراد يوجتب القتانون ع يهتا  الذن أسنده القانون  ليها وان
ي عداد القرارات اادار،تة القاب تة اتخاذه، وهو اللو   الذن  شكل القرار الس بي الذن يندرج ف

 ا 1سل طعن
فيهتتتا اادارة   تتتام   قتصتتتر ع تتت  الحتتتاات التتتتي ت  ، فالستتتكوت التتتذن يرتتتتب  تتترارا   دار،تتتا  ضتتتلن ا  

باصتدار  تترار  دارن  ا أنهتا ا تفعتتل لفضت ة  التتتاام الصتلت، حيتتث ا نكتون ألتتام  اللختصتة
 ا 8سا  عن وظ فة أو علل رار ضلني  ا  ذا كان السكوت أو االتنا  هو التن

ستتتتتكوت اادارة التتتتتذن  ستتتتتبق ، ل لتتتتتذا  لكتتتتتن اعتبتتتتتار أن القتتتتترار اادارن الضتتتتتلني هتتتتتو نتيجتتتتتة  
شتكل لتن أشتتكا   لكنتت  لت لفالستكوت هتو ا ستال القتانوني ل قتترار وشترر ضترورن لوجتوده، 

 ا  اادارن   صدار القرار
 
لضتتتلني بلثابتتتة افتتتترا  ذهتتتب بعتتت  الفقهتتتاد الفرنستتتيين  لتتت  اعتبتتتار القتتترار اادارن ا -40

  ا  لكتتن أن يتحقتت   ا بنتتاد  ع تت  نتتف تشتتر،عي  حتتو    هتتذا Fiction juridique تتانوني س
 ،ناافترا  القانوني  ل   رار حق قي، فالنف هو الذن  فتر  أن سكوت التوا،ر لتدة شتهر 

هتتتتذا  و ستتتتل لحستتتتوبة لتتتتن تتتتتار،  استتتتتالل  ط تتتتب لتتتتن اللستتتتتدعي،  عتبتتتتر  تتتترار بتتتتالرف ، 
 عنتي أن الستكوت اللنتتج ا  كتون كتذلم  ا بتارادة اللشتتر  ، لتا  3سبالطعن بالقرار اافترا 

  ا وتبنَّتت 4س أن ا يترتتتب ع تت  الستتكوت  تترارا   دار،تتا   ا  ذا نتتفَّ اللشتتتر  ع تت  ذلتتم صتتراحة  
  ال تتذان اعتبتترا أن القتترار Auby et Dragoهتتذا التترأن عتتدد لتتن الفقهتتاد الفرنستتيين وع تت  رأستتهمس

نلا افترا   انوني أتاحت  لتذالضلني  كرة رعتط النتاا  لتن أجتل تجنتب أن ل ل  رارا  حق ق ا  وان
 ا    5سل عدالة  هدار

                                                 
 -بدون ذكمر ناشمر -ري في قضاء مجلس الدولةموسوعة القرار اإلدا – د. حمدي عكاشة، ذكره: 9/2/1111ق  جلسة  111/41( المحكمة اإلدارية العليا، الطعن رقم 1)

 .311ص 2111طبعة العام 

(2) 
G. 

Jèze
 
- Essai d'une théorie générale de l'abstention en droit public, R.D.P.1905 p764 

 .19ص 1119دار النهضة العربية  -السكوت في القانون اإلداري -د. دمحم جمال جبريلأشار إليه:

(3)
E. Laferrière

- Traité de la juridiction administrative, T 2 , Op. Cit. p429-430. 

 -السكوت في القانون اإلداري -د. دمحم جمال جبريل (4)
مرجع سابق 
 .22ص 

(5) J M Auby & R.  Drago- Traité de contentieux administratif- Op.
 Cit.

 p196 no 1278
.
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 لتتتت  أن القتتتترار الضتتتتلني هتتتتو  ر،نتتتتة  انون تتتتة، ولتتتتن أنصتتتتار هتتتتذا التتتترأن  و،تتتتذهب رأن ثتتتتانٍ 
م بت  اللستتدعي،  نلتا  الذن  عتبتر أن ستكوت اادارة عتن ط تبٍ   1س  Stassinopoulosس تقتدَّ

  ر،نة ع   رف  اادارة لهذا الط ب، وهذه القر،نة ا تستط س اادارة  ثبات عكسهااهو 
وبالوا س  ن اعتبار القترار الضتلني هتو  ر،نتة ا تقبتل  ثبتات العكتل أو افتترا   تانوني، هتو 

نظر،تتتة لحضتتتة،  ذ اختتتالذ ا ينتتتتج عنتت  أن أثتتتر  تتانوني أو عل تتتي، بتتتل هتتو لجتتترد  ضتت ة 
 كال  لن الفرضيتينا   لكن أن نجد في التطبي 

فتتاذا كانتتت ااجتترادات وا علتتا  التتتي  التتت بهتتا اادارة، تتتوحي أنهتتا التالتتت الصتتلت   نهتتا 
م لهتتا، ف كتتون الستتكوت فتتي هتتذه الحالتتة لنتجتتا  لقتترار ضتتلني بتتالرف ،  تتترف  الط تتب اللقتتدَّ

 و كون القرار الضلني هو  ر،نة  انون ة ع   رف  الط با
م لهتا كون عدم رد الجهوعندلا  بستبب ضترط العلتل أو غ تاب ، ة اادار،ة ع   الط ب اللقتدَّ

اللوظتت  اللختتتف، أو حاجتتة اللعال تتة  لتت  تتتد ي   ضتتافي، ففتتي هتتذه ا حتتوا ، فتتان ستتكوت 
اادارة ل ل  ر،نتة ع ت  رفت  الط تب،  ن اادارة اللختصتة لتم تفصتل فتي الط تب ولتم  كتن 

ذا كتتان التنف القتانوني  تتد أوجتب أن ينتتج عتتن لهتا رأ تا  لحتتددا  حولت  ولتم تتختتذ لو فتا  لنت ، وان 
نلتتا هتتو  هتتذا الستتكوت  تترار رفتت  ضتتلني، فتتان هتتذا الستتكوت لتت ل  ر،نتتة ع تت  التترف ، وان

 ا   8سافترا   انوني
في حالة القرار الضلني باللوافقةا فاذا كان النف  قضي بنشتود  ترار ضتلني  ذات  واللنط 

 ،ط تبا وكانتت اادارة لوافقتة ع ت  الط تبباللوافقة بعد لضي لدة لعينة عن تتار،  تقتد م ال
فتتي هتتذه الحالتتة تتطتتاب  فولكنهتتا تتتأخرت فتتي  خطتتار الطالتتب بتتذلم ضتتلن الله تتة الفانون تتة،  

ن تتتة اادارة لتتتتس النتيجتتتة القانون تتتتة الناجلتتتة عتتتتن الستتتكوت و كتتتتون القتتترار الضتتتتلني باللوافقتتتتة 
وفكتترة القر،نتتة القانون تتةا الناجلتتة عتتن الستتكوت هتتو تعبيتتر عتتن ن تتة اادارة، فهتتذا ا لتتر يتفتت  

وألا  ذا كان لو   اادارة لن الط ب هو عتدم اللوافقتة دون أن تقتوم باخطتار الطالتب بتذلم 
فتتتان ااحتجتتتاج بوجتتتود  تتترار ضتتتلني باللوافقتتتة تطب قتتتا  عنتتتدها حتتتت  لضتتتي اللتتتدة القانون تتتة، 

                                                 
(1) M. Stassinopoulos– Traité des actes administratifs –

Op. Cit. 
p
83.

 

السكوت في القانون اإلداري -د. دمحم جمال جبريل (2)
مرجع سابق  - 
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عتتتتن ا  عكتتتتل حق قتتتتة ن تتتتة اادارة، وا ي لتتتت   ر،نتتتتة، بتتتتل افتتتتترا   تتتتانوني نتتتتاجم  -ل تتتتنف
 ا 1سالنف

 
  صور التعبير الضمني عن اإلرادةثانيًا: 

 

ستكوت اادارة  فتانا وبالتتالي،  8س لكتن أن  كتون ضتلن ا   القترار اادارن أشرنا  لت  أن  -41
   وفقا  ل شرور اللحددة في النفا  رار  دارن عن ت ب ة ط ب لا بلثابة 

لتتتتن  3دارن فتتتي اللتتتادةو تتتد وضتتتس اللشتتتتر  الفرنستتتتي لنتتتذ و تتتٍت طو،تتتل  اعتتتتدة الستتتكوت اا
تلتتتوا  31لتتتن ا لتتتر التشتتتر،عي تتتتار،  51ثتتتمَّ بعتتتد ذلتتتم فتتتي اللتتتادة 1900تلتتتوا  17 تتتانون 
وتتتتم استتتتبدال  باللرستتتوم اللعتتتد  ، 1956حا،تتتران 7، وفتتتي اللتتتادة ااولتتت  لتتتن  تتتانون 1945
حقتتتتو  باللتع تتتت   8000ن ستتتتان  18، ثتتتتمَّ اعتلتتتتده  تتتتانون 1965كتتتتانون الثتتتتاني  11بتتتتتار،  
أخيرا  تكرَّست  اعدة القترار الضتلني فتي  تانون القضتاد اادارن  ، 3س ت  باادارةعالو اللواطن 
   ا 4سالفرنسي

ها ع   ط ٍب خال  لدة  وعذات ااتجاه اعتبر اللشتر  ال بناني أن سكوت اادارة وعدم رد 
شهر،ن اعتبارا  لن تار،  استاللها الط ب اللقدم لن ، اعتبر سكوتها بلثابة  رار 

 لن نظام لج ل شورى الدولة ال بناني ا 62للادةسارف ااا"
 تترارا  ضتتلن ا  بتتالرف ا لكتتن لتتدة شتتهر،ن تجاهتتل اادارة لط تتب لتتا  شتتكل فتتي حتتا  استتتلراره ف

يتترف  اعتبتتار هتتذه بعتتد أن كتتان ، فتتان لج تتل الدولتتة الفرنستتي  5سوخالفتتا  ل لج تتل الدستتتورن 
   ا 7سبة، عاد ولنحها هذه اللرت 6س القاعدة لبدأ  انون ا  عالا  

                                                 
ا -د. دمحم جمال جبريل (1)

لمصدر نفسه
. 

 .241ص  1119وزارة الداخلية، م.ق.إ -، طبارة/الدولة3/1/1112، تاريخ 242( م.ش  قرار رقم  2)

(3)Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations  

(4
)Article R421-2;Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le 

silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité 

compétente vaut décision de rejet. 
(5) C.C. 69-55L du 26 juin 1969, Protection des sites, 

GDCC 1999 n
o
 18 p238.

; C.C. 94-352 DC du 18 janvier 

1995, R.D.P.1995 p575 note F. Luchaire 

(6)C.E. Ass. 27février 1970, Commune de Bozas, A.J.D.A.1970 p225, chron. R. Denoix de Saint Marc et D. Labetoulle. 

(
7
)C.E. 14 février 2001, ministre de l'emploi et de la solidarité,req  n°202830
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م  وبلقتضتت  هتتذا اللبتتدأ، عنتتدلا ت تتتام الجهتتة اادار،تتة الستتكوت لفتتترٍة لحتتددٍة تجتتاه ط تتٍب  قتتدَّ
 ا 1س ليها،  فانها تعتبر لتخذة  لقراٍر  دارن ضلني ل  كافة صفات القرار اادارن الصر، 

 Décisionعدم رد اادارة ع   الط ب  رارا  ضلن ا  باللوافقة  وفي بع  ا ح ان  شك  ل

implicite d’acceptation ، بشرر عدم لسال هذا القرار بالحر،ات أو اللبادد ذات
-R.421سلن  انون التنظ م اللدني الفرنسيلواد عديدة وهذا لا لحظت  ا  8سالق لة الدستور،ة

12 - R.421-19  لحددة اادارة ع   الط ب ضلن فترة  جابة عدم  ت أني اعتبر تال
-R.311اللادة  وفي ا 3سبعة ا شرا  اللط وب الترخ ف انجااهابلثابة  جااة ضلن ة بلتا

أن تجاهل وا،ر الاراعة ل ط ب طوا  ستة أشهر الفرنسي ورد لن  انون الثروة الحرج ة  6
، أجاا اللشتر  في ال بناني ا وفي  انون البناد 4س شكل  ذنا  ضلن ا  باستصالل ا راضي

اعتبار طالب  11/18/8004تار،   646 ر م لن لقانون  4ل لادة  8لن الفقرة 3البند
 سواد  رارها اتخاذع    اللختصة، الفن ة الدوا ر تقدمرخصة البناد لرخصا  ل  حكلا   ذا لم 

 ا أن   االعال ة صاحب  ل  اللحددة في القانون  اللهل في وتب  ر  بالرف  أو باللوافقة
يثبت   ال  بدفس الرسم القانوني  أن هو عتبار اللستدعي لرخصا  ل  حكل ا  بالبنادا شترر 

الشرور القانون ة اعتبار  ولس عدم دفس الرسوم فان  تنتفي االقانون ةله ة الل رخصة ضلن 
 ا 5ساللستدعي لرخصا  ل   انونا  بالشرو  با علا 
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ين هلتا التصترفات تكبيتر  لت  ف تتين تي تأتي تطب قا  ل قواعد القانون تة التصرفات ال تنقسم -48
القانون تتتة وا علتتتا  اللاد تتتة، وهتتتذا التصتتتني  هتتتو ذاتتتت  فتتتي جل تتتس الع تتتوم اانستتتان ة وبفتتترو  

يتتتا بتتتين القتتترار اادارن والعلتتتل يا وتبتتترا أهل تتتة التل 1سالقتتتانون اللتتتدني واادارن ع تتت  الستتتواد
ا  8ستعبيتر عتن اارادة بينلتا  ر تب ع ت  الثتاني الطتابس التال رادناللادن، لجهة أن ا و  هتو 

هتتتو اللظهتتتر اللعب  تتتر عتتتن خضتتتو  فالقانون تتتة، التصتتترفات ن يتتتدخل ضتتتلن ف تتتة دار ااوالقتتترار 
اادارة لحكم القانون، وهتو التذن  حتدد اللعنت  التذن تطبت  لتن خاللت  القاعتدة القانون تة ع ت  

ل قانون بهذا الشكل ا  لكنها أن تعلتد  لت  عل  تات  حالة فرد ة لعينةا فاادارة و د خضعت
 ا 3سالتنفيذ اللاد ة  بل أن تثبت  رادتها باعالٍن لسبٍ  في الشكل الذن حدده القانون 

وعنتتتدلا تع تتتن اادارة عتتتن  رادتهتتتا بواستتتطة هتتتذا القتتترار، فهتتتذا ااعتتتالن  قيتتتد كتتتال  لتتتن اادارة 
تحتتت وطتتأة أعلتتا  لاد تتة تهتتدذ  لتت  تحقيتت  واللخاطتتب بتتالقرار، وبلقتضتتاه يجتتد الفتترد نفستت  

لضتتتتلون اارادة القانون تتتتة لتتتتادارةا ولتتتتن الجهتتتتة ا ختتتترى تكتتتتون اادارة ل التتتتة بتتتتان توافتتتت  
أنهتتا تلتنتتس عتتن كتتل علتتل  ،بلعنتت  اتصتترفاتها لنتتذ ذلتتم الو تتت لتتس  عتتالن  رادتهتتا اللتتذكور

 ا  4سلادن يتعار  لع 
قاعتتدة التشتتر،ع ة، وعتتين ااجتتراد التنفيتتذن  ضتتلن لنتتدرجات ال فبتتيَن اللركتتا اللتتادن التتذن  قتتس

، يتوستتط بالضتترورة تتتي تقصتتدها هتتذه القاعتتدة التشتتر،ع ةالتتذن  ستتتهدذ توليتتد ااثتتار اللاد تتة ال
 ا   5س رار  انوني ساب ، وهو القرار اادارن الذن  عتبر شرطا  ل تصرذ اللادن الالح 

فتتتتوا وعاستتتتهاب الت ذا كتتتان فقهتتتتاد القتتتتانون اادارن  تتتد عرَّ صتتترذ القتتتتانوني  ا أنهتتتتم تجتتتتاه وا وان
ا لذا نستعير تعر،ت  الفقت  اللتدني ل علتل اللتادن أو الوا عتة القانون تة  6ستعر،  العلل اللادن

بأنها حدث لادن يرت  تب لفاعيتل  انون تة لخت فتةا وهتذه اللفاعيتل تتولَّتد لتن هتذا الحتادث، أن 
، أهلهتا  7سيتل  انون تة لخت فتةلن هذه الوا عة حيث تتص  بصفة العلل اللادن اللنتتج للفاع

اللوجبات التتي تنشتأ عتن هتذا العلتل اللتادن والتتي تترتتب ع ت  عتات  الشتخف التذن صتدر 
                                                 

(1)
 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif,O

p. Cit
, T2 p

356
. 

(2)
 
Ch. Eisenmann –O

p. Cit,
 T1 p

36
6. 

(3) M. Stassinopoulos – Traité des actes administratifs – Op.
 Cit.

 p
23

. 

(4) M. Stassinopoulos – Op.
 Cit.

 p
23

. 

(
5
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p13 n

o
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(6)
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358
. 
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عنت  هتذا العلتل اللتادن أو ع ت  عتات  لتن كتان لست وا  عنت  بحكتم القتانونا فالعلتل اللتتادن 
أحتتدثتها   كتتون أساستتا  لترتيتتب لوجبتتات  انون تتة أهلهتتا االتتتاام بتتالتعو   عتتن ا ضتترار التتتي

نلا هو تعيين اثتارها فا  ا أن هذا القو  ل ل تعر،فا  ل عل 1سل رير بستبب صتعوبة ل اللادن وان
تعر،تت  العلتتل اللتتادن ا تتترل أحتتد الفقهتتاد أن نعتتر  ذ العلتتل اللتتادن بصتتورة ستت ب ة، بحيتتث أن 

 ا  8سكل لا ا  كون تصرفا   انون ا  هو علل لادن
ال  لكن النظر  ل   ع   أن  وا عة لاد ة تنجم عتن فانوني، تصروذ    ن ألا القرار اادارن 

تتد سفرضتت ات الحتتوادث لتتثال  ، وا بكونتت  تصتترذ لتتادن لتعلتتد  اادارة ع تت  نحتتو غيتتر لتعل 
 صتتتدر عتتتن اادارة ستنفيتتتذ علتتتل لتتتثال  ا  ن هتتتذا التباعتتتد بتتتين هتتتاتين الفرضتتتيتين ا  حجتتتب 

ن تا   كلتن وراد كتل تصترذ لتادن  رادن بعضا  لن التتداخل بينهلتا، خصوصتا  وأن علتال   انو 
 ا 3س لادارة سفالق ام بتنفيذ أشرا  عالة أساس   رار بتحقي  علل ع   سبيل اللثا  

اارادة أو الن تتة  هتتي ا ستال فتتي التلييتتا بتتين التصترذ القتتانوني والوا عتتة اللاد تتة لكتن تبقتت  
ورن لتن أجتل  نتتاج هي ألر ا غن  عن  وضتر  -في التصرذ القانوني–لن حيث أن الن ة 

ااثتتار القانون تتة، بينلتتا فتتي الوا عتتة اللاد تتة فتتان ااثتتار تتحقتت  بتتدون أن  كتتون لتتن الضتترورن 
ا لتتن ثتتم  لكتتن لالحظتتة ذلتتم الترتيتتب التتذن  فتتر  نفستت   4ستتتوافر أن  رادة لتتن أجتتل تحققهتتا

العل  تات رن ، فف لا بين العل  ات اللاد تة سالتنفيتذ اللباشتر  والعل  تات القانون تة سالقترار اادا
 التصرذ القانوني يخضس بدوره ل قاعدة القانون ة اللجردةا  و ، اللاد ة تخضس ل قرار اادارن 

 
وحت  في الحالة التي ينف فيها القتانون ع ت  أن آثتاره تنطبت  وتنفتذ لباشترة بلقتضت   -43

 ثبتتات  أولهتتا ،القتانون، فتتان اادارة ل التتة عنتتد تطبيتت  هتتذا التنف أن تعلتتد  لتت  خطتتوات عتتدة
 صتتدار  تترار وثانيهتتا أو تقر،تتر اللركتتا اللتتادن التتذن  ستتتدعي تطبيتت  هتتذا التتنف التشتتر،عي، 

 ذلم الدخو  في عل  ات التنفيذ اللاد ةاثمَّ بعد  ، دارن  ع ن هذا ا ثر االاالي ل قانون 

                                                 
 .29ص 1111منشورات دار الخلود  -الجزء األول العقد -القانون المدني – د. مصطفى العوجي(  1)

(2)
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p. Cit 
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فتتاذا نتتفَّ القتتانون لتتثال  ع تت  أن اللوظتت   عتبتتر لفصتتوا  لتتن الخدلتتة بلجتترد انتخابتت  عضتتوا  
نلتتا يجتتب  فتتي البرللتتان، ف تت ل لعنتت  ذلتتم أنتت   لكتتن طتترد هتتذا اللوظتت  لتتن عل تت  بتتالقوة، وان

يثبتت وا عتتة انتختاب لر وستت  هتذا، عضتتوا  فتي البرللتتان  ا  ع ت  ر  ستت  اادارن أن  صتدر  تترار 
ولن ثم بسقور حق  في الوظ فة العالة بلقتض  القانون، وهنتا فقتط وبعتد صتدور هتذا القترار 

 ا 1سبو   هذا اللوظ  عن العلل لقبوا    صب  التنفيذ اللادن
وفي كثيٍر لن الحاات فان وا عتة لاد تة ولتو لترَّ ع ت  حصتولها فتترة الن تة طو، تة، فانهتا ا 
تحتتلو لكتتان  تتراٍر  دارن كتتان يجتتب صتتدوره وا تتحتتو  هتتي بتتذاتها  لتت   تترار، فلتتثال   ن بطا تتة 

واستتتلراره فتتي العلتتل وللارستتت  الخدلتتة اللتتدون ع يهتتا تتتار،  وادة اللوظتت  بعتتد التصتتح   
صتتتتتتالح ات  وصتتتتتترذ رواتبتتتتتت  وتعو ضتتتتتتات ، ا تشتتتتتتكل  تتتتتترارا   دار،تتتتتتا  نافتتتتتتذا  باللوافقتتتتتتة ع تتتتتت  

 ا 8سالتصح  
والقتترار الصتتادر بتتاعالن نتيجتتة االتحتتان هتتو القتترار التتذن  ستتتلد لنتت  صتتاحب الشتتأن لركتتاه 

ا  عتتد بت  فتي حتد  القانوني فتي النجتال، وأن  ترار لستتخرج لتن هتذا القترار هتو علتل لتادن
ذاتتتت  فتتتي  نشتتتاد اللركتتتا القتتتانوني أو تعدي تتت ، يجتتتوا تصتتتح ح  فتتتي أن و تتتت دون أن  حتتتتج 

ا كلا أن العلتل اللتادن التذن تأت ت  اادارة عتن  3سصاحب الشأن بأن ح  لكتسب ناجم عن 
لتد لنتت  نتتتا ج  انون تت ن توَّ ة غيتر  صتتد كحتتادث اصتطدام تستتبب  ستت ارتها ا  شتكل  تترارا  نافتتذا  وان

كلوجتتب التعتتو   ع تت  اللتضتترر، وهنتتام نتتو  آختتر لتتن العلتتل اللتتادن هتتو العلتتل اللتتادن 
اللقصود بوضس اليد ع   الل ك ة الفرد ة بتدون  تلتام اللعتالالت التتي  فرضتها القتانون فهتي 
تفتتتر  وجتتود  تترار  دارن اتختتذه لوظتت  ولكتتن حتتت  فتتي هتتذه الحالتتة يخت تت  العلتتل اللتتادن 

 ا 4سذاللقصود عن القرار الناف
جتتتراد  جوهر،تتتا  لتثبيتتتت وا عتتتة لاد تتتة، رغتتتم  وفتتتي أح تتتاٍن كثيتتترة،  كتتتون القتتترار اادارن االتتتا  وان
اكتستاب هتذه الوا عتة وجودهتا بلقتضت  القتانون، وتستل  القترارات اادارة بهتذه الحالتة بتستل ة 

بتتل  ن  ،تتجتت   لتت   حتتداث آثتتار  انون تتةالقتترارات الكاشتتفة أو ااعتراف تتة،  ن  رادة اادارة لتتم 
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عبتتر عتتن  رادتهتتا تاادارة ا ات التتتي اتختتذتها تصتترفوأن ال هتتو لتتن رتَّتتب هتتذه ااثتتاراالقتتانون 
فتتي هتذه الحالتتة أن  هتاوا  عتدو عل ، أثتترا   استتتحدث بتذاتهتعب  تتر عتن  رادة أخترى، وا تهتي بتل 

ن دفتاتر فعل  ة  يد اللولتود وشتطب الوف تات لت  كون كاشفا  ا لنش ا  ل لركا القانوني الذاتيا
ا حتتوا  الشخصتت ة و تترارات ألتتين الستتجل العقتتارن بنقتتل الل ك تتة وتستتجيل العقتتارات والحقتتو  
العين ة في الصح فة العين ة ل عقتار التتي ا أثتر لهتا فتي نقتل الل ك تة أو كستبها،  نلتا تكتستب 
ه هذه الل ك ة بحكم القانون، وكذلم ف لتا ختفَّ الضتر،بة، فتان التتاام بتدفس الضتر،بة لت ل لترد

نلتتا لتترد االتتتاام هتتو  تتانون الضتتر،بة، وفصتتل لوظتت    تترار اادارة بوضتتس جتتداو  التك يتت  وان
الخصتتوف نتيجتتة الحكتتم ع  تت  بجنا تتة  نلتتا يتتتمو بقتتوة القتتانون ولتتا  صتتدر لتتن اادارة فتتي هتتذه 

 ا   1س نلا هو لجرد  جراد تنفيذن
 

 القرارات اإلدارية  ذحدود سلطان اإلرادة باتخا  الفقرة الثانية:
 

ن  رادة اادارة، يوحي بأن ل ن وص  القرار اادارن بأن  تصرذ  انوني نابس  -44
ذ ل حق قة،  ن الحر،ة اللط قة رادة باتخاذ القرار هو س طان لط  ، وهذا خالااس طان 

 -، لذا فان س طان اارادة 8سهو ألر غير لوجود في ظل دولة القانون ت دن  ل  التعس ، 
لا بين حدين، حد التقييد أن تكون اادارة ل الة باتخاذ القرار،  قس في التصرذ  -لجااا  

ر بحر،ة و  ،وحدود ااستنساب أن تكون اادارة لالكة لحر،ة الخ ار بين تصرفين أو أكثر تقد  
 ا 3س  تصرذ ا كثر لال لة ل صال  العامل

لقانون لوجبا  ع   غ بة طابس ااستنساب ع   التقييد، فاذا لم  فر  ا ي، هوالقاعدة ا ول 
 ذا ظهر الشم حو  لا  ذا كانت اادارة تتلتس  وأعات  الس طة اادار،ة باتخاذ  رار  دارن، 

بس طة  ستنساب ة أو لقيدة، فان هنام  ر،نة ع   أن س طة اادارة في هذه الحالة 
 ا 4ساستنساب ة، وأن   عود لها اخت ار الو ت اللال م اتخاذ  رارها

                                                 
291ص 1111الطبعة الثانية -دار النهضة العربية القاهرة -الوسيط في القضاء اإلداري -د. محمود عاطف البنا( 1)

.
 

(2) M. Stassinopoulos– Traité des actes administratifs – Op.
 Cit.

 p
144

. 

(
3
)

P. Py – Le Rôle de la volonté dans les actes administratifs unilatéraux O
p. Cit.

 p
37-38.  

(4)M. Stassinopoulos -
 

Op. Cit. p161
.
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ظم الفقهاد يدرسون الس طة التقدير،ة والس طة ااستنساب ة ضلن نطا  والالفت أن لع
اختصاف الس طة اادار،ة، ف قولون اختصاف لقيَّد واختصاف تقديرن أو استنسابي، لس 
أن اجتهادات لج ل شورى الدولة ال بناني تتحدث عن س طة استنساب ة وس طة لقيدةا ولن 

اللرتبطة  باارادة وااختصاف اللرتبط بللارسة  الفق  لن رسم حدود التلييا بين الس طة
فااختصاف  عني لجلوعة صالح ات الهي ة اادار،ة، ألا الس طة فهي أس وب  العلل، 

 الس طة اادار،ة في للارسة صالح اتهاا 
ففي الحالة التي تكون فيها اادارة لختصة ل تصرذ، فان الهي ة اادار،ة تل م الس طة 

م القرار، فااختصاف  كون في الحالة الكالنة، ألا الس طة فهي القدرة اتخاذ هذا أو ذا
ع   تحر،م هذا ااختصافا لن هنا يتض  الخطأ الشا س في استخدام لصط   
اختصاف لقيَّد واختصاف تقديرن،  ذ ا  ص   لحا  الصفة "لقيد" و"استنسابي"   ا 

ن ل  الس طة بالفعل أو عدم بالصالح ة، ول ل بااختصاف،  ن اللوظ  اللختف  كو 
الفعل فتكون س طت  استنساب ة، أو  كون هذا اللوظ  لجبرا  ع   اتخاذ  رار لحدد فتكون 

 .(1)س طة هذا اللوظ  هي اللقيَّدة
و كون تدخل اللشتر  في تحديد س طان اارادة في اتخاذ القرارات، في أثناد وضس القاعدة 

م اختصاصات اله ي ات اادار،ة و درتها ع   التصرذ، بحيث  س م أحد القانون ة التي تنظ  
، فهو  لا يجعل لن القاعدة، آلرة أو ناه ة ع   سبيل االاام فتألر بعلٍل لعين  8سطر،قين

أو تنه  عن فعٍل لعين لت  توافرت ظروذ خاصة وشرور لحددة تعينها ع   سبيل 
لا أن  كتفي القانون بلجرد لن  الرخصة لادارة  بللارست  أو في االتنا  عن ، الحصرا وان
وفقا  للا تراه لال لا  ل صال  العام بناد  ع   س طتها التقدير،ة
  ا 3س

 ا أن تلييتتا التصتترفات ااراد تتة بتتين التصتترفات الصتتادرة وفقتتا  ارادة لقيتتدة أو  ستنستتاب ة ا 
لتن  فستحة   ،ةكل س طة لقيتد ذ يبق  لتاحا  ل عني أن هنام فصال  حادا  بين كال التصرفين،  

حر،تة ااستنستتاب أو التقتدير، وبتتالعكل فتان الستت طة ااستنستاب ة تبقتت  لقيتدة بالقتتانون بحيتتث 
تصتترفات  يا تتحتتو   لتت  تحكتتم واستتتبدادا ذلتتم أن تصتترفات رجتتل اادارة واختصاصتتات  هتت

                                                 
(1) Lino Di Qual – La Compétence liée – L.G.D.J. 1964 p2  

 .399ص 1194-1193 -منشورات مكتبة القاهرة الحديثة -القانون اإلداري -د. طعيمة الجرف(   2)

 .319ص 1م 2112وزارة السياحة، م.ق.إ.  -، الرائد المتقاعد قبالن أبي صعب ورفاقه/ الدولة2112كانون الثاني  23تاريخ 211( م.ش. قرار رقم 3)
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لقيتتتدة بأهتتتداذ القتتتانون، و،خضتتتس رجتتتل اادارة فتتتي لباشتتترتها للبتتتدأ اللشتتتروع ة،  ذ ا يوجتتتد 
ا فتاادارة ا  لكنهتا  1س ستنساب ة لط قة أو  دار،ة خالصة ا تخضس لر ابتة القضتاد تصرفات

، كلتتا ا  لكتتن  8س أن تتختتذ أ تتة  تترارات أو  جتترادات غيتتر ت تتم التتتي حتتددها وأذن بهتتا القتتانون 
 نكتتار كتتل نشتتار تقتتديرن لرجتتل اادارة فتتي لباشتترة اختصاصتتات  عنتتدلا تكتتون ستت طت  لقيَّتتدة، 

دار أن  تترار فتتان رجتتل اادارة لتت  و،جتتب أن  كتتون لتت  دا لتتا  شتتيد لتتن  نتت  فتتي لحظتتة  صتت
حر،ة في تقدير لتا  ذا كتان لتن اللناستب أن يتختذ القترار أو ا يتختذه، وا  لكتن القتو  بريتر 
ا لتحتتوَّ   لتت   ذلتتم، فتتالفرد العتتادن  ل تتم هتتذه الحر،تتة، وا  لكتتن حرلتتان رجتتل اادارة لنهتتا وان

 ا  3سر وعي، وهذا لا ا يتف  لس حسن سير اللراف  العالةآلة تصدر عنها القرارات بري
 في سنبحث ه الفقرة وفي هذ
 العن  الس طة ااستنساب ة، أن حر،ة اارادة باتخاذ التصرذأوا   
 االس طة اللقيدة أن اارادة الل الة بالتصرذ ع   النحو اللرسوم في القانون ثان ا   

 
 
 

 حرية )السلطة اإلستنسابية( اإلرادة بالتصرف في سلطانأواًل: 
 

، وتوجتتتد الستتتت طة ااستنستتتاب ة عنتتتتدلا  ل تتتم رجتتتتل  4س عنتتتي ااستنستتتتاب حر،تتتة التقر،تتتتر -45
اادارة ستتتت طة اتختتتتاذ القتتتترار أو عتتتتدم اتختتتتاذه، و ل تتتتم تحديتتتتد نتتتتو  القتتتترار التتتتذن يتختتتتذه وفقتتتتا  

دون أن يتتتتترم القتتتتانون لتتتتادارة حر،تتتتة للارستتتتة نشتتتتاطها ا أو عنتتتتدلا  5سللقتضتتتت ات اللالدلتتتتة
عنتتد غلتتو  التتنف أو عتتدم اكتلتتا  وكتتذلم  فتتر  ع يهتتا ستت وكا  لعينتتا  ينبرتتي االتتتاام بتت ا 
، فالقتتتتانون  ذا كتتتتان لكتتتتتلال  أو  يتتتتدَّ اادارة  6سالقواعتتتتد القانون تتتتة، تكتتتتون الستتتت طة ااستنستتتتاب ة

                                                 
(1)L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, 

Op. Cit.  
T2 p

384.
 

(2)R. Carré de Malberg
 -

 Contribution à la théorie générale de l'Etat,
Op. Cit.

 
n

o
159 p477 et n

o
 163 p486. 

 

(3)L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, 
Op. Cit.  

3e éd. 1928 T2 p390
;
 P. Py – Le Rôle de la volonté dans les actes 

administratifs unilatéraux O
p. Cit.

 p
13 

 

(4)
 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif,O

p. Cit
, T2 p

291
. 

 12ص 1192-منشورة نشية المعارف باألسكندرية -رار اإلداري مصدر للحقالق -د. سمير تناغو(  2)

(
6
) J C  Venezia– Le pouvoir discrétionnaire- LGDJ 1959 p14. 



 

12 

 بس وٍم لعين فتال نكتون ألتام ست طة تقدير،تة، وبتالعكل تكتون ست طة اادارة تقدير،تة عنتدلا ا
فالس طة التقدير،ة تنحصر في حر،ة التقتدير التتي يتركهتا القتانون ا  1ستقيَّد لقدلا  بس وم لعين

ألتتا لجتتا  الستت طة ااستنستتاب ة فهتتو فتتي  ا 8س لتتادارة لتحديتتد لتتا  صتت  عل تت  ولتتا  صتت  تركتت 
سبب ولوضو  القرار فقط، ألا شكل القترار وااختصتاف والقتانون فهتي ألتور لقتررة بصتورة 

تل تتتم اادارة أن ستتت طة  ستنستتتاب ة فتتتي شتتتأنهاا فتتتاادارة ا تستتتتط س  تقر،تتتر لتتتا  ذا  ل التتتة ا
كانتتت لختصتتة اتختتاذ القتترار أم ا، فهتتذا ألتتر  حتتدده اللشتتتر ، كلتتا لتت ل لهتتا ستت طة تحديتتد 
شتتتكل القتتترار فهتتتذا عا تتتد ل تتتنف وا عتتتراذ والقواعتتتد ااجتهاد تتتة والتنظ ل تتتة، كلتتتا لتتت ل لهتتتا 

ستطبق ، فهو لتن اختصتاف ست طة التشتر،س أو التنظت ما وهكتذا صالح ة تحديد النف الذن 
بقيتتتت الستتت طة ااستنستتتاب ة لنحصتتترة فتتتي ستتتبب القتتترار ولوضتتتوع  ففتتتي هتتتذا الليتتتدان تل تتتم 

 ا 3ساادارة س طة تقدير الو ا س وا هداذ التي تبري تحق قها لن وراد  صدار القرار اادارن 
لط قتة لتن كتل     لتادارة اتختاذ التتدابير بحر،تةا لج ل الشورى بأنها "الس طة التي تتتفهوعرَّ 

و عتن أفتي القتوانين وا نظلتة التتي توليهتا هتذه الست طة،  صتر، ٍ  عن نتفٍ  يد  انوني، وتنشأ 
انتفتتتاد القواعتتتد وا حكتتتام القانون تتتة التتتتي تحتتتد لتتتن ستتت طتها ااستنستتتاب ة فتتتي للارستتتة عل هتتتا 

نلتتتا يوجتتتد بعتتت  ستتت طة ولتتتا يهتتتم توضتتت ح  أنتتت  ا يوجتتتد  تتترارات  س ا  4ساادارن  تنستتتاب ة وان
 ا 5سااستنساب الللنوحة لادارة التي تعني حقها في تقدير ولالدلة التدابير التي ستتخذها

هتتذه الستت طة ااستنستتاب ة اللعطتتاة ل ستت طة اادار،تتة ل ستتت ستت طة تعستتف ة بتتل هتتي  لكان تتة و 
ين بالتستاون ل شترع ة أو تصترفين ع ت  ا  تل لطتابق ،أو تتدبير،ن ،ااخت ار بين اتخاذ  ترار،ن

ول قانون،  ن اادارة عند للارسة س طتها ااستنساب ة ا تستتط س أن تفعتل  ا لتا  ستل  بت  
ا أن لتتتتتا يت حتتتتت  لتتتتتادارة لتتتتتن  لكان تتتتتات لالخت تتتتتار وفا تتتتتا  ل لصتتتتت حة العالتتتتتة  ن  6سالقتتتتتانون 

                                                 
 .124ص مرجع سابق  -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  1)

 .313ص 1م 2112وزارة الداخلية، م.ق.إ. - / الدولة، سعيد شها2111كانون األول  21تاريخ 242( م.ش. قرار رقم  2)

(
3
) J C  Venezia- Op. Cit. p17. 

 12ص 1191، شركة الهواء السائل /الدولة ، م.إ.1191كانون الثاني  29تاريخ 22( م.ش.  قرار رقم 4)

(5)P. Py – Le Rôle de la volonté dans les actes administratifs unilatéraux O
p. Cit.

 p
11

. 

، فرنسمبنك 1112كمانون األول  21تماريخ 112م.ش. قمرار رقمم -111ص 1م 2114، ممارون الحداد/الدولمة، م.ق.إ. 2111كانون الثماني  11تاريخ 92( م.ش. قرار 9)

 1م 1119لبنان، م.ق.إ. ، بنك نصر االفريقي اللبناني/ مصرف 1112كانون األول  21تاريخ 112م.ش. قرار رقم -292ص 1م 1119ش.م.ل./ مصرف لبنان، م.ق.إ. 

939ص 2م 1119، فرنسبنك/ مصرف لبنان، م.ق.إ. 1112حزيران  29تاريخ 111م.ش. قرار رقم--299ص
. 

F. Vincent- Le Pouvoir de décision  unilatérale des autorités administratives- 

LGDJ 1966 p32.
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تلتتتاد اللشتتتروع ة ا ت ختتتذ وحتتتدها بااعتبتتتار  لحستتتن ستتتير اللرفتتت  العتتتام بتتتل يجتتتب أ ضتتتا  اع
ا وااعتتتتتتراذ لتتتتتادارة بالستتتتت طة ااستنستتتتتاب ة، ا  عنتتتتتي ااعتتتتتتراذ لهتتتتتا بستتتتت طة  1ساللالدلتتتتتة

،  ن لثتل هتذه الست طة  8ساستبداد ة تحكل تة لط قتة ا تخضتس   تة ر ابتة لتن أن نتوٍ  كانتت
اللط قتتتتة ا وجتتتتود لهتتتتا فتتتتي الوا تتتتس وا  لكتتتتن ااعتتتتتراذ بهتتتتا  ن جهتتتتة وا اللشتتتتتر  ذاتتتتت ، 

س طة تقدير،ة في  صدار القوانين ولكنت  ا  ل تم فتي ذلتم ست طة لط قتة، بتل  فاللشتر   ل م
تتقيتتد ستت طت  بأحكتتام الدستتتور واللبتتادد الدستتتور،ة العالتتةا فالتشتتر،س يخضتتس للبتتدأ دستتتور،ة 
القتتوانين، ولثتتل هتتذا الخضتتو  ا ينتتا  شتتي ا  لتتن ستت طة اللشتتتر  التقدير،تتة، بتتل ع تت  العكتتل 

التل بتين اكتستاب جهتة لتا ست طة تقدير،تة فتي لباشترة نشتاطها يبرا بوضتول لتدى التوافت  الك
   ا 3سوعين ضرورة أن يتمَّ هذا النشار في حدود الشرع ة ولبدأ س ادة القانون 

ح  اادارة في للارسة س طتها ااستنساب ة يتلثل في حقها في تقدير لالدلة اتختاذ لذا فان 
لعالتتةا و،بقتت  ل قضتتاد حتت  لرا بتتة التتتدبير فتتي الظتتروذ ولألستتباب التتتي تفرضتتها اللصتت حة ا

عدم  ستادة استتعلا  الست طة وصتحة ا ستباب القانون تة والوا ع تة التتي  لكتن أن يبنت  ع يهتا 
لكي ا تتحتو  للارستة هتذه الست طة  لت  عل  تة انتقا  تة ك ف تة ا   ا 4سالقرار اللتخذ سندا  لها

 ا 5سر  دارن تتوخ  اللص حة العالة التي يجب أن يهدذ  ل  تحق قها كل  را
تعتبتتتر الستتت طة ااستنستتتاب ة ضتتترور،ة ارتباطهتتتا بحستتتن ا داد فتتتي لااولتتتة النشتتتار اللنتتتور و 

بتتاادارة ولراعتتاة ظروفتت  ولتتدى  اب يتتت  لتحقيتت  اللصتت حة العالتتةا فتتال شتتيد  لكتتن أن  كتتون 
، ت حتترم لتتن حر،تتة التصتترذ اج تتة  لتت  تطبيتت  النصتتوف واللبتتادد دونلتتا أستتوأ لتتن  دارة آلتتة

والتتتذن تجتتتب لالحظتتتت  أنتتت  حيتتتث تتلتتتتس اادارة بستتت طة تقدير،تتتة ستتتواد تع تتت  التقتتتدير تفكيتتترا 
اللكونتتة لتت ، فتتان لعنتت  ذلتتم أن التنظتت م القتتانوني  ركتتانلتتن ا  ركنٍ بالتصتترذ فتتي ك يتتت  أو بتت

اللعين  د تترم لتادارة  تدرة ااخت تار بتين أن تتتدخل أو  ركنفي شأن هذا التصرذ أو هذا ال

                                                 
 .429ص 2م 1119وزارة الداخلية، م.ق.إ.  -فل/ الدولة، الرائد جبور نو1119شباط  9تاريخ 322( م.ش. قرار رقم 1)

-.-142ص 2م 2112دمحم ياسممين / الدولممة، م.ق.إ. ، الممدكتور 2112حزيممران 21تمماريخ 213( م.ش. قممرار رقممم 2)
 2114-32/2113م.ش. قممرار رقممم 

  فمي كتما د. فموزت فرحماتالمقدم دخيل جرجس/ الدولة/ وزارة الدفاع الوطني ذكمره  9/11/2113تاريخ 

قيد اإلعداد. -محطات اجتهادية في قضاء مجلس شورى الدولة اللبناني
 

(
3
) D. Dokhan– Les limites du contrôle de la constitutionnalité des actes 

législatifs- LGDJ 2001 p436. 
 411ص 1119مجلة القضاء اإلداري –حجيج / بلدية ذوق مكايل  1112آذار  21تاريخ 492( م.ش. قرار رقم 4)

 .914ص 4/2112وزارة العدل، مجلة العدل  –، قاسم قاسم/الدولة 2114أيار  13تاريخ 929( م.ش. قرار رقم  2)
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ن هتتي  تتدَّرت لالدلتتة التتتدخل، فانتت   كتتون لهتتا أ ضتتا  حر،تتة اخت تتار  أن تلتنتتس عتتن التتتدخل، وان
، وهتتتتي ألتتتتور لتصتتتت ة بصتتتت ب التفكيتتتتر والضتتتتلير واارادة، ا فتتتتي  1سو تتتتت التتتتتدخل وطر،قتتتتت 
 ا  أوضاٍ  خارجة عنها

 
 
 

 سلطان اإلرادة المقيد باتخاذ القرار اإلداريثانيًا: 
 

اادارن عنتتدلا ي قتتي القتتانون لوجبتتا  ع تت   تكتتون الستت طة اادار،تتة لقيتتدة باتختتاذ القتترار -46
اادارة بالتصتترذ ع تت  نحتتٍو لعتتين أو  حتتد لتتن  رادتهتتا ع تت  التصتترذ بنحتتٍو غيتتر لبتتين فتتي 

 هتتيبالتصتترذ، أو ل التتا  يوجتتد صتتاحب  فتتي حالتتة  كتتون ف تت   بحيتتثا  8سالنصتتوف القانون تتة
  اتختتاذ  تتراٍر أو  كتتون لجبتترا  ع تت ، 3سالقتتدرة ع تت  التصتترذ التتتي لهتتا صتتفة وجتتوب التصتترذ

ٍد،  ،  4س ع تتم الجل تتس لستتبقا  بتتالقرار التتذن ستتتتخذه اادارة عنتتد تتتوافر شتترور لعينتتةحيتتث بلحتتدَّ
 ا 5سالقرار و لتد هذا اللوجب نحو االتاام بتنفيذ

دون أن  لكان تتة  ، 6سباتجتاه لحتددو بالتصترذ بلقتضت  القتانون فالست طة اللقيَّتدة هتي االتتاام 
أو اللعتيَّن بلوجتتب التنف بصتورة ا يتتترم  ،جبتار هتتو اللحتدد لستبقا  ا فاا 7ساخت تاٍر لختال 

 صتدر القترار، بحيتث يبتدو نقت   الست طة ااستنستاب ة  للتنفيها أن لكان لارادة الشخص ة 
 ا 2سهو الس طة التي ا تل م حر،ة التقر،ر أو حر،ة ااخت ار

ينتتتتة، أو باالتنتتتتا  ألتتتا  ذا أ لا لتتتتت اادارة بلوجتتتتب التتتتنف بالتصتتتترذ عنتتتد تحقتتتت  شتتتترور لع
 ستتباب تتع تت  باللصتت حة العالتتة، فتتان ستت طة اادارة تكتتون لقيتتدة فتتي حالتتة تحقتت  الشتترور 

                                                 
 .391ص 1194-1193 -منشورات مكتبة القاهرة الحديثة -القانون اإلداري -د. طعيمة الجرف(   1)

(2)
 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, 

Op. Cit.
 T1 p

520
. 

(
3
)C.E. 14 décembre 1962, Doublet, AJDA 1963 p85; C.E. Ass. 20 octobre 1972, 

Marabout, AJDA 1972 p481.  
(

4
) Lino Di Qual – La Compétence liée – Op. Cit. p3.  

(
5
) C.E. 8 juillet 1992, Ville Chevreuse, Rec p281. 

(6)R. Chapus- Droit administratif général- Op. Cit. tome I p 718 no938
.
 

(7)
G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit administratif
- Op. Cit. T1 p528.

 

(8)
 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif,O

p. Cit
, T2 p

292
. 
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وتجتتتتد لبررهتتتتا فتتتتي لبتتتتدأ اللشتتتتروع ة  ،ا  فالستتتت طة اللقيتتتتدة لصتتتتدرها القتتتتانون  1ساللقتتتررة فقتتتتط
وخضتتتو  اادارة  حكتتتام القتتتانون بلفهولتتت  العتتتام، فتتتتاادارة لتتتن حيتتتث اللبتتتدأ تتلتتتتس بستتتت طة 

تنساب ة بالتصرذ،  ا  ذا أوجب ع يها القتانون التقيتد فتي اتجتاه لحتدد فتي تصترفاتها، فتان  س
 ا 8سس طتها في هذه الحالة تكون لقيَّدة بهذه ا حكام القانون ة

تترها بقولتتت  " أن الستتت طة  و ستتتخدم لج تتتل شتتورى الدولتتتة ال بنتتتاني عبتتارة الستتت طة اللقيتتتدة و فس  
س لعينتتة وفتتي حالتتة تتتوافر شتترور لعينتتة بالتصتترذ ع تت  نحتتتو اللقيتتدة ت تتام اادارة  ااد و تتا 

ا  كان تصرفها في هذا الشتأن لشتوبا  بتالبطالن أنت   ذا نتفَّ   ا أو  قتو  3سلعين دون سواه وان
القتتانون ع تت  تقييتتد حر،تتة اادارة بالتصتترذ بتتأن ألالهتتا لستتبقا  بالق تتام بالعلتتل اادارن  ذا لتتا 

وا يجوا لها االتنا  عتن لباشترة  اادارة لقيَّدة س طةتحققت شرور وظروذ لعينة فتصب  
 ا 4سهذا العلل أو أن تعلل ع   خالذ لا بيَّن  القانون 

تلثل باتسا  دا ترة اللوجبتات الل قتاة ع ت  تأهم التحوات في القانون اادارن هذا و  الحا أن 
، وذلتتم وجبتتاتللهتتذه ال النصتتوف القانون تتة اللصتتدر ا ساستتي لتشتتك   ، حيتتث  5سعتتات  اادارة

لتتن ختتال  التتتاام اادارة بتتالتطبي  اليتتولي ل قتتوانين والستتهر ع تت  حفتتا الدستتتور، وفتتي فرنستتا 
فتتي كتتل أ ضتتي  واجتتب جديتتد ع تت  عتتات  اادارة يتلثَّتتل بتتاحترام توجيهتتات ااتحتتاد ا وروعتتي 

 ، بل وواجبها أ ضا  بالراد كل  ترار ستب  أن اتخذتت  وأصتب  غيتر لتتال م لتس هتذه راٍر تتخذه
 ا   6سالتوجيهات

 

                                                 
(

1
)F. Vincent- Le Pouvoir de décision  unilatérale des autorités administratives- 

LGDJ 1966 p29.  
(

2
) Lino Di Qual – La Compétence liée – Op. Cit. p4.  

كمانون األول  21تماريخ 112م.ش. قمرار رقمم -292ص 1م 1119، فرنسمبنك ش.م.ل./ مصمرف لبنمان، م.ق.إ. 1112كانون األول  21تاريخ 112( م.ش. قرار رقم 3)

، فرنسممبنك/ مصممرف لبنممان، م.ق.إ. 1112حزيممران  29تمماريخ 111م.ش. قممرار رقممم -299ص 1م 1119، بنممك نصممر االفريقممي اللبنمماني/ مصممرف لبنممان، م.ق.إ. 1112

939ص 2م 1119
.
 

 .1499ص 2119لعام 4، روكز مهنا/ الجامعة اللبنانية، مجلة العدل العدد2112تشرين األول  21تاريخ 99( م.ش. قرار رقم 4)

(
5
) M. Paillet - Faute de service, Juris-Classeurs-Administratif 1993, Fascicule 

818, p19 n
o
 95. 

(
6
) G. Alberton - Les autorités administratives françaises : obligations de faire et 

de ne pas faire- RFDA 2002 p1.  
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القاعدة القانون ة التتي تتنظم لوجتب الفعتل تخ ت  لوجتب وفي  طار الس طة اللقيَّدة فان  -47
تتترم ل ستت طة اللختصتتة أن  لكان تتة لتجنتتب آثتتار اللوجتتب التتذن تنشتت  ا فالعال تتة تنتيجتتة وا 

دارة ولت ل عبتر ف لا بين اادارة وا فراد توجتد عبتر القترار التذن تتختذه اا القانون ة اللوجودة 
القاعدة القانون تة الستابقة، وع  ت  فتان اادارة ت ستأ  عتن تحقيت  النتيجتة النها  تة اللط وبتة لتن 
ن كتتان لج تتتل   صتتدار القتترار، ول ستتت فقتتط لعن تتة باصتتتدار القتترار لهلتتا كتتان لضتتلون ا وان
ي الدولة  ستعلل في بع  ا حكام تعابير تجع نتا نظتن أن واجتب الست طة اادار،تة اللبتين فت

التتتنف القتتتانوني يتحقتتت  بلجتتترد   تتتام اادارة بالتصتتترذ اللط تتتوب دون أن ت ستتتأ  عتتتن تحقيتتت  
النتيجتتة اللنتظتترة لهتتذا التصتترذا ولكنتت  فتتي أحكتتام أختترى يبتتين أن الق تتام بالتصتترذ لتت ل  ا 

ا وهكتتذا  ظهتتر لوجتتب الفعتتل كأنتت   1سوستتي ة لتحقيتت  اللوجتتب التتذن تفرضتت  القاعتتدة القانون تتة 
اجتتتل تحقيتتت  اللوجتتتب التتتذن يوجتتتد فتتتي النتيجتتتة النها  تتتة لهتتتذا الفعتتتلا  وستتتي ة ضتتترور،ة لتتتن

والقرارات التي تتخذها اادارة لن أجل تنفيذ لوجب الفعتل ا تتترم لواضتس القترار أن  لكان تة 
الستتت طة اادار،تتتة أن تتختتتذ جل تتتس ااجتتترادات واجتتتب ، فتتتي هتتتذه الحالتتتة  كتتتون لتتتن  8س ل خ تتتار

طب قا   حكام القوانين، ا س لا ت تم التتي تقترر حقو تا  لألفتراد، والتدابير التطب ق ة والتنظ ل ة ت
فتتي لتتا يتع تت   صتتالح ة لقيتتدةتلتتارل اادارة فلتتثال   ا  3س وذلتتم ضتتلن اللهتتل اللحتتددة فيهتتا

باعطتتاد الصتتفة ا ثر،تتة لألشتت اد أو ا لتتوا  القد لتتة غيتتر اللنقولتتةا خاصتتة  وأن القتتانون حتتدد 
واجتب توافرهتا استباغ الصتفة ا ثر،تة ع ت  ا شت اد غيتر بشكٍل حصترن الشترور واللعتايير ال

اللنقولتتة، بشتتتكٍل يتعتتذَّر لعتتت  ع تتت  اادارة للارستتة ستتت طتها التقدير،تتتة لتحديتتد الصتتتفة ا ثر،تتتة 
التترخ ف بانشتاد لصتنس جديتد، حيتث لتن  فتي أ ضا  كانت ست طتها لقيَّتدة ا و  4سلت م ا ش اد

 نشتتاد لصتتنس جديتتد فتتي حقتتل صتتناعي أو حقتتو  ورد فتتي ااجتهتتاد أنتت  ا  عتتود لتتادارة لنتتس 
 االتتتتتتة التعتتتتتتدن ع تتتتتت  الل تتتتتتم العتتتتتتام لتتتتتت ل لتتتتتتن ف تتتتتتة القتتتتتترارات  تتتتتترار و ا  5سصتتتتتتناع ة لعينتتتتتتة

ا و تتانون تنظتت م الجالعتتة ال بنان تتة  لتتم  لتتن  اادارة ستت طة تقدير،تتة فتتي  بتتو  أو  6سااستنستاب ة
                                                 

)1( V. les Arrêts cité par 
P. 

Py – Le Rôle de la volonté dans les actes adm. unilatéraux – Op. Cit. p48 -49 

 12ص 1192-منشورة نشية المعارف باألسكندرية -القرار اإلداري مصدر للحق -د. سمير تناغو(  2)

 .311ص 1م 2112وزارة الداخلية، م.ق.إ.  -، دمحم شميطلي/ الدلولة2112كانون الثاني  24تاريخ 311( م.ش. قرار رقم 3)

 .419ص 1م 2112وزارة الثقافة والتعليم العالي، م.ق.إ.  -زي/ الدولة، اسماعيل ب2112كانون الثاني  31تاريخ  322( م.ش. قرار رقم 4)

Lino Di Qual, La compétence liée
-

 Op. Cit. p140. 

 .222ص 2م 1119، مؤسسة ميشال نجيم/ الدولة، م.ق.إ. 1119آذار  29تاريخ 439( م.ش. قرار رقم 2)

 . 921ص 2م 1119بلدية عمشيت، م.ق.إ. ، روحانا خليفه/ 1119أيار  13تاريخ 219( م.ش. قرار رقم 9)
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ا  1سستت طة لقيَّتتدة رفتت  التستتجيل واانتستتابا فتكتتون ستت طة الجالعتتة فتتي هتتذا اللوضتتو  هتتي
لوجتب اادارة لتن ، تحتوَّ  القترارات التنظ ل تة غيتر اللشتروعة وفي لجا   لتاام اادارة بالرتاد

، للتا أوجتد اادارة Alitaliaلوجب بذ  عنا ة  ل  لوجب تحقي  غا ة وذلم بددا  لتن حكتم 
 ا   8سفي حالة س طة لقيَّدة

 
 مفهوم عنصر اإلنفراد الفقرة الثالثة: 

 

نلا هو ع   العكتل ي كتد أو  ع تن الق -42 رار اادارن ل ل تعبيرا  عن تال ي عدة  رادات وان
، وهو اادارة التي تبدو س طتها فتي  صتدار  ترارات  دار،تة أوضت  لظهتر  3س رادة طرذ واحد

لاللت ااات التي تتلتس بها، و د أط   أستاذنا الدكتور فوات فرحات وغيره لتن فقهتاد القتانون 
لقرار اادارن لصط   العلل اادارن اللنفرد الطترذ، ل دالتة ع ت  أن اادارة اادارن ع   ا

ا بحيتتتث  عتبتتتر اللختتتاطبون بتتتالقرار لتتتن الريتتتر  4س نلتتتا تصتتتدر هتتتذا القتتترار بارادتهتتتا اللنفتتتردة
بالق تتال  لتت  هتتذا التصتترذ القتتانوني الصتتادر لتتن جانتتب واحتتد، دون حاجتتة  لتت  أن  صتتدر 

  ا 5س بو  لهذا التصرذ لن جانبهم
اانفتتتتراد فتتتتي القتتتترار اادارن فتتتتي أن الستتتت طة اادار،تتتتة تستتتتتط س بارادتهتتتتا ركتتتتن تبتتتترا أهل تتتتة و 

يتتدخل فتتي شتتكل التعبيتتر  ذاا وهتت 6ساللنفتتردة فتتر  لوجبتتات ع تت  عتتات  الريتتر بتتدون رضتتاهم
اللظهتتتر الشتتتك ي ا و  اعتتتالن اارادة لتتتن جانتتتب واحتتتد،  و،جتتتب أن ا ينستتتيناعتتتن اارادة، 

ذه السلة في لوضو  التصرذ، أن في القاعدة القانون ة التتي استتحدثت ألثر الذن تحدث  هل
نلا ت كد ع   العكتل لتن ذلتم تفتو   والتي ا تعب  ر أبدا  عن تواف  بين لصال  لتعارضة، وان

                                                 
 .1499ص 2119لعام 4، روكز مهنا/ الجامعة اللبنانية، مجلة العدل العدد2112تشرين األول  21تاريخ 99( م.ش. قرار رقم 1)

(
2
) M. Bailly –l’Acte règlementaire illégal et le décret du 28 novembre 1983 –

RDP1985  p1526. 

(
3
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p19. 
 391ص  مرجع سابق -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  4)

(
5
)G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit administratif
- Op. Cit. T1 p236.

 
 

 .941ص 1122-1124الطبعة األولى  -دار النشر للجامعات المصرية -الجزء األول -مبادئ القانون اإلداري -اتةد. توفيق شح

(
6
)

R. G. Schwartzenberg
- 

 L’autorité de chose décidée
- Op. Cit 

P5
4.
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ل أن  رادة أخترى  ا و قتوم التصترذ اللنفترد ع ت  ركنتين  1س رادة لنفردة، بدون حاجتة  لت  تتدخو
 ثتتر القتتتانوني، والثتتاني ختتارجي وهتتتو  عتتالن أو  ظهتتار هتتتذه ا و  داخ تتي هتتو ن تتتة  حتتداث ا

 ا    8سالن ة
نلا هو أسال القرار وركن جتوهرن لتن ف هذا اللظهر الشك ي ل ل عنصرا  شك  ا  في القرار وان

أركان  بحيث أن فقتدان عنصتر اانفتراد  ري  تر طب عتة العلتل بذاتت ، فتال  عتود  ترارا   دار،تا  فهتو 
لم  كن تعبيرا  عن  رادة، أو  صب  علتال  لتعتدد ا طتراذ  ذا اشتتركت   صب  علال  لاد ا   ذا

 ا   3سأكثر لن  رادة في  صداره
بأنهتتا الصتتفة اللليتتاة ل قتترار اادارن، بتتل   Hauriouعنتتد وتعتبتر الصتتفة ا حاد تتة ل تصتترذ 

 في كتتد Duguit، ألتتا  4سعتتن  رادة اادارة لنفتتردٍ  هتتي العنصتتر ا ستتال بلتتا تعن تت  لتتن  عتتالنٍ 
ع ت  التلاثتتل فتتي الطب عتتة القانون تتة لجل تتس التصترفات القانون تتة، حيتتث تجلتتس هتتذه التصتترفات 
خاص ة واحتدة هتي  حتداث ااثتار القانون تةا وأن عنصتر اانفتراد  نلتا هتو فقتط شتكل التعبيتر 

فتتان صتتفة اانفتتراد فتتي التصتترذ ل ستتت  Jèze، وكتتذلم ا لتتر عنتتد  5سالختتارجي عتتن اارادة
يتتث ينتهتتي  لتت   نكتتار كتتل ذات تتة ل تصتترذ اللنفتترد و، كتتد التشتتاب  فتتي ستتوى صتتفة ثانو تتة بح

الطب عتة القانون تتة بتتين كتتٍل لتتن التصتترذ اللنفتترد والتصتترفات التعا د تتة، بلعنتت  أن هتتذه وت تتم 
فيتحتدث عتن ااصتدار  Vedelتتح الن  ل   عالن لارادة لنتجتة اثتار  انون تةا ألتا العليتد 

صتتتف  بأنتتت  التصتتترذ القتتتانوني التتتذن تصتتتدره اادارة لنفتتتردة  اللنفتتترد ل قتتترار اادارن، عنتتتدلا  
 ا 6سالتي  فرضها و لنحهاوالحقو  بهدذ تعديل اللراكا القانون ة عبر اللوجبات 

، فلتتثال   لتتا  ظهتتر ستتلة اانفتتراد فتتي القتترار اادارن  ن حتتا فتتي أحكتتامٍ  ،وفتتي ااجتهتتاد ال بنتتاني
اللعنيتين دون الو توذ ع ت  رأن طتا  الب تدن    دام الواارة ع    صدار  رار سبتعتديل الن" ن 
باتختاذ  ترارات  لتادارةاف  لس الحت  اللعطت    فان  هذا التصرذ يتو ب د ة اللتينا القرار سذبه

                                                 
(1)

 
J.M. De la moutte- L'acte juridique unilatéral

- Op. Cit p39 n
o
28

. 

(2)J.M. De la moutte- O
p. Cit

 p
156 n

o
161

. 

(
3
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p20. 
(4)M. Hauriou - Précis de droit administratif et de droit public général - Op.
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وبلشتتي تها اللنفتتردة وفتت  لتتا تقتضتت   اللصتت حة العالتتة دون  واحتتدٍ  لتتن طتترذٍ  تنظ ل تتةنافتتذة 
  نلتاوفتي حكتٍم آختر  "  ا 1سرة اتختاذهع ت  كتل  ترار تنتون اادا لسبقا   ااخر،نحاجة اطال  

ن  تتترار ضتتتم ثالتتتث  "  وفتتتي حكتتتٍم  ا 8سنافتتتذ عتتتن  صتتتدها فتتتي اتختتتاذ  تتترار ] أن اادارة[تعتتترب
فض ة لن ألالم الدولة العالتة أو الخاصتة  لت  عقتار لوضتو  ط تب رخصتة بنتاد، هتو ألتر 

خ ف  لاالتتتتتي ا يتو تتتتت  ع تتتتت   رادة طالتتتتتب الرخصتتتتتةا وأن   التتتتت  بالتتتتتدفس عنتتتتتد ط تتتتتب التتتتتتر 
ن طوعتتا  فتتال  عكتتل ضتترورة لوافقتتت  اللستتبقة الاالتت  بتتدفس الق لتتةا  واستتتكلا  الق لتتة احقتتا  وان
فيبقتت  العلتتل القتتانوني الحاصتتل لوصتتوفا  بأنتت   تترار  دارن  قضتتي بضتتم الفضتت ة  لتت  عقتتار 

 ا 3سخاف لقاد دفس البد 
 

 لتتتتتت   ستتتتتتنتطرَّ  ول تعتتتتتترذ ع تتتتتت  لفهتتتتتتوم عنصتتتتتتر اانفتتتتتتراد كخاصتتتتتت ة فتتتتتتي القتتتتتترار اادارن، 
 اللوضوعات اات ة 

 االتلييا بين التصرذ اللنفرد في القانون الخاف والتصرذ اللنفرد في القانون العامأوا   
 اتعدد الهي ات اادار،ة اللصدرة ل قرار ا ت ثر ع   صفت  اانفراد ةثان ا   
 اصفة  اانفراد  هي التي تلي  ا القرار اادارن عن العقد اادارن ثالثا   
 
 التمييز بين التصرف المنفرد في القانون الخاص والقانون العاماًل: أو

 

اللبتتدأ فتتي القتتانون الختتاف أنتت  ا يجتتوا لفتترٍد لتتن ا فتتراد أن  قتترر حقو تتا  ل ريتتر أو أن  -49
ذا رتَّتتتب القتتتانون آثتتتارا  فتتتي بعتتت    فتتتر  التاالتتتات ع تتت  عاتقتتت  بعلتتتٍل صتتتادٍر لتتتن جانبتتت ، وان

فردة، فال  لكن أن تقارن بااثار التي تترتب ع   صتدورها فتي هذه اارادة اللن   ا ح ان ع
دا تتتترة القتتتتانون العتتتتام، كلتتتتا أن آثارهتتتتا لشتتتتروطة عتتتتادة  بصتتتتدور  بتتتتو  لتتتتن الريتتتتر أصتتتتحاب 

 ا 4سالشأن

                                                 
 . 239ص 1م 2113لعام  14/ الدولة وبلدية بتغرين، م.ق.إ. العدد  ،  الرهبانية المارونية ورفاقها1111كانون الثاني  13تاريخ 11 -222/11( م.ش. قرار رقم 1)

 .3ص 1م 2112وزارة الداخلية، م.ق.إ.  –، المفتش المؤهل احمد نابلسي / الدولة 2111تشرين األول  4تاريخ 3( م.ش. قرار رقم  2)

 .421ص 2م 1111، مصطفى كباره/ بلدية طرابلس، م.ق.إ. 1119أيار  1تاريخ 241( م.ش. قرار رقم 3)

 .941ص مرجع سابق -مبادئ القانون اإلداري -د. توفيق شحاتة(  4)
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و تتد ستتاد طتتو ال  التترأن القا تتل بتتأن القتترار اللنفتترد هتتو لتتن خصوصتت ات القتتانون العتتام، وع تت  
الفق  الحديث فان   ساير بجل تت  هتذا الترأن التق يتدن،  ، وحت  1سا خف القانون اادارن لن 

لتتتس  دختتتا  بعتتت  التحفظتتتات ع  تتت ، فالتصتتترذ اللنفتتترد التتتذن لتتتا اا   عتبتتتر لرادفتتتا  ل قتتترار 
التنفيتتذن هتتو الستتلة اللليتتاة ل قتتانون العتتام، ألتتا القتتانون الختتاف ف عتلتتد ع تت  ا ستت وب الفنتتي 

لقتتانون الختتاف أن يخ تت  بلوجتتب  رادتتت  ، حيتتث ا  ل تتم أن شتتخف فتتي ا 8سلتوافتت  اارادات
ا ألتتتا  3ساللنفتتتردة لوجبتتتات ع تتت  عتتتات  الريتتتر ففتتتي ذلتتتم لخالفتتتة للبتتتدأ اللستتتاواة ألتتتام القتتتانون 

اادارة فتستتتط س بواستتطة  راراتهتتا اللنفتتردة الطتترذ أن ترت  تتب آثتتار أو تنشتت  حقو تتا  أو تفتتر  
ستتت طان القتتتانون اادارن  التاالتتتات ع تتت  ا فتتتراد وذلتتتم دون تو تتت  ع تتت   بتتتولهم وهنتتتا  ظهتتتر

وتليتتاه عتتن القتتانون الختتاف و،بتترا الت تتاا الستت طة العالتتة التتذن تتلتتتس بتت  اادارة، فتتي ستتبيل 
 صالح ة تحق قهاا  -بلوجب الدستور –تحقي  اللنفعة العالة اللنار بهذه الس طة 

عتتام بوضتتول الفتتار  الكبيتتر والعليتت  جتتدا  بتتين التصتترذ اللنفتترد فتتي القتتانون ال اولتتن هنتتا بتتد
والتصتترذ اللنفتترد فتتي القتتانون الختتاف، وهتتذا الفتتار  هتتو بطب عتتة اللهلتتة أو الرا تتة النها  تتة 
ل تصتترذ، فهتتو بالنستتبة ل قتتانون الختتاف اللنفعتتة الشخصتت ة، وبالنستتبة ل قتتانون اللنفعتتة فهتتو 

 ا   4ساللنفعة العالة والصال  العام ل لجتلس
رن، أن  عتتتالن اادارة ارادتهتتتا الل التتتة، والوا تتتس أن أحتتتدا  ا  لتتتارن فتتتي أن هتتتذا القتتترار اادا

التتتي تفتتر  بلتتا لهتتا لتتن ستت ادة، حكتتم القتتانون فتتي الحتتاات الفرد تتة، هتتو التصتترذ القتتانوني 
تبتترا الت تتااات الستت طة العالتتة التتتي تبتت    اادارن التتذن  ستتود القتتانون اادارن، فهتتي بتتالقرار 

 ا 5س لت   رادتهتا اللنفتردة فقتط لها  صدار أوالر لألفراد وفتر  لوجبتات ع ت  عتاتقهم لستتندة
هنتتام طتترذ  تتألر وطتترذ  ط تتس  وهتتذا تصتترذ ا  عتترذ بتتل ا  قب تتت  اادارن ففتتي القتترار 

                                                 
(1)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, 

Op. Cit
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الت تتتتااات  ا فبتتتتدا الفتتتار  ا ساستتتتي فتتتتي أن القتتترار اادارن هتتتتو للارستتتتة   1سالقتتتانون الختتتتاف
 ا 8سافالس طة العالة الذن هو عنصر لفقود في نطا  القرارات الفرد ة في القانون الخ

 
ذا كانتت اارادة اللنفتتردة فتي نطتتا  القتانون الختتاف تول  تد أح انتتا  آثتار  -50  انون تتة،  ا أن  ا  وان

نشتتود ااثتتار لتو تت  دا لتتا  ع تت   بتتو  الطتترذ ااختتر اللستتتفيد، وحتتت  فتتي الحتتاات النتتادرة 
فتت الحا  التتتي تنتتتج فيهتتا اارادة اللنفتتردة آثتتارا   انون تتة دون تو تت  ع تت   بتتو  الطتترذ ااختتر،

بأن القانون هو الذن رتَّب هذه ااثارسكحالة فس  عقد  جارة ا شخاف غيتر لحتددة اللتدة ، 
نلا كل لا تحدث  لن آثار هي أنهتا  فاارادة لم  كن لها س طان بفر  التاالات ع   الرير وان

اللنفتتتتتتردة لصتتتتتتدر هتتتتتتذه القتتتتتانون ا اارادة حيتتتتتتث  ، 3ستح تتتتتل الشتتتتتتخف لتتتتتتن التاالاتتتتتت  فقتتتتتتط
لصتدره القتانون،  التتاام  ، هتو أن التاام ينشأ لتن اارادة اللنفتردةأن جب اعتبار اتا وو االتاال

بحيتتث  عتبتتر نتتف القتتانون هتتو لصتتدر هتتذا االتتتاام اللباشتتر وهتتو التتذن  عتتين أركانتت  و،بتتين 
ا وألتتا ختتارج التتنف القتتانوني لتتت ل  ن شتتخف أن  فتتر   رادتتت  ع تت  ااختتتر،ن  4سأحكالتت 

حاات  انون ة تنتج فيها اارادة اللنفردة الصتادرة عتن أحتد ا فتراد ا ونذكر ك 5س بدون رضاهم
دفتس اللستتح  أو أداد التدين التذن هتو    انون ة دون تو   ع    بو  لن شخف آختر آثارٍ 

، الوصتت ة بلتتا هتتي لتتن تعيتتين اللوصتتي  6ستصتترذ  رادن لستتتقل عتتن عقتتد التتدين أو اللعونتتة
،  ااعتتتتراذ بالولتتتد  7سألتتتوا  لعينتتتة بعتتتد لوتتتت بارادتتتت  اللنفتتتردة ل شتتتخف التتتذن ستتتت و   ل تتت  

الطب عتتتتتي،  ا أن هتتتتتذا ااعتتتتتتراذ ا يول  تتتتتد آثتتتتتاره  ا بعتتتتتد تستتتتتجي   فتتتتتي ستتتتتجالت ا حتتتتتوا  
أجراهتتتا شتتتخف لصتتتال  شتتتخف آختتتر  ، والتصتتتدي  أو اللوافقتتتة ع تتت  تصتتترفاتٍ  2سالشخصتتت ة

لي أو اللتعا تتد بتتدون أن  كتتون للت كتتا  اجتتااة  انون تتة بتتاجراد هتتذه التصتترفات كحالتتة الفضتتو 

                                                 
(

1
)

R. G. Schwartzenberg
- Op. Cit 

P5
5

.
 

(2) M. Stassinopoulos– Traité des actes administratifs – Op.
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تصح   عقد باطل انعدام أو لتعيوتب أحتد ع   ،  رار التأكيد أو اللصاد ة  1سللص حة الرير
، وحتتت  فتتي ااطتتار التعا تتدن  لكتتن أن نتترى التصتترفات اللنفتتردة، كحالتتة  8سأركانتت  ا ساستت ة

، والتنتتتاا  عتتتن الحقتتتو  أو  3سفستتت  العقتتتود لتتتن جانتتتب واحتتتد لتتتت  كانتتتت غيتتتر لحتتتددة اللتتتدة
  ا 4س لرضوخا

ذ في القانون الخاف لتصرفات لنفتردة هتي برالبيتهتا لول  تدة لحقتو  ل ريتر أو  عرضنا ألث ة   وان
التاالتتتتات ع تتتت  عتتتتات  الشتتتتخف اللصتتتتدر ل تصتتتترذ اللنفتتتترد،  ا أن التصتتتترذ اللنفتتتترد فتتتتي 
القتتانون الختتاف ا  ستتتط س أن يول  تتد بحستتب ا صتتل التاالتتا  ع تت  عتتات  الريتتر أو حتتت  أن 

  حقو ا  دون لوافقتت ا والستبب فتي ذلتم يرجتس  لت  طب عتة القتانون اللتدني نفست  القتا م يرت  ب ل
ع   أسال لبدأ س طان اارادة وحاجات الفرد لعتبرا  في ذاتت  أن اعتبتاره فتردا  فتي العال تات 

ا فاللشتتتك ة الحق ق تتتة ا تحتتتل عتتتن طر،تتت  اللقاب تتتة بتتتين القتتتانون العتتتام  5سالتتتتي ترعطتتت  بألثالتتت 
نلتا بتالعكل عتن طر،ت  والقانون  الخاف، باعتبتاره القتانون اللتنظم ل نشتار الفتردن البحتتا وان

الخروج لن نطتا  القتانون اللتدني، وبحتث طب عتة العال تات التتي تنشتأ بتين الفترد واللجلوعتة 
لتتتن أن نتتتوٍ  كانتتتت شتتتركة أو نقابتتتةااا، حيتتتث  شتتترل التصتتترذ اللنفتتترد االتتتر لكانتتتا  لتاايتتتدا  

ركة أو النقابتتتة أو التنظتتت م اللهنتتتي أو التجلعتتتات اا تصتتتاد ة أو باستتتتلرارا ففتتتي داختتتل الشتتت
الهي ات اللهن ة ولا شتاب ، تل تم الهي تات اادار،تة أو ر ت ل اللشترو  ست طة  صتدار ا والتر 

وا  قتصتتر الحتتا  ع تت  أوالتتر فرد تتة، ا  6سالل التتة للتتن توجتت   لتتيهم ول ،تتدة بالستت طة التأديب تتة
ي اللصتتتانس والل سستتتات والشتتتركات الكبتتترى لتتتوا   بتتتل  صتتتدر ر تتت ل اللشتتترو  وعخاصتتتة فتتت

تنظ ل ة تتضلن تنظ لا  لقواعد العلل وهي تدابير جلاع ة لها طابس ل ام ولقي  د ل علتا ، فتال 
ه ااتفتتتا  الجلتتتاعي أو الفتتتردن التتتذن أبرلتتت  لتتتس قتتتو  أن الرضتتتوخ لهتتتذه القواعتتتد لتتتردو  لكتتتن ال

نلتتتا هتتتو علتتتل لنفتتترد لتتتن  دارة اللشتتترو  ي خضتتتس لتتت  العالتتتل استتتتنادا   لتتت   واعتتتد اللشتتترو ، وان
خضتتو  اللتتر ول  والتتر ر  ستت ، وا  لكتتن بهتتذه الحالتتة الحتتديث عتتن استتتقال  ولستتاواة فتتي 
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 p
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o
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اارادات لتتتا بتتتين التتتر  ل واللتتتر ولا فتكتتتون  تتترارات ر تتت ل الل سستتتة الخاصتتتة هتتتي  تتترارات 
ي الفقتتتت  ا فهتتتتذه العقتتتتود الجلاع تتتتة هتتتتي وفقتتتتا  ل تتتترأن الرالتتتتب فتتتت 1سصتتتتادرة عتتتتن  رادة لنفتتتتردة

لتا  ارادة فتيتتريَّتب االرالتب فتي ا و  8سأعلا  تنظ ل ة أو ع   أ ل تقدير لخت طتة ،وااجتهاد
وجودهتتا اللستتب   لتت  تق تت ف نطتتا  الخ تتار الللنتتول أدى  ختتفَّ هتتذه البنتتود التنظ ل تتة، حيتتث

 ا 3سل فر اد
ا لتتة  ا أن ستت طة هي تتات اادارة فتتي جلاعتتات القتتانون الختتاف هتتذه، ل ستتت ستت طة عالتتة  

نلتتا هتتي  ا لتتة  بحكتتم القتتانون لصتتال  التتذين  لارستتونها، كلتتا هتتو الحتتا  فتتي اادارة العالتتة، وان
ع تت  أستتٍل وحتتدود  نابعتتة  لتتا عتتن عقتتد ستتاب  أو عتتن عال تتة  انون تتة  ا لتتةا وتطبتت  داختتل 
نطتتا  هتتذا اللشتترو  بصتتورة حصتتتر،ة، لتتذا ا  لكتتن وصتت  هتتتذه القتترارات بتتأن لهتتا خاصتتت ة 

الطب عة االرة، الذن بشلوليت   طبَّ  ع   كتل فترٍد  كتون لخاطبتا   نفرد ذالقرار اادارن اللن
 ا   4سبأحكال ، و لكن أن  شلل نطا   كالل     م الدولة

 
وع  تت  فتتال تقتتارب بتتين فكتترة التصتترذ اادارن اللنفتترد والتصتترذ اللتتدني اللنفتترد،  ن  -51

 لي  تتتا  التتتذنت  الريتتتر هتتتو خاصتتت ة ااجبتتتار أو فتتتر  ا والتتتر ااكراه تتتة واالتتتاام ع تتت  عتتتا
التتتتتي تلتتتتن  الحقتتتتو   اادار،تتتتةالتصتتتترذ اللنفتتتترد فتتتتي القتتتتانون العتتتتام،  ضتتتتافة  لتتتت  القتتتترارات 

التصتترفات اللنفتردة هتتي ت تم التتتي تلتتن  ، فكتالرخف واللتتن ، ألتا فتتي نطتا  القتتانون الختاف
 اللوجبتتات فتتال تستتتط س  رادة خاصتتة لنفتتردة أن تخ قهتتا وتفرضتتها ع تت  عتتات  لكتتن ،الحقتتو  

واللستتاواة بتتتين  القتتتانون الختتاف هتتو استتتقال  ااراداتالريتتر بتتدون رضتتاهم،  ن اللبتتدأ فتتي 
 ا فرادا 

ولتتذات ا ستتباب لتت ل باستتتطاعة اارادة اللنفتتردة فتتي القتتانون الختتاف، أن تستتقط حقتتا  لطتترذ 
التفر تتتتة ا ساستتتت ة بتتتتين القتتتترار اادارن  فكانتتتتتا   5سثالتتتث بتتتتدون  رادتتتتت  أو تحرلتتتت  لتتتتن حقتتتت 

                                                 
(1)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, O

p. Cit. T1 p429.
. 

(2) Y. Madiot- Aux Frontière du contrat et de l'acte administratif unilatéral: 

recherche sur la notion d'acte mixte en droit public français- LGDJ1971 p40 et s. 
(3) Y. Madiot- Op. Cit. p282 et s. 

(
4
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p28-29. 
(5)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, Op.

 Cit.
 T1 p

431
. 



 

14 

الت تتتااات عتتتة أن القتتترار اادارن هتتتو للارستتتة رذ القتتتانوني لألفتتتراد تنحصتتتر فتتتي وا والتصتتت
فتتتتي ا لتتتتر التتتتذن  لتتتتن  هتتتتذا التصتتتترذ اادارن عنصتتتترا  جديتتتتدا ، ا يتتتتتوافر  ،الستتتت طة العالتتتتة

أصتتدره، لتتن تصتترفات ا فتتراد، فكتتل تصتترذ عتتام هتتو  تترار لستت   بهتتذه الستت طة العالتتة،  ن 
، وكتل لتا  1سقتوانين ع ت  هت اد ا فتراد بلتا لت  لتن الت تاااتتنفيتذ ال ووظ فت  وسبب وجوده هت

يوجد لن خالفتات بتين التصترذ اللنفترد فتي القتانون اادارن والتصترذ  اللنفترد فتي القتانون 
 الخاف،  نلا يتفر  عن هذا العنصر الذن هو عنصر الس طة العالةا

ن بلقتضتاه  كتون ل فترد التذات الخاف  حكل  لبدأ استقال  ااراد لن ذلم لثال  أن التصرذ
لط تت  الحر،تتة فتتي تكتتو،ن  رادتتت  الذات تتة تجتتاه أن رابطتتة ا تتعتتار  لتتس القتتانونا ألتتا القتترار 

تطبيت  لحكتم الدستتور  ،  نت  صدر دا لا  عن أسال لن  اعتدة  انون تة أو دستتور،ةفاادارن 
 م الفتردا وا والقانون، وألا  عالن اارادة في التصرذ الخاف فيتضتلن التحديتد التذاتي للست

يتضتتلن الحتتد لتتن  رادة ااختتر،ن أبتتدا ، فحتتت  اارادة اللنفتتردة التتتي هتتي لصتتدر لاللتتتاام هتتي 
عبارة عن تقييد ارادة اللتصرذ وحده للص حة ااختر،ن بينلتا أن القترار اادارن بتالرغم لتن 

 ا كلتا أن كون  يرعط اادارة با فراد، فان  يخ   ع   ا خف ألترا  لوجهتا   لت  اللختاطبين بت
التناا  بين القترار والقتانون لت ل لت  نفتل النتيجتة فتي القتانون الختاف والقتانون اادارن، فتاذا 
تعتتار  تصتترذ ختتاف لتتس القتتانون، فانتت   عجتتا عتتن توليتتد ااثتتار القانون تتة التتتي  ستتتهدفها، 

قتتتتوة توليتتتتد ااثتتتتار بختتتتالذ القتتتتانون، فيبقتتتت  لالكتتتتا  لفتتتتي حتتتتين أن القتتتترار اادارن  ذا صتتتتدر 
لط وبة، بلعن  أن   كتون نافتذا   لت  أن ترجتس عنت  اادارة وتستحب  أو  صتدر حكتم  ضتا ي ال

 ا   8سبابطال 
القانون الخاف، فهتو بتأن في القانون العام و  فيالتلييا ا هم بين التصرذ اللنفرد الطرذ و 

جتتل ا فتتراد ا  قضتتون  نفستتهم، حيتتث   حتترم ع تت  ا فتتراد ال جتتود  لتت  القتتوة أو ااكتتراه لتتن أ
 لتتاام الريتتر بتنفيتتذ التاالتتاتهم، وع تتيهم فتتي كتتل لتترة يجتتدون لقاولتتة أو التنتتا  ااختتر،ن عتتتن 

أن ي جتتأوا  لتت   ،اللتعتتدد ا طتتراذ أكتتان اللنفتترد أم القبتتو  أو تنفيتتذ التصتترذ القتتانوني ستتواد  
القضاد لن أجل استصدار حكتم يبت    كتراه ااختر،ن ع ت  التنفيتذ أو يجيتا ال جتود  لت  طتر  

                                                 
(

1
)

R. G. Schwartzenberg
- 

 L’autorité de chose décidée
- Op. Cit 

P120
.
   

مرجع سابق  -القوة التنفيرية للقرار اإلداري -د. عادل سيد فهيم(  2)
-
119ص 

.
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ذ ااجبار،ة بواسطة الس طات العالةا ألا اادارة فانها تل م بارادتهتا اللنفتردة أن تقضتي التنفي
 ا 1سلنفسها وأن تصدر  رارات لشفوعة بالت اا التنفيذ اللباشر

 
 تعدد مصدري القرار ال تؤثر على صفته االنفراديةثانيًا: 

 

رجي لتتارادة،  نلتتا  ن ستتلة ا حاد تتة ل ستتت لجتترد عنصتتر شتتك ي يتع تت  بتتاللظهر الختتا -58
التصترذ  يبقت فلهلا كان عدد اللتصرفين،  حدة اارادة التي يتضلنها التصرذاتعب  ر عن و 

فستتلة ا حاد تتة تختتتف بنتتو   اأن  رادة الستت طة العالتتة ،لنفتتردا   ذا احتتتوى ع تت   رادة واحتتدة
الهتدذ لعين لن طر   نتاج التصرفات القانون ة وهي الطر،قة التي ا تتط تب ل وصتو   لت  

 ا   8سسوى تدخل  رادة واحدة
وهنتتام خطتتأ شتتا س يتحصتتل فتتي التترعط لتتا بتتين ستتلة ا حاد تتة فتتي التصتترذ وعتتين أحاد تتة أو 
تعتتتدد أطتتتتراذ التصتتترذ، للتتتتا يتتتت دن  لتتت  تحو، هتتتتا  لتتت  فكتتتترة كل تتتتة تختفتتتي بتتتتذلم طب عتهتتتتا 

التتذين الحق ق تةا ووفقتتا  لهتتذه النظر،تتة فتتان لصتتدرن القترار هتتم بتتاللعن  الواستتس كتتل ا شتتخاف 
تدخَّ وا في انجاا هذا القرارا ألا باللعن  الضي  فان لصدر القرار  قتصر ع ت  ا شتخاف 
التتذن  ستتند  لتتيهم هتتذا القتترار، بحيتتث  كتتون ارادتهتتم أو رضتتاهم التتدور ا ساستتي فتتي  صتتدار 

،  ا أن هذا التلييتا هتو  3سالقرار ودخول  حيا التنفيذ وأن التناعهم عن  صداره  لنس صدوره
يتليتا بتاارادة اللنفتردة لجهتة  اادارن يا عددن ا ينتج عن  أن لفاعيل  انون ةا فالقرار تلي

 ا 4سواحدة لهلا كان عدد ا شخاف اللك فين صالح ة  صداره
سلة ا حاد تة ا تتع ت  فقتط حيث أن ا ثر القانوني ل تصرذ اللنفرد عن  رادة وحيدة، نتج ف
ير التعتترذ ع ت  تصترفات لنفتردة  تام بهتا شخصتتان لتن يبرلتون التصترذ،  ذ لتن ال ست عتددب

أو أكثتتتر، لثتتتا  ذلتتتم القتتتتانون والقتتترارات الصتتتادرة عتتتن الجلع تتتتات، فهتتتي ع تتت  أكثتتتر تقتتتتدير 
 جلاع ةالكنها صادرة عن هي ة تصرفات لنفردة 

                                                 
(

1
)

R. G. Schwartzenberg
- 

 L’autorité de chose décidée
- Op. Cit 

P
120.

   
(2)

 
J.M. De la moutte- L'acte juridique unilatéral, O

p. Cit. 
p
41n

o
 31

. 

(3)
 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif,O

p. Cit
, T2 p

197
. 

(4)
 
Ch. Eisenmann –O

p. Cit
, T2 p

202
. 
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، أن أنهتتتا صتتتفة فتتتي اارادة صتتتفة فتتتي اارادة اللع نتتتة فتتتي التصتتترذفستتتلة ا حاد تتتة هتتتي  ٍذ 
  عنتتي لط قتتا  صتتدوره عتتن فتترد الطتتابس اللنفتترد ل علتتل اادارن او  ا 1ساتهتتالنظتتورا   ليهتتا فتتي ذ

فقتتد  شتتترم فتتي تكو،نتت  أكثتتر لتتن فتترد  علتتل كتتل لتتنهم فتتي لرح تتة لتتن لراحتتل تكو،نتت ،  واحتتد،
ولتتس ذلتتم  عتبتتر  تترارا   دار،تتا  طاللتتا أنهتتم جل عتتا   عل تتون كطتترذ واحتتد لحستتاب جهتتة  دار،تتة 

ذا كا تفتر  أن  حلل القرار تو  عا  واحدا ، فتان تعتدد التوا  تس  وحدان ة التصرذ نتواحدة، وان
ا هتذا لتس ا ختذ بعتين ااعتبتار أن هتذا أ ضتا  لتس طتابس ااحاد تةفي لتن القرار ا يتعتار  

التعدد ا يهدذ كلا فتي العقتد اادارن  لت  تحديتد نوع تة العال تات اللتبادلتة ف لتا بيتنهم، وأن 
، وهتتي اللصتت حة هتتذا العلتتل، تقتتوم ع تت  وحتتدة اللصتت حةالعال تتة بتتين اللشتتاركين فتتي  نشتتاد 

 ا   8سول ل اللصال  اللتعددة أو اللتضارعة العالة،
ع ت  ل قترار، وفرضت  االاالتات االرة صفة للبررات  في االطابس اللنفرد ل قرار اادارن و،جد 

 ا 3س  بصرذ النظر عن  بولهم أو عدم  بولهماللخاطبين ب
تبتتر القتترار اادارن صتتادرا  عنهتتا، فتتان ا لتتر بستت ط عنتتدلا يتتنف وعتتن تحديتتد الجهتتة التتتي  ع

دون لشتاركة  ،القانون أن جهة  دارة لعينة هي اللختصة باصدار  رار  دارن بصتورة لنفتردة
 تتتتدخ ر صتتادرا  عتتن هتتذه الجهتتة اادار،تتة، حتتت  ولتتو أن ستت طة أختترى، فتتان هتتذا القتترار  عتبتت
كتتان دور هتتذه الجهتتات اللتعتتددة، وستتواد  ا تصتتر وأ تتا  عتتدة جهتتات  دار،تتة فتتي  عتتداد القتترار، 

دور  يجتتتتابي فتتتتي تحديتتتتد  اع تتتت  لجتتتترد اللشتتتتاركة اللاد تتتتة فتتتتي صتتتت اغة القتتتترار، أو كتتتتان لهتتتت
   ا 4سالقانوني  لضلون
ل  ذا فتتر  القتتانون لكتتن   صتتدار القتترار، فتتان هتتذا القتترار  عتبتتر فتتي عتتدة جهتتات  دار،تتة تتتدخو

كلا لو فر  القانون أن  صدر  رار بااشتترام ، ت شاركأوجب القانون لصادرا  عن كل لن 
 بين وا،ر،نا 

وع ت  العكتتل  ذا أنتار القتتانون ستت طة  صتدار  تترار لعتتين بشتخٍف لعتتين فقتتط، فتان كتتل لتتن 
 ا   5س شركهم في صنس القرار ا  عتبرون لن لصدر، 

                                                 
(

1
) G. Dupuis- Définition de l'acte unilatéral -Mélanges Eisenmann 1977 p209.     

(
2
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p15 n

o
17. 

(
3
)  P. Delvolvé – Op. Cit. p12 n

o
7. 

(4)
 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, Op.

 Cit
 T

1
 p
420

. 

(
5
)  P. Delvolvé – Op. Cit. p15 n

o
14. 
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ذا نفَّ القانون ع   وجوب أخذ رأن جهة  دار،ة لعينتة  بتل اتختاذ  ترار لعتين،  قترار فتان الوان
ط بهتتتم ستتت طة تو  تتتس القتتترار لألشتتتخاف التتتذين أنتتت  لتتت  الشتتتخف أو فتتتي هتتتذه الحالتتتة   ستتتند  

صتتدارها ألتتا ا شتتخاف أو الهي تتات التتتي  ستتت ام القتتانون أختتذ رأيهتتا  بتتل اتختتاذ القتترار، فتتال  وان
، ستتواد  أكانتتت استشتتارتها  لاال تتةتبتتر لتتن بتتين الهي تتة التتتي أصتتدرت تع

اخت ار،تتة، وستتواد   مأ  1س
 بهاا  غير ل الةٍ  مبلضلون ااستشارة أ اادارة ل الة  أكانت 

،ختتترج أ ضتتتا  لتتتن بتتتين الهي تتتات اللصتتتدرة ل قتتترار ا شتتتخاف التتتذين  كتتتون لهتتتم حتتت  ا تتتترال و 
 القرارات، لا دالت الس طة التي تتخذ القرار النها ي غير لقيدة بهذه اا تراحاتا

خضتتس للصتتاد ة ستت طة الوصتتا ةا وبالنستتبة ل قتترارات التتتي تصتتدر عتتن الهي تتات الاللركا،تتة وت
أن للارستتتة الدولتتتة بواستتتطة  حتتتدى وااراتهتتتا ستتت طة الوصتتتا ة اادار،تتتة ع تتت  ف عتبتتتر القضتتتاد 

 ا 8س بعتتت   تتترارات الب د تتتة ا تجعتتتل لنهتتتا صتتتاحبة القتتترار اادارن التتتذن  صتتتدر عتتتن الب د تتتة
،  ن و كفي توج   الطعتن  لت  القترار الب تدن ل شتلل كافتة عناصتره ولنهتا عنصتر اللصتاد ة

 ا  3س اللصاد ة هي شرر لن شرور نفاذ القرار الب دن
 

 صفة اإلنفراد تميِّز القرار اإلداري عن العقد اإلداريثالثًا: 
 

ا تعتبتتر العقتتود اادار،تتة بأنهتتا  تترارات  دار،تتة  نهتتا ا تعب  تتر عتتن  رادة اادارة لوحتتدها،  -53
فعنتتد تال تتي اارادات ينعتتدم ا  4سا ستتو ةبتتل تجتلتتس فيهتتا  رادتتتي اادارة والجهتتة اللتعا تتدة لعهتت

ا واللعتتايير اللعتلتتدة لتلييتتا  5س اصتت ة ضتترور،ة فتتي القتترار اادارن ركتتن اانفتتراد التتذن هتتو خ
العقد عن القترار اادارن فتي الحتاات الل تبستة تكلتن فتي الو توذ ع ت   رادة اادارة اللنشت ة 

ا فهتتتو "عقتتتد" عنتتتد ل علتتتل القتتتانوني، بحيتتتث  عتبتتتر " تتترار" عنتتتد كفا تتتة  رادة ا ادارة لفرضتتت  وان
 وجوب تال ي اارادتين لنشو  ا 

                                                 
( من األمثلة عن االستشارة اإللزامي 1)

ة
واجب استشارة المجلس األعلى للتربية -قبل اتخاذ القرار 

في فرنسا 
 أو التعليم. قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتربية 

C.E. 19 mars 2007, Mme X et autres, req. n° 300467 

 314م.ش. قممرار رقممم -249ص 2م 1111، الرقيممب االول يوسممف باخوو/الدولممة ومحافظممة مدينممة بيممروت، م.ق.إ. 1111حزيممران  1تمماريخ 911( م.ش. قممرار رقممم 2)

 .311ص 1119 ، يوسف أبو عبد هللا / الدولة، م.ق.إ.1112كانون األول  31تاريخ

 .11ص 1192، بلدية انطلياو والنقاش/ جورج مشعالني، م.إ. 1194كانون األول 11تاريخ 1199( م.ش. قرار رقم 3)

(
4
)

C. Yannakopoulos- La notion de droits acquis en droit administratif français,Op.
 Cit. p55

 no
102

.  
(

5
)G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit administratif
- Op. Cit. T1 p248.

 
 

 .941ص 1122-1124الطبعة األولى  -دار النشر للجامعات المصرية -الجزء األول -مبادئ القانون اإلداري -د. توفيق شحاتة
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ن ستتبقت  لوافقتتة اللعنتتي بتت  أو  فتتي الحالتتة ا ولتت  يبقتت  العلتتل القتتانوني لوصتتوفا  بتتت "القتترار" وان
رادة ا  1سأعقبتتتت  ألتتتا العقتتتد اادارن ف تتت ل لتتتن صتتتنس اادارة وحتتتدها بتتتل لصتتتدره  رادة اادارة وان

هتذا الطترذ ااختر  تد  كتون ست طة  دار،تة أخترى أو  كتون فتردا  شخف آخر لتعا تد لعهتا، و 
عاد تتا ا فكتتان لبتتدأ حر،تتة اارادة أو حر،تتة التعا تتد هتتو أستتال العقتتد التتذن تبرلتت  اادارة، بينلتتا 

 ا 3سوحيد الطرذاللتلي  ا أصال  بأن   ، 8س كون الخضو  واالاام هلا لا  لي  ا القرار اادارن 
فالقرار اادارن هتو التذن  ينشتأ لتن أجتل أن  حكتم  االعلل وآثارهفلا ينظر   ل   هو لضلون 

تصتترفات أشتتخاف هتتم أجانتتب عتتن لصتتدره، أن أشتتخاف ثتتالثين بالنستتبة  ل تت ، بينلتتا يهتتدذ 
العقتد اادارن التذن تبرلت  اادارة لتس فر،ت  و ا  4سل  تنظ م العال ة اللتبادلة بتين طرف ت  العقد 

 تت  الفر تتاد وا يجتتوا تعدي تت  بتتارادة لنفتتردة، ع تت  عكتتل واحتتد أو أكثتتر، ا تترتتتب آثتتاره  ا ع
 ا 5سالقرار اادارن الذن  سرن ع   الرير دون رضاهم

ختالذ العقتد اادارن،  ن هتذا ب، والت تااات الست طة العالتةوفي القترار اادارن يتضت  طتابس 
ادارة، بينلتا فتي الفرد اللتعا د لس اادارة  د ارتض  و بل بارادت  الحرة االتتاام فتي لواجهتة ا

القرار اادارن فان اادارة بدون رضاد ا فراد أو  بولهم تقوم باتخاذ علٍل لتن جانبهتا وحتدها 
وعارادتهتتا وحتتدها لتنشتت  حقتتا  للصتت حة بعتت  ا فتتراد أو التاالتتا  أو واجبتتا  ع تت  عتتات  هتت اد 

 ا   6سا فراد
لصتتادر الشتترع ة، وا  لكتتن صتتدرا  لتتن ل، كانتتت أو خاصتتة  دار،تتة   ،ا تشتتكل عقتتود اادارةو 

قترار اادارن، القترار التذن ل، فلتثال   يبقت  لتلتعتا  بصتفة ا 7سط ب  بطالها لتجاوا حد الست طة
ر   ن كتتان   صتتد  كانتتت  ،اتفا  تتة غايتهتتا تنظتت م لرفتت  عتتامأنشتتأ الوكالتتة اا   ل تتة لالستشتتفاد، وان

                                                 
 .421ص 2م 1111، مصطفى كباره/ بلدية طرابلس، م.ق.إ. 1119أيار  1تاريخ 241( م.ش. قرار رقم 1)

(2)
Ch. 

Bréchon-Moulènes
 
- Liberté contractuelle des personnes publiques- AJDA 1998 p643.  

(
3
لليبكو ش.م.ل./ الدولة، -، الشركة اللبنانية الدولية للبترول2113أيار  22تاريخ  212(م.ش.  قرار رقم 

 .111ص 2م 2119م.ق.إ. 
(4)R. Chapus

-
 Droit Administratif Général 

Op. Cit. 
Tome I- 

p
482 n°

653.
  

2، بلدية صيدا/مؤسسة سنتراتود، مجلة العدل2113أيار  21تاريخ 13/2113م. قرار رقم ( م.إ. 2)
3و

ص 2113/
193
. 

 .499ص  2112منشورات الحلبي الحقوقية  -مبادئ وأحكام القانون اإلداري -د. دمحم رفعت عبد الوها (  9)

(7) C.E. Ass. 8/1/1988, Min chargé du plan c/ Communauté  urbaine de strasbourg, A.J.D.A.1988,  137, Chron. Azibert et de 

Boisdeffre 
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ان ااجتلتتتتاعي والنقابتتتتات ااتفا  تتتتة اللبرلتتتتة بتتتتين الضتتتتلكتتتتذلم فتتتتان و ا  1سااادارة طرفتتتتا  فيهتتتت
العلال تتتة، ونالتتتت لصتتتاد ة التتتوا،ر بلوجتتتب  تتترار واارن دخ تتتت بلوجبتتت  هتتتذه ااتفا  تتتة حيتتتا 

ا وفتتي  8سالتنفيتتذا فتتان هتتذا القتترار هتتو  تترار  دارن لنفتترد الطتترذ ولتت ل اتفا تتا  لتعتتدد ا طتتراذ
ا  أن خضتتتو  ااتفا  تتتات الحاصتتت ة ستتتندالفرنستتتي  ضتتت ة لشتتتابهة،  ضتتت  اللج تتتل الدستتتتورن 

  لتتن  تتانون الضتتلان ااجتلتتاعي  لتت  لصتتاد ة الستت طة الواار،تتة، فتتان لهتتذه L. 165ل لتتادةس
 ا   3ساللصاد ة ع   ااتفا  طب عة القرار التنظ لي

 عتبرهتتا ااجتهتتاد و اللصتتادرة، ولتتن ا لث تتة التتتي هتتي لوضتتس  شتتكا  لتعتتدد أطرافهتتا، نتتذكر  
صتتادرة ضتتلن ف تتة القتترارات هلت فتتي  دراج اللاارادة اللنفتتردة هتتي التتتي ستتا، فتت 4سا   دار،تت ا   تترار 

هي ل ست عقدا  بين فتر،قين بتل هتي  جتراد  كراهتي لتن جانتب واحتد تتختذه الست طة اادار،ة، ف
ا وفتتي اللصتتادرة ا ت تقتتي  رادة فتتر،قين لتحديتتد  5سلتتتألين اللصتت حة العالتتة فتتي ظتتروذ لعينتتة

نلت ا هتي تتدبير ل  تت تتختذه الست طة الحقو  واللوجبات اللتبادلة التي تنشتأ عتن ارتباطهلتا وان
لتتن جانبهتتا وحتتدها فتفتتر  ع تت  اللالتتم بلوجبتت  تقتتد م اللستتكن وتتت لن لتت  اللنفعتتة اللقاب تتة 

ا تنشتتتت  اللصتتتتادرة أن حتتتت  لكتستتتتب ل شتتتتخف ا  بحيتتتتث  6سبتتتتالطر  اللحتتتتددة فتتتتي القتتتتانون 
 اللستتتتتفيد لنهتتتتا، بتتتتل أن لتتتتادارة ستتتت طة فتتتتي تقر،تتتتر اللصتتتتادرة وفتتتتي  لرا هتتتتا  ذا لتتتتا رأت أن

  ا 7سالظروذ التي أوجبتها  د االت أو أن ا وضا  القا لة تحتم هذا االراد
وبعتتد طفتترة العقتتود اادار،تتة خاصتتة  فتتي لجتتا  تك يتت  القطتتا  الختتاف بتتادارة لرافتت  عالتتة، 
والعقتتود اللبرلتتة بتتين اادارة اللركا،تتة واادارات الاللركا،تتة، وكتتذلم لتتا نشتتهده فتتي لبنتتان لتتن 

أ  طترل التستا   د استشتار،ة أو تك يت  شتركات بتقتد م خدلتة لحتددة، بتدكثرة ال جود  لت  عقتو 
هتتو العلتتل اللهتت لن ع تت  نشتتار اادارة، أم أن العقتتد ا اا  القتترار اادارن  حتتو  لتتا  ذا كتتان

                                                 
(

1
)CE, 14 janv. 1998, Synd. nat. personnels aff. sanit. et soc, D. A.199, comm. n° 

221, note J.-C.B. 
 

(2)C.E. 18 février 1977, Hervouët, Rec. p98; C.E. 9 octobre 1981, Synd. des médecins de Haute-Loire, Rec. p360. 

(3)C.C. n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, Rec. Cons. const. 

p33.  

 .221ص 1م 2113لعام  14الوطني، م.ق.إ. العدد وزارة الدفاع  –، فرنسيس أبو جوده/ الدولة 1111كانون الثاني  14تاريخ 292( م.ش. قرار رقم 4)

 .11ص 1191وزارة التربية الوطنية، م.إ.  –، ناظم الريشاني/ الدولة 1121تشرين األول  29تاريخ  249( م.ش. قرار رقم 2)

 .113ص 1192وزارة الداخلية، م.إ.  -، حسين جاهد/ الدولة 1192آذار  24تاريخ 291( م.ش. قرار رقم 9)

 .11ص 1192، المقدم نخله مغبغب/ الدولة، م.إ. 1192كانون الثاني 21تاريخ 32قرار رقم ( م.ش. 9)
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ضتتلن و  لكتتان القتترار اادارن كأستت وب لتتن القتتا م ع تت  التقتتاد  رادتتتين هتتو فتتي طر،تت  الح تت
 ا   1سأساليب العلل اادارن 

 
 اإلداري على القرارالموافقة و فة االنفراديةالص ة الرابعة: الفقر

 

ذا ا صتتتل أن القتتترار اادارن هتتتو تعبيتتتر عتتتن  رادة لنفتتتردة، أن  رادة اادارة وحتتتدهاا  -54 وان
كان طابس اانفراد  عني أن هذا القرار  صدر دون  رادة أو خالفا  ارادة اللختاطبين بت ، لكتن 

ن بتتتالقرار لتتتوافقين لستتتبقا  ع تتت  صتتتدوره، أو  كتتتون تطبيتتت  و يتتت كتتتون اللعن فتتتي حتتتااٍت كثيتتترة 
 لن طرفهما تصرٍذ  يجابيٍ ع   صدور  أو  ،القرار لتو فا  ع    رادتهم

لتتت  أبتتتدا   لتتت  عال تتتة تعا د تتتة بتتتل يبقتتت  القتتترار   ا أن هتتتذا الرضتتت  أو القبتتتو  بتتتالقرار ا  حو  
ثر ع ت  ط تب ا فتراد أو لتوافقتهم ع ت  ا وا يترتب أن أ 8سلحتفظا  بطابس اانفراد الذن  لي  اه

نتيجتتة لتفتتاو  أو اتفتتا  لستتب  لتتس وحتتت  فتتي حالتتة  صتتدار القتترار با  3س تتراٍر تصتتدره اادارة
لعتتا ، وأن القتتو  بتتذلم  لتتل بك ان تتة  نانتتدلاج اارادتتتيذلتتم ال  عنتتي ، فتتالجلاعتتات اللعن تتة بتت 

  ا 4سحول  واالتبالالقرار اادارن و،خ   حالة لن الرلو  

واسترع  هذا النو  لن القترارات أنظتار الفقهتاد، لجهتة دور ولستاهلة ا فتراد فتي تكتو،ن ت تم 
لتحستتين عال تتة اادارة  فبتتدت هتتذه اللشتتاركة وكأنهتتا لظهتتر   ا 5سالقتترارات وفتتي تحديتتد فحواهتتا

بتتاللواطنين، وفتتي لرح تتٍة احقتتة دخ تتت فتتي لجتتا  التقنتتين بعتتد أن تبناهتتا اللشتتتر  وثبَّتهتتا فتتي 
 ا  6س انون  أكثر لن

                                                 
(1)N. Poulet-Gibot Leclerc, - La contractualisation des relations entre les personnes publiques- RFDA 1999 p551.  

(
2
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p116  n

o
19-20. 

(
3
) Y. Madiot- Aux Frontière du contrat et de l'acte administratif unilatéral: 

recherche sur la notion d'acte mixte en droit public français - -Op. Cit. p283 

n
o
528. 

(
4
)

R. Hostiou
- 

Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en Droit Français
- 

Op. Cit
.
  p25

; 
M. Stassinopoulos– 

Traité des actes administratifs – Op.
 Cit.

 p
61.  

(5)J. Rivero, Le système français de protection des citoyens contre l'arbitraire administratif à l'épreuve des faits, Mélanges Dabin, 1963, 

Sirey, t. II, p. 819; J.-M. Auby, La procédure administrative non contentieuse, D. 1956, chron. p. 27. 
(6)Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; loi du 17 juillet 1978 portant amélioration des relations entre 

l'Administration et le public ; loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs; Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la 



 

111 

قتترار بارادتهتتا الولتتن يرا تتب ك ف تتة صتتدور القتترار اادارن،   الحتتا أن ستت طة اادارة باصتتدار 
 اات ة ها في البنود عالج كون لرتبطا  بلراعاة ضوابط خاصة ساللنفردة 
 ابناد  ع   ط بالصادرة  القرارات اادار،ةأوا   

   ا  طب عت  اانفراد ةثان ا   واجب ااعالم اللسب  بالقرار ا ي ثر ع 
 سلا  اللخاطب بهاااادار،ة الصادرة بعد القرارات ثالثا   
 

 بناًء على طلبالصادرة القرارات اإلدارية أواًل: 
 

وعخاصتتٍة لنهتتا القتترارات  ،يوجتتد فتتي التعالتتل اادارن عتتدد كبيتتر لتتن القتترارات اادار،تتة -55
قرارات اللتع قتة بتعيتين اللتوظفين ا  لكتن الفرد ة التي يتو   صدورها ع    رادة ا فراد، فال

م اللوظَّتتت  اللعتتتيَّن لتتتن اادارة اللختصتتتة بط تتتب  ع تتتن ف تتت  عتتتن  أن تصتتتدر  ا بعتتتد أن يتقتتتدَّ
 رغبت  في اانتساب  ل  س م الوظ فة العالةا

تتراخ ف للارستة لهتن  اعها، ستواد  أكانتت تتراخ ف بنتاد أم رارات لن  التراخ ف ع   أنو و 
تتتراخ ف  متتتراخ ف النقتتل، أ مباشتترا  أو استتتعلا  ا لتتالم العالتتة، أ ما، أحتترة ع تت  أنواعهتت

بالق تتتام بعلتتتل أو نشتتتار لعتتتين كالتظتتتاهر أو تأستتت ل الجلع تتتات أو حلتتتل ستتتالل أو رختتتف 
الصتتيدا وغيرهتتااا  ضتتاذ  ليهتتا ا حتتة كبيتترة لتتن القتترارات اادار،تتة التتتي تصتتدر بنتتاد  ع تت  

م  ليهتتا ط تتتب ط تتب ذون الشتتتأن،  بحيتتث ا تستتتتط س اادار  ة  صتتدار ت تتتم القتترارات  ا  ذا   تتتد  
 بهذا اللعن ا 

ن ستبقت  لوافقتة اللعنتي لالقترار اادارن في كل هذه الحاات، يبقت   حتفظتا  بطتابس اانفتراد وان
نظر،تة العقتد لتس أو باللقارنة  -تع و  صدور هذا القرار ع   ط ب حت  ولو،  1سب  أو أعقبت 

فتان  بتتو  اادارة بهتتذا الط تتب أو  صتتدر القتترار لصتتالح التتن الشتتخف التذن  ع ت  عتتر ٍ  -
ا  عنتتتي أن هتتتذا القتتترار تحتتتو َّ  لتتت  عقتتتٍد بتتتين طتتترفين، اادارة ولتتتن صتتتدر القتتترار  ،العتتتر 

 لصالح ا 
                                                                                                                          
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement; Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 relative aux procédures fiscales et 

douanières; Décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'Administration et les usagers;Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.   

(
1
)G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit administratif
- Op. Cit. T1 p238.  
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  1سوحتتت  فتتي  طتتار الوظ فتتة العالتتة، فتتان العال تتة بتتين اادارة واللوظتت  هتتي باجلتتا  الفقتت 
نلا   8سوالقضاد  هي ذات طابٍس نظاليا  ل ست ذات طابس تعا دن وان

لتم يجتد فيهتتا الفقت  هتتذه القترارات ذات طب عتة لتليتتاة عتن ستا ر القترارات اادار،تتة، و  تم  عتبتر ف
ع ت  خاصت ة اانفتراد التتي تلي  تا كتل أنتوا  القترارات اادار،تةا والستبب فتي ذلتم أنت  أن تأثير 

اادارة فتتتي هتتتذه  اللصتتت حة لصتتتدور  تتترار  دارن، فتتتان ستتت طة  ذا اشتتتترر القتتتانون لوافقتتتة ذن
لتن حيتث أنهتا ا تستتط س  صتدار ذلتم القترار  ا  ذا تتوفرت أستباب  التتي  ة  كون لقيتدَّ الحالة ت

 ا   3سعينها اللشتر  وهو ط ب لسب  لن ذون اللص حة
و لكن القو  بأن رض  ا فراد هو ألر ضرورن لن أجل صتحة القترار اادارن،  ا أن هتذا 

لتتت   لتتت  عقتتتد، الرضتتت  ا  ري  تتتر الطب عتتتة القا لستتتاواة بتتتين  ن ا نون تتتة ل قتتترار اادارن وا  حو  
 رادتتتتين اادارة واللعنيتتتين بتتتالقرار، فهنتتتام دا لتتتا  تفتتتو  ارادة اادارة، وهتتتذا لتتتا ا يتتتتالدم لتتتس 

 ا  تالطب عة العقد ة القا لة ع   تساون اارادا
فتراد اللعنيتين بتالقرار فهتي ل ستت فالقرار اادارن يبق  دا لتا  نتيجتة  رادة واحتدة، وألتا  رادة ا 

القرار اادارن، وهي عنصر خارجي ل ست لن أركان القترار  لسب  اصداربأكثر لن شرر 
 ا  4سبخالذ هذه اارادة في العقد التي تكون ركنا  أساس ا  لن أركان 

فتقد م ذون اللص حة ل ط ب لن أجل استصدار  رار  دارن  نلا هو تصرذ  لاالي لتن  بتل 
د ا فتتتراد لتتتن أجتتتل الق تتتام بالعلتتتل لوضتتتو  هتتتذا القتتترار، فالطبيتتتب التتتذن  حلتتتل شتتتهادة هتتت ا

والكفتتادة الالالتتة فتتي لهنتتة الطتتب ا  ستتتط س أن  لتتارل لهنتتت   بتتل ااستحصتتا  ع تت   ذن 
لسب  بص رة  رار  دارنا ول سسو جلع ة ا  لكنهم لباشرة أعلالهم الع ن ة  بتل استصتدار 

تتتوفر فتتيهم شتترور ااستحصتتا  ع تت  الجنستت ة ا  لكتتن أن  تترار لستتل  ع تتم وخبتترا ولتتن ت
 ستتلوا لبنتتانيين  بتتل صتتدور القتترار اادارن سلرستتوم بلتتنحهم الجنستت ة ، ولتتن  لت تتم ا ر  

                                                 
 211ص مرجع سابق  –الكتا  األول  -القانون اإلداري العام – د. فوزت فرحات(  1)

، األ  1111كانون األول  19، تاريخ12-24/11؛ م. ش.قرار رقم129، ص1193، أنطونيوو/الدولة، م.إ.1192كانون األول  11، تاريخ1221( م.ش. قرار رقم 2)

 .11، ص13-12وزارة التربية، م.ق.إ.  –سالمة/الدولة 

(
3
) S. Caudal -Les procédures contradictoires en dehors du contentieux-RFDA 

2001 p13.
  

(4) M. Stassinopoulos– Traité des actes administratifs – Op.
 Cit.

 p
61

. 
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ولواد البنتاد والخترا ط الهندست ة ا  ستتط س لباشترة البنتاد  بتل الحصتو  ع ت  رخصتة البنتاد، 
 رخصة   ادة س ارةاااولن  ل م س ارة ا  ستط س السير  بل الحصو  ع   

لتتن ختتتال  هتتتذه الصتتتورة نتأكتتتد بتتتأن القتتترارات الصتتتادرة بنتتتاد  ع تتت  ط تتتب هتتتي أستتتل  تج  تتتات 
اارادة اللنفتتتردة واستتتتخدام اادارة الت تتتااات الستتت طة العالتتتة، فهتتتي بهتتتذه القتتترارات تلنتتتس لتتتن 

وجتب  ترار تتوافر ف   الشرور لن أن يبدأ بالعلل الذن ير،د  بل أن تسل  ل  اادارة بتذلم بل
الحتد لتن  ا  صدر عنهاا ولا الهدذ لن  لاال ة استصدار  رار لستب   بتل لباشترة العلتل، 

الفوضتتت  وعشتتتوا  ة تصتتترفات اللتتتواطنين، لتتتس لتتتا ينتتتتج عنتتت  لتتتن اضتتتطراب فتتتي اللجتلتتتس 
 لخاطر جس لةا وتعر،  ااستقرار وا لن العام ل

 بتل الحصتو  ع ت  ااذن أو العلتل القانون ة بأن يباشر  فر ف   الشرورفالسلال لكل لن تتو 
الحفاظ ع   هذا اانتظام العتام  كون هو خر  لقواعد اانتظام العام في اللجتلسا و ، ااجااة

ع تت  الستتلال أو علتتل خاضتتس لقتترار لستتب  لتتن اادارة، بالحصتتو   عبتتر تقييتتد للارستتة أن
 لقانوناااجااة اللسبقة التي تصدر بارادة اادارة اللنفردة طبعا  ضلن حدود ا

 
 االنفرادية طبيعةوالواجب اإلعالم المسبق ثانيًا: 

 

 ذا كانت القرارات اادار،ة تصدر عن اارادة اللنفردة لادارة،  ا أن لفهوم اادارة،  -56
وارتبار لهالها بتحقي  النفس واللص حة العالة، وأنها تهدذ لخير اللجتلس وتطوره 

دة اللنفردة في اتخاذ القرارات لرتبط بهدذ سالي واستقراره، كل ذلم جعل لن عنصر اارا
 أوجب لن  اادارة هكذا الت اا لكي تتلكن لن الق ام بواجباتها ع   أكلل صورةا

وهذا الهدذ السالي جعل لن  صدار القرار لرتبطا  بلص حة ا فراد والهي ات ااجتلاع ة 
ت وفجا يتهاا لن هنا تكال ت لهدذ لس سر،ة القراراواللجتلس ككل، وا تتالدم خدلة هذا ا

 سل  هذا ااعالم بحيث  صداره،  بل انفراد ة لس التاام اادارة باعالم اللخاطبين بالقرار ا
اللسب  بتجنب الفجا  ة أو  صدار  رارات لم تكن داخ ة ضلن تو وس اللخاطبين بهذا 
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القرار أو تط عهم ع   س  ل  اللعنيين بتستلو  -لجااا  -ادارة بالوجاه ةاف تام  ، 1سالقرار
 ا 8سلضلون  وتت ق  لنهم اا ضاحات واانتقادات ع   لضلون 

م احيث  ،لهذا اللوجب أهل ة خاصة في اللجاات اا تصاد ةو  لشركات عادة  لا تنظ  
النافذة، فاذا حصل أن تريير  نظلةوالهي ات اا تصاد ة لنظلة ش ونها ع   أسال ا 

ان ذلم سينعكل س با  ع   الوضس اا تصادن و ضر طارد في التنظ م القانوني ف
باللصال  الخاصة والعالة ع   حٍد سواد، لن هنا كان للبدأ ااعالم اللسب  وحت  

 ا 3ساللشاورة أهل ة خاصة بالنسبة ل قرارات اللتخذة في الحقل اا تصادن
 - ات اللح  ة استجابة  للطالب النقابات أو أصحاب اللهن أو الهي-تعلل اادارة وعندلا 

ع    صدار  رار  دارن تنظ لي يجدون حاجة ل حة اصداره، أو ع   العكل  ط بون لن 
  لس ا وضا  الوا ع ة اادارة  صدار التعد الت الالالة ع    رار ساب  لعدم تال ل  

ضرابات الفر،  اللخاطب بتطبي   والقانون ة الجديدةا أو حت   د تذعن اادارة لتظاهرات وان
ار فتعلل ع    لرا  ، فال  لكن القو  في هذه ا لث ة اللطروحة أن القرار اادارن القر 

صادر عن  رادة اللخاطبين بالقرار وأن اادارة  نلا نفَّذت  رادة ه اد ا  رادتها الذات ة 
 خاصة  في الحالة التي تذعن فيها اادارة لهذه اللطالبا 

أو ا شتخاف التذين  ستتهدفهم  ع ت  رضت  الشتخف  تانونيٍ  ن أثترٍ هو عدم ترتوتب أ، اللبدأف
 صتتدار القتترار ا بتتل  ن حصتتو  اادارة ع تت  لوافقتتة لستتبقة للتتن تتفتتاو  لعهتتم ع تت  القتترار
طابع  ا حادن ساللنفترد ا ونتيجتة لهتذا ا لتر، فتان القاضتي قرار هذا العن  نفيا ي اادارن 

لرا تت  أو حتتت   قبتتل فتتي أن تتتنق  اادارة هتتذا ااتفتتا  اللعنتتون، أو أن ت  جتتأ  لتت  تعدي تت ، وان
 ا   4سصرذ النظر عن اتخاذه

 
تعاا واجب ااعالم اللسب  لس اوا  الدولة البول س ة، بحيث االت لعها  د و  -57
السر،ة أو الفجا  ة، وح َّت لكانها الشفاف ة وتعا،ا الثقة اللتبادلة بين اادارة  تالقرارا

                                                 
(1)C.E. Ass. 24 mars 2006, Société KPMG, AJDA 2006 p1028, note C. Landais et F. Lenica 

.
 

(2)S. Caudal -Les procédures contradictoires en dehors du contentieux-RFDA 2001 p13.  
(3)S. Calmes

 
- Du principe de protection de la confiance legitime en droits Allemand, Communautaire  et Français- Thèse pour 

obtenir le grade de docteur de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) le 27 janvier 2000.p479 et suite.  

(4)  C.E. Ass. 23.3.1973, Féd. Des personnels de la défense nato, CFDT, AJ 1973, 503, note U.S. 
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لبدأ عام ل قانون ، كلشروعة ل لواطنينالثقة اللبدأ واللواطنينا وتب ورت هذه الثقة بانطال  
 القرارات اادار،ةاالقوانين و سرن ع   ،   1سوفقا  لقانون ااتحاد ا وروعي

اادار،ة، أن تتخذ ا نظلة ل يعدرغب بتيتوجب ع   اادارة عندلا توانعلاا  لهذا اللبدأ، 
ا نظلة نالها ذون اللص حة لن  لن أجل أن ا تصطدم بالثقة التي، التدابير اانتقال ة

القانوني لنظورا   ل   لن ااو ة  ستقرارنتيجة طب ع ة للبدأ اا ،و عتبر هذا اللبدأ ا 8سالسابقة
ولم  كن هذا اللبدأ غر،با  عن القانون الفرنسي، حيث كان  ا 3ساللص حة اللشروعة ل فر اد

لم في  ضا ا اللس ول ة ل  بع  التطب قات الخجولة في ااجتهاد لنذ الن طو،ل وذ
الناش ة عن ااعالم الخاط ،  وفي  ضا ا الوعود التي لم ت تام بها اادارة، حيث نجد 

بصورة   ول ة اادارة الناش ة عن تريير  راراتهاحكلا   د لا  ولنس ا  للج ل الدولة رتب لس
 ا  4سفأخ َّت بواجب الحفاظ ع   استقرار أوضا  اللستدعي اللشروعةغير لبررة، 

لل ا فراد أضرارا  بسبب تعدي ها تح    اادارة عند للارسة نشاطها أن تعلل ع   أن افع   
 ،فجا  ةأن يتمَّ التريير بصورة  لن غير الضرورن  ذ غير اللتو س ل قواعد التي أصدرتها، 

و ضت لحكلة  بدا ة ستراسبوغ بأن بسبب أهداذ التعديل أو النتا ج اللتوخاة لن ا  سواد
ذا التي تبرر ه تطورات الحديثة  رار  دارن، استجابة  لام الس طة اادار،ة ع   تعديل   د

لخاصة عبر ا  وضا ع   لراعاة    تعديل الجديدلاتخاذها دون أن تعلل عند التعديل، 
ذالالالةا  اانتقال ةفراد لسبقا ، أو اتخاذ التدابير ا   عالم بصورة وطب    التعديل حصل  وان

تكون اادارة لس ولة فتتبس أثر لباشر وس بي ع   النشار اللهني ل لستدعي، اسو فور،ة، 
  ا 2سعن الضرر الالح  باللستدعي والناجم عن التعديل اللفاج  ل قواعد اللطبقة

ألا في لبنان فال  ظهر أن لج ل شورى الدولة ال بناني  د أخذ بهذا اللبدأ، فعندلا ألر  
در السكرن بصورة لفاج ة وأضر بلصنس كان اشترى لج ل الواراد الدعم عن الشلن
ع    ي    لج ل شورى الدولة، لم لدى القضا ا  لج للعدات حديثة  بل نحو عام، فان 

                                                 
(1) Aff. 7/56 et 3 à 7/57, D. Algera  c/ Assemblée commune de la CECA, Rec.,III,p81 – Cité par Letemendia – Retrait et 

abrogation des actes administratifs individuels. – Etudes Europeennes 1987 –p175 

(2)R.S  .– Note sous C.E.16 mars 1998, Assoc. élèves, parents d’élèves et professeurs des classes – Dr. adm.1998 – Comm 149
.
   

(3)
M. Fromont - Le principe de sécurité juridique- AJDA 1996 p178.

 

(4) C.E.22 novembre 1929, Cie des mines de Siguiri, Sirey 1930,III , p17 – Cité par R. Chapus
-

 Droit Administratif Général 

Op. Cit. 
Tome I p100 no135

.
 

(5)T.A. Strasbourg, 8 décembre 1994,  Entreprise Freymuth c/ Ministre de l’environnement, A.J.D.A. 1995 p555  
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 قرر أن  كان عات  اادارة أن لوجب باعالم اللخاطبين بهذا القرار بصورة لسبقة، كلا لم 
نلا ردَّ اللج ل اللراجعة لنحهم فترة انتقال ة لن أجل أن يرتبوا أوضاع   اادارة  عهم، وان

 ا 1سلعتبرا  أن هذا القرار اادارن برفس الدعم هو لن ف ة ا علا  الحكول ة
الذن  عرَّذ بأن  القانوني  ااستقرار  ل  جانب لبدأ حلا ة الثقة اللشروعة  ق  لبدأ

القاسي في  أو الترير ااستقرارلر،بة أو عدم ا استبعادنة والحلا ة التي ترلي  ل  الضلا
ح  التحرم  فرادعطي ا  ، و اادارن الوسي ة اللوجودة  في النشار  أو هو تطبي  القانونا

اللرتج ة وغير  وااحتلااتفي ليدان  انوني ثابت، وذلم ل و ا ة لن اللصادفات 
 اأو التي تكون غير لستندة  ل  أسباب جد ة  8ساللدروسة والتي تصيب القواعد القانون ة

ب أن نحققها، وهو لبدأ أساسي في كل نظام  انوني، جو   لة اجتلاع ة يبدأ هذا اللوه
حيث أن كل لواطن يجب أن  عرذ لسبقا  وبصورة لحددة الفوا د وا ضرار الناجلة عن 

  ا  3سالقرارات التي تصدرها اادارة، وأ ضا  القواعد القانون ة التي ت فر  ع   
ستقرار القانوني وحلا ة الثقة اللشروعة،  ا أن ذلم ا ورغم التقارب الكبير بين لبدأن اا

 لبدأ واحدا عني أنهلا 
 عني أن  رارات الس طة اادار،ة تكون لتوافقة لس  اعدة  ،القانوني ااستقرارلبدأ ف

الثقة اللشروعة حلا ة لبدأ و  ا 4سلوضوع ة، هي  اعدة ثبات القواعد واللراكا القانون ة
ستقرار ع   ا  ل اال  الح  في أن اللستفيد لن القرار نالها التي  يهدذ  ل  حلا ة الثقةف

 خال  فترة الن ة لحددة ا 
 ااعتبارالقانوني  طب  بصورة لجردة، أن بدون ا خذ بعين  ااستقراراللبدأ ا و  أن ف

 أخذ بعين ، فالثاني أن لبدأ الثقة اللشروعة أاللبدو الوضس الخاف ل لستفيدين لن القرارا 

                                                 
مجلممس المموزراء –شممركة تصممنيع الشمممندر السممكري ش.م.ل./ الدولممة  -14/9/2114تمماريخ 2114 – 999/2113قممرار رقممم -( مجلممس القضممايا  1)

د. ، وتعليممق 

قيد اإلعداد.–شورى الدولة اللبناني في كتابه محطات هامة في اجتهادت مجلس  فوزت فرحات
 

(2)Heers
,M

 – La Sécurité juridique en droit administratif français:  Vers une consécration du principe de confiance légitime? 

RFDA1995 p963  

(3)
 M. 

Fromont  – Le Principe de sécurité juridique – A.J.D.A. 1997 p178  

(4)S. Calmes - Du principe de protection de la confiance legitime en droits Allemand, Communautaire  et Français- Thèse 

Pr
é

.p194.  
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واليوم  ا 1سالوضع ة الخاصة ل لستفيدين لن القرار، وبصورة خاصة حسن الن ة ااعتبار
 ا  8سأخذ لبدأ ااستقرار القانوني لو ع  ضلن اللبادد العالة ل قانون 

 
 القرارات التي ال تصدر قبل سماع المخاطب بهاثالثًا: 

 

ع تت  ط تتب أو بعتتد  عتتالم بنتتاد  لتتا ا  صتتدر  ا  -التتتي ذكرنتتا- ذا كتتان لتتن القتترارات  -52
، فتتان هنتتام نتتو  آختتر لتتن القتترارات ا تكتتون صتتادرة بصتتورة صتتح حة  ذا لتتم ين بهتتااللختتاطب

رارات اادار،تتة تستتتلتس اادارة لستتبقا  ل شتتخف اللعنتتي بهتتاا وهتتي حالتتة القتترارات التأديب تتة والقتت
لستبو ا  بستلا  ا ففي كال الحالتين ا  ص  القرار اللتخذ لا لم  كن لقنعةالتي تخفي عقوبة 
تطب قا  للبدأ الوجاه ة التذن  عتبتر لبتدأ أساستي وجتوهرن فتي أصتو   ، وذلمالشخف اللعني

انتقتل  لت  لجتا  القترارات اادار،تة ذات الطتابس ثتمَّ ،  3ساللحاكلات اللدن ة والجنا  تة واادار،تة
 التاديبي أو التي تخفي عقوبة لقنعةا
ة اادار،ة للعا بة تصرذ  ضرو بلسار اللرف  العام فالقرار التأديبي هو  لكان ة بيد الس ط

أو  شك  ل تلاد   خطرا  ع   انضباط ة العلل في اادارات العالة، فاذا ارتكب اللوظ  أو 
العالل لخالفة تأديب ة، فان هذه اللخالفة تستوجب استعلا  اادارة لس طتها التأديب ة واتخاذ 

للخالفة التأديب ة هي ركن السبب في اتخاذ اادارة أو فاالقرارات التأديب ة اللناسبة بحق ا 
 ا 4سلج ل التأديب ل عقوبات التأديب ة لقاد هذه اللخالفة

وعنتتتتد  صتتتتدار  تتتترار تتتتتأديبي يتوجتتتتب ع تتتت  الستتتت طة اادار،تتتتة أن تب تتتت  اللوظتتتت  التقتتتتار،ر أو 
وظت  لتن اللع ولات أو اللستندات اللوجودة بحواتها والتي بنظرها تدين  كي يتلكن هتذا الل

و عتبتر القضتاد أن ااجتترادات اللتضتلنة   بتالغ اللوظتت  ا  5سب تان أ والت  والتدفا  عتتن نفست 

                                                 
(1)S. Calmes - Du principe de protection de la confiance legitime.., Op. Cit. p215  

(
2
) C. Claire Landais & F. Lenica, - Sécurité juridique : la consecration- AJDA 

2006 p1028; B. Mathieu - Le principe de sécurité juridique entre au Conseil 

d'Etat- AJDA 2006 p841; L. Tesoka - Principe de légalité et principe de sécurité 

juridique en droit administratif français- AJDA 2006 p2214; M. Delamarre - La 

sécurité juridique et le juge administratif français- AJDA 2004 p. 186. 
(3)

 O. 
Schrameck

 
- Quelques observations sur le principe du contradictoire, Mélanges Braibant, Dalloz, 1986, p. 629. 

(
4
 .324ص  مرجع سابق -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  
.291ص 2م 2113لعام  12، ريمون هرموش/ الدولة، م.ق.إ. العدد 2111نيسان  11تاريخ 212( م.ش. قرار رقم 2)
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 بتتتتل  دانتتتتت  اللع ولتتتتات ا ساستتتت ة اللتتتتتوافرة لتتتتدى الهي تتتتة والستتتت طة اللختصتتتتة لتتتتن ا صتتتتو  
ا  1سالجوهر،تتتة، لتع  قهتتتا باللبتتتادد العالتتتة التتتتي يتتت دن عتتتدم احترالهتتتا ابطتتتا  القتتترار التتتتأديبي

ا و،تتدخل  8سفتتي القضتتا ا التأديب تتة لبتتدأ الوجاه تتة اللعلتتو  بتت  ألتتام الهي تتات القضتتا  ة ف طبتت 
ولعتتاونيهم، بينلتتا يتتدخل  تترار ستتحب   3س تترار كتت  يتتد اللختتاتيرضتتلن ف تتة القتترارات التأديب تتة 

 ا 4سرخصة سو  الس ارة ضلن ف ة العقوبة اادار،ة
القترارات التأديب تة، لتذا أوجتب ااجتهتاد تقتترب لتن  ألا القرارات التي تخفي عقوبة لقنَّعة فهتي

القترار ووضس لع ار تلييا القترار التتأديبي بأنت    خضاعها ل نظام الخاف بالقرارات التأديب ةا
استتتتقر  ا وبالنستتتبة لتتتتدابير الوضتتتس بالتصتتترذ، فقتتتد 5س تتتةوضتتتس للعا بتتتة أخطتتتاد تأديبالتتتذن ي

التتي تستتهدذ اللوظت   ادار،تةاع   اعتبار التدابير لج ل شورى الدولة في جل س أحكال  
تحتتتتار  أنيجتتتتب  ا ستتتتالوع تتتت  هتتتتذا  ا 6سبن تتتتة اجر،تتتتة هتتتتي بلثابتتتتة عقوبتتتتة تأديب تتتتة لقنعتتتتة

ا وصتتت نا  لتتت فتتتي الحقتتتل التتتتأديبي  اادارةبالضتتتلانات اللفروضتتتة ع تتت     بطتتتا استتتتحالة  وان
   اعن  اب الضلانات التأديب ة غ، رغم الذن ينطون ع   عقوبة تأديب ة اادارن التدبير 

ذا سكت النف عن تب ان هذه الحاات، ف قرر ااجتهاد أن  لتن الضتلانات  أدن هنام حد وان
وهتي وهلا لن الحقتو  اللحل تة دستتور،ا ، ستلد لن لبدأن الوجاه ة وح  الدفا ، ت ا ساس ة

اطتتال  الشتتخف اللعنتتي ع تت  الل تت  ليتتتلكن لتتن التتدفا  عتتن نفستت  وتقتتد م ضتتلانات توجتتب 
لتتتتذا فتتتتان اللراستتتت م التتتتتي تضتتتتلنت تتتتتدابير الوضتتتتس   ا 7سووثتتتتا   كتتتتل لتتتتا لد تتتت  لتتتتن دفوعتتتتات

تتتَ  بااصتتتالل  بالتصتتترذ والتتتتي اتختتتذت بحتتت  بعتتت  لتتتوظفي الف تتتة ا ولتتت  ضتتتلن لتتتا وص 
ذات ة ل شخف لوضو  التتدابير, والتتي يجتب  اادارن, هي لن التدابير اللبن ة ع   اعتبارات

                                                                                                                          
C.E. 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier, GAJA 2005 n

o
56 p348.

 

R. Odent- Contentieux Administratif, 
Op. Cit.

  p 188
8

 et 
p

2136. 

(
1
الجامعة  -وزارة الثقافة والتعليم العالي -، د. جبور/الدولة1/1/1114تاريخ  991. قرار رقم م. ش  (

 .911ص1112اللبنانية، م.ق.إ. 

(
2
)S. Bolle - L'engagement des poursuites disciplinaires dans la fonction publique 

Un régime « introuvable »- RFDA 2001 p421.  
 .21ص 1191، سركيس أبو فرح/ الدولة، م.إ. 1191كانون الثاني  21تاريخ  23رقم ( م.ش. قرار  3)

 .224ص 1م1111وزارة الداخلية، م.ق.إ.  -، دمحم حمزة/ الدولة1111كانون الثاني  9تاريخ 111( م.ش. قرار رقم 4)
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2
)
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6
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R. Odent
-
 Contentieux Administratif, 

Op. Cit.
  p

2142.  
 .223ص 1م 2114، الدكتورة آمال الفخري/ الجامعة اللبنانية، م.ق.إ. 2111كانون الثاني  11تاريخ  119( م.ش. قرار رقم 9)
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  بسبب عتدم ستلا  اللوظت   بتل أن يراع  فيها ح  الدفا ، وكانت جل عها عرضة  لابطا
أن أن  غفتتا  اادارة للوجتتب ستتلا  اللخاطتتب بتتالقرار  بتتل  ا 1ساتختتاذ  تترار وضتتع  بالتصتترذ

قترار بعيتب جتوهرن يت دن  لت   بطالت ا اتخاذ هذا النو  لن القرارات سي دن  ل  تعيوتب هتذا ال
رار، وأن ستتتلا  حتتت  ا يتتت ثر ع تتت  الطب عتتتة اادار،تتتة ل قتتتاللتتتس التتتتذكير بتتتأن هتتتذا اابطتتتا  ال

اللعنتتتتي بتتتت   بتتتتل  صتتتتداره، ا  حتتتتو    هتتتتذا القتتتترار  لتتتت  حكتتتتم  ضتتتتا ي، وا  لتتتت  اتفتتتتا  ثنتتتتا ي 
 ا طراذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(
1
)
 

م.ش. قمرار  -931ص 2م 2112، دمحم عبيمد / الدولمة، م.ق.إ. 2112أيمار  9تاريخ 491م.ش. قرار رقم 

م.ش. قممرار رقممم  -921ص 2م 2112، خليممل بممو منصممور/ الدولممة، م.ق.إ. 2112أيممار  1تمماريخ 413رقممم 
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 يصدر عن سلطة إدارية القرار اإلداري
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 دار،تتتة تصتتترذ  تتتانوني لنفتتترد صتتتادر عتتتن ستتت طة   ستتتتفاد لتتتن تعر،تتت  القتتترار اادارن " -59
عا  تة الست طة العالتة، يتلتس بقوة تنفيذ ة" أن ل صدر هذا القرار هو دا لا  شخف ينتلتي  لت  

لتتتن بتتتين الستتت طات العالتتتة، فتتتان الستتت طات اادار،تتتة هتتتي وحتتتدها التتتتي تتختتتذ  تتترارات تكتتتون و 
 ا   1سبطب عتها  رارات  دار،ة

العالتتة،  ذ لتت ل  ا ينطبتت  ع تت  كتتل عالتتٍل أو لوظتت  فتتي ااداراتلصتتط   ستت طة  دار،تتة و 
كتتل  دارن  ل تتم صتتالح ة  صتتدار القتترارات اادار،تتة حيتتث يتترتبط هتتذا القتترار بالستت طة التتتي 
لنحهتتا القتتانون هتتذا الحتت ، أن تل تتم ااختصتتاف الضتترورن ل تصتترذ بلوجتتب تقن تتة القتترار 

ا فتعتبتتر فقتتط  تترارات  دار،تتة القتترارات التتتي تنستتب  لتت  اادارة وعواستتطة اللتتوظفين  8ساادارن 
 ا 3سللختصين بذلم، حيث  عتبر القرار اادارن وكأن   رار اللوظ  اادارن ا

وبعد أن َثب َت بأن لصدر القرار اادارن هو  دارة عالة تلارل الت ااات الس طة العالة، 
 كون  د تحدد نطا  البحث في هذه الفقرة، بحيث نتعرَّذ ع   الس طة التي تل م صالح ة 

 خال  البنود اات ة   صدار القرار اادارن  لن
 ا  اللبدأ هو أن كل س طة  دار،ة لها ح  اتخاذ  رارات  دار،ةالفقرة ا ول 

 ااادارن   صدار القرارلقادرة ع   ااادار،ة الس طة  لعن   ةثان الفقرة ال
 والاللركا،ةا   القرارات اادار،ة الصادرة عن الس طة اللركا،ةالفقرة الثالثة

 
 

 ل سلطة إدارية لها حق اتخاذ قرارات إداريةك الفقرة األولى: 
 

 صدار القرارات اادار،تة هتو لتن الت تااات  اادارة، التتي ا  ستتط س ا فتراد التلتتس  ن  -60
 ،بهتتا أو استتتخدالها، والستت طة العالتتة هتتي الوستتي ة القانون تتة ااجبار،تتة الوحيتتدة فتتي اللجتلتتس

تتتالتتتي و   تبتتر فتتتي ذاتهتتتا لبتتدأ   انون تتتا  لصتتتدره رول ا وتع 4سدت لصتتتال  ولخدلتتة هتتتذا اللجتلتتتسج 
                                                 

(1)R. Carré de Malberg
 -

 Contribution à la théorie générale de l'Etat,
 Op. Cit. p482 n

o
161

.  
(2) M. Stassinopoulos– Traité des actes administratifs – Op.

 Cit.
 p
42

. 

(3)
 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif,O

p. Cit
, T2 p

691
. 

(
4
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p93. 



 

112 

هتتتذا  تستتتتخدم اادارةاف، بحيتتتث التتتتي تخت تتت  عتتتن رول القتتتانون الختتت د هالقتتتانون العتتتام ولبتتتا
 ا   1سدوام سيرها بانتظاماالت اا لتحقي  اللصال  العالة، ولخدلة اللراف  العام و 

لتن تستتط س للارستة ها  ن وعهذا اللعن  فان القرار اادارن هو أبرا لظهر لس طان اادارة،
ذا لتتتم تكتتتن تحتتتوا  الوظتتتا   التتتتي وضتتتعها ع تتت  عاتقهتتتا الدستتتتور ولبتتتادد التنظتتت م اادارن، 

ا ولتتوا  8سستت طة ا لتتر، التتذن  لتتن  اادارة ستت طة  صتتدار القتترارات الل التتة وستت طة تنفيتتذهال
فتتس ا لتتر  لتت  لتتت بر لا   ذا لتتا أ   ،كثيتتر لتتن و تهتتاالهتتذه الستت طة، لكتتان ع تت  اادارة أن تفقتتد 

للرافت  العالتةا فكانتت هتذه الخشت ة القضاد فتي كتل تصترفاتها وط باتهتا، للتا ست عر ل ستير ا
 ا   3سدار،ةااقرارات ال صدار ح  اادارة هي اللبرر للن  
 ،عنصتتر الستت طة اادار،تتة العالتتة بأنتت  عنصتتر جتتوهرن لتكتتو،ن القتترارر ب تتوعهتتذه الصتتورة اعت  
  لواض س اات ة وفقا  ل رةه الفقي هذوهذا لا سنعالج  ف

 ارات اادار،ةااللصدر القانوني احتكار اادارة لس طة  صدار القر أوا   
 ن الس طة التي أصدرت  س طة وطن ةاأن تكو ثان ا   
 اجوهر،ا  لتكو،ن القرار اادارن  تو  س القرار  عتبر ركنا  ثالثا   

 
 
 

 صدار القرارات اإلداريةالمصدر القانوني الحتكار اإلدارة سلطة إ أواًل: 
 

تردو س طة اادارة باتخاذ  رارات  دار،ة  ل  لبتدأ ست طان الدولتة، فتاادارة ا تحتتاج  لت   -61
ال جود  ل  س طة أخرى  ذا أرادت أن تصدر  رارا  أو ت ر ت   ن ستببا فتال  لكتن وضتس  يتد 

ستتتت  الفق تتتت  ع تتتت  ستتتت طانها اللقتتتترر فتتتتي الدستتتتتور والقتتتتانون، وهتتتتو لبتتتتدأ كتتتتان  تتتتد وضتتتتس أس
 الذن نادى بلبدأ س طان الدولةا Iheringا للاني

                                                 
 .219مرجع سابق ص -نظرية التنفير المباشر -د. دمحم كامل ليلة(  1)

(2)M. Hauriou - Précis de droit administratif et de droit public général -Op.
 Cit.

 P42 

(3) C.E. 21 novembre 1913, Larose, S.1915 p25, note M. Hauriou 
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،  1سفالدولتتتة هتتتي الدولتتتة، فتتتاذا لتتتا خضتتتعت ل قتتتانون فانهتتتا تخضتتتس لتتت   نهتتتا هتتتي التتتتي ستتتنت 
ا فهتتذا  وفرضتتت ع تت  نفستتها فتتي الوث قتتة ا ساستت ة اللستتلاة بالدستتتور واجتتب االتتتاام بأحكالتت

هتتاة الدستتتور،ة فتتي الدولتتة، لتتن  صتتتدار هتتو ا ستتال التتذن تنبنتتي ع  تت  كافتتة تصتترفات ا ج
القوانين كس طة تشر،ع ة أو  صدار القرارات كس طة  دار،ة، فسبب  لاام  وانينها و راراتهتا لهتا 
نلتا هتو وستي ة ل وصتو   هي  رادتها ذاتهاا فالقانون بالنسبة ل دولة ل ل غا ة فتي حتد ذاتت ، وان

  ل  غا ةا
ع ت  ا ستل الحيو تة الضترور،ة ل لجتلتس واابقتاد  وغا ة الدولة كرا ة القانون هي اللحافظتة

ع  تتت ا فتتتاذا تحتتتتَّم  لرتتتاد أو تعتتتديل  تتتانون أو نظتتتام  دارن ألكتتتن ل ستتت طة اللختصتتتة أن تقتتتوم 
بتذلم، ذلتم أن القتتوانين وا نظلتة وجتدت لخدلتتة اللجتلتس ولتم ينشتتأ اللجتلتس لخدلتة القتتانون، 

ذا كانتتتت اادارة ألتتتام خ تتتارن التضتتتح ة بالقتتتانون أو اللجتلتتتس فع يهتتتا أن تضتتتحي بالقتتتانون  وان
ا ولتتن لبتتدأ ستت طان الدولتتة نشتتأ اللبتتدأ التتذن بلوجبتت  تتلتتتس اادارة بالت تتاا  8سوتنقتتذ اللجتلتتس

 ا 3سالعلل العفون، أن العلل الذن تأت   اادارة عفوا  وت قا  ا  ودون لوافقة الرير ع   
ان النشتتار التتذن تنتتدرج ف تت ، التعبيتتر اادار،تتة بطب عتهتتا أ تتا  كتتوعهتتذه الصتتورة شتتكَّ ت القتترارات 

ا وهتتذا هتتو اللع تتار التتذن ستتنثبت فتتي لراحتتل  4سا لثتتل عتتن للارستتة الت تتااات الستت طة العالتتة
، بعتتتتد أن كتتتتان الفقتتتت   5ساحقتتتتة لتتتتن ا طروحتتتتة بأنتتتت  اللع تتتتار اللستتتتتقر فتتتتي الفقتتتت  وااجتهتتتتاد

فكتترة الت تتااات    التتتي ت ستتل القتتانون اادارن ع تت  أستتالHauriouلتأرجحتتا  بتتين لدرستتة س
ترك  تتا   التتتي Duguit  ، ولدرستتة سVedel, Chapus، ولتتن ل ،تتديها س 6سالستت طة العالتتة

                                                 
 .41ص 1194منشورات دار النهضة العربية  -ية سحب القرارات اإلداريةنظر -د. عبد القادر  خليل(  1)

(2  )
د. ثروت 

األسيوطي
 
 91ص 1199العدد األول  -مجلة العلوم القانونية واالقتصادية القاهرة-نشية المراهب الفلسفية وتطورها -

222صق مرجع ساب -األولالكتا   -الوسيط في القانون اإلداري اللبناني -د. جان باز(  3)
.
 

 32ص مرجع سابق  -الكتا  الثاني-القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  4)

(
5
)T. C. 10 juillet 1956, Sté Bourgogne-Bois, Rec. p586 ; 

C.E. 6 octobre 1961, Fédération 

nationale des huileries métropolitaines moyennes et artisanales, A.J.D.A. 1961 p610
; T. C. 22 octobre 1979, 

Texier, RDP1980 p887; C.E. 5 mai 1993, Cne Montrouge,Rec. p675; C.E. 29 

décembre 1999, Fancis Villa, RFDA2000, p220; C.E. 9 février 1994, Bayemy, 

D1994, somm. p254, obs. F. Julien-Laferrière.  
(

6
)

M. Hauriou – Précis de droit administratif et de droit public général ––Op.
 Cit.

 P
227; L. Sfez - Essai sur la 

contribution du doyen Hauriou au droit administratif Français- LGDJ1966 p84.  
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  Bonnard, Latournerie , Laubadère، ولتن أنصتارها س 1س ت  فكترة اللرفت  العتامع
 ا  8س

ااجتهتتتاد لتتتا  ضتتت  بتتتأن القتتترارات التتتتي تفتتتر  ع تتت  اللعنيتتتين بهتتتا وتتضتتتلن للارستتتة وفتتتي 
الفقتتت  لتتتن  عتبتتتر القتتتانون اادارن هتتتو  فتتتيا و  3س طة العالتتتة هتتتي  تتترارات  دار،تتتةالت تتتااات الستتت

يتتتا هتتتذا القتتتانون بستتتلو اادارة ع تتت  ا فتتتراد، وفتتتي العال تتتة   تتتانون الستتت طة العالتتتة، حيتتتث يتلَّ
 ا   4سالقا لة بينهلا  ضلن القانون اادارن تفوو  اادارة ع   الجل س

وا بد لها لن الت ااات وأن تكون في وضتٍس  ستلو ع ت  فاادارة ا  لكن أن تتساوى با فراد 
لركا ا فراد حت  تستط س أن تقوم بوظ فتها وهذه االت ااات التي تخترج عتن القواعتد العالتة 

ا وهتذا  5سا بتد لهتا لتن أستال ترتكتا ع  ت ، وأساستها يوجتد بتال شتم فتي فكترة الست طة العالتة
لتتن  و حت  حصترن لتادارة ا  شتاركها بت  أن  ااحتكتار بللارستة الت تااات الست طة العالتة هتت

لتتتن القتتتانون الختتتاف  ا  ، بختتتالذ  دارة اللرفتتت  العتتتام، حيتتتث  لكتتتن أن نتتترى أشخاصتتتا فتتتراد
لك َّفين بادارة لرف  عاما وأ ضا  ف لتا ختفَّ تحقيت  النفتس العتام، فتان  كتان هتدذ اادارة لتن 

حق ق  أ ضا  ا فتراد لتن ختال  كل نشار هو تحقي  النفس العام ، فهذا الهدذ  د  علل ع   ت
 الجلع ات ا ه  ة الخاصةا

 
فكتترة لشتتتركة وان اللرافتت  العالتتة فكتترة لشتتتركة،  وهكتتذا يتضتت  لنتتا أن النفتتس العتتام هتت -68

بينلا الس طة العالة هتي فكترة خاصتة بتاادارة ا  شتاطرها ا فتراد فتي للارستتها، وع ت  ذلتم 
قتترار اادارن  نلتتا ت ستتل ع تت  فكتترة الستت طة العالتتة فتتان الفكتترة التتتي تصتت   لع تتارا  وأساستتا  ل 

ذلتتم أن الستت طة اادار،تتة وهتتي تصتتدر هتتذا التصتترذ،  نلتتا تلتتارل دا لتتا  ستت طة  وتتترتبط بهتتاا

                                                 
(1) L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, 

Op. Cit. 
T2 p6

0
. 

(
2
)E. Breen, Le doyen Vedel et Charles Eisenmann : une controverse sur les 

fondements du droit administratif : RFDA. 2002, p. 232.  
(

3
) C.E. 22 novembre 1974, Fédération des industries française d'articles de sport, 

Rec p576.  
(4) G. Braibant- Le Droit administratif Français, Op. Cit. p167. 

21ص مرجع سابق -لتنفير المباشرنظرية ا -د. دمحم كامل ليلة(  2)
.
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فالقرار اادارن هو ا داة الفضت   لللارستة الت تااات الست طة العالتة، التذن  ا(1)ا لر والجبر
 ا   8سة لنفردةيترجم با ثر ااجبارن وااكراهي اللفرو  بصور 

وهتتتذا اللع تتتار هتتتو لتتتا تبنتتتاه القضتتتاد ال بنتتتاني فتتتي أكثتتتر لتتتن  تتترار عنتتتدلا اعتبتتترت لحكلتتتة 
بأن  يدخل ضتلن صتالح ة القضتاد اادارن العلتل اادارن اللتختذ ضتلن ااست ناذ اللدن ة 

الت تااات الست طة بأن ا أو لا  ض  ب  لج ل شورى الدولة  3س نطا  للارسة الس طة العالة
ت لن  لادارة لللارسة أعلا  واتخاذ تدابير تنظ ل ة أو فرد ة لن شأنها أن تنشت  بحتد  العالة

 ا   4سذاتها واجبات والتاالات لألشخاف الثالثين
 ا أن لو فا  فقه ا  أنكر رعط القرار اادارن بالت ااات الست طة العالتة، او بالطب عتة الست طو ة 

فتتتر، ذلتتتم أن الدولتتتة والهي تتتات اللح  تتتة تصتتتدر أو االتتترة، واعتبتتتر هتتتذا التتترعط خطتتتأ غيتتتر لرت
وجتود هتذا التصترذ القتانوني لالكثير لن القرارات  لصال  اللواطنين أو اللوظفين، لذا  كفتي 

اللنفرد الطرذ أن  كون صادرا  عن  رادة اادارة بهدذ  حداث ااثار القانون ة، ستواد  أكانتت 
 ا 5سوجباتلالتراخ ف أو فر  الحقو  أو الهذه النتا ج لن  

فهتتذا اللع تتار العضتتون البستت ط فتتي تعر،تت  القتترار اادارن ورعطتت  بتتاادارة والستت طة اادار،تتة 
، بحيتتث أصترَّ جانتتب لتن الفقتت  ع تت  رفت  ااعتتتراذ بتالقرار اادارن التتذن  صتتدر  6سالعالتة

،  تتد أصتتاب  بعتت  التشتتوش بعتتد صتتدور عتتدة أحكتتام  ضتتا  ة  7سعتتن هي تتة غر،بتتة عتتن اادارة
ي ات الخاصة باصدار  رارات  دار،ة، فحصل انحراذ فتي الفقت  فتي تعر،ت  القترار تعترذ ل ه

اادارن، وجتتاد فقهتتاد ل قولتتوا بتتأن القتترار اادارن هتتو القتترار التتذن  صتتدر عتتن ستت طة  دار،تتة 
ت ا  2سوبصورة استثنا  ة عتن هي تات خاصتة تل تم الت تااات الست طة العالتة النقتد  لت   ولقتد وج  

رفت  لة التتي اعتبترت  ترارات صتادرة عتن هي تات خاصتة لك فتة بتادارة اجتهادات لج ل الدولت
                                                 

112-114هامش ص -القوة التنفيرية للقرار اإلداري، مرجع سابق -( فهيم، عادل 1)
.
 

(
2
)T. C. 12 février 2001, Gagon c/ CPAM Côte d'Or, Rec p738;  C.E. 28 juillet 

2000, Godignon, Rec p 904; C.E. 13 octobre 2003, Marquand, AJDA 2004 p164.  
ص 3/2113و2، حمود/حمود والجندي وبلدية بيروت، مجلة العدل 2113كانون الثاني  21تاريخ 143( م.إ. م. قرار رقم3)

149
. 

 .313ص 1م 1119، البنك التجاري ش.م.ل./مصرف لبنان، م.ق.إ 1112شباط  12تاريخ 291( مجلس القضايا قرار رقم 4)

(
5
)

R. G. Schwartzenberg
- 

 L’autorité de chose décidée
- Op. Cit. 

P2
7.

   
(

6
)M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous: 
C.E. 6 décembre 1907, Cie des chemins de fer de l'Est, GAJA 2005 no

19 p117.  
(7) 

M. 
Waline

 - 
 Droit administratif, 

Sirey 8
e
 ed 1959  

 P
401 n

o
670.

 

(
1
 .وما يليه 921صالفصل الرابع من البا  الرابع لمزيد من التفصيل أنظر (  
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هتتو أن اللشتتتر   تتد رعتتط اختصتتاف لج تتل الدولتتة فستتبب النقتتد  ألتتاعتتام هتتي  تترارات  دار،تتة، 
ع تتت  أستتتال لع تتتار عضتتتون يرتكتتتا  لتتت  صتتتفة لصتتتدر القتتترار اادارن، وأن لج تتتل الدولتتتة 

فتي تعر،ت  لع تار اللتادن ل جتهتاده التشر،عيا وع ت  فتر  أنت  تبنت  فتي ا االاامخال  هذا 
القتتتترار اادارن، فتتتتان ا ختتتتذ بهتتتتذا اللع تتتتار يوجتتتتب بتتتتاللفهوم اللعتتتتاكل رد لراجعتتتتات  بطتتتتا  

 القرارات التنظ ل ة،  ن هذه القرارات هي  انون لن الوجهة اللاد ةا
س  التتي  لفهوم الس طة اادار،ة لتضتمَّ الهي تات الخاصتةوهكذا تبن  ااجتهاد ل وجهة التي توس  

تستتتاند اادارة فتتتي تستتتيير اللرافتتت  العالتتتة، وأن لراجعتتتة اابطتتتا  لتجتتتاوا حتتتد الستتت طة تكتتتون 
بتتدا اانقتتالب فا  1سع تت  ذلتتم لقبولتتة ضتتد  تترارات هتتذه الهي تتات حتتت  ولتتو لتتم يتتنف القتتانون 

ا و  النتتتاجم عتتتن هتتتذا ااجتهتتتاد بعتتتودة الفقتتت  نحتتتو لع تتتار اللرفتتت  العتتتام عنتتتد تعر،تتت  القتتترار 
ن نج  باعتبتار  ، 8ساادارن  ع تاراللرف  العتام هتو أحتد ا ستل اللع ار،تة للكن هذا اللع ار وان

ل قتانون اادارن،  ا أنت  لتم  ستتتطس أن يتلتدد لنفتردا  نحتو القتترار اادارن التذن يترتبط بصتتورة 
، فظتتلَّ اللبتتدأ العتتام اللهتت لن هتتو رعتتط القتترار بالستت طة اادار،تتة  3سلتينتتة بفكتترة الستت طة العالتتة

 ا  4سات الس طة العالةوالت اا 
 

 أن يصدر القرار اإلداري عن سلطة وطنيةثانيًا: 
 

ت  شتتكال ة نظر،تتة أو لرتبطتتة بتتالن  ن  شتتكال ة صتتدور القتترار عتتن جهتتة وطن تتة، ل ستت -63
ااستتتعلار أو اانتتتداب، بتتل هتتي لتتن ا لتتور التتتي  لكتتن أن ت طتترل لجتتددا  فتتي ظتتل   س استتة 
الخصخصة القا لة ع   جواا  شرام القطا  الخاف بادارة واستتثلار اللرافت  العالتة، بتدون 

جنبتتي أو جهتتة ا القطتتا  الختتاف أو لحتتاذير لجهتتة  دارة هتتذا اللرفتت  لتتن   َبتتل أن ضتتوابط 
الدستور لتم  ضتس  يتدا  أو وذلم بعد أن  ض  اللج ل الدستورن ال بناني بأن رسل ة أجنب ة، 

                                                 
(1)J. M. Auby- La Théorie de l’inexistence des actes administratifs – Editions A. Pedon 1951

 
p
77-78.

  

(
2
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p101. 

(
3
) Ch. Lavaille - Op. Cit. p101. 

(
4
) J.P. Bizeau- Le juge administratif n'est-il plus que le juge de la puissance 

publique ? AJDA 1992 p179. 
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شرطا  ع   رأل اللا  في لشرو   دارة اللرفت  العتام لوضتو  االت تاا أو االتتاام، وا لتانس 
   ا 1سأن  كون أجنب ا  

تحدة أو القوات الصتد قة التتي تتأتي وكذلم ا لر بالنسبة لقوات حفا السالم التابعة لأللم الل
 بط ب لن الدولةا 

لذا وحرصا  ع   عدم  دراج لا تتخذه هتذه الهي تات لتن  ترارات ضتلن ف تة القترارات اادار،تةا 
تتتل وجوبتتتا  لكتتتون القتتترار اادارن صتتتادرا  عتتتن ستتت طة  دار،تتتة أن تكتتتون هتتتذه  كتتتان الشتتترر اللكلَّ

ها لنهتتتا، بحيتتث  كتتتون لعبَّتترا  عتتتن اارادة الستت طة وطن تتة تطبتتت   تتوانين التتتبالد وتستتتلد ستت طت
الذات تتتة لهتتتذه الجهتتتة بوصتتتفها ستتت طة عالتتتة وطن تتتة، فتستتتتبعد القتتترارات الصتتتادرة عتتتن ستتت طات 

، وكتتتذلم  3س، كتع  لتتتات ااحتتتتال  ا للتتتاني فتتتي فرنستتتا 8سأجنب تتتة عتتتن ر ابتتتة القضتتتاد اادارن 
 ا 4سا لر بالنسبة لقرارات ال جنة الدول ة ل دانوب

نلتتتا  وأن العبتترة فتتتي تحديتتتد جنستتت ة الهي تتة اادار،تتتة لصتتتدرة القتتترار لتت ل بجنستتت ة أعضتتتا ها، وان
بلصدر الس طة التي تستلد لنها وا ة  صتدار القترار، والقتوانين التتي تعلتل تطب قتا  لهتا، فتاذا 
كانت تعلل بس طة لستلدة لن الحكولة الوطن تة وحتدها كانتت جهتة  دار،تة وطن تة ولتو كتان 

ن كانتتت لرفتت  عتتام فتتي ا وباللقابتتل فتتان علتتل ال بنتتاني  5سبعتت  أعضتتا ها أجانتتب أجنبتتي وان
م واللستتخَدمخدلت   ، ع   ا ر  ال بنان ة ا يبد  وا  ريتر فتي الصت ة القا لتة بتين اللستتخد 

 ا 6سللا  حجب اختصاف القضاد الوطني ال بناني
 

 التوقيع ركن جوهري الكتمال تكوين القرار  ثالثًا: 
 

                                                 
(
1
والصمادر بمالطعن الموجمه ضمد القمانون رقمم  3/9/2112تماريخ 2/2112المجلس الدسمتوري قمرار رقمم (

 .المتعلق باإلجازة للحكومة منح رخصتين لتقديم خدمات الهاتف الخليوي 1/9/2112تاريخ  313
(2)

 
J
.
 M

.
 Auby & R.  Drago- Traité de contentieux administratif

, Op. Cit. 
 TI 

p 39 
no

33; P. Delvolvé – 

L'acte administratif- Op. Cit. p58 n
o
 113.

 

(
3
)C.E. 23 d

é
cembre 1947, Soci

é
t
é
 des grands magasins du louvre, Rec. p495.  

(4C.E. 19 janvier 1927, Cosmette, Rec. p54
.
 

 -بمدون ذكمر ناشمر -دولمةموسوعة القرار اإلداري في قضماء مجلمس ال – د. حمدي عكاشة، ذكره: 21/2/1199ق تاريخ229/22( المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم 2)

 .29ص 2111طبعة العام 

 .112ص 1م 1119، جاد نعوم/الدولة الفرنسية، م.ق.إ 1114تشرين الثاني  31تاريخ 111( م.ش. قرار رقم 9)
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أن القرارات اادار،ة اللنفردة الطرذ تكون صر،حة ولكتوبة، وفي ذكرنا ف لا سب ،  -64
حاات استثنا  ة  لكن أن  كون القرار اادارن ضلن ا  ينتج عن سكوت اادارة عن لط ب 

 ا  1ساللستدعي
في ظل النظام القانوني اللتليا به لنة الطابس الكتابي فان التو  س هو ااجراد الذن  ظهر و 
وعندلا نقو  أن   فتر  بالقرار  ا 8سللوافقة النها  ة ع   لشرو  القراردة اادارة باا ر 

أن يتم التو  س ع   هذا القرار لن  بل الس طة اللختصة، فنعني اادارن أن  كون لكتوبا ، 
، بل ا  عتبر القرار لوجودا   ذا لم  3سبحيث  شك  ل غ اب التو  س سببا  لن أسباب  بطال 

 ا  4سس الصال  كن لو عا  لن اللرج
فالتو  س هو ركن في وجود وكينونة القرار، فاذا لم  كن القرار لو عا  فهو لشرو   رار، 

رادة ر ن ةظهَّ تالتو  س وحده وب و عط   حياا   ،بعث الرول في اللشرو تنو  ،لصدر القرار وان
دو ا وهو  كون لوجودا  لنذ تو  ع  بصرذ النظر عن  جرادات شهره، بحيث تب 5س انون ا  

نلا أ ضا  عن تقدير لشروعيت   ، 6س جرادات الشهر ل ست فقط غر،بة عن وجود ة القرار وان
 ن لشروع ة العلل تقدر فقط بتار،  تو  ع  سواد  أكان  رارا  تنظ ل ا  او  رارا  فرد ا  
،  7س

ر لا  ذا كانت ااد  ا  2سارة  د احترلت القواعد القانون ةوعهذا التار،   قدَّ

                                                 
(1)

 G. Vedel & P. Delvolvé- 
Droit administratif

- Op. Cit. T1 p289. 

.112لمزيد من التفصيل أنظر ص
 

(
2
) 

R. Hostiou
- 

Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en Droit Français
- 

Op.Cit. p206
. 

(
3
)  C.E. 11 juin 1982, Le Duff, Rec. P 220; J.C.P.1983 no 19953, Concl. B. 

Genevois 

(
4
) C.E. 26 janvier 1951, Galy, S. 1951, III, p52, concl. Odent; 

Dupuis, G et M-J Guedon – 

Droit administratif- O
p. Cit.

 p3
58

.
 

(
5
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p187 n

o
445. 

(
6
)

J. Carbajo
 -

L’application dans le temps des décisions administratives exécutoires
 LGDJ 1980

 p18. 

113ص 1م 2113لعممام  14يممه دمشممقي/الدولة وشممركة حجرالجبممل ش.م.م. ، م.ق.إ. العممدد ، نب1111كممانون األول  19تمماريخ 11- 112/11( م.ش. قممرار رقممم  9)
- 

وزارة الداخليممة  -، إيلممي هيكممل/ الدولممة2119كممانون الثمماني  21تمماريخ 2119-249/2119م.ش. قممرار رقممم

993ص 2/2119والبلديات، مجلة العدل رقم
.
 

R. Hostiou
- 

Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en Droit Français
- 

op. 
Cit. 

p119
;
 

(
8
)

J. Carbajo
 - Op. Cit 

p18. 
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 عطي العلل اادارن وجوده القانوني وبالو ت ذات   حدد الس طة هو لن لنها ي التو  س او 
ا  ذ أن تو  س العلل يتع   بالصالح ة ول ل بالشك  ات  ن  1سالتي أصدرت هذا العلل

 شك ي س لن س طة غير صالحة  كون لشوبا  بعيب عدم الصالح ة ول ل بعيبٍ العلل اللو َّ 

وا  لكن استدرام ذلم التو  س بعد ذ لو  س ا  عتبر علال  رسل ا  فالقرار اادارن غير الا  8س
ا باللقابل ا  4سآخر  رارالعيب باصدار هذا غير أن   لكن  صالل ،  3سبصورة لن الصور

ت ثر ع   صحة العلل القانوني كثرة التوا  س اللجاورة، أن تذييل العلل بعدة توا  س لجاورة 
 ا 5س ضاف ة ا تفرضها النصوف

 
يجتد لوجتب تو  تس القترارات اادار،تة لصتدره  لتا فتي نصتوٍف  انون تة أو فتي ااجتهتاد  -65

س كثيرا  الحدود النص ة لهذا اللوجتب ، ستواد  القضتاد العتدلي حيتث  ضتت لحكلتة  6سالذن وسَّ
، أم القضتتاد اادارن  7سالتلييتتا الفرنستت ة بتتأن القتترار غيتتر اللو َّتتس  كتتون لفتقتتدا  ل قتتوة التنفيذ تتة

أن  تترار التعا تتد لتتس و ،  2سلقتترار اادارن اصتتحة  قضتتي بتتأن التو  تتس هتتو ركتتن جتتوهرن للتتذن ا
ا ساتذة اللتعا دين ا  كون تالا  أو نها  ا   ا بعد تو  ع  لن ر  ل الجالعتة ،  ذ لنتذ تتار،  

ذا فتتر  التتنف أن  حلتتل القتترار أكثتتر لتتن تو  تتس، فتتان  9ستو  عتت  يتت تي لفاعي تت  القانون تتة ا وان

                                                 
 1م 1111وزارة الماليمة/ نقابمة مموظفي وعممال إدارة حصمر التبمن والتنبماك فمي لبنمان، م.ق.إ.  -، الدولمة1119تشرين الثماني  21تاريخ 11( مجلس القضايا قرار رقم 1)

م.ش.  - -111ص 1م 1119مجلمس الموزراء ووزارة المدفاع الموطني، م.ق.إ.  -، اللواء منير مرعي/الدولة 1112ن الثاني تشري 19تاريخ 94م.ش. قرار رقم -113ص

 194مجلممس القضممايا قممرار رقممم  -12ص 1م 1111وزارة الممدفاع المموطني، م.ق.إ.  -، اللممواء القمميِّم عبممدهللا الخمموري/ الدولممة1119تشممرين الثمماني  3تمماريخ 91قممرار رقممم

 .191ص 1م 1111مجلس الوزراء ووزارة الدفاع الوطني، م.ق.إ.  -، اللواء منير مرعي/الدولة 1119انون األول ك 11تاريخ

(
2
)

J M Auby & R.  Drago- - Traité de contentieux administratif,– Tome II no1060 p
544

; R. Hostiou Procédure et formes de 

l’acte administratif unilatéral en Droit Français
- 

op. 
Cit. 

p224
.
 

(
3
) C.E. 31 décembre 1976, Comité de défense des riverains de l’aéroport, Paris-

Nord, D. 1977. 2 p313, note F. Moderne. 

(
4
)  M. Waline, note sous C.E. 10 avril 1964, Clinique du Chablais, R.D.P.1964 

p795; C.E. 19 juin 1959, Mailloux, A.J.D.A.1959 p261, Concl. Braibant. 

(
5
)  C.E. 30 octobre 1958, Union mutuelle immobilière, A.J.D.A. 1959. 2. p20 

(
6
)

R. Hostiou
- 

Op.Cit. p200
. 

(
7
) Cass. Crim. 1

er
 mai 1868, Millloy, Cité par:

 R. Hostiou
- 

Op.Cit. p202.
 

(
8
)TA Marseille 27 avril 1966, Sieur Choux c/ Ministre de l'Education nationale, 

AJDA 1966 p517. 
وزارة التربية والتعليم العالي  ـ الجامعة اللبنانية -د. غسان العويني  / الدولة  29/9/2113تاريخ 2113ـ  213/2112( م.ش. قرار رقم  1)

د. فموزت ، ذكمره 

قيد اإلعداد. –الدولة في كتابه محطات اجتهادية في قضاء مجلس شورى  فرحات
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احتتد التوا  تتس أو اكتفتتاد أحتتد أطرافتت  بارستتال  كتابتتا   عتترب ف تت  عتتن لوافقتتت  ع تت  القتترار  فقتتدان
 ا   1سالذن سيتخذ، فان هذا التدبير ل ل كاف ا  وا  حلو لكان التو  س

في أسفل   و أخذ التو  س عادة  شكل ااسم ال قبي ل لوظ  العام لكتوبا  بيد صاحب 
اسم لقرود أو رسٍم غير لقرود، لذا يجب أن يتراف  اللستندا و لكن أن  كون ع   شكل 

التو  س لس ختم يبين الشخف الصادر عن ، أو أن  كتب بشكل واض  اسم وصفة 
، وكان ااجتهاد الساب   قبل التو  س ع   شكل رسم خطور غير لوضحة  8ساللو   س

 ا 3سلصاحبها، طاللا أن  لختف  انونا  باصداره
 4الفقتتترة الثان تتتة لتتتن اللتتتادة شتتتك  ة فتتتي القتتتانون اادارن،  ضتتت  فتتتي ولكتتتن اللشتتتتر  وتعا،تتتاا  ل

ع ت  أن يتضتلن القتراراا  ضتافة  لت  تو  تس لصتدره، أن يتذكر بطر،قتة  8000/ 380لقانون 
واستتتنادا   لتت  هتتذا التتنف يجتتب أن ا توجتتد أن  ا 4سلقتترودة استتم وصتتفة اللرجتتس التتذن أصتتدره

لتتاام بهتتذا اللوجتتب  عيتتب هتتذا القتترار لتتن صتعوبة بتتالتعرذ ع تت  لصتتدر القتترار، وأن عتتدم اا
،  6سااجتهتتاد هتتذا التتنف ع تت  أوالتتر التتدفسوطبَّتت   ا 5سالناح تتة الشتتك  ة و،جع تت  غيتتر  تتانوني

التي هي لن القرارات التي تتج ت  فيهتا بوضتول لظهتر الت تاا الست طة العالتة باتختاذ  ترارات 
رة بالاام اللدين بتدفس لب ت  لتن اللتا  نافذة بصورة ت قا  ة،  نها تتضلن تعبير عن  رادة اادا

 ا  7سبلوجب ألر تنفيذن
 

                                                 
(

1
) C.E. 2 février 1957, Sieurs Pilliard et a. Rec p79 Cité par:

 R. Hostiou
- 

Op.Cit. p203.
 

(
2
) S. Sébastien - Les hésitations du juge sur le caractère substantiel de l'exigence 

de signature d'un acte administratif accompagnée du nom et du prénom de 

l'auteur-AJDA 2006 p. 816.  

(
3
)CE 18 janvier 1950, Consorts Tricornot, Lebon p. 678  

(4)LOI no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations: 

Art4, para2: Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son 

auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 

 CE 28 nov. 2003, Mme Rahou épouse Douidi, Lebon T. 628 et 811 ; CE 27 juillet 2005, M. Martineau, Lebon T. 730 ; AJDA 2005. 

2028; CE 29 juin 2005, M. Lusignet, req. n° 276808 

(
5
)CE 25 juillet 2001, Oukal, req. n° 228392 ; TA Strasbourg plén. 4 mars 2004, 

M. Hertz c/ Commune d'Eguisheim, AJDA 2004, p. 1297 .  
(6)CAA Douai 14 déc. 2004, SDIS de l'Eure, AJDA 2005. 959,CE 5 nov. 2003, Coopérative des agriculteurs de la Mayenne et 

Coopérative laitière Maine Anjou, Lebon 437  

(7)
G. 

Pellissier - Les titres exécutoires doivent comporter les nom, prénom, qualité et signature de leur auteur- AJDA 2007 p. 686s. 
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التتذن ا فتتي حالتتة اللرستتوم،  ،القتترار أركتتانيبتترا واجتتب تو  تتس القتترار لتتن أجتتل اكتلتتا   -66
ا حيتث تلتارل الست طة اللختصتة  1سيتحق  وجوده فع  تا   ا بتو  عت  وفقتا  لألصتو  الدستتور،ة

لشتتتترو  اللرستتتتوم التتتتذن لتتتتم  قتتتتترن بتو  تتتتس ر تتتت ل  صتتتتالح اتها عبتتتتر تو  تتتتس اللراستتتت م، وألتتتتا
يبقتتت  بتتتدون أن لفعتتتو   تتتانوني بتتتالرغم لتتن ا ترانتتت  بتو  تتتس وا،تتتر اللال تتتة ور تتت ل فالجلهور،تتة 

، ذلم أن تو  س الواراد اللختصين كس طات  قتضتي أختذ لوافقتهتا ا تتأثير  8سلج ل الواراد
طة التصتترذ ااا بتتل أنتتار ا لتتر لتت  ع تت  اللوضتتو  لتتا دام أن القتتانون لتتم يتتو    التتواراد ستت 

 ا  3س بر  ل الدولةااا
فاللراست م فتي لبنتان تصتدر عتن ر ت ل الجلهور،تة و شتترم لعت  فتي التو  تس ع يهتا التوا،ر أو 

ا وفتتتي فرنستتتا فتتتان ر تتت ل الجلهور،تتتة يو   تتتس  4س لتتتن الدستتتتور  54التتتواراد اللختصتتتونساللادة
لتن الدستتور  81,  وبلوجب اللتادة 5سارادا والر التشر،ع ة واللراس م الصادرة في لج ل الو 

التي تن ط الس طة التنظ ل ة بر  ل لج ل الواراد، فتان اللراست م التتي يو   عهتا ر ت ل التواراد 
 ا   6سلن الدستور 88تخضس لتو  س الوا،ر اللك َّ  بتنفيذها وفقا  ل لادة 

ار بت  بصتورة ر  ست ة و عني تو  س التوا،ر اللختتف ع ت  اللراست م أنت  تو  تس التوا،ر التذن ينت
 ا 7سألتتر تطبيتت  القتتوانين وا نظلتتة فتتي لتتا يتع تت  بتتا لور العا تتدة  لتت   دارتتت  وبلتتا ختتفَّ بتت 

بتل انت  لتن اللقولتات  ،تو  س الوا،ر اللختف ع ت  اللرستوم لت ل ألترا  شتك  ا  االتا  فحستبف
لنتتا  لتتس بحيتتث  تتأتي تو  تتس التتوا،ر اللختتتف ع تت  اللرستتوم لتااالجوهر،تتة لتكتتو،ن اللرستتوم، 

يجعتل لتن هتذا اللرستوم  ،، وأن خ و لرسوم لا لن تو  س الوا،ر اللختتفتو  س ر  ل الدولة

                                                 
كمانون الثماني  11تاريخ 249م.ش. قرار رقم -111ص 1م 1111وزارة الدفاع، م.ق.إ.  -، فايز الحالني/ الدولة1119تشرين الثاني  3تاريخ  92(  م.ش. قرار رقم  1)

 .311ص 1م 1119وزارة الداخلية، م.ق.إ.  -، العميد المتقاعد جوزف دحروج/ الدولة 1119

كمانون الثماني  11تاريخ 249م.ش. قرار رقم -111ص 1م 1111وزارة الدفاع، م.ق.إ.  -، فايز الحالني/ الدولة1119تشرين الثاني  3تاريخ  92(  م.ش. قرار رقم  2)

، العقيمد ميشمال كمرم / 2111لثماني تشمرين ا 9تماريخ 11م.ش. قمرار رقمم -311ص 1م 1119وزارة الداخليمة، م.ق.إ.  -، العميد المتقاعد جوزف دحروج/ الدولة 1119

 .111ص 1م 2112الدولة ، م.ق.إ. 

كمانون الثماني  11تماريخ 249م.ش. قمرار رقمم -229ص 14العمدد 2113، العميد المتقاعد انطان سعاده/ الدولة، م.ق.إ. 1111أيار  13تاريخ 232( م.ش. قرار رقم  3)

 .311ص 1م 1119اخلية، م.ق.إ. وزارة الد -، العميد المتقاعد جوزف دحروج/ الدولة 1119

 . 411ص 1م 2112وزارة األشغال العامة، م.ق.إ.  -، اتحاد بلديات كسروان الفتوح وببلدية ذوق مكايل/ الدولة2112كانون الثاني  31تاريخ 321( م.ش. قرار رقم 4)

(5)Jean-Bernard Auby- Contentieux administratif - Définitions. Principes. Orientation- 
JCA 

Octobre 1999- Fasc. 1001
;
 R. Hostiou

- 
Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en Droit Français

- 
op. 

Cit. 
p. 206 et

 
s. 

(6)C.C. n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, CSG, Rec. Cons. const. p95; C.E. 12 décembre 1990, Féd. générale des fonctionnaires FO et 

a., Rec. p361.  
(7)C.E. 19 mars 2007, Mme X et autres, req. n° 300467 
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ا واللرسوم الذن  فتقتد لتو  تس وا،تر، ا  1سعلال   دار،ا  باطال  لصدوره عن س طة غير صالحة
رن جتوه ركتنٍ افتقتاده  لت   ،العلل بلوجب   ن  ا يوجد علل  انوني نافتذ  لكن التذر  ب  أو

 ا 8س تكو،ن  أركانلن 
ذا كان وجود القرار يتحق  لن تار،  تو  ع   ا أن  لاام اادارة بتنفيذه أو احترام أحكال   وان
تخت   ف لا بين القرارات التنظ ل ة والقرارات الفرد ةا فالقرارات التنظ ل ة ا ت ام ا فراد  ا 

ث يبطل لج ل الدولة كل التطب قات بعد نشرها أصوا  كلا ا تستط س اادارة تطب قها، حي
ا ألا القرارات الفرد ة فهي كالقرارات التنظ ل ة ا  3سالسابقة  ن تنفيذها كان سابقا   وان 

تسرن بح  الرير  ا لن تار،  تب  رها،  ا أن هذه القاعدة تحتلل شذوذا  ف لا يتع   
ب الحقو  ل لع نيين بها لنذ لحظة تو  عها، وأن بالقرارات الفرد ة اللنش ة ل ح  التي ت كس 

الحقو  التي تترتب ع   صدور القرار تنشأ بلجرود ثبوت تو  ع  لن اللرجس الصال  
ا بل وحت  اادارة تكون ل الة باحترام الحقو  الناش ة عن هذا النو  لن   4ساصداره

ارات الفرد ة القرارات الفرد ة بشرر أن تكون لشروعةا ألا غير اللعنيين لباشرة بهذه القر 
اللنش ة ل ح  فال  لكنهم ااعترا  ع   تنفيذها وا تسرن آثارها ع يهم  ا لن تار،  

 ا  5سشهرها أصوا  
 

 اإلداري إصدار  القرارالسلطة اإلدارية القادرة على  : ةثانيالفقرة ال
 

                                                 
 . 94ص 1م 1112وزارة الداخلية، م.ق.إ.  -، عبد الحميد الشنبور/ الدولة1113تشرين الثاني  1تاريخ 13(م.ش. قرار رقم1)

R. Chapus.
 -

 Droit Administratif Général 
Op. Cit. 

Tome I- 
p209 

no272; J.J. Israèl - La régularisation en droit 

administratif- LGDJ1981  p
48-49; A. 

Calogéropoulos.
-

 Le contrôle de la légalité externe des actes administratifs 

unilatéraux, 
LGDJ 

1983, P83; 
C.E. 22 janvier 2007 , M

me
 Armelle B et autres, Req. n° 

291760 . 

م.ش. قمرار  -111ص 1م 1119مجلمس الموزراء ووزارة المدفاع الموطني، م.ق.إ.  -، اللمواء منيمر مرعي/الدولمة 1112تشرين الثاني  19تاريخ 94( م.ش. قرار رقم 2)

 11تماريخ 194مجلمس القضمايا قمرار رقمم  -12ص 1م 1111وزارة المدفاع الموطني، م.ق.إ.  -، اللواء القيِّم عبمدهللا الخموري/ الدولمة1119تشرين الثاني  3تاريخ 91رقم

 -191ص 1م 1111مجلس الوزراء ووزارة الدفاع الوطني، م.ق.إ.  -، اللواء منير مرعي/الدولة 1119كانون األول 

G. Tedeschi: Le contreseing ministériel sous les diverses constitutions française et étrangères, R D P 1945 p. 459. 

(
3
)

J. Carbajo
 - 

L’application dans le temps des décisions administratives exécutoires
 -Op. Cit 

p1
9 

. 

(4  )
وزارة الداخليمة  -، إيلي هيكل/ الدولمة2119كانون الثاني  21تاريخ 2119-249/2119م.ش. قرار رقم

993ص 2/2119والبلديات، مجلة العدل رقم
.
 

R. Hostiou
- 

Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en Droit Français
- 

op. 
Cit. 

p119
;
 

(
5
)

J. Carbajo
 - 

L’application dans le temps des décisions administratives exécutoires
 -Op. Cit 

p2
9 et s 

. 
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أن تكتون  تبال  بتل يجتب  ل كتون  ترارا ،  دار،تةٍ  القرار اادارن عن س طةٍ صدور ا  كفي  -67
القتتترار الصتتتادر عتتتن ستتت طة غيتتتر ذات فاللبتتتدأ هتتتو أن  ،  1سهتتتذه الستتت طة لختصتتتة باصتتتداره

تحتدد النطتا  التذن  حت  هتي التتي الصتالح ة و ا  8سصالح ة ل ل بالقرار النافذ القابل ل طعن
ضتتتلن  ا ة صتتتالح اتها، لارستتتلستتت طة  ة أن تتتتتدخل ف تتت ،  ذ ا تستتتتط س أنل ستتت طة اادار،تتت

عتتدم احتتترام ت تتم الصتتالح ة يتت دن  لتت   بطتتا  القتترار وفتتي حتتا  التعتتدن اختصاصتتها و نطتتا  
 ا   3سالساطس  عتبر القرار كأن  لم  كن أن عد م الوجود

،ن القتتتترار اادارن وعتتتتين فتتتتي تكتتتتو  أساستتتتيٍ  كعنصتتتترٍ  بتتتتين عنصتتتتر الستتتت طة،و،نبرتتتتي التلييتتتتا 
و ظهتر التبتاين  الذن هو  لكان ة التصرذ التي تل كها اادارة في اتختاذ القترارا ااختصاف

بتتتين ال فظتتتين فتتتي ااستتتتعلا  القتتتانوني لكتتتٍل لنهلتتتا، حيتتتث نستتتتخدم لصتتتط   "ستتت طة" عنتتتد 
الحديث عتن  ست طة تنفيذ تة أو ست طة تأديب تة أو ست طة تنظ ل تةا ألتا لصتط   "اختصتاف" 
فلجال  عند توا،س العلل بين الس طات، كتوا،س العلل بين اادارات العالة ونطتا  صتالح ة 

أو توا،س العلل بتين اللحتاكمااا أن أن ااختصتاف يتلحتور حتو  تعيتين الست طة كل لنها، 
 اادار،ة التي تل م القدرة ع   التصرذ واتخاذ القرارا 

ا فكتتتان  4سوعتتترَّذ ااجتهتتتاد الستتت طة بأنهتتتا ا ه  تتتة ل ق تتتادة ولفتتتر  اللشتتتي ة والقتتتدرة بتتتأن ت تتتام
هتتذه القتتدرة هتتو لتتا نستتل   بالستت طة  التترابط بتتين القتتدرة ع تت  ا لتتر وعتتين الستت طة التتتي تل تتم

اادار،تتتةا فتتتتالقرار اادارن ا  لكتتتن أن تصتتتتدره  ا هي تتتة تلت تتتتم القتتتدرة ا لر،تتتتة، ألتتتا الهي تتتتة 
ا فالستت طة  5ساادار،تتة اللحرولتتة لتتن ستت طة ا لتتر فانهتتا ا تستتتط س اتختتاذ القتترارات اادار،تتة

توجتتب، وهتتذه الخاصتت ة  اادار،تتة وبلوجتتب ستت طتها فقتتط تل تتم القتتدرة ع تت  أن تتتألر تفتتر 
 ا   6سلرتبطة بالطب عة اانفراد ة ل قرار اادارن الذن هو الت اا لادارة

                                                 
 .91ص 1121ة وبلدية الشياح، م.إ.، مرشد سليمان وعلي الخنسا/ الدول1129تشرين الثاني 1تاريخ 294( م.ش. قرار رقم 1)

 39، ص99، نجال كيال/الدولة، المجموعة اإلدارية 23/11/92، تاريخ 1921( م.ش.  قرار رقم  2)

 .444ص 1113-1112وزارة المالية، م.ق.إ.  -، القاضي ميالن خيرهللا/ الدولة1112حزيران  24تاريخ 193( مجلس القضايا قرار رقم 3)

 .444ص 1113-1112وزارة المالية، م.ق.إ.  -، القاضي ميالن خيرهللا/ الدولة1112حزيران  24تاريخ 193ار رقم( مجلس القضايا قر 4)

(
5
) P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p18 n

o
22. 

(
6
)  P. Delvolvé – Op. Cit. p18 n

o
23. 
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،  1سهتتو لجتتا  تصتترذ الستت طة اادار،تتة أو هتتو طب عتتة علتتل هتتذه الستت طةفااختصتتاف ألتتا 
وهتتو ا يتعتتدَّ  بتتارادة  ،تصتتل بالوظ فتتة،ااختصتتاف عتتن الشتتخف التتذن  لارستت  و و ستتتقل 

وفتي حالتة عتدم ااختصتاف ا  8سعديل لالختصاف  حتاج  لت   تانون الشخف، بل  ن كل ت
فتتان القتترار  كتتون صتتادرا  عتتن هي تتة  دار،تتة ولكتتن هتتذه الهي تتة  لتتا أنهتتا ا تل تتم القتتدرة ا لر،تتة 
ع   اتخاذ  رارات  دار،تة، أو تكتون تل تم هتذه الست طة  ا أنهتا تجتاوات فتي التصترذ نطتا  

  ا 3س نظلةحدود اختصاصها اللقرر في القانون وا
اادارة، حيتتث نجتتد هي تتات  لصتتال ن اتختتاذ تصتترفات  انون تتة ين لختصتتف تت ل كتتل اللتتوظفي

وأختتترى ذات اختصتتتاف استشتتتارن وهي تتتات ذات اختصتتتاف  ، دار،تتتة ذات اختصتتتاف تقنتتتي
 تنفيذنا فكان لكل هي ة اختصاصها الذن يخت   باختالذ طب عة التصرذ اللتخذا 

، فستت طة القتترار لتتس لتتا تتضتتلن  لتتن ،تتة تترارات  دار  ولتت ل لكتتل اللتتوظفين صتتالح ة  صتتدار
 ط تت  لتتن الوظتتا   الق اد تتة الع  تتا، و  الت تتااات القتتانون العتتام هتتي لحفوظتتة فقتتط لعتتدٍد لحتتددٍ 

ذا لتتتا اتختتتذ لوظتتت  لتتتر ول  تتترارا   دار،تتت فانتتت   كتتتون  تتتد  ا  ع يهتتتا تستتتل ة الستتت طة اادار،تتتة، وان
 ا  4ساغتصب س طة ل ست ل 

، هتتتذا التلييتتتا بتتتين الستتت طة اادار،تتتتة شتتتورى الدولتتتتة ال بنتتتانيللج تتتل  حكتتتمٍ و ستتتتخ ف  لتتتن 
وااختصاف، حيث  لكن أن نرى  رارا   دار،ا  صتادرا  عتن ست طة  دار،تة غيتر لختصتة، لكتن 
ا  لكتتن أن نتترى  تترار  دارن  ذا لتتم  صتتدر عتتن ستت طة  دار،تتةا حيتتث جتتاد فتتي هتتذا الحكتتم " 

عتتن أن لرجتتٍس  دارن  تتد  كتتون أو  بتتأن القتترار اادارناا التتذن  صتتدر عتتن لرجعتت  اللختتتف
   ا 5سغير لختف اصداره  ذا كان لن شأن  أن ي ح  الضرر

  ولتوض   اللقصود لن الس طة اللختصة باتخاذ القرار اادارن، نتعرَّذ ع  
 الاه ة الس طة اادار،ة أوا   

 ااادار،ةاعتبرها ااجتهاد  رارات  دار،ة لصدروها عن الس طة ثان ا   أعلا  

                                                 
(

1
) F. Vincent- Le Pouvoir de décision  unilatérale des autorités administratives- 

Op. Cit. p18. 

(
2
) F. Vincent- Op. Cit. p46. 

(
3
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p19 n

o
27. 

(4)J. M. Auby- La Théorie de l’inexistence des actes administratifs – Op.
 Cit.

 p73
.
  

 .1499ص 2119لعام 4، روكز مهنا/ الجامعة اللبنانية، مجلة العدل العدد2112تشرين األول  21تاريخ 99( م.ش. قرار رقم 2)
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 ا  ،ة لصدورها عن س طة غير صالحة دار  رارات ثالثا   أعلا  ا تعتبر 
 

 ماهية السلطة اإلدارية أواًل: 
 

استتتقر فقتت  القتتانون العتتام ع تت  أنتت  ي تتام لكتتي  كتتون القتترار  دار،تتا  أن  كتتون صتتادرا  عتتن  -62
التتذن  ، و عتتر  ذ الستت طة اادار،تتة بأنهتتا عضتتو لتتن اادارة 1سستت طة تلتتارل الوظ فتتة اادار،تتة

 ل تتتتتم بلوجتتتتتب صتتتتتالح ات  أو بلقتضتتتتت   واعتتتتتد تنظتتتتت م اادارة، لستتتتت طة  اتختتتتتاذ التصتتتتترفات 
وبعتتتد أن رفتتت  ااعتتتتراذ بالشخصتتت ة اللعنو تتتة، عتتترَّذ الستتت طة  Duguitا ألتتتا  8سالقانون تتتة

اادار،تتتة بأنهتتتا لجلتتتو  كتتتل اللتتتوظفين العتتتالين باستتتتثناد أول تتتم التتتذين لتتتنحهم القتتتانون صتتتفة 
   ا 3سس اس ة أو عدل ة

 887 ر تم ل قتانون  وفقتا   لن نظام لج ل شورى الدولة ال بناني اللعدَّ  67اللادة لقد ورد فيو 
  ا اادارن  القضتاد ألتام دعتوى   قتدم أن ا فراد لن  حد يجوا ا، أن  31/5/8000 تار، 
لجهتة ب تان  ا  النف واضحجاد هذا فاا "ااادار،ة الس طة عن صادر  رار ضد لراجعة بشكل
الر ابتة با علتا   حاصترة   ،علا  التي تقبل اللراجعة بشأنها ألام لج ل شتورى الدولتةف ة ا 

 ا 4سذات الصفة اادار،ة اللحضة والصادرة عن س طة عالة تلارل وظ فة  دار،ة 
وان أن أن  كتتون ل قتترار اللطعتتون ف تت  صتتفة  دار،تتة و تتوة تنفيذ تتة لتتن شتتأنها  لحتتا  الضتترر 

، بتتتل  عب  تتتر لج تتتل شتتتورى الدولتتتة ال بنتتتاني  5سة إداريدددةوكدددون السدددتية الودددس أصددددرو  سدددتي
الجديتدة لتن نظالت ، هتو لختتف بتالنظر فتي  63بأن هذا اللج تل، وعلتال  باللتادة  "صراحة

وهتتذا لو تت  القتتانون ا  6سلراجعتتة  بطتتا   تترار  دارن صتتادر عتتن الستت طة اادار،تتة اللختصتتة
 84لتن  تانون   9 بتة، لنتذ اللتادةالفرنسي حيث تبنت أنظلة القضاد اادارن الفرنستي اللتعا

                                                 
(

1
)

M. Hauriou - Précis de droit administratif et de droit public général - Op.
 Cit.

 P277.
  

(
2
)

M. Hauriou - Op.
 Cit.

 P356-357.
 

(3) L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, 
Op. Cit.

 T1 p
755

. 

 1م 1119جلمس الموزراء، م.ق.إ رئميس م –رئميس الجمهوريمة  –، السميد جمورج نعممة هللا افرام/الدولمة 1112كمانون الثماني  3تاريخ 111( مجلس القضايا قرار رقم 4)

 .923ص 3/2119عدد رئاسة الجمهورية، مجلة العدل -، الدكتور دمحم المغربي/ الدولة2119حزيران  21تاريخ 2119-221/2112م.ش. قرار رقم -114ص

 .114ص 1194مجلس الوزراء، م.إ.  -، شركة كازينو لبنان/ الدولة1194حزيران  12تاريخ  1111( مجلس القضايا قرار رقم 2)

(
9
وزارة المالية، م.ق.إ.  -، مجموعة األعمال الدولية/ الدولة2113أيار  1تاريخ  412( م.ش. قرار رقم 

 .129ص 2119
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لتن  38فاللتادة 1940حا،تران  12لتن  تانون  82والتي أعتادت تأكيتدها اللتادة  1278أ ار 
وختالتتا  بلدونتة القضتتاد اادارن الصتادرة فتتي العتتام  ،1945تلتتوا  31ا لتر التشتتر،عي تتار، 

عتتتن  ، ولفتتتاده أن لراجعتتتة اابطتتتا  لتجتتتاوا حتتتد الستتت طة تكتتتون ضتتتد  تتترارات صتتتادرة8000
تتتر اللج تتتل الدستتتتورن الفرنستتتي اللقصتتتود لتتتن القتتترارات  1سالستتت طات اادار،تتتة اللخت فتتتة ، وفسَّ

الصتادرة عتن الست طات اادار،تة اللخت فتة بأنهتا القترارات اللتختذة فتي  طتار للارستة الت تااات 
الهتتتا أو الهي تتتات  الستتت طة العالتتتة لتتتن  بتتتل ستتت طة تلتتتارل الوظ فتتتة اادار،تتتة أو لتتتن  بتتتل علَّ

 لت  هتذا التنف ل قتو    Lavialleا واستتند 8سأو الل سسات العالة الخاضعة لر ابتهااللح  ة 
بتتأن تعر،تت  القتترار اادارن النافتتذ لتتن  بتتل اللشتتتر  كتتان واضتتحا  وصتتر،حا  عنتتدلا رعتتط بتتين 
القتتترار النافتتتذ والستتت طة اادار،تتتة، واعتبتتتر أن خاصتتت ة القتتترار اادارن هتتتي الت تتتاا  شتتتخاف 

لتتت   تحتتتت ن اللنضتتتوو  ، وهتتتم 3سالقتتتانون العتتتام س ستتت ة التتتتدرج اادارن أو الوصتتتا ة اادار،تتتة، وان
ن أو هي تات و ن التقنيتو جانب ه اد اللختصين بللارسة الست طة اادار،تة ا يوجتد  ا اللوظفت

،  ا  ذا لنحهتتا  4سخاصتتة لتت اارة ل ستت طة اادار،تتة ولكنهتتا ا تل تتم  تتدرة اتختتاذ  تترارات  دار،تتة
 ا 5ساللشتر  صالح ة اتخاذها

فبستتتتبب لتتتتن الطتتتتابس ا لتتتترن ل قتتتترار اادارن كتتتتان لتتتتن اللفتتتتتر  أن  كتتتتون لحتتتتدودا  عتتتتدد 
لين  صتتدار  تترارات لنفتتردة الطتترذ فتتال  تترار  دارن عتتن غيتتر لتتن  ل تتم  ا 6سا شتتخاف اللختتوَّ

هتتذه الستت طة و،تلتتتس بالت تتااات الستت طة العالتتةا بتتل  ن  القتترار اادارن  صتتدر فقتتط عتتن هتتذه 
،  ذ ل ل كل هي تة  دار،تة هتي ست طة  دار،تةا لهتذا اعتبتر  7سة اادار،ةالهي ات اللسلاة بالس ط

ذلتتم اللبتتدأ التذن يتترعط لراجعتة اابطتتا  لتجتتاوا  ،لتن اللبتتادد ا ساست ة فتتي القتانون اادارن 
 ا 2سحد الس طة بالقرار الصادر عن الس طة اادار،ة

                                                 
(1

) contre les actes des diverses autorités administratives
  

(2)C.C. n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, GDCC 1999 
n

o
41 p714; GAJA 2005 n

o
93 

p656
. 

(
3
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p67-68 et 85. 
(4)J. M. Auby- La Théorie de l’inexistence des actes administratifs –

Op. Cit
 p
74.

  

(5)J. M. Auby- 
Op. Cit. 

p
75.

  

(6) R. Chinot
 -

 Le privillège d'exécution d'office ,
 Op. Cit.

 p
35.

  

(
7
)G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit administratif
- Op. Cit. T1 p236.  

(8)
 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, 

Op. Cit.
 T1 p674. 
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باالكتتان ر  تتة ، فلقف تتةوا نعنتتي بالستت طة اادار،تتة الستت طة التنفيذ تتة بصتتورة حصتتر،ة و  -69

لتتتن هنتتتا نقتتتو  بتتتأن اللع تتتار التتتذن  ا تتترارات  دار،تتتة صتتتادرة عتتتن هي تتتات تشتتتر،ع ة أو  ضتتتا  ة
هو في صفة القرار ول ل في اللرجتس التذن يتختذه، فهتو  ،عتلده أنظلة لج ل شورى الدولة 

 دارن و،بقتت   دار،تتا  طاللتتا أن لوضتتوع   دارن بصتترذ النظتتر عتتن صتتفة اللرجتتس التتذن ولتتي 
، اللهتتتم أن  كتتتون الشتتتخف التتتذن أصتتتدره لنتل تتتا   لتتت   1سقتضتت  القتتتانون صتتتالح ة  صتتتدارهبل

 حتتتدى الستتت طات الدستتتتور،ة العالتتتة فتتتي الدولتتتةا فا علتتتا  البرللان تتتة وهتتتي الصتتتادرة برتتتر  
بتسيير لرف  اللج ل الن ابي أصبحت لعتبرة لن القرارات اادار،ة وتقبتل بهتذه الصتفة طعتن 

، و  ن كتان دولكتب انتخاب أعضاد اللج ل ا ع   ل قضتا ا 8سطةاابطا  لتجاوا حد الس 
يتتتتأل  لتتتن  ضتتتاة  ا أنتتت  بتشتتتكي ت  لتتت ل لحكلتتتة تفصتتتل بنااعتتتات، و راراتتتت  تقبتتتل لراجعتتتة 

لتتتن ضتتتلن  ن ألتتتا أشتتتخاف القتتتانون الختتتاف فتتتال  عتبتتترو  ا 3ساابطتتتا  لتجتتتاوا حتتتد الستتت طة
   ا 4سالس طات اادار،ة

ذا صتتدر القتترار عتتتن شتتخٍف ا ينو  تلتتتي  لتت   حتتدى الستتت طات العالتتة، ففتتتي هتتذه الحالتتتة ا ان
 كتتون لهتتذا القتترار الصتتادر أن صتتفة  دار،تتة، بتتل  قتتس لصتتدره تحتتت طا  تتة  تتانون العقوبتتات 

، ولكتتتن  عتتتود هتتتذا القتتترار ل صتتتدر  5سوهتتتذه الصتتتورة هتتتي الل قبتتتة باغتصتتتاب الوظ فتتتة العالتتتة
الختتتاف هتتتو غيتتتر  صتتتح حا  و كتستتتب الصتتتفة اادار،تتتة   ذا صتتتدر عتتتن شتتتخف لتتتن القتتتانون 

نلتتتا ا تضتتتت ذلتتتم ضتتترورات استتتتثنا  ة أو حفظتتتا  لحقتتتو  الريتتتر  لختتتوَّ  صتتتالح ة  صتتتداره وان
حسني الن ة وتخضس هذه القرارات للا  سل  بنظر،تة اللوظت  الفع تي، بحيتث  كتستب القترار 

   ا 6سل صفة اادار،ة لن كون هذا اللوظ  الفع ي هو حق قة  لارل وظ فة  واختصاصا   دار،ا  

                                                 
 .3ص 1191، أ.ج.  ./ الدولة، م.إ. 1199كانون األول  12تاريخ  1119( م.ش. قرار رقم  1)

(
2
)M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous: C.E. Ass. 5 mars 1999, Président de  l'assemblée nationale, GAJA2005 

n
o
107 p795.  

(3) C.E. Ass. 17 avril 1953, Falco et Vidaillac, R.D.P. 1953 p448. 

(
4
) Ch. Lavaille- 

Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en Droit Français
- Op. Cit. p71; et les 

arrêts cités. 
(5)

 
Ch. Eisenmann –O

p. Cit
, T2 p

62
. 

(6)J. M. Auby- La Théorie de l’inexistence des actes administratifs – Editions A. Pedon 1951- p
52.
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أينلتتتتا وجتتتتدت هتتتتذه ، بحيتتتتث اللختصتتتتةبالستتتت طة اادار،تتتتة القتتتترارات اادار،تتتتة ذا ارتبطتتتتت هكتتتتو 
ستتت طة  صتتتدار القتتترار اادارن  تنحصتتتر ، وا 1سالستتت طة، وجتتتدت ستتت طة اتختتتاذ  تتترارات  دار،تتتة

النصتتوف القانون تتة أو اللبتتادد العالتتة،  با شتتخاف التتذين أن طتتت بهتتم هتتذه الستت طة بلوجتتب
لنتتار بهتتا  صتتدار القتترار اادارن هتتي أه  تتة أو صتتالح ة لصتتدرها فا ه  تتة القانون تتة ل هي تتة ال

اللشتتتر ،  ن  واعتتد ااختصتتاف  نلتتا هتتي  واعتتد  انون تتة، فتكتتون الهي تتة اللختصتتة هتتي  لتتا 
داختتل  دارات العالتتة فتتان ألتتا هي تتة لعينتتة بلوجتتب الدستتتور وفقتتا  ل توا،تتس الثالثتتي ل ستت طات، 

 ا 8س الس طة اادار،ة تعيينللرجس الق ة هلا اللشتر  وحده أو ا نظلة اادار،ة اللست
 
 
 

 قرارات إدارية لصدورها عن سلطة مختصة  هي أعمال  ثانيًا: 
 

لت تتم ا ه  تتة القتترار اادارن، هتتي لتتن   اصتتداراادار،تتة اللختصتتة بستت طة أشتترنا أن ال -70
ظتتتر بلصتتت حة أنتتتار بتتت  القتتتانون ألتتتر النو  ، 3سقتتترار اادارن لتتتن  نشتتتاد ال تلكنتتت القانون تتتة التتتتي 

لج تتتل  دارة لكتتتتب الفاكهتتتة هتتتو الستتت طة  " وعهتتتذا اللعنتتت   ضتتت  ااجتهتتتاد بتتتأن ،  4سعالتتتة
الصتتتالحة اتختتتاذ القتتترارات ااي تتتة  لتتت  تنفيتتتذ لهلاتتتت  فتتتي تحستتتين وتصتتتر،   نتتتتاج الفاكهتتتة 

تل تتم ستت طة  حالتتة  ةالخدلتتة اللدن تت لج تتل  هي تتةو " ، 5س"ال بنان تتة ضتتلن نطتتا   تتانون  نشتتا  
 اادارة رأن استتطال  عتد صتدر ب  تراربلوجتب  الخدلتة لتن  صترف وأالتقاعتد اللوظ  ع   

لتتتن نظتتتتام اللتتتوظفين  وخالفتتتتا لستتتتا ر  62/ لتتتتن اللتتتتادة 3سالفقتتترة / اللال تتتتة وواارة اللختصتتتة

                                                 
(

1
) M. Lefébure – Le pouvoir d'action unilat

é
rale de l'administration en droit 

Anglais et Français- LGDJ 1961 p1.  
(2) M. Stassinopoulos– Traité des actes administratifs – Op.

 Cit.
 p
98-99

. 

(3
 
 )

311ص  مرجع سابق -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات
 

، بشمارة 1121آذار  9تماريخ  111ار رقمم. وذات المعنمى: م.ش. قمر111ص 1191، ملحم أبو شمديد/ الدولمة، م.إ. 1191حزيران  23تاريخ  234( م.ش. قرار رقم 4)

ص 1121قطوف/ الدولة، م.إ. 
11
. 

 .19ص 1192، المهندو رشيد ادريس/ مكتب الفاكهة اللبنانية، م.إ.1192كانون الثاني  11تاريخ 19( م.ش. قرار رقم 2)
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 رارات هي ة لج ل الخدلة اللدن ة التي ا تعتبر  رارات  دار،ة، فهو  رار  دارن صتادر عتن 
 ا   1س"ع   نحو نها يس طة  دار،ة تل م ح   صداره 

شتتترر صتتتدور القتتترار عتتتن ستتت طة لختصتتتة هتتتو عنصتتتر أساستتتي فتتتي تكتتتو،ن القتتترار اادارن، ف
تستل ة القترار لتن لقتررات لتا تتختذه لتن  ستب  ع ت  تجاوا صالح اتها،  ع   دارة أن ان دام و 

ن كتتان  قبتتل الطعتتن  ذا ألحتت  ضتتررا ،   ضتت  ااجتهتتاد بأنتت   ذا كتتان القتترار حيتتث اادارن، وان
ارن القابتتل ل طعتتن هتتو القتترار النافتتذ التتذن لتتن شتتأن  أن ي حتت  الضتترر بصتتاحب العال تتة، ااد

والتتذن  صتتدر عتتن لرجعتت  اللختتتف، فانتت   لكتتن أن  صتتدر عتتن أن لوظتت   تتد  كتتون غيتتر 
 ا  8س لختف اصداره  ذا كان لن شأن  أن ي ح  الضرر

ن رأن عتن ست طة أخترى اذا حدد القانون بأن القرار النافتذ هتو  ترار اللحتافا، فتان صتدور أف
وا لتتر يخت تت  عنتتدلا  ، 3سصتتدور  تترار لتتن الستت طة اادار،تتة اللختصتتةينبتت  بلتت ل ف تت  لتتا 

تتبن  اادارة اللختصة  رارا  سب  صدوره عن س طة غير لختصة، فان هذا التبنتي هتو  ترار 
ل وكتتذلم ا لتتر بالنستتبة لقتترار لج تت ، 4س دارن نافتتذ اللفعتتو  بوجتت  اللتضتترر و تتابال  ل طعتتن

أن  تتوة  لاال تتة، فتتان هتتذا القتترار  عتتود و كتستتب  وتتت  االاال تتة  ذا  التتذن لتتم  كتتن لتت  التتواراد
تبنت الس طة اللختصة لضلون هذا القرار ، كأن  صدر وا،تر اا تصتاد التوطني  ترارا  يتورد 

 ا 5س في لقدلت  أن  لسند  ل   رار لج ل الواراد
ا لتتم  كتتن هنتتام ، لتتعتتن ر تت ل الب د تتة  صتتدر، فتتان  تترار التتترخ ف البنتتادفتتي لجتتا  رختتف و 

القتتانون ر تتم  كحالتتة ،آختتر فتتي حتتاات لعينتتة نتتف ختتاف  عطتتي هتتذه الصتتالح ة التت  لرجتتسٍ 
  ل بنتتتاد القانون تتتة الشتتترور  ستتتتوفي ا عقتتتار ضتتتلن بالبنتتتاد ل لهجتتتر الستتتلالس 388/1994

ي   اللرجتس فان الترخ ف بالبناد  صدر لن الدولة ساللدير،ة العالتة ل تنظت م اللتدناه وبلقتض
اد س التتترخ ف  فتتان هتتذا اذا أعطتت  ر تت ل الب د تتة   صتتا  التصتتر،  بالبنتتفتتالصتتال  اعطا تت ا 

                                                 
، نزيمه شممعون/ الدولمة ، 2111أيمار  4تماريخ 319قمرار رقممم.ش.  -191ص 2م 2114، الدولة/نزيه شمعون، م.ق.إ. 2111تموز  2تاريخ 211(  م.ش. قرار رقم 1)

 22م.ش. قمرار رقمم -124ص 1م 2112، جماك ممراد/ الدولمة ، م.ق.إ. 2111تشمرين الثماني  9تماريخ 119م.ش. قرار رقمم  -911ص 2م 2113لعام  12م.ق.إ. العدد 

 .31ص 1م 1112، حسان عزالدين/ الدولة، م.ق.إ. 1113تشرين الثاني  2تاريخ

 . 313ص 1م 2113لعام  12، رفيق البركس/ الدولة، م.ق.إ. العدد 2111شباط  11تاريخ 191( م.ش. قرار رقم 2)

 .9ص 1121مديرية الصحة العامة واللجنة الصحية الدائمة، م.إ. -، فرج أبو خليل ورفاقه/ الدولة1121كانون األول  11تاريخ 232( م.ش. قرار رقم 3)

111، ص91ألبر بستاني/الدولة، المجموعة اإلدارية  12/3/91اريخ ، ت134( م.ش.  قرار رقم  4)
.
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الحالتة وعختالذ هتذه  ا 1سغير لختتف عن لرجسٍ ا  لكون  صادرا  نافذا   رار الترخ ف ا  عتبر 
،  ن فتذل القترار النهتا ي النافان  رار التنظ م اللدني باللوافقة ع   الترخ ف بالبنتاد ا  شتك

 ا 8سالب د ة تبق  اللرجس الصال  الوحيد ل بت بط ب الترخ ف بصورة نها  ة
أح انا  أن  علد اللشتر   لت  تصتدي  علتل صتادر عتن ست طة غيتر لختصتة، فتان  ذو صاد

ة غيتتر صتتتالحة هتتتي  تتترارات لتتن شتتتأن هتتتذا التصتتدي  أن يجعتتتل القتتترارات الصتتادرة لتتتن ستتت ط
 ا 3سها  ن سبٍب لن ا سبابدم  لكان ة الطعن بة الرجع ة لس عها الصفيعط انون ة و 

 
 إدارية لصدورها عن سلطة غير مختصة  قراراٍتبيست أعمال ل ثالثًا: 

 

 كتستب صتفة القترار اادارن، ولتن  ، اصادر عن ست طة غيتر لختصتةالالتصرذ  ن  -71
ر عتتتن ذن  صتتدالتت العلتتل   ، تترارا   دار،تتتا   ،ال  شتتكلفتت كتتون  تتابال  انتتتاج أن لفاعيتتل  انون تتتةا 
  لتت  ا والتترم حتت  توج تت   تت،تتة ا تلكا الستت طة اللر ستت طة ا تل تتم صتتالح ة  نفتتاذها لتتثال   "

حتاات الفتي   التة لهتا  ا تجاهها والل النافذةالب د ات و اتخاذ القرارات ة ك،ا الس طات الاللرك
 سستتة اللركا الترعتتون ل بحتتوث واانلتتاد هتتو ل"فتت ا 4س"وجتت  الحصتتر  التتتي عينهتتا القتتانون ع تت

عالة تتلتس بالشخص ة القانون ة اللستق ة وبااستتقال  اللتالي واادارن عتن الدولتة، ا  لكتن 
اعتبار لج ل الواراد س طة ر اسة تس س  ة بالنستبة ل ل سستة، وا تكتون لقراراتت  صتفة النفتاذ 
واالتتتاام  ا فتتتي حتتتا  وجتتتود التتتنف القتتتانوني الصتتتر، ، وا  لكتتتن أن  حتتتل لحتتتل الستتت طات 

،ر،تتتة والتنفيذ تتتة التتتتي أ الهتتتا الدستتتتور سالتتتواراد فتتتي اادارات العالتتتة لتتتثال"  أو لجتتتالل التقر 
اادارات أو لتتا شتتابهها التتتي تق لهتتا القتتوانين والناظلتتة اللخت فتتة بالنستتبة لألجهتتاة الاللركا،تتة, 

 ا فتتي حتتا  وجتتود نتتف -رارات التتتي يتختتذها لج تتل التتواراد كالل سستتات العالتتة, وتبقتت  القتت

                                                 
 .221ص 1م 2112ية كفر قطره، م.ق.إ. ، سعيد ريشا / بلد2111كانون األول  11تاريخ 212( م.ش. قرار رقم  1)

 .221ص 14العدد 2113المحيدثة وآخرون، م.ق.إ.  -، الياو بو ضومط/ بلدية بكفيا1111أيار  12تاريخ 232( م.ش. قرار رقم 2)

نيسمان  22تماريخ 413قمرار رقممم.ش.  -221ص 1م 1112وزارة اإلعمالم، م.ق.إ.  -، جموزف الغريمب/ الدولمة1114كمانون الثماني  9تماريخ 211( م.ش. قرار رقم 3)
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هتتتتا أن  يهتتتتي  تتتترارات توصتتتت ة ذات طتتتتابس س استتتتي تتتتتوجيهي وا يترتتتتتب ع -ال  تتتتانوني لختتتت
 ا 1س"حقو  

وااحالة اللو عة لن اللدير العام بالوكالة لواارة العتد  ل ستت بتالقرار النافتذ اتختاذه لتن  بتل 
لرجس  دارن ل ل ل  أ تة صتالح ة اتختاذ لثتل هتذا القترارا وهتي لتم تحتدث أ تة حالتة  انون تة 

 لتت  تصتتح    يتتد اللستتتدعي  ن لتت ل لتتن شتتأنها  نتتتاج أ تتة حقتتو  لكتستتبة  جديتتدة ولتتم تتت د  
 ا 8سلصاحب العال ة في  جراد التصح   اللذكور

وا دور لتتوا،ر الشتت ون الب د تتة والقرو تتة ا فتتي اللوافقتتة وا فتتي  بتتداد التترأن  بتتألر التتترخ ف 
 ا 3سبالبناد ضلن النطا  الب دن 

ذا حتتدد القتتانون أصتتو  حتتتل الخالفتتا   تتت ت لتتس اللالتتم حتتتو  لقتتدار التعتتو   اللتوجتتب عوان
استتتتلالم العقتتتارات ل لصتتت حة العالتتتةا  فتتتان تشتتتكيل الب د تتتة ل جتتتان تخلتتتين  خالفتتتا  لألصتتتو  
القانون ة، س كون لن نتيجت  أن ا يتولَّد عن هذه ال جتان  ترارات تنشت  حقتا  لتادارة كلتا أنهتا 

ولكنهتتا  ،نافتتذة تترارات  لكتتن اعتبارهتتا  ا  لكتتن أن تقيتتد اللستتتدعي بشتتيد لتتن الواجبتتاتا وا
ادعتتتادات وا تراحتتتات صتتتادرة لتتتن اادارة لتتتم  كتتتن لهتتتا صتتتفة القتتترارات القطع تتتة لجتتترد تعتبتتتر 

 ا 4ساللعدة ل تنفيذ
اادارن  رورعتتط النتتاا  لتتس ستت طة الوصتتا ة أن وا،تتر الداخ  تتة لتت ل لتتن شتتأن  أن ينتتتج القتترا

اادارة الل التتتة بتتتالتعو   فتتتي حتتتا   طاللتتتا انتتت  لوجتتت   لتتت  ستتت طة غيتتتر صتتتالحة،  ذا كانتتتت
ا صتالح ة لتوا،ر الوصتا ة ا كلتا  5س توجب  هي الب د ة التي لها شخص ة لستق ة عتن الدولتة

ا   6سبحتتت  لوظتتت  فتتتي لصتتت حة كهرعتتتاد لبنتتتان -تأنيتتتب -بفتتتر  عقوبتتتة لتتتن الدرجتتتة ا ولتتت 
عتن ست طة غيتر  ف كون  رار وا،ر اللوارد اللا  ة والكهرعا  ة بفر  العقوبة هتو  ترار صتادر

 ا   7سصالحة
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ذا ورد في اللادة لتن  تانون العلتل أن  ترار حتل لج تل النقابتة  صتدر عتن الحكولتة،  105وان
فانتتت   فهتتتم بالحكولتتتة لج تتتل التتتواراد التتتذن يتتتتول  الستتت طة ااجرا  تتتةا فتتتاذا صتتتدر  تتترار حتتتل 
 النقابتتة عتتن وا،تتر العلتتل ف كتتون صتتادرا  عتتن ستت طة غيتتر صتتالحة للتتا  قتضتتي اعتبتتاره بتتاطال  

 ا 1سوكأن  لم  كن
ذا كان القانون يجيا ل قا لقام س طة الح و  لحتل اللج تل الب تدن،  ا أنت  وضتس لللارستة  وان
هتذه الصتتالح ة أصتتوا ، فتتاذا لتم يتترا   القا لقتتام عنتتد اتختاذه القتترار لألصتتو  وا حكتتام القانون تتة 

 –ن لب د تة بيتت لترن اللرع ة ااجراد ، واتخذ   راره في الو ت الذن كتان ف ت  اللج تل الب تد
عين سعادة لوجودا  و ا لا  وكان ر  ل الب د ة  لارل صالحيت  للا  شكل لع  اتخاذ القترار 

وذات الحكتتم  ا 8س اللتتذكور اغتصتتابا  لستت طة ر تت ل الب د تتة وتجتتاواا  لحتتدود ستت طت  لهتتذه الجهتتة
ان ف ت  اللج تل صدر ر  ل ب د ة حلانتا  ترارا  بتالترخ ف بالبنتاد فتي الو تت التذن كتف لا لو أ

الب تتتدن  عتبتتتر  انونتتتا  لتتتنحال ا فتتتان هتتتذا القتتترار الصتتتادر بنتيجتتتة اغتصتتتاب الستتت طة أو بختتتروج 
الستت طة اادار،تتة عتتن اختصاصتتها،  نلتتا  عتبتتتر  تترارا  عتتد م الوجتتود، وأن لثتتل هتتذا القتتترار ا 

 ا 3س كسب حقا   حد
التة لتم  كتن  تد ا تترن و رار لحافا النبط ة الذن  صن    طر،ت  ختاف بأنت  لتن ا لتالم الع

ا   4سبتصتتدي  أن لتتن اللراجتتس اللختصتتةا لتتذا فهتتو  فقتتد صتتفة القتترار اادارن النافتتذ والضتتار
 455و  458 ذا أ تتدم لج تتل ب تتدن ع تت  ط تتب  لرتتاد اللستتاحة الخاصتتة بالعقتتار،ن وأ ضتتا  

ا  بداعي أنهلا ل سا ل م خاف بل هلا طر،  عام ا فان لثل هذا الط تب ا  شتكل  ترارا  نافتذ
 ابال  الطعن ان لوضتو   لرتاد اللستاحة ا يتدخل ضتلن صتالح ات اللج تل الب تدن ولت ل 

 ا 5سل  لن ااختصاف لا  سل  باتخاذ تدبير نافذ بشأن 
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لتت ل لتت   اا لحطتتة رالترخ ف لشتتركة بانشتتاد واستتتثلاو تترار اللج تتل الب تتدن التتذن  ستتل  بتت
لكتستب  بلضتلون ، طاللتا أن الست طة صفة القرار اادارن النافذ الذن لن شأن    الد حقتو  

 ا   1سالصالحة اعطاد الترخ ف بانشاد واستثلار لحطات ب س اللحرو ات هو اللحافا
أ تتا  كتتان وضتتس  ،بضتتم أو ستت   جتتاد لتتن نطتتا  ب د تتة لتتا لختتو   انونتتا  ووا،تتر الداخ  تتة غيتتر ال

تحديتتده أو  هتتذا الجتتاد القتتانوني وأ تتا  كتتان الرتتر  لتتن الستت   اخراجتت  لتتن نطتتا  ب د تتة ستتب 
ضتتتل  لنطتتتا  ب د تتتة أختتترى  ن هتتتذا ا لتتتر  ستتتتوجب صتتتدور لرستتتومااا ف كتتتون  تتترار وا،تتتر 

 ا 8سالداخ  ة بتحديد النطا  الب دن أو تعدي   صادرا  عن غير ذن صالح ة
  عتتادةاللتدني  مل تنظتت  ا ع ت تك يت  اللج تتل  ط تب ف تت   التتذنوا،تتر الداخ  تة كلتا أن كتتاب 

بتاللعن  القتانوني نافتذا   لت ل  ترارا  فتان هتذا الكتتاب  والتفصي يا النظر في اللخطط التوجيهي
وا  وا نظلتتتةاللختصتتتة وفتتت  القتتتوانين  اادار،تتتةالستتت طة لتتت ل وا،تتتر الداخ  تتتة  ن  بحتتتد ذاتتتت 

   ا 3سالتي لها لفاعيل  انون ة اادار،ة ا علا يدخل بالتالي في عداد 
ذا أصدر لج ل ب تدن  ترارا  بتعتديل تخطت طو  ذا القترار ا  عتبتر نها  تا  ونافتذا  لتا دام فتان هت ،ان

 ا  4س لم  قترن بالتصدي  بلوجب لرسوم
وألتتين عتتام لج تتل التتواراد لتت ل لتت  الصتتفة القانون تتة والصتتالح ة اادار،تتة الالالتتة اعطتتاد 
الصتتت رة القانون تتتة النها  تتتة  ن لشتتترو  لرستتتوم، أو التتتاام الدولتتتة بلو تتت  لعتتتين لتتتن شتتتأن  

 ا 5س لحا  الضرر
ار اللج تتتل الب تتتدن التتتذن  ط تتتب بلوجبتتت  لتتتن اللحتتتافا اتختتتاذ ااجتتترادات ااي تتتة ا فتتتا  و تتتر 

لن تتة ل ستت له تتأة لتكتتون لحتتال  ل سستة ا  شتتكل  تترارا  لتن شتتأن   لحتتا  ضتترر، لكنت  لجتترد أ  
 ا   6سللراجعة  بطا  لتجاوا حد الس طة
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 .149ص 1112، يوسف رزق/ الدولة، م.ق.إ. 1114أيلول  11تاريخ 192( م.ش. قرار رقم 2)

 91ص1113-1192وزارة الداخلية،  قرارات محكمة حل الخالفات ومجلس شورى الدولة   –فرحات / بلدية حمانا  9/9/1194تاريخ   111( م.ح.خ  قرار رقم  3)

 .91ص 1121، مرشد سليمان وعلي الخنسا/ الدولة وبلدية الشياح، م.إ.1129تشرين الثاني 1تاريخ 294( م.ش. قرار رقم 4)

 .111ص 1م 2112، العقيد ميشال كرم / الدولة ، م.ق.إ. 2111تشرين الثاني  9تاريخ 11( م.ش. قرار رقم 2)

(6)
C.E. 29 décembre 1997, SARL Enlem, RFDA 1998 p553, concl. Touvet.  



 

134 

رول الفن تتتة لتتت ل  ن لتتتدير التتتد ا   دار،تتت ا  و تتترار لتتتدير التتتدرول بتحديتتتد حتتترم طر،تتت  لتتت ل  تتترار 
ستت طة  دار،تتة  ا لتتة بتتذاتها ولتت ل لقراراتتت  اللتع قتتة باعطتتاد الع تتم بتتالتخط ط  تتوة النفتتاذ التتتي 

 ا   1ستجع ها  اب ة ل طعن، بل  ن الطعن يجب أن يوج  ل قرار اادارن الذن صد  التخط ط
، ختصتةالتصرذ أصتال  عتن الست طة الل  ضاذ  ل  هذه ا لث ة، الحالة التي لم  صدر فيها 

بالتدفس ا  لتن التوا،ر اللختتف، فهتي تكتون بلثابتة لشترو   ترار غيتر لو عتةٍ  لصتالحةٍ  كلثل  
 ا 8س رار نها ي ونافذ

 
 مركزية والمركزية عن سلطة ةدراقرارات إدارية صالفقرة الثالثة:  

 
، ، أن الستت طة اادار،تتة اللختصتتة باصتتدار القتترارات اادار،تتة 3سةالستتابقفقتترة ذكرنتتا فتتي ال -78

نلتا هتي لنحصترة با شتخاف اللك فتين  هي ل ستت كتل لوظتٍ  لنتتمٍ   لت  اادارات العالتة، وان
بلوجتتتتب القتتتتوانين واللبتتتتادد العالتتتتة بتتتتأن  صتتتتدروا هتتتتذا النتتتتو  لتتتتن القتتتتراراتا و،تتتتتواَّ  هتتتت اد 

 ن ع   الهي ات اللركا،ة والهي ات الاللركا،ةاو اللوظف
س طة اتخاذ القرار اادارن تنحصر  ورعط القرار اادارن بالس طة اادار،ة ا  عني أن

صدر عنها الس طة التشر،ع ة اللختصة أساسا  بالتشر،س  لكن أن   ن بالس طة التنفيذ ة، بل 
 وكذلم الحا  بالنسبة ل س طة القضا  ةا   رارات  دار،ة،

وفتتتي الستتت طة التنفيذ تتتة، حيتتتث يتط َّتتتب التنظتتت م اادارن فتتتي الدولتتتة تعتتتدد ا جهتتتاة اادار،تتتة، 
لراتتتب القتترارات اادار،تتة التتتي تصتتدر عتتن هتتذه الهي تتاتا هتتذا التعتتدد، تنتتو  يتتنجم عتتن ث بحيتت

وع تت  أستتال فكتترة التتتدرج والتبع تتة اادار،تتة  لكتتن أن نرت  تتب الهي تتات اادار،تتة اللركا،تتة ترتيبتتا  
تناال ا   صت   أساستا  لترتيتب القترارات اادار،تة الصتادرة عتن ت تم الهي تاتا ولت ن كانتت صتور 

ترتيب تخت   باختالذ أنظلة الحكم واادارة، فان   لكن القتو  بصتفة عالتة أن ر ت ل هذا ال
واراد فتالواراد واللتدراد الجلهور،ة يوجد في  لتة الهترم و،  ت  تناال تا  لج تل التواراد فتر  ل الت

، و تد يتختذ التتدرج التنتاالي ، بل وحت  ر ساد اللصال  في حتااٍت لحتددة وحصتر،ةن العالو 

                                                 
 .22ص 1191، نسيب ابو انطون/ الدولة، م.إ.1121تشرين الثاني 24يختار 212( م.ش. قرار رقم  1)

 .221ص 1199العامة ، م.إ.  األشغالوزارة  -، ياسين الرشعيني / الدولة 1199تشرين الثاني  2تاريخ 1912( م.ش. قرار رقم 2)

(
3
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ا  1سفتي اللحافظتات وا  ضت ة تتتدرج لتن التوا،ر  لت  اللحتافظين والقا لقتالين خطوطا  فرع تة
تلتتتتارل لهلتتتتة لحتتتتددة، ، التتتتتي  8سوهنتتتتام ال جتتتتان ااستشتتتتار،ة والستتتت طات اادار،تتتتة اللستتتتتق ة

اللج تل  ،ديتوان اللحاستبة ،لج تل الخدلتة اللدن تة ،التفت ش اللركان  ،كالهي ة الع  ا لاغاثة
فهتتتتتي تصتتتتتدر  تتتتترارات  دار،تتتتتة ضتتتتتلن  ،ا ع تتتتت  ل خصخصتتتتتةالتتتتتوطني لاعتتتتتالم، اللج تتتتتل 
 اختصاصاتها اللقررة بالقانونا

الهي ات اللركا،ة، فهي تكون لراس م بأنواعها التشر،ع ة الصادرة عن قرارات أشكا  العن و 
أو التنظ ل ة اللستق ة أو التنفيذ ة أو لراس م صادرة عن لج ل الواراد أو  رارات صادرة 

كل   لدراد عالين واللحافظين والقا لقالين ت رارات واار،ة أو  رارا عن لج ل الواراد أو
 في حدود اختصاص ا

وفي لقدلة الهي ات التابعة لادارة اللركا،ة التي تنار بها س طة اتخاذ القرارات اادار،ة 
 أتي ر  ل الجلهور،ة ال بنان ة حيث تعتبر اللراس م صادرة عن ر  ل الجلهور،ة سواد  

 ا  3سس م عاد ة أم تنظ ل ةأكانت لرا
للتادة اوحت  ولتو كانتت اللراست م لتختذة فتي لج تل التواراد، فتان الدستتور ال بنتاني وعخاصتة 

تتت ع تت  أن ر ت ل الجلهور،تتة  صتتدر اللراست م و ط تتب نشتترها، ولت  حتت  الط تتب  56 لنت  نصَّ
  خلستة  ل  لج ل الواراد  عادة النظر في أن  رار لن القرارات التي يتخذها اللج ل ختال

للتتتا  فيتتتد أن هتتتذه اللراستتت م ستتتواد  أكانتتتت  عشتتتر يولتتتا  لتتتن تتتتار،   يداعتتت  ر استتتة الجلهور،تتتةا
لراستتت م فرد تتتة كتعيتتتين اللتتتوظفين أو لراستتت م تنظ ل تتتة فانهتتتا تتتتدخل ضتتتلن اختصتتتاف ر تتت ل 

عندلا ينف القانون ع   أن القرار  صدر بلرستوم فتي لج تل التواراد فتان الجلهور،ةا  ن  
 وجتتاد فتتي ااجتهتتاد  "ا  4سالقتترار يتتدخل فتتي صتتالح ات ر تت ل الجلهور،تتة ذلتتم  عنتتي أن هتتذا

، أن يتقتتترر هتتتذا ااعفتتتاد ااعفتتتاد لتتتن ضتتتر،بة التتتدخل، ليتحقتتت  لقتتتانون بأنتتت  عنتتتدلا  فتتتر  ا
لرستتوم يتختتذ ع تت  شتتكل لعتتين هتتو اتختتاذه فتتي لج تتل التتوارادا فتتان لو تت  لج تتل بلوجتتب 

لتتا دام ان القتتانون لتتم يتتو  هتتذه الهي تتة  التتواراد, كهي تتة لجتلعتتة ا تتتأثير لتت  ع تت  اللوضتتو 

                                                 
 .41سابق ص مرجع -تدرج القرارات اإلدارية -د. ثروت بدوي(  1)

(2)
 H.M. 

Crucis - Notion d'acte administratif- JCA1996 - Fasc. 106-10  

(
3
 .192لمزيٍد من التفصيل انظر ص(  
 .131ص 1م 2113لعام  14، ورثة فريد كنعان/ الدولة وبلدية بيروت، م.ق.إ. العدد 1111تشرين الثاني  22تاريخ 11-121/11م.ش. قرار رقم(4)
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ستت طة التصتترذ بااعفتتاد أم عدلتت  بتتل أنتتار ا لتتر بتتر  ل الدولتتة التتذن ع  تت  أن يتبتتس شتتكال  
 ا 1س لعينا  لاعفاد

ولر  ل لج ل الواراد س طة اتخاذ  رارات  دار،ة، سواد  بصفت  ر  سا  للج ل الواراد أو 
لن الدستور  64تعتبر اللادة و ارات عالةا بصفت  س طة وصا ة أو س طة ترتبط بها  د

السند ا ساسي ل س طة التنظ ل ة التي  لارسها ر  ل لج ل الواراد، ذلم أنَّ تك  ف  بتنفيذ 
الس اسة ااجرا  ة يتط ب لنح  الصالح ات الالالة ل ق ام بهذه اللهلة ولن ضلن هذه 

ظ ل ة وبصورة أساس ة التعال م الصالح ات  صدار القرارات النافذة سواد الفرد ة أو التن
اادار،ة التي لبعضها صفة تنظ ل ة بالت ااا  ضافة  ل  الس طة التنظ ل ة التي تلنح  

 لارل ر  ل لج ل الواراد الس طة التنظ ل ة بصفت  ر  سا  للج ل  64  اها اللادة 
 ا الواراد عبر تو  ع  ع   اللراس م سواد العاد ة أو الصادرة عن لج ل الواراد

وأكد لج ل شورى الدولة ع   وجوب تو  س اللراس م التي تصدر عن لج ل الواراد عند 
للارست  الس طة ااجرا  ة، لن ر  ل لج ل الواراد باسم لج ل الواراد اللناطة ب  

ا ولر  ل لج ل الواراد س طة الوصا ة ع   عدد كبير لن  8سللارسة ت م الس طة
ان  يتخذ القرارات التنظ ل ة التي يتط بها   ال  بهذه الل سسات العالة، وعهذه الصفة ف

فلثال  يرتبط ديوان اللحاسبة  دار،ا  بر  ل لج ل الواراد ع   لا هو وارد في الفقرة اللهلةا 
ف كون ر  ل لج ل الواراد هو  112/59ا خيرة لن اللادة ا ول  لن اللرسوم ااشتراعي 

 ا 3س ة في ديوان اللحاسبة"اللرجس الصال  لللارسة الس طة التنظ ل
التعال م  ل  اادارات العالة والل سسات العالتة والب تد ات، الواراد لج ل لا  صدر ر  ل ك
وعنتتدلا  كتتون القتترار لتتن اختصتتاف  ا 4س هتتذه التعتتال م طب عتتة ا نظلتتة اادار،تتةنتتواٍ  لتتن و 

عتن الست طة التتي  لج ل الواراد، فان القرار الذن  صدره ر  ل لج ل الواراد  كون صادرا  
  ا 5سلها ح   صداره  ذا ورد ف   أن  اتخذ تنفيذا  لقرار لج ل الواراد

                                                 
 .114ص 1194مجلس الوزراء، م.إ.  -، شركة كازينو لبنان/ الدولة1194حزيران  12تاريخ  1111ايا قرار رقم( مجلس القض 1)

  12ص 1111الخوري/ الدولة م.ق.إ.  – 3/11/1119تاريخ  91( مجلس القضايا  قرار رقم 2)

م –شلهو  / رئاسة مجلس الوزراء  – 9/9/1192تاريخ  421( مجلس القضايا  قرار رقم 3)
وعة القرارات جم

921ص
.
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فتتان اختصتتاف الستت طة اللركا،تتة باصتتدار القتترارات اادار،تتة لواعتتة بتتين ر تت ل وفتتي فرنستتا 
لتن الدستتور  13لتن اللتادة 4و 3و 8الجلهور،ة ور  ل لج ل الواراد، ، فبلوجب الفقترات 

ة يتلتتس باختصتاف واستس فتي تستل ة اللتوظفين الق تاديين فتي اللناصتب فان ر  ل الجلهور،ت
   ا 8ساختصاف تنظ لي في  طار تنفيذ القوانين، ول   1سالع  ا
 عتبتتر ر تت ل التتواراد الستت طة صتتتاحبة ااختصتتاف ا صتتيل باصتتدار القتترارات التنظ ل تتتة، و 

 تتتة ل تعبيتتتر عتتتن و لتتتارل هتتتذه الستتت طة بلوجتتتب لراستتت ما وهتتتذه اللراستتت م هتتتي الطر،قتتتة الطب ع
الس طة التنظ ل ةا كلا  لكن أن  لارل هذه الس طة بلوجتب  ترارات أو تعتال م أو توجيهتات 

لتتتن  81ا وتشتتتكل اللتتتادة  3سبشتتترر أن تكتتتون لو عتتتة لتتتن ر تتت ل التتتواراد والتتتواراد اللعنيتتتين
الدستور الفرنسي السند ا ساسي للن  ر  ل التواراد الست طة التنظ ل تة عنتدلا نصتت ع ت  " 

 لتتارل الستت طة التنظ ل تتة"  ضتتافة  لتت  هتتذه الستت طة اللستتتق ة فقتتد لنحتت  الدستتتور ستت طة أنتت  
ا  4س"أنت  يت لن تنفيتذ القتوانين" 81تنظ ل ة لكل   تة، ع ت  لتا جتاد فتي الفقترة ا خيترة لتن اللتادة

لتتتن الدستتتتور  34ولتتت ل الدستتتتور هتتتو اللصتتتدر الوحيتتتد لللارستتتة الستتت طة التنظ ل تتتة، فاللتتتادة
لتتن ر تت ل الحكولتتة صتتالح ات الضتتابطة اادار،تتة العالتتة التتتي  لارستتها  الفرنستتي لتتم تستتحب

 ا   5ساستنادا   ل  س طات  الخاصة وخارج كل تفو   تشر،عي
 
ذا كانت كل س طة  دار،ة تل م في دا رة اختصاصها ح   صدار  رارات  دار،ة،  -73 وان

اختصاف، ف كون لن غير اللنتج التطر   ل  كل س طة بااسم لتب ان حدود هذا ا
وفي  طار الس طة اللركا،ة حيث تتركا ونكتفي بالقو  بأنها تكون لقيَّدة بأحكام القانونا 

جل س ااختصاصات اللتع قة بالوظ فة اادار،ة، وتتول  لباشرة هذه ااختصاصات في 
جل س أنحاد الدولة بنفسها أو بواسطة لوظفين  عل ون باسلها وخاضعين لس طاتها 

حافا هو للثل الحكولة في اللحافظات ولفوَّ  لن  ب ها وهو  لث  ل وتوجيههاا فالل

                                                 
(1)  R. Chapus.

-
 Droit Administratif Général 

Op. Cit. 
Tome I- 

p202 n
o
262.

 

(2)
J.F. Lachaume 

- La hiérarchie des actes administratifs exécutoires en droit public Français, L.G.D.J. 1966 p22. 

(3)R. Odent – Contentieux administratif –Op. Cit.
 
p325

.
 

(4)
D. 

Lavroff
 
 – Le  droit constitutionnel de la Ve République - Op. Cit – p646

; J.F. Lachaume 
- La hiérarchie des actes 

administratifs exécutoires en droit public Français, O
p. Cit

 p25. 

(5)C.C. n° 87-149 L du 20 février 1987, Code rural, Rec. Cons. const. p22.  
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الواارات في اللحافظات وهو يرع  تحت س طة الواراد اللختصين  أعلا  لوظفي الدولة 
، و عط    1ساللدنيين في اللحافظات، كلا  لارل س طة الضابطة اادار،ة في اللحافظة

سواد   لطعن بقرارات الهي ات اللح  ةا الح ة، لص1928آذار  8تار،   813/23ر مقانون ال
 ا  8سالب د ة أو اللناطق ة أو اا   ل ة

، التي تلارل ع يهم  س طة لةوالقرارات اادار،ة التي  صدرها اللحافظون تنسب  ل  الدو 
ر اس ة تكفل خضوعهم  والرها وتع  لاتها، وتسل  لها بالراد أو تعديل القرارات الصادرة 

 ا   3سعنهم
 

  ولا يهمو التو   عنده تفص ال  هو
 ة  رارات لج ل الواراد  في لبناناطب عأوا   
 اس طة الوا،ر باتخاذ القرارات اادار،ةثان ا   
 ا  التي تصدر عن الهي ات الاللركا،ةالقرارات اادار،ة ثالثا   

 
 اللبناني طبيعة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أواًل: 

 

وبالتتتالي  ولتتة جتتادا  ا يتجتتاأ لتتن اادارة وتتتأتي ع تت  رأل التنظتت م اادارناتشتتكل الحك -74
فهي سأن الحكولة  تخضس  حكام القانون الدستورن عندلا ينظر  ليها بصفتها لتول تة التام 

ا  4سالستت طة التنفيذ تتة، و حكتتام القتتانون اادارن عنتتدلا يتتتم اعتبارهتتا ع تت  رأل الهتترم اادارن 
رن ال بناني، لم  كن لقرارات لج تل التواراد ذات الق لتة القانون تة، فقتد أدى وفي الوا س الدستو 

 لت  تحو،تل  ترارات لج تل التواراد لتن  ترارات ذات  1990تعديل دستورن صتادر فتي العتام 
  لة استشار،ة غير ل التة لتا لتم ت صتاغ بشتكل لراست م أو  ترارات واار،تة،  لت   ترارات تلت تم 

                                                 
(1)

J.F. Lachaume 
-Op. Cit. p34. 

(2)
 Voir: Francis-Paul Bénoit- Recours du préfet- Encyclopédie des collectivités 

locales 2000-1; Bénoit, F.P.- Recours du particuliers- Encyclopédie des 

collectivités locales 2002-3. 
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 ا لتتا  ضتتت القتتوانين ع تت  أنهتتا نافتتذة بتتذاتها فانهتتا تبقتت  تحتتتفا بتتذاتها  تتوة تنفيذ تتة ل التتة، 
 بذات الطب عة القانون ة سواد أكانت  بل التعديل الدستورن أم بعدها

 

I-  0220قبل التعديل الدستوري لعام  طبيعة قرارات مجلس الوزراء 
 

الوضتس كتان وضتس لج تل التواراد فتي لبنتان شتب   ب 1990 بل التعديل الدستورن لعام -75
الفرنستتي حيتتث لتتم  كتتن هتتذا اللج تتل ستتوى هي تتة س استت ة سفلج تتل التتواراد الفرنستتي لتت ل لتت  
صتتفة اللج تتل التتذن لتت   صتتدار  تترارات نافتتذة،  نلتتا  حتت  لتت  اللداولتتة حتتو  لشتتار،س القتترارات 
وأكثتر لتا  ستتط ع  هتو اتختاذ  ترارات لبد  تتة أو استشتار،ة أو هتي تعبيتر بست ط عتن توجهاتتت  

 ا 1سلقرار النافذ وا  لكن الطعن بها ألام القضاد اادارن ول ل لها صفة ا
فبحستتتب الدستتتتور ال بنتتتاني س بتتتل التعتتتديل  لتتت ل للج تتتل التتتواراد كهي تتتة لجتلعتتتة صتتتالح ة 

لتن الدستتور بشتأن التوا،را بتل  64لحددة ادارة لصال  الدولة كلا نصت ع   ذلتم اللتادة 
دارتهتتا، ولكتن اللقتتررات التتي يتختتذها  ن ذلتم اللج تتل يرستم اللخطتتط العتام لس استتة الدولتة  وان

ل ستتت نافتتذة لتتذاتها لتتا لتتم يولتت  القتتانون صتتراحة صتتالح ات لعينتتة  لارستتها باصتتدار لقتتررات 
تكتتون عند تتذ واجبتتة التنفيتتذا ف كتتون  تترار لج تتل التتواراد لجتترد تخطتت ط بخصتتوف اللوضتتو  

ذ القتترارات النافتتذة اللبحتتوث ف تت  ولضتتلون  لتت ل نافتتذا  لتتا لتتم تعلتتد التتواارة اللختصتتة  لتت  اتختتا
بشتتأن اللوضتتو ا و تتتد تكتتون هتتتذه اللقتتررات  تتتوانين أو لراستت م تستصتتتدرها التتواارة أو  تتترارات 
تصتتدرها هتتيا ع تت  أن  تترار لج تتل التتواراد لتت ل لتت  القتتوة االاال تتة تجتتاه التتوا،ر اللختتتف 

، و كتون  8ساستصدار أو اصدار النف التالام اللتوافت  لتس لضتلون  ترار لج تل التواراد 
   ا 3سالنافذاادارن القرار وحده ، هو ،ررار الوا  
ا تعتبتتر بلثابتتة  تترارات نافتتذة، ولتت ل لهتتا  ،لجتلعتتا  التتواراد اللقتتررات الصتتادرة عتتن لج تتل و 

لتتتا لتتتم تصتتتدر هتتتذه و ،  4س  لتتتة  انون تتتة لتتتا لتتتم تتتتترجم بلراستتت م صتتتادرة عتتتن ر تتت ل الجلهور،تتتة
                                                 

(
1
) C.E.27 février 1987, Commun d’Amneville  Rec. Cons. d’Ét p526 – Cité par: 

R. Chapus
-
 Droit Administratif Général 

Op. Cit. 
Tome I- 

p202 n
o
260. 

 .132ص 1192وزارة االقتصاد الوطني، م.إ.  –، محي الدين الصيداني/ الدولة 1192 آذار 3تاريخ 23( م.ش. قرار رقم  2)

 .91ص 1193، انيس سماحة/ الدولة، م.إ. 1193كانون الثاني 24تاريخ 32( م.ش. قرار رقم  3)

(
4
 د. محي الدين القيسيأشار إليه:  21/12/1121تاريخ  129الغرفة اإلدارية قرار رقم  –( تمييز لبناني  

، جان الحصري 2113نيسان  11تاريخ 439م.ش. قرار رقم -21ص  –مبادئ القانون اإلداري العام  –

 .111ص 2م 2119ورفاقه/ الدولة وهيئة أوجيرو راديو أوريان، م.ق.إ. 
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لخيتتترة فتتتي تطب قهتتتا أو عتتتدم لعن تتتة الادارة ، تكتتتون اتوجيهتتتاتاللراستتت م، فانهتتتا تبقتتت  لجتتترد 
فقتتترارات لج تتتل   ا 1ستنفيذ تتتة تتتوة  أن ا ل لهتتت نتتت  لتتتها، بتنفيتتتذلكتتتن اللطالبتتتة تطب قهتتتا، وا  

الواراد ا تتلتتس بالصتفة التنفيذ تة وا ت تام اادارة  ا فتي الحتاات التتي يتنف القتانون ع يهتا 
اللختصتتتة تنفيتتتذا  ل س استتتة التتتتي  صتتتراحة ، وأن القتتترار النافتتتذ هتتتو القتتترار التتتذن تتختتتذه اادارة

  ا 8سرسلها لج ل الواراد في  راره
فلتتثال   ذا  ، 3ساادارات باتختتاذ  تترارات لخالفتتة ل قتتانون  ل تتم لج تتل التتواراد لستت طة  لتتاام وا 

عة كان القانون  د أنار بوا،ر الترع ة صالح ة رف  الترخ ف بفت  اللدرسة  ستباب لشترو 
اللتخذ بخصوف هتذا اللوضتو ، فان   رار لج ل الواراد  اد،وبعد أخذ لوافقة لج ل الوار 

صتتدار العلتتل بتتل هتتو علتتل تحضتتيرن  كتتون لتتن عتتداد القتترارات اادار،تتة،  ا لهتتم لتحقيتت  وان
 ا   4سالنها ي

 لقتتتررات لج تتتل واراد ستتتاب ، ا فتتتان، وأستتتوة بكتتتل لشتتتار،س القتتترارات التتتتي لتتتم تقتتتترن بالنفتتتاذ
 ا  5س ل الة لهاتسرن ع   الواارة الجديدة وا تكون 

 
II-  0220بعد التعديل الدستوري لعام  طبيعة قرارات مجلس الوزراء 
أن طت الس طة ااجرا  ة بلج ل الواراد ولن  1990بعد التعديل الدستورن لعام  -76

الصالح ات التي  لارسها لج ل الواراد وضس الس اسة العالة ل دولة في جل س اللجاات 
 65اللادة ساللراس م التنظ ل ة واتخاذ القرارات الالالة لتطب قهاووضس لشار،س القوانين و 

وألا النف القد م فكان كالتالي " تنار الس طة ااجرا  ة بر  ل الجلهور،ة وهو   الجديدة
يتواها بلعاونة الواراد وفقا"  حكام هذا الدستور "ا ولن لقارنة النصين اللذكور،ن أعاله 

                                                 
 .141ص 1121، رينه فخري/ الدولة، م.إ. 1121تموز  3تاريخ 199( م.ش. قرار رقم 1)

 .223ص 2م 1119، انطونيوو نبوت/ الدلة، م.ق.إ. 1119ر آذا 29تاريخ 432( م.ش. قرار رقم 2)

 . 319ص 1م 2113لعام  12، يوسف طوق وعبد الكريم عيتاني / الدولة، م.ق.إ. العدد 2111شباط  11تاريخ 111( م.ش. قرار رقم 3)

 .441ص 1113-1112ورئاسة مجلس الوزراء، م.ق.إ.  وزارة التربية الوطنية -،ورده باهي/ الدولة1112حزيران  24تاريخ 194( مجلس القضايا قرار رقم 4)

 11تمماريخ   192مجلممس القضممايا قممرار رقممم  -22ص 1191، الشممركة اللبنانيممة للزيمموت ش.م.ل./ الدولممة، م.إ. 1191كممانون األول  19تمماريخ  11( م.ش. قممرار رقممم  2)

 .119ص 1194، الدولة/ الشركة اللبنانية للزيوت، م.إ. 1194نيسان 
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الواراد أصبحت نافذة بحد ذاتها وا حاجة لتكر،سها  يتض  بجالد أن  رارات لج ل
 ا 1سةتحضير،لن ف ة ا علا  البلوجب لراس م احقةا كلا لم تعد 

صت ٍة  لت   لتتو ب فكتل تتدبيرٍ ، حتدودأن صالح ة لج ل الواراد في ا لور التنظ ل تة   ل لف
، تنتهتي  8سالتوارادألتام لج تل  ولداولة أن  كون لوضو  بحثٍ ، يجوا الس اسة العالة ل بالد

قترار باصدار  راٍر  دارن نافذ، فلثال  أ رَّ لج ل شتورى الدولتة بصتفة القترار اادارن النافتذ، ل 
 التتتة اللعتتتار  الدول تتتة بلعتتتر  رشتتتيد ٳالصتتتادر عتتتن لج تتتل التتتواراد واللتضتتتلن "حصتتتر 

 ا وع تت  العكتتل اعتبتتر علتتال  تحضتتير،ا ،  تترار لج تتل التتواراد 3س كرالتتي التتدولي فتتي طتتراب ل
ذا القتترار هتتو  ن هتتباللوافقتتة ع تت  تعتتديل شتترور استتتثلار ألعتتاب القلتتار لتتدى كتتاا،نو لبنتتان، 

لرح تتة لتتن لراحتتل تعتتديل اللرستتوم التتذن  حتتدد شتترور ااستتتثلارا فتتال  شتتكل  تترار لج تتل 
التتواراد باللوافقتتة ع تت  ا تتترال واارة اللال تتة   تترارا   تتابال  ل طعتتن ألتتام لج تتل شتتورى الدولتتة وا 

 ا 4ستداد بأن ح  لكتسب ناتج عن  لكن ااع
 

III-   قرارات مجلس الوزراء الصادرة تطبيقًا لقوانين خاصة 
تنفو بع  القوانين صراحة ع   صالح ات خاصة للج تل التواراد اصتدار  ترارات  -77

وكتتان ا  5س دار،تتة، فتتال لنتتاف لتتن تطبيتت  هتتذه القتتوانين ضتتلن نطتتا  لتتا جتترى التتنف ع  تت 
عات سواد   بتل و طة اللختصة باصدار القرار اادارن في هذه اللوضلج ل الواراد هو الس 
 أم بعدها 1990التعديل الدستورن لعام 

                                                 
، الشركة اللبنانية ذات 1111تشرين الثاني  31تاريخ 11م.ش. قرار رقم -،شركة بروموريان ش.م.م./ الدولة1111نيسان  19تاريخ 11-421/19قرار رقم ( م.ش.  1)

 .191ص 1م 2113لعام  12ل/الدولة، م.ق.إ. العدد 1م1المنفعة المشتركة لحصر التبن والتنباك ش

م.ش.قمرار  -141ص 1م 1111وزارة الصمناعة والمنفط، م.ق.إ.  -، ذي كمورال كومبماني ليمتمد ورفيقتهما/ الدولمة1119ثماني تشرين ال 19تاريخ 12( م.ش. قرار رقم 2)

11ص 1م 1119، شركة يونيفرسال غاز ش.م.ل./ الدولة، م.ق.إ. 1112تشرين األول  19تاريخ 19رقم
.
 

432ص 2م 1111معرل رشيد كرامي المدولي فمي طمرابلس ، م.ق.إ.  -الدولة ، شركة براموريان ش.م.م./ 1111نيسان  19تاريخ 421( م.ش. قرار رقم 3)
- 

م.ش. 

 .21ص 1م 2113لعام  14، الشركة الدولية للمعارل ش.م.م/ الدولة ومجموعة سيركل ش.م.م. ، م.ق.إ. العدد 1111تشرين األول  22تاريخ 11-42/11قرار رقم

 .141ص 1/2119رئاسة مجلس الوزراء، مجلة العدل عدد -، شركة كازينو لبنان/ الدولة2119 تشرين األول 19تاريخ 2119-31/2119( م.ش. قرار قم 4)

 .114ص 1194مجلس الوزراء، م.إ.  -، شركة كازينو لبنان/ الدولة1194حزيران  12تاريخ  1111( مجلس القضايا قرار رقم 2)
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ً  ببتتنبتتدأ بتتذكر صتتالح ة لج تتل التتواراد   ً ختتالذ الحاصتتل بتتين لج تتل الخدلتتة اللدن تتة ال ت 
، و كتتون  تترار 118/59والتتواارة اللختصتتة فتتي لتتا يتع تت  بتطبيتت  أحكتتام اللرستتوم ااشتتتراعي 

 ا  8سو، دن كالل لفاعي   ع   جل س الحاات التي تنطب  ع يها،  1سلواراد ل الا  لج ل ا
وجعتتتل اللشتتتتر  لتتتن لج تتتل التتتواراد لرجعتتتا  ل بتتتت ستتت با  أو  يجابتتتا ، ك  تتتا  أو جا  تتتا ، بقتتترارات 
لج تل القضتتاد ا ع تت  لتتس  لكان تتة ردهتتاا وا تصتتب  هتتذه القتترارات نافتتذة  ا باللوافقتتة ع يهتتا 

نقضاد له ة عشرة أ ام لن تار،  ورودها ع ت  ألانتة ستر لج تل التواراد دون صراحة، أو با
صتتتدور اللرستتتوم باللوافقتتتةا اا وهتتتذا التتتدور التتتذن  لارستتت  لج تتتل التتتواراد عنتتتدلا ينظتتتر فتتتي 
نلا  ل تم بلوجبت  ست طة تفتو  ست طة   رارات  نهاد الخدلة ا  قتصر ع   النفاذ أو عدل ، وان

ة أو االرتتاد لتن دون التعتديل، وتتواان الست طة التس ستت  ة الوصتا ة التتي تقتصتر ع ت  اللوافقت
 ا 3س نها تشلل ح  التعديل  ل  جانب اللوافقة و االراد

 تترار لج تتل التتواراد ف لتتا يتع تت  بتطبيتت   تتانون لقاطعتتة  ستترا يل هتتو لتتن القتترارات اادار،تتة و 
ذا لتتا علتتد لج تتل التتواراد  لتت   صتتدار   4سالنافتتذة  تترار  رطتتي ف تت  بعتتد نشتترها فتتي الجر،تتدة وان

 رارات واارة اا تصاد الوطني التي حظرت بلوجبت  التعالتل لتس شتركة ااا فتان  ترار لج تل 
الواراد الجديد  كون نافذا  فقط لن تار،  نشره حسب ا صتو  وا  لكتن أن  كتون لت  لفعتو  

 ا  5سرجعي
الركتاب و رار لج ل الواراد القاضي بعدم  عطاد رخف تأس ل شركات طيران جديدة لنقل 

عالتتتا ا هتتتو  تتترار صتتتادر عتتتن اللرجتتتس الصتتتال  اتختتتاذه وفقتتتا   حكتتتام  تتتانون  80ختتتال  لتتتدة 
 ا 6سالطيران اللدني

لج تتل التتواراد ستت طة  1959ت  117لتتن اللرستتوم ااشتتتراعي ر تتم  157كلتتا أولتتت اللتتادة 
 18تقتتدير عقتتد ااتفا تتات بالتراضتتي ف لتتا يتع تت  بصتتفقات ال تتواام وا شتترا ا ونصتتت اللتتادة 

 "  رة اللتا  ت  دارة الجلتارم ع ت  أناللتع ت  بتواا 1959ت  183لن اللرسوم ااشتراعي ر تم 
                                                 

(
1
 .149ص 1199، رمضان / الدولة ، م.إ. 1199أيار 3تاريخ  214( م.ش. قرار رقم  
، عبد الودود 1199أيار  3تاريخ 214م.ش. قرار رقم -19ص 1191، السيد عبد الحسين شمس الدين/ الدولة، م.إ. 1191كانون الثاني 11تاريخ 2( م.ش. قرار رقم  2)

 .149ص 1199رمضان/ الدولة، م.إ. 

 .3ص 1191 ، أ.ج.  ./ الدولة، م.إ.1199كانون األول  12تاريخ  1119( م.ش. قرار رقم  3)

 .41ص 1199، شركة مارك روو وشركاه وشركة جدع إخوان/ الدولة، م.إ. 1199كانون األول  23تاريخ  1421م.ش. قرار رقم 1 4)

 . 13با  اإلدارة أمام القضاء العدلي ص 1192، م.إ. 1191نيسان 2تاريخ  311( مفول الحكومة لدى المحكمة العسكرية قرار رقم 2)

 .111ص 1م 1112، شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط/ الدولة، م.ق.إ. 1113كانون األول  21تاريخ 113( م.ش. قرار رقم 9)
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ذ لقررات اللج ل ا ع   ل جلارم بااجلا  وفي حتا  الختالذ ترفتس القضت ة اللخت ت  ت خ
 ع يها  ل  وا،ر اللال ة الذن  عرضها ع   لج ل الواراد ل بت فيها بصورة نها  ة "ا 

اللتع ت  بتنظت م ديتوان اللحاستبة  28/1923ن اللرستوم ااشتتراعي ر تم ل 41نصت اللادة و 
  لت  ااستتلا  بعتد لع  ة بقرارات ع    تعر  التي اللعالالت الواراد لج ل يبتع   أن "

 التديوان تأشتير لقتام  تراره  قتوم الديوان  رار أو اللال ة وا،ر رأن لخالفت  وعند الديوان، ر  ل
 "ا    قاتالنف عقد لرا ب تأشير او
 

 سلطة الوزير باتخاذ القرارات اإلدارية باعتباره رأس الوزارة ًا: ثاني
 

يتلتتس التوا،ر فتي نظتام اللركا،تة اادار،تتة بست طة اله لنتة الكال تة ع ت  أعلتا  لعاون تت   -72
والعتتال ين بتتا جهاة اادار،تتة اللخت فتتة فتتي العاصتتلة، أو فتتي اللنتتاط ا و،تترعط ااجتهتتاد فتتي 

الستت طة اادار،تتة اللختصتتة، بتتالوا،ر التتذن  عتتود لتت   دارة لصتتال  الدولتتة فتتي لعظتتم أحكالتت  
فتتتي  لتتت و ا  1سواارتتتت  وتطبيتتت  القتتتوانين وا نظلتتتة بتتتا لور العا تتتدة  لتتت   دارتتتت  وبلتتتا ختتتف بتتت 

للارستتتت  لعل تتت  صتتتفتين، ا ولتتت  وهتتتي الصتتتفة الس استتت ة التتتتي  لارستتتها لتتتن ختتتال  لج تتتل 
 ا 8سادارن ل واارة التي ينتلي  ليها، والثان ة وهي صفة الر  ل االواراد

ذا كتتان التتوا،ر هتتو التتر  ل التس ستت ي اللستت و  ا و  فتتي واارتتت  فهتتذا ا  لنتتس لتتن صتتدور  وان
 تتترارات نافتتتذة لتتتن أشتتتخاف  آختتتر،ن ضتتتلن التتتواارة، فلتتتثال   ن خضتتتو  واارة التتتدفا  التتتوطني 

ل تتواارة ا  عنتتي عتتدم لستت طة وا،تتر التتدفا  التتوطني، كونتت  دستتتور،ا  التتر  ل التس ستت ي ا ع تت  
للارستتتتة  ا تتتتد الجتتتت ش أو الستتتت طات العستتتتكر،ة ا ختتتترى لصتتتتالح اتها فتتتتي  صتتتتدار التعتتتتال م 

ا والكتتاب الصتادر عتن ر ت ل لصت حة الصترف ات  3سولتذكرات الخدلتة تنفيتذا   حكتام القتانون 
عتن ف ت  في واارة اللال ة بشأن رف   عطاد درجة استثنا  ة  شكل  رارا   دار،ا  نافتذا   لكتن الط

 ا 4سلصدوره عن الس طة اللختصة اصداره

                                                 
 .142ص 1199، انطوانيت صفا / الدولة، م.إ. 1199أيار  11تاريخ  944( م.ش. قرار رقم 1)

 .131ص 1191ن المحاسبة، م.إ. ديوا –، مجلس تنفير المشاريع اإلنشائية/ الدولة 1191أيار  2تاريخ 131( م.ش. قرار رقم 2)

 .319ص 1م 2112وزارة الدفاع الوطني، م.ق.إ.  -، الرائد يوسف يزبك/ الدولة2112كانون الثاني  24تاريخ  319(  م.ش. قرار رقم 3)

 .221ص 2م 1112، ناجي القادري/ الدولة، م.ق.إ. 1114تموز  2تاريخ 212( م.ش. قرار رقم  4)
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ا لكنهتتتا لتتتن الدستتتتور الستتت طة التنظ ل تتتة لتتتر  ل الحكولتتتة،  81اللتتتادة ، تعطتتتي وفتتتي فرنستتتا
لتن  هتذه أن ت  تشكل أن عا   ألام لتن  هتذه الست طة لهي تاٍت أخترى بلوجتب نتٍف  تانوني، كت

 علتتد اللشتتتر   لتت  لتتن  التتواراد  أو ، 1سالستت طة التنظ ل تتة لر ستتاد الهي تتات اادار،تتة اللستتتق ة
 تتت ل أن  فتتتو    ر أو ،  8سصتتتالح ة اتختتتاذ القتتترارات التنظ ل تتتة الالالتتتة لتتتتألين تنفيتتتذ القتتتوانين

ل دستتتور  81بااستتتناد  لتت  الفقتترة الثان تتة لتتن اللتتادةالحكولتتة ستت طات  التنظ ل تتة  لتت  التتواراد، 
حيتتث  شتتك  ل ب  التتواراد الفرنستتي، التتتي تجيتتا  لتتر  ل الحكولتتة تفتتو   بعتت  صتتالح ات   لتت

ا  حت  ا بحيتث  3سهذا التفو   استثناد  ع   لبدأ عتدم تلتتس التواراد بست طة تنظ ل تة عالتة
لوا،ر أو لتر  ل التواراد دون نتف صتر،  دستتورن أم  تانوني تك يت  أو تفتو   وا،تر آختر 

اللال لتتتة  بتتبع  اللهتتام التتتي تعتتود دستتتتور،ا  و انون تتا   لتت  واارتتت  ل بتتتت بهتتا واتختتاذ القتترارات
، دون نتتتف تفو ضتتتي صتتتر، ، ان دولتتتة أو  ن وا،تتتر آختتتربشتتتأنهاا  كلتتتا ا يجتتتوا لتتتوا،ر 

 شتتترم بتو  تتس لقتتررات ر تت ل الجلهور،تتة أو أن يو تتس ا علتتا  التنظ ل تتة أو غيتتر التنظ ل تتة 
ان الدستور لم ي حتا  ا  تو  تس التوا،ر أو التواراد اللختصتين وان القتوانين اللرع تة ااجتراد 

التفو   فتتتي اللستتتا ل ، فتتت 4سطتتتي ت تتتم الصتتتالح ة  ا  ل تتتوا،ر القتتت م ع تتت  شتتت ون واارتتتت ا تع
وعوجتتود ااجتتااة التشتتر،ع ة  كتتون  ، 5ساادار،تتة غيتتر جتتا ا  ا بنتتاد ع تت  نتتف  تتانوني صتتر، 

صتح حا  تو  تتس  لتتدير عتتام التتواارة اللال تتة عتتن وا،تر اللال تتة بنتتاد  ع تت  التفتتو   اللعطتت  لتت  
 ا   6سلن الوا،ر

 ستتتتاهم التتتتتوا،ر بللارستتتتة الستتتت طة التنظ ل تتتتتة باستتتتتكلا  تو  عتتتت  ع تتتتت  لراستتتت م ر تتتتت ل كلتتتتا 
الجلهور،تتتة والقتتترارات الصتتتادرة عتتتتن لج تتتل التتتواراد، حيتتتث ينتتتتار بتتتالوا،ر تطبيتتت  ا نظلتتتتة 

                                                 
(

1
) C.C.n° 93-324 DC du 3 août 1993, Rec. Cons. const. p208.  

(
2
) 

R. Chapus
-
 Droit Administratif Général 

Op. Cit. 
Tome I- 

p644 n°830; J.F. Lachaume 
- La hiérarchie 

des actes administratifs exécutoires en droit public Français, Op. 
Cit.

 p30
 

(
3
)C.E. 23 mai 1969, Sté Distillerie Brabant, D1970 p762, note M. Fromont . 

 1م 1119، نقابمة مموظفي وعممال ادارة حصمر التبمن والتنبماك فمي لبنان/الدولمة ـ وزارة الماليمة، م.ق.إ. 1119كانون الثماني  11تاريخ 211( مجلس القضايا قرار رقم 4)

 . 391ص

C.E 24 Juin 1955 Syndicat Nationl des Ingénieurs de la Navigation aérienne Rec. p 353. 

.19ص 1192وزارة األشغال العامة، م.إ. -، الشركة اللبنانية للنقل الجوي/ الدولة1194تشرين الثاني  19تاريخ  1119( م.ش. قرار رقم 2)
 

C.E. 20 février 1981, min. éduc. c/ Assoc. « Défense et promotion des langues de 

France » : Rec. p569;
 Odent : contentieux Administratif, 

Op. Cit.
  p180

1
 et S

.
 

 . 112ص 1193، انطوانيت غنيمة/ الدولة، م.إ. 1193حزيران  21تاريخ 412( م.ش. قرار رقم  9)
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لتن الدستتور،  66والقوانين بلا يتع   با لور العا دة  ل   دارت  وبلا ختفَّ بت  علتال  باللتادة
ا  1سن تلنحت    تاه القتوانين وا نظلتة لتن صتالح ات  ضتاف ة خاصتةبااضافة  ل  لا  لكتن أ

جل تس  ، وكانتتع ت  لقاليتد الست طة ا  ر ت ل الجلهور،تة  ابضتوحت  في الالن التذن كتان ف ت  
استتتتتعلالها فعتتتتال   ا وفقتتتتا  ل شتتتترور  ، فانتتتت  لتتتتم  كتتتتن بالكانتتتت الستتتت طات التنفيذ تتتتة عا تتتتدة لتتتت 
وا،ر اللستت و  بتو  تتس  لضتتا   ع تت  اللرستتوم بتتأن  شتتترم الت ،اللنصتوف ع يهتتا فتتي الدستتتور
ا  شتتتتترر تو  تتتتس  كتتتتل   وا،تتتتٍر لتتتت  عال تتتتة جانب تتتتة بتطبيتتتت   ا 8س الصتتتتادر بأحتتتتد ت تتتتم الشتتتت ون 

اللرسوم، بل  كفي تو  س  الوا،ر اللختف أو الذن  قس ع ت  عاتقت  بصتورة ر  ست ة تحضتير 
اللال تة غيتتر لختتف فتتي  ا فتاذا كتتان وا،تر 3ساللرستوم وااشتراذ ع تت  تطب قت  ولتابعتة تنفيتتذه

لوضتتتتو   عطتتتتاد تتتتتراخ ف  شتتتترا  ا لتتتتالم العلول تتتتة البحر،تتتتة وستتتتحبها، فتتتتال  كتتتتون لتتتتن 
 ا   4سالضرورن لوافقت  وتو  ع  ع   اللرسوم

 اللرافتتت  العالتتتة مستتت طة تنظ ل تتتة ف لتتتا يتع تتت  بتنظتتت حتتت  للارستتتة الااجتهتتتاد ل تتتوا،ر ب قتتترو و 
ل الهترم اادارن والللثتل ا و  ل ست طة التنفيذ تة رأ أنت  عتبتار، وذلم ع ت  ا  5سالتابعة لواارت 

يتختتذ القتترارات اادار،تتة الالالتتة لتستتيير اللرافتت  فوالنتتاط  باستتلها فتتي  طتتار أعلتتا  واارتتت ا 
 ستتنو التتوا،ر كلتتا ا   6سفتتي التتواارةوتنظتت م الشتت ون اادار،تتة والوظ ف تتة لواارتتت  العالتتة التابعتتة 

أن ا  عنتت  أو بلوجتتب تعتتال م أو تع  لتتات شتترر جتتب  تترارات تصتتدرل تتتدابير التنظ ل تتة بلو 
ا ولت  فتي  7س انون ة ع  تالوجبات و يود جديدة في حا  غ اب تفو   ناتج عن  اعدة  ي نش 

 طتتتار تنظتتت م اللرفتتت  العتتتام أن  ضتتتس و حتتتدد بعتتت  القواعتتتد وا صتتتو  والشتتتك  ات الواجتتتب 
 ا 2سأتباعها في لعالالت تخضس لصالح ة واارت 

  

                                                 
 .141ص 1م 1111وزارة الصناعة والنفط، م.ق.إ.  -، ذي كورال كومباني ليمتد ورفيقتها/ الدولة1119تشرين الثاني  19تاريخ 12( م.ش. قرار رقم1)

 .11ص 1133-1131، مجموعة القرارات 1131آ   11تاريخ  42( م.ش. قرار رقم  2)

(3) Galabert
, 

Concl sur
:
 CE 10 Juin 1966, Pelon et autres, AJDA 1966 P492.  

 .342ص 1م 2112ة ، م.ق.إ. ، إيفيت جريج باز وكريستيان وليليان لويس باز / الدول2112كانون الثاني  12تاريخ 299( م.ش. قرار رقم  4)

(5)C.E. 7 février 1936, Jamart, Rec1936 p17; C.E. 7 juillet 1950, Dehaene, Rec 1950 p426.  

(
6
)G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit administratif
- Op. Cit. T1 p362.  

 .  14ص1114وزارة االقتصاد الوطني، م.ق.إ  –نية للجوت / الدولة ، المصانع الوط1112كانون األول  21تاريخ 13 –41/12( مجلس القضايا قرار رقم9)

مجلممس القضممايا قممرار  -314ص 1م 1111وزارة الداخليممة، م.ق.إ.  -، شممركة اسممتثمار وإدارة مشمماريع النقممل/ الدولممة1111شممباط  12تمماريخ 214( م.ش. قممرار رقممم 1)

 .  14ص1114وزارة االقتصاد الوطني، م.ق.إ  –جوت / الدولة ، المصانع الوطنية لل1112كانون األول  21تاريخ 13 –41/12رقم
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تتحة ل لعنتت   " ن ونتتذكر كألث -79 وا،تتر الصتتناعة والتتنفط هتتو لتتن يتتتول   تتة اجتهاد تتة لوض  
دارة اللراف  التابعة لها و قرر كافة الشت ون اللتع قتة فيهتا بلتا لت  لتن ست طة  لصال  الواارة وان
صتتدار ا نظلتتة ضتتلن الخطتتور العالتتة لبرنتتالج  تنظ ل تتة  خاصتتة و ستتتهدذ تنفيتتذ القتتوانين وان

وا،تتر الصتتحة العالتتة هتتو اللستت و  " ا و 1س"تجتتاه لج تتل النتتواب الحكولتتة التتتي تتعهتتد بتنفيتتذه
لت  أن يتختذ لتن اجتل ذلتم جل تس التتدابير الالالتة ، و وا نظلة في واارتت  نعن تطبي  القواني

و تترار وا،تتر "ا  8س"لحستتن ستتير العلتتل فتتي  دارتتت  ولتت  ستت طة التقر،تتر لبتتد  ا  فتتي هتتذا الصتتدد
دل ة هو  رار تنظ لي عتام صتادر فتي نطتا  الصحة لجهة تحديد أسعار اللستحضرات الصي
لتتتن  تتتانون لااولتتتة لهنتتتة الصتتتيدلة، وأن  104الصتتتالح ة اللعطتتتاة ل تتتوا،ر بلقتضتتت  اللتتتادة 

التتوا،ر لنتتور بتت  بلوجتتب الدستتتور  دارة شتت ون واارتتت  و راراتتت  النافتتذة الل حقتتة ل ضتترر هتتي 
لتتتة الصتتتادرة بشتتتكل  تتترار وا،تتتر الصتتتناعة والتتتنفط ينتتتدرج فتتتي ف تتتة ا نظ"ا و 3س" اب تتتة ل طعتتتن

 ل تتم وا،تتر الصتتناعة والتتنفط حتت  اتخاذهتا فتتي نطتتا  ااختصتتاف التنظ لتتي اللنتتار  ، ترارات
بتتت  بلوجتتتب أحكتتتام الدستتتتور واللراستتت م دردا  ل لختتتاطر التتتتي  لكتتتن أن تتعتتتدى حتتتدود لنطقتتتة 

تألينتتا  لوستتا ل الحلا تتة وستتبل الو ا تتة وحفاظتتا  ع تت  و  ،جرراف تتة لعينتتة كاللحافظتتة أو القضتتاد
 ا  4س"بي ة والساللة العالةال
لقرار الذن  صدر عن كٍل لن وا،تر الخارج تة واللال تة، ع ت  أثتر الختالذ التذن نشتأ بتين "او

دارة الجلارم حو  ااعفاد لن الرستوم الجلرك تة، وال تذين يوافقتان بلوجبت  ع ت   اللستدع ة وان
 ا 5س"  ااعفاد الكاللا فان هذا القرار  عتبر نها  ا  للوافقة اللرجعين ع 

 
 القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات الالمركزية ثالثًا: 

 

                                                 
م.ش.قمرار  --141ص 1م 1111وزارة الصمناعة والمنفط، م.ق.إ.  -، ذي كورال كومباني ليمتمد ورفيقتهما/ الدولمة1119تشرين الثاني  19تاريخ 12( م.ش. قرار رقم 1)

11ص 1م 1119الدولة، م.ق.إ. ، شركة يونيفرسال غاز ش.م.ل./ 1112تشرين األول  19تاريخ 19رقم
.
 

كمانون  23تماريخ 249م.ش. قمرار رقمم -24ص 1م 1119وزارة الصمحة العاممة، م.ق.إ.  -، كمال عمر / الدولمة1112تشرين األول  11تاريخ 21( م.ش. قرار رقم 2)

 .221ص 1م 1119وزارة البريد والبرق والهاتف، م.ق.إ  –، دمحم رشيد النابلسي/الدولة 1112الثاني 

 1191وزارة الصممحة ونقابممة مسممتوردي األدويممة وأصممحا  المسممتودعات فممي لبنممان، م.إ. -، شممركة مركممري/ الدولممة1191تممموز  12تمماريخ  131( م.ش. قممرار رقممم 3)

 .194ص

، 1112رين األول تشم 19تماريخ 19م.ش.قمرار رقمم -192ص 1م 1111، شمركة ديسمترول/ الدولمة، م.ق.إ. 1119تشمرين الثماني  29تاريخ 119(  م.ش. قرار رقم 4)

 .11ص 1م 1119شركة يونيفرسال غاز ش.م.ل./ الدولة، م.ق.إ. 

 .229ص 1194المجلس األعلى للجمارك، م.إ.  -وزارة المالية -، كلوديت حر / الدولة1194آ   21تاريخ  113( م.ش. قرار رقم 2)
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تتعدد الس طات اادار،ة في ظل نظام الاللركا،ة لس تعدد ا شخاف  العالة في  -20
الدولة الواحدة، التي تكون  لا أشخاصا  الركا،ة     ل ة تلارل نشاطها ع   جاد لن     م 

والقرى  و د تكون أشخاصا  لرفق ة تلارل اختصاصات الدولة سكاللحافظات أو اللدن 
ا وفي لبنان يوجد نوعين لن الهي ات الاللركا،ة  1سلحددة بلرف  لعين أو لشرو  لعين

الل سسات العالة والب د اتا وأ رت وث قة الوفا  الوطني "القضاد" كنو  ثالث لن أنوا  
 الوحدات لستوى  ع   اللوسعة ،ةاادار  الاللركا،ة عتلادا  الاللركا،ة عندلا أوجبت  "

 القا لقام، ير س   ضاد لكل لج ل انتخاب طر،  عن  دون  ولا القضادس الصررى  اادار،ة
عتوفي فرنسا، ت ا"اللح  ة ل لشاركة تألينا   التعديل الدستورن الاللركا،ة بلوجب  وسَّ

اللركا،ة الذن أدخل ال 8003آذار  82تار،  876/8003ر م  ن القانون الدستور الصادر ب
بشكل   أظهر  ، وعدَّ  الفصل الثاني عشر لن الدستورفي نف اللادة ا ول  لن الدستور

أنوا  وصالح ات الهي ات اا   ل ة، وهي الب د ات واللناط  وا  ال م وأ ال م لا وراد 
 كان هذا القانون و ] ، 8سالبحار، وأنار بالقانون وضس آل ة انتخاب لجالسها وصالح اتها

لحل طعٍن ألام اللج ل الدستورن، الذن ردَّ الطعن لعدم اختصاص  النظر في  رن الدستو 

                                                 
 .31مرجع سابق ص -تدرج القرارات اإلدارية -د. ثروت بدوي(  1)

(2)
Art. 72 Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les 

départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités 

d'outre-mer régies par l'article 74. ...  

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble 

des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.  

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement 

par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de 

leurs competences...  

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. 

Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs 

collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs 

groupements à organiser les modalités de leur action commune.  

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, 

représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts 

nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. 
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 13تار،  209/8004وبعد التعديل الدستورن، صدر القانون ر م ا 1س[القوانين الدستور،ة
 ا 8ساللتع   بالحر،ات واللسو ل ات اللح  ة 8004آب 
الب د تتة  أو الهي تتات اللرفق تتة الستت طات اللح  تتة سلبنتتان، فتتان الهي تتات الاللركا،تتة، هتتي  وفتتي 

عبتتتر جهاا،هتتتا اختصاصتتتاتها وتتلتتتتس بالشخصتتت ة اللعنو تتتة، وتلتتتارل سالل سستتتات العالتتتة ، 
 التقر،رن والتنفيذن، وهلا  علالن باستقالل ة وباسم الهي ة الاللركا،ة ولحسابهاا 

ل وهتتت اد ا عضتتتاد  تتتد  كونتتتون هي تتتة جلاع تتتة، كلج تتتل  دارة الل سستتتة العالتتتة، أو اللج تتت
بعضتتٍو واحتتد حتت  اتختتاذ أنتتوا  لحتتددة لتتن القتترارات بالن ابتتة عتتن ينتت ط القتتانون الب تتدن، و تتد 

الهي ة الاللركا،ة، لثل لدير عام الل سسة العالة أو ر  ل الب د ة، ف ه اد ا عضاد ست طة 
رد اتخاذ  رارات  دار،ة لخت فة تنظ ل ة وفرد ةا ولن هذه القرارات لا  عتبتر نها  تا  ونافتذا  بلجت

صدوره عن الهي ة الاللركا،ة، ولنها لا  حتاج  لت  لصتاد ة ست طة الوصتا ة ل كتستب درجتة 
 النفاذا 

والب د تتتة هتتتتي  دارة لح  تتتة تقتتتتوم ضتتتلن نطا هتتتتا، بللارستتتة الصتتتتالح ات التتتتي يخولهتتتتا   اهتتتتا 
لتن  تانون  47و تد نصتت اللتادة  ا 3ساادارةوالقرارات التي تتخذها تعتبر لن أعلتا  القانون، 

أن كتتل علتتل  30/6/1977تتتار،   112 تتد ات الصتتادر بلوجتتب اللرستتوم ااشتتتراعي ر تتم الب
ذن طتتتابس أو لنفعتتتة عالتتتة، فتتتي النطتتتا  الب تتتدن هتتتو لتتتن اختصتتتاف اللج تتتل الب تتتدن، و تتتد 

لألنظلتتتتة التتتتتي  صتتتتدرها اللج تتتتل الب تتتتدن فتتتتي اللستتتتا ل الداخ تتتتة ضتتتتلن  42للتتتتادة اأعطتتتتت 
 اختصاص  صفة االاام ضلن النطا  الب دنا 

تخضس جل س هي ات الاللركا،ة اللح  ة سالب تد ات  لنظتام  تانوني واحتد هتو  تانون الب تد ات و 
التتتذن ت تتتتام بأحكالتتت  جل تتتس الب تتتد ات برتتت  النظتتتر عتتتن أن اعتبتتتارات خاصتتتةا لتتتذلم فهتتتي 

                                                 
(1)
 C.C. n° 2003-469 DC du 26 mars 2003 Loi constitutionnelle relative à 

l'organisation décentralisée de la République- RFDA 2003.792, obs. L. Favoreu ; 

JCP 2003.II.10066, note J.-Cl. Zarka.; Dalloz 2004 p1269 note Marthe Fatin-

Rouge Stéfanini. 

(
2
 إقرأ حول هرا القانون:  (

Hervé Rihal - Les transferts de compétences, solidarité et santé- AJDA 2004 

p1978; Jean-Marie Pontier - Les nouvelles compétences de la region- AJDA 2004 

p1968; Olivia Bui-Xuan - La décentralisation culturelle- AJDA 2007 p563. 
 .291ص 1م 1119الدفئة، م.ق.إ  –أدما  –كفرياسين  –، فؤاد شهوان/بلدية طبرجا 1112كانون الثاني  23تاريخ 241( م.ش. قرار رقم  3)
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تتشتتاب  فتتي آل تتة استتتخدام القتترارات اادار،تتة ضتتلن ا نتتوا  والضتتوابط اللنصتتوف عنهتتا فتتي 
و تترارات وا،تتس ااختصتتاف بتتين اللج تتل الب تتدن ور تت ل الب د تتة،  تتانون الب تتد ات لتتن حيتتث ت

اللج تتل الب تتدن نافتتذة بحتتد ذاتهتتا باستتتثناد القتترارات التتتي أخضتتعها  تتانون الب تتد ات صتتراحة 
لفتقرا   لت  لصتاد ة ست طة الوصتا ة يجع ت  غيتر  فاذا كانا  1سلتصدي  س طة الر ابة اادار،ة

 ا  8سنافذ وا لفعو  ل 
ل سستتتتتات عالتتتتتة  دار،تتتتتة أو ل سستتتتتات عالتتتتتة نوعتتتتتان  سستتتتتات العالتتتتتة فهتتتتتي وبالنستتتتتبة ل ل  

وهتتتذه  ا 3ساستتتتثلار،ة، فهتتتي تل تتتم اتختتتاذ القتتترارات اللتع قتتتة بتنظتتت م ستتتير اللرفتتت   التتتذن تتتتدير
توا،تس ااختصتاف بتين لجتالل اادارة وعتين ستواد  لجهتة  القرارات ا تخضتس للبتادد لوحتدة

التي تخضس ل وصتا ة اادار،تة، وت تم التتي ا تخضتس القرارات أو لتحديد درجة اللدير العام، 
وفتتت  أحكتتتام القتتتانون العتتتام أو وفتتت  أحكتتتام وكتتتذلم ا لتتتر بالنستتتبة ل قتتترارات لهتتتذه الوصتتتا ة، 
 القانون الخافا

يخضتس ل نظتام العتام هذا بااضافة  ل  اختالذ ا نظلتة بتين الل سستات العالتة، فقستم لنهتا 
، ولنهتتا لتتا أنشتت  بقتتانون وأختترى لتهتتا الخاصتتة نظو ستتم آختتر يخضتتس ل ل سستتات العالتتة، 

 بلرسوما 
لتتت  جانتتتب الل سستتتات العالتتتة والهي تتتات اللح  تتتة،  الستتت طات اادار،تتتة اللستتتتق ة، التتتتي  فتتتان وان

لنهتتتا فتتتي لبنتتتان الهي تتتة الع  تتتا لاغاثتتتة والتفتتتت ش  ينشتتت ها اللشتتتتر  لللارستتتة وظ فتتتة لحتتتددة، 
واللج تتتل التتتوطني لاعتتتالم، اللج تتتل  اللركتتتان ولج تتتل الخدلتتتة اللدن تتتة وديتتتوان اللحاستتتبة

فهي تصدر  رارات  دار،ة ضلن اختصاصاتها اللقتررة بالقتانونا وفتي   ،ا ع   ل خصخصة
لج ل اللنافسة، واللج ل ا ع ت  فرنسا لن  القانون صفة الهي ة اادار،ة اللستق ة لكٍل لن 

أعلتتا  البورصتتة، وستت ط الهي تتة الوطن تتة لتقيتت م الجالعتتات، هي تتة لاعتتالم اللر تتي واللستتلو ، 
فكتتتلو هتتتذه الهي تتتات هتتتي لتتتن الستتت طات اادار،تتتة اللختصتتتة باصتتتدار القتتترارات ا  4سالجلهور،تتتة

 اادار،ة ضلن نطا  اختصاصها اللقرر في القانونا
                                                 

م.ش. قرار  - -411ص 2م 1112ية، م.ق.إ. مجلس الوزراء ووزارة الشؤون البلدية والقرو -، حنا طربيه/ الدولة1114حزيران  1تاريخ 433( م.ش. قرار رقم1)

 .414ص 2م 1112، جوزف شعيا/ بلدية بيروت، م.ق.إ. 1114حزيران  1تاريخ 439رقم

 . 114ص 1194محافظ لبنان الشمالي وبلدية ميناء طرابلس، م.إ.  -، عبد الرحمن اليافي/ الدولة1194آذار  11تاريخ  349( م.ش. قرار رقم2)

(3)
J.F. Lachaume 

- La hiérarchie des actes administratifs exécutoires en droit public Français
, Op. Cit

 p
41

. 

(
4
) J.L.Autin - Autorités administratives indépendantes – JCA 1997 Fasc 75.  
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 الرابع: الفصل
 القرار اإلداري يتمتع بقوة تنفيذية

 
ا استخ صتتنا تعر،تت  القتترار اادارن لتتن رحتتم تعر،تت  القاعتتدة ، أننتت 1سذكرنتتا فتتي لتتا ستتب  -21

، وأن  ستتلا  كبيتترا  لتتن  اعتتدة عالتتة لجتتردة ولكفولتتة باجبتتارالقانون تتة، ورأينتتا بتتأن القتتانون هتتو 
القتتترارات اادار،تتتة ينطبتتت  ع  تتت  هتتتذا التعر،تتت  كحالتتتة القتتترارات التنظ ل تتتة التتتتي هتتتي باللع تتتار 

م اللشتترم توصت نا  لت  أن القترار اادارن هتو تصترذ ، ولن خال  هذا القاست" انون "اللادن 
ذات تتتا   لنفتتترد  صتتتدر عتتتن  دارة عالتتتة و،تلتتتتس بتتتالقوة  م تتتانوني سستتتواد  أكتتتان تصتتترفا   اعتتتد ا  أ

 التنفيذ ةا
هتتي بالحق قتتة عنصتتر ااجبتتار اللوجتتود فتتي القتتانون، بتتل  ، 8سكلتتا ذكرنتتا -فهتتذه القتتوة التنفيذ تتة

ر، ذلتم أن كتتل ألتٍر هتتو بطب عتت  يتضتتلَّن حتلتا  فكتترة وفتي كتل  اعتتدة ست وم تنطتتون ع ت  ألتت
نلا  كون نص حة فحسب  ا   3ساالااما فاذا انتف  االاام في ا لر فان  ا  كون ألرا  وان

                                                 
(
1
 )

 
 .114لمزيد من التفصيل انظر ص

(
2
 )

 
 .119-112لمزيد من التفصيل انظر ص

مرجع سابق  -لنظرية العامة للقانونا -د. سمير تناغو(  3)
 
91ص 

.
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فاالاام هو صتفة كالنتة فتي كتل  اعتدة لتن  واعتد الست وم، ألتا ااجبتار أو ااكتراه أو الجتااد 
ولتتتتة للنتتتتس لخالفتتتتة القاعتتتتدة أو ل تعتتتتو   عتتتتن فهتتتتو استتتتتخدام القتتتتوة اللاد تتتتة التتتتتي تل كهتتتتا الد

 ل  أن ااكراه ل ل لتن الخصتا ف  Genyلخالفتها أو لالنتقام للن خالفهاا  وذهب الفق   
الالالتة ل قاعتدة القانون تة، بتل  كفتتي أن تكتون القاعتدة لتجهتة  لتت  ااكتراه أو  كتون لهتا اتجتتاه 

واستطة القتوة وااجبتار،  ننتا بريتر هتذا القتانون بتطبيت  اللقصتود بتذلم  لكان تة ف ل  ااكراه، 
ااتجاه  ل  ااكراه، فاننا نشوه فكرة العتد  اانستاني ونجع ت  لرهونتا  بصتحوة الضتلير،  وهتذا 

 ا 1سلا  فقد العد  ذاتيت  و وت 
ن عتن القانون  ذا ألتنتس اللختاطبو ح اة القانون في تنفيذه، بحيث ا يجوا أن نشكم بصحة ف

تصتب  القواعتد القانون تة لتو فتة ع ت  لست م اللختاطبين  ن ن نتي ستي دوغير ذلم  عتنفيذه، 
 ا   8س، وفي هذا لكافأة تعط  للن يخرج ع   أحكام القانون، وهذا ألر غير لقبو ابه

ذا عتتتدنا ل قتتترار اادارن، وجتتتدنا بتتتأن عنصتتتر القتتتوة التنفيذ تتتة لتتترادذ لعنصتتتر الجبتتتر فتتتي ، وان
ة العالتة ولعنصتر ا حاد تة فتي القترارات اادار،تةا هتو نتيجتة حتل تة الت تاا الست طو القانون، 

تت القتترار ع تت   تتوة ذات تتة بالنفتتاذ، فتتان صتتفتي ا حاد تتة وصتتدور القتترار عتتن  دارة  ا  فتتاذا لتتم  ح 
 تلارل الت ااات الس طة العالة ستصبحان لروا ا 

دار،تتة ولهتتا عنتتد تنف  تتذ بتتذاتها  راراتهتتا ااأن ر  فتتت القتتوة التنفيذ تتة بأنهتتا  تتدرة اادارة ع تت  لتتذا ع  
الضتتترورة أن تستتتتخدم القتتتوة، بحيتتتث يبتتتدو هتتتذا ااكتتتراه فتتتي بعتتت  ا ح تتتان وكأنتتت  ألتتتر اام 

ا فتتتالقوة التنفيذ تتتة تعنتتتي  واجتتتب الخضتتتو  ل قتتترار، والت تتتاا التنفيتتتذ  3سلضتتتلان فعال تتتة القتتتانون 
لقتد م وهتو ا ا فبدت القوة التنفيذ ة وكأنها البديل ال فظي ل تعبيتر اللستتخدم فتي الفقت  4سالت قا ي

 ا   5ستعبير  رارات الس طة
و ستلد القترار اادارن هتذه الليتاة لتن كونت  جتوهر القتانون اادارن ولحتور النشتار اادارن،  
وا  ظهر الت اا الس طة العالة باستخدام ا ولو ة أو ا سبق ة فتي التنفيتذ  ا بلوجتب  ترارات 

                                                 
ا -د. سمير تناغو(  1)

لمصدر نفسه 
 .94ص

ا -د. سمير تناغو(  2)
لمصدر نفسه 

 .91ص

(
3
)

R. G. Schwartzenberg
- 

 L’autorité de chose décidée
- Op. Cit 

P104.
 

(
4
)

R. G. Schwartzenberg
 - Op. Cit 

P109.  
(5)

 
F. Blancpain– La formation historique de la thé

orie de l'acte administratif unilatéral, Op. Cit. 

p156.
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 لوجبتتتتات تجستتتتد  تتتتوة ووحتتتتدة اارادة  دار،تتتتة تعتبتتتتر لنتتتتذ لحظتتتتة  صتتتتدارها لصتتتتدرا  لباشتتتترا  ل
ا ولتتتن أجتتتل أن تنتتتتج هتتتذه ااثتتتار كال تتتة، فتتتان هتتتذا التعبيتتتر عتتتن اارادة يجتتتب أن  1ساللنشتتت ة

ا وفتتي ذلتتتم ضتتلان استتتتلرار،ة الح تتاة العالتتتة  8س كتستتي صتتفة خاصتتتة وهتتي أن  كتتتون نافتتذا  
ادارة هتتي التتتي والحفتاظ ع تت  النظتام العتتام فتي الدولتتةا فهتذه االت تتااات الخاصتة الللنوحتتة لت

تسل  لها بللارسة لهالهتا، وهتي الت تااات لهتا خصوصت ة غيتر لوجتودة فتي  طتار عال تات 
  فتتر  لوجبتتات ع تت  عتتات  شتتخٍف آختتر بتتالحيتتث ا  لكتتن لشتتخٍف أن  ،القتتانون الختتاف

فتتتي نطتتتا  القتتتانون العتتتام فتل تتتم خاصتتت ة التصتتترذ بصتتتورة لنفتتتردة وأن ، رضتتتاها ألتتتا اادارة
 ا 3سات  ا فرادتفر  التاالات ع   ع

 
 نعالج النقار اات ة ول و وذ ع   لعن  القوة التنفيذ ة في القرار اادارن، 

 اللحرم الوظ في ل قرار اادارن الفقرة ا ول   القوة التنفيذ ة هي 
 ذ اللادن ل قرار اادارنابين القوة التنفيذ ة والتنفيالفقرة الثان ة  التلييا 

 
 نفيذية هي المحرك الوظيفي للقرار اإلداريالقوة الت الفقرة األولى: 

فتتتي ، لصتتتط   "القتتتوة التنفيذ تتتة"اللشتتتتر  ال بنتتتاني  تتتد استتتتخدم ذكرنتتتا فتتتي لتتتا ستتتب  أن  -28
، وهتتو لتترادذ للصتتط   "نافتتذ"  5سبعتت  ااجتهتتاداتوكتتذلم ،  4سأنظلتتة لج تتل شتتورى الدولتتة

 ا  اللستخدم في بع  ااجتهادات والفق  ال بناني وفي القانون اللقارن 
 

تذ"،  أو تعنتي دا لتا  بأنت  "التذن  لكتن تنفيتذه"ا  و قصد بلصط   "نافذ" أن  "يجب  انونا  أن ينفَّ
وت دن خاص ة النفاذ  ل   لاام ل صدر القرار بالتقيود ب  فور اكتساب  هتذه الصتفة، وهتذا لتا ا 

 لكتتن تألينتت   ا حيتتث ا   فتتر  أن لوجتتب آختتر لتتن أجتتل أن  صتتب  هتتذا القتترار نافتتذا  
ا (9)

                                                 
(

1
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p33. 
(2)M. Hauriou - Précis de droit administratif et de droit public général - Op.

 Cit.
 P278. 

(3) Ch. Debbasch- droit administratif
-Ed Cujas 1969 p201

. 

(
4
 .92لمزيد من التفصيل انظر ص(  

(
2
 .94لمزيد من التفصيل انظر ص(  

(6)G. Darcy - La décision exécutoire- Esquisse méthodologique- AJDA 1994 p671. 
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فكلا القانون والحكم القضا ي فان القرار اادارن  حصل ع   القوة التنفيذ ة لتن ذاتت  وعتدون 
أن لستتتاندة أو  جتتتراد آختتتر  نتتت  التعبيتتتر اللستتتتقل عتتتن  رادة ستتت طة دستتتتور،ة هتتتي الستتت طة 

ا وصتتالح ة اادارة باصتتدار  تترار يتلتتتس بتتالقوة التنفيذ تتة عتتن طر،تت  لبتتدأ الفصتتل (1)اادار،تتة
ستت طات،  عنتتي بتتأن ل ستت طة التنفيذ تتة القتتدرة ع تت  اتختتاذ القتترار النافتتذ بارادتهتتا اللنفتتردة بتتين ال

ا  صتتتبحت الستتت طة التنفيذ تتتة تابعتتتة لستتت طة  بتتتدون تعقيتتتٍب ع يهتتتا لتتتن الستتت طات ا ختتترى، وان
أخرى وا تتلتس باستقالل ة في أداد عل ها خالفا  للا  قض   هذا اللبدأا فالقوة التنفيذ تة ت حت  

أن  ،التذن  حتتوا القتتوة التنفيذ تة لحظتتة  صتتداره ،ر بلجتترد  صتتداره، وهتي لشتتابهة ل قتتانون القترا
 ا   8س تو  ع  لن ر  ل الدولة

أن هتتتذه بيَّنتتتا لقتتترار اادارن بأنتتت   تتترار نافتتتذ، اتستتتل ة اللثتتتارة حتتتو  شتتتكال ة ااوضتتتلن بحتتتث 
نلتتا لهتتا أصتتو  تار،خ تتة تعتتود ل قتترن التاستتس ع ، حيتتث  3سشتترالتستتل ة ل ستتت تستتل ة حديثتتة وان
التتتتي ل قتتتانون أو  جتتترى  ضتتتافة خاصتتت ة النفتتتاذ ل قتتترار اادارن، وأ لتتتب ل القتتترار ذات الخاصتتت ة

  ا 4سل قرار القضا ي، وهي الطابس ا لرن 
ثتار ن اا، وأأن القوة التنفيذ ة هي عنصر شتك ي فتي القترار ، Hauriouالفق    و،ولها أثَبتَ 

هتتو لناح تتة لتتاوم القتتوة التنفيذ تتة ، العنصتتر،ن بط بتتيناالتتر و  التتتي يولتتدها هتتي عنصتتر ا ستتال،
ا فتتان ا لعنتت  لهتتا لتتا لتتملتحقتت  هتتذه ااثتتا تت ر وان ا  5سقتتوة الالالتتة ل تنفيتتتذالع تت  القتترار  ا   ح 

 هتتي تشتتير  لتت  أن القتترار ينشتت  لباشتترة  ، و فالصتتفة التنفيذ تتة هتتي لستتتق ة عتتن لضتتلون القتترار
وأن تب  ت  أو ، هذه ااثار أ تا  كتان لضتلون ، لجهاا  بلن لحظة  صداره، و كون،  انون ة آثارا  

 ا 6سنشر القرار ا  ضي  شي ا   ل   وة القرار التنفيذ ة
 

  ع   فقرةوسنتعرذ في هذه ال
 اااشكال ة اللثارة حو  تلتس القرار اادارن بالقوة التنفيذ ةأوا   

                                                 
(1)G. Darcy - Op. Cit. p663. 

(2)M. Hauriou -Précis de droit administratif et de droit public général -Op.
 Cit.

 P
278

. 

(
3
 .12لمزيد من التفصيل انظر ص (  

(
4
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p52 et 56. 

(
5
)

M. Hauriou - Op.
 Cit.

 P276.
  

(6)M. Hauriou - Op.
 Cit.

 P279. 



 

122 

 الصدر القوة التنفيذ ة ل قرار اادارن ثان ا   
 الكل  رار  دارن صر،  أو ضلني هيثالثا   خاص ة النفاذ 

 
 
 
 

 إشكالية تمتع القرار اإلداري بالقوة التنفيذيةأواًل: 
 

لتتتن  بتتتللتتتن اللعتتتروذ أن أن لصتتتط ٍ  ا  لكتتتن تعر،فتتت  بحالتتتة اانعتتتدام أو الجلتتتود،  -23
وحتتتدها تستتتل  بالتلتتتال لاهيتتتت  وحق قتتتت ا وبالنستتتبة  فهتتتيختتتال  حركتتتت  وتعتتتدد استتتتخدالات ، 

أن يتت دن القتترار  النفتتاذ أو القتتوة التنفيذ تتة، تلث  تتل اللحتترم التتذن يتتت   لهتتذافتتان ل قتترار اادارن 
 ا  وظ فت  في الح اة اللجتلع ة
اللشتتتتر  ل عنصتتتر التنفيتتتذن فتتتي القتتترار، رأينتتتا كيتتت  أن كتتتال  لتتتن  وبستتتبٍب لتتتن هتتتذه ا هل تتتة
شتتتر  أو وا  لكتتن أن ن تتوم اللالتنفيذ تتةا وهتتذا ألتتر لقبتتو ،  بصتتفت القاضتتي  ستتل ان القتترار 

القاضتتي باستتتعلا  تعبيتتر "القتترار النافتتذ" أو القتترار اللنفتترد، فهتتي تستتل ات صتتح حة، و،نبرتتي 
فقهتتاد وا  كتتون لبتررا   دعتاد نحتتو القترار اادارن حقتا ،  لتجهتة   الن تةتفستيرها ع ت  أستتال أن 

 ا  التسل ة تحدث اضطرابا  وتشو شا   بأن هذه
نلتا هتتو حق قتة شتتا عة ورا جتة فتتي وتستل ة العلتل بصتتفت  لت ل ألتترا  خاصتا  بتتالق رار اادارن، وان

 اانسان ة لنهاا    خاصةٍ علخت   فرو  اللعرفة و 
وحتتت  بالنستتبة ل قتترار اادارن، ف  ستتت صتتفة النفتتاذ هتتي الوحيتتدة التتتي ت صتت  بتستتليت ، فهتتي 

القضتتاد الفرنستتي حيتتث  تتأتي فتتي اللرتبتتة ا ولتت  تستتل ة القتترار اللحتتدث التستتل ة الثان تتة فتتي 
" ي  ت  فتي اللرتبتة الثان تة لتن حيتث ااستتخدام لصتط   "القترار Acte faisant grief" ل ضترر
،  ستوة بتالتعبير التذن استتعل   اللشتتر   8س، وفي لصر  ستخدم تعبير القرار النهتا ي 1سالنافذ"

لن  انون لج ل الدولة التي ورد فيها " الط بتات التتي  قتدلها ا فتراد  10اللصرن في اللادة

                                                 
(1) C.E. Ass. 29 juin 1975, Sieur Nataf et Ferrari,Rec. p381. 

121، أشار إليه: دمحم عبد الباسط، المرجع السابق ص1123ص 119السنة الثانية بند -11/9/1129ق في  2لسنة 1911( المحكمة اإلدارية العليا طعن 2)
.
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لقتترارات اادار،تتة النها  تتة"، فكتتان القتترار اادارن النهتتا ي هتتو التتذن  كتتون  تتد استتتنفد بالرتتاد ا
 ا   1سلراح   في لدارج الس طة الر اس ة وغدا  ابال  ل تنفيذ

ذكرنا نلاذج لنها فتي الفقترة اللخصصتة -عدة تعابير ال بناني لج ل شورى الدولة  ستخدم و 
 نها القرار النافذ والقرار النها يا لن بي -ل تعر،  ااجتهادن ل قرار اادارن 

لن نظام اللج ل، لصتط   القترارات اللحضتة  105اللشتر  ال بناني في اللادةكلا استعلل 
تتر لج تتل شتتورى الدولتتة لعنتت  القتترار التتتي لهتتا  تتوة التنفيتتذ ولتتن شتتأنها  لحتتا  الضتتررا  وفسَّ

ع تت  نحتتو   صتتدارهحتت   تل تتم  دار،تتةصتتادر عتتن ستت طة النهتتا ي القتترار اادارن النافتتذ بأنتت  ال
تر ا  8سأخرى ل  لعال ة  الالالة دونلا حاجة  اادار،ةنها ي بعد استكلا  كل لراح    ولقد فسَّ

الفقتت  عبتتارة القتترار النهتتا ي بأنتت  ذلتتم التتذن يتف تتت لتتن اللراجعتتة القضتتا  ة ابطالتت  اللقدلتتة 
ن بانقضاد له ة الطعن  ا 3سضلن له ة الطعن، أو الذن تحصَّ

 "النفتاذ"و "النها  تةأحد ا حكام، حيث ة  تفيد وحدان ة اللقصود لن لصتط حي " ولقد وردت في
ا  كتستتبها القتترار  ا  ، تتانونيٍ  ن القاب  تتة ل تنفيتتذ هتتي الصتتفة اللليتتاة ل قتترار اادارن كعلتتلٍ  " 

 ذا اكتل تتت لتت  بالتحديتتد بحستتب النظتتام القتتانوني اللطبَّتت  نها يتتت ، فتتالقرار اادارن هتتو  تترار 
 ا   4س"بلعن   اب يت  ل تنفيذ فور صدورهنها ي 

النها  تة تعنتي بتأن فين تعبيرن النها  ة والنفتاذ، وا تنفي وحدان ة اللقصد، أن هنام فرو ات ب
بينلتتا القتتتوة  ،القتترار استتتكلل لراح تت  وصتتدر عتتن اللرجتتتس اللختتتف اصتتداره بصتتورة نها  تتة

 لاام اللوجودة في كل  رار  دارناالتنفيذ ة هي  درة اا
لتد بين اللصط حين،  ل  هذا الخ ط و،رجس  لحظة تولوتد ااثتار عتن القترار اادارن، فتالقرار يوَّ

بهذه ال حظة  صب  لستتوجب التنفيتذ أن ف اآثاره عندلا  ستكلل لراحل صدوره بصورة نها  ة
، وهتتذا لتتا خ تت  هتتي لحظتتة تحتتروم القتتوة التنفيذ تتةفنها  تتة القتترار وألتتا تتحتترم  وتتت  التنفيذ تتة، 

 كٍل لن النها  ة والنفاذاوالخ ط بين لشبهة ا
                                                 

خمجموعمة أحكمام المحكممة فمي  -24/2/1191ق فمي  11لسنة 219( المحكمة اإلدارية العليا طعن رقم  1)
مسمة
ب ج  ، أشمار إليمه: 1912ص 3عشمر عامما

د. 
دمحم عبمد 

 121الباسط، المرجع السابق ص

(2) 
م.ش. قممرار 

لممة أبحمماث فممي القممانون ا لعممام عممدد األول ، جمعيممة الممدفاع عممن الحقمموق والحريممات/ الدولممة، مج11/11/2113تمماريخ  2114-132/2113رقممم 

د. فوزت فرحماتتعليق  -41ص 2114لعام
، جمعيمة 2119كمانون الثماني  24تماريخ 2119-213/2112م.ش. قرار رقم -.

.131ص 1/2119وزارة الداخلية والبلديات، مجلة العدل -متخرجي جامعة بيروت العربية/ الدولة
 

(
3
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.
   

، أشار إليه: 1123ص 119بند 1ج -31السنة -23/2/1112ق في  22لسنة  193( المحكمة اإلدارية العليا طعن 4)
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لتن أنكتر  بعد ااشكال ة ال فظ ة، نتطرَّ   ل  ااشكال ة الوجود ة، بحيث كان فتي الفقت  -24
الصتت رة ا توجتتد  ا  لعتبتترا  أن هتتذهع ت  القتترار اادارن بتتأن  كتتون لتلتعتتا  بتتأن  توة تنفيذ تتة، 

 -وبحستب هتذا الترأن-، لتذا ا يتفت  لتس الوا تس القرار التنفيتذن  ضا ي، وأن تعبيرحكم في ال
الفقتتت  خطتتتأ  كبيتتترا  باستتتتعلال  اصتتتطالل" القتتترار التنفيتتتذن"  ن القتتترار اادارن ا لقتتتد ارتكتتتب 

  حتون ع   العنصر التنفيذنا 
ن لن عنصتر،ن هلتا التقر،تر والصتحة، ألتا عنصتر القتوة  فالقرار اادارن بنظر هذا الفق  يتكوَّ

واستتتند هتتذا الفقتت   وجتتود فع تتي  ا فتتي الشتتكل الختتارجي ل حكتتم القضتتا ي، التنفيذ تتة ف تت ل لتت 
، بتتالقوة التنفيذ تتتة القتتا  ين بتلتتتتس القتترار اادارن الفقهتتاد بحجتتت   لتت  التنتتتا   التتذن و تتس ف تتت  

فتي ذات الو تت التذن عنصتر الشتكل عنصترا  أساست ا  فتي تكتو،ن القترار اادارن لجهة اعتبتار 
ون بوجتتود القتترارات ا    لشتتفه ة أو حتتت  بااتصتا  الهتتاتفي أو بتعتتدد الصتت   اللكتوبتتة بحيتتث قترو

 كون صح حا  القرار بأن   ص رٍة كان صدوره
 ا   1س

اادارة أن تصتتدر  تترارات  دار،تتة نافتتذة، فهتتي  ذا لتتا بااستتتناد  لتت  هتتذه الوجهتتة، ا تستتتط س و 
تتتذ  راراتهتتتا لتتتذن  حلتتتل الصتتت رة ع يهتتتا أن ت جتتتأ  لتتت  القضتتتاد اصتتتدار الحكتتتم ا ،أرادت أن تنفَّ

تتذ القتترار بتتالطر،  اادارن، وعتتذلم نكتتون  تتد  التنفيذ تتة، فبتتدون تتتدخل القاضتتي ا  صتت و أن ينفَّ
طبقنا ع   القرار اادارن ذات اللبادد التي تطب  ع   القانون، حيث  عتبتر تتدخل القضتاد 

 ا   8سا ة الحر،اتلهو الطر،  الطب عي لضلان تنفيذ القوانين، وهي ضلانة دستور،ة لح
 ا أن هتتذا التترأن لتتم  عتتد لتت  أنصتتار بتتين فقهتتاد القتتانون العتتام، فتتالقرار اادارن اللتلتتتس بتتالقوة 

لتتادارة تستتتط س بتت  فتتر   وهتتو الت تتاا   ،التنفيذ تتة هتتو خص صتتة لتتن خصتتا ف القتتانون العتتام
 طة العالتة التتي تلتتس بهتالست اللت تاا اف ت  تظهتر الطب عتة الخاصتة ل، و التاالات ع ت  ا فتراد

ع تتتت  صتتتتدور القتتتترار، ول ستتتتت بر ابتتتتٍة ستتتتابقٍة أو  احقتتتتة  ، فهتتتتي ر ابتتتتة القضتتتتاداادارةا ألتتتتا 
، لسبٍب وحيٍد أن   ترار نافتذ، ولتوا هتذه القتوة التنفيذ تة، ع   هذا القرار تنصبو  احتراا،ة، وهي

 ا   3سدلر ابة القضاللا كان ل قرار أثر، وللا هنام لن حاجة 

                                                 
(1) R. Chinot

 -
 Le privillège d'exécution d'office , Op.

 Cit.
 p
38.
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 -

 Op.
 Cit.

p
22.
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، وستتع  القتتوة الخاصتتة ننافتتذ أحتتد أصتتناذ القتترار اادارن ذولتتن الفقهتتاد لتتن جعتتل القتترار ال
تلييا القرار النافذ عن بق ة أنوا  القترارات اادار،تة اللنفتردة الطترذ، لستتندا  بتح ي ت   لت    ل 

أحكام للج ل الدولتة الفرنستي لتم تنكتر عتن القترار صتفت  كقترار  دارن رغتم أنت  لتم  عتد    فتي 
ا  1ساللوجودة  بل صدوره،  ا أنها لم تلنح  صتفة القترار النافتذ الوضع ة القانون ة أو الوا ع ة

قتتترارات التتتتي ولتتتنهم لتتتن حصتتتر القتتتوة التنفيذ تتتة بنتتتوٍ  لحتتتدد لتتتن القتتترارات اادار،تتتة، وهتتتي ال
 ا   8س Acte décisoireس تتضلن تصرفا  باتا  وحالسا  

 ن غيتتر نافتتذ، بتتل  نافتتذ و تترار  تترارٍ تلييتتا بتتين نفتتي ال، فهتتو اللنحتت  التتذن نحتتاو   ثباتتت ألتتا 
ن القتتوة التنفيذ تتة بلتتا تعن تت  لتتن القتتدرة ع تت     تترار  دارن أو ا  تترار  دارن، التلييتتا هتتو بتتين 

ينفتي عتن العلتل صتفة القترار  لكل  رار، بحيث أن انعدام هذا الركناالاام هي ركن جوهرن 
 اادارنا

ر  القتترار االتتر صتتالح ة فتت نلتتا هتتو استتتجابة  ل، أو شتترر النفتتاذ فكتتان لفهتتوم القتتوة التنفيذ تتة
الطاعتتة، أستتوة  بتتأن  اعتتدة  انون تتة أختترى التتتي تتليتتا لتتس واجتتب التتذن ينطتتون ع تت  التك يتت  

بعنصتتر ااجبتتار والتنفيتتذ الجبتترن، فتتاذا لتتم  كتتن ل قتترار اادارن  القتتوة التنفيذ تتة، ولتتم تكتتن هتتذه 
بتتالقرار أن  علتتدوا  لتت  القتتوة أو النفتتاذ التتذاتي هتتي التتركن البتتارا ف تت ، فتتان بالكتتان اللختتاطبين 

تعطي   وشل   فاع يت  باالتنا  عن الطاعة
 ا 3س
،  نلتتتا ةآلتتتر بصتتتورة  وأن ستتت طة اادارة فتتتي التقر،تتتر،فكتتتان االتتتتاام والجبتتتر ألتتتران لرتبطتتتان، 

 لاد تتا  عتتن طر،تت  استتتخدام القتتوة اللقتتررات ستتت ام لنطق تتا  حصتتولها ع تت  ستت طة تحقيتت  هتتذه 
ا لتتذلم ألصتت  بتتالقرار اادارن  4سد تحتتدث لتتن جانتتب ا فتترادكتتل لقاولتتة  تتعنتتد ال تتاوم، ولنتتس 

ذا أنكتتتَر فقهتتتاد لفكتتترة القتتتوة  5ساللنفتتترد فكتتترة القتتتوة التنفيذ تتتة اللتتتأخوذة عتتتن القتتترار القضتتتا ي ، وان

                                                 
(

1
)G. Vedel & P. Delvolvé- 
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 ن  كتون القترار اادارن  جبار،تا  التنفيذ ة،  ا أنهم لالعتبتارات اللبينتة اعترفتوا بأنت  ا بتد لتن أ
فتتتي التستتتل ة وألتتتا كانتتتت ا فالعقتتتدة  1ستتتتاام ا فتتتراد بتتتالقرارات اادار،تتتةأن  تتتادرا  ع تتت  ضتتتلان ال

 اللقصد فبدا واحدا  في الحالتينا 
 

 مصدر القوة التنفيذية للقرار اإلداريثانيًا: 
 

التتة   عالتتة   ود لولتهتتا، أنتت  ا بتتد لتتن أن تلت تتم ستت طة  دولتتة  قضتتي لنطتت  وجتتود ال -25  فعَّ
هتتذا القتتانون  ن تعبيتترا  عتتن  رادة هتتذه الستت طة، وأن  كتتون وجتتود القتتانو بخاللهتتا  كتتون ة، لستت طر 

نافذا  بفضل وسا ل ااكراه التي تل كهاا فالتنفيذ الجبرن لقواعتد القتانون هتو شترر لصتحة هتذه 
ولذلم فان فعال ة القواعتد القانون تة عتن طر،ت  ااكتراه  ،القواعد، وهو شرر أ ضا  لوجود الدولة

س طة عالة لت ل فهي ر  عطاد الدولة اسم الس طة العالةا الذن تلارس  الدولة هو الذن يبر 
هتتذه وصتتالح ة استتتخدام ل تتم وستتا ل وحتتدها لتتن  فقتتط  نهتتا تنفتتذ أوالرهتتا بتتالقوة، بتتل  نهتتا 

 ا 8سالقوة
التنفيذ تتة لتتن غايتتت  الرال تتة  لتت  تحقيتت  الصتتال  تتت   و والقتترار اادارن، لثتتل القتتانون، تتتتأت  

ي تقتتوم بتتأداد لهالهتتا فانهتتا تتصتت  بالنااهتتة التتتي  فتتتر  أن العتتام، وأن الستت طة اادار،تتة وهتت
تالام كل تصرفاتها اللتخذة في سبيل اللص حة العالة وعدون أن غا ة شخصت ة أو تصترذ 

 ا   3سكيدن
وتكتون هتذه القتوة التنفيذ تة فتي القترار اادارن عنصترا  ضترور،ا  لتأكيتد ستطوة القتانون وستت ادت  

 جتلاع ةا وحلا ة النظام في العال ات اا
وهتتذه الوظ فتتة أناطهتتا أن تطبيتت  القتتانون ع تت  الحتتاات الفرد تتة،  ،فوظ فتتة اادارة هتتي التنفيتتذ

بها الدستتور، الوث قتة اللكتوبتة بتين الشتعب والحكتام، لتا  عنتي أن الشتعب هتو لتن أوكتل  لت  
اا  ن لتتن القتتوة التنفيذ تتة لقراراتهتت اادارة للارستتة هتتذه الستت طة، ف تت ل لتت  بعتتد ذلتتم أن  شتتلَّ 

نلتتا تقتترر الحتت  و د التتتام لفتترو  فتتي تصتترفاتها، االح تت هتتي ا تحصتتل ع تت  حتت  لنفستتها، وان

                                                 
(1) R. Chinot

 -
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القتوة فكانتت ، يتتم طبقتا  ل قتانون وهذا التقر،تر اللحايتد أو ل لص حة العالة، لهذا الفرد أو ذام، 
 ا  1سالتنفيذ ة لقرار اادارة هي  وة لستلدة لباشرة  لن  وة القانون التي هي لجرد تطبيٍ  ل 

ونضي  كحجة أخرى، أن وص  القاعدة القانون ة بأنهتا  اعتدة لكفولتة باجبتار، بحيتث ي تتام 
الجلهتتور اللخاطتتب بالقتتانون و طب  تت  احكالتت ،   ا أن القتتانون لتتم  عتتد لقتصتترا  ع تت  لتتا هتتو 
صادر عن اللشتتر  فالست طة التنفيذ تة تعلتل ع ت   صتدار اللراست م التنفيذ تة  حكتام القتانون 

كتفي عادة  بالعلول ات، أو تعلل ع   تطبيت  القاعتدة القانون تة ع ت  الحتاات الفرد تة الذن  
 بلوجب  رارات  دار،ةا

واستتتبعدنا هتتذه الخاصتت ة عتتن ا دوات التطب ق تتة  ،فتتاذا لنحنتتا القاعتتدة خاصتت ة الجبتتر واالتتاام
تتذ لهتتذا القتتانون، فاننتتا نكتتون بتتذلم  تتد حرلنتتا القتتانون لتتن  وتتت  الجبر،تتة، ذلتتم أن ا لقتتانون ا ينفَّ

فاللشتتر  ا  ستتط س أن ينف  تذ  ابذات  بل  حتاج  ل  تدخل الس طة التنفيذ تة لكتي تنف  تذ أحكالت 
الصتتتادرة تنفيتتتذا   اينبرتتتي أن  كتتتون لقراراتهتتت ،بتتتل اادارة هتتتي التتتتي تنف  تتتذ القتتتانون، وتبعتتتا  لتتتذلم
 ل قوانين ذات القوة الجبر،ة التي ل قاعدة القانون ةا 

 ع تت  أن  76 اللتتادةعنتدلا  ضتت  فتي  ،ر  لي كتد هتتذه الحق قتة فتتي  تانون الب تتد اتوأتت  اللشتتت
 اختصاصتتت  ضتتتلن الداخ تتتة اللستتتا ل فتتتي ب د تتتة أنظلتتتة  صتتتدر أن التنفيذ تتتة الستتت طة لتتتر  ل
   ا 8سوأنظلتها الدولة لشرا س هي التي االاام صفة الب دن النطا  ضلن ا نظلة لهذه و كون 

 
 ر،نتة اللشتروع ة الناجلتة بين القتانون والقترار اادارن، تولَّتدت ولن خال  هذه العال ة  -26

عن كون القترار اادارن هتو تطبيت  صتح   وألتين  حكتام القتانون، ف ستتلد لتن هتذا القتانون 
 ا 3سلر، والقوة التنفيذ ة، و،ترط  بهالت  و،نا  خصا ص س طة ا 

لتتن  عتتالن  7باللتتادة ، اادار،تتة لوجتتب ا فتتراد بتتاالتاام بتتالقراراتنجتتد ا ستتال الدستتتورن لو 
التتذن  فتتر  ع تت  كتتل لتتواطن لخاطتتب أو  1729لعتتام الفرنستتي حقتتو  اانستتان واللتتواطن 

ا ثتتتمَّ أع تتتن لج تتتل الدولتتتة الفرنستتتي أن القتتتوة  4سلك َّتتت  بلوجتتتب  تتتانون، بتتتأن يخضتتتس لتتت  فتتتورا  

                                                 
(

1
)

R. G. Schwartzenberg
- 

 L’autorité de chose décidée
- Op. Cit 

P34.
 

 .249ص 1192معلقه، م.إ.  –، أوالد المرحوم ناصيف غره/ بلدية زحله 1192تشرين األول  31تاريخ  921الحكومة حول: م.ش. قرار رقم( مطالعة مفول  2)

(
3
)

R. G. Schwartzenberg
- 

 L’autorité de chose décidée
- Op. Cit 

P43
.
   

(4)
 V. 

Tchen
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كتتا  لتت  هتتذا ، و تتد ارت 1سالتنفيذ تتة فتتي القتترار اادارن هتتي ا ستتال ل قتتانون اادارن الفرنستتي
وأنهتتتتا لفروضتتتتة لباشتتتترة  ع تتتت  ا فتتتتراد  ،اللبتتتتدأ لي ستتتتل الصتتتتفة ااجبار،تتتتة ل قتتتترارات اادار،تتتتة

 ا   8ساللخاطبين بها أ ا  كان لضلونها ودون حاجة  ل  لراجعة القضاد
هتتو ألتتر ضتترورن ا لنتتاف لنتت ، ولتتن هنتتا كتتان  ،والت تتااات اادارة باصتتدار  تترارات نافتتذة

حيث يتفرَّ  عتن االت تاا ا و  ست طة  التصرذ وا ولو ة في التنفيذ،الرابط بين ا ولو ة في 
 ذ ا  لكتن ا  3ساتخاذ  رارات  دار،ة لنفتردة الطترذ ول التة، وعتن الثتاني فتنشتأ أولو تة التنفيتذ

ثتمَّ  فتتر  ع  ت  بعتد ذلتم اللستاواة بتا فراد لتتس  ،تك يت  اادارة بلهلتة ا ينكتر أحتد خطورتهتا
بينلتتا هتتدذ الفتترد تحقيتت   فهتتدذ اادارة تحقيتت  صتتال  الجلاعتتة، ،اختتتالذ هتتدذ كتتل لنهلتتا

لصتتتت حة شخصتتتتت ة، فلتتتتس اختتتتتتالذ الهتتتتتدفين نجتتتتد اختتتتتتالذ الوستتتتتا ل اللعتتتتدة لتحقيتتتتت  هتتتتتذه 
 ا   4سا هداذ

بلجترد رفتس دعتوى ألتام   ن فترٍد أ تا  كتان بتأن  شتل حركتة اادارة،وهذا لا  ستتبس أا  ستل  
احتتتة الفرصتتتة  ن شتتتخٍف ستتتيد الن تتتة ا يبترتتتي ستتتوى القضتتتاد، والقتتتو  بريتتتر ذلتتتم لعنتتتاه  ت

الللاط تتة والتستتو،  ل طعتتن ع تت  أعلتتا  اادارة بحجتتة عتتدم لشتتروعيتها وليتبتتس ذلتتم   قتتاذ 
 تنفيذها ليتعطل نتيجة  لذلم سير اللراف  العالة و رر  العلل اادارن في الفوض ا 

نلتا ا تكتفي باتاحة اللجا  ألا تنفيذ القرارا ،القوة التنفيذنف تشتك  ل ستندا  ت اادار،ة لباشرة ، وان
لعتدم تتأثر هتتذا التنفيتذ بتتالطعون اللقالتة ضتتدها، وهتذا اللبتدأ ا غنتت  عنت  فتتي القتانون العتتام، 

اللرافتت  العالتتة بطعتتون  تتد تكتتون لستتندة   لتت  أستتباٍب غيتتر استتتلرار،ة  ن ينبرتتي أن ا تتتتأثر 
   ا 5سجد ة

ق تي،  ذ ي كتده لبتدأ أساستي فتي القتانون اادارن هتو ال  عتوا لبتدأ القتوة التنفيذ تة أن ستنٍد عف
ضرورة  ضطراد سير اللرافت  العالتة بانتظتام،  ذ ا يتصتور أن  قت  دواب هتذه اللرافت  أو 

                                                 
(1) C.E. Ass. 2 juillet 1982, Huglo,AJDA1982 p657, note Lukascewicz, D.1983 IR p270 note P. Delvolvé. 

(
2
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p28 n

o
48. 

(
3
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p39 

. 
-نظرية التنفير المباشر -د. دمحم كامل ليلة (4)

مرجع سابق
12ص 

.
 

(5) M. Hauriou- note sous: C.E. 7 mars 1913, Abbé l'huillier et autres, S.1914-III 
p

917. 
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يتعطل نشاطها الدا ب انتظارا  ل بت القضا ي في ألر نفاذ القترارات اادار،تة وج هتا يتدور فتي 
 ا   1سف م هذه اللراف 

 
نفيذ ة لس نشار اادارة الذن يتسم بطابس الست طة العالتة، وألتام القترار لقوة التاوتتلش   -27

يجتب أن يتتذعن ا فتراد و،خضتتعوا لهتتذا  ،اادارن التذن  تتألر بعلتل أو االتنتتا  عتن علتتل لتتا
القرار، فاطاعة أوالر الس طة العالة ألر واجب و،تحتم ع   لن يتضرر لن القترار أن ي جتأ 

لطاعتة اللستبقة اللفترو  ع ت  كتل ا فتراد باطاعتة القترارات ا  فلوجتب ا 8سل قضاد ف لتا بعتد
الصتتتادرة عتتتن اادارة، التتتتي تستتتتفيد لتتتن الت تتتاا الطاعتتتة  اللستتتبقة، التتتذن هتتتو الوجتتت  ااختتتر 

، التتذن  عنتتي بتتأن القتترار اادارن  عتتد    لباشتترة  وفتتورا  اللراكتتا  3سالت تتاا ا ولو تتة فتتي التنفيتتذ
 ا   4سالقانون ة

ادارة بتتتأن تعلتتتد  لتتت  استتتت فاد حقو هتتتا دون ال جتتتود  لتتت  القضتتتاد، فهتتتي و ستتتل  هتتتذا اللبتتتدأ لتتت
هتتتي تل تتتم لنفتتتردة  ستتت طة اتختتتاذ  تتترارات تنتتتتج آثتتتارا  و تتصتتترذ لستتتبقا  وع تتت  ا فتتتراد الطاعتتتة، 

أن تتنتتاا  ولهتتذا الستتبب رفتت  ااجتهتتاد فتتي البدا تتة ا  5س انون تتة بتتدون رضتت  اللختتاطبين بهتتا
تنفيتذ التذن تتلتتس بت ، ثتمَّ ت جتأ  لت  القضتاد ل حتدد لهتا طتر  اادارة عن الت اا ا ولو ة فتي ال

ثتتمَّ عتتاد و ضتت  بتتأن هتتذا االت تتاا هتتو  ، 6ستنفيتتذ القتترارات اادار،تتة التتتي ستتب  لهتتا أن اتختتذتها
 ا 7ساست فاد حقو ها لكان ة بيد اادارة وتستط س أن تتناا  عنها وت جأ  ل  القضاد 

 
 قرار إداري صريح أو ضمني القوة التنفيذية تالزم كل ثالثًا: 

 

                                                 
(

1
)Tardieu concl sur C.E. 7 aôut 1909, Winkell, D1911, III, p17; Tchen, Vincent- 
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القاعتدة العالتة أن خاصت ة النفتاذ أو القتوة التنفيذ تة هتي وصت   لتالام  لكتل  تتراٍر  دارٍن  -22
بصفت  هذه، ا فر  في ذلم بين  رار صر،  أو ضلنيا فلت  اكتلل تكتو،ن القترار اادارن 

س صتتتدوره أثتتترا  لقر،نتتتة لتتتتوافرا  ع تتت  كالتتتل لقولاتتتت  القانون تتتة، فتتتان  وتتتت  التنفيذ تتتة تتتتتالام لتتت
 اللشروع ة التي يتلتس بهاا 

تنتتتتتج لفاعي هتتتتا تجتتتتاه الريتتتتر بلجتتتترد اكتلتتتتا  لعال تتتتة وضتتتتعها لوضتتتتس فتتتتالقرارات الصتتتتر،حة 
فتذا  بلجترد تو  عت  دالتة  ع ت  صتدوره عتن اللرجتس الصتال ، و كتون ،  ذ أن   كتون نا 1سالتنفيذ

 ا   8سنها  ا   ابال  ل تنفيذ ككل علل  دارن نافذ
ستتتكوت اادارة التتتذن ينشتتتأ عنتتت   تتترار ضتتتلني فصتتتفة النفتتتاذ القتتترارات الضتتتلن ة، تتتتالام ا كلتتت

باللوافقتتتة، يتتتت   ل لختتتاطبين بتتت  اللباشتتترة بتنفيتتتذه، اكتستتتاب هتتتذا القتتترار صتتتفة النفتتتاذ بذاتتتت ا 
انقضتاد له تة وبعتد نافتذة، القترارات ال لتنبالنستبة ل قترار الضتلني بتالرف  فانت  كذلم ا لر و 

ا  عتتود  تتابال  ل طعتتن، وهتتذا لتتا و  ،لتلتعتتا  بقتتوة الشتتيد اللقتترره،  صتتب  ر شتتهر،ن ع تت  صتتدو 
 كر  س   رارا  دا لا  ا  لكن استصدار  رار آختر فتي لوضتوع ا ف تو لتم  كتن هتذا القترار حتا اا  
لخاصتتت ة النفتتتاذ  لكتتتن فتتتي كتتتل و تتتت استصتتتدار  تتترار ضتتتلني جديتتتد لع تتتة عتتتدم نفتتتاذ القتتترار 

 الساب ا 
حداث  ترييرا  لا فتي لركتا  تانوني يرعط نفاذ القرار الضلني في حالة  وحاو  بع  الفق  أن 

أن القتتترار اايجتتتابي وحتتتده التتتذن لستتتندين فتتتي ذلتتتم  لتتت  حجتتة أو وا عتتي  تتتا م  بتتتل صتتتدوره، 
لتا   ترار يتضلن  حداث تريير لا في اللراكا القانون ة، والقترار اايجتابي بهتذا اللعنت  هتو دا 

القتترار الستت بي ف تت ل لتتن طب عتتت  دا لتتا   حتتداث لثتتل هتتذا الترييتتر،  ألتتا لتلتتتس بتتالقوة التنفيذ تتة،
نلتتتا  كتتتون   ذا تضتتتلَّن ترييتتترا  فتتتي اللراكتتتا القانون تتتة الستتتابقة ع تتت  لتلتعتتتا  بتتتالقوة التنفيذ تتتة وان

أن أن القتتترار الضتتتلني  ل تتتم االكان تتتة  ن  كتتتون فتتتي بعتتت  ا حتتتوا  لتلتعتتتا   ، 3س  صتتتداره
 ا   4سبالقوة التنفيذ ة

                                                 
 . 11ص 1112، شركة معامل بيرا الشرق "لريرة" وشركة معامل البيرا او التخمير " الماسة"/الدولة، م.ق.إ. 1114حزيران  29تاريخ 114( م.ش. قرار رقم 1)

 .19ص 1194وزارة المال، م.إ.  –، شركة سفن آ  بوتلين كومباني/ الدولة 1194نيسان  2تاريخ  921( م.ش. قرار رقم 2)

(3)Xavier Delcros, note sous C.E. Ass. 23 Janvier 1970, Ministre des Affaires Sociales c/ Sieur Amoros et autres, A.J.D.A. 1970 

p178.  

(
4
)G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit administratif
- Op. Cit. T1 p247. 
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لحتتا  الضتترر أو  ،القتتو  لتتردود ع  تت ،  نتت  يتترعط بتتين القتترار اادارن  ن هتتذا  ر فتتي يتتتأثالوان
لتم  ضتس أن شتترٍر ، اللراكتا القانون تة، لتس أن اللشتتر  عنتدلا وضتس نظتام القترارات الضتلن ة

ستوى شتترر واحتد هتو تقتد م اللستتدعي لتذكرة رعتط نتتاا  اعتبتار القترار الضتلني  ترارا   دار،تا ، 
 لن لطالب واضحة وصر،حةاتتض ل  اادارة، 

وكنا  د اعتلدنا تسل ة القرار اادارن بلفهول  العام الذن  شلل كل لا  صدر لتن تصترفات 
 انون ة عن س طة  دار،ة بارادتها اللنفردة ول   وة تنفيذ تة ل التة، ستواد  أألحت  ضتررا  أم لتن  

  لتن لفاعيتل، فتاذا كانتت قد بينا بأن القترار الضتلني هتو  ترار نافتذ للتا يترتتب ع  تولحقو ا ا 
فهتذا ا  عتود  ن هتذا القترار غيتر نافتذ،  ،أنوا  لن القترارات الضتلن ة ا تقبتل طعتن اابطتا 

نلتتا  ن لتتا  ط تتتب اللستتتدعي استصتتداره ا  كتتتون لتت  لصتت حة فتتتي ط بتت  أو للنتتو  ع  تتت   وان
ب  استصدارها كلتا لتو ط تب اللستتدعي استصتدار  ترار ضتلني ل فتت  له تة الطعتن بقترار ستا

انقضتتت له تتة الطعتتن ف تت ا فتتان هتتذا القتترار الضتتلني بتتالرف  لتت  خصتتا ف القتترار اادارن 
التتتي افترضتتها اللشتتتر  بتت ، ولكتتتن تتترد اللراجعتتة  ن هتتذا القتتترار هتتو  تترار تأكيتتدن ا  قبتتتل 
الطعنا  أو كحالة ط تب اللستتدعي استصتدار  ترار ضتلني التاام اادارة بعلتل لعتين، فتترد 

نلتا  ن ط تب اللستتدعي هتو ختارج الن هذا هذه اللراجعة ل ل   قرار الضلني غير نافتذ، وان
تت  ألتترا   لتت  اادارةا فهتتذا ا ينفتتي  عتتن اختصتتاف القاضتتي اادارن التتذن ا  ستتتط س أن يوج  
بأن رف  اادارة ااستجابة للط ب اللستدعي والتناعها عتن الق تام بالعلتل التذن  ط بت  هتو 

  رار رف  اللط ب ونافذ بذات ا
العلتتتل اادارن لكتتتي ينتتتتج آثتتتارا  لعينتتتة تر تتت  بتتت   لتتت  لرتبتتتة القتتترار اادارن ا بتتتد أن  كتتتون ف

ن اختتالذ ك ف تة التنفيتذ  نافذا ا وألا كون القرار  يجاب ا  أو س ب ا  فهي ل ست  ا صورا  لنت ، وان
الق تتام  ووستتا     ا  لتتلو بتتالقوة التنفيذ تتة ذاتهتتاا فطب عتتي أن يتط تتب القتترار اادارن اايجتتابي

وأن  تترار التترف   هر تنفيتتذ خارج تتة ول لوستتة لاديتهتتاابعلتتل لعتتين أو اتختتاذ  جتترادات ولظتتا
نلتتتا ينتتتتج آثتتتاره لتتتن لحظتتتة  أو االتنتتتا  ا  ستتتتتبس عتتتادة   جتتترادات تنفيتتتذ لاد تتتة لحسوستتتة وان

 عنتي ذلتتم أن هتتذه القترارات تستتتنفد بالضتترورة كافتة آثارهتتا فتتي ا الترف  أو االتنتتا ، ولكتتن 
 حظتتة  ذ  تتد تبقتت  هتتذه ااثتتار لستتتلرة لتتا بقتتي هتتذا القتترار  ا لتتا ا وفتتي بعتت  الحتتاات هتتذه ال

 ستتت ام القتترار الستت بي اتختتاذ  جتترادات  يجاب تتة لتنفيتتذه, لتتذا لتت ل لقبتتوا  أن  ستت ب لتتن القتترار 
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وتلاشتت ا  لتتس  ا 1سالستت بي الصتتفة التنفيذ تتة ذاتهتتا،  ن ذلتتم يتت دن  لتت  عتتدم اعتبتتاره  تترارا   دار،تتا  
 ا 8س النظرة، استخدم ااجتهاد لصط   القرار "النافذ" لوص   رار بالرف  الضلنيهذه 
 

 التنفيذ الماديعن تمييز القوة التنفيذية   الفقرة الثانية: 

، أن عنصتتر النفتتاذ أو القتتوة التنفيذ تتة ل قتترار اادارن، هتتي صتتفة  تترة الستتابقةفتتي ا ذكرنتت -29
يتتتث ا  ستتتتق م القتتترار اادارن، بتتتل ا تستتتتق م أساستتت ة وركتتتن جتتتوهرن فتتتي القتتترار اادارن، بح

 الس طة اادار،ة بذاتها  ذا لم  كن لقراراتها سلة النفاذ والقوة الل الة ل تنفيذا
والقتتو  بتتأن القتترار اادارن هتتو  تترار نافتتذ بذاتتت ،  نلتتا نعنتتي بتت  بتتأن ل قتترار اادارن  تتدرة ذات تتة 

التنفيتذ اللتادن لنفتاذ اللباشتر هتو لفتتال بدون أن لعال تة خارج تة، وهتذا ا االتاامع   فر  
 اع تت  صتتدور القتترار، ألتتا النفتتاذ فهتتو جتتاد لتتن تكتتو،ن هتتذا القتترار احقتتة   لرح تتة  التتذن  عتبتتر 

نلتتتا هتتتو ألتتتر جتتتوهرن و تتتانوني  وهتتتذا الختتتالذ ف لتتتا بتتتين اللصتتتط حين لتتت ل شتتتك  ا  فقتتتط، وان
 بالت ااا 

رار اادارن  لكتتن أن  ستتتلر بتتدون فالتنفيتتذ هتتو فعتتل لتتادن ألتتا النفتتاذ فهتتو ركتتن  تتانوني، والقتت
فتاذا تنفيذ لادن، ولكن ا نكتون ألتام  ترار  دارن  ذا افتقتد التصترذ اادارن لخاصت ة النفتاذا 

ا لتم نهتأطاللتا  ،نافتذ لم تعلد اادارة  ل  تنفيذ القرار، ف  ل لن شأن ذلم تعديل صفت  كقترارٍ 
 عنتي اتختاذ كتل فتنفيتذ القترار ألتا ا  3سل تنفيتذ فتي أن و تت  تابال    يبق ترجس عن  صراحة وأن 

ااجرادات الضترور،ة والتصترفات القانون تة والعل  تات اللاد تة لتن أجتل تحقيت  لضتلون هتذا 
 ا 4سالقرار

الفتتتار  بتتتين القتتتوة التنفيذ تتتة والتنفيتتتذ اللتتتادن وفقتتتا  ب  تتتين هتتتذه الفقتتترة أن نوستتتنحاو  فتتتي ختتتال  
 ااتي ل لخطط 

 ارار اادارن التاالا   انون ا  تضلن الق ناش  عنالنفاذ أوا   

                                                 
(1) 

M.A. 
Glélé

 -
 Le sursis à l'exécution d'une décision négative, D. 1969, chron. P163. 

(
2
) C.E. 25 octobre 1978, Ministre de l'Économie et des Finances c/ Dame Madre, 

Rec. p391.  
 . 212ص 1112، سابا مخباط / الدولة، م.ق.إ. 1114تشرين الثاني  12تاريخ 241( م.ش. قرار رقم 3)

(
4
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p46 

. 
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 االلادن فصل بين لفهولي نفاذ القرار اادارن وتنفيذهثان ا   ال
 

  تضمن القرار اإلداري التزامًا قانونيًا ناشئ عنالنفاذ  أواًل: 
 

عندلا نقو  بأن تصرفا   انون ا  لنفتردا  هتو تصترذ ل تام  أو واجتب التنفيتذ، فهتذا  عنتي  -90
ل تتتة، أن هتتتتذا التصتتترذ هتتتو لصتتتدر  نشتتتتاد لفاعيتتتل  انون تتتة، كفتتتتر  بصتتتورة لنطق تتتة وحك

 نشتاد أثتر  ، هتويترتب ع ت  القترار اادارن  فلاا ، أو رد لطالب 1سالتاالات أو تقر،ر الحقو  
 أو لكالهلاا انوني سواد أكان هذا ا ثر لجهة اادارة أو لجهة ا فراد، 

ا حيتتث ا ي تتام أن  كتتون ا ثتتر  8سنيلتت ل لتتن الستتهل تعر،ت  أو تعيتتين هتتذا ا ثتتر القتانو لكتن 
اللترتب ع   القرار هو  نشاد ح  أو فر  التاام باللعن  اللقترر لهتذين ااصتطالحين فتي 
نلا  كفي أن  لتل القترار لصتال  ا فتراد أو يت ثر ع ت  ا وضتا  اللقترر   ةالقانون الخاف، وان

بصتفة خاصتةا أو أن  لهم في اللجتلس بصفة عالة أو في لح ط الطا فتة التتي ينتلتون  ليهتا
يتضتلَّن التاالتتا  بالق تتام بعلتتل أو باالتنتتا  عتتن هتتذا العلتتل أو بالتصتترذ ع تت  نحتتٍو لعتتين أو 
تنفيتتذ ألتتر ستت طة ع  تتا بصتتورة ا  ل تتم اللخاطتتب أن  لكان تتة ل لخالفتتة أو التصتترذ بصتتورة 

 ا، أو رف  ااعتراذ بلطالب ا فرادلخالفة لأللر الصادر
اة لوظتتت  لتتتثال  ب فتتتت النظتتتر أو باانتتتذار ا يتتتنقف لتتتن حقتتتو  فتتتالقرار التتتذن  صتتتدر بلجتتتاا 

اللوظتتت  اللقتتتررة فتتتي  تتتانون التوظتتت  وأنظلتتتت ، ولكنتتت   لتتتل لتتتس ذلتتتم وضتتتع  فتتتي الوظ فتتتة 
و، ثر ع   لركاه ا دبتي و حتلتل أن  كتون لت  أثتر ع ت  حقو ت  الوظ ف تة لستتقبال ا والتعلت م 

ن كتتتان ا  ، لوظتتت  اللخاطتتتب بتتت اادارن التتتذن  حتتتدد ك ف تتتة تطبيتتت  القتتتانون هتتتو ل تتتام ل وان
كلتتا ستتيتبين لعنتتا احقتتا ا كلتتا أن  ، ضتتي  شتتي ا  فتتي التنظتت م القتتانوني وا  كتتون  تتابال  ل طعتتن

ا اتختتذت ضتتتده  اانتتذار التتذن توجهتت  اادارة  لتت  أحتتد ا فتتتراد بالق تتام بعلتتٍل لتتن ا علتتا  وان
تبر  رارا   دار،ا  ولتو أنت  ا ينشت  ااجرادات القانون ة اجباره ع   التنفيذ، لثل هذا اانذار  ع

   ا 3سحقا  أو  فر  التاالا   ا أن   حدث أثرا   انون ا  

                                                 
(

1
)

R. G. Schwartzenberg
- 

 L’autorité de chose décidée
- Op. Cit 

P50
 

(
2
)

M. Hauriou -Précis de droit administratif et de droit public général -Op.
 Cit.

 P280.
  

 ..211ص 1119طبعة العام  -رات الدار الجامعية بيروتمنشو -الوسيط في القانون اإلداري العام -د. إبراهيم شيحا(  3)
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بأنت  القتوة الخاصتة التتي يتلتتس بهتا هتذا ، أو القتوة التنفيذ تة لن هنا كان تعر،  عنصر النفتاذ
ي تتليَّتتا وأط تت  ع  تت  أ ضتتا  تستتل ة القتتوة القانون تتة ل قتترار اادارن، التتت ، 1سالنتتو  لتتن القتترارات

بخاصتت ات غيتتر لوجتتودة فتتي عال تتات القتتانون الختتاف حيتتث  ر تتب اله لنتتة للبتتدأ اللستتتاواة 
اارادةا ألتتا فتتي نطتتا  القتتانون العتتام فتتان القتترار اادارن  ل تتم وعذاتتت  وبفضتتل هتتذه  ستت طانو 

وهتتتتو ا  حتتتتتاج  ن لعونتتتتة  ،لستتتتتقال  ولباشتتتترا   ،القتتتتوة التنفيذ تتتتة،  ن  كتتتتون لصتتتتدرا   انون تتتتا  
 تتة لكتتي يثبتتت وجتتوده، فهتتو لوجتتود لنتتذ لحظتتة  صتتداره وا  ستتتعين بالقضتتاد لتتن أجتتل خارج

تعتتتديل النظتتتام القتتتانوني عبتتتر خ تتت  الحقتتتو  أو فتتتر  ا وألتتتا  8س حتتتداث ااثتتتار التتتتي يول  تتتدها
 الصورة اللثال ة التي ا غن  عنها ل قرار اادارنا وحده   ل فاللوجبات 

ضتتا  القانون تتة بطتتر،قتين، فالتتا عبتتر تعتتديل اللراكتتا فتتالقرار اادارن  لكتتن أن يتت ثر فتتي ا و 
القانون تتة بانشتتاد اللوجبتتات أو فتتر  الحقتتو  وهتتي الصتتورة ا ولتت  التتتي تتبتتادر  لتت  التتذهن 
لتا  ن  صتدر فتي لجتا  هتذه الحقتو  والواجبتات اللوجتودة ستابقا   واللستقرة فتي كتتب الفقت ، وان

ا ولثالها الشا س بتالقرارات الست ب ة كت تم ولكن دون أن  ضي   ليها شي ا  أو ينقف لنها شي ا  
لتتن  تتترخ ف، فتتان هتتذا التترف  بتتالرغم لتتن كونتت  لخالفتتا   عتتننتتس تالتتتي تتترف  ط بتتا  أو تل

لقاعدة  انون ة،  ا أنت  لتم  ري  تر أو يت ثر فتي الحقتو  والواجبتات اللوجتودة لستبقا ا فقبتل تقتد م 
، وبعتد رفت  الط تب فتان هتذا الط ب فتان هتذا الشتخف لتم  كتن  لتارل النشتار التذن  ط بت 

 ،  هتتتتذا التتتترف  أو يتتتتنقف ع  تتتت  شتتتتي ا  لتتتتا  ا اا  بتتتتذات الوضتتتتع ة، ف تتتتم  ضتتتتالشتتتتخف تلا
وحتت  فتي القترارات اايجاب تة  لكننتا أن نجتد  ترارات ا تت ثر ا  3سووضعيت  القانون ة لم تتريتر

تتتر  أحكتتتام  تتتانون فتتتي النظتتتام القتتتانوني اللوجتتتود ستتتابقا ، كحالتتتة اللرستتتوم أو التعلتتت م التتتذن  فس  
 ا 4سساب 
 

                                                 
(

1
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief – Op. Cit.  

p9. 
(

2
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p34. 

(
3
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p20 n

o
31. 

(
4
)  P. Delvolvé – Op. Cit. p22 n

o
33. 
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التنفيذ تتتة، ذلتتتم أن كتتتل  بتتتين التصتتترذ القتتتانوني وصتتتحت  وعتتتين  وتتتت و قتضتتي التلييتتتا  -91
، وا لعنت   1سلن ا ثر القانوني ا  لكن أن  شك  ل تصرفا   انون تا   ا  لجرَّد عالن لارادة  كون 

 ا 8سبالتالي للعرفة لا  ذا كان  حوا أم ا ل صفة التنفيذ ة
هو تعبير الس طة اادار،ة التتي اتخذتت  عتن  رادتهتا الهادفتة  لت   حتداث آثتار اادارن فالقرار 

، سواد  أكان هتذا ا ثتر يرتتد ع تيهم بصتورة لباشترة  3سونتا ج ع   حقو  ولوجبات اللعن  ب 
أو غير لباشرةا فالتعبير عن اارادة هو بهدذ تحقي  هذه ااثار، وهذا لا يدلل ع ت  رابطتة 

ا وحتت  أن ااجتهتاد  4س ن  رادة الس طة اادار،ة وااثار القانون ة الناجلة عن القترارالتبع ة بي
وفتتتي أحكتتتاٍم كثيتتترة يتتترعط بتتتين الضتتترر النتتتاتج عتتتن القتتترار وعتتتين اللفاعيتتتل القانون تتتة، فتتتالقرار 
اادارن الل حتتت  ل ضتتترر والقابتتتل ل طعتتتن هتتتو القتتترار اللنتتتتج ل لفاعيتتتل القانون تتتة واللعتتتد  فتتتي 

وا أو نشتره  نتتج لفاعيتل  انون تة بلجترد صتدورههو التذن يأو ا   5سقانون ة القا لة"الوضع ة ال
ا أو   كتتون  تتابال  بحتتد ذاتتت  انتتتاج  6سحتتتاج  لتت  تتتدابير تطب ق تتة أختترى التتاام اللعنيتتين بهتتا 

 ا 7سلفاعيل  انون ة و، ثر في وضع ة اللستدعي
فقتتد ركتتن التصتترذ القتتانوني  وا نكتتون ألتتا  ذا انتفتت  ا ثتتر النتتاجم عتتن القتترار، فتتان القتترار  

بالتتتالي ألتتام  تترار  دارن، وا حاجتتة بالتتتالي  ن  كتتون ل قتترار أن  تتوة تنفيذ تتة، ونتتذكر كألث تتة 
توض ح ة واردة في اجتهاد لج ل شورى الدولة، أن  ا  عدو  ترارا   دار،تا  الكتتاب التذن ا  فيتد 

ا وكتتاب اللحتافا  اللتضتلن  2سل لستتدعيعن ترتيب  أو توليتده اثتار ع ت  الوضتس القتانوني 
اعتبار رخصة البناد الصادرة عن  للص حة اللستدعي ا يندرج ضتلن ف تة القترارات اادار،تة 
النافذة والضارة والقاب ة ل طعن ألتام هتذا اللج تل ع ت  اعتبتار انت  لتم  عتد  شتي ا فتي الوضتس 

                                                 
(
1
 وما يليه. 111 جع الفصل الثاني من هرا البا  ص( لمزيد من التفصيل را 

(
2
)N'Guyen Van Bong-  OP. Cit p11 et 12. 

 .1499ص 2119لعام 4ز مهنا/ الجامعة اللبنانية، مجلة العدل العدد، روك2112تشرين األول  21تاريخ 99( م.ش. قرار رقم 3)

(4) M. Stassinopoulos– Traité des actes administratifs – Op.
 Cit.

 p
38

. 

 .222ص 2م 2113لعام  12، عصام فرعون/بلدية بيروت ، م.ق.إ. العدد 2111نيسان  4تاريخ 291( م.ش. قرار رقم 2)

 .122ص 1م 2113لعام  12وزارة الداخلية، م.ق.إ. العدد  –، نقابة المهندسين في بيروت/ الدولة 1111تشرين الثاني  19ريختا 91( م.ش. قرار رقم 9)

بلدية عمشيت -، سلفاتور أبي خطار زغيب ـ جاندرك مراد / الدولة4/12/2113تاريخ  2114ـ  192/2113( م.ش.قرار رقم 9)
.
 

 .991ص 2م 2113لعام  12، دمحم حسين احمد / الدولة ومحافظة بيروت، م.ق.إ. العدد 2111تموز  2تاريخ 431( م.ش. قرار رقم 1)
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ولتن  صتل  ذن  لت  لستتوى العلتل  القانوني القا م للا  عني أن  لن  حدث أ تة نتيجتة  انون تة
 ا   1ساادارن وا يتلتس بقوة التنفيذ

 
 الفصل بين مفهومي نفاذ القرار اإلداري وتنفيذه ماديًا ثانيًا: 

 

لتتادن، ولكتتن  تحتتتاج  لتت  تنفيتتذٍ  تتد ذكرنتتا أن القتترار اادارن ينتتتج آثتتارا   انون تتة لباشتترة  -98
ار القانون تةا و بتل التنفيتذ اللتادن  كتون ل قترار التنفيذ اللادن لتا هتو  ا جتاد لتن تحقيت  ااثت

ل قتتوة  ةألتتا التنفيتتذ الجبتترن فهتتو أحتتد الصتتور الخارج تتا   8ساادارن  تتوة تنفيذ تتة أو نفتتاذا  ذات تتا  
التنفيذ تتة،  ذ نجتتد بجانبهتتا  صتتورة التنفيتتذ الطتتوعي أو التتال تنفيتتذ فتتي الحتتاات التتتي ا يتط تتب 

 ا 3سفيها نفاذ القرار أن لعال ة لاد ة
فتتالقوة التنفيذ تتة هتتي عنصتتر لوضتتوعي داختتل فتتي تركيتتب القتترار اادارن، وألتتا التنفيتتذ نفستت  

 ا  (4سفهو علل لادن اح  يترتب ع   القوة التنفيذ ة ل قرار سواد أكان  دار،ا  أو  ضا  ا  
لعنتتاه ستت طتها فتتي  ستتباغ ، القتتو  بتتأن التنفيتتذ اللباشتتر اللقتترر لتتادارةوهنتتام خطتتأ شتتا س فتتي 

اللتجتتتاد  لتتت  القضتتتاد ل لتتتن  هتتتذه القتتترارات ل حاجتتتةٍ لتتتن غيتتتر ، هتتتاالتنفيذ تتتة ع تتت   راراتالقتتتوة 
تبتدأ لتن فكترة غيتر ست  لة عتن الصتفة التنفيذ تة،  ن كتل   ن هذه الوجهتة،الص رة التنفيذ ةا 

تصتتترذ  تتتانوني لتتت  بحكتتتم وجتتتوده  تتتوة تنفيذ تتتة وا لحتتتل عند تتتٍذ ل بحتتتث عتتتن تخ تتت  أو وجتتتود 
نلا  تد  قت  أثرهتا ل  تتا  نتيجتة لنااعتة فتي الصفة التنفيذ ة ل تصرذ ،  ذ هي لوجودة حتلا  وان

ر اللو   الذن سببت  اللنااعة عند تتدخل القضتاد وحستل  ثالح  اللدع  ب  و،نتهي هذا ا 
 ا  (5سل ناا 

لكن اادارة تلت م سالحا  خاصا  فعاا  فهي تستخدم ااكتراه لتدعم التنفيتذ، أو ت جتأ  لت  التنفيتذ 
أن ت جتتأ  لتت   جتترادات التنفيتتذ التتتي تتع تت  ع تت   رادة جهتتة اادارة، فتتاادارة لصتتدرة  الت قتتا ي،

                                                 
 .222ص 2م 2113لعام  12، عصام فرعون/بلدية بيروت ، م.ق.إ. العدد 2111نيسان  4تاريخ 291( م.ش. قرار رقم 1)

(2) L. Duguit-L'acte administratif et l'acte juridictionnel- RDP1906 p413. 

(
3
)

R. G. Schwartzenberg
- 

 L’autorité de chose décidée
- Op. Cit 

P114.
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ا -د. عادل سيد فهيم(  2)
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القتتترار تستتتتط س دا لتتتا  أن تتختتتذ ت قا  تتتا  ااجتتترادات التتتتي يتط بهتتتا تنفيتتتذ هتتتذا التصتتترذ، وهتتتي 
 ا 1سوسي ة تتليا عن التنفيذ الجبرن الذن  ستوجب ال جود  ل  القوة

ذا كان التنفيذ اللادن ل قرار ا ادارن هو أوضت  أثتر لت ،  نت  ا ثتر التذن يتجت   ل ت  التذهن وان
 و  وه تة، باعتبتاره ا ثتتر الل لتول، فتتان هتذا التنفيتتذ اللتادن لتت ل فتي الحق قتتة ستوى لرح تتة 
لتتن لراحتتل تحقيتتت  آثتتار ذلتتم القتتترار، فقبتتل التنفيتتذ اللتتتادن يترتتتب ع تت  لجتتترد وجتتود القتتترار 

صتتح    حتتدث تعتتد ال  فتتي التنظتت م القتتانوني  وبحكتتم وجتتوده  أثتتر  تتانونيا فكتتل علتتل  تتانوني
وذلتتتم بقطتتتس النظتتتر عتتتن أن تنفيتتتذ لتتتادن لتتت ا والتنفيتتتذ فتتتي القتتترار اادارن يبتتتدو بلثابتتتة آختتتر 
لرح تتة لتتن لراح تت ، أو بعبتتارة أختترى فانتت   حقتت  فتتي نطتتا  الح تتاة الوا ع تتة التعتتد الت التتتي 

 تتتل شتتتورى الدولتتتة ال بنتتتاني ا وهتتتذا لتتتا أ تتترَّه لج(2ستكتتتون حتتتدثت فتتتي نطتتتا  التنظتتت م القتتتانوني
اللتتذكورة ا تشتتترر لقبتتو  ط تتب اابطتتا  أن  كتتون القتترار اللطعتتون  105أن اللتتادة  بقولتت  "

وة التنفيذ تة قتهتذا  عنتي أن عبتارة ال، و  3سف   نافذا  بل أن  كتون لت   توة تنفيذ تة أن  تابال  ل تنفيتذ
 ا 4س تأكيد ع   وجود القرارأو النفاذ هي ل

 
فيذ ة ل قرار اادارن تقتصتر ع ت  النفتاذ القتانوني دون التنفيتذ اللتادن، بلعنت  فالقوة التن -93

أن القتتترار اادارن ينتتتتتج آثتتتاره القانون تتتتة دون حاجتتتتة لاللتجتتتاد ل قضتتتتادا ولتتتن أجتتتتل توضتتتت   
عقتتد الب تتس  ، فتتانالصتتورة نجتترن لقارنتتة لتتس القتتانون اللتتدني، لتتثال  فتتي نطتتا  الل ك تتة العقار،تتة

لتن شتأن  نقتل الل ك تة بتين البتا س واللشتترن، ألتا تستجيل العقتد فانت   حتدث ينش  أثرا   انون تا  
هتذا ا ثتر بالنستبة ل ريتر، ولتن ثتمَّ فبقطتس النظتر عتن كتل تنفيتذ لتادن، أن بقطتس النظتر عتن 
تستتت  م العقتتتار اللب تتتس، فتتتان أثتتترا   انون تتتا  ينشتتتأ بلجتتترد  بتتترام عقتتتد الب تتتس، وف لتتتا يتع تتت  بتتتالقرار 

لرستوم  عتالن فلتثال   ن  ، 5ساللادن يبدو بلثابتة آختر لرح تة لتن لراح ت  اادارن، فان التنفيذ
تتذ اللنفعتتة العالتتة،  ل ينفَّ اللعينتتة فتتي هتتذا اللرستتوم ع تت  أنهتتا العقتتارات الوا عتتة لباشتترة، وتستتجَّ

دون حاجتتة اتختتاذ أن  وتستتجي   ألتتوا  عالتتة، وتأختتذ حكلهتتا بلجتترد  صتتدار القتترار وانعالنتت 
                                                 

(1)J. Rivero & J. Waline
 -

 Droit administratif
- Dalloz 14

e
 ed 1992 p92 n

o
 99-100.
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 حتتدد لقتتدار الضتتر،بة اللستتتحقة ينشتت  بلجتترد صتتدوره حقتتا  لتتادارة  جتتراد آختترا والقتترار التتذن 
والتاالتتا  ع تت  عتتات  اللك تت  بحيتتث  صتتب  لتتدينا  لتتادارة بلقتتدار هتتذه الضتتر،بة ول التتا   انونتتا  

ا وألا استعلا  القوة اللاد ة ضد ا فراد ف  ل لن ااثار الحتل تة التتي تترتتب ع ت   1سبسداده
 ا  8سالقرار اادارن 

نستتتتط س  أن نتتتت لل الفتتتار  الكبيتتتر بتتتين ا ثتتتر القتتتانوني ل قتتترار اادارن التتتذن  حتتتدث  وهكتتتذا
ترييتترا  فتتي التنظتت م القتتانوني وعتتين التنفيتتذ اللتتادن ل قتترار التتالام فتتي لعظتتم الحتتاات لتحقيتت  
ل  القرار، وهتذا التنفيتذ  ستتتبس  التناس  بين الحق قة اللاد ة وعين ذلم النظام القانوني الذن عدَّ

دة  الق تتام بلجلوعتتتة كال تتة لتتتن العل  تتات القانون تتة أو اللاد تتتة التتتي لتتتن شتتأنها أن تعطتتتي عتتا
أن القتترارات اادار،تتة ك هتتا  اب تتة ل تنفيتتذ  ،ل قتترار اادارن فعال تتة كال تتةا ولكتتن لتت ل لعنتت  ذلتتم

 ا 3ساللادن الجبرن 
جبتتر وااكتتراه، فتتالقرار اادارن  كتتون نافتتذا  دون أن تعتتر  لط قتتا  لشتتك ة تنفيتتذه عتتن طر،تت  ال

لتت ل لبتتررا  القتتو  بالتنفيتتذ الجبتترن التتاام اللتتواطن فتتي تنفيتتذ  تترار بلنحتت  رخصتتة، وكتتذلم  تتد و 
يختتت ط التنفيتتذ بتتا ثر القتتانوني التتذن  حدثتت  التصتترذ فتتي بعتت  الحتتاات ااستتتثنا  ة كحالتتة 

 صدور  رار بانذار أحد اللوظفينا 
فتة ع ت   رادة لنشت  القترار أن اادارة، وفتتي والق تام بتاجرادات التنفيتذ، تكتون فتي حتااٍت لتو 

حتتااٍت ثان تتة تتو تت  ع تت   رادة لتتن يوجتت   ل تت  القتترار، أن ا فتترادا و لكتتن أن نصتتادذ فتتي 
التطبيتت  أوضتتا  تكتتون فيهتتا لقاولتتة التنفيتتذ لشتتروعة، كحالتتة االتنتتا  عتتن تنفيتتذ  تترار ستتقط 

و التنتا  لوظتت  عتن تنفيتذ أوالتتر ، أ 4س ن اللستتفيد لنت  لتم  حتتترم لهتل التنفيتذ اللحتتددة ف ت 
رغم كتتتل النقتتتد اللوجتتت  لفكتتترة القتتتوة التنفيذ تتتة،  ا أنهتتتا حق قتتتة فتتتا  5سر ستتتا   اللخالفتتتة ل قتتتانون 

 لتأص ة في كل  رار  صدر عن اادارة وفقا  ل حجج والقرا ن التي أبديناهاا

                                                 
(1) 

M. 
Waline, Maunel de droit administratif, 6éme éd. P421 

 .312ص 1129منشورات الدار المصرية  -دروو القانون اإلداري -د. دمحم فؤاد مهنااستند إليه:  

ا -دروو القانون اإلداري -د. دمحم فؤاد مهنا  (2)
لمرجع السابق 

 .312ص

(3)
 G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit administratif
- Op. Cit. T1 p323.

 

(4) C.E. 12 octobre 1984, Lafon, AJDA 1985 p52.  
(5) C.E. 10 novembre 1944, Langneur, D. 1945 p88; C.E. 21 juillet 1994, BAS de Paris, JCP 1994, I, 22616. 
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هنتام ، فادنا اللتوتنفيتذهأنتوا  لتن القترارات نفتاذ بل  لكن أن نتحتدث عتن عال تة تضتاد بتين 
، فبعتد التنفيتذ ا يوجتد  ترار، اعنتدلا يتتمو تنفيتذه ركنهتا التنفيتذن،تو ت  ات  دار،تة تنعتدم، ب رار 

ا  حلتتل هتتذه الصتتفة القتترار اادارن وا يوجتتد  ا بقا تتاه  "الوا عتتة القانون تتة"ا بلعنتت  آختتر  ن 
تذ أو ع ت  ، و صتب  وا عتة لادو بتل تنفيتذه  ا خال  الفترة التي  كتون فيهتا نافتذا    تة عنتدلا ينفَّ

لث تتة ا  ذكرلتوضتت   الفكتترة نتتو  ، 1سا  تتل عنتتدلا تتت دن بدا تتة التنفيتتذ  لتت  فصتت   عتتن واضتتع 
الرجتو  القانون ة في التار،  اللتذكور، و    يد لفاع ستنف   ،ن  رار الهدم الذن تم تنفيذه " اات ة 

ه لن لفاع  ت  القانون تة التتي أنت، االضلني عن  طاللتا  ،جهتا ع ت  أثتر تنفيتذه  لكن أن يجرد 
أن هذا الرجو   د حصل بعد التنفيتذ ولت ل  ب ت ا لتذا فتان القترار الصتادر باعتادة الوضتس  لت  
لا كان ع     بل الهدم،  شكل  رارا  لستقال  عن  رار الهدم اللطعون ف   وا  لكن أن  شتكل 

 ا  8س"رجعي رجوعا  عن   ن  لم  عد باالكان وضس حد لنتا ج  القانون ة بأثر
وكتتذلم  ذا انقضتتت الله تتة اللعينتتة فتتي القتترار اادارن، ولتتم تباشتتر اادارة بتنفيتتذه، فانتت   فقتتد 

لرستتتوم تنفيتتتذ حكتتتم ااعتتتدام التتتذن تضتتتلن تحديتتتدا   ن " وتتتت  التنفيذ تتتة و،نعتتتدم ت قا  تتتا ، فلتتتثال   
م اللطعون ف ت  طب عتة لتار،  التنفيذ، فاذا لم ينفَّذ ااعدام في التار،  اللذكورا ف كون ل لرسو 

القتترار اللستتتته م واللستتتتنفذ للفاعي تتت  بح تتتو  ا جتتل التتتذن حتتتدده ل لفاعيتتتل اللتولتتتدة عنتتت  أن 
لتنفيتتذ حكتتم ااعتتتداما وأن انقضتتاد التتتار،  اللحتتتدد دون تنفيتتذ اللرستتوم اللطعتتتون ف تت   حتتتو  

لتابعتتتتة تضتتتتلن  عطتتتتاد له تتتتة  دار،تتتتة للقتتتترار التتتتذن ي"اا و 3س"دون بقا تتتت  لنتجتتتتا    تتتتة لفاعيتتتتل
، عتتد م الفا تتدة،  صتتب  اللتتدة اللحتددة فتتي القتتراراذا انقضتتت فتت ااستتثلار وتصتتر،  ا علتتا ا

ولرستوم حتل لج تل النتواب التذن يتضتلَّن  ا 4س"الطعتن بقترار  دارن انتهتت لفاعي ت  ستتحيل ف
التتتدعوة اجتتتراد انتخابتتتات جديتتتدة ضتتتلن له تتتة ا تتجتتتاوا الثالثتتتة أشتتتهر، فتتتان انقضتتتت هتتتذه 

ور،ة الل التة، ولتتم تجتتر  اانتخابتات، أصتتب  لرستوم الحتتل بتتاطال  وكأنت  لتتم  كتتن، الله تة الدستتت

                                                 
(1)G. Darcy - La décision exécutoire- Esquisse méthodologique- AJDA 1994 p671. 

(2)Auby et Drago: Traité des recours en matière administrative, Edition 1992, p196- Nº145. 
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،  1سالواجتتتب أن يجتلتتتس لجتتتددا   وأن اللج تتل الن تتتابي اللنحتتتل، لتتت  فتتتي هتتتذه الحالتتتة، بتتتل ع  تتت 
 اال بناني حسب تعبير لج ل شورى الدولة

 
 
 
 
 
 

 
 

 الباب الثاني:
 اة من خصائصهقمفاعيل  القرار اإلداري المست

 
،تة بارادتهتا اللنفتردة ر اأن صتدوره عتن ست طة  د، لكتلل ا ركتان ذا نشأ القرار اادارن  -94

، تستتتتق  لتتتن خصا صتتت  جل تتتة لفاعيتتتلفتتتال بتتتد أن  ستتتتتبس صتتتدوره وتلتعتتت  بتتتالقوة التنفيذ تتتةا 
اللقتترر، ولكتتن هتتذه القتتوة ا تنشتتأ فتتورا  بتتل ا بتتد أن أهلهتتا أن  كتتون لهتتذا القتترار  تتوة الشتتيد 

 ستتتبقها لعال تتتة جوهر،تتتة هتتتي شتتتهر القتتترار اادارن، بحيتتتث  كتتتون تخ تتت  هتتتذا الشتتتهر ستتتببا  
ع ت  جتوهر القترار بحيتث  لكتن لتادارة أن تصتح  لن غير تتأثيٍر ابطا  لعالالت التنفيذ، 

اللقتتترر التتتتي يتلتتتتس بهتتتا القتتترار أن  تتتوة الشتتتيد  ا ا لتتتن أجتتتل تنفيتتتذه ، فتشتتتهر القتتترارالعيتتتب
اادارن، ا تضتتاهي  تتتوة القضتتت ة اللحكتتتوم بهتتتا، وا تشتتك  ل عا قتتتا  ألتتتام  عتتتادة النظتتتر بتتتالقرار 

 اادارنا
ولن اللفاعيل الناجلة عن وحدان ة التعر، ، عدم تعار  هتذه الوحدان تة لتس تتدرج القترارات 

لتتدة يخضتتس القتترار ا دنتت  رتبتتة اادار،تتة، بحيتتث نجتتد أن هتتذه القتترارات تقتتس ضتتلن هرل تتة جا
ل قتترار ا ع تت  رتبتتة  فتتي التس ستتل اادارن، وهتتذا ااختتتالذ فتتي الق لتتة القانون تتة لفتترو  القتترار 
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اادارن ا ت ثر باللط   ع   وصفها جل عا  بأنها  رارات  دار،ة ينطب  ع يها تعر،  القترار 
 اادارنا 

تتتتذ، فكتتتتان هتتتتذا التنفيتتتتذ اللتتتتادن ل قتتتترار هتتتتو آختتتتر اللفاعيتتتتل  ثتتتمَّ  ن القتتتترار اادارن  صتتتتدر لينفَّ
 اللتص ة بخصا ف القرارا 

 في هذا الباب سنبحث في أرععة فصو  اللسا ل اات ة 
 ابقوة الشيد اللقرر تلتس القرارات اادار،ةالفصل ا و   
  وة الشيد اللقرر وانعادة النظر بالقرارات اادار،ةالفصل الثاني  
 ر،  ا تتعار  لس تدرج القرارات اادار،ةاوحدان ة التعالفصل الثالث  

 الفصل الرابس  التنفيذ اللادن ل قرارات اادار،ةا
 

 الفصل األول:
 تمتع  القرارات اإلدارية بقــوة الشــيء المقـــرر 

 
ا انتف  لبرر التي  لن اللس لات -95 ا تحتاج  ل   ثبات أن لادارة تنفيذ  راراتها، وان

،  ذ اللفرو  واجبة النفاذ فورا  بلجرد ااصداره القرارات ا تعتبر  صدارها، غير أن هذ
ا ي ام بتنفيذ أن  رار أو ألر  ا بعد ع ل  ب  لن تار،  نشره  ذا كان تنظ ل ا  أن الفرد ب

، ا ونظرا   ن اادارة هي التي تقوم باصدار القرارات اادار،ة 1سوتب  ر   ذا كان فرد ا  
دأ لعقو  و،نسجم لس سرن في لواجهة اادارة للجرد صدورها هو لبتفاللنط ،  قضي بأن 

لنط  ا لور، بينلا ا يجوا  لاام ا فراد بالقرارات اادار،ة  ا بعد وصولها  ل  ع لهم 
 بالطر  القانون ةا

وبعد صدور القرار وانعالم اللخاطبين ب ، بأن وسي ة لن وسا ل ااعالم، وانقضاد له ة 
عن ف    ضا  ا  أو ط ب الرجو  عن   دار،ا ا فان هذا القرار  صب  نها  ا  الشهر،ن دون الط

ا يجوا ل لخاطبين ب  ط ب  بطال  أو التعو   عن الضرر الناش  عن ، وعهذا اللعن  
  حوا القرار اادارن لقوة الشيد اللقرر التي تلنس ع   لصدره أو ع   أ ة س طة  دار،ة
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ا وهذا هو اللعن   1س لبادد اللقررة في القانون اادارن ل أخرى سحب  أو  لراده  ا وفقا  
ن كان يبدو ل وه ة ا ول  بس طا  ولستقرا  في التعالل،  ،اللقررقوة الشيد اللقصود ل لكن  وان

 لن أكثر ااشكال ات اللطروحة عند بحث طب عة القرار اادارنا 
ان أهل ة شهر القرار اادارن نبدأ بتب   وة الشيد اللقررااشكال ات حو  هذه و بل بحث 

  وة الشيد اللقرر، ثمَّ لعن   وة الشيد اللقرركخطوة االة وضرور،ة ل كون لهذا القرار 
وعال تها بقوة القض ة اللحكوم بها التي تكون ل قرار القضا ي، وااشكال ة الثان ة هي ارتبار 

ة التفر،  بين القرارات بالقرارات اادار،ة اللكسبة ل ح ، لس ضرور   وة الشيد اللقرر
 ااعتراف ة والقرارات اانشا  ةا كل ذلم نتعرَّذ ع    في الفقرات اات ة 

  الفقرة ا ول   ااعالم اللسب  بالقرار اادارن 
  وة الشيد اللقررالفقرة الثان ة  اللعن  اللقصود لن 

 نظ ل ةالفقرة الثالثة   وة الشيد اللقرر اللالالة ل قرارات الفرد ة والت

 
 الفقرة األولى: اإلعالم المسبق بالقرار اإلداري

 

طاللتتتتا أن القتتتترار اادارن  كتستتتتب عناصتتتتر ولقولتتتتات وجتتتتوده فتتتتور تو  عتتتت  لتتتتن  بتتتتل  -96
الستت طة اادار،تتة اللختصتتة، فهتتو يتتدخل حيتتا التنفيتتذ لنتتذ  صتتداره، وأن الحقتتو  التتتي تترتتتب 

صال  اصداره، ألتا بالنستبة لألفتراد ع   صدوره تنشأ بلجرد ثبوت تو  ع  لن  بل اللرجس ال
فتتتال تستتترن لتتتتن حيتتتث اللبتتتتدأ فتتتي لتتتتواجهتهم  ا لتتتن تتتتار،  ع لهتتتتم بتتت  ع تتتت  وجتتتٍ   تتتتانوني 

 ا   8سأصولي

                                                 
)1( C. Yannakopoulos- La notion de droits acquis en droit administratif 

français,Op. Cit. p48 n
o
86. 

(2)A. de Laubadère& Y. Gaudmet - Traité de Droit administratif–Op. Cit.T1 p622 

n°1315 -1316. 
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تلتتام  جتترادات شتتهر القتترار ، بحيتتث  1سلهتتذا جتترى التترعط بتتين دختتو  القتترار حيتتا التطبيتت ، وان
ن عتدم ا  8س قترار اادارن تصب  عل  ة شهر القرار وكأنها شرر وا   ألتام التنفيتذ اللتادن ل وان

 شهر القرار اادارن أو الخطأ أو النقصان في هذا الشهر ي ثر ع   دخول  حي  ا التنفيذا 
وترجس ا سباب اللوجبة لشتهر القترار اادارن،  لت  اوا  فكترة القترارات الستر،ة وااستتبداد ة، 

فكتان شتهر القترار اادارن  وأصب  ل قرار اادارن لعن   أكثتر اتصتاا  بتحقيت  الصتال  العتام،
   ا 3سهو االتداد الطب عي للراحل  عداد القرار اادارن 

فتتا فراد ا يرصتتدون حركتتة اادارة وا يتو عتتون لتتا يتتدور فتتي خ تتدها وأن الكثيتتر لتتن القتترارات 
اادار،ة تكون لفاج ة لهم رغتم أنهتم يتتأثرون بهتا، ولتذلم فتان القترارات اادار،تة ا تسترن فتي 

اد  ا لن تار،  ع لهم بهتا بتالطر  التتي حتددها القتانون لهتذا الع تما فصتدور القترار ح  ا فر 
اادارن بخصا ص  التي بيناها فتي البتاب ا و ، يجعتل لتن هتذا القترار اادارن  ا لتا  وجتادا  

نلتتا ااحتجتتاج بهتتذا القتترار تبقتت  تنقصتت   عل  تتة  انون تتة تهتتدذ  لتت  لتتن التنظتت م القتتانوني، وان
وفقتا  للنطقهتا -،  ن تطبي   اعدة أن أحدا  ا  عذر بجه   بالقانون  4سبصدوره  د عالم ا فرا

ا  -ا و   بتتل ت ط فتت  تستتتوجب أن  كتتون هتتذا القتتانون  تتد وصتتل  لتت  ع تتم اللختتاطبين بتت  وان
 كان  لاالهم باحترال  هو  لاام بلستحيلا

ن لتن واجتبهم االتتاام ولت  وصتل القترار اادارن النهتا ي  لت  ع تم اللختاطبين بت ، فانت   كتو 
لا  هرا ا ف شهر القرار اادارن  حدد التتار،  التذن  صتب  ف ت  ب  وتنفيذ لضلون   لا اخت ارا  وان

   ا 5سالقرار لهي ا  ل لباشرة بالتنفيذ
فاللراس م، لثال ، بلجرد تو  عها لن  بل ر  ل الجلهور،ة، تدخل في عداد ا علا  اادار،ة 

ضلن ة غير  اب ة بطب عتها ا ل نشر وا ل تب   ا وهي ل الة لصدورها ، والقرارات ال 6سالكال ة

                                                 
(1)Ch. Eisenmann, Sur l'entrée en vigueur des normes administratives unilatérales : 

Mélanges Stassinopoulos, 1974, p. 201  
(2)C.E. 4 février 1949, Pasquier, Lebon p53  
(3)Jean-Yves Vincent - Acte administratif - Publicité des actes administratifs 

unilatéraux – JCA 2005 - Fasc. 107-40  
(4) G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif- Op. Cit. T1 p296. 

 .293ص رجع سابقم -الكتا  األول -الوسيط في القانون اإلداري اللبناني -د. جان باز(  2)

 .12ص 1191، الدولة/ ابراهيم بقاعي، م.إ. 1191آذار  3تاريخ 29( م.ش. قرار رقم  9)



 

199 

ا   8س، وهذا اللبدأ هو دليل ع   أن نفاذ القرار ا يرتبط بوسي ة النشر أو التب    1سعن اادارة
بل هو لبدأ لستقر، يجد أساس  في التفر ة التي أثبتناها لا بين القوة التنفيذ ة ل قرار وتنفيذه 

ا فوجود القرار اادارن غير لشرور بأن تتم  3سن ترتيب ااثار الناجلة عن صدورهلاد ا  أ
، كلا أن عدم نشر نظام  دارن س رار تنظ لي  ل ل ل  أثر ع    4س جرادات شهره

،  نلا يرتبط هذا الوجود القانوني بتو  س القرار، فلن تار،  التو  س  عود لكل ذن  5س انونيت 
ا والنتيجة الوحيدة لعدم  6سهذا القرار بصرذ النظر عن شهرهلص حة أن  ط ب  بطا  

ا فالشهر هو ااجراد  7سشهر القرار هي أن  ا  كون  ابال  الاام ا فراد بالخضو   حكال 
القرارات ، ألا  2سالذن بخالل  تستط س اادارة  لاام ا فراد بأن يتقيَّدوا بالقرارات التي أصدرتها

لم يتم نشرها أو تب  رها لن ا شخاف اللعنيين بها، فال تسرن  غير اللع نة أن التي
أحكالها بحقهم وا  لكن تطب قها في لواجهتهم لا لم تعلد اادارة  ل   تلام لعال ة التب    
بالنسبة ل قرارات الفرد ة ولعال ة النشر بالنسبة ل قرارات التنظ ل ة، بحيث ا يجوا لت م 

أو لركاهم القانوني  ن لجهة  نقاف الضلانات أو الحقو  القرارات اللسال بوضعيتهم 
                                                 

 1119ر غندور/ الدولمة، م.ق.إ. ، شركة ابناء عبد القاد1119حزيران  12تاريخ 941( م.ش. قرار رقم 1)

 . 911ص2م

(2)C.E. 9 novembre 1951, Lassus et Cottin, Rec. p528; C.E. 28 février 1958, 

Amalric-Castelli, JCP G 1958, II, 10573; C.E. 12 octobre 1983, Couillaud, 

DA1983, comm. 399.  
(3) Sfez, L- Essai sur la contribution du doyen Hauriou au droit administratif 

Français- LGDJ1966 p129.  
(4)C.E.27 janvier 1961, Daunizeau et autres, Lebon p. 57 ; C.E. Ass. 21 décembre 

1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques et autres, AJDA 

1991 p157 . 

(5)C.E. 27 mars 1914, Laroche, S. 1914, p. 97, note M. Hauriou; C.E. 27 janvier 

1950, Ducasse, Lebon p61 ; C.E. 9 novembre 1951, Lassus et Cottin, Lebon p518.  
(6)C.E. 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils, AJDA 1959 p153, 

chron. M. Combarnous et J.-M. Galabert; C.E. 30 juillet 2003,Groupement des 

éleveurs mayennais de trotteurs (GEMTROT), RFDA 2003 p1134, Concl. François 

Séners.  
(7) C.E. 4 février 1949, Pasquier, Lebon p53 ; C.E. Ass. 13 décembre 1957, Barrot et 

autres, Lebon p675; C.E. 18 novembre 1966, Laborde, Lebon p610; C.E. Ass. 16 

avril 1943, Lanquetot, Lebon p100.  
(8)Ch. Eisenmann - Sur l'entrée en vigueur des normes administratives 

unilatérales, Mélanges en l'honneur du professeur Michel Stassinopoulos 

Stassinopoulos ,LGDJ 1974 p201.  
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التي يتلتعون بها أو لناح ة فر  لوجبات جديدة ع يهم  بل  جراد لعال ة النشر أو 
 ا 1سالتب   

و قتتس عتتبد  ثبتتات حصتتو  التب  تت  ع تت  عتتات  الجهتتة لصتتدرة القتترار، فتتاذا لتتم تستتتطس اادارة 
و،ترتب ع    اعتدة نفتاذ القترارات اادار،تة نتتا ج هالتة ا  8س ثبات التب    فالله ة ا تسرن أبدا  

لنها أن  ولنذ صدور القرار الفردن ودون حاجة لتب  ر  باستطاعة لن صدر القترار لصتالح  
ذا التنعتتت اادارة اللطالبتتة بااستتتفادة لنتت ،  و ستتتط س أن  طالتتب اادارة بنشتتر هتتذا القتترار، وان

،  بتترف  نشتتر  تتراٍر تنظ لتتي فتتي الجر،تتدة الرستتل ة عتن النشتتر فتتان  رارهتتا الضتتلني أو الصتتر 
 ا 3سهو  رار ل ح  ل ضرر و ابل ل طعن
غيتر  اادارةذا كانتت ، وان التتدابير ااي تة  لت  تنفيتذهأن تتخذ  وبعد نشر القرار فان ع   اادارة

تنفيتتذ القتترار اادارن فتتان هتتذا التنفيتتذ يجتتب أن يتتتم ختتال  له تتة  اجتترادلقيتتدة بله تتة لعينتتة 
 ا 4سلة  قدرها القاضي بالنظر لظروذ القض ةلعقو 

وشهر القرارات ل ل  جرادا  واحدا ، فهو  لا نشترا ، أو تب  رتا ، وفتي حتااٍت خاصتة  رنتي الع تم 
 ا كيد عن واجب التب   ا فتكون لوضوعات هذه الفقرة 

   .النشر كوسي ة اعالم اللخاطبين بالقرار اادارن أوا   
  .ة اعالم اللخاطبين بالقرار اادارن الفردنالتب    كوسي ثان ا   
 القرار اادارن الفردناع   الع م ا كيد كوسي ة لاطال  ثالثا   

 
 النشر كوسيلة إلعالم المخاطبين بالقرار اإلداريأواًل: 

 

                                                 
وزارة الداخليمة  -، إيلي هيكمل/ الدولمة2119كانون الثاني  21تاريخ  2119-2119/ 249رفمم.ش. قرار  (1)

 .993ص 2/2119والبلديات، مجلة العدل عدد

 .444ص 1112رزق/الدولة مجلة القضاء اإلداري  ،19/2/1114تاريخ 312( م.ش. قرار رقم 2)

 491ص 1111القضاء اإلداري مجلة  -طوق/ مكتب الفاكهة -21/4/1111تاريخ 492م.ش. قرار رقم 

(3)C.E.12 décembre 2003, Synd. des commissaires et hauts fonctionnaires de la 

police nationale et a., JCP A 2004, 1134, note Rouault.  
مديريمة المدفاع  -وزارة الداخليمة -، صائب الدقدوقي/ الدولة2111نيسان  3تاريخ 423( م.ش. قرار رقم 4)

 . 211ص 2م 2114مدني، م.ق.إ. ال
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بالنستتبة لألفتتراد،  ا لتتن تتتار،  ع لهتتم بتت  ع تت  ا  كتستتب القتترار اادارن أ تتة لفاعيتتل  -97
، أ تا  كتان لصتدر  1ستنظ ل تا  هتذا القترار  ذا كتان هتذا الع تم بواستطة النشتر و،تتم وجت   تانوني، 
 ا 3سنشر ضلن له ة لعقولةت تام اادارة بتألين هذا الو  ا 8سأو نوع  أو لرتبت هذا القرار، 

والنشر هو ااجراد الذن يراد ب   عالم الكافة بالعلل القتانوني حتت   حتاطوا بت  ع لتا  وتسترن 
ا وهو  عتبر دا لا  كاف ا  بحد ذات  اعالم الكافة بوجود القرار اادارن عنتدلا  4سل ع يهم أحكا

، و كتون هنتام  ر،نتة  انون تة  5سيجرن بواسطة الوسي ة اللقتررة رستل ا  لاعتالم بصتدور القترار
وفتتي ا  6سع تت  أن النصتتوف وا حكتتام اللنشتتورة فتتي الجر،تتدة الرستتل ة  تتد اط تتس ع يهتتا الكافتتة

ا تضتتلنت أن النشتتر فتتي الجر،تتدة الرستتل ة بالنستتبة لألنظلتتة والقتتوانين هتتو التتذن اجتهتتادات لتت
 تع ت  نفتاذأنهتا ا أو  7س عطيها الص رة التنفيذ ة وأن  ا  لكن ااداد بها طاللا أنها لم تنشتر

أو تقضتي بتأن القترار التنظ لتي ا يتدخل  ا 2سع   النشر فتي الجر،تدة الرستل ةالعلل اادارن 
 جتتترادات  ا فتتتاذا لتتتم  ستتتتوذ   9سا بعتتتد أن ي بتتتي لصتتتدره كتتتل لتط بتتتات النشتتترحيتتتا التطبيتتت   

، بتل ا فترادستار،ا  بوجت  النشر اللط وبتة، فتان هتذا ست عيب دخولت  حيتا التطبيت ، ولتن  كتون 
ا و طبَّت  هتذا  10سااستفادة لن أحكال  حت  ولو ع لوا ب  بأ ة وسي ةوا اللطالبة ب ستط علن 

ادار،تتتتة بلتتتتا فيهتتتتا التعتتتتال م التنظ ل تتتتة، فهتتتتي تخضتتتتس للوجتتتتب اللبتتتتدأ ع تتتت  كتتتتل ا نظلتتتتة ا
   ا 11سالنشر

                                                 
(1)J. Carbajo -L’application dans le temps des décisions administratives 

exécutoires OP. Cit. p38 et s. 

(2) C.E. Ass. 10 juillet 1996, Cayzeele, RFDA 1997 p89, note P. Delvolvé . 
(3)CE 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la 

police nationale, AJDA 2004, p442.  

(4)T. C. 20 mars 1943, Sté Béthunoise d'éclairage et d'énergie, Rec. p322.  
(5) R. Chapus- Droit du contentieux administratif – Op. Cit p576 n

o
707.  

 .212ص 1م 2119ريال نعيم/ الدولة، م.ق.إ.  ،2114أيلول  1تاريخ 192( م.ش. قرار رقم 9)

 .139ص 1191، عمر الولي/ الدولة، م.إ. 1191تموز  2تاريخ  291( م.ش. قرار رقم 9)

وزارة الصمحة ونقابمة مسمتوردي -، شمركة مركمري/ الدولمة1191تمموز  12تماريخ  131( م.ش. قرار رقم 1)

 .194ص 1191األدوية وأصحا  المستودعات في لبنان، م.إ. 

(9)C.E. 4 juillet 1975, Delfini, JCP G 1977, II, 18666, note Vincent; C.E. 2 avril 

1997, Synd. nat. autonome des directeurs des conservatoires et écoles de musique, 

DA 1997, comm. 193.  

(10)C.E. 4 février 1949, Pasquier, Rec p53; C.E. 24 novembre 1982, Vital, 

RA1983 p253, obs. Pacteau.  
(11)CE, 5 juin 2002, n° 212948, Mouhattoumou : Juris-Data n° 2002-063950 . 
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لفاعيتتل النشتتر التتتي ا تتت ثر فتتي صتتحة عتتين بتتين نفتتاذ القتترار اادارن، و وخ طتتت اجتهتتادات 
نلتتا تلنتتس تنفيتتذه، فتتاعتبر رأن استشتتارن "أن  النتتاخبين فتتي   تترار وا،تتر الداخ  تتة بتتدعوةالقتترار وان

  أن فتي حكتمٍ ، وورد  1س"لت  نشتر كتي  كتون لكتلتل اللفاعيتل ظتل بحاجتة  الب د ات اللعن ة، 
 التتتتتي تلتتتتارل ،تأس ستتتت ةال  جنتتتتةال تتتترار وا،تتتتر اللال تتتتة ووا،تتتتر اا تصتتتتاد والتجتتتتارة بتشتتتتكيل "

اا هتتو لتتن القتترارات اادار،تتة  لبنتتان فتتي اللجتتاا،ن اللحاستتبة خبتتراد نقابتتة لج تتل صتتالح ات
ا فتال  لكتن ااحتجتاج اا ينشتر هتذا القترار التي يترتب ع    صدارها نتتا ج  انون تة، فتاذا لتم 

 ا 8س"أو نشرهاا أن بعد تب ر   ا  عن    ا بعد صيرورت  نافذ بها بوج  لن 
تتتتألين  بتتتالغ "بتتتأن الهتتتدذ لتتتن النشتتتر هتتتو هتتتو لتتتا  عتبتتتر قتتتانوني الصتتتح  ، لكتتتن التتترأن ال

ارجتة عتن لعال تة  دار،تة خا شخاف اللعنيين، فنشتر القتانون فتي الجر،تدة الرستل ة  نلتا هتو 
اللتتذكورة، وا تا،تتد شتتي ا  ع تت  وجتتود القتتانون لكنهتتا تتت لن ااطتتال  ع  تت   العناصتتر التكو،ن تتة

 ا   3س"وتعط    وة التنفيذ التي تسرن عند ٍذ في اللجاات اللعد القانون أن  سود فيها
ولصتتحة النشتتر يجتتب أن ينشتتر القتترار كتتالال  أن أن ينشتتر لتتس لالحقتت  ااضتتاف ة  ذا كتتان لتت  

فتان نشتر نتف القترار وحتده ا  ، ا فاذا لم تنشر الجتداو  الل حقتة فتي الجر،تدة الرستل ةلالح
ا كلا أن نشر القترارات  4س سرن ع يها وا  عفي لن وجوب نشرها لتسرن لهل الطعن بشأنها

التنظ ل تتتة التطب ق تتتة لنظتتتام  دارن لتتتم  ستتتب  لتتتادارة نشتتتره ا يجعتتتل لتتتن هتتتذه القتتترارات غيتتتر 
تكتتون غيتتر  اب تتة ل تطبيتت  حتتت  صتتدور النظتتام اادارن التتتي صتتدرت تطب قتتا   انون تتة، لكنهتتا  

 ا 5سل 
ذا تضتتلَّن اللرستتوم التنظ لتتتي أنتت   "ينشتتر و،ب تتت  حيتتث تتتدعو الحاجتتتة و علتتل بتت  لضتتترورة  وان
ااسرا  فور نشره" فهتذا  عنتي بصتورة ا تقبتل الشتم أن هتذا اللرستوم  صتب  نافتذا  لتن تتار،  

                                                 
، مجموعة 1111حزيران  11تاريخ 1111/ 2111االستشارة رقم –( هيئة التشريع واالستشارات  1)

 .2211اآلراء االستشارية صادر ص

، سمعد سمركيس /نقابمة خبمراء المحاسمبة فمي لبنمان، م.ق.إ. 1111شباط  11تاريخ 311( م.ش. قرار رقم 2)

 .332ص 2م 1111

 .1119ص 1193ن.ق. -1193تشرين الثاني  11(  مجلس عدلي قرار  تاريخ 3)

، جممورج جممالد وشممركة معامممل البيممرة الماسممة/ المجلممس 1191حزيممران 1تمماريخ 121( م.ش. قممرار رقممم 4)

 .192ص 1191األعلى للجمارك، م.إ. 

(5)C.E. 20 mai 1996, Synd. Union des personnels de surveillance d'encadrement 

pénitentiaire et postulants, DA 1996, comm. 406.  
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ا لكتان أصتب  نافتذا  فتي  نشره في الجر،دة الرسل ة  ن  تضلن نصا  عتين ف ت  تتار،  النفتاذ وان
 ا   1ساليوم الثالن الذن ي ي نشره في الجر،دة الرسل ة

 
تعلتد اادارة  لت  تتأخير تتار،  تنفيتتذ ا نظلتة اادار،تة التتي تصتدرها، بحيتث تحتتدد  و تد -92

احتجتتاج بهتتذه القتترارات أو تار،ختتا  لتنفيتتذها لرتتاير لتتتار،  نشتترها، فتتي هتتذه الحالتتة ا  صتت  ا
اللطالبة بتطب قها  ا في الو ت الذن  ررت  اادارة، ولكنها تبقت   اب تة ل طعتن واللنااعتة لنتذ 

 ا   8ستار،  نشرها وحت   بل انقضاد الله ة اللقررة لسر،انها
رجع تة  لبدأ عتدموا  رجع ا ، فهذا لن اللحرَّلات، فألا أن تعلد اادارة  ل   عطاد  راراتها لفع

ا و،تع َّتتت   3سلتتتن اللبتتتادد العالتتتة ل قتتتانون الل التتتة ل ستتت طات اادار،تتتة ، هتتتوالقتتترارات اادار،تتتة
لكتتن ا  5ستطبيتت   تترار  دارن بلفعتتوٍ  رجعتتياللطالبتتة با فتتراد ،  فتتال  ستتتط س  4سبالنظتتام العتتام

نلتا كون القرار اادارن الذن يخال  هذا اللبدأ ا    جترادات  تبطتل فقتط رارا  غير لشرو ، وان
 ا   6ستطب ق  ع   اللاضي

 ، وباستتطاعة اللشتتر  أن 7سلبدأ عدم الرجع ة هتو لبتدأ  تانوني عتام لت ل لت    لتة دستتور،ةو 
، أو يجيا لادارة بأن تصدر  رارات  دار،تة بلعتو   2س عطي  رارا   دار،ا  لفعوا  رجع ا  يخالف  و 
 ا  9سرجعي

                                                 
، إميل شعيب/ الدولة ـ مجلس تنفير المشاريع اإلنشمائية، م.إ. 1193تموز  29تاريخ  421( م.ش. قرار رقم  1)

 .111ص 1194

)2( Guettier, Christophe – Note sous C.E.29 mars 2000, Confédération nationale 

des syndicats dentaires, R.D.P.2001 p362 

(3)C.E. 25 juin 1948, Journal l'Aurore, S. 1948, III, p69, concl. Letourneur ; D. 

1948, J. p437, note M. Waline ; JCP G 1948, II, 4427, note Mestre  
(4) C.E. 20 février 1971, Mégard, Rec.  p112.  
(5)C.E. 22 octobre 1980, Boudan, Rec p591.  
(6)C.E. Ass. 8 juillet 1949, Delacommune, Rec. p346; C.E. 10 février 1995, 

Royer et Magnat,Rec. p642.  
(7)J. Carbajo -L’application dans le temps des décisions administratives 

exécutoires, Op. Cit. p60. 

(8)C.E. 30 janvier 1952, Synd. de la boulangerie d'Indre-et-Loire, Rec p72; C.E. 

20 novembre 1974, Union nat. de la propriété imm. et a., Rec. p569 . 
(9)C.E. 6 mai 1983, Coz, Rec. p175; C.E. 6 janvier 1993, Dautais, Rec p590 ; 
C.E. 30 décembre 1998, Entrep. Chagnaud SA, AJDA 1999 p96. 
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لتة لتن اللرستوم  1/فقترة 1ورد فتي اللتادة وعن أساليب النشر فقتد  -99 ر تم  ااشتتراعياللعدَّ
فتتتي  ااجتتترادلرع تتتة  ااا ن القتتتوانين واللراستتت م تصتتتب   1939تشتتتر،ن الثتتتاني  81تتتتار،   9

الرستل ة لتا لتم جل س أنحاد الجلهور،ة ال بنان ة في اليوم الثالن الذن ي تي نشترها فتي الجر،تدة 
جتتا  لطتتر  نفتتاذ أختترى  تتأتي الل -بهتتذا التتنف-اللشتتتر  أفستت  ا ف كتتن هنتتام نتتف لختتال 

غيتر أن النشتر ا الضرورة الناتجتة عتن ظتروذ خاصتة، النف ع يها في القوانين أو تستوجبه
في الجر،دة الرسل ة يبق  هو ا صل والقاعدة اللتبعتة لنشتر القتوانين وا علتا  اادار،تة ذات 

 ا  1سللركا،ةالصفة العالة التي أوجب القانون نشرها اس لا ت م الصادرة عن الس طات ا
القانون لكي  صب  نافذا  و سرن ع   الكافتة يجتب أن  لتر فتي لراحتل ثتالث، وهتي اا ترار ف

احالتتتة ف لتتن لج تتل النتتتواب وااصتتدار عتتتن ر تت ل الجلهور،تتة والنشتتتر فتتي الجر،تتتدة الرستتل ةا
القتتوانين  لتت  لج تتل النتتواب ل لنا شتتة ولتتن ثتتم   رارهتتا لنتت  سبالتصتتو،ت ع يهتتا  ا  كفتتي بحتتد 

اعتبارها نافذة وسار،ة بوج  الكافة  ن ذلم يبق  لع قا  ع    جراد لعالالت ااصتدار ذات  
   ا 8سوالنشر

نشر ، عل  ة 8004شبار 80تار،  164/8004ا لر التشر،عي ر م، يرع  وفي فرنسا
القوانين واللراس م والقرارات اادار،ة، وأدخل هذا  القانون وسي ة النشر االكترون ة، بحيث 

لو س الجر،دة الرسل ة ع   ا نترنت لنط قا  ل دخو  حيا التنفيذ،  نواٍ  لن القرارات  أصب 
وكان هذا  ا 3س8004حا،ران  89تار،   8004/ 617اادار،ة الوارد ذكرها في اللرسوم ر م

استبدا  لقررا  أن اللرسوم لحل طعٍن ألام لج ل الدولة الفرنسي، الذن ردَّ هذا الطعن 
لن ااتفا  ة  10روني بالنشر الور ي ل ل ف   أن لخالفة  حكام اللادةالنشر االكت

كلا أجيا أن تنشر الكترون ا  ا  4سا وروع ة لحلا ة حقو  اانسان والحر،ات ا ساس ة
، وجادت هذه ااجااة الهي ات اا   ل ةالقرارات ذات الطب عة التنظ ل ة التي تصدرها 

                                                 
 .212ص 1م 2119، ريال نعيم/ الدولة، م.ق.إ. 2114أيلول  1تاريخ 192( م.ش. قرار رقم 1)

وزارة البريد والبرق  –، دمحم رشيد النابلسي/الدولة 1112كانون الثاني  23تاريخ 249( م.ش. قرار رقم 2)

 .221ص 1م 1119والهاتف، م.ق.إ 

(3)Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 

Voir: Maus, Didier-  Vive le JO- AJDA 2005 p. 289.  
(4)C.E. 9 novembre 2005, Meyet, RFDA 2006 p535 Concl. Francis Donnat.  
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هذه تنشر ، الذن  ض  بأن 8003شبار  87،  تار  8008/ 876لقانون ر مبلوجب ا
 كاف ا  ع   لو س الهي ة اا   ل ة ع   اانترنت، بحيث  كون هذا النشر االكتروني القرارات 

استنادا   حكام –تخضس للوجب النشر االكتروني و ا  1سعالم اللواطنين بهذه القراراتا
التوجيهات والتعال م لن  كال   – 8005حا،ران  6تار،   650/8005ا لر التشر،عي 

 ا 8سواللذكرات والتع  لات وا جوبة الواار،ة
ات أصتتوا  خاصتتة بنشتتر القتترارات التنظ ل تتة  لتتن  تتانون الب تتد 55وضتتعت اللتتادة وفتتي لبنتتان، 

تتتت ع تتت  أن القتتترارات النافتتتذة ذات الصتتتفة العالتتتة التتتتي ، الصتتتادرة عتتتن اللجتتتالل الب د تتتة فنصَّ
نشتتترها ع تتت  بتتتاب لركتتتا الب د تتتة و،تتتنظَّم لحضتتتر بتتتذلم يو   عتتت   يتختتتذها اللج تتتل الب تتتدن، يتتتتمو 

وتعتبتتر ستتار،ة اللفعتتو  تجتتاه الجل تتس لتتن تتتار،  هتتذا النشتتر، وا داعتتي  اللوظتت  اللختتتف،
   ألا القرارات النافذة ا خرى فتب َّ   ل  أصحابها"ا  ا 3سلنشر هذه القرارات في الجر،دة الرسل ة
ات الب د تتتة التنظ ل تتتتة هتتتو الطر،قتتتتة اللعتلتتتدة لنشتتتتر وفتتتي فرنستتتتا وبعتتتد أن كتتتتان لصتتت  القتتتترار 

،  ا لتتا فتتر  اللشتتتر  بتتنٍف ختتاف لوجتتب نشتترهاا  4سالقتترارات ولستتر،ان له تتة الطعتتن بهتتا
تتار،   185/98ولكن هذا النظام القانوني لشهر القرارات الب د ة  د تريَّتر بعتد صتدور القتانون 

، التتذن فتتر  1993أي تتو   80تتتار،  1181/93، ولرستتول  التنفيتتذن ر تتم1998شتتبار  6
بالنستتتبة ل قتتترارات التنظ ل تتتة ولتتتداوات اللج تتتل الب تتتدن  أن ت تتتتام الب د تتتة بنشتتترها أ ضتتتا  فتتتي 
النشتتترة الخاصتتتتة ل قتتتترارات اادار،تتتتة، ثتتتتمَّ  ننتتتتت هتتتذه االتاالتتتتات الجديتتتتدة فتتتتي التقنتتتتين الجديتتتتد 

 ا 6سعن  رباللتع   بالد لقراط ة  8008شبار  88في  انون و ،  5سل هي ات اا   ل ة

                                                 
(1)B. Seiller -L'entrée en vigueur des actes unilatéraux-AJDA 2004 p1463.  
(2)G. Koubi - Administration électronique et circulaires administratives- AJDA 2006 

p953.  
 2113، نوهممال طممانيوو/ بلديممة بيممروت، مجلممة القضمماء اإلداري9/9/11تمماريخ 911( م.ش قممرار رقممم3)

 1192، فريد فخر الدين/ بلدية بيروت، م.إ. 1192تشرين األول  1تاريخ 1424م.ش. قرار رقم  -921ص

 .111ص

(4) C.E. 29 décembre 1993, Commune d'Agde, Lebon p725.  
(5) art. L. 2121-24, al. 2, L. 3131-3 et L. 4141-3 art. L. 2122-29, L. 3131-3 et L. 

4141-3du code général des collectivités territoriales.   
(6)L. Janicot- Le délai des recours contentieux formés à l'encontre des actes des 

collectivités territoriales- AJDA 2005 p2462.  
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نلا يهدذ كلا أثبتنتا  لت   عتالم  ولوجب شهر القرارات اادار،ة ل ل لوجبا  شك  ا  استكلال ا  وان
حاطتهم ع لا  بلضلون ، فاذا افتقتد  ترار  دارن لهتذا اللبترر  اللخاطبين بهذا القرار بصدوره وان

نا أن هتذه ا علتا  ، ولو د قنا لوجتد 1سلم  كن لن حاجة لشهره، وهذا حالة القرارات التلهيد ة
التلهيد ة لب َّرتة  لت  اللرجتس اللعنتي بهتا أو اللخاطتب بهتا وبالتتالي طاللتا أن اللخاطتب بهتا 
هتتو  دارة واحتتدة وتب َّرتتت هتتذا العلتتل التلهيتتدن اصتتدار القتترار النهتتا ي فتتال حاجتتة لنشتتره فتتي 

لعلتتتل لحتتتل البتتتدد بتنفيتتتذ ا يهتتتو  ،بتتتين غا تتتة النشتتتر ا  الجر،تتتدة الرستتتل ة،  ن فتتتي ذلتتتم تنا ضتتت
 ا   8سالنشر، وعين طب عة القرارات التلهيد ة التي ل ل لها بذاتها أن  اب  ة ل تنفيذ

ألتتتا بالنستتتبة ل تتتتدابير الداخ  تتتة، وأنتتتوا  أختتترى لتتتن القتتترارات التتتتي  كتتتون نشتتترها صتتتح حا  فتتتي 
وتب  رهتتا لتتن اللتتوظفين اللعنيتتين  ،النشتترات الداخ  تتة لتتادارة أو تستتجي ها فتتي ستتجالت اادارة

و،توجتب ع تيهم تنفيتذها بلجترد وصتولها  لتيهما  ،فانها تكتون ل التة ل لختاطبين بهتا ،طب قهابت
 لكتتتن لتتتادارة أن تختتتتار وستتتي ة الشتتتهر، وعنتتتدلا ا  فتتتر  التتتنف أ تتتة وستتتي ة لتتتن وستتتا ل 

و ستتتتقر  لطر،قتتتة لتتتس اللختتتاطبين بهتتتذا القتتتراراااعتتتالن التتتتي تر،تتتدها، شتتترر أن تتتتتالدم هتتتذه ا
عنتتدلا ا  فتتر  التتنف طر،قتتة لعينتتة ل نشتتر،  كتتون صتتح حا    نتت   "ااجتهتتاد ع تت  اعتبتتار أ

نشتتر العلتتل اادارن فتتي نشتترات اادارة، عتتن طر،تت  ال صتت  أو ااعتتالن أم بطر،قتتة التعلتت م 
تلتتوا  17تتتار،   753/72وفتتي فرنستتا صتتدر القتتانون ا  3س"ع تت  لخت تت  الوحتتدات اادار،تتة

ستتتواد   ،ت فتتتي نشتتترة رستتتل ة فصتتت  ةالتتتذن فتتتر  لوجبتتتا  بنشتتتر  التع  لتتتات والتوصتتت ا 1972
أو عتتن الل سستتات العالتتة أو  ،اللح  تتة ماا   ل تتة أ نتتت صتتادرة عتتن اادارات اللركا،تتة أمأكا

                                                 
(1)C.E. 11 juillet 1975, Clément et Assoc. pour la défense de la culture et de la 

musique contemporaine, D. 1976, J. p213, note J. –M. Auby . 
(2)

 
 -مجلة الحياة النيابية -ر مرسوم نافر في الجريدة الرسميةمالحظات حول نش -إسماعيل عصامد. 

 .2119آذار  92العدد

قمرار رقمم  -، جورجيت كنعمان  / الدولمة19/12/2113تاريخ   2114ـ  211/2113( م.ش. قرار رقم  3)

 -وزارة الداخليممة –, المفممتش أول فممي األمممن العممام ريممال رضممى جعفممر / الدولممة 19/4/1119تمماريخ  493

 -، المفمتش الممتماز فمي االممن العمام عثممان نجمار/ الدولمة1111تشرين الثماني  4تاريخ  11ار رقم م.ش. قر

، شممركة يوسممف القممرى 1111كممانون الثمماني  14تمماريخ  11 – 291/11م.ش. قممرار رقممم  -وزارة الداخليممة

فاروق الحماج  ، العميد1111أيار  14تاريخ  224م.ش. قرار رقم  -وزارة الدفاع الوطني –وأوالده/ الدولة 

  ./ الدولة
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هتذه التع  لتات أو التوصت ات الهي ات الخاصة التتي تتدير لرفقتا  عالتا ، وذلتم عنتدلا تتضتلن 
 ا 1سار،ةر اللعالالت ااديسيتطر  ل ا  ديأو تحد ،تفسيرا  ل قوانين الوضع ة

 
 التبليغ كوسيلة إلعالم المخاطبين بالقرار اإلداري الفردي  ثانيًا:

 

بالنستبة لألفتراد،  ا لتن تتار،  ع لهتم بت  ع ت  ا  كتسب القرار اادارن أ تة لفاعيتل  -100
ا وا  رني نشتر القترار  8سهذا القرار فرد ا   ذا كان هذا الع م بواسطة التب    وج   انوني، و،تم 

وا تستط س اادارة االتنا  عن تب     رار فتردن بعتد  صتداره،  ا 3سعن لوجب تب  ر  الفردن
عتتدم ف ،  4سولتت ن فع تتت فتتان  رارهتتا بتترف  التب  تت  هتتو  تترار  ابتتل ل طعتتن لتجتتاوا حتتد الستت طة

 بالغ القرار الفردن ا ي ثر في  انونيت   نلتا  قتصتر لفعولت  ع ت  عتدم ستر،ان له تة الطعتن 
 ا 5سبشأن 
و الحتتد الفاصتتل بتتين نفتتاذ القتترار اادارن وتنفيتتذه أكثتتر وضتتوحا  فتتي حالتتة القتترار الفتتردن، و،بتتد

فالتب    بالنسبة لهذا النو  لن القرارات ل ل دا لا  هو الشترر الجتوهرن لتدخولها حيتا التنفيتذ، 
يتتا بتتين القتترارات الصتتادرة للصتت حة اللعنتتي  بهتتا،  وعتتين القتترارات التتتي تصتتدر فتتي  حيتتث  لَّ

  حت ا غير لص
بالنستتبة ل قتترارات اادار،تتة التتتي تصتتدر ضتتد لصتت حة ا فتتراد، كلتتا لتتو تضتتلَّنت لوجبتتات أو 
تتتتتدابير  كراه تتتتة أو عقوبتتتتات،  فانهتتتتا ا ت تتتتام اللخاطتتتتب بهتتتتا  ا بعتتتتد أن تستتتتتوفي  جتتتترادات 

ا وحتتت  لتتو نشتترت هتتذه ا نتتوا  لتتن القتترارات، فتتان هتتذا النشتتر ا  رنتتي عتتن لوجتتب  6سالتب  تت 

                                                 
(1)J.Y. Vincent- Acte administratif - Publicité des actes administratifs unilatéraux – 

JCA 2005 - Fasc. 107-40 ; J.Y. Vincent - Acte administratif - Application dans le 

temps- JCA 2005 Fasc. 108-30. 

(2)J. Carbajo -L’application dans le temps des décisions administratives 

exécutoires, Op. Cit.  p46. 

(3)C.E. 4 juillet 1952, Godot, Rec p354.  
(4)C.E. 8 juin 1979, Antoine Martin, DA 1979, comm. 232 . 

، ، فممارو أبممي سمعيد ورفاقه/الدولممة وبلديممة عاليممه1114كمانون األول  11تمماريخ 191( م.ش. قمرار رقممم 2)

 .192ص 1م 1119م.ق.إ 

(6)C.E. 26 mars 1999, Villegas, Rec p94.  
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ستتتابقا   ي، كلتتتا  ضتتت 8سو كتتتون التب  تتت  صتتتح حا   ذا تتتتمَّ بواستتتطة البر،تتتد االكترونتتتي ا 1ستب  رهتتتا
 ا 3سبصحة التب    بواسطة ت كل

أأنشتات لهتم حقو تا  ألا القرارات اادار،ة الفرد ة التي صدرت للص حة اللخاطبين بهتا، ستواد  
يتذها، لنتذ لحظتة صتدورها لنحتهم لاا ا وفوا د لعينة، فانت   عتود لهتم أن ي التوا اادارة بتنف أم

ا ذلتتم أن القتترارات الفرد تتتة  4سأن تو  عهتتا لتتن اللرجتتس اادارن اللختتتف، حتتتت   بتتل تب  رهتتا
اللنشتتت ة ل حتتت  تول  تتتد كالتتتل آثارهتتتا لنتتتذ لحظتتتة تو  عهتتتا برتتت  النظتتتر عتتتن لستتتألة نشتتترها أو 

 ا   5ستب  رها
 

القرار تب  تت  كتتهنتتام أنتتوا  لتتن القتترارات هتتي بحستتب طب عتهتتا غيتتر خاضتتعة للوجتتب ال -101
، ونصتتتتادذ فتتتتي الح تتتتاة العل  تتتتة استتتتتثنادات أختتتترى لثتتتتل  تتتترار الضتتتتلني بتتتتالرف  أو القبتتتتو 

هنتتام أنتتوا  لتتن القتترارات الفرد تتة ، و  6ساللحتتافا بقبتتو  لقتت ط ضتتلن نظتتام الحلا تتة ااجتلاع تتة
حيتتث التتي تخضتتس للوجتب النشتتر، كحالتة تعيينتتات اللتتوظفين التتي تحصتتل بلوجتب لرستتوم، 

ها نشتتر يتتتمَّ وتعد التتت ، أن  1963آذار  19تتتار،  820/63اللرستتوم   -نستتافتتي فر  -أوجتتب 
تتر فتتي،  7سفتتي الجر،تتدة الرستتل ة الفرنستت ة  لبنتتان، بتتدون نتتٍف ختتاف يوجتتب نشتترهاا وهتتي تنش 

 تتترارات الع تتتم والخبتتتر بتأستتت ل الجلع تتتات وا حتتتااب والنقابتتتات لتع تتت  وتخضتتتس ل نشتتتر أ ضتتتا  
 حقو  الرير بهاا 
ذا كتتان النشتتر ا   لكتتن أن  حتتل لتتن حيتتث اللبتتدأ لحتتل التب  تت ، فتتان ااجتهتتاد يجيتتا فتتي وان

 ضتتت  لج تتتل الدولتتتة الفرنستتتي بتتتأن النشتتتر التفصتتتي ي فلتتتثال   بعتتت  الحتتتاات هتتتذا الح تتتو ،

                                                 
(1)C.E. 16 mars 1951, Bradier, Rec. p167; C.E. 28 décembre 1952, Lefranc, Rec 

p534; ; C.E. 14 novembre 1980, Montalibet, Rec. p426.  
(2) D. Costa – note sur: C.E. 5 octobre 2005, Société Endymis, AJDA 2006 p429. 

(3)C.E. 30 juin 1978, Syndicat national de l'enseignement supérieur, RDP 1979 p557.  
(4)C.E. 18 mai 1973, Ville Cayenne, AJDA 1973, p. 358, note Ferrari.  
(5)C.E.19 décembre 1952, Mattéi, Rec. p594; C.E. Ass. 14 mai 1954, Clavel, 

RDP1954, p. 801, note M. Waline.  
(6)C.E. 16 mai 1953, Épx Dastillon, RDP 1953 p1036, note M. Waline; C.E. 29 

octobre 1965, Béry, RDP 1966 p151 note M. Waline . 
(7)C.E.19 janvier 1996, Union des personnels de surveillance d'encadrement 

pénitentiaires et postulants, Rec. p704 . 
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ا و ستتند  لت  الظتروذ اللوضتوع ة لت حكم بصتحة  1سبلثابة التب  ت  الفتردنل قرارات الجلاع ة 
نتتتتتان  ضتتتتت ة لرستتتتتوم التجتتتتتنل الجلتتتتتاعي ا و لكتتتتتن أن نتتتتتتذكر فتتتتتي لب 8سنشتتتتتر  تتتتترار جلتتتتتاعي

التتتذن نشتتتر فتتتي الجر،تتتدة الرستتتل ة ولتتتم يب َّتتت   لتتت  كتتتل  1994حا،تتتران  80تتتتار،  5847ر تتتم
 ا 3سلتجنل بذات 

 عتبتتتر التنفيتتتذ لتتتن  بتتتل ا كلتتتا  4سو،تتتتمو  بتتتالغ القتتترار اادارن الفتتتردن  لتتت  الشتتتخف اللعنتتتي
يجتب أن يتتم وفقتا   ،ولت  القتانونيا ولكي يت دن هتذا التب  ت  لفع 5سصاحب العال ة بلثابة تب   

لألصو  اللتبعتة فتي التب  رتات اادار،تة وأن  كتون كتالال  بحيتث يتتلكن صتاحب العال تة لتن 
ذا كانتتتت له تتتة  ا 6سااطتتتال  ع تتت  طب عتتتة القتتترار اللب تتت  ولضتتتلون  واللرجتتتس التتتذن أصتتتدره وان

فتتال  ،  7سن  ب تت الطعتتن بتتالقرار الفتتردن تستترن لتتن تتتار،  تب  رتت   لتت  اللعنتتي بتت  أو تنفيتتذه لتت
شتتيد  حتتو  دون حتت  اللستتتدعي بتتالطعن باللرستتوم الفتتردن التتذن  عن تت ، حتتت   بتتل  بالغتت  
لنتت  حستتب ا صتتو ، باعتبتتار أن القتترار اللطعتتون ف تت   صتتب  نافتتذا ، وبالتتتالي  تتابال ل طعتتن، 
لتتن تتتار،  صتتدورها  وأن ستتر،ان له تتة اللراجعتتة بشتتأن القتترار الفتتردن، لتتن تتتار،  نشتتره  نلتتا 

ر ع   الرير الذن يت ثر هتذا القترار فتي لركتاهم، وا يتعتداه  لت  الشتخف التذن يتناولت   قتص
 ا   2سهذا القرار بصورة لباشرة

تتس ااجتهتتاد لتتن لفهتتوم التب  تت لو  فتتاعتبره حاصتتال  لتتن تتتار،  ع تتم صتتاحب العال تتة أو  ،قتتد وس 
شترر ثبتوت  ،رالشخف الثالث بالقرارات أو ع ل  بتنفيذها أو اطالعت  ع يهتا بتأن طر،قتة نشت

صتتتحة هتتتذا ااطتتتال  وهتتتذا الع تتتم لتتتن لعط تتتات الل تتت ، كلتتتا اعتبتتتر لتتتن ناح تتتة أختتترى أن 
                                                 

(1)C.E. 24 janvier 1902, Avézard, Rec. p44; C.E. 22 juillet 1938, Poujade, Rec. 

p711.  
(2)C.E. 28 février 1951, Féd. nat. des cadres de l'assurance, Rec. p121 . 

وزارة  -ةالرابطمة المارونيمة/ الدولم -9/2/2113تماريخ 2113-414/2112قمرار رقمم -( مجلس القضايا3)

 .1با  اإلجتهاد اإلداري ص 2113لعام  3و2مجلة العدل العدد  -الداخلية

وزارة األشممغال،م.إ.  -، جممونري شمماهين/ الدولممة اللبنانيممة14/11/1129تمماريخ  211( م.ش. قممرار رقممم 4)

 .21ص 1129

رار م.ش. قم -232، ص1119صمفير/الدولة، م.ق.إ.  ، مموريس11/1/12، تاريخ 229( م.ش قرار رقم 2)

 .221ص 1م 1119، فيليب مجاعص/الدولة، م.ق.إ 1112كانون الثاني  11تاريخ 241رقم

 )غير منشور(. 1191آذار  22تاريخ  14( م.ش. قرار رقم 9)

 14، بولس طوق/ مكتب الفاكهة، م.ق.إ. العدد 1111نيسان  21تاريخ 11-492/11( م.ش. قرار رقم9)

 .491ص 2م 2113لعام 

، القاضي يوسف سعد هللا 1112تشرين الثاني  11تاريخ  13 -14/12ار رقم( مجلس القضايا قر1)

 . 12ص1114القاضي جوزف شاوول، م.ق.إ  –الخوري / الدولة 
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بلنتتدرجات  الشتخف الثالتتث  عتبتتر لب  رتتا   ذا تولتتدت لتتدى القاضتتي  ناعتتة بأنتت  كتتان ع تت  ع تتمٍ 
 ا  1سالقرار كأن تكون بحوات  نسخة عن 

 
ها ا تتع   بأفراد بذاتهم، وهنام أنوا  لعينة لن القرارات التي ل ست فرد ة  ن -108

الطابس غير اللسل  لهذه ا علا  و  نها ا تتضلن  اعدة عالة لجردةا ول ست تنظ ل ة 
، لذا فهنام غ بة لالتجاه الذن يخضعها للوجب  8سهو الذن  لياها عن ا علا  الفرد ة

الة الذن اخت فت لرسوم  عالن اللنفعة الع، ولن ألث تها  3سالنشر أسوة  بالقرارات التنظ ل ة
لن القرارات الفرد ة التي تسرن اللهل فلنها لا اعتبره ااجتهادات ال بنان ة حو  طب عت ، 

وسط بين ي لو ٍس ، وأخرى، اعتبرتها ف 4سبشأنها لن تار،   بالغها لن صاحب العال ة
سارن ،  كون لعها لن جهة نافذا  و  5سالقرارات الفرد ة والتنظ ل ة ف عتبر ذو طب عة خاصة

،  6ساللفعو  تجاه الجل س لن تار،   تلام النشر القانوني كلا هو حا  القرارات التنظ ل ة
رفضت لكن ،  7سو،خضس ف لا خف اللنااعة بشأن   ل  لا  سرن ع   القرارات الفرد ة

  ا 2سلتذر  بأن لراس م تصدي  التخط ط هي لراس م تنظ ل ةا، أخرى  اجتهادات
رات التي تع ن اللنفعة العالة لدة طو، ة غير أكيدة في القانون ول ن ظ َّت طب عة القرا

الفرنسي لعدم احتوا ها ع   أسلاد اللالم أو اللالكين،   ا أن لن ااجتهاد لا  قرر لنحها 

                                                 
، إيلممي حكمميم وأخوته/بلديممة قرنممة شممهوان، م.ق.إ. 19/2/1111، تمماريخ 11-331/11( ش.ل. قممرار رقممم 1)

 .334، ص2113

(2)
 

.313ص مرجع سبق ذكره -الكتا  األول -امالقانون اإلداري الع -د. فوزت فرحات
 

(3)J. Carbajo -L’application dans le temps des décisions administratives 

exécutoires Op. Cit. p55. 

 2112، فريال خراط ورفاقها / الدولة وبلديمة المتمين، م.ق.إ. 4/9/2112تاريخ  241( م.ش. قرار رقم  4)

، ابممراهيم وميشممال غصممو / 1119تشممرين األول  11تمماريخ 22ر رقممممجلممس القضممايا قممرا -199ص 2م

 .21ص 1م 1111وزارة األشغال العامة وبلدية بكفيا المحيدثة، م.ق.إ.  -الدولة

(5)R. Odent- Contentieux Administratif, Op. Cit.  p1036.  

و الخوري وشارل ، الشيخ بطر1113كانون الثاني  22تاريخ 13 – 93/12مجلس القضايا قرار رقم(9)

 .  141ص1114وزارة االشغال العامة والنقل، م.ق.إ   –كتانة / الدولة 

(7)G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif- Op. Cit. T1p271. 

 1م 2112، لممودي بربمماري/ الدولممة وبلديممة فاريمما، م.ق.إ.2112شممباط  21تمماريخ 391م.ش. قممرار رقممم(8)

 .414ص
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، أو  8س، أو يرف  اعتبارها  رارات فرد ة 1س ذا تضلَّنت  واعد تنظ ل ةالصفة التنظ ل ة التي 
، و ستقر ع   اعتبارها ف ة وسط، هي ف ة القرارات غير  3س نظ ل ةيرف  اعتبارها  رارات ت

 ا 4سالتنظ ل ة
خصتتتا ف القتتترار التنظ لتتتي لجهتتتة ، التتتذن لتتم يتضتتتلن حديتتتد النطتتتا  الب تتتدنقتتترار توبالنستتبة ل

صتفة ال قترارات نشا    اعدة عالة ل الة، فان لتن ااجتهتاد لتا أضتف  ع ت  هتذا النتو  لتن ال
  التصتتل م والنظتتتام التتتتوجيهي صتتتد     التتذناللرستتتوم لتتر ف لتتتا ختتفَّ ، وكتتتذلم ا  5سة تتالتنظ ل

ي لت  بطب عتت  نظالتا   دار،تا  بتالنظر ل ترتيتب حيتث اعتبتره أنت  والتفصي ي العام للنطقتة عال ت  
، وذات اللنحتتت  ف لتتتا  6سالتتتذن  فرضتتت  ف لتتتا يختتتتف بنظتتتام البنتتتاد والضتتتم والفتتترا وااستتتتثلار

 تت  صتتفة فلتتا أ تتا  كتتان وضتتس هتتذا الجتتاد القتتانوني،  ضتتم أو ستت   جتتاد لتتن نطتتا  ب د تتةختتفَّ 
 ا 7ستنظ ل ة

                                                 
(1)

C.E. 2 décembre 1966, Société champenoise des carburants, Rec. p581 ; C.E. 24 

janvier 1973, Syndicat des exploitants agricoles d'Arette, Rec. p70 ; C.E. 8 février 

1974, Commune de Montory, Rec. p93 ; C.E. 8 octobre 1976, Le Blant, AJDA 

1977 p101; C.E. avis, 28 avril 1993 Commune de Royan, RFDA 1994 p235 note 

Dominique Pouyaud; C.E. 16 février 1994, Assoc. fédérat. Rég. Pour la protection 

de la nature, Rec. P 987. 

(2) C.E. 11 février 1983, Comm. De Guidel, D. 1984, IR p194; C.E. 6 mars 1987, 

Comm. De Saint-Egrève, R.D.P.1988 p564. 

(3)C.E. Ass. 14 février 1975, Epoux Merlin, R.D.P. 1975, p1705, note Waline; C.E. 7 

Mars 1994, Assoc. pour le tracé ouest du contournement routier de carling, DA 1994, 

No208. 
(4) C.E. 14 février 1975, époux Merlin, D1976. 144 note Boivin; C.E. Ass. 28 

février 1975, Herr, RDP. 1975.p1424, note J. de Soto; C.E. 22 juillet 1977, Ligen, 

D. 1978.IR.p49, obs. H. Charles; G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif- 

Op. Cit. T1 p269; R. Chapus- Droit Administratif général Op. Cit. Tome I p 517 

n
o
700. 

،  الرهبانيمة المارونيمة ورفاقهما / الدولمة 1111كمانون الثماني  13تاريخ 11 -222/11م.ش. قرار رقم ( 2)

 . 239ص 1م 2113لعام  14وبلدية بتغرين، م.ق.إ. العدد 

أوقماف  –، أوقماف مطرانيمة بيمروت المارونيمة 1112أيمار  14تماريخ 292( مجلس القضمايا قمرار رقمم  9)

، فمارو 1114كمانون األول  11تماريخ 191م.ش. قرار رقمم -رشية بيروت"طائفة الروم األرثوذكس في أب

 .192ص 1م 1119أبي سعيد ورفاقه/الدولة وبلدية عاليه، م.ق.إ 

 .149ص 1112، يوسف رزق/ الدولة، م.ق.إ. 1114أيلول  11تاريخ 192( م.ش. قرار رقم 9)



 

111 

ة، فان ااجتهاد لم  حستم لو فت  حتو  ثر،وا بن ة ا  س الو ال حديدت ات تصني  أو رار وكذلم 
، وفتي أحكتام أخترى ا  1سطب عتها القانون ة، فهي فتي أحكتام ا تتلتتس بصتفة القترار التنظ لتي

أو تحديتتتد لوعتتتد ااختبتتتار، فتتتان لج تتتل   تتترار  جتتتراد لبتتتاراة، و  8ستتلتتتتس بصتتتفة القتتترار الفتتتردن
الدولتتتتة أنكتتتتر عتتتتن هتتتتذه القتتتترارات الصتتتتفة التنظ ل تتتتة وعتتتتذات الو تتتتت رفتتتت  اعتبارهتتتتا  تتتترارات 

 ا 4س، والقرارات التي ترسم حدود الدوا ر اانتخاب ة هي  رارات غير تنظ ل ة 3سفرد ة
أن يتتترم القضتاد لتتادارة، ل تة، عتدم وجتتود نتف  حتدد طتتر  شتهر القتترارات غيتر التنظ  عنتدو 

الظتتتتروذ اللوضتتتتوع ة، و لوضتتتتو  القتتتترار، أو طب عتتتتة و تختتتتتار وستتتتي ة الشتتتتهر التتتتتي تتناستتتتب 
تا  ذا كتانا شخاف اللعنيو و   تد أختذوا ع لتا  وا ن بالقرار، تحت ر ابة القضاد التذن يتحترى علَّ

 ا   5سكاف ا  بلضلون 
 
 
 

 ار اإلداري الفرديالقرعلى العلم األكيد كوسيلة لإلطالع  ثالثًا: 
 

لتتتن نظتتتام لج تتتل  69 ن وجتتتوب تب  تتت  القتتترار الفتتتردن كلتتتا تتتتنف ع تتت  ذلتتتم اللتتتادة -103
تذ  بنظر،تة الع تم ا كيتد،  شورى الدولة، حدا بااجتهاد ال بنتاني  لت  ااستتقرار ع ت  رفت  اَ خ 

ستتتاب عنتتتدلا اعتبتتتر أن له تتتة اللراجعتتتة تبتتتدأ لتتتن تتتتار،  التب  تتت  وا عبتتترة ل ع تتتم بتتتالقرار فتتتي ح
وا  رنتتي نشتتتر  ،  6سنظتترا  لصتتراحة التتنف التتذن يجعتتتل تتتار،  التب  تت  بتتددا  لستتر،انها، الله تتة

                                                 
(1) C.E. 25 juillet 1980, Soc. D'affichage et de publicité, Rec. P318 
(2) C.E. 7 novembre 1986, de Geouffre de la pradelle, A.J.D.A. 1987, p 124, obs. 

prétot; C.E. 7 février 1992, SCI du vieux château, D1992, IR, p89 
(3) C.E 17 juin 1988, Commune de Graches-les-Gonesses, Rec. P658; C.E. 28 

septembre 1988 Marciano, Rec. P315 
(4) C.E. 30 novembre 1990, Assoc. Les verts, A.J.D.A. 1991,p 114, Chron. Honorat 

et Schuartz 
(5)  J.Y. Vincent- Acte administratif - Publicité des actes administratifs unilatéraux – 

JCA 2005 - Fasc. 107-40 

؛ م.ش. قممممرار 12ص 1193م.إ. -فرنجيمممة/ الدولمممة ،24/11/1192تممماريخ  1112( م.ش. قمممرار رقمممم 9)

 121؛ م.ش. قمممممممرار رقمممممممم 19ص 1191م.إ. -، الخممممممموري/ الدولمممممممة11/3/1191تممممممماريخ 342رقمممممممم
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فهتتتذا ا عديتتدين ،التتذين  طبتت  ع يهمكتتان القتترار عتتن تب  رتت  لكتتل لعنتتٍي بتتالقرار، حتتت  ولتتو 
عتتل لتتن التتتدبير اللتختتذ بحتت  كتتل لتتنهم تتتدبيرا  عالتتا   كفتتي نشتتره كتتي تستترن له تتة الطعتتن يج
 ا 1سف  
لدونتة   لتن R. 421-1اللتادة  بعد أن فرضتتفي فرنسا،  جب التب    ل  وضع ة خاصةولو 

، أن ا  4/5/8000تتتتار،  329القضتتتاد اادارن القستتتم التنظ لتتتي الصتتتادر بلوجتتتب لرستتتوم
، حفاظتتتا  ع تت  حقتتتو   8سلتتن تتتتار،  نشتتره أو تب  رتت  ،  اله تتة الطعتتتن بتتالقرار اادارن تستترن 

لفرنستت ة بصتتورة دا لتتة  لتت  تحستتين عال تهتتا بهتتم وجع هتتا لبن تتة ا فتتراد التتذين تستتع  اادارة ا
 ع   أسال الشفاف ة والثقة اللتبادلةا 

أن ا تستتترن له تتتة  R. 421-5الشتتتت نظر،تتتة الع تتتم ا كيتتتد، بعتتتد أن فرضتتتت اللتتتادة ثتتتمَّ ت
   ا 3ساللراجعة  ذا لم يذكر في لتن القرار اادارن له ة وطر  الطعن الللكنة ضده

 

اجتهتتتاد الفرنستتتي وال بنتتتاني ع تتت  عتتتدم ااعتتتتداد بنظر،تتتة الع تتتم ا كيتتتد كلبتتتدٍأ ورغتتتم تفضتتتيل ا
 ا أنتت  لتتم يتختتلَّ عنهتتا بصتتورة كال تتة، حيتتث وجتتد أنتت  لتتن اللناستتب  ،لستتر،ان له تتة اللراجعتتة

اعتبتتتار أن وجتتتود وا عتتتة لعينتتتة هتتتي بلثابتتتة التب  تتت  التتتذن تستتترن لتتتن تار،ختتت  له تتتة اللراجعتتتة 
في نقصان لستتلر، و قب هتا ااجتهتاد فتي أضتي  الحتدود حيتث القضا  ة، وهذه الحاات هي 

الع تم  بح  ا فرادا لذلم لم  رتن   ن لل الناعة نحو التخ ف لنها نها  ا  للا فيها لن  جحاذٍ 
رغبتت  فتي التنتاا   ع ت ا كيد عن التب     ا أن  كون علال   ام ب  اللستدعي، و  ستد  لن  

                                                                                                                          
، 31/11/1192تمماريخ  929؛ م.ش. قممرار رقممم114ص 1192م.إ. -، صممعب/ الدولممة11/4/1192تمماريخ

 .39ص 1193م.إ. -نقاش/ الدولة

وزارة التربيمة الوطنيمة،  -، جبمور القمزي/ الدولمة 1194ألول كمانون ا 31تاريخ 1114( م.ش. قرار رقم1)

 .29ص 1192م.إ. 

(2)R. 421-1:"Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie 

que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à 

partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". 

C.E. 19 mars 2007, Mme X et autres, req. n° 300467 . 

(3) Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables 

qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la 

notification de la décision. 

C.E. 15 novembre 2006, M. T…, req. n°264636; C.E. 8 juillet 2002, hôpital local 

de Valence d’Agen, req. n°229843. 
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ألتتا تصتترفات اادارة لهلتتا كتتان وضتتوحها وصتتراحتها فتتال  ا 1سعتتن حقتت  فتتي أن يتب َّتت  القتترار
ترني عن التب    الفع ي ل قرار، وا  لكن أن ينتج عنها لا  فيتد الع تم ا كيتد التذن  رنتي عتن 

 التب   ا
، فبالنستتبة لهتتذا  8سوالحالتتة ا ولتت  ل ع تتم ا كيتتد هتتي الحالتتة التتتي تختتف عضتتو هي تتة تقر،ر،تتة

عتن بتالقرار اللتختذ فتي ج ستة بحضتوره، هتي تتار،  انعقتاد سر،ان له تة الط الشخف فان ب دد
لتت   غيتر لب  ت  بلوعتد الج ستة ولتم يتستنَّ ، لتالم  كتن هتذا العضتو  3سهتذه الج ستة واتختاذ القترار

 ا(4)حضورها عند اتخاذ هذا القرار
، ضد القرار الفردن فتعتبر بلثابة  5سألا الحالة الثان ة، فهي اللتع قة بتقد م لراجعة  دار،ة

وهي اللراجعة التي يتقدم بها اللتضرر لن القرار اادارن  ل  الس طة ع م أكيد بهذا القرار، 
لن نظام  71نفسها التي أصدرت  أو  ل  ت م التي تع وها بهدذ الرجو  عن  ساللادة 

نجد في ا حكام الصادرة عن القضاد اادارن لا  فيد اعتبار اللراجعة اادار،ة فاللج ل ا 
، ففي حا  عدم وجود لا يثبت تار،  تب     6سم أكيد تقوم لقام تب    القراربلثابة ع 

اللستدعي ل قرار اللطعون ف    عتبر القرار لب را  لن  في أحسن ا حوا  بتار،  تقد ل  لا 
 سل   باللذكرة التلهيد ة والتي تعتبر لراجعة  دار،ة لن شأنها  طس له ة اللراجعة وجع ها 

ذا أرس ت الجهة اللستأنفة كتابا   ل  الب د ة جوابا  ع    نذارها بدفس  7ستبدأ لن جديد ا وان
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الرسم اللعتر  ع   ،  عتبر بلثابة تب    صح   وكاٍذ تبدأ له ة الطعن بالتك ي  
كلا ي خذ كاثبات ع   تب   اللستدعي ا  1ساللعتر  ع    لن تار،   رسا  هذا الكتاب

فيها بتب ور  القرار بلوجب ل  صر   يتقدم بها  ل  اادارة، و  التيالعر،ضة ، القرار اللطعون ف  
وتلسكا  بالتفسير الضي    ل نف،  ض  ااجتهاد، بأنها ا تعتبر بلثابة  ا 8سهاتفي اتصا 

اللراجعة اادار،ة التي لن شأنها  ثبات الع م ا كيد، كتاب ااعترا  ع   القرار اللوج  
أنها ل ست الس طة التي أصدرت القرار اللطعون ف     ل  هي ة التفت ش اللركان طاللا

 ا 3سول ست س طة تع وها
م  والحالتتة الثالثتتة ل ع تتم ا كيتتد هتتي حالتتة تقتتد م لراجعتتة ألتتام القضتتاد اادارن، بشتترر أن  قتتد  
اللستتتدعي ط بتتات واضتتحة ضتتد هتتذا القتترار، و كتتون بتقد لتت  اللراجعتتة  تتد تنتتاا  عتتن انتظتتار 

 تتم اللستتتدعي بتتالقرار بلناستتبة تقد لتت  دعتتوى ألتتام لحكلتتة لدن تتة فتتال ا ألتتا ع(4)تب رتت  القتترار
   ا  5س ستفاد لن  الع م ا كيد

 

وخارج هذه الحاات الثالث ا  عتتد ااجتهتاد بتأن وا عتة أخترى لتن أجتل أن  ستتخ ف لنهتا 
 6س الع تتتتتم ا كيتتتتتد بتتتتتالقرار

أن اللبتتتتتادد الناظلتتتتتة لتب  تتتتت  القتتتتترار وضتتتتتعت لحلا تتتتتة ، ونضتتتتتي  .
عي، فتتتال  لكتتتن أن تتحتتتو   لتتت  أداة تستتتتعل ها اادارة لتتتن أجتتتل حرلتتتان ا فتتتراد لتتتن اللستتتتد

حقتتتتو هم فتتتتي الطعتتتتن بتتتتالقرار التتتتذن ي حتتتت  بهتتتتم ضتتتتررا ا فتتتتاذا لتتتتا ت كتتتتأت اادارة عتتتتن تب  تتتت  
ألحتت  بتت  ضتتررا  لتتن تتتار،  تنفيتتذه، كقتترار  حالتتة لوظتت  ل لثتتو  ألتتام  اللستتتدعي  تترارا  نافتتذا  

                                                 
 11-19المجموعمممة اإلداريمممة -زنتممموت/ بلديمممة بيمممروت -3/11/1119تممماريخ 142( م.ش. قمممرار رقمممم 1)

 .211ص

 .12ص 1193المجموعة اإلدارية -فرنجية/ الدولة -24/11/1192تاريخ 1112قرار رقم( م.ش. 2)

الصيدلي حسين السيد دمحم الحسيني/ الدولة  1/12/2112تاريخ  2119-149/2112( م.ش. قرار رقم 3)

  .خليل امبريس إبراهيمالصيدلي  -اللبنانية 

(4) C.E. 25 septembre 1996, Assoc. des propriétaires de la cite Jandelle: Rec. 
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(6) CE 11 mars 1991, Mme Brunet, Rec. p1115.  



 

114 

لتتتن اللنطقتتتي حرلانتتت  لتتتن حتتت  الطعتتتن بهتتتذا القتتترار النافتتتذ  ، فتتتال  كتتتون  1س اضتتتي التحقيتتت 
 والضارا

لقرارات الفرد ة اللتلاد تة التنفيتذ س رختف البنتاد   أن لفعتو  لجهتة اوا  كون ل بدد في تنفيذ 
وا  شتتكل اتجاهتت   ر،نتتة كال تتة و اطعتتة  ،بتتدد ستتر،ان له تتة اللراجعتتة تجتتاه الشتتخف الثالتتث

كتتالال   ا لتتس اللرح تتة التتتي  شتتكل فيهتتا  ع  تت  اطالعتتا   ع تت  ع لتت  بتتالقرار اللتتذكور واطالعتت 
التنفيذ لخالفة ل قانون والوا س تجاه الشخف اللذكور أن عندلا  لتل بحقو ت  اللحل تة  انونتا  
و،ثبت لع  ان  أن الشخف الثالث اللتضترر كتان فتي وضتس  لكنت  لتن الع تم بحصتو  هتذا 

 ا  8سه ة اللراجعة بوجه التنفيذ ليبدأ لس تار،  حصو  هذا الع م سر،ان ل
لتت  هتتذه الحتتاات عثرنتتا فتتي ااجتهتتاد ع تت  حالتتة خاصتتة طبَّقتتت فيهتتا نظر،تتة الع تتم ا كيتتد،  وان

فتبتتدأ له تتتة  ،التتتي نظتترا  لطب عتهتتتا غيتتر  اب تتة ل نشتتتر أو التب  تت  ،القتترارات الفرد تتتةوهتتي حالتتة 
ات اللتع قتتتة القتتترار ا كيتتتد، لثتتتل الطعتتتن فيهتتتا لتتتن  بتتتل أصتتتحاب اللصتتت حة لتتتن تتتتار،  الع تتتم 

بجداو  التك ي  الشخص ة اللتضتلنة تنا،تل الضتر،بة أو  لرا هتا  والقترارات الضتلن ة بتالقبو  
 ا 3س والقرارات اللتع قة بلن   عفادات جلرك ة ال ااا

 
 

 قوة الشيء المقررالفقرة الثانية: المعنى المقصود من 
 

الدولة الذن يتواه القرار أشرنا في أكثر لن لناسبة أن عل  ة تنظ م الروابط في  -104
اادارن، سوذ يتحو   ل  فوض   ذا كان تطبي  هذا القرار لتو فا  ع    رادة اللخاطبين 

                                                 
 –، بشمارة حنينمة/ الدولمة ومؤسسمة كهربماء لبنمان1/4/2113تاريخ 2113-49/2112( م.ش. قرار رقم 1)
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ب ، للا س فقده كل   لة  انون ة، وهذا لا يتناف  لس الح اة اللجتلع ة اللحكولة بلبدأ عام 
دأ ا  قتصر  قضي بالخضو  اللسب  ل قرارات الصادرة عن الس طات العالةا  وهو لب

نلا  طبَّ  أ ضا  ع   ا حكام القضا  ة والقوانين، ف كون  تطب ق  ع   القرارات اادار،ة وان
ر ، و كون لألحكام القضا  ة  وة القض ة اللحكوم بها، وعذات  ل قوانين  وة الشيد اللشَّ

 ا  1ساللنط   كون ل قرارات اادار،ة  وة الشيد اللقرر
أن القرار أصب  نها  ا  وفَرَ  ثبات  تي  حواها القرار اادارن ال  وة الشيد اللقررتعني 

ا وألا النها  ة فتعني أن القرار أصب  لحصنا   8سواستقرار العال ات القانون ة التي يتضلنها
لن أن لراجعة  ضا  ة ل لطالبة بابطال  لتجاوا حد الس طة وذلم بعد انرال  له ة الطعن 

ا وعن ثبات العال ات التي  3سالقوة النها  ة ل شيد اللقرر القضا  ة، ف كتسب القرار بذلم
ينش ها القرار تعني  وة الشيد اللقرر بأنها أوجدت لوجبا  ع   عات  اادارة باحترام 
القرارات التي تصدرها، فال يجوا لها الرجو  عنها أصال   ذا كانت صادرة وفقا   حكام 

لتس بقوة ا لر اللقرر عندلا ا  كون لوضوعا  ا بحيث نط   تسل ة القرار اللت 4سالقانون 
 ا  5سعن  أو رجو ٍ  لسحبٍ 
لرتبطة باسترال  لهل الطعن بالقرار، وهي حج ة لقتبسة عن   وة الشيد اللقررفكانت 

 وة القض ة اللقض ة التي ل حكم القضا ي،  ا أنها لخت فة عنها لن نواٍل جوهر،ة، وهذا لا 
 سنعالج  في بندين 

 باسترال  له ة الطعن القضا  ة الشيد اللقرر رتبار  وة ا أوا  

 ثان ا   استعارة لصط    وة الشيد اللقرر لن  وة القض ة اللحكوم بها

 
 ارتباط قوة الشيء المقرر  باستغالق مهلة الطعن القضائية أواًل:

 

                                                 
(1)R. G. Schwartzenberg-  L’autorité de chose décidée- Op. Cit. P2.   
(2)R. G. Schwartzenberg-  Op. Cit P174.   
(3)R. G. Schwartzenberg-  Op. Cit P174.   

 .4ص 1121.إ. ، شركة جبر اخوان/ الدولة، م1129تشرين األول  21تاريخ 249( م.ش. قرار رقم 4)

 .91ص 1193، سهاك سهكيان/ بلدية بيروت، م.إ. 1193كانون الثاني  23تاريخ 31( م.ش. قرار رقم 2)
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ا لابطا ، ترتبط  وة الشيد اللقرر بالقوة القانون ة ل قرارات اادار،ة ولدى  اب يته -105
، بل يتراض  عنهاأن ال  ستط س القاضي ف ،فانقضاد له ة الطعن تتع   بالنظام العام

هذه النتا ج القطع ة التي تنتج عن انقضاد الله ة هي التي تلن  ا و  1سع     ثارتها عفوا  
غير  هي لراجعة   ،بعد انقضاد الله ة  دارنٍ  لراجعة ضد  رارٍ بحيث أن أن  ،القرار نها يت 

 ا 8سلسلوعة
وهتتذه القاعتتدة الصتتارلة لتتن  واعتتد أصتتو  اللحاكلتتات اادار،تتة، وردت فتتي القتتوانين اللتعا بتتة 

بشتتهر هتتذه القتترارات، ثتتمَّ  ،تتةله تتة الطعتتن بتتالقرارات اادار التتتي رعطتتت ، للج تتل شتتورى الدولتتة
بحيتتث أن انقضتتاد هتتذه الله تتة دون ااعتتترا    ستتقارجعتتل اللشتتتر  لتتن هتتذه الله تتة له تتة 

م بعتتتد ع تتت   هتتتذا القتتترار عبتتتر تقتتتد م لراجعتتتة  بطتتتا  فتتتان أن لراجعتتتة  ضتتتا  ة أو  دار،تتتة تقتتتدَّ
تتتنا  لتتتن كتتتل طعتتتنٍ ا و انقضتتتاد هتتتذه الله تتتة لصتتتيرها التتترد شتتتكال   ، أصتتتب  القتتترار اادارن لحصَّ

 في النظام القانونيا ا  ستقر ول
لتنفيتذ أو وله ة اللراجعة لدى لج تل شتورى الدولتة هتي شتهران تبتتدد لتن تتار،  التب  ت  أو ا

النشتتتر، وبالنستتتبة لقتتترار التتترف  الضتتتلني فتتتان له تتتة الشتتتهر،ن تبتتتدأ اعتبتتتارا  لتتتن انتهتتتاد اللتتتدة 
اللعينتتتتة فتتتتي لوضتتتتو  رعتتتتط النتتتتاا  وا  لكتتتتن اعتلتتتتاد أن عنصتتتتر آختتتتر لبتتتتدد ستتتتر،ان له تتتتة 

ا وللراعتتاة اللهتتل القانون تتة ل طعتتن بتتالقرارات اادار،تتة، غا تتة تتتألين ااستتتقرار فتتي  3ساللراجعتتة
اللخالفتات القانون تة التتي تشتوعها،  لتحصين القترارات اادار،تة، أ تا  كانتتضا  اادار،ة، و ا و 

م بعتد  4سولم تستثَن لن ذلم سوى القرارات العد لة الوجود ا وأن لراجعتة ضتد  ترار  دارن تقتدَّ
 ا  5سفوات اللدة القانون ة ف  ل لن شأنها أن تحيي الله ة

                                                 
، الدولة/ شركة مكو ومحالت جورج شماو، 2113حزيران  12تاريخ  242( مجلس القضايا قرار رقم 1)
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 .113ص 1م 2119م.ق.إ. 
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 .219ص
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ي التلييتا بتين القترار أو اللرستوم التنظ لتي وعتين القترار  قتضت، بشأن سر،ان له ة اللراجعتةو 
،  1سا و  فان له ة الطعن تسرن لن تار،  نشرها فتي الجر،تدة الرستل ةنو  فبشأن الا الفردن

الثتتتاني أن القتتترارات اادار،تتتة الفرد تتتة، فتتان له تتتة الطعتتتن بهتتتا تبتتتدأ لتتتن تتتتار،   وبالنستتبة ل نتتتو 
القترار ولتتم  طعتن بتت  ضتلن له تتة الشتهر،ن القانون تتة، فتتان  ا فتاذا صتتدر 3سأو التنفيتتذ  8سالتب  ت 

لذكرة رعط الناا  التي ترد بعد انقضاد الله ة القانون ة ل ل لن شأنها أن تحيي لجتددا  له تة 
فتتي كتتل ا حتتوا  التطتتر   لتت   انون تتة هتتذه اللراستت م انصتترام  ناللراجعتتة اللنصتترلة، وا  لكتت

ألن لتتن أن طعتتن و،جتتب  عطتتا ه لفاعي تت  اللباشتترة و صتتب  القتترار بلتت،  4سله تتة الطعتتن فيهتتا
 ا  5س هنالم خدا  أدى  ل   صدارهطاللا ل ل  ،لهلا كانت اللخالفات اللتص ة ب 

 
 ثانيًا: استعارة مصطلح قوة الشيء المقرر من قوة القضية المحكوم بها

 

لن ، لقضا يلقرار اادارن والحكم ابالنظر،ة القا  ة بوجود تشابٍ  بين افقهاد أخذ  -106
 لكونهلا  ستنفدان س طتهلا في التجسيد الوا عي ل قاعدة القانون ة،وجهة اللع ار اللادن 
في تحديد القانون اللطبَّ  ع   الحاات الفرد ة الوا ع ة، وأن تنحصر ف كٍل لنهلا لهلة، 

 وج  الخالذ بينهلا هو لن الناح ة العضو ة فقط، ألا لن وجهة النظر اللاد ة فكالهلا
 ا أن هذا الوج  لن التشاب  ا  عني بأن ل قرار اادارن  ا 6سيتضلن تنفيذا   حكام القانون 

ول حكم القضا ي ذات الخاص ة، فلجرد القو  بالفصل الشك ي أو العضون بين الحكم 
                                                 

، 1129، جمموزف جعجممع/وزارة البممرق والبريممد، م.إ. 1129شممباط  12، تمماريخ 139قممرار رقممم . ش. م(1)

، 1112، جموزف أبمو خليل/الدولمة، م.ق.إ. 1114تشرين الثماني  12، تاريخ 231. قرار رقم شم.؛ 99ص

 .211ص

 ش.م. -114، ص2113، مارون عيد/الدولمة، م.ق.إ. 1111حزيران 24، تاريخ 933قرار رقم  ش.م.( 2)

 .221ص 1119فيليب مجاعص/الدولة، م.ق.إ. ، 1112كانون الثاني  11، تاريخ 241رار رقم ق

ش.  .م. 411، ص1199م.إ. ، موسمى المجير/الدولمة، 1112نيسمان 22، تماريخ 219قرار رقمم  ش.م.( 3)

ش. قممرار م. –. 91، ص1191، خليممل حليحل/الدولممة، م.إ. 1121كممانون األول  9 ، تمماريخ311قممرار رقممم 

 .141، ص1129، ساسين التنوري ورفاقه/الدولة، م.إ. 1129نيسان  3، تاريخ 341رقم 

أشممار  –، جورجيممت كنعممان  / الدولممة 19/12/2113تمماريخ   2114ـ  211/2113( م.ش. قممرار رقممم  4)

 .قيد اإلعداد -في كتا : محطات اجتهادية في قضاء مجلس شورى الدولة اللبناني  د. فوزت فرحاتإليه: 

 1121وزارة العدلية، م.إ.  -، عبدهللا الصباح/ الدولة1121كانون الثاني  31تاريخ 21. قرار رقم( م.ش 2)

 .99ص

(6)R. Carré de Malberg - Contribution à la théorie générale de l'Etat, Op. Cit. T1 

p691. 
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هذا  عني أن هنام فصال  لاد ا  بين وظ فتي كال  لن القرار اادارن والحكم ، فوالقرار
لكٍل لنهلا نظام  انوني لستقل عن ااخر وا  لكن أن نجرن لقارنة بين  القضا ي، وأن

  ا 1سالحالتين
، بأن والحجة يجع نا نقو  أ ضا  وعذات اللنط وا خذ بهذه الوجهة لن التح يل القانوني، 

التشاب  بين النظام اادارن أو القرارات التنظ ل ة لس القانون لكون كال  لنهلا هو  اعدة 
ردة لكفولة باجبار، يجع هلا خاضعين لنظام  انوني لوحد لس لا  عني ذلم لن عالة لج

   لكان ة ط ب  بطا  القانون عند تجاواه حد الس طةا 
فوظ فتتتتة اادارة هتتتتي  شتتتتبا  حاجتتتتات  ،فتتتتال شتتتتم بتتتتأن هنتتتتام فرو تتتتا  أساستتتت ة بتتتتين التتتتوظ فتين

ا  كتستتتتب  الحكتتتتم لتتتتالجلهتتتتور، بينلتتتتا وظ فتتتتة القضتتتتاد حتتتتل النااعتتتتات وفتتتت  أحكتتتتام القتتتتانونا و 
هو بستبب صتدوره لتن هي تة  ،القضا ي لن  وة الحق قة القانون ة، أن  وة الشيد اللحكوم ف  

ا الحكتتتم القضتتتا ي عتتتن القتتترار اادارن هتتتو أن هتتتذا  لي  تتتا فلتتتا  8س ضتتتا  ة وعتتتاجرادات خاصتتتة
 الحكم  حوا لباشرة  وبعد استنفاد طر  الطعتن لحج تة القضت ة اللحكتوم بهتا، ولعنت  هتذا أن

ع تت  جل تتس الستت طات العالتتة واللتتوظفين و،توجتتب  كتتون الحكتتم نها  تتا  ا يجتتوا اللستتال بتت ، 
عتدم اتختاذ ااجترادات التنفيذ تة ، و لوجب احترام ا حكام القضا  ة لت  أصبحت نها  تة كافة

 االلخالفة لها
 عنتتتي أن لتتتا تضتتتلن  الحكتتتم القضتتتا ي لتتتن حج تتتة الشتتتيد فالقاضتتتي حتتتين ينطتتت  بالقتتتانون 

  هتتو عنتتوان الحق قتتة الل التتة و حتتوا القتتوة االاال تتة، وع تت  اادارة لوجتتب تنفيتتذ اللقضتت  بتت
ا  وتنقستم  3سوع وغهتا  توة القضت ة اللقضتي بهتاا حكام القضا  ة فور ا ترانهتا بتالقوة التنفيذ تة 

هتتذه القتتوة التتتي يتصتت  بهتتا الحكتتم القضتتا ي  لتت  عنصتتر،ن، الحج تتة الشتتك  ة وبلقتضتتاها ا 
حكم القضتتا ي، والحج تتة اللاد تتة عتتدم جتتواا اللنااعتتة فتتي لتتا  تترره الحكتتم يجتتوا اللستتال بتتال

 ا 4سالقضا ي

                                                 
(1)R. G. Schwartzenberg-  L’autorité de chose décidée- Op. Cit P183.   
(2)R. Chinot- Le privillège d'exécution d'office , Op. Cit. p64. 

، الشمميخ جميممل أمممين الجميممل ورفيقمماه / الدولممة، م.ق.إ. 2111شممباط  12تمماريخ 213( م.ش. قممرار رقممم 3)

 .331ص 1م 2114

(4)R. G. Schwartzenberg- L’autorité de chose décidée -  Op. Cit P177.   
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وحكلتة هتتذه الحج تتة التتتي يتصتت  بهتتا الحكتم القضتتا ي ترجتتس  لتت  طب عتتة الوظ فتتة القضتتا  ة، 
ل لنااعتتات التتتي تعتتر  ع تت  القضتتاد، فتتاذا لتتم  ستتتطس  نهتتا يٍ  التتتي تهتتدذ  لتت  وضتتس حتتدٍ 
لها دون العتتتودة اثتتتارة ذات القضتتت ة لجتتتددا ، فتتتان ذلتتتم وحستتت ،القضتتتاد وضتتتس حتتتد ل لنااعتتتة

 سي ثر س با  ع   ا لن وااستقرار ااجتلاعيا  
 ذا لتتم  كتتن  حكالهتتا  تتوة تنفيذ تتة تتت دن  لتت   لكتتان  ،الستت طة القضتتا  ة تلالتتا  فينعتتدم وجتتود 

أبيتتد تنفيتتذها جبتترا  ع تت  ا فتتراد بحيتتث تتحقتت  رستتالة القضتتاد بفتت  اللنااعتتات الفرد تتة ولنتتس ت
 ا   1سالناا  عن طر،   ثارت  لرة ثان ة

تعني  وة القض ة اللحكوم بها   ام حاجا  جرا ي  حو  بين الخصوم  ،لن حيث الشكل
القوة الشك  ة ل قض ة اللحكوم ف ،وعين الطعن في القرار، فالحكم  عتبر صح حا  بين أطراف 

نلا بها هي  وة نسب ة ذات طب عة  جرا  ة، ا تعني استحالة تعد تعني يل القرار  طال ا ، وان
استحالة تعدي    ا بناد  ع   طعٍن لن ذون الشأن وضلن اللهل القضا  ةا وحت  

ر خالذ لا ورد في الفقرة الحكل ة لقراٍر ساب ، ا  ستط س بحكم اح  أن   ،القاضي قر  
ا  كون  د للَّ   ا 8سالناجلة عن  ض ة سابقة بها مو  وة القض ة اللحكوان

بصورة  حكماستحالة  لراد أو تعديل ال،  وة القض ة اللحكوم بها، تعني يث اللوضو لن حو 
لط قة، وا  لكن للن تضرر لن الحكم القضا ي أن يناا  لجددا  في لضلون ، فالحكم 
 عتبر صح حا  في لواجهة الكافة، وااستحالة هنا لاد ة لط قة، بلعن  أنها تشتلل ع   

لت  أن تعديل في الحكم، التحر،م القانوني اجراد  ن الرابطة القانون ة لحل الحكم  د نظ  
عنوان أصب  القا  ة بأن الحكم  د ولن ثمَّ تدخل الفكرة اللجاا،ة  ابطر،قة نها  ة بات 

فهو  حوا  وة  ،ا  لكن  عادة النظر فيها بطر،قة لباشرة أو غير لباشرة ،قانون ةالحق قة ال
 ا 3سالحق قة اللط قة

 

يخضس لحكم الذن القرار لتطبي  هذه الحج ة ع   القرار اادارن،   الحا أن هذا و  -107
القرار اادارن  ال لص حة العالة، فان هذ خدلة  ا لا  و صدر دالقانون و ظهر ع   صورت ، 

                                                 
(1) Ch. Choumont - Esquisse d'une notion de l'acte juridictionnel- RDP1942 p93. 

(2)R. G. Schwartzenberg-  Op. Cit P188.   
(3)R. G. Schwartzenberg-  Op. Cit P195.   
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د لن  وة الحق قة اللاد ة وا  حوا سوى  وة الحق قة الشك  ة ل قض ة  النها ي هو لجرَّ
و  بأن القرار اادارن الذن استر قت بشأن  لهل الطعن القضا  ة اللقض ةا ألا لن  ق

لردود ع    بأن القرار اادارن  ة اللحكوم بها، فان هذا الرأن، حوا القوة اللاد ة ل قض 
بخالذ الحكم القضا ي لعرَّ  لالراد وفي بع  الحاات ل سحب  وهذا لا يتنافي لس 

 ا 1سا ي غير القابل ل لسال تحت أن ظرذالقوة اللاد ة التي  حواها الحكم القض
، تتلتس بقوة الشيد اللقرر، بشأنها لهل الطعنلذا فان القرارات اادار،ة التي استر قت 

بلعن  أن  ا  لكن لذون اللص حة أن  طالبوا  ضا  ا  بابطا  هذه القراراتا كلا  حظر 
عبر سحبها أو ها جلة عنع   اادارة اللسال با وضا  الفرد ة والحقو  اللكتسبة النا

 ذا أو  ،و التعديلأ ،، لا لم تنشأ أوضا   انون ة أو وا ع ة جديدة تبرر هذا االراد 8س لرا ها
 ا 3ست شرور القرار اللعاكلتوفر 

 ا أن لج ل شورى الدولة ال بناني في حكٍم حديٍث ل ، غال  في نو  الحج ة التي يتلتس 
أن ااستشارن بخالذ القرار اادارن النافذ ا يتلتس بقوة أن الر بها القرار اادارن، فاعتبر 

ل لن   4س L’autorité de la chose jugéeالقض ة اللقض ة  ا ولن الفقهاد لن  فض  
 ا 5س رارات اادارة   لة ا لر، وترف  لنحها  وة الحق قة القانون ة

القضا ي ع   حل   نااٍ   ا  قتصر كالقراردارن باللص حة العالة، ااقرار وبسبب ارتبار ال
نلا هو يخ     انونٍي لعين،  ا لر الذن هو بالنسبة لادارة العال ة حالة استثنا  ة تلالا ، وان
شي ا  جديدا  في الروابط القانون ة بهدٍذ واحٍد دا لا  هو خدلة اللص حة العالةا ولن ثمَّ فان 

ل نشار اادارن هي التي أل ت اللص حة باعتبارها القوة اللحركة هذه الرغبة في رعا ة 
 القانون ةا والقرارات اادار،ة لن حيث القوة  ،التفر ة بين ا حكام القضا  ة

                                                 
(1)R. G. Schwartzenberg-  Op. Cit P197.   
(2) G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif- Op. Cit. T1 p321; C. 

Yannakopoulos- La notion de droits acquis en droit administratif français, Op. 

Cit. p50 n
o
 93.   

(3)C.E. 3 novembre 2003, Lhoumeau, AJDA 2004 p163; C.E. 26 février 2003, 

Nègre, AJDA 2003, p. 490, chron. Donnat et Casas.   
، نقابة أصحا  المطاعم والمقاهي والمالهي والباتيسري/ 2111ط شبا 29تاريخ 324م.ش. قرار رقم (4)

 .411ص 2م 2114وزارة المالية، م.ق.إ.  -الدولة

(5) R. Chinot - Le privillège d'exécution d'office , Op. Cit. p40.  
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لن  كون في  ،وهي تضس في اعتبارها  دا لا  اللص حة العالة ،اادارة العال ةبأن فال شم 
خ   الروابط تها يا ذا كان كل واحٍد لن  رار  التصرذ بالسرعة واللرونة الالالتين، وسعها

لثل ت م الروابط تتنافر  طعا  لس الوظ فة فالقانون ة التي تنتج عن  وة الشيد اللحكوم ف  ا 
الل قاة ع   عات  اادارة التي يجب ع   العكل أن تكون لط قة التصرذ في سبيل 

 ا 1س تحقي  اللص حة العالة
ل قض ة اللحكوم بها لن نطا  فطب عة الوظ فة اادار،ة ذاتها تقتضي استبعاد القوة اللاد ة 

لن هنا ألكن القو  بأن القرارات اادار،ة، فت م القوة اللاد ة  اصرة ع   ا حكام القضا  ة، 
ا  لكن أن تقوم  وة الشيد ، حيث  وة الشيد اللقرر تخت   عن  وة الشيد اللقض  ب 

الحق قة  اللقض  ب   ا ع   أثر صدور حكم  ضا ي، وهي تكسب الحكم القضا ي  وة
القانون ة بلعن  أن  ا  لكن  عادة النظر في اللوضو  الذن صدر بشأن  حكم نها ي ا 
بطر،  لباشر وا غير لباشر، بينلا القرار اادارن حت  ولو كان نها  ا  فال ت ح  ب   وة 

ال  كتسب القوة اللاد ة فا  8سالحق قة القانون ة، بل أ ص  لا يتلتس ب  هو حصانة  جرا  ة
ن انقضت له ة الطعن القضا  ة، بحيث يجوا لادارة أن تعلد  ل   ،ل قض ة اللحكوم بها وان

 ا  3سسحب هذا القرار أو  لرا    ا في  طار عدم اللسال بالحقو  اللكتسبة
اللتول  دة وضول وثبات القرار اادارن ،  ل   قرار اادارن لوة الشيد اللقررة التي  ذا ، ترجس  

رعط  الفقهاد باللص حة ااجتلاع ة التي الذن لبدأ وهو ال ،  4سرار القانونيلن لبدأ ااستق
، بدأ الثقة الشرع ة، ألا لن ل ا 5ستفر  ثبات العال ات بين ا فراد أن  وة الشيد ف  ستفاد 

التي  حكوم بهااللقرر الللنوحة لجااا  ل قرار اادارن، ا  لكن أن تتشاب  لس  وة القض ة الل
 ا  6سرار القضا ي حواها الق

                                                 
(1)R. G. Schwartzenberg-  L’autorité de chose décidée- Op. Cit. P11.   
(2)R. G. Schwartzenberg-  Ibidem.   
(3) G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif- Op. Cit. T1 p320. 

(4) S. Calmes - Du principe de protection de la confiance legitime.., Op. Cit. 

p195.  

(5)R. G. Schwartzenberg-  L’autorité de chose décidée- Op. Cit P175.   
(6)C. Yannakopoulos- La notion de droits acquis en droit administratif français, 

LGDJ 1997 p48 n
o
 89 et s.   
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أن هتذا القترار لت ل بلثابتة ،  لت  وا عتة فقهاد ا سال القانوني لسحب القترار اادارن لهذا ردَّ 
ا فقتتوة الشتتيد  1سبحيتتث ا يجتتوا الرجتتو  عنتت  بتت ، حكتتم حتتت   كتستتب  تتوة الشتتيد اللحكتتوم

التتتتي  اللقتترر التتتي يتلتتتتس بهتتا القتتترار اادارن ل ستتت بتتاللعن  اللتتتادن لقتتوة القضتتت ة اللقضتت ة
لألحكتتام القضتتا  ة ولتتن ثتتمَّ فانتت  يجتتوا لتتادارة أن ترجتتس عنهتتا،  فتتاذا استتتر   الطعتتن بتتالقرار 
اادارن دون أن  طعتتن صتتاحب اللصتت حة بهتتذا القتترار فتتي حتتدود الله تتة اللعينتتة فتتي القتتانون 
ذا ترم اللواطن هذه الله تة تلتر دون   سواد  ألام الس طة الر اس ة أو ألام القضاد اادارن، وان
تظ تتتم أو طعتتتن، فانتتت  لتتتن  ستتتتط س بعتتتد ذلتتتم االتجتتتاد  لتتت  أن ستتت طة ع  تتتا ل طعتتتن ف تتت ، وا 
 ستط س ااعترا  ع   تنفيذ هذا القرار بعد أن أصتب  بلنتأى عتن الطعتن، وبالتتالي يتحلتل 

  الستت طة الع  تتا بلقتضتت  الستت طة التتتي أصتتدرت  أو تقتتوم بالرا تت تطب قتت   لتت  أن تقتتوم بستتحب 
 ا 8س الر ابةحقها في ااشراذ و 

 توة الشتيد اللقترر ل قترارات اادار،تة واستتقرار ا وضتا  اادار،تة، ولهذا، رعط ااجتهتاد، بتين 
ر ف  اللشتر  ع ت  تعيتين له تة لعقولتة ل لراجعتة القضتا  ة ستواد فتي نطتا  اابطتا   وعين ح 

لنافتذ  كتستب لتن الخطتأ ااعتقتاد بتأن القترار اادارن ا، وتبعا  لذلم كان  3سأو القضاد الشالل
 ا 4س وة لعادلة لقوة القض ة اللقض ة 

 
 الفقرة الثالثة:  قوة الشيء المقرر  للقرارات الفردية والقرارات التنظيمية

 

 ن  وة الشيد اللقرر التي تستفيد لنها كل القرارات اادار،ة ل ست ع   درجة  -102
هي عا   ألام ا فراد دون واحدة، فبالنسبة ل قرارات التنظ ل ة، فان  وة ا لر اللقرر 

لراد القرار التنظ لي تلاش ا   الطعن بالقرارات التنظ ل ة، ألا اادارة ف ها دا لا  س طة تعديل وان
لس اللتريرات، ألا القرارات الفرد ة فهي تستفيد لن كالل لفاعيل  وة ا لر اللقرر فهي 

                                                 
(1) M. Hauriou – Précis de droit administratif, p402 

(2) G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif- Op. Cit. T1 p322-323. 

، الشممركة اللبنانيممة األلمانيممة للضمممان ش.م.ل. / 2111ن األول كممانو 24تمماريخ 249( م.ش. قممرار رقممم 3)

 .311ص 1م 2112وزارة اإلقتصاد والتجارة، م.ق.إ.  –الدولة 

 1191بممدون ناشممر طبعممة العممام -الكتمما  األول -الوسمميط فممي القممانون اإلداري اللبنمماني -د. جممان بمماز(  4)

 .211ص
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ن القرارات ااعتراف ة والقرارات تتحصن سواد  لجهة اادارة أو ا فراد، لس ضرورة التفر،  بي
 اانشا  ةا

 وسنعالج هذه اللواض س في البنود اات ة 
   أوا    وة الشيد اللقرر التي يتلتس بها القرار التنظ لي

  ل حقو  واالتاالات ةاللنش  ات وة الشيد اللقرر في القرار ثان ا   
     وة الشيد اللقرر في القرارات ااعتراف ةثالثا   

 
 أواًل: خصوصية قوة الشيء المقرر التي يتمتع بها القرار التنظيمي

 

استنادا  للبدأ  اب  ة ا نظلة اادار،تة ل تعتديل والترييتر، فتان هتذه ا نظلتة تبقت  دا لتا   -109
عرضتتتة  لالرتتتاد عنتتتدلا تتتترى الستتت طة اللختصتتتة، أن ذلتتتم االرتتتاد ضتتترورنا فالرتتتاد التتتنف 

، والقتتتو  بعكتتتل ذلتتتم ي لتتت   ثقتتتاا  لألج تتتا  الالحقتتتة  1سالتنظ لتتتي ألتتتر جتتتا ا فتتتي كتتتل و تتتت
ر  صتتتتالح ة للارستتتتة الستتتت طة تو تتتتد كفتتتتل اللشتتتت  8سبأنظلتتتتة ا تتتتتتالدم وا وضتتتتا  اللستتتتتجدة

التنظ ل تتة ولتتم  قي  تتد استتتعلا  هتتذه الستت طة بفتتترة الن تتة، حيتتث  لكتتن استتتعلالها فتتي كتتل فتتترة 
ة التنظ ل تتتة بشتتتكٍل لستتتبٍ ، أو  لكتتتن التنتتتاا  عتتتن حتتت  للارستتتة الستتت ط ووفقتتتا  ل ظتتتروذ، وا

 ا  3ساالتنا  عن  صدار تدابير تنظ ل ة جديدة"،  ن  اختصاف لتع     بالنظام العام
النصتتوف التنظ ل تتة ا ت نشتت  حقتتا  فتتي اابقتتاد ع يهتتا، فتتال  ل تتم أحتتد حقتتا  لكتستتبا  باابقتتاد ف

لقتضتتتتت ات الظتتتتتروذ فهتتتتتي  اب تتتتتة ل تعتتتتتديل أو االرتتتتتاد تبعتتتتتا  ل،  4سع تتتتت  القتتتتترارات التنظ ل تتتتتة
 ا 1سوالحاجات وعخاصة عندلا تلر لدة طو، ة ع     رارها

                                                 
)1( C.E. 27janvier 1961, Vannier , Rec. p60; C. Yannakopoulos- La notion de 

droits acquis en droit administratif français,Op. Cit. p56 n
o
106. 

(2) G. Jéze – Les Principes généraux du droit administratifs – 2eme édition 1914 

p88 - Cité par R.G. Schwartzenberg – l’Autorité de chose décidée – Op. Cit. 

p352. 

(3) Donnadieu De Vabre – Concl sur C.E. 25/6/1954 Syndicat national de la 

menerie à siègle –D1955 p49 

(4)Braibant Concl sur C.E. 19 Juin 1959,Villard, REC p373; R.G. 

Schwartzenberg – l’Autorité de chose décidée -  op.cit. p355; Puisoye  -  Le retrait 

des actes administratifs, A.J.D.A 1960 p117. 
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وااشكال ة الوحيدة هي لصير الحقو  اللكتسبة والناش ة فتي ظتل النظتام الستاب ، ف تم  ستل  
ااجتهاد اادارن باستخالف لبادد عالة تطبت  بشتكٍل دا تم، ففتي حتاات الضتبط اادارن، 

للستتتوحاة لتتن اعتبتارات ا لتتن والنظتتام العتام، ت طبَّتت  لباشتترة نجتد أن أنظلتتة الضتبط اادارن ا
لهتتتتا، دون أن  كتتتتون ل لختتتاطبين بأحكالهتتتتا حتتت  التتتتتذر  بتتتتالحقو   ع تتت  ا وضتتتتا  التتتتي ت نظ  

   ا 8ساللكتسبة في ظل النظام الساب 
 نتت  يهتتدذ  ، 3سظهتتر القتترار التنظ لتتي كأنتت  النلتتوذج ا صتت ي ل قتترارات غيتتر اللنشتت ة ل حتت "ف

 ستتتع   لتتت  نتيجتتتة التتتذن ون  لتتت  تعتتتديل النظتتتام القتتتانوني القتتتا م بعكتتتل القتتترار الفتتتردن كالقتتتان
رغتتتم أن هنتتتام لخت فتتتة ك  تتتا  وهتتتي تثبيتتتت ا وضتتتا  القا لتتتة التتتتي حصتتتل ع يهتتتا اللستتتتدعيا 

الحقتتتو  اللكتستتتبة عتتتن ا نظلتتتة اادار،تتتة هتتتي  انبثتتتا  اعتتتدة عتتتدم  استتتتقرار ع تتت  اعتبتتتار أنَّ 
 ،لهتذا اللبتدأ  أستال آختر لكتن، ه ا نظلتة ل تعتديل والترييترذ  تة هتا سال القتانوني للبتدأ  اب

ت ستتتعلل ك لتتا كتتان ذلتتم ضتترور،ا ،  تفتتتر  أنطب عتتة الستت طة التنظ ل تتة كتتون لتتن  ستتتخ ف 
 بااستتتتتعلا ا تتو تتتت   ااجتلتتتتاعيوهتتتتذه الستتتت طة فتتتتي تطبيتتتت  القواعتتتتد العالتتتتة ذات الطتتتتابس 

تال لتتة لتتس القواعتتد القا لتتة للتتا أعتتا  تحقيتت  ، فتتاذا لتتا تريَّتترت الظتتروذ ولتتم تعتتد ل 4سا و 
 ا 5ساللنفعتتة العالتتة وجتتب ع تت  اادارة، ترييتتر هتتذه ا نظلتتة لكتتي تحقتت  الرا تتة اللرجتتوة لنهتتا

ذلتتتتم أن للارستتتتة الستتتت طة التنظ ل تتتتة تعنتتتتي بالنستتتتبة ل تتتتذن  لت كهتتتتا  لكان تتتتة تعتتتتديل القواعتتتتد 

                                                                                                                          
وزارة  -، ذي كورال كومباني ليمتد ورفيقتها/ الدولة1119تشرين الثاني  19تاريخ 12م.ش. قرار رقم

، محالت 1114كانون األول  1تاريخ 139م.ش. قرار رقم -.141ص 1م 1111الصناعة والنفط، م.ق.إ. 

، 1112تشرين األول  19تاريخ 19م.ش.قرار رقم - .142ص 1م 1119جرجي الشماو/الدولة، م.ق.إ 

 11ص 1م 1119شركة يونيفرسال غاز ش.م.ل./ الدولة، م.ق.إ. 

م/الدولمة، م.ق.إ. 1م1، شمركة انتربرايمز العقاريمة ش1111تشمرين األول  13تماريخ 1( م.ش. قرار رقم 1)

 .11ص 1م 2113لعام  12العدد 

(2) C.E. 5 Juin 1908 , Marc et Ch. Synd. Des propriétés immobilières de Paris, S. 

1909,3, 13 - Cité par R. G. Schwartzenberg – l’Autorité de chose décidée – op.cit. 

p357 note no 42 

(3)R. Chapus- Droit Administratif Général Op. Cit. Tome I p1139 n
o
1345 . 

(4)J. Carbajo -L’application dans le temps des décisions administratives 

exécutoires OP. Cit. p110. 

(5) J.M. Auby- L’Abrogation des actes administratifs – A.J.D.A. 1967 p 131 

 1112، محالت جرجي الشماو/ الدولة، م.ق.إ. 1114كانون الثاني  2تاريخ 233م.ش. قرار رقم

 .212ص
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ابقتتاد لط تتب اأن  لكان تتة بهتتا ختتاطبين اللوجتتودة فتتي كتتل و تتت دون أن  كتتون لألشتتخاف الل
 ا 1سع   ا نظلة القد لة

 
I- لقرارات المتعلقة بتنظيم المرافق العامةقوة األمر المقرر ل 

هتي نفستها التتي  ، ن الضرورة التي أوجبتت  نشتاد اللرفت  العتام ت ب تة لحاجتات عالتة -110
بت تتتم  د لتتتا  ن الوفتتتا ،تضتتتس حتتتدا  لنشتتتاط ، عنتتتدلا  صتتتب  اللرفتتت  العتتتام غيتتتر ذن لوضتتتو 

هتتتذا أو  ن النشتتتار الفتتتردن هتتتو التتتذن ستتتيتول  بنفستتت  تحقيتتت   ،الحاجتتتات أصتتتب  غيتتتر  تتتا م
 ا   8س، عند ٍذ يتقرر  لراد اللرف  العامالهدذ

ت شتترل هتتذه الفكتترة فتتي أنَّتت   "ا يوجتتد  اعتتدة فتتي القتتانون تفتتر  اابقتتاد ع تت  اللرافتت  العالتتة و 
حتت َّ  لرتتاد  اللرفتت  العتتام، وفكتترة الثبتتات بصتتورة دا لتتة، حيتتث تل تتم الستت طة اللختصتتة دا لتتا  

تتنتتتتاف  لتتتتس لفهتتتتوم اللرفتتتت  العتتتتام، فا فكتتتتار تتطتتتتور والحاجتتتتات تتريَّتتتتر والضتتتترورات تتبتتتتد ، 
أن غا تتتتة اللرافتتتت  العالتتتتة هتتتتي  شتتتتبا  الحاجتتتتات  كلتتتتاا   3سواالكانتتتتات اللال تتتتة تخت تتتت ااا"

ة ع تتت  التتتتأ  م لتتتس القتتتدر ا اللرفتتت  ذهتتتالضتتترور،ة ل جلاعتتتة، وبصتتتورة بديه تتتة يجتتتب أن  ل تتتم 
ا فتتاذا ظهتترت عيتتوب  فتتي تطبيتت  القتترارات اللتع قتتة بتحديتتد  4سالترييترات، أن التكيوتت  اللستتتلر

لت ل فتي القتانون فلتثال   "ا  5سالنطا  الب دن،  لكتن ل ست طة تعتدي ها أو ستحبها فتي أن و تت 
رعطهتا و لا  لنتس ع ت  اللج تل الب تدن للارستة صتالحيت  فتي  لرتاد استتقال  لصت حة الل تاه 

ا  بل و عود ل س طة التنظ ل ة أن تلارل وفي كل حين صتالح اتها فتي تنظت م أو  6سبالب د ة"

                                                 
(1)C.E. 19 mars 2007, Mme X et autres, req. n° 300467. 

الطبعة األولى  –بدون ناشر  –الجزء األول  –المدخل للقانون اإلداري الخاص  –( المغربي، محمود  2)

 21ص 1111

(3)Alibert – Le contrôle juridictionnel de l’administration au moyen du recours 

pour excès de pouvoir – 1926 – p316 – Cité par R. G. Schwartzenberg – 

l’Autorité de chose décidée – Op. Cit.  p353  

(4) R. G. Schwartzenberg – Op. Cit. p353 

 .149ص 1112.ق.إ. م ،رزق / الدولة،  1114أيلول  11تاريخ  192قرار رقم  .ش.م(  2)

داخليمة وبلديممة وزارة ال -، هماني يوسمف وآخمرون/ الدولمة1129آذار  12تماريخ  299( م.ش. قمرار رقمم 9)

 .121ص 1129بعلبك، م.إ. 
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 عتتتادة تنظتتت م  أو تعتتتديل ا نظلتتتة اللتع قتتتة بتتتاللراف  العالتتتة، بلتتتا فيهتتتا ت تتتم التتتتي  تتتد ينتتت ط 
   ا 1ساللشتر  ألر تحق قها  ل  القطا  الخاف

 
II - ظيفة العامةفي حجية القرارات المتعلقة بتنظيم الو 

 

التتتي  ا نظلتتة اادار،تتةوتعتتديل حر،تتة  لرتتاد تتلتتتس اادارة ب ،فتي  طتتار الوظ فتتة العالتتة -111
، وا  كتون  3ستصب  ا حكتام الجديتدة هتي الستار،ة اللفعتو ، بحيث  8ستتع   بوضع ٍة وظ ف ة

،  4س لوظفين أن ح  لكتسب فتي اابقتاد ع ت  نظتام لطبت  بتتار،  دختولهم الحقتل التوظ فيل
بقتاد هتذا بواابقاد ع ت  اللكتستبات التتي  حصتل ع يهتا اللوظت  لتن نتف تنظ لتي لرتبطتة 

 ا 5سالنف التنظ لي
و،تتذك  ر القاضتتي دا لتتا  باستتتحالة التنتتاا  عتتن  ، 6س طبتت  هتتذا اللبتتدأ رغتتم كتتل اتفتتا  لختتال ف

ة ستتت طة االرتتتاد، ارتبتتتار هتتتذه الستتت طة بالنظتتتام العتتتام، لتتتذا فتتتان التعهتتتد الصتتتادر عتتتن الستتت ط
ن القترار اادارن  ابتل   ا  7س، هتو بشتكل أكيتد غيتر لشترو ادار،ة بعدم استبدا   ترار  دارن ا

فتتي كتتل و تتت لالرتتاد، فتت لكن  لرتتا ه حتتت  ولتتو نتتفَّ هتتذا القتترار ع تت  تضتتيي  استتتعلا  حتت  
 ا   2سقبلتاالراد في اللس

اهتتا بتتونصتتل  لتت  نتيجتتة  ر اادارن ا تتعتتار  أن  تتوة ا لتتر اللقتترر التتتي يتلتتتس بهتتا القتترال دَّ
لتتتتس حتتتت  اادارة فتتتتي  لرتتتتاد النصتتتتوف التنظ ل تتتتة ك لتتتتا  تتتتررت ذلتتتتم، وهتتتتذا اللبتتتتدأ هتتتتو لتتتتن 

                                                 
-، نقابة رؤساء  البيع)بائعي التبن بالجملة في لبنان(/ الدولة1111تموز  2تاريخ 993( م.ش. قرار رقم 1)

 .931ص 14عدد 2113وزارة المالية، م.ق.إ. 

قرار رقم م.ش.  – 29ص 1121، م.إ. عيد / الدولة ،1121كانون الثاني  3تاريخ  9قرار رقم .ش. م(  2)

 211قرار رقم  .ش.م -14ص 1121، م.إ. موصللي / بلدية بيروت، 1121كانون األول  11تاريخ  222

 .213ص 1192، م.إ. حداد / الدولة، 1192تموز  14تاريخ 

 .213ص 1194 .إ.مشعيب / الدولة ، 1193تموز  11تاريخ  424قرار رقم  .ش.م(  3)

 .211ص 1191، الدكتور فارو دحروج/ الدولة، م.إ.1191حزيران  1تاريخ  413م.ش. قرار رقم  (4)

(5) C.E. 26 Janvier 1923, Robert- Lafrégeyre, Rec. p67; C.E. 19 Novembre 1955, 

Bouche, Rec. p553. 

(6) C.E. 27 Janvier 1937, Lignon, Rec. p120. 

(7) C.E. 9 Mars 1951, Ville de Villefranche-sur-Sa ône, Rec. p144. 

(8) C.E. 25 Juin1954, Syndicat national de la menerie à siègle, D1955 p49. 
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ول ستتتت لوضتتتس اعتتتترا  لتتتن أن لتتتن  اللستتت لات الواضتتتحة والثابتتتتة التتتتي ا  شتتتوعها شتتتم،
 ا 1سالفقهاد ول  تطب قات ا حصر لها في ااجتهاد

 
 نشئ للحقوق وااللتزاماتالمقوة الشيء المقرر للقرار الفردي  ثانيًا: 

 

طب عة الوظ فة اادار،ة تقتضي أن تكون القرارات اادار،ة  اب ة لالراد ن   -118
والسحب، ولكن للا كان هنام  رارات  دار،ة تول  د حقو ا  لشروعة لآلخر،ن، فان  وة اللقاولة 

وهنا تصب  الالصقة بهذه الحقو  تق  عقبة في وج  تعديل أو سحب القرارات اللذكورة، 
ل رجو  فيها، أو لتلتعة بالقوة  هذه القرارات، استثناد  لن القاعدة العالة اللذكورة غير  اب ةٍ 

هي القواعد  ،والذن  حدد هذه الحقو  التي تلنس االراد استثناد   ،الكال ة ل شيد اللقرر
والحر،ات  حلا ة وحفا الحقو  لالقانون ة وعخاصة  القواعد الدستور،ة التي تشك  ل ضلانة 

 ا  8سالفرد ة
 ذا حترم   باستتثناد الحتالتين التتاليتين ،القرارات اادار،ة هي بطب عتهتا  اب تة لالرتاد والستحبف

ا، أو  ذا كان االراد يتعار  لس الحقو  اللكتسبة التي يجتب حلايتهتا طبقتا  دهالتشر،س  لرا
تستبة هتتي التتتي تتدفس نحتتو لتتن  فتتالحقو  اللكا  3سل قواعتد العالتتة التتتي  قررهتا القضتتاد اادارن 

 ا  ارات اادار،ة لقوة الشيد اللقررالقر 
هلا ألران لنفصالن، ف  ست كل القرارات ل ح ، الح  اللكتسب والقرار اللنش   ا أن 

فالقرار اادارن  الفردن ينش  الحقو  لنذ لحظة  نش ة ل ح  هي لنش ة ل ح  اللكتسباالل
ن  بل تب  ر  فان  ا ينش  الح  اللكتسب، وكذلم ا تو  ع  حت   بل تب  ر  أو نشره، لك

                                                 
(1) C.E. 17 Juillet 1950, Delteil, Rec. p440 – C.E. 23 Mars 1956, Sté Léon 

Claeys, Rec. p135;  C.E. 19 Juin 1959,Villard, Rec. p373 - C.E. 16 Mai 

1962,Syndicat national des personnels de la R.T.F, Rec. 328. 

(2)C. Yannakopoulos - Op. Cit. p28 n
o
49.  

(3) M. Lefébure – Le pouvoir d'action unilatérale de l'administration en droit 

Anglais et Français- Op. Cit. p138. 
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يوجد تنافر بين الح  اللكتسب والقرار التنظ لي، فاذا كان الح  اللكتسب ا ينشأ  ا عن 
 ا  1س رارات فرد ة، لكن  لكن أن يتولَّد عن  رار تنظ لي حقو  لكتسبة

شتتكال ة لناح تتة تعر،تت  ونظر،تتة الحتت  اللكتستتب هتتي لتتن أكثتتر النظر،تتات التتتي أثيتترت حولهتتا  
اللقصود لن الح  اللكتسب، ولناح ة العال تة بتين التعر،ت  ووجتود هتذا الحت ا وبستبب هتذه 
 ،الصتتعوبة انتهتت  الفقهتتاد  لتت  تعر،تت  الحتت  اللكتستتب عبتتر رعطتت  بتتالقرارات اللنشتت ة ل حقتتو  

ذام  ا وهتو 8سوأنت  لتن الوجهتة الوظ ف تة هتو الحت  فتي اللحافظتة ع ت  القترار التذن أنشتأ حقتا  
التتذن  لنتتس لتتن  عتتادة النظتتر بتتالقرار ستتحبا  أو  لرتتاد  أو تعتتد ال  
بالحفتتاظ ع تت  وهتتو الحتت  ا  3س

واابقاد ع   الوضع ات القانون ة التتي أنشتأها القترار، وهتو  اللركا الذن خ ق  القرار اادارن 
 ،ست طة اادار،تةشتك  ل لانعتا  ألتام الو ،  4سيرتبط بالقرارات اادار،تة الفرد تة النها  تة واللشتروعة

 ا  الحقو  اللكتسبة  اللتول  دة عن  رر  دارن  بأن تلل

 
I -   قوة الشيء المقرر للقرارات المشروعة المنشئة للحقوق 
 

 ن القتتتترارات اادار،تتتتة الفرد تتتتة اللنشتتتت ة ل حتتتت ، ينجتتتتا لفعولهتتتتا التتتتتام النتتتتاجا بلجتتتترد  -113
فتتادة صتتاحب العال تتة لنهتتاا وتستتتفيد لتتن  تتوة الشتتي بتتدأ عتتدم ، وتحفتتا بلد اللقتتررصتتدورها وان

ا اعتبتر  ترار ستتحبها ال  ذا كانتت لشتتروعة،  اب يتهتا ل لست تر ااجتهتاد ستتحبها وان بحيتث  حظ  
لرا هتتا لشتتوب بعيتتب تجتتاوا حتتد الستت طة برت  تتب  ون اادارة بفع هتتا  تتد ارتكبتتت خطتتأ، وتكتت 5سوان

 ا   6سلس وليتها
ذا كتتتان الحتتت   ستتتتند بوجتتتوده  لتتت  القتتتانون  نتتت  هتتتو التتتذن  ينظلتتت  و حل تتت ا  ا أن القتتتانون وان

 عتبتتر لصتتدرا  غيتتر لباشتتر لكتتل الحقتتو  أو اللصتتدر البعيتتد لهتتا، ألتتا اللصتتدر القر،تتب ل حتت   
                                                 

)1( C. Yannakopoulos- La notion de droits acquis en droit administratif français - 

Op. Cit. p74 n
o
134. 

(2)C. Yannakopoulos- Op. Cit. p11 n
o
13 et p17 n

o
20.  

(3)C. Santulli - Les droits acquis- RFDA 2001 p87.  
(4) G. Vlachos – Le Retrait des actes administratifs – Rev. adm. 1970 p412  

(5) C.E. 19 novembre 1926, Monzat, Rec. p1002; C.E. 27 avril 1979, Filaire et a., 

Rec. p168; C.E. 1er avril 1996, Peyrard, RDP 1997 p1160 note R. Drago.  
(6) C.E. 21 novembre 1974, Ingrand, Rec p430; C.E. Ass. 1er décembre 1950, 

EDF, Rec. p595 C.E. 1er avril 1996, Peyrard, RDP 1997 p1160 note R. Drago.  
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فهو الذن ي دن لباشرة   ل  وجود حٍ  لعيٍن لشخٍف لعتينا لتذلم  قصتد باللصتدر اللباشتر 
 تتت  لتتتن ل حتتت  بأنتتت  الستتتبب التتتذن يرت  تتتب القتتتانون ع تتت  حصتتتول  خ تتت  حتتت  لتتتن الحقتتتو  أو نق

الوا عتتتتتة القانون تتتتتة أو التصتتتتترذ هتتتتتو شتتتتتخٍف اختتتتترا وعهتتتتتذا اللعنتتتتت  فتتتتتان لصتتتتتدر الحتتتتت  
 ا 1سالقانوني

وااعتراذ بالقرار اادارن كلصدٍر عاٍم ل ح   قوم ع    اعدة عالة ل داها أن  في جل س 
ا حوا  التي  سل  فيها القانون لجهة اادارة باصدار  رارات تقدير،ة لنش ة لحقو  عين ة 

شخص ة، فان هذه القرارات تعتبر اللصدر اللباشر ل حقو  اللشار  ليها، و عتبر القانون  أو
اللصدر غير اللباشر لها كلا هو الشأن بالنسبة ل لصادر ا خرى ل ح ا وحت  تنطب  
هذه القاعدة ا بد لن وجود  انون  سل  لادارة بلباشرة س طتها التقدير،ة، لن ناح ة، 

 ا 8سطر،  لباشرة هذه الس طة ذاتها لن ناح ٍة أخرى عن  ،وعانشاد حقو  
 

والقتترارات اللنشتت ة ل حقتتو  بتتاللعن  الضتتي ،  ،وتنقستتم القتترارات اللنشتت ة ل حقتتو   لتت  التترخف
نلا ت علل حقو ا  هي لوجتودة لتن  بتل  والفر  بينهلا هي أن الرخف ا تنش  حقو ا  جديدة وان

صتبرة عالتة، بحيتث تكتون الرخصتة بلثابتة  نذولكنها فقتط لو وفتة التنفيتذ بنتاد  ع ت  تحتر،م 
  لراد لهذا التحر،م بالنسبة ل لرخف ل  فقط، بينلا يبق  التحر،م لس طا  ع   غيرها 

فانهتا ا ترفتس حظترا  لوضتوعا  ع ت  استتعلا   ،ألا القرارات اللنشت ة ل حقتو  بتاللعن  الضتي 
نلتا تنشت  حقو تا  جديتدة تتدخل بواستطة هتذه القترارات فتي  بع  الحقو  اللوجودة لن  بتل، وان

فتستتتط س القتترارات اادار،تتة اللنشتت ة ل حتت ، أن تنشتت  حقتتا  عين تتا  أو عتتالم العال تتات القانون تتةا 
شخصتتت ا  لتتتم  كتتتن لوجتتتودا  لتتتن  بتتتل، و عتبتتتر القتتترار اادارن هتتتو لصتتتدر هتتتذا الحتتت  طبقتتتا  

ب تدة هتو  ترار ا فلتثال   ن  ترار تصتني   3سل لقصتود بهتذا ااصتطالل فتي فقت  القتانون اللتدني
 دارن لنشتت  ل حقتتو  الشخصتت ة  هتتالي الب تتدة اللصتتنفة لناح تتة تع قتت  بخ تت  لجتتاات علتتل 

                                                 
 211ص 1112منشورات دار النهضة العربية -الكتا  الثاني -المدخل إلى القانون -سعدد. نبيل (  1)

 .29ص 1192-منشورة نشية المعارف باألسكندرية -القرار اإلداري مصدر للحق -د. سمير تناغو(  2)

 .49ص مصدر نفسه ال -د. سمير تناغو(  3)
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جديتتتدة وتحستتتين الب تتتدة لتتتن حيتتتث اللواصتتتالت و  لتتتة العقتتتارات الب ع تتتة ونوع تتتة الح تتتاة فيهتتتا 
 ا 1سواللحافظة ع   التراث الطب عي والثقافي والتار،خي وع   الثروات الحرج ة فيهااا

نا ألام  رار فردن لنش  ل ح ، فال  لكن لادارة الرجو  عن  بحجة لخالفة القانون وك لا ك
 ا ضلن له ة الشهر،ن القانون ة التي  كون فيها القرار عرضة ل طعن لتجاوا حد 

، وذلم لحافظة لن اللشتر  ع   استقرار ا وضا  والحقو  التي تكون  د نشأت  8سالس طة
د يراف  س طة التقدير لن  ة، حيث ترجَّ  الحقو  ع   لا  ل رير بلا فيهم صاحب العال

 ا 3سلخالفات
 

II- قوة الشيء المقرر للقرارات غير  المشروعة المنشئة للحقوق 
 

القرارات اادار،ة اللنش ة ل ح  بصورة لشروعة والتي ذكرنا في البند الساب ، أن  -114
قوة  ل  القرار اادارن غير اللشرو  تستفيد لن  وة الشيد اللقرر، تنتقل هذه الحرلة وال

واللنش  ل ح ا ذلم أن هذه القرارات تستط س رغم عدم لشروعيتها، أن ينشأ عنها حقو  
 لكتسبةا 

لبرر لنحها لقوة الشيد اللقرر في نظر،ة الظاهر، أن في لبدأ احترام الحقو  التي تجد  و 
غير لشرو   لكن أن تنشأ عن   كون  ناكتسبها الرير ظاهر،ا  بحسن الن ةا فالقرار الذ

حقو  للن اكتسبها بحسن ن ة، وكذلم يجب أن تحفا آثار هذا القرار بالنسبة ل رير الذن 
اعتقد بلشروعيت ،  ن عدم اللشروع ة لم تكن ظاهرة بوضول، كلا أن اللستفيد لن هذا 

 ا   4س القرار كان حسن الن ة، ف كون لن اللبرر تثبيت لا اكتسب  لن حقو  
خال  ب ا  ،سحب القرار غير اللشرو لم  كن لن الللكن نطال ا  لن  وة الشيد اللقرر، وا

صدور القرار ا لن تب  ر  أو تار،  أن له ة الرجو  تسرن لن ع    الشهر،ن،له ة 
                                                 

 -، الرائد المتقاعد قبالن أبي صعب ورفاقمه/ الدولمة2112ن الثاني كانو 23تاريخ 211( م.ش. قرار رقم 1)

 .319ص 1م 2112وزارة السياحة، م.ق.إ. 

 1129وزارة الماليمة، م.إ.  –، شمادية الفماخوري/ الدولمة 1129شمباط  3تماريخ  291( م.ش. قرار رقمم  2)

 .193ص

 -4ص 1121ن/ الدولمة، م.إ. ، شمركة جبمر اخموا1129تشمرين األول  21تماريخ 249( م.ش. قرار رقم 3)

وزارة الماليمة، م.إ.  –، شمركة نقمل القموى الكهربائيمة/ الدولمة 1129نيسان  11تاريخ  311م.ش. قرار رقم 

 .122ص 1129

(4)Waline – Note sous C.E. 3 février 1956, de Fontbonne - R.D.P.1956 p859 . 
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جتلاعي في اابقاد ع    رار غير ااعا   ال ر اللشتر  أن دَّ ا فخال  هذه الله ة،  1سنشره
 ،تنق ب الوضع ة ،لكن بعد انقضاد له ة الشهر،ن ان لسألة  بطال أكبر ل، هي لشرو 

تم في ، ة عدم اللشروع ة لن ر  ة الفوض لن ا فضل ر    حيث يرى اللشتر  أنب
 ا (2)التضح ة باللشروع ة في سبيل ثبات ا وضا  اللكتسبة

أستتال  ع ت غيتر اللشتروعة اادار،تة  القترارات تأست ل فكترة عتدم الرجتو  عتن ورفت  فقهتاد 
حقو تا ،  ا  فتتر  بت  أن يول  تدَ  لشترو القترار غيتر ، ذلتم أن ال اعدة حلا ة الحقو  اللكتستبة

 Duguitبلو تتت  ذك  ر نتتت أن شتتتكل لساستتتا  بلبتتتدأ اللشتتتروع ة، وهنتتتا نستتتتط س  ن هتتتذا القتتتو  
عبتتر و تتت،  كتتللتهتتا فتتي  اايتترى أن ا وضتتا  التتتي ي نشتت ها  تترار غيتتر لشتترو   لكتتن  التتذن

   ا 3س سحب جرادهذا القرار لقاد تعو   لعقو  ي دفس لكل فرد تضرر لن الرجو  عن 
 

لتبر،تتر عتتدم الرجتتو   ،كاف تتة  أبتتدا  لتتن الناح تتة النظر،تتة اللكتستتبةتكتتن فكتترة الحقتتو   لتتمو -115
ذا لتتا   ستتوةلتت ل لهتتا  انون تتةالق اللبتتاددفعتتن القتترار اادارن،  اللبتتادد الر،اضتت ة والهندستت ة، وان

فتان ذلتم  اجتلاع تةعتن القترارات اادار،تة غيتر اللشتروعة ع ت  أستل  الرجتو تشك ت نظر،ة 
تنبهتتت اادارة  لتت  لتتا  ذا  عتبتتر  ااجتهتتاد ا للتتاني واليونتتاني بأنتت  و  العل  تتة، لبرراتهتتاستت قون 

 تتترار  دارن غيتتتر لشتتترو  وجتتتب ع يهتتتا استتتتنادا   لتتت  لبتتتدأن  بلوجتتتبوضتتتع ة  انون تتتة لنشتتتأة 
علتتتل ع تتت  الرجتتتو  عتتتن هتتتذا القتتترار، دون أن ت تفتتتت  لتتت  أن ت الفضتتت  ،حستتتن الن تتتة واادارة 

 ااجتهتتادبتتين لتتو في  ااختتتالذ هتتذا هتتو وجتت و ا  4سعتتن تطب قتت  الناشتت ةفتتي النتتتا ج  اانقتتالب
 ااادار،ة غير اللشروعة القراراتالفرنسي وا للاني حو  لسألة الرجو  عن 

للختصتتة أن تستتحب بصتتتورة ل ستت طة اادار،تتة افانتت  يبتترر  الفرنستتي،للج تتل الدولتتة  بالنستتبة
،  ا أنتت   يَّتتد هتتذه الصتتالح ة  5سرجع تتة  تترارا  لنشتت ا  ل حقتتو   ذا كتتان هتتذا القتترار غيتتر لشتترو 
 Dameالشتتهير  تتراره لنتتذ وذلتتم بتتأن يتتتمَّ هتتذا الستتحب ضتتلن له تتة اللراجعتتة القضتتا  ة، 

                                                 
(1)  Marion note sous: C.E Ass.14 mai 1954, Clavel. D. 1954. II p574.  

 1194، انمدره طابوريمان/ الدولمة ـ وزارة الممال، م.إ. 1193تشمرين الثماني 29تماريخ  141م.ش. قرار رقم

 .111ص

(2)C. Yannakopoulos- Op. Cit. p202 n
o
367.  

(3)L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, Op. Cit.  3e éd. 1930 T3 p734. 

(4) M. Stassinopoulos – Traité des actes administratifs – Op. Cit. p255. 

(5)C.E. 16 février 1912, Blanc, Rec. p224.  
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cachet
ت غيتتتتر تتتتتمَّ بلوجبتتتت  الفصتتتتَل بتتتتين له تتتتة ستتتتحب القتتتترارا ا أن تطتتتتورا   ضتتتتا  ا    ، 1س

اللشروعة وله ة الطعن القضتا  ة، فقضت  بتأن اادارة ا تستتط س ستحب  ترار فتردن صتر،  
ا  8سلنش  ل ح   ذا كان غير لشرو   ا ضلن له ة ا رععة أشتهر التتي ت تي  صتدار القترار

ولم  حصل هذا القطس ل تقارب بين له تة الستحب والله تة القضتا  ة بصتورة لفاج تة فتي حكتم 
Ternon خطوت  ا ول  في حكم  حيث نجد Éve

De Laubier وفي حكم  ، 3س
   ا 4س

ألتتا له تتة ا رععتتة أشتتهر لستتحب القتترار الفتتردن اللنشتت  ل حتت  وغيتتر اللشتترو  فتبتتدأ بالستتر،ان 
ا و لكتتن أن تتلتتدد له تتة ا رععتتة أشتتهر  5سلتتن تتتار،   صتتدار القتترار ولتت ل لتتن تتتار،  تب  رتت 

حتتال  للراجعتتة  بطتتا   ضتتا  ة، فتتي هتتذه الحالتتة لستتحب القتترار اادارن  ذا كتتان هتتذا القتترار ل
والتتت  حتتتين ،  6س عتتتود لتتتادارة أن تستتتحب  راراهتتتا غيتتتر اللشتتترو  طي تتتة فتتتترة التنتتتاا  القضتتتا ي

، فتي ضتود نتيجتة الحكتم أعلالهتاالنظتر فتي   عتادة فان لن حت  اادارةصدور الحكم النها ي 
ذا انقضتتت هتتذه الله تتة ولتتم ت ا 7سا علتتا الصتتادر بشتتأن هتتذه  رجتتس اادارة عتتن هتتذا العلتتل وان

عتتن  ولتتم  كتتن  تتد طعتتن ف تت  لتتن  بتتل احتتد ضتتلن الله تتة اللتتذكورة التنتتس ع يهتتا الرجتتو  نها  تتا  
 ا    2سعل ها  ن   كون  د تولد لن  في هذه الحالة ح  لكتسب

                                                 
(1) C.E. 3 Novembre 1922, Dame cachet, Mémento de la jurisprudence 

administrative, Hachette 3
e
 edition 2000 p37. 

(2) C.E. Ass. 26 octobre 2001,Ternon, RFDA 2002 p77, note François Séners; CE, 

avis, 27 juin 2007, Mme V., n° 300143.  

(3)  C.E.14 novembre 1969, Sieur Éve,  Rec. P498. 

(4)  C.E. 24 octobre 1997, De Laubier,  A.J.D.A.1997 p939 

(5)J.Y. Vincent - Acte administratif -Application dans le temps- JCA 2005 Fasc. 

108-30.  
(6)C.E. 14 juin 2004, SCI Saint-Lazare : Dr. adm. 2004, comm.166 note Noguellou 
. 

وزارة  -الرابطمة المارونيمة/ الدولمة -9/2/2113تماريخ 2113-414/2112قرار رقم -(  مجلس القضايا9)

 .1اإلداري ص االجتهادبا   2113لعام  3و2مجلة العدل العدد  -الداخلية

(8)C.E. 3 Nov 1922. Dame Cachet, S.1922.2.p9 Note Hauriou,  R.D.P. 1922 P 

522 Concl Rivet; C.E. 19 Dec 1952 Delle. Mattéi Rec P 594 ; C.E. 14 Mai 1954 

Clavel , D. 1954 P.574 Note Marion R.D.P. 1954 P 801 Note Waline; C.E. Ass 6 

Mai 1966 Ville de Bagneux , R.D.P. 1967 P 339 Concl Braibant; Schwartzenberg: 

L’autorité de chose décidée Op. Cit. P397; J M Auby & R.  Drago- Traité de 

contentieux administratif. Tome III p32 n°1157 . 

 1111-1111، محممالت عبممد الممرحيم ديمما  / الدولممة، م.ق.إ. 1111نيسممان  9تمماريخ 92م.ش. قممرار رقممم

 . 111ص
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غيتر اللشترو   لكتن الرجتو   اادارن ألا لج تل الدولتة ا للتاني ف عتلتد حتال  لرتايرا ، فتالقرار 
الفتتترة  وهتتذه، فتتترة الن تتة لعقولتتة ضتتلنفقتتط ختتال  له تتة اللراجعتتة القضتتا  ة ولكتتن عنتت  لتت ل 
اللبتتتدأ أطتتتو  لتتتن فتتتترة الله تتتة القضتتتا  ة التتتتي يتحتتتدث عنهتتتا لج تتتل الدولتتتة  حيتتتثهتتتي لتتتن 
ا للتاني ع ت  فكترة أن  ااجتهتادتقدير لعقول ة هذه الله ة ل قاضيا و،رتكا  و عودالفرنسي، 

  صتب ابال  ل رجتو  عنت  لنتذ صتدوره وختال  فتترة لتن التالن، وا غير اللشرو   كون   القرار
نا   ا بعد  ل رجتو  عنت    اب يتت هذه الفترة الالن تة، لتذا فتان تحصتن القترار وعتدم  انقضادلحصَّ

الالن تة اللعقولتة، ولكنهتا  الفترة انقضادا تستنتج لن الحقو  التي ي نش  ها هذا القرار وا عن 
 ةاللشتتروع والقناعتة الو تتهتو لو ت  اادارة ختال  هتذا واحت   ت ستتخ ف لتن عنصتر جديتد

 لتتت  حلا تتتة  الحاجتتتةت لتتت  هنتتتا فالوضتتتع ة التتتتي نشتتتأت  تتتد أصتتتبحت نها  تتتة،  ، بتتتأنل لستتتتفيد
ولتت ل احتتتترام  ااجتهتتاد هتتذاا وضتتا  اادار،تتة ا ستتال القتتانوني ل حتتل التتذن تبنتتاه  استتتقرار

ناني  ر،ب  جدا  لن النظر،ة ا للان تة جتاد ف ت  " حكم  ل قضاد ال ب وهناما  1سالحقو  اللكتسبة
 أن وضتتا  لرافقهتتا العالتتة  أوكتتان ل ستت طة العالتتة فتتي لعتتر  لواجهتهتتا للشتتاكل   ذا أنتت 

  تتتت لفاللرفتتتت  العتتتتام،  استتتتتلرار،ةأو  تتتترارات لخالفتتتتة ل قتتتتانون أح انتتتتا ، تألينتتتتا   ا  تتتتتدابير تتختتتتذ 
استتتتتنادا   لتتتت  لبتتتتدأ  اتختتتتذ قتتتتانون ل لستتتتتدعي ااداد بتتتتأن حتتتت  لكتستتتتب لتتتتن  تتتترار لختتتتال  ل

 ا 8س"ااستلرار،ة
وهكذا فان القرارات غير اللشروعة التي تنش  حقو ا ،  كون لها  وة الشيد اللقرر  ذا لم 

 وهيتعلد اادارة  ل  سحبها أو استردادها ضلن له ة اللراجعة أو خال  سير اللحاكلةا 
بحيث يتوجب  ،الناش  ل لستفيد لنها تتلتس بحٍد أدن  لن ااستقرار في الوضس القانوني
ا وأن فكرة استقرار القرار اادارن تقوم  3سع   اادارة احترام الحقو  اللكتسبة الناش ة عنها

ع   أسال  نتاج  لحقو  أو لاا ا أو أوضا  يتلتس بها الرير تجاه اادارة وأن هذا 
ااستقرار كقيد وارد ع    ااستقرار هو الضلان الوحيد لذون اللص حة وبالتالي فان ع ة

                                                 
(1) M. Stassinopoulos – Traité des actes administratifs – Op. Cit. p255. 

 .921ص 1119الفغالي/ الدولة، م.ق.إ.  1119أيار  19تاريخ  921م.ش.  قرار رقم  (2)
 14عمدد 2113، لمورنس زحمول  ورفاقمه/ الدولمة، م.ق.إ. 1111تمموز  9تماريخ 913( م.ش. قرار رقمم 3)

لعمام  12، نسميب أبمو خمزام / الدولمة، م.ق.إ. العمدد 2111شمباط  19تماريخ 114قرار رقمم م.ش. -.922ص

، يعقو  الخوري ورفاقمه/ الدولمة، م.ق.إ. 2111شباط  21تاريخ 392م.ش. قرار رقم -341ص 2م 2113

 .224ص 2م 2114
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حر،ة اادارة تنتفي بانتفاد لص حة ا فراد لن هذه القرارات، وتبعا  انتفاد الح  تستعيد 
اادارة حقها بالرجو  عن القرارات الفرد ة التي أصبحت غير لنش ة ل حقو ، و كون لها 

 ا  1سح  سحب القرار أو  لرا   دون لراعاٍة لله ة
 

III - مقرر للقرارات المنشئة لاللتزاماتقوة الشيء ال 
 

 ل م القرار اادارن الفردن القاب  ة انشاد الحقو  وفر  اللوجبات، وهذه القاب  ة  -116
و ل  أ انون ة  ا  ثار آد بذات  ول   الذن يالقرار لكرَّسة في التعر،  القضا ي ل قرار اادارن بأن  

وذن ص ة  ،هملاتاالتا هدفهم في حقو هم و استف ،لألشخافتأثير بذات  ع   اللركا القانوني 
 عر  ذ أستاذنا الدكتور فوات فرحات و ا  8سلباشرة بوضس ااثار القانون ة لوضس التنفيذ

العلل القانوني الذن تتخذه الس طة اادار،ة بنفسها لتعد   بلوجب  أو بأن  القرار اادارن 
فقتهما و ستنتج الدكتور ترف  تعديل حقو  أو لوجبات اللواطنين بر  النظر عن لوا

، تخذ بصفة انفراد ة، ين  علل  انونيأفرحات لن هذا التعر،  بأن القرار اادارن يتص  ب
 ا  3سيتم بلوجب  تعديل أو رف  تعديل الحقو  واللوجبات، لن  بل س طة  دار،ة

ة ف  ل كل القرارات الفرد ة هي  رارات لنش ة ل ح ، فهنام أنوا  لن القرارات غير لنش 
ل ح  كالقرار الذن  فر  عقوبة، أو يرف  أحد لطالب اللستدعي فهذا القرار هو  رار 

و عتبر تقس م القرارات  ل   رارات لنش ة ل حقو   ا 4سس بي ي ح  ضررا  وا ينش  حقا  
لصال  فرد أو لجلوعة أفراد، والقرارات التي تفر  اللوجبات ع   عات  أحد ا فراد أو 

ل  جانبها توجد  رارات تلن   لجلوعة لن ا فراد هي أحد تقس لات القرار اادارنا وان
الحقو  لصال  أفراد وهي ذاتها تفر  اللوجبات ع   عات  آخر،ن وكذلم هنام  رارات 

                                                 
(1) J.Carbajo - L’application dans le temps des décisions administratives 

exécutoires Op. Cit. p168; R. Chapus- Droit administratif général Op. Cit. Tome 

I- p 1140 nº1346. 

، جمعيممة الممدفاع عممن الحقمموق والحريممات/ 11/11/2113تمماريخ  2114-132/2113( م.ش. قممرار رقممم 2)

 وزارة الداخلية. -الدولة

 .391مرجع سبق ذكره ص -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  3)

(4)C. Yannakopoulos- La notion de droits acquis en droit administratif 

français,Op. Cit. p75 n
o
135.  
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ا فلثال   ن  رار نا  الل ك ة ل لنفعة  1س ستفيد لنها طرذ و،تضرر بذات الو ت طرذ آخر
ادارة، بناد  ع   تفو ٍ  تشر،عي، حيث أعط  ل ةالعالة، هو  رار  صدر عن س طة تقدير،

ا  8ساللشتر  لادارة ثقت  وجعل س طة  صدار  رارات نا  الل ك ة لن اختصاصها وحدها
فكان  رار نا  الل ك ة هو  رار  دارن لنش  لحقو  والتاالات شخص ة وعين ةا فهو  لل 

ات الو ت فان  ينش  حقا  بح  الل ك ة الخاصة، و حرم اللالم لن ل ك  برير  رادت ، وعذ
عين ا  هو ح  ل ك ة الشخف العام ل عقار اللناوعة ل كيت  بعد تسجيل هذا القرار في 
الصح فة العين ة ل عقار اللذكورا و كون لرسوم  عالن اللنفعة العالة فهو لصدر االتاام 

اذ بقرار ا والوا س أن هذا اللنط  الذن  فر  ااعتر  3س وسببا  لن أسباب كسب الل ك ة
نا  الل ك ة كسبٍب لن أسباب اكتساب الل ك ة،  نلا  فر  لن باب أول  ااعتراذ ب  
كلصدٍر لاللتاام،  ن نقل الل ك ة  د تمَّ تنفيذا  التاام بنق ها أنشأه القرار اللقرر ل لنفعة 

عن  ا وكلا هو حا   رار نا  الل ك ة، فان  رار ااست الد هو  رار  دارن  صدر 4سالعالة
س طة تقدير،ة واسعة وهو  رار لنش  لحقو  شخص ة لكل لن اادارة ساستعلا  العقار  

، كلا أن  لنش  التاام  5سولالم العقارسح  التعو   ، ولكن ا تنشأ عن  حقو  عين ة
 ع   عات  لالم العقار بالتخ ي عن استعلا  ل ك ا

ل  جانب القرارات اللنش ة ل حقو  واالتاالات ع    القرارات حٍد سواد، هنام أنوا  لن وان
اادار،ة التي تفر  اللوجبات، ولكي  لت م القرار اادارن القاب  ة لفر  اللوجبات يجب 
حتلا  أن  أتي تطب قا  لنف  انوني أو  جااة تشر،ع ة لسبقة،  ن كل لا يتع   بحقو  

التاالات ع    اللواطنين وحر،اتهم هو في حل  القانون وا  لكن فر  أن لوجبات أو
 عات  اللواطنين أو تقييد حقو هم وحر،اتهم  ا بلقتض  أحكام القانونا

 

                                                 
(1) Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif,Op. Cit, T2 p217. 

 .31ص رجع سابقم -القرار اإلداري مصدر للحق -د. سمير تناغو(  2)

 119صرجمع سمابق م -الجمزء الثمامن -الوسميط فمي شمرح القمانون الممدني -. عبد المرزاق السمنهوريد(  3)

 .41بند

 .41ص رجع سابقم -القرار اإلداري مصدر للحق -د. سمير تناغو(  4)

 .44صلمصدر نفسه ا -د. سمير تناغو(  2)



 

219 

ا والر هي  عالن لارادة لن   وتنقسم القرارات اللنش ة لاللتاالات  ل   سلين -117
جانب العضو اادارن  فر  علال  أو التناعا ا فالعنصر ا ساسي في ا والر هو الحد 

قٍة ت ال  بالطاعة وتجد تطب قاتها ا ساس ة في لجا  الضابطة لن لس م الفرد بطر،
 اادار،ةا 

ألا العقوبات اادار،ة فهي الجااد الذن  أتي بعد ا والر اادار،ة ولن ثمَّ فهي ا تخت ط بها 
 طال ا ، فاالتاام بالطاعة هي لضلون ا لر اادارن بينلا العقوبة هي نتيجة عدم  طاعة 

ا وفي هذا  1سجاادات التأديب ة هي لجلوعة خاصة لن العقوبات اادار،ةهذا ا لرا وال
النو  لن القرارات فان شرر الضرر ا  كون بحاجة  ل  البحث عن  وتفحف وجوده فأن 

 ا  8س ا  تو  س لعقوبة هو علل يرت  ب ضرر 
ادة اادارة وتكون  وة الشيد اللقرر اللوجودة في القرارات اللنش ة لاللتاالات لتو فة ع    ر 

وحدها، حيث  لكنها التخ ي عن  وة الشيد اللقرر اللتواجدة في هذا القرار وتعلد  ل  
سحب  أو  لرا   في أن و ٍت، ول ل لألفراد أن لص حة بالطعن بقرار الرجو  عن  راٍر 
 فر  االتاالات  ن   رار لفيد ول ل  رار ضار فتنتفي بالنسبة ل  أحد أسباب  بو  

 الطعنا
 
 القرارات اإلعترافيةالثًا: قوة الشيء المقرر في ث

 

القتتتترارات ااعتراف تتتتة هتتتتي التتتتتي ا تحتتتتدث ترييتتتترا  فتتتتي اللراكتتتتا القانون تتتتة العالتتتتة أو  -112
أو  ثبتات حالتة  ، 3سالخاصة، و،نحصر دورها فتي تقر،تر أو تأكيتد لركتا  تانوني  تا م لتن  بتل

ر دورهتتا ع تت  التثبتتت لتتن أن الشتترور ، وهتتي بهتتذا اللعنتت  ا تنشتت  حقتتا  بتتل  قتصتت 4سوا ع تتة
كتون و،تشتاب  لتس القترارات ااعتراف تة، القترارات التتي تحددة في القانون تتوافر في الط تبا الل

لن  بيل التا،د الذن ا ي ثر في الحقو  اللقررة  بل صدوره، و كون لث ت  ا بترا التتراخ ف 
                                                 

 .32مرجع سابق ص -القوة التنفيرية للقرار اإلداري -د. عادل سيد فهيم(  1)

 1199، السمممادة ج. ش. ورفاقمممه/ الدولمممة، م.إ. 1199كمممانون الثممماني  11تممماريخ  21( م.ش. قمممرار رقمممم 2)

 . 129ص

(3)C.E. 12 décembre 1941, Mayer, Rec. p213; C.E. 6 mai 1957, Leseigneur, Rec. 

p285.  
(4) C.E. 15 janvier 1943, Thomet, Rec p9. 
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القترارات ذات الطب عتة العارضتة  وا أ 1سفي الحاات التي ا يتط ب فيها القانون أن تترخ ف
أو القتترارات التتتي تعلتتل ع تت   ،  8سوالجتتا ا  انونتتا  العتتدو  عنهتتا، كتتتراخ ف استتتعلا  الطتتر  

لثتل  ترار ااعتالن  عن الوا س أو القانون بشتكٍل ستاب ،تب ان النتا ج القانون ة لوضع ة ناش ة 
تثبتتتتت ح تتتتااة درجتتتتة  ، شتتتتهادة ل  تتتتتة 3سعتتتتن العاللتتتتات التتتتتي نالهتتتتا اللرشتتتت  فتتتتي االتحتتتتان

، أو القتتترارات ذات الطب عتتتة اللال تتتة  5س،   تتترار تعيتتتين حتتتدود الل تتتم العتتتام الطب عتتتي 4سجالع تتتة
التتي تصتفي ، أو  6سالصرذ، كااجراد اللسل  تصتف ة الرواتتب ع ت  أستال ضتم الختدلات 

 ا   7سلبال  لستحقة  حد ا فراد تطب قا  لنٍف  انوني
ه نتف  تانوني أو تنظ لتي، يتوجتب ع يهتا أن تلنحت   ترَّ أ  حت  فعندلا تجتد اادارة نفستها ح تا

الشترور اللقتررة كانتت  التتد ي  فتي لتا  ذا ،  وتقتصر وظ فة اادارة ع    2سعند اللطالبة ب 
القاعتتتدة القانون تتتة تبتتتين النتيجتتتة النها  تتتة ل تصتتترذ، أن اللوجتتتب أو  ن  ،بالقتتتانون لستتتتوفاة

   ا)9(و،جع   فع  ا  الح  الذن يجب ع   القرار أن يبين  

                                                 
(1) C.E. 24 juin 1984, association de sauvegarde de l'église de Castel et du 

chateau deFages, req. n°39485; C.E. 19 juillet 1991, SA Pizza-opéra, Rec p296; 

C.E. 5 mars 1993, C...,  req. n°94142; C.E. 30 juillet 2003, M. David X, req. 

n°241999; CAA Bordeaux, 6 novembre 2006, association des belles dames, 

environnement et patrimoine, req. n°03BX00390   

(2) C.E. 5 mai 1944, Compagnie maritime de l'Afrique orientale, Rec. p129. 

(3) C.E. 11 mai 1987, Ollier, Dr. adm. 1987, comm.. no 349  

(4) C.E. 2 mars 1960, Picard, Rec. p161. 

)5( C.E. 19 mars 11980, Delmas et simbile, R.D.P. 1981 p240 

وزارتي الداخليمة والماليمة، م.إ.  –، حسين مرمل/ الدولة 1129نيسان  11تاريخ  394( م.ش. قرار رقم 9)

 .211ص 1129

(7) C.E. 15 octobre 1976, Buissière, AJDA 1976 p568, chron. Nauwelaers et 

Fabius. 

(8)R. Chapus- Droit administratif général Op. Cit. Tome I- p1140 nº1346.  

م.ش.  -32ص 1م 1119، راممز باسميل/ الدولمة، م.ق.إ. 1112تشمرين األول  11تاريخ 24م.ش. قرار رقم

وزارة العمممل، م.ق.إ.  -ورفاقهمما/ الدولممة  األفمران، نقابممة عمممل 1112تشمرين األول  11تمماريخ 22قمرار رقممم

 .31ص 1م 1119

(9) P. Py – Le Rôle de la volonté dans les actes administratifs unilatéraux- Op. 

Cit. p42.  



 

211 

أن باالكتتان الرجتتو   ولتتن خصا صتت بتتالقرار ااعترافتتي،  رارهتتا اللتختتذ بهتتذه الحالتتة، ستتل  ف 
فحفتا القتانون لترج  فتي  ،شترور اللحتددة فتي القتانون ل لخالفتة ، عنتد أن عنها في كل و ت
 ا   1سوضا ا   استقرار هذه الحاات ع 

  عنهتتا بأنهتتا ل ستتت بقتترار  دارن، هتتي لتتن طب عتتة والقتترارات ااعتراف تتة، هتتي خالفتتا  للتتا  شتتا
نلتتا تتليَّتتا بخاصتت ة أنهتتا  اب تتة ل رجتتو  عنهتتا فتتي كتتل و تتت لعتتدم تولوتتد  ،القتترارات اادار،تتة، وان

حقو  لكتستبة عنهتاا  ف ت ل صتح حا  القتو  بتأن التدور اللنشت  ل قترار اادارن  قتصتر ع ت  
،  ذ يتحقت  هتذا الطتابس اانشتا ي أ ضتا  فتي الحالة التي تستخدم فيها اادارة س طتها التقدير،تة

وعنتتدلا تصتتدر اادارة ل قتترار ااعترافتتي، فهتتي تفعتتل أكثتتر لتتن لجتترد لجتتا  الستت طة اللقيتتدة، 
ن كتتتان –تطبيتتت  أو  علتتتا  أحكتتتام القتتتانون، فهتتتي بتتتالقرار اادارن التتتذن تصتتتدره  بنتتتاد  ع تتت  وان

عالتتتة اللجتتتردة  لتتت  صتتتورة تنقتتتل أحكتتتام القتتتانون التتتذن تطبقتتت  لتتتن صتتتورتها ال -لقيتتتدة ستتت طةٍ 
خاصة وا ع ة ولتع قة بحالة لعينة بالتذات أو بشتخٍف لعتين بالتذات، فتدور الخ ت  واانشتاد 

لت ل فقتط فتي  ،ولن ثتمَّ  كتون  ترارا   دار،تا   ،القرار الطابس اانشا يفيتوفر لهذا ظاهر ول كدا 
نلتا أ ضتا  فتي حالتة صتدوره بنتاد   ع ت  ست طة لقيتدة،  حا  صدوره بناد  ع   س طة تقدير،ة، وان

طاللا كان لادارة دور فتي تقتدير تتوافر شترور  اعتدة عالتة  صتدر القترار تطب قتا  لت ، وعتذلم 
تنقتتل حكتتم هتتذه القاعتتدة العالتتة لتتن حالتتة العلول تتة والتجر،تتد  لتت  حالتتة خاصتتة لحتتددةا فتتال 
 ينبرتتتي ك لتتتا تصتتترفت اادارة بنطتتتا  الستتت طة اللقيتتتدة، أن نهتتتبط بهتتتذا التصتتترذ  لتتت  لستتتتوى 

 ا   8سالعلل التنفيذن اللادن
فاذا ص َّ أن القرار الفردن هو تطبي  لحكتم القتانون، فتال بتد أ ضتا  لتن اعتبتاره لنشت ا  للركتا 

ا عن الوضتس القتانوني اللجترد اللتولتد عتن القتانون، ولتن ثتمَّ ا ينبرتي أن تلي   لفردن خاف 
انشتتاد لركتتا  تتانوني أو بصتتالحيت  ، ننفتتي عتتن العلتتل اادارن التتذن  كتتون تطب قتتا  لتتنٍف عتتام

هتو فتي الو تت ذاتت  تطب قتا  لقاعتدة  انون تة  ، ن كل  رار  دارن لنش  للركا  انوني ،تعدي  

                                                 
 -4ص 1121، شمركة جبممر اخمموان/ الدولممة، م.إ. 1129تشممرين األول  21تمماريخ 249( م.ش. قمرار رقممم1)

. وزارة الماليمة، م.إ –، شمركة نقمل القموى الكهربائيمة/ الدولمة 1129نيسان  11تاريخ  311م.ش. قرار رقم 

وزارتمي الداخليمة  –، حسين مرمل/ الدولمة 1129نيسان  11تاريخ  394م.ش. قرار رقم  -122ص 1129

 .211ص 1129والمالية، م.إ. 

 .199ص رجع سابقمالقرار اإلداري،   - د. محمود حافظ (2)
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، ولت ل لت  أن  8سا وكنا  د بيَّنا أن الس طة اللقيَّدة هي عنصر داختل فتي ركتن اارادة 1سأع  
نستاب ة أو لقيَّتدة، فتاللهم أن تأثير بذات  ع   طب عة القرار، فس ان بأن تكتون  رادة اادارة  ست

  رار  دارنا، أن تكون هذه اارادة لوجودة لنكون ألام تصرذ  انوني  رادن
 

اللثتتل البتتارا ع تت  التتتاام نبتتدأ بتتذكر  فهتتي عديتتدة، لقتترارات ااعتراف تتة،اصتتور وعتتن  -119
  صتتدر بتت   تترار لتتن جهتتة اادارة، ولتتس ذلتتم ا  عتبتتر هتتذا القتترار اللصتتدر اللباشتتر لتت ، بتتل
 ظتتل القتتانون هتتو لصتتدره اللباشتتر، االتتتاام بتتدفس الضتتر،بةا فقتترار التترعط الصتتادر لتتن جهتتة 
اادارة ا  عتبر هو لصدر التاام اللك َّ  بدفس الضر،بة، بل لصدر هذا االتتاام هتو القتانون 
نفس ا وجهة اادارة لم تكن تل تم  صتدار هتذا القترار أو عتدم  صتداره، ولتم تكتن تل تم تحديتد 

ذا القتتترار أو تحديتتد لحتتل التتتتاام اللك َّتت ، ف عتبتتر القتتتانون هتتو اللصتتدر اللباشتتتر لضتتلون هتت
ن كتتان لتتن الفقهتتاد لتتن  عتبتتر أن  تترار التك يتت  بالضتتر،بة هتتو  3سل تك يتت  بتتدفس الضتتر،بة ا وان

   ا 4سلصدر االتاام بدفس الضر،بة
تا،تتل أو تعتتد    ولتتن القتترارات ااعتراف تتة أ ضتتا ، القتترارات اادار،تتة التتتي تصتتدر بتتأثر رجعتتي و 
لج تل التواراد وضع ة  انون ة  ا لة تنفيتذا   حكتام  تانون  ضت  بهتذه التعتد التا لثتل  ترار 

عد لتتة الوجتتود وغيتتر  4/11/1929وا،تتر التتدفا  التتذن اعتبتتر التر  تتات الحاصتت ة بعتتد و تترار 
 6/90 ل  اللفعو  الرجعي الصر،  التوارد فتي القتانون ر تم نيلستنداثر  انوني،   نلنتجة 
 ا 5سلقراراتها  عطادهل حكولة  أجااوالذن 

ت تتم القتترارات التتتي تصتتدر عتتن اادارة لتكتتر،ل وضتتع ة  ،عتراف تتةااقتترارات وتتتدخل فتتي ف تتة ال
 ،أنتجتها  رادة أشخاف تابعين ل ح  الخاف ورتَّب القانون كالتل اللفاعيتل ع ت  هتذه اارادة

بهتتتتا بصتتتتورٍة  ختتتتر،نصتتتتة وانعتتتتالم اابحيتتتتث ا تصتتتتر دور اادارة ع تتتت   بتتتتراا هتتتتذه اارادة الخا
نها  تةا فلتتثال    ن عال تتة الجلع تتة لتتس أعضتتا ها اللنتستتبين  ليهتتا هتتي عال تتة ينظلهتتا القتتانون 

                                                 
 .لمصدر نفسها  - د. محمود حافظ (1)

 وما يليه. 133لمزيد من التفصل انظر ص ( 2)

 .21ص رجع سابقم -القرار اإلداري مصدر للحق -اغود. سمير تن( 3)

(4) G. Jèze, L'acte juridictionnel, R.D.P.1909 p682. 
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 .429ص 2م 1119م.ق.إ. 
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هتتو لتتن عتتداد   –أن الر ابتتة الالحقتتة  –الختتاف، فتكتتون لوافقتتة التتواارة ع تت  أعلتتا  الجلع تتة 
 ا  تع تن حقت بتل ب حقو ا  القرارات ذات الطابس ااعترافي التي ل ل لن شأنها أن تنش  أو تكس

 ا   1سنشأ سابقا  
ا فقتتد  8سلتن القتترارات اادار،تة الفرد تتة التتي تنشتت  لصتاحبها حقتتا  لكتستبا  ورخصتة البنتاد هتتي 

حدد  انون الب د ات له ة لعينة  لكن لتادارة خاللهتا أن تستحب الترخف أو تو ت  ا شترا  
ا  ا  3سا  لكتن الرجتو  عنهتتا فتي البنتاد وأنت  ختارج هتذه الله تة فتان التترخ ف  كستب حقو تا  

لتد عنهتا حقتو  لكتستبة ولتت  تكتون لتن  أن اجتهادات للج ل شورى الدولتة حتددت لتت  يتوَّ
رخصتتتة البنتتتاد ا تنشتتت  بتتتذاتها حقتتتا  القتتترارات ااعتراف تتتةا فتتتاعتبر لج تتتل شتتتورى الدولتتتة بتتتأن 

ع تت  الشتترور  لكتستتبا  لصتتاحبها  ذ أنهتتا لتتن ا علتتا  ااعتراف تتة التتتي تثبتتت انطبتتا  الوضتتس
القانون تة،  ا أن هتذا ا لتر يخت ت   ذا شتر  فتتي استتعلا  الرخصتة فتي النطتا  اللحتدد فيهتتا 

ن  قترن بلخالفة لآلها، ففي هذه الحالة ينشأ عن التنفيذ وااستعلا  وضتس  تانوني ا أودون 
التقيتتد ع تت  يخضتتس  ن ترييتتر  حتتدث فتتي شتترور التتترخ ف، فتتاذا ألالتتت اادارة اللستتتدعي 

 ،أحكتام تنظت م جديتتد  لتل وضتعا   ا لتتا  نشتأ لت  فتتي ظتل حكتم رخصتتة بنتاد نفتذها واستتتعل هاب
 ذا لتتتم تنفتتتذ ا ألتتتا " 4سكتتتان تتتتدبيرها فتتتي ذلتتتم لشتتتوبا  بتجتتتاوا حتتتد الستتت طة ولستتتت الا  اابطتتتا "

فانتت  ا يترتتتب ع يهتتا أن حتت  لكتستتب ح تتا  لشتتار،س التنظتت م والتجليتتل التتتي  ،رخصتتة البنتتاد
رخصتتتة البنتتتاد هتتتي لتتتن القتتترارات ااعتراف تتتة التتتتي تصتتتب  حقتتتا  وهكتتتذا فتتتان  ا 5ستقرهتتتا اادارة"

 ا 6سلكتسبا  في حا  لباشرة تنفيذها

                                                 
رامي النجار ورفاقه/ نادي  2111تموز  3اريخقرار  ت -( محكمة الدرجة األولى في لبنان الشمالي 1)

 293ص 4/2111راسمسقا الرياضي، مجلة العدل العدد

 -ادمما الدفنمة والدولمة -، نبيمه القزي/بلديمة طبرجما كفمر ياسمين1119أيار  1تاريخ 219( م.ش. قرار رقم 2)

 191ش. قمرار رقممم. -919ص2م 1119وزارة الشمؤون البلديمة والقرويمة، م.ق.إ.  -وزارة االشغال العاممة

 .122ص  1193عيسى/بلدية بيروت، م. إ.  1192تشرين الثاني  13تاريخ

 2م 14عمدد 2113، ناديا عشقوتي/ بلدية السهيلة، م.ق.إ. 1111أيار  22تاريخ  293( م.ش. قرار رقم  3)

 .212ص

 1193م. إ. ، الدويري / الدولة وبلدية الحدث، 1192تشرين األول  31تاريخ  944( م.ش. قرار رقم 4)

   .29ص

 . 21ص 1192، زعرور / بلدية جبيل، م.إ. 1192تشرين األول  31تاريخ  932( م.ش. قرار رقم 2)

، جورج حاتم ونجلة جبمر / الدولمة وبلديمة 1111تشرين الثاني  11تاريخ 11-111/11م.ش. قرار رقم (9)

 .122ص 1م 2113لعام  14العقيبة والصفرا، م.ق.إ. العدد 
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تنفيذ أشرا  ترل م وفقا   حكام  انون البناد، ا تتط ب ترخ صا ، بل  حت و لصتاحب العال تة و 
هتذه ا خيتترة أن التذن يرغتب فتتي الق تام بأشتترا  بنتاد أن  قتتدم تصتر،حا  بهتا  لتت  الب د تة وع تت  

تعط تتت    صتتتاا  بالتصتتتر، ا  وهتتتذا اا صتتتا  بالتصتتتر،  وهتتتو عبتتتارة عتتتن أختتتذ الب د تتتة ع لتتتا  
يثبتتتت   التتت  بتتتدفس الرستتتم  ، بشتتترر أن 1سبا شتتترا  التتتتي ستتتينفذها اللالتتتم أو لتتتن  حتتتل لح تتت 

الشتترور القانون تتة  ولتتس عتتدم دفتتس الرستتوم فانتت  تنتفتتي القتتانوني ل رخصتتة ضتتلن له تتة الشتتهرا
ا  لكن اعتبتار اللستتدعي صتاحب و ر اللستدعي لرخصا  ل   انونا  بالشرو  با علا  اعتبا

  ا 8س ح   انوني بالبناد أو أن  نشأ ل  ح  لكتسب ف  
وبالنسبة ل ع م والخبر بتأس ل الجلع ات، الذن  صتدر عتن وا،تر الداخ  تة بنتاد ع ت  الط تب 

ورة آل ة ، بل بعد  نجاا ااجترادات اللقدم لن ل سسي الجلع ة اللذكورة، فهو ا  عط  بص
اللط وبتتة ولوافقتتة اللراجتتس اللختصتتة، وبعتتد التأكتتد لتتن استتت فا   ل شتترور القانون تتة ل تأستت لا 

جتااةٍ  هتو بلثابتة تترخ فٍ  ،وهذا الع تم والخبتر ولكتن  ا 3سبللارستة نشتاطها ةل جلع تة ل لباشتر  وان
ع تتم والخبتتر، حيتتث  ضتت  فتتي لج تتل شتتورى الدولتتة ال بنتتاني لتتم  ستتتقر ع تت  طب عتتة واحتتدة ل 

أنت  ف لتا ختفَّ تأست ل الجلع تات، فتان واارة الداخ  تة تكتفتي بأختذ الع تم بتتألي   حكٍم آختر "
الجلع تتات أو تعتتتديل نظالهتتتا أو تشتتتكيل هي اتهتتتا اادار،تتتةا وهتتتي تعطتتتي لقابتتتل ذلتتتم   صتتتاا  

 فيتد  وستطي نتبنتاه ، وفتي اتجتاهٍ  4س" سل  الع تم والخبتر، التذن ا  شتكل بحتد ذاتت   ترارا   دار،تا  
باعتبار الع م والخبر لن نو  القرارات ااعتراف تة، ورد فتي اجتهتاٍد للج تل شتورى الدولتة بتأن 

واارة  –وأن هتتذه اادارة  ، الجلع تتة ت ستتل بتتارادة ل سستتيها ا بلوجتتب تتترخ ف لتتن اادارة

                                                 
، الرهبانيممة الباسمميلية الحلبيممة للممروم الكاثوليممك/ بلديممة 1119حزيممران  11تمماريخ 912رار رقممم( م.ش. قمم 1)

 . 914ص 2م 1119برمانا، م.ق.إ. 

 2م 2114، إسمممماعيل بمممزي/ بلديمممة كيفمممون، م.ق.إ. 2111نيسمممان  31تممماريخ 423( م.ش. قمممرار رقمممم 2)

 . 929ص

وزارة  –المهندسممين فممي بيممروت/ الدولممة  ، نقابممة1111تشممرين الثمماني  19تمماريخ 91( م.ش. قممرار رقممم 3)

 .122ص 1م 2113لعام  12الداخلية، م.ق.إ. العدد 

 1112، حممممز  النجممممادة/ الدولممممة، م.ق.إ. 1113تشممممرين الثمممماني  21تمممماريخ 131( م.ش. قممممرار رقممممم 4)

 .133ص1م



 

222 

الع تم والخبتر دون هي ل الة بتس  م الل سسين بعد  يداعها ب انا  بتألي  الجلع ة،  –الداخ  ة 
 ا 1س بطاد وهي ا تتلتس في ذلم بأ ة س طة  ستنساب ة

نتتا ج انتخابتات النقابتات والجلع تات وااتحتادات فهتي ل ستت بحاجتة كتي تصتب  نافتذة  وحو 
بتل أن اانتخابتات  ،لصدور أن  رار  دارن ل لوافقة ع يها لتن  بتل واارة العلتل ،ولعلوا  بها

 نها هي نافذة بحد ذاتها وف  ا حكام القانون ة والتنظ ل ةابلجرد  جرا ها وااعالن ع
وانعتتتالن نتا جتتت  لتتتن  بتتتل أفتتتراد هتتتذه  ،فتتتاجراد اانتخابتتتات فتتتي جلع تتتة أو اتحتتتاد أو نقابتتتة لتتتا

الجلع ة  نلا هو لن الحقو  الفرد ة والحر،ات العالة التي كف ها الدستور والقتوانين الوضتع ة 
باللوافقتتة ع تت  نتتتا ج اانتختتاب، لتتن القتترارات ااعتراف تتة  ذا النافتتذةا ف كتتون  تترار واارة العلتتل 

بتتل تستتتخ ف  ،ا تصتتر  انونتتا  ع تت  أختتذ الع تتم ولتت ل لتتن شتتأنها أن تنشتت  أو تكستتب حقو تتا  
 ا   8سالنتا ج اللباشرة لحالة  انون ة أو تنظ ل ة

رفت   تنظ م الجلع ات وااتحادات الر،اض ة وسير ا علا  فيهتا واانتستاب أوكذلم، فان و 
اانتستاب  لتت  لجالستها وك ف تتة تتألي  ت تتم اللجتتالل اادار،تة أو التنفيذ تتة وتوا،تس اللهتتام فتتي 

ت بحاجتة لتن أجتل نفاذهتا، أن ول ست ،هي  رارات نافذة بحد ذاتها ،لا بينهم وفصل ا عضاد
بتتل  ن التتتدابير اللتختتذة لتتن  بتتل هتتذه  فقتتة ع يهتتا لتتن  بتتل اادارة،  تترار  دارن ل لوا صتتدر 
، هتتتتي نافتتتتذة بحتتتتد ذاتهتتتتا، بلجتتتترد اتخاذهتتتتا وااعتتتتالن تستتتتيير ألورهتتتتالع تتتات وااتحتتتتادات الجل
، وا،ر  تترارا  باللوافقتتة ع تت  أعلتتا  الجلع تتات أو ااتحتتادات الر،اضتت ةالتتا فتتاذا أصتتدر  3سعنهتتا

 لقتترارات ااعتراف تتة التتي لتت ل لتن شتتأنها أن تنشت  أو تكستتب حقو تتا  فتان هتتذا القترار هتتو لتن ا
 ا 4س ج اللباشرة لحالة  انون ة سابقةبل تستخ ف النتا

ذا فتتتر   تتتتانون الشتتتركات ا جنب تتتتة ع تتتت  الشتتتركات اللرف تتتتة ا جنب تتتة أن تصتتتترل للكتتتتتب  وان
كل ترييتر لوكيتل عن و  ،الحلا ة التجار،ة والصناع ة عن كل ا،ادة أو نقصان في رأل اللا 

                                                 
 2م 1111، جمعيممة الصممداقة الهنديممة/ الدولممة، م.ق.إ. 1111تممموز  13تمماريخ 931( م.ش. قممرار رقممم 1)

، جمعيممة متخرجممي جامعممة 2119كممانون الثمماني  24تمماريخ 2119-213/2112م.ش. قممرار رقممم -931ص

 .131ص 1/2119وزارة الداخلية والبلديات، مجلة العدل -بيروت العربية/ الدولة

. 211ص 2م 2114، علي حوماني/ الدولة، م.ق.إ. 2111شباط  29تاريخ 341( م.ش. قرار رقم 2)

 2119، فارو مسعد/ الدولة، وزارة الشبا  والرياضة، م.ق.إ. 2113آذار  24خ تاري 319م.ش. قرار رقم

 .929ص 2م

 .243ص 2م 1111، خليل نحاو / الدولة، م.ق.إ. 1111حزيران  1تاريخ 911( م.ش. قرار رقم 3)

(4)R. Chapus- Droit administratif général Op. Cit. Tome I- p1140 n
o
 1346. 
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م لتتتن ،  تصتتتر الالع تتتم والخبتتتر بتعتتتديل النظتتتام ا ساستتتي  بنتتتاد ع تتت  صتتتدر الشتتتركة، ف  اللقتتتدَّ
الشركة، فان هذا الع تم والخبتر لتم ينشت  بحتد ذاتت  ك انتا   انون تا  جديتدا  أو وا عتا   انون تا  جديتدا  
ثباتتتتا  لتتتذلم أصتتتدرت   نلتتتا ا تصتتتر دور التتتواارة ع تتت  تتتتدو،ن تصتتتر،  الشتتتركة فتتتي ستتتجالتها وان

 ا 1سل اانشا  ةالواارة تعديل الع م والخبر، الذن يوص  بأن  لن القرارات ااعتراف ة ول 
وفي ا وضا  الوظ ف تة يوجتد لكتان ل قترارات ااعتراف تة، فقترار  حالتة اللوظت  ع ت  التقاعتد 

تع تتن انطبتتا  اللعال تتة ع تت   عتراف تتة،  ن اادارةلتتن القتترارات اا هتتو الخدلتتة لتتن  صتترف وأ
انتهتاد الخدلتة  ،ا وضا  القانون ة ع   اعتبار أن ب وغ السن القانون ة ينتج حكلا  وآل ا  وعفوا  

ع تتوغ اللستتتدعي ل درجتتة السادستتة فتتو  القلتتة  كتتون  تتد ، و  8س وانقطتتا  صتت ة اللوظتت  بادارتتت 
استنفذ عدد الدرجات ا  ص  فو  القلتة فتي هتذه الرتبتة، وهتذا لتا  حتو  دون  عطا ت  درجتة 

ع ت   سابعة فو  القلة، فاذا كانت اادارة  د لنحت  هتذه الدرجتة ثتمَّ علتدت بعتد أرعتس ستنوات
تصتتح   الوضتتس وستتحب  تترار لنحتت  هتتذه الدرجتتة، فتتان  رارهتتا  كتتون لتوافقتتا  وأحكتتام القتتانونا 
ذلم أن لقرارات تحديد الدرجة ولقدار الراتب الصفة ااعتراف ة، و ح  بالتتالي لتادارة ودونلتا 

 ا   3ساصطدام بلبدأ الحقو  اللكتسبة  أن ت ريها في أن و ت يتبين لها ف   عدم  انونيتها
وبالنسبة لا الة الحكل ة لعضو اللج ل الب دن، فتان  ترار اللحتافا بتاعالن اا التة الحكل تة 

لتتن  تتانون الب تتد ات، فهتتو  89بستتبب وجتتوده فتتي  حتتدى حتتاات التلتتانس، ستتندا   حكتتام اللتتادة
 عتبر لن القرارات ااعتراف ة أو ااعالن ة التي تكر  ل ااستقالة الحاص ة بحكم القانون 
 ا   4س

 
، لع َّقتة القترارات ااعتراف تةونختم هذه الفقرة بالقو  أن  وة الشيد اللقترر، تكتون فتي  -180

ع   توافر الشرور اللحددة في القانون، فاذا االت هذه الشرور أو تريَّرت، االتت  توة الشتيد 
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 2113، مصمممطفى العيتممماني/ بلديمممة بيمممروت، م.ق.إ. 1111نيسمممان  22تممماريخ 411ش. قمممرار رقمممم( م. 3)

 .412ص 14العدد

وزارة الداخليمة  -، إيلي هيكمل/ الدولمة2119كانون الثاني  21تاريخ  2119-2119/ 249م.ش. قرار رفم (4)

 .993ص 2/2119والبلديات، مجلة العدل عدد
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بتتتدون التقيتتتد بتتتأن له تتتة القتتترار اادارن ااعترافتتتي  اللقتتترر، وألكتتتن تبعتتتا  لتتتذلم الرجتتتو  عتتتن
 ن ةا انو 
 
 
 
 
 
 

 الفصل  الثاني:
 قوة الشيء المقرر  و إعادة النظر بالقرارات اإلدارية

 
، ا تعنتتي للقتترر التتتي يتلتتتس بهتتا هتتذا القتترار ن حج تتة القتترار اادارن أو  تتوة ا لتتر ا -181

ا و،نستجم هتذا الحت  لتس  1سبصورة لط قة وجالدة أن اادارة ا تستط س  عادة النظتر بقراراتهتا
 فتتة اادار،تتة بتتذاتها، التتتي ا تهتتدذ ل حصتتو  ع تت  ال قتتين القتتانوني وهتتو لهلتتة وظالطب عتتة 

ا حكتتام، ولكتتن هدفتت  الوصتتو   لتت  نتيجتتة عل  تتة للصتت حة الدولتتة فتتي حتتدود القتتانونا ولتتن 
واجتتب اادارة أن تالحتت  لتط بتتات اللجتلتتس وتكي  تت   راراتهتتا لتتس الوا تتس الجديتتد، فالتتذن يتفتت  

د فتتترة  صتتيرة لتتن التتالن أن  صتتب  غيتتر لتفتتٍ  لعهتتا بستتبب لتتس اللصتت حة العالتتة  لكتتن بعتت
ترير الظروذ خال  ت تم اللتدة، ولقتضت ات لصت حة الدولتة  لكتن أن تتطتور وتتريتر بحيتث 

الستت طة فا  8سا تستتتط س الستت طة اادار،تتة التلستتم با ستتباب التتتي دفعتهتتا  لتت   صتتدار القتترار
 ا  ذا ستتتتط س بعتتتد ذلتتتم أن تتح تتتل لنتتت ، اادار،تتتة تتتترتبط بتتتالقرار اادارن فتتتور  صتتتداره وا ت

ا يجتتتوا أن تستتتتلرَّ حالتتتة لخالفتتتة هنتتتا اللصتتت حة العالتتتة اتختتتاذ  تتترار  دارن جديتتتد،  تبتتتتط َّ 
 ا   3سل لص حة العالة ولو ليوٍم واحد

                                                 
(1)R. G. Schwartzenberg-  L’autorité de chose décidée- Op. Cit P207.   
(2)R. G. Schwartzenberg-  Op. Cit P207.   

 .43ص 1194منشورات دار النهضة العربية  -نظرية سحب القرارات اإلدارية -د. عبد القادر  خليل(  3)
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ا  1سفتتالقرار اادارن يولتتد بقتتوة تنفيذ تتة ذات تتة تجتتد حجتهتتا فتتي  ر،نتتة اللشتتروع ة وجتتودا  وعتتدلا  
شيد اللقرر التي تتحصتل فتي  توة  ثبتات لبن تة ع ت   ر،نتة التولَّدت  وة عناصر القرار ولن 

بلعنتتتاه الواستتتس، فتتتال  قتصتتتر  (2سبستتت طة باللشتتتروع ة، أن أن القتتترار اادارن لطتتتاب  ل قتتتانون 
ع تتت  التشتتتر،عات الوضتتتع ة بتتتل ينطبتتت  ع تتت  لعنتتت  القتتتانون كقاعتتتدة عالتتتة لجتتتردة لكفولتتتة 

وشترط  وأساست ا ففتي الدولتة القانون تة  ستتحيل ع ت   ا فالقانون هو حد القترار اادارن باجبار
نلتتا هتتي دا لتتا  وأبتتدا  ل التتة بتتأن  اادارة أن تتصتترذ ع تت  عكتتل القتتانون أو بتتدون  تتانون، وان

فأعلتتتا  الستتت طة التنفيذ تتتة ولتتتا تأت تتت  اادارة لتتتن أعلتتتا   دار،تتتة  تتصتتترذ بنتتتاد  ع تتت   تتتانونا
والتنفيتتتذ ا  لكتتتن اادارة لخالفتتتة ا حكتتتام  تطب قتتا  وتنفيتتتذا  ل قتتتوانينا وفتتتي نطتتتا  هتتتذا التطبيتتت 

 ا 3سالقانون ة التي تعلل ع   تنفيذها
وبسبب ارتبار القترار اادارن بتنف  تانوني، ينتدلج بلجترد صتدوره عتن جهتة اادارة بارادتهتا 
اللنفتردة وبشتكٍل فتورن ضتلن النظتام القتانوني، و حتتوا لتن لحظتة صتدوره ع ت  كالتل ااثتتار 

 ا   4سبقر،نة اللشروع ةالقانون ة ولتلتعا  

ر لشتتروع ة القترار وا ،  5سهتتذا التتتار، فتي  حكم ع ت  شتترعيت  فتت ،اادارن بتتتار،  صتدوره وتقتدَّ
 لكتتتن تصتتتح   القتتترار اادارن اللشتتتوب بأحتتتد العيتتتوب، ذلتتتم أن الباطتتتل لهتتتذا الستتتبب يبقتتت  

                                                 
(1) M. Tourdias - Le sursis à éxecution des décisions administratives, LGDJ 1957 

p8. 

 212مرجع سابق ص -القوة التنفيرية للقرار اإلداري -د. عادل سيد فهيم(  2)

. بمرات المعنمى: 214ص 1199، نبيمه بمادري/ الدولمة، م.إ. 1199تموز  14تاريخ 111م.ش. قرار رقم3))

 .212ص 1199، عبد الباسط الغندور/ الدولة، م.إ. 1199آ   11تاريخ  1121م.ش. قرار رقم

 .123مرجع سبق ذكره هامش ص -وة التنفيرية للقرار اإلداريالق -فهيم، عادل(4)

(5) R. Chapus- Droit administratif général Op. Cit. Tome I- p 1123 n
o
 1335; J.J. 

Israèl - La régularisation en droit administratif- Op. Cit. p141. 

وزارة المالية/ نقابة موظفي وعمال  -لة، الدو1119تشرين الثاني  21تاريخ 11مجلس القضايا قرار رقم

 11تاريخ 211مجلس القضايا قرار رقم -113ص 1م 1111إدارة حصر التبن والتنباك في لبنان، م.ق.إ. 

، نقابة موظفي وعمال ادارة حصر التبن والتنباك في لبنان/الدولة ـ وزارة المالية، 1119كانون الثاني 

، نبيه 1111كانون األول  19تاريخ 11- 112/11 م.ش. قرار رقم -.391ص 1م 1119م.ق.إ. 

 .113ص 1م 2113لعام  14دمشقي/الدولة وشركة حجرالجبل ش.م.م. ، م.ق.إ. العدد 

C.E. 30 juillet 2003, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs [Gemtrot], 

AJDA 2003 p1813, chron. Donnat et Casas. 

 ه األطروحة.من هر 12انظر أيضاب ص
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ان اجتهتادا  ولتس ذلتم فت ا 1سباطال  ولا  لكن فع   هو اتختاذ  ترار جديتد يتالفت  العيتب الستاب 
بأن ا علا  اادار،تة تصتب  صتح حة بتاوا  العيتوب التتي تشتوعها  ذا أصتبحت لتفقتة  ض  

لتتتس ا حكتتتام القانون تتتة الجديتتتدة التتتتي صتتتدرت بعتتتدها تعتتتد ال  أو  لرتتتاد لألحكتتتام الستتتابقة التتتتي 
 لتتت  تصتتتدي  علتتتال  تنظ ل تتتا   ستتتب  لتتتادارة أن كتتتأن  علتتتد اللشتتتتر   ا 8سكانتتتت لخالفتتتة لهتتتا

تتب هتتذا العلتتل لربتتة اابطتتا ،  ا أن هتتذا اتخذتتت  ، فتتاذا كتتان لتتن شتتأن هتتذا التصتتدي  أن يجن  
 ا   3سالتصدي  ل ل لن شأن  أن  صح  أو يا،ل العيوب التي تعترن هذا القرار

أولهلتا أن تكتون اادارة   ولكي ي جأ اللشتر   ل  وسي ة التصدي   قتضي أن يتحقت  شترطين
بااستتلرار فتتي  ، وثانيهلتا أن ترغتتب اادارةار غيتر صتتح  وكتتان هتذا القتتر  ، تد أصتتدرت  ترارا  

ألتتام  تشتتر،عيٍ   قتت  كعتتا  ٍ ، فف تتأتي التصتتدي  التشتتر،عي ل رطتتي العيتتب التتذن  شتتوب  ،تطب قتت 
أو  ،ف صتتتب  نصتتتا  تشتتتر،ع ا   ، بطالتتت ا و أختتتذ هتتتذا التصتتتدي   لتتتا شتتتكل  دلتتتاج القتتترار بالقتتتانون 

لتن ، لكتن  4ساابقاد ع ت  صتفت  اادار،تة يدعم هذا القرار ف حجب عن  كل  لكان ة طعن لس
 ا  5سباطل  دارنٍ  ع   تصح   عللٍ  ، با دال ع   اللشتر حتج الفقهاد لن أ

 776ولتتن ا لث تتة ع تت  اللصتتاد ة التشتتر،ع ة فتتي لبنتتان نتتذكر،  صتتدار اللشتتتر  ل قتتانون ر تتم
ل ات، اللتع تتت  بتعتتتديل طر،قتتتة   تتتال اللستتتافات بتتتين الصتتتيد 8006تشتتتر،ن الثتتتاني  11تتتتار، 

وذلتتم حستتلا  ل ختتالذ التتدا ر حتتو  جتتواا تطبيتت  تعلتت م  دارن يتع تت  بتحديتتد اللستتافة، وكتتان 
، فتتأدت لفاعيتتل  6سلج تتل شتتورى الدولتتة  تتد أبطتتل رخصتتة صتتيدل ة للخالفتهتتا شتترر اللستتافة

وبالتتتتالي ستتتي تام لج تتتل شتتتورى الدولتتتة فتتتي  ،القتتتانون  لتتت  تصتتتدي  التعلتتت م بلفعتتتوٍ  رجعتتتي
ا رغبتتة اللشتتتر بتتاالتاام ب - صتتدر حتتت  اان حكلتتا  فيهتتا التتتي لتتم -ةلراجعتتة  عتتادة اللحاكلتت

                                                 
(1)R. Chapus- Droit administratif général Op. Cit. Tome I- p1001 n

o
1213 et 1235; 

J.J. Israèl - La régularisation en droit administratif- Op. Cit. p20. 

، د. بطرو أبو زيد ورفاقه/ الدولة وآخرون، 1111كانون األول  3تاريخ 11-121/11م.ش. قرار رقم 

 .141ص 1م 2113لعام  14. العدد م.ق.إ

 .19ص 1194الدولة، م.إ.  –، عبد اللطيف فخري/بلدية صيدا 1/9/1194تاريخ 131م.ش. قرار (  2)

(3)J.J. Israèl - La régularisation en droit administratif- Op. Cit. p13.  
(4) D. Renders –  La consolidation législative de l'acte administratif unilatéral – 

LGDJ 2003 notamment p16, 230 et 234.  

(5)R. Carré de Malberg - Contribution à la théorie générale de l'Etat, Op. Cit. T1 

p685. 

الصيدلي حسين السيد دمحم الحسيني/ الدولة  1/12/2112تاريخ  2119-149/2112( م.ش. قرار رقم  9)

 .خليل امبريس  راهيمإبالصيدلي  -اللبنانية 
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 تتتتتتار،  88 ر تتتتتم ااشتتتتتتراعي اللرستتتتتومتصتتتتتدي  اللشتتتتتتر  بلوجتتتتتب عتتتتتن نتتتتتذكر لثتتتتتا  آختتتتتر 
 تتتتتألي القاضتتتتي ب 17/18/1976 تتتتتار،  35/1 ر تتتتملقتتتترار لج تتتتل التتتتواراد  12/3/1977
 ا  لاغاثة ع  اال هي ةال

ن لج تل التواراد بوضتس ر ت ل اللحتاكم الجعفر،تة وكلثا  ثالث نتذكر  ضت ة صتدور  ترار عت
ل  1سبتصتتترذ ر تتت ل لج تتتل التتتواراد، وللتتتا كتتتان هتتتذا القتتترار لحتتتال  للراجعتتتة  ضتتتا  ة ، تتتتدخَّ

يجيتتتا وضتتتس ر ستتتاد اللحتتتاكم  1995/ /18/1تتتتار،   406ر تتتم اللشتتتتر  وأصتتتدر القتتتانون 
 فت  وأصتدر ، فأصتر اللشتتر  ع ت  لو  8سبتصرذ ر  ل الحكولة، فأبط   اللج تل الدستتورن 

صتتدر عتتن لج تتل التتواراد لرستتوم جديتتد يتتنف ثتتمَّ  71/8/7995 تاايخ   254القتتانون ر تتم 
بلثابتتتة  تتترار هتتتذا اللرستتتوم  عتبتتتر ، بحيتتتث وضتتتس الشتتتي  حستتتن عبتتتد الستتتاتر بالتصتتترذع تتت  

 تصح حي ل قرار ا و ا
 

نتوا   ذا كانت حج تة أو  توة ا لتر اللقترر التتي يتلتتس بهتا القترار اادارن تتالام كتل أ -188
انقضتتاد له تتة الطعتتن ا  عتتود  ن د  أكانتتت فرد تتة أم تنظ ل تتة، فبعتتد القتترارات اادار،تتة، ستتوا

أن  ط بتتوا  بطالهتتا لهلتتا كانتتت درجتتة عتتدم اللشتتروع ة التتتي  ،لتتن اللختتاطبين بهتتذه القتترارات
بحيتث يبقت  القترار اادارن ستارن اللفعتو  لتا تشوعها لتا لتم يت دن هتذا العيتب  لت  اانعتداما 

، وبالتتالي فانت  ا أثتر للترور التالن  3سعدَّ  أو يبطل أو  ستحب أو تع تن عتدم لشتروعيت لم  
ا حتتت  ولتتو كتتان القتترار اادارن لحتتل طعتتن  بطتتا  ألتتتام  4سالعشتترن ع  تت  أو ع تت  لفاعي تت 

لج تتل شتتورى الدولتتة، فانتت  يبقتت  ستتارن اللفعتتو  حتتت  صتتدور  تترار  بطالتت ا و عتتود لتتادارة 

                                                 
رئاسة مجلس -، الشيخ حسن عبد الساتر / الدولة1111نيسان 4تاريخ 299مجلس القضايا قرار رقم (1)

 .211ص 2م 2113لعام  12الوزراء، م.ق.إ. العدد 
(2)

/ 12/1تاريخ  419الصادر بمراجعة إبطال  القانون رقم  11/2/1112تاريخ 2/12م.د. قرار رقم

المجلس  -ديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري والمتعلق بتع 1112/

 . 43ص 1119-1114الدستوري

(3)C.E. 18 mai 1973, ville de cayenne, req n°78734 

وزارة البريد  -، نعمة شكيبان/ الدولة2112كانون الثاني  24تاريخ  311( م.ش. قرار رقم 4)

 .412ص 1م 2112ق.إ. والمواصالت السلكية والالسلكية، م.
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، هتتذا باستتتثناد القترارات اادار،تتة التتتي  1سرارات فرد تتة تطب قتتا   حكالت اتختاذ التتتدابير بصتتورة  ت
 ا   8ستحدد للفاعي ها والعلل بها أجال  لعينا  فهي تسقط بح و  ا جل

أن عتتتا ٍ  ألتتتام  -لالعتبتتتارات التتتتي بيناهتتتا- تتتوة الشتتتيد اللقتتترر لتتتم تعتتتد تشتتتك  ل وهكتتتذا، فتتتان 
وبحتتذٍر شتتديد بتتدأ  طبَّتت  هتتذا اللبتتدأ ع تت  القتترارات  ،لطالبتة اادارة بالرتتاد  القتترارات التنظ ل تتة

الفرد ة، كلا تصطدم  وة الشيد اللقرر بجواا الدفس بعتدم لشتروع ة القترارات التنظ ل تة، ألتا 
دة لتتن  توة الشتيد اللقتررا فهتتذه اللوضتوعات هتي لحتل بحثنتتا  القترارات عد لتة الوجتود فلجترَّ

 في هذا الفصل وفقا  لآلتي 
  ة الشيد اللقرر واالراد ااجبارن لألنظلة غير اللشروعةاالفقرة ا ول    و 

 .الفقرة الثان ة  تجاوا  وة الشيد اللقرر ل قرارات الفرد ة في حااٍت خاصة

 .الفقرة الثالثة   وة الشيد اللقرر والدفس بعدم لشروع ة ا نظلة اادار،ة

 
 الفقرة األولى: قوة الشيء المقرر لألنظمة غير المشروعة 

تتن هتتذه القتترارات  س ن  تتوة الشتتيد اللقتترر التتتي تتلتتت -183 بهتتا القتترارات اادار،تتة والتتتي تحص  
لن كل لطالبٍة بالرا ها أو الرجو  عنهتا  ا ضتلن له تة ضت قة جتدا ، لتم  عتد اللبتدأ اللهت لن 
فتتتي حقتتتل القتتترار اادارن،  ذ شتتتعر القضتتتاد أن هتتتذا اللبتتتدأ لتتتم  عتتتد لتال لتتتا  لتتتس لقتضتتت ات 

دارة التي تتقيتد عنتد  صتدار  راراتهتا بالقتانون، فتان ع يهتا لتن بتاب أولت   ذا لتا اللجتلسا فاا
هتتتي خالفتتتت  وحتتتادت عنتتت  أن تعتتتود وتحترلتتت  وذلتتتم بتتتأن ترجتتتس عتتتن هتتتذه القتتترارات اللخالفتتتة 
ل تتد لبتتدأ  لتتتاام اادارة  ل قتتانون، بتتل ع يهتتتا واجتتب أن تستتحب  راراتهتتتا اللخالفتتة لتت ا فكتتتان أن و 

ر،تتة غيتر اللشتتروعة، وهتو اللبتتدأ التذن ستتب  ل فقت  أن دعتتا  لت  اعتلتتاده، بالرتاد ا نظلتة اادا
 ن النتيجتتتتة اللنطق تتتتة للبتتتتدأ اللشتتتتروع ة هتتتتو جتتتتواا ستتتتحب القتتتترار غيتتتتر اللشتتتترو  فتتتتي أن 

لوجتتب  لرتتتاد ا نظلتتة غيتتر اللشتتروعة، ضتترورة  انون تتتة ا وغتتدت اللطالبتتة بتطبيتت   3سو تتت

                                                 
، شركة انتركونتيننتال انشورنس كومباني/ الدولة، م.ق.إ. 1111أيار  12تاريخ 222( م.ش. قرار رقم 1)

 .231ص 14العدد 2113

 2م 1119، ورثة خليل صليبا/ بلدية جونية، م.ق.إ. 1112أيار  11تاريخ  192( م.ش. قرار رقم 2)

 .999ص

(3)L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, Op. Cit.  T3 p784. 
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ا نظلتتتتة غيتتتتر اللشتتتتروعة ثتتتتمَّ بتتتتدأت تتكتتتتون تحققتتتتت عبتتتتر   تتتترار لبتتتتدأ  لتتتتاام اادارة بالرتتتتاد 
 ا  (1س رهاصات انتقا  هذا اللبدأ  ل  نطا  القرارات غير التنظ ل ة فالقرارات الفرد ة

فتتالقرار التتذن ينشتتأ غيتتر لشتترو  لعيتتب  شتتوب ، يبقتت  لتتس ذلتتم نافتتذا  وت تتتام اادارة وا فتتراد بتت  
ضتاد له تة الشتهر،ن، لتا لتم تصتل ع   السواد، و طبق  القضاد، وا  لكن الطعن بت  بعتد انق

 ااانعدامعدم اللشروع ة  ل  درجة 
 وسنعالج هذه اللوضوعات في هذه الفقرة وفقا  ل ترتيب ااتي 

 القرار عد م الوجود ل ل ل   وة الشيد اللقررأوا   
    ثان ا   عدم لشروع ة ا نظلة اادار،ة لنذ صدورها

    ر  الظروذعدم اللشروع ة الناتجة عن تريو ثالثا   
 

 القرار المنعدم الوجود ليس له قوة الشيء المقررأواًل: 
 

 ن القتترارات اللشتتوبة بأحتتد عيتتوب اللشتتروع ة تبقتت  لحتفظتتة بحجيتهتتا أو بقتتوة ا لتتر  -184
تبقتتت  نافتتتذة ول التتتة  لتتت  أن   قضتتت  بابطالهتتتا أو  لتتت  أن تعتتتود عنهتتتا الستتت طة  هتتتياللقتتترر، و 

 في حالة وجود الطعنا  نها يٍ  أو  بل صدور حكمٍ  ، ةاللختصة ضلن لدة الطعن القانون
ل  جانب هذه القرارات القاب ة  ابطا  تقوم  ترارات أخترى تعتبتر باط تة بطالنتا  أصت  ا ،  ن لوان

العيتتب التتذن  شتتينها هتتو تعتتد صتتارخ لتتن ستت طة ع تت  اختصتتاف ستت طة أختترى أو لتتن فتترد 
ر،تتتتة عتتتتن اختصاصتتتتاتها عتتتادن ع تتتت  اختصتتتتاف أحتتتدى الستتتت طات أو بختتتتروج الستتت طة اادا

كابطالهتا نتتا ج انتخابتات جلع تة يتدخل  ، 8سوتعديها ع   اختصاصات س طة دستور،ة أخترى 
أو  كتتون لشتتوبا  بلخالفتتات  انون تتة فادحتتة  ، 3سالفصتتل فيهتتا فتتي  اختصتتاف القضتتاد العتتدلي

 ستتتحيل لعهتتا  ستتناده  لتت  أن حكتتم لتتن أحكتتام القتتانون كتتالتعيين اللا،تت  والتتتدابير اللتختتذة 

                                                 
منشورات زين الحقوقية  -اإللغاء اإلجباري لألنظمة اإلدارية غير المشروعة -صام إسماعيلعد.   (1)

 . 119ص 2114

وزارة الداخليمة والشمؤون البلديمة  –، بلديمة الممروج / الدولمة 2112حزيمران 21تماريخ 911( م.ش. قرار رقمم  2)

 .1111ص 2م 2112والقروية، م.ق.إ. 

، فارو مسعد/ الدولة، وزارة الشبا  والرياضة، م.ق.إ. 2113آذار  24تاريخ  319م.ش. قرار رقم( 3)

 .929ص 2م 2119
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الفتتتا  ل قواعتتتد اللتع قتتتة بحتتتدود الستتتن القانون تتتة ل لتتتوظفين وتعيتتتين لوظتتت  فتتتي وظ فتتتة غيتتتر خ
 ا(2)، أو القرارات التي تتجاهل وصو  اللوظ   ل  سن التقاعد 1سلوجودة

بلثابتة غيتر لوجتود وا يت دن أن لفعتوٍ  ، و عتبر العلل اادارن اللشتوب بلثتل هتذه العيتوب
ال  لكتتتن لتتتادارة فتتت،  3سنون وا ينشتتت  حقتتتا   لكتتتن اكتستتتاب  تتتانوني لعتتتدم ارتباطتتت  أصتتتال  بالقتتتا
ا و لكتتتن لتتتادارة  4سوهتتو ا  قبتتتل التصتتتدي  أو التصتتتح   ،تصتتح   العيتتتب التتتذن  شتتتوب  أبتتتدا  

 قتضتتتي  نتتتاا  العقتتتاب التتتذن يتتتواان درجتتتة جستتتالت ، وهتتتو ا و  5س الرجتتتو  عنتتت  فتتتي أن و تتتت
ترتتتب لتتن  حبتتار نتا جتت  وعتتدم العقتتاب التتذن  قضتتي باعتبتتاره عتتد م الوجتتود أصتتال  لتتس لتتا ي

 توة الشتيد اللقترر،  ن  التا  بتأن ا  كتون لت ، لس لا  ستتبع  ذلتم لا  6س اب يت  ل نفاذ واالاام 
هتتذه القتتوة ا تكتتتون  ا ل قتترار اادارن اللكتلتتل العناصتتتر، فتتاذا لتتم  كتتتن ل علتتل صتتفة القتتترار 

 وة الشيد اللقرراانعدام أحد أو كل أركان  فال  كون لهذا التصرذ   ،اادارن 
ونتا ج انعدام القرار هي نتا ج حكل ة تترتب حت  بدون حاجة  لت  صتدور حكتم بابطالت  فتي 

وعندلا  كون القرار اادارن عد م الوجود، فهتذا  عنتي ا  7سحالة رضوخ اادارة لوا ع  القانوني
هتتذا اانعتتدام،  كأنتت  لتتم  كتتن وا تترتتتب ع  تت  أن آثتتار  انون تتة، وواجتتب اادارة  ااده أن تع تتن

 ا 2س   لراوأن ا تكتفي بلجرد 
، وصتتفا  ل قتترار Rosan Girard و  لتترة فتتي  ضتت ة الفرنستتي، أط تت  لج تتل الدولتتة ولقتتد 

ا وا  لكتن تصتد ق  أبتدا  بستبب جستالة العيتب  9سعد م الوجود بأنَّ   رار  باطل  وكأن  لم  كتن"

                                                 
(1)TA Amiens, 4 avril 2004, Picard c/ SDIS Oise, AJDA 2004 p1670.  
(2)C.E. 3 février 1956, de Fontbonne, R.D.P.1956 p859 note M. Waline. 

(3)C.E. 30 juin 1950, Massonnaud, Rec. p400, concl. Delvolvé; C.E. Ass. 15 mai 

1981, Maurice et Pruvost, AJDA 1982, p86; C.E. 9 novembre 1990, Fleret, AJDA 

1990, p912.   
(4)Ch. Eisenmann–Cours de Droit administratif,Op. Cit,T2p88; J.J. Israèl - La 

régularisation en droit administratif- Op. Cit. p175.  
 1191مممن نظممام الممموظفين، م.إ.  24، مراجعممة تفسممير المممادة 1191شممباط  21تمماريخ 324( م.ش. قممرار رقممم  2)

 .111ص

 .3ص 1191، أ.ج.  ./ الدولة، م.إ. 1199كانون األول  12تاريخ  1119( م.ش. قرار رقم  9)

 14عدد 2113وزارة العدل، م.ق.إ.  –، خليل جريج/ الدولة 1111يران حز 19تاريخ 919( م.ش. قرار رقم 9)

 .929ص 2م

(8)  Auby- La Théorie de l’inexistence des actes administratifs – Op.cit. p287 

(9) C.E. Ass. 32 mai 1957, Rosan Girard , GAJA2005 n
o
77 p508. 
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كلتتتا  لكتتتن لكتتتل ذن لصتتت حة  ، حيتتتث تستتتتط س اادارة ستتتحب  فتتتي كتتتل و تتتت 1سالتتتذن  شتتتوب 
 8سالطعتتن بتت  ألتتام القضتتاد دون التقيتتد بشتترر اللهتتل

، أن  لكتتن  ثتتارة هتتذا العيتتب فتتي أن  
 ا 3سو ت
 

ن التك يت  التذن  صتدر بحت  "  ب ق تة لنظر،تة انعتدام الوجتود نتذكر ولن النلتاذج التط -185
 كتستب الطتابس لتن كتل   لتة  انون تة، ولت ل باستتطاعت  أن  ا  لجرد شخٍف لتوٍذ  عد علال  

ا ي تتتام الورثتتتة بشتتتيد وا  ستتترن هتتتو "، و 4س"االنهتتتا ي بتتتل  ن لتتتن اللستتتتحيل الحصتتتو  ع يهتتت
لتتت ل لتتتن صتتتالح ة ر تتت ل ولقتتتد ورد فتتتي حكتتتٍم آختتتر " أن ا  5س"ع تتتيهم وهتتتو غيتتتر نافتتتذ بحقهتتتم

لصت حة الصتتيدل ة أن  فتر  تتتدابير رادعتة ولانعتتة وعقوبتات عين تتة فتي حتتا  لخالفتهتا ولتتن 
قتتتة القضتتتا  ة بتتتدون أن  ستتتتند بتتتذلم  لتتت  أن نتتتف  تتتانوني لتتتا يجعتتتل التتتتدابير تهديتتتد باللالح

التتواردة فتتي الكتتتاب باط تتة بطالنتتا  أصتت  ا  و عد لتتة الوجتتودا  نهتتا تشتتك  ل تعتتد ا  ع تت  الستت طة 
التشر،ع ة لجهة العقوبات الرادعة وع   س طة الوا،ر لعا  وهتو تجتاوا يتواان لتدى اغتصتاب 

 تترار ر تت ل ب د تتة حلانتتا "و ا 6س"اادارن اللشتتوب بتت  عتتد م الوجتتودالستت طة التتذن يجعتتل القتترار 
 نونتتا  لتتنحال ،اللتضتتلن التتترخ ف بالبنتتاد فتتي الو تتت التتذن كتتان ف تت  اللج تتل الب تتدن  عتبتتر  ا

وااحالة ع   اللج تل التتأديبي العتام عتن ست طة ا  7سفان لثل هذا القرار ا  كسب حقا   حد

                                                 
(1)  C.E. 20 mars 1896, Commune d’Auxy, Rec. P 278 et C.E. 18 mars 1921, 

Gaubert, Rec p328- Cité par Auby- Op.cit. p276. 

(2)J. M. Auby-Op. Cit. p273 et s. 

(3)J M Auby & R.  Drago- Traité de contentieux administratif, Op. Cit.  TIII p113, 

nº1219; R. Chapus- Droit administratif général Op. Cit. Tome I p992 nº1204; A. 

de Laubadère& Y. Gaudmet - Traité de Droit administratif–Op. Cit.T1 p575 n
o
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اذ لثتتتل هتتتذا القتتترارا فهتتتذا العيتتتب الجتتتوهرن الظتتتاهر لجتتتردة  انونتتتا  لتتتن كتتتل صتتتالح ة اتختتت
 ا    1ساللشوب ب  لرسوم ااحالة يجع   لن عداد ا علا  العد لة الوجود

و"الر ابتتة التتتي تلارستتها اادارة ع تت  اللشتتروعات الخاصتتة ذات النفتتس العتتام ل ستتت  ا ر ابتتة 
دار،تتتتة، لتتتتذا فتتتتان ضتتتتع فة ولحتتتتددة بنصتتتتوٍف  انون تتتتة وا  لكتتتتن أن تب تتتت  لرتبتتتتة الوصتتتتا ة اا

اللرسوم الذن يتضلن تعيين لجنتة الصت يب ا حلتر اللركا،تة والتنفيذ تة لتس تحديتد وا تة كتل 
لتتتي تشتتوب  النهلتتا وصتتالح اتهلا ولهالهلتتا، هتتو  تترار لنعتتدم الوجتتود القتتانوني  ن اللخالفتتة 

هتتتتي ع تتتت  درجتتتتة لتتتتن الجستتتتالة بحيتتتتث  ستتتتتحيل لعهتتتتا  ستتتتناده  لتتتت  أن حكتتتتٍم لتتتتن أحكتتتتام 
 ا   8سالقانون"

الفرد تتة القتترارات  طتتا  هتتذا اانعتدام وعنتدلا يتقتترر أن  ترارا  تنظ ل تتا  هتتو  ترار عتتد م الوجتود، ف
،  نت   كتون  تتد فقتد ركنت  الشترعي و،تالشتت  لفعولت  و فقتد شتترعيت ، التتي تتختذ بااستتناد  ل تت 

نلتا أ ضتا  بالنستبة ل لاضتي ة ل التة، الست طة اادار،توتكتون ا  3سل ل فقط بالنستبة ل لستتقبل وان
لتت ل فقتتط " بالرتتاد " القتترارات اادار،تتة عد لتتة الوجتتود، بتتل  نهتتا ل التتة أ ضتتا  باستتترداد جل تتس 

كلتتتا ا  4سا علتتتا  والقتتترارات الفرد تتتة اللتختتتذة بااستتتتناد  لتتت  هتتتذه القتتترارات اللنعدلتتتة الوجتتتود
ره يتتترف  القضتتتاد العتتتدلي ااعتتتتراذ بالصتتتفة اادار،تتتة ل قتتترار اادارن عتتتد م الوجتتتود، و عتبتتت

 ن ع تت  الحقتتو  والحر،تتاتا  بلثابتتة علتتل لتتادن يتتدخل ضتتلن اختصاصتت   ذا نشتتأ عنتت  تعتتدٍ 
 فقتتد صتتفت  و،تحتتو   لتت  لجتترد علتتل لتتادن، فالدولتتة بانفاذهتتا عتتد م الوجتتود، القتترار اادارن 

ألرا  غير صتادر عتن لرجعت  الصتال  أو بتنفيتذها   تاه  كراهتا  لعرضتة بتذلم حقتو  لواطنيهتا 
رتكبتتت علتتال   دار،تتا  لشتتوبا  بعيتتب أساستتي  فقتتده صتتفت  ا ساستت ة ولاهيتتت  ل ضتت ا  تكتتون  تتد ا

                                                 
 - المموزراءرئاسممة مجلممس  -، عبممد الممرزاق حمممد/ الدولممة1112تشممرين الثمماني  1تمماريخ 42( م.ش. قممرار رقممم 1)

 .  99ص 1م 1119ي العام، م.ق.إ. المجلس التيديب

، ممادلين اده ورفاقهما/ الدولمة والصمليب 2119تشمرين الثماني  1تماريخ 2119-13/2119( م.ش. قرار رقم 2)

 .142ص 1/2119األحمر، مجلة العدل العدد

، القاضي يوسف سعد هللا الخوري / 1112تشرين الثاني  11تاريخ  13 -14/12( مجلس القضايا قرار رقم 3)

 . 12ص1114القاضي جوزف شاوول، م.ق.إ  –ولة الد

J.M. Auby, L’influence du changement de circonstances sur la validité des actes 

administratifs unilateraux, R.D.P. 1959 P448  

ري / ، القاضي يوسف سعد هللا الخو1112تشرين الثاني  11تاريخ  13 -14/12( مجلس القضايا قرار رقم 4)

 . 12ص1114القاضي جوزف شاوول، م.ق.إ  –الدولة 
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ا  1ساللحتتاكم اللدن تتة العاد تتةنتت  تعتتد ا  عاد تتا   عتتود النظتتر بتت  اختصتتاف الجوهر،تتة و،جعتتل ل
 رار وا،ر ا شرا  العالة الذن يرخف بلوجب  باشترا  ألتالم عالتة لقابتل بتد   ن فلثال   "

كل تبر،ر  انوني و كتون فا تدا  لكتل طب عتة  دار،تة  و،خترج  رلانااااا هو تصرذ لجرد عن
عن كل حدود اللشتروع ة وكتل لبترر  تانوني و،نطتون ع ت  خطتأ فتادل بحيتث انت  ا يتوافت  
لس لبدأ الوظ فة العالة وبالتالي  عتبر فا دا  لكتل طب عتة  دار،تة و شتكل علتال  لاد تا  أو علتل 

   ا 8س"ل ة الصالح ة ل بت ب لن أعلا  التعدن بحيث  كون ل لحاكم العد
 

 ثانيًا: عدم مشروعية األنظمة اإلدارية منذ صدورها
ثقالت  بكتم ها تل -186 لتن  ي دن تراكم القرارات غير اللشروعة،  ل  تشوه النظام القانوني وان

 عيب لبدأ اللساواة عبر خ ق  فجوة كبيرة بتين ا فتراد النظتاليين هذه القرارات غير القانون ة، ف
لنظتتتاليينا  لتتتذلم كتتتان اللبتتتدأ التتتذن يتوافتتت  لتتتس فكتتترة اللحافظتتتة ع تتت  دولتتتة القتتتانون وغيتتتر ا

 واحترام  واعد اللشروع ة، أن  يتوجب ع   اادارة  لراد القرارات اادار،ة غير اللشروعةا
وعدأ تطبي  هذا اللبدأ في نطا  ا نظلة اادار،ة، حيث  قس التاام ع   عات  اادارة بالراد 

ارن غير اللشرو ، سواد أكانت عدم اللشروع ة تصيب القرار لنذ صدوره أو النظام ااد
م  ليها ط ب بهذا  بفعل ظروذ  انون أو وا س احقة ع    وذلم في الحالة التي   قدَّ
اللعن "ا وهذا االراد ل ل اخت ار،ا  بل  جبار،ا  حيث تصطدم  وة الشيد اللقرر ل قرارات 

عن بعد انقضاد لدة شهر،ن، بهذا اللبدأ الجديد الذن ا  قيد التنظ ل ة وعدم  اب يتها ل ط
 ط ب  لراد هذا ا نظلة غير اللشروعة بأن له ة الن ةا 

ادار،تتة غيتتر لتتن واجتتب الستت طة اادار،تتة ااستتتجابة لكتتل ط تتب يرلتتي  لتت   لرتتاد ا نظلتتة اف
نوني بصتتتورة وهتتتذا اللبتتتدأ الهتتتام، لتتتم  أختتتذ لكانتتت  فتتتي النظتتتام القتتتاا اللشتتتروعة لنتتتذ صتتتدورها

لفاج ة، بل استرر ت عل  ة وادت  سنوات طو، ة وجهد اجتهتادن لليَّتاا فتي البدا تة لتم  قبتل 

                                                 
بمما   1191، جممان طعمممه/ الدولممة، م.إ. 1199كممانون األول  2تمماريخ  412( اسممتئناف جبممل لبنممان قممرار رقممم 1)

 .3القضاء العدلي ص

، الدكتور عبدهللا فقيه /دمحم عباو 1111حزيران  12( قاضي األمور المستعجلة في صيدا قرار تاريخ 2)

رون.وآخ
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ا ثتتمَّ أ جيتتَا  1سبالرتتاد  تترار تنظ لتتي غيتتر لشتترو  لنتتذ صتتدورهاادارة ،  لتتاام ااجتهتتاد الفرنستتي
ة أو ، عنتتدلا تبتترر هتتذا االرتتاد، ترييتتراٍت فتتي الظتتروذ اللاد تتط تتب  لرتتاد التتنف التنظ لتتي

 ا 8سالقانون ة
بة وفي لرح ة ثان ة أ لا َم واضس النف التنظ لي غير اللشرو  أو ر  ست  التس ست ي، بااستتجا

فقتتد  ،للصتتاذ اللبتتدأ ا  ا أن هتتذا الحكتتم لتتم يرتتت    3سلكتتل ط تتٍب يرلتتي  لتت   لرتتاد هتتذا التتنف
ول ستتتت  دارة،، لقتتترَّا  أن  لرتتتاد ا نظلتتتة هتتتو  لكان تتتة أو ستتت طة بيتتتد اا 4سخالفتتت  اجتهتتتاد آختتتر

Alitaliaثتتتتم صتتتتدر حكتتتتم لوجبتتتتا   جبار،تتتتا  لفروضتتتتا  ع تتتت  عاتقهتتتتاا 
التتتتذن  عتبتتتتر نقطتتتتة  (5)

اانطتتتتتال  الفع  تتتتتة للبتتتتتدأ االرتتتتتاد ااجبتتتتتارن لألنظلتتتتتة اادار،تتتتتة غيتتتتتر اللشتتتتتروعة بصتتتتت رت  
فوضتتس هتتذا اللبتتدأ بيتتد ا فتتراد ستت طة تعطيتتل  تتوة ا لتتر اللقتترر التتتي يتلتتتس بهتتا ا  6سالنها  تتة
اادارن، وأجتتتاا لهتتتم فتتتي كتتتل ط تتتب  لرتتتاد القتتترارات التنظ ل تتتة بشتتترر أن تكتتتون هتتتذه القتتترار 

 القرارات لشوبة بعدم اللشروع ةا
 

 ثالثًا: عدم المشروعية الناتجة عن تغيُِّر الظروف

يتتترتبط بتريوتتتر  الظتتتروذ، ل قتتترارات التنظ ل تتتة،  االرتتتاد ااجبتتتارن لبتتتدأ الشتتت  الثتتتاني ل -187
لوجبا  ع ت  عتات  الست طة اادار،تة بالرتاد القترارات التنظ ل تة التتي  فر  هذا التريير بحيث 

 أصبحت غير لشروعة بفعل ظروذ  انوٍن أو وا ٍس، احقة ع   صدورهاا 
                                                 

(1)  C.E. 6 Novembre 1959, Cooperative laitiére de Belfort, Rec. p581; C.E.14 

novembre 1958, Ponard,  Rec. P554. 

(2) C.E. 10 Janvier 1930, Despujol, REC p30 

)3)  C.E. 12 Mai 1976 Leboucher et Tarandon, A.J.D.A.1977 p261 

(4)  C.E. 30 Janvier 1981, Ministre du travail et de la participation/ Société France  

Afrique transactions, Dalloz 1982  p37 

(5)  C.E. Ass.3 février 1989, Cie Alitalia, RFDA. 1989 p422– Note Beaud; Rev.  

Trim. Dr. Europ. 1989 no25 p509 - Note Verges; AJDA 1989, p. 387, note 

Fouquet ; LPA 1989, n° 149, note Derouin. 

 ومنها:( تراجع األحكام الحديثة التي تطبِّق هرا المبدأ  9)

C.E. 20 octobre 1999, Lavau, Dr. adm. 2000, comm. 34; C.E. 25 juillet 2001, Féd. 

SGEN-CFDT, RFDA 2001, p1148; C.E. 28 avril 2004, Assoc. nat. des dirigeants 

des agences comptables, RFDA 2004 p631. 

حسين حالل/ الدولمة وبلديمة بيمروت،  1119نيسان  22تاريخ  414وفي لبنان يراجع حكم: م.ش. قرار رقم 

 .431ص 1111م.ق.إ. 
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كانتتتت لشتتتروعة لحظتتتة صتتتدورها، ولكنهتتتا تو فتتتت عتتتن اكتستتتاب صتتتفة  ،القرارات التنظ ل تتتةفتتت
ا  لكتتتن هنتتتا لوجودهتتا،  اللشتتروع ة بفعتتتل التريوتتتر  الحاصتتل فتتتي الظتتتروذ التتتي كانتتتت لبتتتررا  

لألفتتتتراد اللنااعتتتتة أو اللطالبتتتتة بابطتتتتا  هتتتتذه القتتتترارات بصتتتتورة لباشتتتترة، واالكان تتتتة الوحيتتتتدة 
 ت ل فل تصتدن لهتا، تتلثتل باجبتار اادارة ع ت  هتذا االرتاد، وهتو لتا تقبَّ ت  القضتاد تتدر،ج ا ، 

حظتتتة تريوتتتر شتتترع ا  حتتتت  لكتتتان نتتت   لتتتن الضتتترورن  االتتتة القتتترار بتتتأثر رجعتتتي أن ستتتحب ، 
 ا 1سالظروذ، والاوا  بالنسبة ل لستقبل كاٍذ في هذه الحالة

استتتقر لوجتتب االرتتاد بنتتاد  ع تت  ط تتب اللستتتدعي، بفعتتل تريوتتر الظتتروذ وتتتم ترديتتده بشتتكٍل 
ثابٍت،  ا أن تطب قاتت  كانتت لحتدودة، وا حكتام القضتا  ة التتي طبقتت هتذا اللبتدأ، ا تصترت 

ة اللتخذة في اللجا  الب دن أو القرارات التنظ ل ة التتي يتختذها ع    بطا  القرارات التنظ ل 
ا ثتم التتد بعتد ذلتم  لت  القترارات  8سلديرو ا  ال م في  طار للارستهم ست طة الضتبط اادارن 

 ا   3سالتنظ ل ة اللتخذة في الحقل اا تصادن

،  4سالظتتتروذ التريوتتتر  الفع تتتي فتتتيولتتتم  كتتتن تطبيتتت  هتتتذا اللبتتتدأ  حتتتتاج  كثتتتر لتتتن  ثبتتتات هتتتذا 
أن  كتتون  ، أو  5سوتط َّتتب ااجتهتتاد فتتي حتتااٍت لعينتتة، أن  حصتتل تريوتتر لهتتم فتتي الظتتروذ

فتي الظتروذ صتفة اانقتالب، ونجتد فتي هتذه الحالتة نقتال  لنظر،تة غيتر اللنظتتور  ييترلترلهتذا ا
،  لت  نطتتا  القتترارات التنظ ل تةا و عتتود تقتتدير أثتر هتتذا التريوتتر  فتي الظتتروذ الوا ع تتة ل قاضتتي

فتاذا لتتا وجتتد أنَّ التريوتتر فتتي الظتتروذ لتت ل لتن شتتأن  أن يجعتتل التتنف التنظ لتتي لحتتل ط تتب 
 ا 6ساالراد غير لشرو  فان  يرد هذا الط ب

                                                 
(1) J.Carbajo – l’Application dans le temps des décisions administratives 

exécutoires – Op. Cit. p192 . 

(2) C.E. 1er janvier 1936, Syndicat des épiciers détalliants de Toulon, Rec p435 – 

C.E. 23 novembre 1938, Sieur Lemeune et autres, Rec p874. 

(3)  C.E. Ass. 10 janvier 1964,  Ministre de l’agriculture/Simonnet , 

Rec.Cons.d’Ét. p19 – S.1964 p234 , note Auby – J.C.P. 1964,II, 13574, note 

Blaevoet – A.J.D.A. 1964 p150, chronique Fourré et Puybasset – R.D.P. 1964 p 

455, note Waline et p 182 concl. braibant 

(4) C.E. 5 juillet 1933, Ackein,  Rec. p1527. 

(5) C.E. 24 juin 1938, Chambre de commerce de Dakar et autres, Rec. p578 

(6)  C.E.31 janvier 1996, Fédération syndical unitaire,  Rec. p 699. 
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 طبَّتت  ال فتتألتتا لوجتتب  لرتتاد القتترار التنظ لتتي غيتتر اللشتترو  نتيجتتة تريوتتر الظتتروذ القانون تتة، 
د الصتتتتتر،  أو الضتتتتتلني لهتتتتتذا رتتتتتار القتتتتتانوني  لتتتتت  االيتتتتتالتريفيهتتتتتا فتتتتتي الحالتتتتتة التتتتتتي يتتتتت دن 

ا كلتتتا أن هتتتذا اللوجتتتب ا يتحقتتت   ا  ذا حصتتتل التنتتتا   بتتتين القتتترار التنظ لتتتي  1سا نظلتتتة
والتتتتي جع تتتت لتتتن ا و  غيتتتر لشتتترو ، فالهتتتدذ  كتتتون باعادتتتت    ،والحالتتتة القانون تتتة الجديتتتدة

 ا   8سلوافقا  ل شرع ة
،  3سا نظلتتة اادار،تتة اللخالفتتة ل دستتتورطب  تت  هتتذا اللبتتدأ فتتي لجتتا   لتتاام اادارة بالرتتاد ولقتتد 

، أو  5س، أو لتتنٍف وارد فتتي لعاهتتدة ااتحتتاد ا وروعتتي 4سول لعاهتتدة ا وروع تتة لحقتتو  اانستتان
 ا 6سلقانون 

 
 الفقرة الثانية: تجاوز قوة الشيء المقرر للقرارات الفردية في حاالٍت خاصة

 

لتر اللقترر هتي أكثتر التصتا ا  بتتالقرار أشترنا فتي الفقترة الستابقة، أن الحج تة أو  تتوة ا  -182
الفتتردن اللنشتت  ل حتت ، وهتتي  يتتد ع تت  ا فتتراد واادارة ع تت  الستتواد، فكالهلتتا لحظتتور  ع  تت  

يجتتوا لتتادارة  لرتتاد القتترارات التتتي نشتتأ ط تتب  عتتادة النظتتر بقتترار فتتردن لكستتب ل حقتتو ا فتتال 
ذا  ات غيتتتر لشتتتروعةضتتتلن له تتتة الشتتتهر،ن  ذا كانتتتت هتتتذه القتتترار  ا  لألفتتترادعنهتتتا حقتتتو   وان

انقضتتت هتتذه الله تتة ولتتم ترجتتس اادارة عتتن عل هتتا ولتتم  كتتن  تتد طعتتن لتتن  بتتل احتتد بعل هتتا 
 ن   كون  د تولد عن  في لثل هتذه الحالتة  ها  ا  ضلن الله ة اللذكورة التنس ع يها الرجو  ن

   ا 1سأبدا  فال يجوا  لرا ها  اللشروعةألا القرارات  ا 7س ح  لكتسب لألفراد
                                                 

)1) Roblot-Troizier, Le changement des circonstances de droit dans la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel -RFDA 2006 p. 788. 

)2) C.E. Ass. 10 janvier 1964,  Syndicat national des cadres des bibliothèques, 

Rec. p17 . 

(3)C.E. 1er octobre 2001, ANAFE, RFDA 2001 p1321, n°11.  
(4) C.E. 7 février 2003, GISTI, AJDA 2003 p996, note Julien-Laferrière.  
(5) C.E. 8 décembre 2000, Assoc. Église de scientologie de Paris et Scientology 

International Reserves Trust, Rec. p592.  
(6) C.E. 14 juin 2002, Villemain, Rec p229.  

 -912ص 2م 2112، دمحم عممزت فمماخوري/ الدولممة، م.ق.إ. 2112أيممار  21تمماريخ 213( م.ش. قممرار رقممم  9)

 .213ص  1129م.إ.  1124كانون األول  19تاريخ  212م.ش. قرار رقم 

R. Odent.- Contentieux Administratif. Op. Cit. P1116. 
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التتتي اكتستتبت الصتتفة النها  تتة،  أوبصتتورة لشتتروعة،  ل حتت  والصتتادرةلقتترارات اللنشتت ة ذه افهتت
ذا  لوجتبٍ أن ا يوجتد و ،  8سعدم اللسال بالقرارات الفرد تة للبدأفانها لحل ة وفقا   الرا هتا، وان

 ا   3ساستثنا  ةو جد هذا اللوجب فان ل  صفة  
ل  جانبها هنام أنوا  لن القرارات الفرد تة هتا خالفتا  ل لبتدأ  تل تم اادارة  اادهتا ست طة  لرا ،وان

، وفي هذه الحاات  كون لتادارة أن تتجتاوا عتن الحصتانة الناشت ة  4سالعام ل حقو  اللكتسبة
عتتن  تتوة الشتتيد اللقتتترر، فلتتثال ،  ن  تترارات اللصتتادرة ا تنشتتت  أن حتت  لكتستتب ل شتتتخف 

وفتتتتي  لرا هتتتتا  ذا لتتتتا رأت أن  اللستتتتتفيد لنهتتتتا، بتتتتل أن لتتتتادارة ستتتت طة فتتتتي تقر،تتتتر اللصتتتتادرة
رختف الضتبط و ا  5سالظروذ التي أوجبتها  د االت أو أن ا وضا  القا لة تحتم هذا االراد

عنتتتتدلا ا تعتتتتود هتتتتذه التتتترخف  ا هتتتتاادار،تتتتة لوجتتتتب  لرا الستتتت طة قتتتتس ع تتتت  عتتتتات  ، اادارن 
 شتترا  ل تتم  لرتتاد رخصتتة اادارة صتتالح ة  عتتود كلتتا  ا 6سالشتترور اللط وبتتة  انونتتا   لستتتوف ة  

 ا 7سلستتعل ي الل تم العتام حقو  لس   مٍ عام عندلا  كون اابقاد ع   هذه الرخصة غير لتال
 عود لادارة أن ت ري لرسوم الترخ ف باشترا   ستم لتن ا لتالم العلول تة النهر،تة،  ن بل 

 تترار التتترخ ف ينتتدرج فتتي عتتداد القتترارات غيتتر اللنشتت ة ل حقتتو  التتتي  لكتتن لتتادارة أن ترجتتس 
   تادة اللركبتات اال تةا ورختف  2سنها دون تقيد بله ة وبقطس النظر عن لسألة اللشروع ةع

و ترار التترخ ف بفتت  لحتل لصتن  ا  ا 9سالتي تفقد أحد أسباب لنحها تبرر لادارة  لرادها
 ا حا  ثبوت استت فاد ل ت  ط تب استصتداره ل شترور الواجتب توافرهتا، وحتت   ،يتقرر اتخاذه
فان د لولة التطاب  التي تحلتي التلتتس بهتذا الحت  لتن  ،ااستلرار،ة اللتلاد ة تبق  للفاعي  
 ا  10سلكنة  لرا ها

                                                                                                                          
 .119ص 1194، م.إ. فقيه / الدولة  – 19/4/1194تاريخ  191( م.ش. قرار رقم 1)

(2)C.E. 17 avril 1964, Bellat, Rec. p827;   
(3) R. G. Schwartzenberg –– l’Autorité de chose décidée -  op.cit. p367. 

 األطروحة.وما يليه من هره  199صلكزيد من التفصيل انظر (  4)

 .11ص 1192، المقدم نخله مغبغب/ الدولة، م.إ. 1192كانون الثاني 21تاريخ 32( م.ش. قرار رقم2)

)6( C.E. 17 mai 1957, Boyer, Rec. P320. 

(7) C.E. 3 mai 1963, min. trav. Publ. C/ Cne Saint- Brevin – les – pins, Rec. P259.  

 2م 2114، يعقو  الخوري ورفاقه/ الدولة، م.ق.إ. 2111 شباط 21تاريخ 392( م.ش. قرار رقم1)

 . 224ص

(9) C.E. 17 Juillet 1953, constantin, Rec p381 – C.E. 17 Avril 1963, Blois, Rec 

p223.  

 .292ص 1م 2112، ريمون بارودي/ الدولة،م.ق.إ. 2112آذار  12تاريخ  412( م.ش. قرار رقم11)
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كلتتتا  قضتتتي اللشتتتتر  بعتتتدم تولوتتتد أن حقتتتو  لكتستتتبة عتتتن  تتترارات تعيتتتين اللتتتوظفين بصتتتورة 
وا يترتتب  ، عتبتر غيتر نافتذف ،ألصو  القانون ةللخالفة ل قانون،  ن   ذا كان التعيين لخالفا  
حت   ستصدر لن اللرجتس القضتا ي اللختتف  ،لصاحب العال ة أن ح  لكتسب لن جرا  

يينتتات اللخالفتتة  تترارا  لبرلتتا  بقانونيتتت ا وا تكتتون اادارة لقيَّتتدة بتتأن له تتة فتتي الرجتتو  عتتن التع
ا وكتتذلم ا لتتر بالنستتبة ل قتترارات  1سغيتتر نافتتذة وا تكستتب حقتتا  لصتتاحبهال قتتانون طاللتتا أنهتتا 

نتيجة الرش والخدا ، فهتذا النتو  لتن القترارات ا  كتون لهتا أن حج تة و لكتن دا لتا  الصادرة ب
، ألا  ذا اتخذ القرار نتيجة الر ط ولكن لتم  صتل هتذا الر تط  8سسحبها أو  لرا ها في كل و ت

 ا 3سلدرجة الخدا  فان   لت م الحج ة وتنشأ عن  الحقو  اللكتسبة
 

رة ل ستتت فتتي هتتذا النطتتا  الضتتي    لتتن ااستتتثنادات، اللستتألة اللطروحتتة فتتي هتتذه الفقتت -189
نلتتا فتتي لعرفتتة أثتتر التتتداد لبتتدأ االرتتاد ااجبتتارن لألنظلتتة اادار،تتة غيتتر اللشتتروعة  لتت   وان

الرتتتاد  تتترار ل التتتة بالستتت طة اادار،تتتة نطتتتا  القتتترارات الفرد تتتة اللكستتتبة ل حتتت ، بحيتتتث تصتتتب  
 بهذا اللعن ا ط ب    ليها سَ ف  فردن غير لشرو  ولكسب ل حقو ،  ذا لا ر  

 لتاام اادارة ألتام لم  حسم ااجتهاد لو ف  لتن هتذه اللستألة، فتالحقو  اللكتستبة تشتك  ل  عا قتا  
وهتتذا هتتو وجتت  الختتالذ فتتي تطبيتت   بالرتتاد القتترارات الفرد تتة غيتتر اللشتتروعة لنتتذ صتتدورها،
هتذه ا خيترة  ا  ذا قبتل ط تب  لرتاد اللبدأ بين ا نظلة اادار،تة والقترارات الفرد تة، حيتث ا    

كلتا أن لتادارة أن تستترد ت تم ا علتا  ضتلن الله تة  ا 4سكانت لهل اللراجعة لم تنق   بعتد
وبالرغم لن عدم التداد لبدأ  لاام اادارة بالراد القترارات ا   5سالتي يجوا فيها ل قضاد  لرا ها

ر لهتذا اللبتدأ، والنتاجم غير التنظ ل ة والفرد ة غير اللشروعة لنذ صتدورها، فتان الوجت  ااخت
                                                 

 -42ص 1191، المدركي دمحم العمرم/ الدولمة، م.إ. 1199تشمرين الثماني  29تماريخ 1941( م.ش. قرار رقمم 1)

 1194، مممارون أبممو جوده/الدولممة اللبنانيممة ـ وزارة الماليممة، م.إ. 1194أيممار  21تمماريخ  929م.ش. قممرار رقممم

 .212ص

(2)CAA Marseille, 1er juill. 1999, Morisson, AJDA 1999 p642, chron. L. Benoit; 

C.E. 29 septembre 2004, Hervé H., AJDA 2004 p2112, note Favier. 

(3)C.E. 31 mai 1989, Union sportive de Vandoeuvre, AJDA 1989 p478, chron. 

Honorat et Baptiste . 
(4)  C.E. 30 novembre 1990, Èlect. Cant.  Chauffailles, Rec.P342 ; C.E. 21 janvier 

1991, Pain,  Rec. P692. 
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عن التريتر بتالظروذ الوا ع تة والقانون تة، لت  بالتأكيتد أثتر ع ت  لشتروع ة هتذه القتراراتا عنتد 
اوا  أو تبتتد  الظتتروذ التتتي كانتتت ستتندا  لقتترار  دارن كلتتا فتتي حتتا   لرتتاد  تترار  دارن ستتاب  

الرجتو  عنت  دون لتالام لس القرار الالح  فان لصاحب العال تة أن يتقتدم لتن اادارة بط تب 
 ا  1س أن  كون لقيدا  بله ة وسواد كانت الظروذ التي تبدلت هي ظروذ وا ع ة أم  انون ة

 ول و وذ ع   أثر تريور ع   القرارات الفرد ة، نبحث هذه ااشكال ة في بندين 
  تريور الظروذ و وة الشيد اللقرر ل قرارات اللنش ة ل ح أوا   

  وة الشيد اللقرر ل قرارات  غير اللنش ة ل ح ثان ا   تريور الظروذ و 
 

 لقرارات المنشئة للحقعلى اتغيُّر الظروف أثر  أواًل: 
لقتترارات اللنشتت ة ل حقتتو ، خاصتتة عنتتدلا  صتتب  ع تت  ار الظتتروذ أن أثتتر لتت ل لتريوتت -130

 تانوني أو وا عتي أم ترييتر فتي  جديتدٍ   ذ لت ل لتن شتأن عنصترٍ  هتذه الحقتو  نها  تا ا اكتساب
ظتتتتتروذ أن يبتتتتترر تقتتتتتد م لراجعتتتتتة طعنتتتتتا  فتتتتتي علتتتتتل غيتتتتتر تنظ لتتتتتي بعتتتتتد انصتتتتترام الله تتتتتة ال

 ا 8سالقانون ة
اللنشتتت ة ل حتتت  للكتتتن أح انتتتا ،  القتتتراراترأت أن  لرتتتاد هتتتذه  ،بعتتت  ا حكتتتام القضتتتا  ةلكتتتن 

 عنتدلا  ا 3سالفرد تة اللنشت ة ل حت  القتراراتووجدت لكانا  لتطبي  نظر،تة تريتر الظتروذ ع ت  
أو القانون تة أن  ط تب لتن اادارة اتختاذ  الوا ع تةالعال ة عند تبد  الظروذ أجاات لصاحب 

فتتتي القتتترار اللتختتتذ  ذا كتتتان لطابقتتتا  لتتتن حيتتتث  الطعتتتن تتترار فتتتردن جديتتتد غيتتتر أنتتت  ا  لكتتتن 
القانون تة أو الوا ع تتة علتا كانتتت ع  ت  عنتتد اتختتاذ  الظتتروذتريتر ف ا 4ساللضتلون ل قتترار ا و 
ت دن وبصورة استثنا  ة  ل   لراد أو تعتديل هتذه القترارات بالنستبة  أنالقرار ا ساسي،  لكن 

                                                 
(1)R. Chapus.- Droit du contentieux administratif – Op.Cit. n°1243. 

 2م 2114، العميد المتقاعد دمحم ضحى/ الدولة، م.ق.إ. 2111حزيران  14تاريخ 221( م.ش. قرار رقم 2)

 .114ص

R. Odent.- Contentieux Administratif- Op. Cit. P1100. 

(3)  Delvolvé, Pierre – l’Acte administratif -  Sirey1983 p246 n
o
622. 
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 141ص 1114
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 لكتن ا و  1ستنفيذ هتذا القترار آثتار لتتال تة فتي التالن"عن عندلا ينتج  خافل لستقبل وبشكل 
 ا 8سثار القرارات الفرد ة اللنش ة ل حقو  اللستقب ي ال  الاوا   ن ت دن أ

 ا  فرد تتت ا  أن  تتترار  ،لج تتتل الدولتتتة بوضتتتولٍ  وتجتتتد هتتتذه النظر،تتتة  رهاصتتتات  د لتتتة، حيتتتث تبنتتت 
بترر التريتر فتي الظتتروذ يالنظتر ف ت  عبتتر االرتاد وذلتم عنتدلا   عتادةل حقتو   لكتن  ا  ولنشت 

القتتترارات الفرد تتتة اللنشتتت ة ل حتتت  عنتتتدلا تصتتتب  الظتتتروذ   لرتتتادأجتتتاا كلتتتا  ، 3سهتتتذا االرتتتاد
تريتر الظتروذ ا يت دن ه الحتاات، فتي هتذ ا 4سألام  لكان ة بقا هتا عا قا  و القانون ة أالوا ع ة 

بذاتتت   لتت  االرتتاد الضتتلني ل قتترار اادارن، ولكتتن يتت دن  لتت    تتام لوجتتب االرتتاد الصتتر،  
دون تتدخل  رادن ل ست طة وعت، الفردن ت قا  تا   القرار أن تا،لالظروذ ل قرارا ف  ل لن طب عة 

   ايد و بصورة واضحة ع   هذا االراداادار،ة 
ف لتتا يتع تت  بتتالقرارات الفرد تتة، فهتتو ا  طبتت   ا  ذا كتتان  ي ختتذ بتت  الفتتلني الضتت االرتتادألتتا 

 أنلس التدابير الجديدةا ونتذكر لتثال  الحكتم التذن أع تن   يلتعارضا  بشكٍل ك ا ساسيالقرار 
 لتتتمالقتترار التتتواارن  تتتد ألرتتي بصتتتورة ضتتتلن ة بفعتتل استتتتقال  الجاا تتتر، فهتتذا االرتتتاد الضتتتلني 

 نلتتا هتتو تريتتر فتتي الظتتروذ  ااستتتقال ن هتتذا أوذ الوا ع تتة، ذلتتم يتحقتت  بفعتتل تريتتر الظتتر 
 الضتتلنيهتتذا التتنف الجديتتد هتتو التتذن أدى  لتت  االرتتاد و ناشتت  عتتن ب تتان ر استتيا  القانون تتة

صتتدور بتتل لتتن ااجتهتتاد لتتا  ضتت  بتتأن  ا 5سل تتتدابير الخاصتتة اللتختتذة فتتي ا  تتال م الجاا ر،تتة
ارات الفرد تتتتة التتتتتتي أصتتتتبحت غيتتتتتر لال لتتتتتة  لتتتتت  التتتتاوا  الت قتتتتتا ي ل قتتتتتر  يتتتت دن تتتتانون جديتتتتتد 

، و قضي اجتهاد حديث لستندا   ل  لبتدأ التعتاون بتين اادارة والقضتاد  لت   حالتة  6س حكال 

                                                 
(1)  T.A. de Nice, 27 avril1982, Syndicat intercommunal de la Marana, J.C.P. 1983 

– IV n
o
19930. 

(2) C.E. 7 mai 1965, Ministre de la santé c/ Galavielle , A.J.D.A. p 350 – et – C.E. 

10 mars 1967, Cottare, Rec. P111. 

(3)  C.E. 10 février 1928, Sieur Pechdo, Rec. P220 . 

(4)  C.E. Ass. 8 janvier 1971, U.R.S.A.F.F. des Alpes – maritimes, A.J.D.A. 

1971p161 . 

(5)  C.E.16 juin 1967, Syndicat autonome des agents des contributions diverses 

d’Algérie, Rec. P690 – Cité par P. Delvolvé – l’Acte administratif -  Op. Cit.  p248 

n
o
631. 
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اللستدعي  ل  الواارة اللختصة اعادة تحديد وضع  القانوني بعد صدور  تانون جديتد ي رتي 
  ا 1سضلن ا  ا نظلة غير الل ت فة لس لضلون 

 
 أ تتترَّ و   8ساللكتستتتبةتريتتتر الظتتتروذ  لتتت  رفتتتس العتتتا   النتتتاجم عتتتن الحقتتتو  يتتت دن وهكتتتذا  -131

 نظر،تتة تريتتر الظتتروذ الوا ع تتة وتأثيرهتتا ع تت  القتترارات الفرد تتةلج تتل شتتورى الدولتتة ال بنتتاني 

را  فتتتي الظتتتروذ القانون تتتة يوجتتتب  فتتتادة يتتتاعتبتتتر أن صتتتدور  تتترار  ضتتتا ي  شتتتكل تريكلتتتا  ا 3س
  5سظروذ القانون أو الوا س  ستل  لتادارة بتالرجو  عتن  رارهتا يريا وأن تر 4سلن   اللستدعي

حيتتث غيتتر اللشتتروعة  ذا ط تتب أصتتحاب الشتتأن ذلتتم،  ا راراتهتتبتتل وحتتت   لاالهتتا ع تت   لرتتاد 
 ،بعد أن ثبتت برادتت  لتن جترم ااهلتا   ، كون لشروعا   لراد صرذ اللستدعي لن الخدلة

ذا اتختذ  6سفي  ترار الصترذ لتن الخدلتةهو حدث جديد يوجب ع   اادارة  عادة النظر و  ا وان
لحافا جبل لبنان  رارا  بو   البناد بداعي أن   عر  ل اه نبس فرل القر،ب ل ت وث، رغتم أنت  
ا صالح ة ل  اتخاذ هذا القرارا فتان هتذا القترار ا يبترم وتبقت  اللطالبتة بتالرجو  عنت  رهنتا  

ختر، أختذ لج تل شتورى الدولتة بعكتل هتذه ا وفتي  ترار آ 7ساتختاذه بترير الظروذ التي أل ت
النظر،تتة و ضتت  بعتتدم تتتأثير تريتتر الظتتروذ ع تت  القتترارات الفرد تتة لعتبتترا  أن لتت ل لتتن شتتأن 

أن يبتترر تقتتد م لراجعتتة طعنتتا  فتتي  ،ترييتتر فتتي الظتتروذ وعنصتتر جديتتد  تتانوني أو وا عتتي أ
ديل فتتي وأن حتتدوث عنصتتر جديتتد أو تعتت ،علتتل غيتتر تنظ لتتي بعتتد انصتترام اللهتتل القانون تتة

                                                 
وزارة الدفاع  -، فادي قمر/ الدولة2112تشرين األول  11تاريخ 2119-93/2112( م.ش. قرار رقم 1)

 .921ص 2/2119الوطني، مجلة العدل عدد

(2)  C.E.10 février 1928, Pechdo, Rec P220 – Cité par Auby – l’Influence du 

changement de circonstances sur la validité des ates administratifs unilateraux – 

R.D.P.1959 p431  

 .192ص 1193.إ.م  -نصور / الدولة  -1193حزيران  2تاريخ  333(  م.ش. قرار رقم 3)

 .14ص 1192 .إ.م –نصير / الدولة  – 22/1/1192تاريخ  121( م.ش. قرار رقم  4)

(5) Ferrarri – Note sous C.E. Ass. 8 janvier 1971, Union pour le recouvrement des 

cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Alpes – maritimes, 

A.J.D.A. 1971p161 

 .11ص 1191، م.ا./ الدولة، م.إ. 1191تشرين الثاني  22تاريخ 441( م.ش. قرار رقم 9)

محمافظ جبمل لبنمان، م.إ.  -، جميلة خمويري/ الدولمة 1194تشرين األول  14تاريخ 1111ر رقم ( م.ش. قرا 9)

 .1ص 1192
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ا أو  ضت  بأنت   ذا كتان  حت و لصتاحب  1سالظروذ ا  فت  لجددا  له ة اللراجعتة اللنصترلة
أن  ط تتتب لتتتن اادارة اتختتتاذ  تتترار فتتتردن  ،القانون تتتة والعال تتتة عنتتتد تبتتتد  الظتتتروذ الوا ع تتتة أ

غير ان  ا  لكن الطعن في القرار اللتخذ  ذا كان لطابقا  لن حيتث اللضتلون ل قترار  ،جديد
 ا 8سو ا 
 

 غير المنشئة للحق لقرارات على اتغيُّر الظروف أثر  ثانيًا:
 ن القتترارات الفرد تتة غيتتر اللنشتت ة ل حتت   لكتتن  لرا هتتا فتتي كتتل و تتت، ستتواد أكانتتت  -138

ا تول  تتد حقو تتا  ا ا  نهتتا  3سلشتتروعة أو غيتتر لشتتروعة، لثتتل  تترارات  عتتالن اللنفعتتة العالتتة
الهم لستتهدفة بلشترو  ااستتلالم وا للصت حة الجلاعتات للص حة اللالكين الذين تكون ألتو 

ا وبحجتتتتٍة أولتتتت  فهتتتتي ا تتتتتولي حقو تتتتا  لكتستتتتبة  4سالعالتتتتة التتتتتي يتتتتتمو ااستتتتتلالم للصتتتت حتها
 حديتتد النطتتا  الب تتدنا وذات ا لتتر بالنستتبة لقتترار ت 5سللجتتاورن العقتتارات اللنتتون  ستتتلالكها

و تترار ضتتم أو  ا 6سلكتستتبة حقو تتا   نشتت ي ا  نتت  آختتر  بقتترار عتتدَّ     أو   رتتي أن التتذن يجتتوا
س   جاد لن نطا  ب د ة لا أ ا  كان وضس هذا الجتاد القتانوني وأ تا  كتان الرتر  لتن الست   
اخراج  لن نطا  ب د ة سب  تحديده أو ضل  لنطتا  ب د تة هتو لتن القترارات التتي اا  لكتن 

وفتي  ا 7سر عيتوب فيهتال س طة تعدي ها أو سحبها في أن و ت وبصورة خاصة في حا  ظهو 
حكتتٍم لختتالٍ  لهتتذا التوجتت   ضتت  لج تتل شتتورى الدولتتة "أن نظر،تتة تبتتد  الظتتروذ ا تطبتت  

                                                 
وزارة الداخليمة، م.ق.إ.  -، العقيد المتقاعد حنا أبو شقرا/ الدولة 2112آذار  11تاريخ 413( م.ش. قرار رقم 1)

.919ص 1م 2112
 

، الشيخ بطرو الخوري وشارل 1113الثاني  كانون 22تاريخ 13 – 93/12مجلس القضايا قرار رقم (2)

 .  141ص1114وزارة االشغال العامة والنقل، م.ق.إ   –كتانة / الدولة 

)3( C.E. Ass. 29 avril1994, Association Unimate65  et autre, A.J.D.A.1994 p443 

(4 )C.E. Ass. 22 février 1974, Adam, A.J.D.A.1974, Chron. M. Franc et M. Boyon; 

R.D.P. 1974 p1780 note M. Waline. 
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 .242ص 1م 2113لعام  14م.ق.إ. العدد 
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 .241ص 14العدد 2113م.ق.إ. 
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ع تت  ا علتتا  اادار،تتة الفرد تتة التتتي يتتتم لفعولهتتا لتترة واحتتدة نها  تتا  للجتترد تطب قهتتا، كلرستتوم 
 ا 1"سستل كةااستلالم الذن ينتهي لفعول  بانتقا  الل ك ة لن الفرد  ل  اادارة العالة الل

بالنستبة ل قتترارات غيتر اللنشتت ة ل حت  فتتان أثتر تريتتر الظتروذ ع تت  القترارات التنظ ل تتة  طبتت  
للصت حة، عنتدلا  كتون التتداد هنا بناد  ع ت  ط تب ذون اللصت حة، وحتت  بتدون ط تب ذون ا

ا ألتتا القتترارات التتتي تتترف  لتتن  حتت  لتتا أو  8سر الظتتروذتريوتتفعتتل  لستتتح ال  بتطبيتت  القتترار 
وا تتتتدخل فتتتي ف تتتة القتتترارات  ب ة لتتت ل لتتتن شتتتأنها أن تكستتتب حقتتتا ،صتتتا  هتتتي  تتترارات ستتت ترخ 

 ا 3ساللكسبة ل ح  التي ا تستط س اادارة لن حيث اللبدأ أن تعدلها أو ترجس عنها
اادارة دا لتتتتا  وضتتتتس حتتتتٍد لهتتتتا بالنستتتتبة  ، تستتتتتط س غيتتتتر اللنشتتتت ة ل حقتتتتو   الفرد تتتتةالقرارات فتتتت

 Lesا وهذا لا توصل  ل ت  ااجتهتاد فتي حكتم  4سة  ل  لوجبهذه الس ط وتتحو ل لستقبل، 

Verts
تستتتط س  لرتتاد القتترارات غيتتر التنظ ل تتة غيتتر  اادارةأ تتر لج تتل الدولتتة أن  قتتد ف ا 5س

اادارة بتتل تستتتط س ا  6سلشتتروعة أم غيتتر لشتتروعة أكانتتتستتواد  و تتتٍ  أن   اللنشتت ة ل حتت  فتتي 
 ا   2سد اللطبقة ف لا يتع   القرارات التنظ ل ةلبادالذات ع يها    طبَّ تو  ، 7سرف  تطب قها

 

 
 
 
 

 الفقرة الثالثة: قوة الشيء المقرر والدفع بعدم مشروعية األنظمة اإلدارية
 

 ذا كانتتتت  تتتوة الشتتتيد اللقتتترر التتتتي تحواهتتتا ا نظلتتتة اادار،تتتة، تشتتتك  ل حتتتا ال   لنتتتس  -133
ااجتهتاد اادارن  لكتن ي، الطعن بهتا ألتام  اضتي اابطتا  بعتد انقضتاد له تة الطعتن القضتا
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(2) C.E. 25 mai 1979, Mme Bayret, Rec. P239 – Cité par Delvolvé, Pierre – l’Acte 

administratif -  Sirey1983 p246 n
o
621. 
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(4) Auby- note sous C.E. 2 Dec. 1960, Dame Franc, D. 1962 p7. 
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(6)  C.E. Ass. 22 décembre 1989, Morin, Rec. P279 . 

(7)  C.E. 30 juin 1950, Massonaud, Rec. P400. 

(8)  C.E.2 juin 1967, Ministre des Armées c/ Fradet , Rec. P234. 



 

244 

فت  ثرترة  ضتاف ة فتي حصتن القتوة اللتذكور، عنتدلا  ضت  بالكان تة الطعتن بتالقرارات الفرد تة 
ا أن أن اللستتتتدعي  لكنتتت  اللنااعتتتة بشتتترع ة  1ساللتختتتذة تطب قتتتا  لنظتتتاٍم  دارٍن غيتتتر لشتتترو 

ت ع ت  أساست ، ا نظلة اادار،ة التي تواجه  في لعر  تطبي  القرارات الفرد تة التتي اتختذ
لهتتذا اللو تت  ستتي دن  لتتت  شتترعنة التطب قتتات غيتتر اللحتتدودة ل نصتتتوف  لرتتايرٍ  وأن لو تت ٍ 

ا وااعتتتتتراذ بصتتتتحة التتتتدفس بعتتتتدم  8سوهتتتتو لتتتتا  شتتتتكل لخالفتتتتة ل نظتتتتام العتتتتام ،غيتتتتر القانون تتتتة
لشروع ة القرار التنظ لي، ل ل ل  دا لا  ذات ااثار، حيث تنحصتر هتذه ااثتار بنتاا  لحتدد 

ضت ، وا تستل  بتعطيتل هتذا القترار التنظ لتي  ا فتي حتدود القترار التطب قتي اللتختذ بشكٍل وا
وعتطبيت  نظر،تة التدفس بعتدم اللشتروع ة، كترَّل ااجتهتاد لوجبتا  لفروضتا  ع ت   ا 3سل استنادا  

، فتتاادارة تكتتون لحرولتتة لتتن  لكان تتة  4سعتتات  اادارة بتتأن ا تطبتت   ا النصتتوف الشتترع ة
 انون تتة غيتتر لشتتروعة حتتت   صتتدار النصتتوف التنظ ل تتة اللتختتذة بصتتفة تطبيتت  كتتل  اعتتدة 

 ، وهذا الدفس بعدم اللشروع ة هو لادوج التطبي ، فهو  لا (5) انون ة
 أوا    الدفس ألام القضاد بعدم تطبي  القرار التنظ لي
    ثان ا   الدفس ألام اادارة  بعدم تطبي  القرار التنظ لي

 
 لقضاء بعدم تطبيق القرار التنظيميأواًل:  الدفع أمام ا

لقتترار اادارن التتذن استتتر قت ، التتتي يتلتتتس بهتتا التتن العوا تت  ألتتام  تتوة الشتتيد اللقتترر -134
بوجهتت  لهتتل الطعتتن القضتتا  ة، لتتا اصتتط   ااجتهتتاد ع تت  تستتليت   بالتتدفس بعتتدم لشتتروع ة 

 طتراذ بعتدم لشتروع ة، أن يتدلي ا  دارن  ا نظلة اادار،ة، بحيتث أجتاا أثنتاد الطعتن بقترارٍ 
 هذا القرار استناده  ل   رار تنظ لي غير لشرو ا 

                                                 
(1) C.E. 22 mars 1907, Dame Delpech, D.1908,III, p101 – C.E. 29 mai1908, Poulin, 

Rec. P580 . 

(2)R. G. Schwartzenberg-  L’autorité de chose décidée- Op. Cit P319 et s.   
(3)Boutet- Quelques problèmes concernant les effets de l’exception  d’illégalité – 

R.D.P.1990 p1735. 

(4)  C.E. 24 novembre 1958, Ponard,  Rec.Cons. d’Ét. P554 – et  C.E. 8 Novembre 

1968,Ministre des finances c/ Menez, REC p557 – et C.E.26 avril 1974, Sieur Villate, 

Rec.Cons. d’Ét. P253. 

(5) C.E.18 janvier 1980, Bargain,  Rec.Cons. d’Ét. P.29 – A.J.D.A. 1980 p91- R.A. 

1980 p151. 
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  لتة اللبتدأ العتام ، ولنحهتا  1ستطب قهتااستتلرَّ ع ت   ذنوهذه اللكنة هي لن خ   ااجتهتاد الت
 لتتت  لصتتتاذ أبد تتتة التتتدفس بعتتتدم اللشتتتروع ة اللج تتتل الدستتتتورن لبتتتدأ رفتتتس ، بينلتتتا  8سل قتتتانون 

 ا 3ساللبادد الدستور،ة
لم   طعن بالعلل التنظ لي ضلن الله ة القانون ة، فان الدفس بعدم لشروعيت  يبق   ا لتا   فاذا

، و طتا   5س، وهذا الطعن غير لقيٍد بأن له ة 4سفي لعر  الطعن بأن    راٍر لتخٍذ تطب قا  ل 
  ن التتدفس بعتتد لشتتروع ة ا نظلتتة اادار،تتة ، 6سالتتدفس بعتتدم اللشتتروع ة ا نظلتتة الب د تتة أ ضتتا  

التنظ لتتتي بلتتترور له تتتة  أوصتتتد بتتتاب الطعتتتن بتتتالقرارفتتتاذا  ا 7سيبقتتت  غيتتتر لقيتتتد بله تتتة لعينتتتة
، أن بالتتدابير الفرد تة عتر  الطعتنلفيبق  لصاحب اللصت حة ، فتي  الشهر،ن ع   صدوره،

 ،قتتد أوجتتد ااجتهتتاد هتتذا التتدفسف   ا 2سيثيتتر لستتألة عتتدم شتترع ة هتتذا القتترار عتتن طر،تت  التتدفس
القترارات التنظ ل تة النها  تة غيتر اللشتروعة التتي استتر قت بشتأنها ستبل لصال  ا فراد بصدد 

فتتي ، و و تتتٍ  وذلتتم فتتي أن    ،بحيتتث  فضتتي  لتت  استتتبعاد آثارهتتا دون  لرا هتتا ،الطعتتن القضتتا ي
  ا 9سس ا  الطعن بقرارات تطب ق ة لها ولو أصبحت نها  ة

                                                 
(1)C.E. 19 février 1967, Sté des Éts Petitjean, AJDA 1967 p285; C.E. 9 novembre 

1979, Assoc. pour la défense de l'environnement en Vendée, AJDA 1980 p406 

concl. D. Labetoulle.  

 .12ص 1114الخوري / الدولة، م.ق.إ.  ، 1112تشرين الثاني  11تاريخ 14(  مجلس القضايا قرار رقم  2)

(3)C.C. n
o
93-335 DC du 21janvier 1994, R.F.D.A.1995 p8; C.C. no99-422 DC, 21 

décembre1999,– Cité par  J. Barthelemy – Exception d’illégalité – éditions du juris- 

classeur 2000 – fascicule 1160  p26 n
o
151. 

وزارة  -، ذي كورال كومباني ليمتد ورفيقتها/ الدولة1119تشرين الثاني  19تاريخ 12( م.ش. قرار رقم 4)

مركري / الدولة ،  – 12/9/1191تاريخ  131م.ش. قرار رقم  -141ص 1م 1111ط، م.ق.إ. لنفالصناعة وا

وزارة  -، أحمد حشيمي/ الدولة 1192كانون الثاني  22تاريخ 111م.ش. قرار رقم -194ص  1191م.إ. 

 1112الجعيتاوي / الدولة، م.ق.إ. 21/11/1113تاريخ  133رقم  م.ش. قرار -19ص 1192الداخلية، م.إ. 

 .121ص

 .432ص 1111شركة بروموريان/ الدولة، م.ق.إ. 19/4/1111تاريخ  421( م.ش.  قرار رقم  2)

م.ش. قرار  -129ص 1192التوم /بلدية طرابلس ، م.إ.  22/9/1192تاريخ  232( م.ش. قرار رقم  9)

الفتوح،  –مجلس اتحاد بلديات كسروان  –، منى صادر/ الدولة 1111تشرين الثاني  2تاريخ 11-19/11رقم

 .11ص 1م 2113لعام  14م.ق.إ. العدد 

معممرل رشمميد كرامممي  -، شممركة براموريممان ش.م.م./ الدولممة 1111نيسممان  19تمماريخ 421( م.ش. قممرار رقممم 9)

 .432ص 2م 1111الدولي في طرابلس ، م.ق.إ. 

 2113لعمام  12عمدد ، سليمان أبو طعام / الدولمة، م.ق.إ. ال1111تشرين األول  13تاريخ 23( م.ش. قرار رقم 1)

 .42ص 1م

 1م 2114، الشيخ جميمل أممين الجميمل ورفيقماه / الدولمة، م.ق.إ. 2111شباط  12تاريخ 213( م.ش. قرار رقم 1)

 .331ص
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حكتتم التتذن  قضتتي بعتتدم تلتتن  ال ، رهاصتتات نظر،تتة جديتتدة جتهتتادوعتتدأت تظهتتر فتتي الفقتت  واا
حج ة لط قة ل الة ل هي ات القضا  ة التي تنظر بتدعاوى  بطتا   ،لشروع ة النف التنظ لي

أختتذ لج تتل شتتورى لقتتد ، و  1س تترارات فرد تتة لستتتندة  لتت  عتتدم لشتتروع ة هتتذا التتنف التنظ لتتي
ار  ذا أبطتتل لج تتل شتتورى الدولتتة  تتر  " الدولتتة ال بنتتاني بهتتذه النظر،تتة فتتي حكتتٍم ورد ف تت  أنتت  

صرذ  طفا يين لن الخدلة  ن القترار التنظ لتي التذن جترى صترفهم بااستتناد  لت  أحكالت  
لتم ينشتر فتي الجر،تدة الرستل ة، فتان بالكتان كتل لتن لوظت  جترى صترف  بااستتناد  لت  هتتذا 

م لن اادارة ل طالب بالراد  رار صرف  لن الخدلة  ا 8سالتشر،س أن يتقدَّ
 

 بعدم تطبيق القرار التنظيميثانيًا: الدفع أمام اإلدارة  
 

ر ااجتهتتتاد نظر،تتتة  -135 التتتدفس بعتتتدم تطبيتتت  ا نظلتتتة غيتتتر اللشتتتروعة ألتتتام القضتتتاد، طتتتوَّ
فتتتي  ،وأجتتتاا التتتدفس بعتتتدم جتتتواا تطبيتتت  هتتتذه ا نظلتتتة ألتتتام الستتت طة اادار،تتتة التتتتي أصتتتدرتها

لتن وستي ة لعر  التطب قات الفرد ة لهذه ا نظلة، حيث تحتوَّ  هتذا التدفس بعتدم اللشتروع ة 
 طعن  ضا ي  ل  لراجعة  دار،ةا 

حت  التدفس ألتام اادارة حيتث لتنحهم بالنسبة لألفراد، أهل ة خاصة  و عتبر هذا الطر،  القانوني ذا
بعتتتدم تطبيتتت  ا نظلتتتة غيتتتر اللشتتتروعة فتتتي كتتتل و تتتت، و ستتتل  هتتتذا اللبتتتدأ بااالتتتة كتتتل القتتترارات 

التطب ق تتة لتتن  بتتل لحكلتتة هتتذه التتتدابير  التطب ق تتة ل نظتتام غيتتر اللشتترو ، وذلتتم لنتتذ  بطتتا  أحتتد
أن  سترن  ستال صتدور هتذه القترارات التطب ق تةابسبب عدم لشتروع ة النظتام التذن كتان أ دار،ة، 

 بطتتا  القتترار التطب قتتي ع تت  كتتل القتترارات التطب ق تتة ا ختترى دون حاجتتة اجتتراد لنااعتتة  ضتتا  ة 
 ا   3سجديدة

 حق  اللعط ات اات ة ، يتوجب تتطبي  هذا اللبدأ الجديدولن أجل 

                                                 
(1)B. Seiller - L'autorité absolue conférée - un peu vite ? - aux déclarations d'illégalité 

d'actes administratifs- AJDA 2002 p542.  
 1129عبممد الحفمميظ المتممولي/ بلديممة بيممروت، م.إ.  -،  1129كممانون الثمماني  2تمماريخ  14( م.ش. قممرار رقممم 2)

 .  221ص

(3) M. Bailly – l’Acte règlementaire illégal et le décret du 28 novembre 1983 – Art. 

Pré p1538 . 
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 تترار  ضتتا ي نهتتا ي عتتن اللحتتاكم اادار،تتة أو لج تتل الدولتتة أع تتن بطتتالن صتتدور  ا1
 ا رار غير تنظ لي بسبب استناده  ل  نظام  دارن غير لشرو 

 القرار اللبطل أحد تطب قات النظام غير اللشرو ا أن  كون  ا8

ستتجابة جعتة باان الس طة اادار،تة ل التة برت  النظتر عتن انقضتاد له تة اللراتكو  ا3
لكل ط ب ل  لوضو  لشتاب  ولستتند  لت  ذات الستبب وذلتم فتي الحالتة التتي  كتون 

 االقرار اللعني غير لنش  ل حقو  لصال  أشخاف ثالثين
ال تستتط س أن فتاادارة ألتا  لتن ذون اللصت حة،ط تب لستب  يتو   تطبيت  هتذا اللبتدأ ع ت  

م بصورٍة ت قا  ٍة ع   سحب التدابير الفر  د ة، اللستندة  ل  نظاٍم  دارٍن أع تن القضتاد عتدم ت قد 
لشتتروعيت ، وذلتتم اصتتطدام هتتذا الستتحب بنظر،تتة الحقتتو  اللكتستتبة، وعتتدم جتتواا اللستتال 

 جتراد لستب  وضترورن وا غنت   ، هتوهتذا الستحبلبالقرارات الفرد تة النها  تة، فط تب ا فتراد 
التتتتي ل قتتترارات الفرد تتتة غيتتتر  وعتتتذلم فتتتان  تتتوة ا لتتتر اللقتتتررا  1ساعلتتتا  هتتتذه النظر،تتتة عنتتت 

م ا فراد بط تب ستحب هتذه  اللشروعة، تكون لتو فة ع    بو  ا فراد بهذه القرارات، فاذا تقدَّ
، فتتتان هتتتذه غيتتتر لشتتترو  تنظ لتتتيٍ  استتتتنادها لقتتترارٍ بستتتبب القتتترارات القا لتتتة عتتتدم لشتتتروعيتها 

 القرارات تفقد  وة ا لر اللقرر، وتكون اادارة ل الة بسحبهاا
ي نق تت التتدفس تتال ات التجديتدأهتتم  ، هتوا الستحبذتبتر  لتاام الست طة اادار،تة اللختصتتة بهتو ع

تة ت ت حيثبعدم اللشروع ة  ل  نطا  اللنااعات غير القضا  ة،  ام الست طة اادار،تة اللختصَّ
لتت  لوضتتو   وحتتت  لتتو كانتتت له تتة اللراجعتتة القضتتا  ة  تتد انقضتتت، بااستتتجابة لكتتل ط تتبٍ 

ذات الستتببا فبتتدا  لتتن اللنااعتتة فتتي تطب قتتات ا نظلتتة اادار،تتة غيتتر لشتتاب  ولرتكتتا ع تت  
اللشتتتروعة ألتتتام القاضتتتي اادارن، فتتتذون اللصتتت حة  ستتتتط عون اللنااعتتتة فتتتي هتتتذه القتتترارات 
التطب ق ة ألام اادارة نفسها، ولكن بشرر أن تكون للراجعت  ذات لوضتو  استتدعاد اابطتا  

  ذو ا ثتر الرجعتي التذن  ط بت  اللستتدعي ألتام الست طة ل قرار التطب قي ا و ، وهتذا اابطتا
اادارة لقيَّتتتتدة، وا تل تتتتم أن ستتتت طة ستتتت طة ا وهنتتتتا تكتتتتون  8ساادار،تتتتة،  أختتتتذ شتتتتكل الستتتتحب

                                                 
 (1)P. Delvolvé – De nouvelles modalités pour les actes administratifs unilateraux – 

Dalloz1984  Chron. P144. 

)2) J.M. Auby – l’Administration et ses usagers, le decrét du 28 novembre 1983, 

A.J.D.A. 1984 p124.  
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فها أو فتتي لتتا يتع َّتت  بتحديتتد لتتدى هتتذا  استنستتاب ة ستتواد  فتتي لتتا يتع َّتت  بتقتتدير لالدلتتة تصتترو
ر اللشتتتتروعة بعتتتت  التطب قتتتتات فتتتتي التصتتتترذا وكتتتتان للوجتتتتب اادارة بستتتتحب القتتتترارات غيتتتت

 بطتا  حيث  ضت  ااجتهتاد ال بنتاني بتأن " ،وكذلم ل  تطب قات في لبنان ا 1سا حكام القد لة
يوجتب  بطتا  كتل التطب قتات الفرد تة لت ،  نت    رار  دارن صادر تطب قتا  لنظتام غيتر شترعي،

م غيتر شترعي، فتان عندلا  كون لن شأن  رار  ضا ي  بطا   رار  دارن صادر تطب قا  لنظا
اادارة حتت  ولتتو كانتتت له تتة اللراجعتة لنقضتت ة تكتتون ل التتة بااستتجابة  لتت  ط بتتات ا فتتراد 
ذات اللوضو  الللاثل واللرتكاة ع   السبب نفس ،  ا  ذا كتان هنتام شتخف آختر لستتفيدا  

وأنت  لت ل هنالتم لتا  لنتس لتن تطبيت  القاعتدة نفستها ع ت   لن وجود القترار لوضتو  الطعتنا
القترارات الفرد تتة اللرتكتتاة ع تت  الو تا س غيتتر الصتتح حة عينهتتا واللتلاث تة فتتي لوضتتوعها وفتتي 

نتف اللبتدأ "  ذا لتم يتقتدم اللستتدعي بلراجعتة  ضتا  ة طعنتا   وفتي حكتٍم آختر ورد ا 8ستع ي هتا
ك تم  ،بت  بقرار رف   دارن فردن صتر،   ضترو  ضتلن اللتدة القانون تة، فتال  حت  لت ،  ذا لتا ح 

يجتتة لراجعتتة  ضتتا  ة نتتا  حقتت  لعهتتا، اافتتادة لتتن تقتتد م لراجعتتة جديتتدة أختتذا  بلبتتدأ لستتواه نت
ن لتا طبت  بشتأن احتدها ا  اللساواة الذن ا ي رى  ا في حاات تجلتس بينهتا وحتدة الوضتس وان

 ا 3سا  حو  عا    انوني دون تطب ق " ينطب  ع   ااخر  ا  ذا كان في وضسٍ 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) C.E. 28 février 1951, Féderation nationale des cadres de l’assurance, Rec. P121.  

 –وزارة التربيممة الوطنيممة  –، أنطمموان كسمما /الدولة 1112كممانون الثمماني  1تمماريخ 219ار رقممم ( م.ش. قممر 2)

 .211ص 1م 1119وزارة المالية، م.ق.إ 

 .122ص 1191الظملوطي / الدولة، م.إ.  – 1/9/1191تاريخ  413م.ش. قرار رقم  ( 3)
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 ثالث:الفصل ال

 وحدانية التعريف ال تتعارض مع تدرج القرارات اإلدارية
 

 ن اعتلتتاد تعر،تتٍ  لوحتتد ل قتترار اادارن ينطبتت  ع تت  كتتل تصتترذ لنفتترد  صتتدر عتتن  -136
الفتترو  اللخت فتتة لهتتتذا  ستت طة  دار،تتة و،تلتتتس بقتتوة تنفيذ تتتة، بحيتتث ينتتدرج ضتتلن هتتتذا اللع تتار

لكن يبقت  أن ك هتا تستل   ،عن الفر  ااخر كان لكل فرٍ  لنها خصا ف لتلياةالقرارا ولو 
ن  رارا   دار،ا    تسل ات خاصةا  تحل حت  وان

هتي فتي ذات  ،عني أن كل أنوا  أو فترو  القترار اادارن ، ا توحدان ة تعر،  القرار اادارن ف
 ،فالقتتانون هتتو  اعتتدة عالتتة لجتتردة لكفولتتة باجبتتار -فهتتذا لختتال  للنطتت  ا لتتور -اللرتبتتة

ادد ذات الق لتتتتة هنتتتتام التشتتتتر،س ا ساستتتتي بفروعتتتت  القتتتتانون الدستتتتتورن واللبتتتتوفتتتتي التطبيتتتت  
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التشتتتتر،عات العاد تتتتة أو الر  ستتتت ة التتتتتي تضتتتتعها الستتتت طة التشتتتتر،ع ة فتتتتي حتتتتدود الدستتتتتور،ة،  و 
ن تصتتدره الستت طة التنفيذ تتة، اختصاصتتاتها اللبينتتة فتتي الدستتتور، وأخيتترا  التشتتر،س الفرعتتي التتذ

وااتفا  تتات اللعاهتتدات ا كلتتا  ستتلَّ   انونتتا   1سنظلتتة اادار،تتةشتتلل اللراستت م التنظ ل تتة وا  و 
و تتتترارات اللنظلتتتتات الدول تتتتةا و ضتتتتاذ  لتتتت  اللصتتتتادر ا صتتتت  ة ل قاعتتتتدة القانون تتتتة الدول تتتتة، 

 اللصادر ااحت اط ة وهي العرذ واللبادد العالة واانصاذا
، ثتمَّ لت  فترو  عديتدة، "بتاره اعدة عالتة لجترَّدة لكفولتة باج  "لوحدٍ  فكلا أن القانون ل  تعر، ٍ 

حتتت  أن بعضتتا  لتتن فروعتت  هتتي أ ضتتا  فتترو  ل قتترار اادارن كاللراستت م ااشتتتراع ة وا نظلتتة 
تا   ،القتانون والقترار اادارن كتٍل لتن بتين فترو  التتداخل  هذا التشابم أوفاادار،ةا  ستتوجب للَّ

 القانونا حكلا  أن  كون ل قرار اادارن طب عة لشابهة أو  ر،بة لن طب عة 
فا نظلة اادار،ة التي هي في شٍ  لنها خاضعة  ل قانون، وفي لرتبة أدن  لن اللرتبة التتي 
 حت هتتا، فانهتتا ا ترعتتت لنتت  بطب عتهتتا العالتتة اللجتتردة  واللكفولتتة باجبتتار، و،تعتترَّ  لخالفهتتا 

دارن  ا لذات الجااد الذن يترتب ع   لخالفة القانون، ولتا الختالذ بتين القتانون والنظتام اا
اختتتتتالذ فتتتتي لرتبتتتتة كتتتتل لنهلتتتتا أن هتتتتو ختتتتالذ فتتتتي الدرجتتتتة ولتتتت ل خالفتتتتا  فتتتتي الطب عتتتتة 

لتبنتتتي تعر،تتتٍ  ل قتتترار اادارن هتتتو ا  تتترب لتعر،تتت  هتتتذا هتتتو الحتتتافا ا  تتتوى، و ا  8سالقانون تتتة
 ا 3سالقاعدة القانون ة

نون والقترار بعت  فترو  القتا بتينفكان لوحدان تة التعر،ت  اللعطت  ل قاعتدة القانون تة والتشتابم 
جعتتتل لتتتن اللناستتتب تطبيتتت  لنطتتت  التتتتدرج ع تتت  القتتترار اادارن،  ن حستتتن ستتتير اادارن، 

العلتتتل اادارن توجتتتب بتتتأن ا تكتتتون القواعتتتد اللطبَّقتتتة فتتتي ذات الدرجتتتة، بتتتل أن تقتتتس ضتتتلن 
تراتب تتة أو تتتدرج  كتتون القتترار ا ع تت  درجتتة ل التتا  ولقي  تتدا  ل قتترار ا دنتت  درجتتة، وأن يتصتترَّذ 

عضتتٍو فتتي اادارات العالتتة فتتي حتتدود وظا فتت ، و كتتون ل التتا  ع تت  تطبيتت  حكتتم القاعتتدة كتتل 
 ا(4سالقانون ة الواجبة ااتبا  بحسب تدرج القرارات في التنظ م القانوني الداخ ي ل دولة

                                                 
 .11ص 1114الطبعة الثانية  -شربدون ذكر النا-محاضرات في المدخل إلى علم القانون -محيود.حسن (  1)

 .21مرجع سبق ذكره ص -تدرج القرارات اإلدارية -د. ثروت بدوي( 2)

 .49( لمزيد من التفصيل انظر ص3)

 214مرجع سابق ص -القوة التنفيرية للقرار اإلداري -د. عادل سيد فهيم(  4)
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تتتدرج أو ، وعتتين  تتة تعر،تت  القتترار اادارن وستتيتبيَّن فتتي هتتذا الفصتتل أن ا تعتتار  بتتين وحدان
ستتي بحث فتتي هتتذا الفصتتل وهتتذا لتتا الصتتادرة عتتن اادارات العالتتة اللخت فتتة، تس ستتل القتترارات 

 ضلن الفقرتين ااتيتين 
 لاه ة التدرج وا سل التي  قوم ع يهاالفقرة ا ول   

 الفقرة الثان ة  لق ال التدرج بين القرارات اادار،ة
 

 الفقرة األولى: ماهية التدرج واألسس التي يقوم عليها
 

أن عال تتتة بتتتين  ،و تتتتدرج ر استتي ضتتتلن اادارة اللركا،تتتة أو تتتدرج وصتتتا يالتتتدرج هتتت -137
اادارة اللركا،تتتة واادارة الاللركا،تتتة، أو هتتتو تتتتدرج فتتتي القتتترارات بحيتتتث ي تتتتام القتتترار ا دنتتت  

ا ع تت ، أو  كتتون تتتدرجا  بتتين ا شتتخاف، بحيتتث  ل تتم التتر  ل الستت طة بتتالقرار الصتتادر عتتن 
خصت ة أو الوظ ف تة ل لتر ول، وتتضتلن ست طة  عطتاد لتة الشاس طة فتر   ترارات تلتل الح

لرا ها صدار التع  لات والتعال م كلا تتضلن س طة تعديل القرارات وان  ا   1سا والر وان
أن التدرج في القرارات هو القاعدة العالة في الدولتة التتي هتي بتاللفهوم  ،والتدرج اللوضوعي

 نلتا هتتي  بتتل ذلتتم نظتتام لتتن الستتنن  القتانوني ل ستتت فقتتط لجلوعتتة لتتن الهي تتات أو اادارات،
والشتترا س، وأن كتتل  تترار  دارن لتترتبط بعال تتة نوع تتة بالنظتتام القتتانوني العتتاما وهتتذا لتتا  عط تت  

، عضتتون  تتتدرجٍ و،تأستتل ع تت   ،التتتدرج القتتانوني ل قواعتتد ضتتلن وتتت  القانون تتة و،تت لن لو عتت  
 ا   8سادار،ةلحدد ضلن هرل ة الس طات ا تقس في لكانٍ  ،بحيث أن كل س طة  دار،ة

  لتن ع تو،ترتب ع ت  لبتدأ تتدرج القواعتد القانون تة وجتوب خضتو  القاعتدة ا دنت  ل قاعتدة ا 
وعاتبتتتا   ع تتت ،حيتتث الشتتتكل واللوضتتو ، أن صتتتدورها لتتن الستتت طة التتتي حتتتددتها القاعتتدة ا 

، كلتا  3سااجرادات التي بينتها، وأن تكون لتفقة فتي لضتلونها لتس لضتلون القاعتدة ا ع ت 
ا والعلتتتل  4سالقتتترار الفتتتردن ا بتتتد أن  كتتتون تطب قتتتا  لقاعتتتدة عالتتتة لجتتتردة لوضتتتوعة ستتت فا  أن 

                                                 
(1) Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, Op. Cit., T1 p224-225. 

(2) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la décision exécutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p89-90. 

(3)J.F. Lachaume - La hiérarchie des actes administratifs exécutoires en droit 

public Français, Op. Cit. p89. 

(4) Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, Op. Cit. T1 p454 et 458. 



 

222 

اللتتتادن التنفيتتتذن نفستتت  لتتتن  كتتتون  ا تنفيتتتذا  ل قتتترار اللطبتتت  ل قواعتتتد العالتتتة ع تتت  الحتتتاات 
الفرد ة، أن أن  ا يجوا ل جهة اادار،تة عنتد تطب قهتا ل قاعتدة القانون تة العالتة ع ت  الحتاات 

 بتتل اتختتاذ هتتذه  ،أن ت جتتأ  لتت  اتختتاذ  جتترادات لاد تتة تنفيذ تتة لباشتترة, بتتل يجتتب ع يهتتاالفرد تتة 
تع ن فيها أن الحاات الفرد ة اللعروضتة تنتدرج تحتت  ،أن تصدر   رارات فرد ة ،ااجرادات

القاعتتتدة القانون تتتة وتخضتتتس  حكالهتتتا،  ا ضتتتلن استتتتثنادات لحتتتدودة  كتتتون لتتتادارة ستتت طة 
ة  بتل اتختاذ أن  ترار لستب  وذلتم  لتا تطب قتا   حكتام القتانون أو فتي التصرذ الت قا ي لباشر 

 ا   1سحالتي الضبط اادارن والظروذ ااستثنا  ة
وا شم بأن ذلم وحده  كفتل تحقيت  اللستاواة والعدالتة بتين ا فتراد، كلتا أنت   كفتل بنتاد الدولتة 

ن النظتام القتانوني ل دولتة، بحيتث القانون ةا فلا لم يوجد ارتبار بين القواعتد القانون تة التتي تكتو   
آختر، تتفكتم الدولتة و،نهتار نظالهتا  عت ٍ ا  في نظام هرلي  سلو بعضتها ع ت  بتتدرج جل ع

 ا   8سالقانوني
 

القتترارات اادار،تتة التتتي تصتتدرها الهي تتات اادار،تتة اللخت فتتة، ببعضتتها ارتباطتتا  فتتترتبط  -139
،وجتتب لبتتدأ التتتدرج و والقتتوة القانون تتة،  تس ستت  ا   ذ توجتتد فتتي درجتتات لخت فتتة لتتن حيتتث الق لتتة
سالشتتتكل  قواعتتد الخارج تتةستتتواد  لناح تتة ال لراعتتاة القتترار ا دنتت   حكتتتام القتترارات ا ع تت  لنتت 

   ا 3سوااختصاف  أو لناح ة القواعد الداخ  ة ساللوضو  والسبب 
أصتتتو  ف ستتل  لبتتدأ التتتتدرج بتعيتتين الستتت طة اللختصتتة اتختتتاذ كتتل نتتتوٍ  لتتن أنتتتوا  القتترارات و 

ا  لكتن أن  صتدر صتح حا   ا لتن  بتل  ،كتان أم تنظ ل تا  أفرد تا   ، صدارها، فتالقرار اادارن 
جرا  تتة والشتتتك  ة ووفقتتتا  لألصتتو  اا ا 4سستت طة لعينتتة بلوجتتتب  تترار صتتادر عتتتن ستت طة ع  تتا

 ا   5سع   أن تحدد هذه ا صو  بصورة واضحة ود  قة اللقررة اصداره،

                                                 
(1) M. Lefébure – Le pouvoir d'action unilatérale de l'administration en droit 

Anglais et Français- Op. Cit. p156 et s.  
 11مرجع سبق ذكره ص -تدرج القرارات اإلدارية -د. ثروت بدوي(  2)

 .11صالمصدر نفسه  -بدويد. ثروت (  3)

(4) J.F. Lachaume – La hiérarchie des actes administratifs exécutoires en droit 

public Français-  Op. Cit.  p89. 

(5) J.F. Lachaume - Op. Cit.  p91. 
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ألحكتام والقواعتد لون القرار اادارن ف قتضي أن  أتي لوافقتا  ألا لن حيث اللوضو  أو لضل
 ا  لضلون هذا االتاام القرار ا ع  بحيث  حدد الواردة في النف ا ع  ا 

 ةلوافقتبتأن  صتدره ع ت  صتورة  ،تضلَّن القرار ا ع    لاالا  ع   لصتدر القترار ا دنت ي قدف
القترار أو  حتدد  ا 1سأ ضتا   نفهتذا الت رولوأن  حتترم  ، لضلون النف ا ع  ولتطابقة لس 

لكتتي  صتتدر القتترار لتتن الستت طة التتدن ا، بحيتتث  قتصتتر دور  هتتاا ع تت  الشتترور الواجتتب توافر 
، بحيتتتث تكتتتون ل التتتة باصتتتدار القتتترار  ذا التحقتتت  لتتتن تتتتوافر الشتتترور، ع تتت  الستتت طة التتتدن ا

 ا  توافرت شرور  صداره
حر،تتتتة التصتتتترذ اصتتتتدار القتتتترار أو ا  لتتتتن ، لقتتتتدار وفتتتتي الحالتتتتة الثالثتتتتة  كتتتتون ل ستتتت طة التتتتدن ا  

ل التة بالتقيتد بلضتلون التنف ، تكتون االتنا  عن  صداره، ولكنها  ذا  ررت  صتدار القترار
 ا   8سا ع  

وفي جل س هذه الحاات فان القرارات اادار،ة  حكلها لبدأ تس سل القواعد القانون تة وتراتبهتا، 
فتتي الدولتتة  علتتاا  لدولتتة القتتانون ولحكولتتة بلبتتدأ  فتتتأتي لنستتجلة لتتس اانتظتتام القتتانوني العتتام

 ا 3سالشرع ة اادار،ة والشرع ة الدستور،ة
ورغم كون  حق قة ثابتة في النظام القانوني، فان  تدرج نسبي ول ل لط  ، وهتو  ،هذا التدرجف

ل ل تدرجا  بين نظتالين  تانونين سلثتا   عال تة بتين  تانون ولرستوم  بتل  قتضتي فحتف كتل 
  حتتدة، ففتتي حتتااٍت عديتتدة  لكتتن للرستوم التتذن هتتو أدنتت  لتتن القتتانون التتذن صتتدر حالتة ع تت

ا بتل لتم  عتد للكنتا  فتي فرنستا  4ستطب قا  ل ، أن  كون لهذا اللرستوم  توة أع ت  لتن  تانون آختر
ا  5سدستتتور الجديتتدالوضتس نظتتام التتتدرج بتتين ا نظلتتة اادار،تتة اللستتق ة والقتتوانين بعتتد صتتدور 

خالفا  للبدأ لواااة ااختصاف، بأن يجيا اللشتر  أح انا  الختروج ع ت  و كلا  لكن أن ن حا 
لبتتتدأ التتتتدرج بحيتتتث  لتتتن  اادارة صتتتالح ة  صتتتدار  تتترارات تعتتتد    بلوجبهتتتا نصوصتتتا  تع وهتتتا 

                                                 
(1)J.F. Lachaume - Op. Cit. p93. 

(2)J.F. Lachaume - Op. Cit. p95. 

 -جوي فؤاد ثابمت/مجلس النموا  ،2112تشرين الثاني  9تاريخ 2113ـ  11/2112م (  م. ش. قرار رق 3)

 .في كتابه محطات اجتهادية بارزة للقضاء اإلداري اللبناني د. فوزت فرحاتذكره 

(4) M. Lefébure – Le pouvoir d'action unilatérale de l'administration en droit 

Anglais et Français- LGDJ 1961 p46; J.F. Lachaume - Op. Cit. p98.  
(5) M. Lefébure – Op. Cit p53.  
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ل لج تتل الشتترعي ااستتاللي  82/5/56أجتتاا  تتانون لتتثال   "ف،  1سلرتبتتة فتتي التتتدرج القتتانوني
س تنظتتت م دوا تتتر  12/55كتتتام اللرستتتوم ااشتتتتراعي ر تتتما ع تتت  أن  عيتتتد النظتتتر فتتتي جل تتتس أح

اافتاد وا و اذ ااسالل ة  ، وأن  عد  لا يراه ضرور،ا  لنهتا لتحقيت  الرا تة ا ساست ة لنت ، 
ع تت  أن تكتتون  راراتتت  فتتي هتتذا الصتتدد وفتتي كتتل لتتا يتع تت  باافتتتاد وعتنظتت م الطا فتتة الدين تتة 

دارة أو افهتتتتا نافتتتتذة بتتتتذاتها شتتتترر أن ا تتعتتتت ار  لتتتتس أحكتتتتام القتتتتوانين اللتع قتتتتة باانتظتتتتام وان
  ا 8س"العام
 

أسوة  بكل ا علا  القانون ة، فان تدرج القرارات اادار،ة يتنااع  لع تاران، ا و  هتو و  -140
اللع ار الشك ي والذن  ص و اعتلاده عندلا تكون القرارات اادار،ة صادرة عن هي تات  دار،تة 

للوضتتتوعي و عتلتتتد عنتتتدلا يجتتترن ترتيتتتب القتتترارات اادار،تتتة لخت فتتتة، والثتتتاني هتتتو اللع تتتار ا
الصادرة عن ذات الست طة اادار،تة أو عتن ست طتين بتذات الرتبتةا واستتنادا   لت  هتذه اللعتايير 

 نقسم خطة البحث في هذه الفقرة كااتي 
     أوا   دور اللع ار الشك ي في تدرج القرارات اادار،ة

     في تدرج القرارات اادار،ةثان ا   دور اللع ار اللوضوعي 
  ثالثا   لع ار سلو القرار التنظ لي ع   القرار الفردن

 
  أواًل: دور المعيار الشكلي في تدرج القرارات اإلدارية

 

أن اللتتترتبط بالجهتتتة التتتتي تصتتتدر  ،استتتتنادا   لتتت  اللع تتتار الشتتتك ي فتتتي شتتتق  العضتتتون  -141
ة لتتن ختتال  تحديتتد لرتبتتة الجهتتة التتتي صتتدر عنهتتاا القتترار، يتتتمو تحديتتد لرتبتتة القتترارات اادار،تت

اتب القرارات اادار،ة ف لتا بينهتا، وتكتون الق لتة القانون تة ل قترار اادارن ف حدد هذا اللع ار لر 
بين القرارات اادار،تة ع ت  رتيب التو كون لحددة حسب لكانة الجهة اادار،ة التي أصدرت ، 

، هتتو القرار الصتتادر عتتن ستت طة دن تتافتتلقتتراراتا الستت طات اللصتتدرة لهتتذه اأستتال رتبتتة وف تتة 
                                                 

(1)J.F. Lachaume - Op. Cit. p97. 

، المديريمة العامممة لألوقماف اإلسمالمية ودائممرة أوقماف جبممل 2112حزيمران 21تمماريخ  919( قمرار رقمم  2)

 2م 2112اإلسممالمية ، م.ق.إ.  وزارة الشممؤون البلديممة والقرويممة وجمعيممة المشمماريع الخيريممة -لبنان/الدولممة

 .1114ص
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ا تستتط س الست طة التدن ا  لرتاد أو لخالفتة لتن القترار الصتادر عتن ست طة ع  تا، و  أدن  لرتبة  
 ا  1س رار الس طة ا ع   حت  ولو كان  رار ا خيرة غير لشرو 

ر ت ل اادارن ضلن التس سل اادارن ل س طات، بددا  لتن  أصدر القرارشخف لن  ساعد ف
الجلهور،تتتة، لتتترورا  بتتتر  ل التتتواراد، فتتتالواراد، اللحتتتافظين، التتت ااا باعتلتتتاد تس ستتتل العلتتتل 
اادارن ع   الشكل التالي  اللراس م الصادرة عن لج ل الواراد، اللراس م العاد ة، القترارات 

 ا وع  تت ، فتان  تترار التوا،ر هتتو أع ت  رتبتتة لتن  تترار اللحتتافا،ااالواار،تة،  تترارات اللحتافظين،
  ا 8سالوا،ر واللرسوم هو ا ع   رتبة لن  رار

علتتتال  بلبتتتدأ  ار  لتتتس ا حكتتتام التشتتتر،ع ة،و لنتتتس هتتتذا اللع تتتار ع تتت  ا نظلتتتة لتتتن أن تتعتتت
تس ستتتل النصتتتوف التتتذن  قضتتتي بتتتأن  لرتتتاد أو تعتتتديل التشتتتر،س ا يتتتتم  ا بتشتتتر،ٍس لث تتت  وأن 

ار التتتواارن ا ي رتتتي أو  عتتتد  اللرستتتوم العتتتادن ا ي رتتتي أو  عتتتد  لرستتتولا  تنظ ل تتتا  وأن القتتتر 
تراتب تتة النصتتوف القانون تتة، دون  لكان تتة تعتتديل نتتف أع تت  بواستتطة كلتتا تلنتتس  ا 3سلرستتولا  

 ا   4سنف أدن 
ذا فع ت ذلم اعتبترت أنهتا كلا  ا يجوا ل لراس م أن تتطر   ل  لا هو اختصاف القوانين وان

 الر ابتة ست طة  دار،تة، ةست ط وهتو وا،تر،   تالد يجتوا واا  5سصدرت عن غيتر لرجتس صتال 
 ا 6سس طة تع وه أو للاث ة أخرى   دار،ة س طة ع  

و، عب اللع ار الشك ي الذن يبحث في شتكل العلتل أو بتااجرادات الخاصتة بت ، دورا  لتللتا  
فتتتي الفصتتتل بتتتين ا علتتتا  اادار،تتتة الصتتتادرة عتتتن نفتتتل الستتت طة اادار،تتتةا وعنتتتاد  ع تتت  هتتتذا 

                                                 
(1)G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif- Puf 12

e
 ed. 1992 T1 p497; J.M. 

Rainaud – La Distinction de l’acte règlementaire et de l’acte individuel – 

L.G.D.J.1966  p93-94. 

 .143مرجع سبق ذكره ص -تا  األول الك-القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  2)

وزارة التربيممة  –، المحممامي سممامي لحممود/ الدولممة 1191حزيممران  19تمماريخ 222(  م.ش. قممرار رقممم 3)

، اليماو سمعد الغماوي/ الدولممة، 1191شمباط  21تماريخ 92م.ش. قمرار رقمم  -132ص 1191الوطنيمة، م.إ. 

 .39ص 1191م.إ. 

، الشمركة اللبنانيمة ذات المنفعمة المشمتركة لحصمر 1111لثماني تشمرين ا 31تماريخ 11( م.ش. قرار رقمم 4)

 .191ص 1م 2113لعام  12ل/الدولة، م.ق.إ. العدد .م.التبن والتنباك ش

مجموعممة قممرارات مجلممس شممورى الدولممة ، 1142حزيممران سممنة  12تمماريخ  31و 21( م.ش. قممرار رقممم  2)

211ص 1141-1142
.
 

، الصادر في مراجعمة إبطمال قمانون صمون الحمق بسمرية 1111ي تشرين الثان 24( م.د. قرار رقم تاريخ 9)

 .المخابرات التي تجرى بواسطة أية وسيلة من وسائل االتصال
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ستشارات التي  قدلها لج ل شورى الدولتة   لتة تفتو  ت تم التتي اللع ار تم  عطاد ااراد واا
تعرضتتها الهي تتات ااستشتتار،ة ا ختترى، وبالتتتالي فتتان اللرستتوم اللتختتذ بنتتاد ع تت  رأن لج تتل 

هتذا ا خيتتر بنتي ع ت  رأن هي تة استشتار،ة أخترى، و الشتورى هتو أع ت  لرتبتة لتن اللرستوم الل
   ا 1سهو أع   لرتبة لن اللرسوم العادن

يجرن التفر،  دستور،ا  بين لرسوم يتخذ لن لج ل التواراد ولرستوم  صتدر بلوافقتت ،  ذ كلا 
في الحالة ا ول   قتصر دور اللج ل ع   الرأن فقط و،توجب صدوره في كل ا حتوا  للتا 

  ا 8سيترتب ع    لن حقو  بينلا في الحالة الثان ة ا  صدر  ا باللوافقة 
لبتتدأ التتتتدرج الشتتك ي  لتتت  نتتتتا ج غيتتر صتتتا بةا فاللع تتتار وفتتي بعتتت  ا ح تتان يتتت دن ا ختتتذ ب

لخالفتتة  -الشتتك ي بلفتترده س ستتل  لتتادارة فتتي حتتااٍت لعينتتة ولتتن ختتال  التطب قتتات الفرد تتة
القواعتتتد العالتتتة التتتتي وضتتتعتها، وذلتتتم فتتتي الحالتتتة التتتتي  كتتتون فيهتتتا القتتترار التطب قتتتي والقتتترار 

ر اللتتادن أو اللوضتتوعي االتتا  لتتن لهتتذا كتتان اللع تتا التنظ لتتي صتتادر،ن عتتن ستت طة واحتتدةا
 أجل تقو م أن اعوجاج سينجم عن تطبي  اللع ار الشك يا

 
    ثانيًا: دور المعيار الموضوعي في تدرج القرارات اإلدارية

 ن ا سل اللاد ة أو اللوضتوع ة هتي ا ستال فتي تحديتد تراتب تة القترارات اادار،تة،  -148
ا ع تت  لضتتلون القتترار، وبلقتضتتاه تكتتون القتترارات  يرك  تت هتتذا لتتا  قتترره اللع تتار اللتتادن، التتذنو 

التي تضس  واعد عالة ولجردة في لرتبة أع   لن القرارات التتي تختتف بحالتة شخصت ة أو 
 ا    3سفرد ة

لبتدأ لط تت   سترن ع ت  جل تس القتترارات اادار،تة التتي تصتدر بتتالتطبي   ،فالتتدرج اللوضتوعي
 ،الس طات اللختصة باصدار ت م القتراراتا في تام أوا  لقواعد عالةا ولن ثمَّ فهو ل ام لجل س 

الس طات ا دن  لن الست طة التتي وضتعت ا نظلتة، بحيتث ا يجتوا لهتا أن تصتدر  راراتهتا 

                                                 
 .144مرجع سبق ذكره ص -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  1)

يمممموم ، شممممركة التجممممارة وصممممناعة األلمن1194نيسممممان  19تمممماريخ  212رقممممم ( مجلممممس القضممممايا 2)

 .122ص  1194.إ. موالمقاوالت/الدولة، 

(3)J.F. Lachaume - La hiérarchie des actes administratifs exécutoires en droit 

public Français, Op. Cit. p129. 
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كلتا ا  عتود لهتا أن تعتد    أو تضتس  يتودا   ،الطتابس العتام نبصورة لخالفتة للضتلون القترار ذ
 ا  1سع   تنفيذ القرارات الصادرة لن س طة أع   لنها

ونالحتتا أن اللع تتار اللوضتتوعي هتتو غيتتر ضتترورن فتتي حالتتة لتتا  ذا كتتان القتترار التنظ لتتي 
عتن ست طة دن تا،  ذ  فيتد اللع تار العضتون أو  ا  صادرا  عتن ست طة ع  تا والقترار الفتردن صتادر 

نلتا ن جتأ ل لع تار اللتادن  8سالشك ي في هذه الحالة في تألين تراتب ة القترارات فتي حتالتين  ا وان
 كتتتتون القتتتترار والثان تتتتة، عنتتتتدلا  ،عنتتتتدلا تكتتتتون القتتتترارات صتتتتادرة عتتتتن ذات الستتتت طة ، ا ولتتتت

 عن س طة ع  اا  ا  التنظ لي صادرا  عن س طة دن ا والقرار الفردن صادر 
فتتي الحالتتة ا ولتت  فتتان الستت طة اادار،تتة التتتي وضتتعت التتنف التنظ لتتي تكتتون ل التتة بهتتذا 

لتتت  أو لتتتم ت رتتت   لنتتتس ع يهتتتا أن تختتتال  أنظلتهتتتا التتتتي حيتتتث  ا 3س التتتنف طاللتتتا أنهتتتا لتتتم تعد  
ع يهتتتا وبشتتترر عتتتدم ااستتتادة لتتتا عتتتدا فتتتي الحتتتاات اللنصتتتوف  ا 4ساعتلتتتدتها بأعلتتتا  فرد تتتة

 قتترارات  صتتدارها لاحتتترام اادارة لقراراتهتتا التنظ ل تتة عنتتد  فقهتتادو،رجتتس ا  5سل لصتت حة العالتتة
رارات الفرد تتة ولتت ل أختتذا  بلبتتتدأ لتت ل تطب قتتا  لفكتترة ستتتلو القتترار التنظ لتتي ع تت  القتتت ،الفرد تتة

نلتتا  أو للنتتس تعستت  اادارة أو  ، 6س لتت  لبتتدأ اللستتاواة ألتتام القتتانون يتتردو التتتدرج اللوضتتوعي، وان
   ا 7س صدارها  رارات عدوان ة أو غير عادلة

في خضس لبدأ التدرج اللوضوعي القرارات الفرد ة لهلا ب   سلو الس طة التي تصدرها 
حت  ولو كانت صادرة عن س طة دن ا،  ن القرارات التنظ ل ة هي في  ،ل قرارات التنظ ل ة

ن جادا  لن النظام القانوني اللوضوعي الذن يجب أن تخضس  ،حق قتها أعلا   انون ة وتكو  
وفي حااٍت  ا 2سأ لا كانت الس طة التي تصدرها ،ل  وتتوادم لع  القرارات اادار،ة الفرد ة

                                                 
(1)J.F. Lachaume - Op. Cit. p131. 

(2)J.F. Lachaume - Op. Cit. p141. 

(3)J.F. Lachaume - Op. Cit. p314. 

(4)C.E. 17 mai 1907, soc. philharmonique libre de Funay, Rec p478; C.E. 

28novembre 1930, Aubanel, Rec p995. 

(5) C.E. Ass. 18 juillet 1973, Ville de Limoges, RDP1974 p259 note Waline. 

(6) B. Jeanneau – Les Principes généraux du droit dans la jurisprudence 

administrative, Sirey- Paris 1954 p9. 

(7) L. Duguit- Leçons de Droit public général, Op. Cit. p279. 

(8)R. Bonnard - note sous C.E. 3 juillet 1931, Ville de Clamart,  ٍٍ Sirey 1932.3. 

p1. 
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ا دن  في بنادات النف ا ع   هو بلثابة التاام الس طة  خاصة  كون تكر،ل نف القرار
ا ع   بهذا القرارا فاذا استند لرسوم  ل   رار واارن فان  يجعل لن القرار ا دن  جادا  
لن القرار ا ع  ، وأن  و  اادارة أن  رارا  واار،ا  أن علال  صادرا  عن س طة دن ا ل ل لن 

 ا 1سفي غير لح  وا س  ،ن  قيد س طة ع  اأشأن  
 

 عتبتتر التتتدرج اللوضتتوعي نتيجتتة لنطق تتة وحتل تتة لصتتفة االتتاام فتتي القاعتتدة العالتتة،  -143
، لفقتتدت ت تتتم  لكتتان  صتتدار  تترارات فرد تتة لخالفتتة ل قاعتتدة العالتتة ، تتو كتتان لتتن اللتصتتورف

فتتي  صتتفتها القانون تتةا كلتتا  لنتتس التتتدرج القتتانوني لتتن التتتحكم تقتتدا خيتترة صتتفة االتتاام، ثتتمَّ ف
 صدار القرارات الفرد تة، ذلتم أن صتفة التجر،تد فتي القاعتدة العالتة تنفتي عتن واضتعها شتبهة 
التحيتتا وتجعتتل لنتت  شخصتتا  تتلثتتل ف تت  الحيتتتدة وااستتتقال ، ذلتتم أنتت  ا  لكتتن أثنتتاد وضتتتس 
القاعتتتدة تو تتتس جل تتتس التطب قتتتات الفرد تتتة التتتتي ستصتتتادفها فتتتي اللستتتتقبلا كلتتتا  عتبتتتر التتتتدرج 

لا  أن الجهتتة  اللوضتتوعي ضتتلان ة لألفتتراد يول  تتد لتتديهم الطلأنينتتة القانون تتة،  نهتتم  ع لتتون لقتتدَّ
ن لتتن الفقهتتاد لتتن رأى فتتي  اادار،تتة لتتن تستتتط س لخالفتتة القاعتتدة العالتتة اللوضتتوعة ستت فا ا وان

 ا 8سكثر  درة لن القانون ع   ضلان حلا ة ا فرادا أن   ،القرار التنظ لي
لبتتدأ التتتدرج اللوضتتوعي خاصتتة  فتتي الحالتتة التتتي  كتتون فيهتتا و كتتون لتتن الواجتتب ااستتتعانة ب

صتتدور القتترار التنظ لتتي لتتن اختصتتاف ستت طة دن تتا، وتكتتون القتترارات الفرد تتة التطب ق تتة لتتن 
اختصتتاف ستت طة ع  تتا، ففتتي هتتذه الحالتتة ت تتتام الستت طة الع  تتا فتتي  صتتدارها ل قتترارات الفرد تتة 

 لو كان صادرا  عن س طة أدن  لرتبةا بالشرور وا وضا  التي  قررها النف التنظ لي، و 
فالتدرج في هذه الحالة  قوم ع   أسال لوضوعي بحت، بر  النظر عن التتدرج العضتون 

يتوجتب ع ت  الست طة اادار،تة حتت  ت تم التتي تتختذ لقالتا  أع ت  ل هي ات اللصتدرة ل قتراراتا ف
التنظ ل تتتة ولتتتو كانتتتت فتتتي التس ستتتل اادارن، عنتتتدلا تصتتتدر  تتترارا  فرد تتتا  أن تحتتتترم القتتترارات 

صتتادرة عتتن ستت طة أدنتت  فتتي التس ستتل اادارن، وهنتتا يوضتتس لبتتدأ الخضتتو  التس ستت ي جانبتتا  

                                                 
رة الماليممة، م.إ. ، داود البسممتاني/ الدولممة ـ وزا1191كممانون األول  21تمماريخ  394( م.ش. قممرار رقممم 1)

 .41ص 1191

(2)J.M. Rainaud – La Distinction de l’acte règlementaire et de l’acte individuel – 

Op.Cit.  p35. 
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لصال  لبدأ سلو القرارات التنظ ل ة، حيتث  كتون لهتذه ا نظلتة  توة  جبار،تة بالنستبة ل ست طة 
 الر اس ةا 

الب تديين وفصت هم فاذا لا نف القانون ع   أن اللج ل الب دن  ضتس  واعتد تعيتين اللتوظفين 
حالتهم ع   التقاعد، ثمَّ نفَّ ع   أن  صدر  رار  حالتة ف تة لتن هت اد اللتوظفين بلوجتب  وان
 تترار صتتادر عتتن الستت طة اللركا،تتةا فتتان لرستتوم ااحالتتة الصتتادر عتتن هتتذه الستت طة ستت كون 

 ا   1سل الا  بالتقيد با حكام اللوضوعة لن  بل اللج ل الب دن
ع   أسال أن القتانون هتو التذن أخضتس بعت  لتوظفي  ،ذا اللبدأقد حاو  فقهاد تفسير هلو 

الب د تتتة لر ابتتتتة الستتت طة اللركا،تتتتة ف لتتتتا ختتتفَّ التعيتتتتين والتأديتتتتب وااحالتتتة  لتتتت  التقاعتتتتد، وأن 
القتتتانون هتتتو التتتذن فتتتر  ع تتت  الستتت طة الع  تتتا ضتتترورة احتتتترام القواعتتتد التتتتي وضتتتعتها الهي تتتة 

أ تتدرج القواعتد القانون تة التذن  قتوم ع ت  أستال لت ل خروجتا  ع ت  لبتد اللح  ةا وبالتتالي فهتو
بتاحترام القواعتد التتي  ،فتان لصتدر التتاام الجهتة اادار،تة الع  تا ،وفقا  لهذا الترأنلذا  ا(2)شك ي

سنتها الجهة اادار،ة التدن ا لت ل فتي ستلو ا نظلتة اادار،تة ع ت  القترارات الفرد تة، أن لت ل 
نلتتتا لصتتتدر هتتتذا االتتتتاام هتتتو القتتتانون الصتتتادر عتتتن الستتت طة   علتتتاا  ل لع تتتار اللوضتتتوعي، وان

التشتتتر،ع ة التتتذن ي تتتام الستتت طات اادار،تتتة اللركا،تتتة والستتت طات اادار،تتتة اللح  تتتة لعتتتا ، والتتتذن 
 ا   3س سلو ع   أعلالها جل عا ا فلصدر االتاام هو القانون ول ل أن ألٍر آخر

 
  ثالثًا: معيار سمو القرار التنظيمي على القرار الفردي

ن هي تة واحتدة عتالقرارات اادار،ة سواد  أكانت تنظ ل تة أو فرد تة هتي  ترارات صتادرة  -144
ة، و ستاعد اللع تار اللوضتوعي ب عتب دور أساستي فتي التلييتا بتين ،تهي جهة الس طة اادار 

 ا   4سوان رار تفو  ا ول  ع   الثان ة عل  ا   التنظ ل ة،القرارات الفرد ة والقرارات 

                                                 
(1) C.E. 3 juillet 1931, Ville de Clamart,  ٍٍ Sirey 1932.3. p1 note Roger Bonnard; 

C.E. 15 février 1963, Les Amis de Chiberta, R.D.P.1963 p565, note 

Waline;Rainaud – Op. Cit.  p90. 

(2) J.M. Rainaud – La Distinction de l’acte règlementaire et de l’acte individuel – 

Op. Cit. p87.  

(3)J.F. Lachaume - La hiérarchie des actes administratifs exécutoires en droit 

public Français,  Op. Cit. p100 et 139 et s. 

(4)G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif- Op. Cit. T1 p499. 
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بين القرار الفتردن والتنظ لتي ع ت  الطب عتة الخاصتة لكتل لتن القترار،ن،  يرتكا التلييابحيث 
و،تستتتتم بطتتتتابس الشتتتتلول ة  ،فتتتتالقرار التنظ لتتتتي يتضتتتتلن  واعتتتتد عالتتتتة لجتتتتردة وغيتتتتر شخصتتتت ة

 ا   8س، ألا القرار الفردن فيتضلن  واعد خاصة وشخص ة 1سوالعلول ة
 عتتتتين لستتتتبقا  ا شتتتتخاف وهنتتتتام اتجتتتتاه يتتتتذهب اعتبتتتتار القتتتترار الفتتتتردن بأنتتتت  القتتتترار التتتتذن 

اللختتتتاطبين بأحكالتتتت ، بينلتتتتا الشتتتترر ا ساستتتتي فتتتتي القتتتترارات التنظ ل تتتتة بتتتتأن  كتتتتون ا فتتتتراد 
هنتام ف تة ، فاتهم، ولكتن هتذا التلتايا لت ل  اعتدة لط قتةغيتر لعينتين بتذاللخاطبين بأحكالها 

 اتهم ولس ذلم تتضلن  واعد عالة ولجردةا ن القرارات اللوجهة  ل  أشخاف بذكبيرة ل
ذا كان التوج  بأن القرار الفردن هو القرار الذن يتع ت  بوا عتة أو بحالتة لحتددة وا  حتتون هل

ا كلتتتا  عتبتتتر القتتترار الفتتتردن بلثابتتتة تتتترداد ل قتتترار التنظ لتتتي، أو نتاجتتتا  ل قتتترار  3س واعتتتد لجتتتردة
ا ال تستتتط س اادارة اتختتاذ  تترار فتتردن لختتال  لقتترار تنظ لتتي، وان فتتالتنظ لتتي اللنشتتأ ستتابقا ا 

تكتتتون  تتتد ل ن حتتتت  ستتت طة تعتتتديل ا نظلتتتة بشتتتكٍل غيتتتر لباشتتتر، عبتتتر  صتتتدارها  تتترارات فرد تتتة 
ا بل نجد بعضا  لن ا حكام القضا  ة تفر  لوجب التنظ م اللستب   4سلخالفة لهذه ا نظلة

أجتتاا القتتانون  "فتتاذا ا 5ساللستتب  ع تت  القتترار الفتتردن حتتت  ولتتو لتتم يتتنف القتتانون ع تت  ذلتتم
لستت س واللنتجتتات الضتترور،ة لتتتألين  عاشتتة التتبالد، فتتان   تتدام التتواارة لتتوا،ر التلتتو،ن لصتتادرة ا

ع تت  اتختتاذ  تترارات  فراد تتة بلصتتادرة البضتتا س التتواردة ع تت  بعتت  التجتتاراا  كتتون لستتتوجبا  
اابطتتتا   نتتت  غيتتتر لستتتبو  بقتتترار تنظ لتتتي يوجتتتب لصتتتادرة هتتتذا الصتتتن  لتتتن الستتت س بوجتتت  

التتتتي ،  يهتتتا نظر،تتتة القتتترار اادارن عترتكتتتا  وهتتتذا لتتتا يختتتال  ا ستتتل التتتتي ا 6س"ااجلتتتا  ااا
، ، وأن  كتتون لوافقتتا  لهتتذا التتنفلستتب  عتتامٍ  ند  لتت  نتتفٍ تلستتالقتترار الفتتردن توجتتب أن  كتتون 
خضاعا  لهالنعا  لتحكم اادارة  ا 7سلحكم القانون  ، وان

                                                 
وزارة الثقافممة  -، انطمموان نهممرا وآخممرون/ الدولممة2112كممانون الثمماني  11تمماريخ 291( م.ش. قممرار رقممم 1)

.322ص 1م 2112والتعليم العالي، م.ق.إ. 
 

(2) J.M. Rainaud – Op. Cit. p4.  

 .31-21صرجع سابق م –اللوائح اإلدارية  – ال الديند. سامي جم( 3)

(4) J.M. Rainaud – Op. Cit. p99.  

(5) C.E.20 juin 1930, Association des Bibliothécaires français, Sirey 1930 III,p11 

et C.E.27 janvier 1932. Lagarde  Rec. P104 - Cité par  Rainaud  – Op. Cit.  p99 

-1141مجموعممة قممرارات مجلممس شممورى الدولممة ، 1142تممموز سممنة  11تمماريخ  34رار رقممم قممم.ش. (  9)

 .229ص  1142

 .244ص رجع سابقم -كتا  القانون اإلداري -د. زهدي يكن(  9)
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   انون ة ع   الحاات الفرد ة، و،ندلج بهتذه الصتفة تطبي   اعدةهو  ،والقرار اادارن الفردن
التتذن يتكَّتتون لتتن لجلوعتتة لتتن اللراكتتا القانون تتة العالتتة  ،ل دولتتةفتتي لجلتتو  النظتتام القتتانوني 

ا وتتضت  أهل تة التلييتا بتين نتوعي اللراكتا القانون تة، فتي أن اللراكتا  1سوالخاصتة أو الفرد تة
العالتتتة أو اللوضتتتوع ة تتتتنظم بصتتتفة عالتتتة لجتتتردة بواستتتطة القواعتتتد العالتتتة الل التتتة، و لكتتتن 

هتذه اللراكتا  اللنتفعتين لتنوفقا  للقتض ات الصال  العام، و سترن هتذا التعتديل ع ت   تعدي ها
كل اللراكا القانون ة الخاصة أو الشخص ة التتي ا  لكتن بعدون تو   ذلم ع   رضا هم، 

 ا (2)ا فراد اللستفيدين لنهاتعدي ها  ا برضاد 
يبقتتت   ،أفتتتراد لحتتددين واصتتا  لفتترد أهتتتو القتترار التتذن ينشتتت  لركتتاا   انون تتتا  خ ،القتترار الفتتردنو 

ن لل القرار عددا  غير لحدد لن ا فراد ،كذلم طاللتا أنت  ا  قترر  اعتدة عالتة لجتردة،  ،وان
 لتتت  تنفيتتتذ  اعتتتدة عالتتتة واردة فتتتي  يرلتتتالتتتذن ي تتترار وا،تتتر ا شتتترا  العالتتتة والنقتتتل، كلثتتتل  "

لتتتي ورد فيهتتا وبالرا تتة بالك ف تتة ا، فانتت  اللرستتوم التنظ لتتي دون أن يتضتتلن أ تتة  اعتتدة عالتتة
 ا 3س التي يرلي  ليها  عتبر  رارا  فرد ا  

لتضتتس لوضتتس التنفيتتذ  اعتتدة عالتتة  تختتذاجتترادات التتتي تو  عتترذ القتترار الفتتردن، لتتن ختتال  ا
، دون أن تتضتتلن أن تعتتديل لهتتا أو أ تتة  اعتتدة  حتتتاج تنفيتتذها اتختتاذ  جتترادات لعينتتة ، ا لتتة

القاصتتر،ن، فهتتو  تترار فتتردن بالنستتبة ل شتتركة اللنتجتتة لثتتل  تترار لنتتس توا،تتس فتتي م لعتتين ع تت  
 ا(4)وهو  رار تنظ لي بالنسبة ل قاصر،ن اللخاطبين بالقرار

، فانت  يتعتذر ا ختذ واحتدة صدور القترارات اادار،تة الفرد تة والتنظ ل تة لتن جهتة  دارةوبسبب 
تالذ  الهي تتات ،  ذ  فتتتر  اللع تتار الشتتك ي تعتتدد واختتبينهتتا باللع تتار لشتتك ي اجتتراد التلييتتا

ا وفقتتتا  لهتتتذا  5ساللصتتتدرة لألعلتتتا  لحتتتل التلييتتتا، فتتتال  كتتتون ألالنتتتا  ا اللع تتتار اللوضتتتوعي
اللع ار  كون القرار فرد ا   ذا اتج   ل  فرٍد لعيٍن بالذات أو  ل  حالة لعينتة بالتذات و ستتنفد 

                                                 
 .12ص رجع سابقم -القرار اإلداري -د. محمود حافظ(  1)

(2) Rainaud,J M – La Distinction de l’acte règlementaire et de l’acte individuel 

Op. Cit.p125.  

 1م 1119، فيليمممب مجاعص/الدولمممة، م.ق.إ 1112كمممانون الثممماني  11تممماريخ 241( م.ش. قمممرار رقمممم3)

 .221ص

(4) Rainaud,J M ––Op. Cit. p22.  

 .912ص 2م 2112، دمحم عزت فاخوري/ الدولة، م.ق.إ. 2112أيار  21تاريخ 213( م.ش. قرار رقم 2)
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لتن الحتاات  لوضوع  بلجرد تطب ق ا و كون القرار تنظ ل ا   ذا كان لح   عددا  غيتر لحتدد
 ا 1س وا فراد

لتتتا أ تتترارا  شتتترط ا ،  مفتتتالقرار الفتتتردن يتليتتتا بطتتتابس الخصوصتتت ة، ستتتواد  أكتتتان  تتترارا  شخصتتت ا  أ
شتارم تالقرار التنظ لي فيتسم بطابس العلول ة والتجر،د، فهو يتضلن  اعتدة عالتة لجتردة، و،

 ن الس طة التشر،ع ةاعالقوانين الصادرة بهذه الصفة، لس 
  دار،تةٍ  ن لرجع تةٍ عتبتالرغم لتن صتدورهلا  ،ار التنظ لتي أستل  لتن القترار الفتردن كون القتر و 

القرار التتذن  ضتتس  واعتتد عالتتة لجتتردة ي تتام فتتواحتتدة سلتتثال  عتتدة  تترارات صتتادرة عتتن لحتتافا ، 
صاحب  عند تطب ق  ع   الحتاات الفرد تة وفقتا  لقاعتدة" التتام القتانون التذن وضتعت  بنفستم"، 

ارة تحتتترم اادارة لتتتن حتتت  تعتتتديل ا نظلتتتة، ولكتتتن اللحظتتتور أنهتتتا ا وهتتتذا ا  عنتتتي أن ااد
اللحظتور أنهتا ا تستتط س لخالفتت  طاللتا أنت  و تستط س لخالفت  طاللا أن   ا م وغيتر لعتدَّ ، 
ا اعتبرت لتجاواة لس طتها  ا   8س ا م وغير لعدَّ ، وان

 
 الفقرة الثانية: مقياس التدرج بين القرارات اإلدارية

 

طب عة الروابط والخضو  بتين الست طات اللخت فتة، هتي  لتا رابطتة خضتو  ر استي  ن  -145
الذ نطتتا  ولتتتدى التتتدرج فتتتي الحتتتالتين، تختتتاستتتبب وعتتن بحتتت أو رابطتتتة خضتتو  وصتتتا يا 

ه  ن ستت طة الوصتتا ة لحصتتورة النطتتا  تلتتارل تجتتاه أشتتخاف لتتن القتتانون العتتام ضتتلن أفلتتردو
   ا 3سلركا،ة في حين أن الس طة التس س  ة عالة شال ة ودا لةالال
نلتتا أخرجتهتتا لتتن دا تترة ا علتتا  ، للبتتادد اادارة الحديثتتةلتتم ت تت   و  رابطتتة التتتدرج الر استتي، وان

ا  4سغيتتر الخاضتتعة لر ابتتة القضتتاد، وجتترى تحستتينها وتجديتتدها وتكي فهتتا لتصتتب  ستت طة تنظتت م
كا،تتة كأستت وب لتتادارة لتتم  لنتتس لتتن  خضتتا  اللر وستتين كلتتا أن ااد تتاد ااعتلتتاد ع تت  الاللر 

                                                 
(1) G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif- Op. Cit. T1 p269. 

 .114صرجع سابق م -القرار اإلداري بين النظرية والتطبيق -( الزعبي، خالد2)

(3)Maspetiol et Laroque , La tutelle administrative, p.10; R. Chapus- Droit 

administratif général- Op. Cit. tome I P 386 . n
o
545 et s.  

(4)N.P.G. Leclerc - Le pouvoir hiérarchique- RFDA 2007 p508.  
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فتتتتتي اادارات الاللركا،تتتتتة لستتتتت طة التتتتتر  ل التس ستتتتت ي، بتتتتتل  ن التتتتتتدرج الر استتتتتي أو خضتتتتتو  
 ا   1ساللر ول لس طان ر  س  هو لن اللبادد العالة ل قانون 

 
 رابطة التدرج الرئاسي أواًل:

 

التدرجات لتوظفي اادار،تة، فتي واجتب  يتلثَّتل التتدرج اادارن التذن  قتوم بتين الهي تات -146
اادار،ة الدن ا بالخضو  والطاعة للا يت قون  لن توجيهات أو تع  لات أو أوالر لتن الجهتات 

التتي تعنتي  ،ف لتا  عترذ باستم الست طة الر است ة ،يتلثَّتل بالنستبة ل تدرجات الع  تاهتو ا ع  ا و 
ت التدن ا يوجتد أعضتاد تنفيتذ ا  دارن يوجتد ع ت   لتت  ر ت ل أع ت ، وفتي التدرجا أن كل هرمٍ 

نلا تقتصر لهلته ،تكون لهم س طة اتخاذ القرارات ع   التنفيذ اللتادن ل قترارات الصتادرة  م،وان
  ليهم لن ر سا هما 

ل لوظت  التذن  ع توه فتي اللرتبتة  ،ضرورة  طاعة كتل لوظت ، لهذا الترتيب الهرلي و فر 
لتتتتتتا ستتتتتت طة الر ابتتتتتتة وستتتتتت طة  صتتتتتتدار ا فتتتتتتتت خف الرابطتتتتتتة الر استتتتتت ة بتتتتتتألر،ن ه 8ساللباشتتتتتترة
 ا 3سالتع  لات

هي س طة لرا بة اانتظام القتانوني، وتشتلل ست طة  لرتاد  ترار اللتر ول أو  ،س طة اللرا بةف
ا وعتتادة  لتتا  لارستتها التتر  ل عنتتدلا  4ستعتتدي ها، وهتتي ستت طة تخضتتس لر ابتتة القاضتتي اادارن 

لر ابتتة ينبرتتي أن تكتتون لقيَّتتدة تكتتون  تترارات اللتتر ول غيتتر لشتتروعة،  ا أن للارستتة هتتذه ا
، فال  عود ل ر  ل أن  سحب  ترار لر وست   اللنشت ة ل حقتو  لع تة  5سباللبادد العالة ل قانون 

نلا  لكتن ستحبها لع تة عتدم اللشتروع ة لتن له تة ا رععتة أشتهر لتن تتار،   عدم اللالدلة، وان
  له تتتة اللراجعتتتة ، والقتتترار الضتتتلني باللوافقتتتة ا  لكتتتن ل تتتر  ل أن  ستتتحب  ختتتال 6سصتتتدورها

                                                 
(1)C.E. 30 juin 1950, Quéralt, D1951. p593;S. 1951. III. p85, note J.-M. Auby.  

 .41مرجع سابق ص -تدرج القرارات اإلدارية -د. ثروت بدوي(  2)

(3)N.P.G. Leclerc - Le pouvoir hiérarchique- RFDA 2007 p508.  

(4)N.P.G. Leclerc - Le pouvoir hiérarchique- RFDA 2007 p508.  

(5)C.E. 29 avril 1987, Société Kassbohrer-France, LPA 31 juill. 1987, p. 20, note 

F. Moderne.  
(6)C.E. Ass. 26 octobre 2001, Ternon, AJDA 2001 p1034. 
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القضا  ة،  ا بناد  ع   لراجعة لن الريتر
ا بتل  كتون التر  ل التس ست ي لجبترا  ع ت   لرتاد  1س

م  ل   ط ب بهذا اللعن   ا   8سالقرار التنظ لي غير اللشرو  عندلا  قدَّ
لتت  ستت طة الر ابتتة التتتي  لارستتها التتر  ل ع تت   تترارات لر وستت  ، فتتان التتر  ل  ل تتم ستت طة  وان

تع  لتتات، التتي هتتي عنصتر جتتوهرن فتي التتتدرج الر استي، وتتضتتلن هتذه التع  لتتات  صتدار ال
أوالتتتتتر الخدلتتتتتة بصتتتتتورة تعتتتتتال م أو توجيهتتتتتات، تبتتتتتي  ن التصتتتتترذ التتتتتذن ينبرتتتتتي أن ي تتتتتتام بتتتتت  

ا  3ساللر وسين، الذين  قس ع يهم واجب  طاعة هذه التع  لات اللتختذة لصتال  تنظت م اللرفت 
انطبتا  تصترفات القاضتي ال يرا تب فلن التنظ م القانوني،  ا أن هذه التع  لات ا تدخل ض

 ا  4ساللر ول ع   هذه التع  لات،  ا  ذا كان لها طابس تنظ لي أو ألرن 
 ولكتتن بعتتد أ تترَّ الفقتت  وااجتهتتاد بالطب عتتة القانون تتة لهتتذه التع  لتتات، فانتت  بتتدأ باستتت عاب عتتددٍ 

لتتن رغم ا وبتتال 5سوأخضتتعها لر ابتتت  لنهتتا، خاصتتة فتتي لجتتا  لنااعتتات الوظ فتتة العالتتة كبيتترٍ 
ا تعتتترَّ   ،عتتتدم  لاال تتتة هتتتذه التع  لتتتات ل لتتتر ول  ا أنتتت  ا  ستتتتط س ستتتوى االتتتتاام بهتتتا وان

 ل عقوبات التأديب ةا
وستتت طة  عطتتتاد التع  لتتتات ا تصتتتل  لتتت  حتتتد   اتختتتاذ القتتترارات فتتتي حقتتتل النشتتتار اللخصتتتف 

التتتي ا  لكتتن أن توجتتد  ا حيتتث  ل لتتر ول، فالستت طة التس ستت  ة ا تتضتتلن ستت طة الح تتو ،
 ا 6سيجياها القانون 

فالس طة  وهي، أن س طة  عطاد التع  لات،  د خرجت لن س طة ا لر  ل  س طة التنظ ما
الس طة الر اس ة ع   اللر وسين، فان هذا اللفهوم  د فكرة سطوة التي بدأت لن  ،التس س  ة

با فراد، وكذلم ا لر بالنسبة لعال ة أصاب  التحو  أ ضا  لث لا تبدلت عال ة اادارة 

                                                 
(1)C.E. 12 octobre 2006, Mme Cavallo, AJDA 2006 p2397. 

(2)C.E. 3 février 1989, Compagnie Alitalia, RFDA. 1989 p422. 
  .212لمزيد من التفصيل انظر ص 

(3)C.E. Ass. 26 octobre 1956, Association générale des administrateurs civils, 

AJDA 1956. II. 491.  
(4)N.P.G. Leclerc - Le pouvoir hiérarchique- RFDA 2007 p508.  

(5)C.E. 23 octobre 1962, Camara, AJDA 1962 p666; C.E, Ass. 31 janvier 1975, 

Volff et Exertier, AJDA 1975 p138; C.E. 22 avril 1977, Pierron, AJDA 1977 

p368 p360. 

(6)C.E. 12 novembre 1949, Yasri, Lebon 474. 
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عال ة الحوار والتفاهم ف لا  تالر  ل باللر وسين ف م تعد عال ة  ر اس ة صارلة، بل ح َّ 
 ا 1سبين الر  ل واللر وسين

 
وا تقتتس لشتتك ة التتتدرج ف لتتا بتتين التتواراد، فكتتل وا،تتر  قتتس ع تت  رأل  دارتتت  وتتستتاوى  -147

التتتواراد، بلتتتا فتتتيهم وا،تتتر اللتتتا ،  ذ ا يوجتتتد أن نتتتف فتتتي رتبتتتة  راراتتتت  بقتتترارات غيتتتره لتتتن 
الدستور أو فتي القتوانين وا نظلتة اللال تة واادار،تة يجعتل لتن وا،تر اللتا     لتا  ولرا بتا  ع ت  
أعلتتا  ستتا ر التتواراد، فكتتل وا،تتر هتتو القتت م ع تت  شتت ون واارتتت  واللرجتتس ا و  وا ع تت  فتتي 

ا  وانعطتتاد لثتتل هتتذه الصتتالح ة  8سوا،تتر اللتتا   داراتتت  وا  شتتترم لعتت  لللارستتة صتتالح ات 
يجعتتل لنهتتا واارة تشتترذ تس ستت  ا  ع تت  جل تتس  -وا،تترا  أو لصتت حة الصتترف ات -لتتواارة اللتتا 

واارات الدولتتة وع تت  القتترارات التتتي يتختتذها فتتي كتتل واارة التتوا،ر اللختتتف  ذ  صتتب  بالكتتان 
ها الوا،ر القت  م ع ت  شت ون واارتت  واارة اللا  أن تعد   أو أن ت ري جل س القرارات التي يتخذ

خالفا  لرأن هذا الوا،ر والدوا ر اللختصة في واارت  ا لر التذن يتنتاف   ن بحجة تفسير القانو 
ا كلا أن القرار الصادر لن وا،ر واحتد ا تخت ت  فتي  3سواللبادد العالة الدستور،ة والقانون ة

ات لرتبتة القترار اللو تس لتن عتدد لتن لرتبت  فتي ست م النظتام القتانوني فتي الدولتة، وهتو فتي ذ
ا وهنتتا ي تتام التنب تت   لتت  ضتترورة التلييتتا بتتين  4سالتتواراد فكالهلتتا  أختتذ لرتبتتة القتترار التتواارن 

القتترار التتذن  شتتترر لصتتدوره تو  تتس أو لوافقتتة واراد لعينتتين وعتتين  تترار لج تتل التتوارادا ألتتا 
ن القترار اللو تس لتن عتدد لتن  رار لج ل الواراد فيخت   في جتوهره وفتي   لتت  القانون تة عت

التتواراد أ تتا  كتتان هتتذا العتتدد، ع تت  التترغم لتتن أن  تترارات لج تتل التتواراد  تتد تصتتدر با غ ب تتة 
ولتت ل بااجلتتا ا  ن لج تتل التتواراد هي تتة دستتتور،ة لهتتا لكانتهتتا فتتي التنظتت م اادارن تستتلو 

 ا 5سع   لرتبة الواراد

                                                 
(

1
)N.P.G. Leclerc - Le pouvoir hiérarchique- RFDA 2007 p508.  

وزارة الصحة العامة، م.ق.إ.  -، كمال عر / الدولة1112تشرين األول  11تاريخ 21( م.ش. قرار رقم 2)

وزارة  –، دمحم رشيد النابلسي/الدولة 1112كانون الثاني  23تاريخ 249م.ش. قرار رقم -24ص 1م 1119

 .221ص 1م 1119البريد والبرق والهاتف، م.ق.إ 

وزارة الصحة العامة، م.ق.إ.  -، كمال عر / الدولة1112تشرين األول  11تاريخ 21م.ش. قرار رقم(  3)

 .24ص 1م 1119

(4)G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif- Op. Cit. T1 p237.  
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لست طة الع  تا الر است ة ت تام الست طة التدن ا، عندلا تكون الرابطة ر است ة، فتان  ترارات ا -142

دون أن تكون الس طة الع  ا ل الة بقرارات الس طة التدن ا،  ا فتي حالتة لتا  ذا كانتت الست طة 
الدن ا بقراراتها أكسبت حقو ا  ل ريرا والست طة الر است ة لهتا الحت  أن تعتد    أو ت رتي أو تو ت  

ن الست طة الر است ة تكتون لتجاه تة اختصاصتاتها  رارات الست طة التدن ا، بتل اعتبتر القضتاد أ
ولتجاواة لحد الس طة  ذا التنعت عن النظر في اللراجعة اادار،تة التتي يوجههتا ا فتراد ضتد 

ا و كتتون ل تتر  ل التس ستت ي أن  عتتد   تترارات لر وستت   و، ريهتتا، فتتاذا  1س تترارات الستت طة التتدن ا
ارات بابعاده ا جانب لضرورات ا لتن وأوجتب أنار القانون بلدير ا لن العام ألر اتخاذ القر 

نلتا لتن أجتل أن  لتارل   يدا  هذه القرارات وا،ر الداخ  تةا فتان هتذا اايتدا  لت ل لاطتال  وان
التتوا،ر اللستت و  ستت طت  التس ستت  ة ع تت  القتترارات اللتختتذة فتتي هتتذا اللوضتتو ، وعتتدم لوافقتتة 

 ا   8سل االراد و،جع   غير نافذوا،ر الداخ  ة ع   القرار بابعاد اللستدعي ي دن لفاعي
أواهتا القتانون وحتدها وا تل م الس طة الر اس ة ح   صتدار القترار لحتل الست طة التدن ا التتي 

لا لتم  قترر القتانون ختالذ ذلتما  ا أنهتا تستتط س توج ت  ا والتر ل ست طة التدن ا ح  اتخاذه، 
يوجتت  ألترا  بلوجتتب كتتاب  لتت   لتن أجتل الرجتتو  عتن  رارهتتا، فلتثال    لكتتن لتوا،ر الداخ  تة أن

اللحافا  ط ب لن  الرجتو  عتن  تراره، و،تلتتس هتذا ا لتر بالصتفة االاال تة بالنستبة ل لحتافا 
   ا 3سباعتباره صادرا  عن س طة تس س  ة

وا تل تتم الستت طة الر استت ة صتتالح ة الح تتو  لحتتل الستت طة التتدن ا لتتا لتتم يتتنف القتتانون ع تت  
ا تكون  د لارست  وتأس ستا  ع ت  ذلتم  ذا ا  4سصالح ة لنحها القانون لريرهتاخالذ ذلم، وان

أ تتدلت الستت طة الع  تتا ع تت  التعتتر   لتت  اختصتتاف الستت طة التتدن ا بتتأن أصتتدرت القتترار فتتي 
لوضتتو  يتتتولي القتتتانون بشتتتأن  الستت طة التتتدن ا وحتتتدها حتتت   صتتداره ف كتتتون هتتتذا القتتترار لشتتتوبا  

                                                 
(1) C.E. 30 juin 1950, Quéralt D. 1951 p593; S. 1951. III. p85, note J.-M. Auby. 

 .111ص 1191، فيليتشه ريفا/ الدولة، م.إ.1191أيار  19تاريخ  232( م.ش. قرار رقم 2)

 2م 1111، دوللي يوسف وفموزي قربمان/ الدولمة، م.ق.إ. 1119نيسان  9تاريخ  411( م.ش. قرار رقم 3)

 .411ص

(4)R. Chapus- Droit administratif général- Op. Cit. tome I p392 n
o
551;J.C. 

Grosheus, Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques sur les actes de leurs 

subordonnés A.J.D.A 1966 p. 146 et s.  
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ذا أنتار القتانون صتالح ة و  ا 1س ل ت  بعيب عتدم ااختصتاف وا  لكتن التتذر  بت  أو ااستتناد ان
اللكتب الفني فتي لدير،تة الداخ  تة و صتاد  ع  ت  بخراج ب دتين الفاصل بين دارن ااتحديد ال

، فتال  كتون ل حكولتة لدير الداخ  ة بعد استطال  رأن اللج تل الب تدن ولج تل  دارة القضتاد
بتتتتل  تتتترارا  لتتتتن لتتتتدير  ا  ستتتتتوجب لرستتتتولا  أن تصتتتتدر لرستتتتولا  باجرا تتتت   ن هتتتتذا التحديتتتتد 

 ا 8سالداخ  ة
 

كلتتتا  ، ستتتتحيل ع تتت  الستتت طة ا ع تتت  أن تحتتتل لحتتتل الستتت طة ا دنتتت  تلالتتتا  ، و ذاهتتت -149
 ستحيل ع ت  الست طة التدن ا أن تلتارل لهتام وصتالح ات الست طة ا ع ت  لنهتا، والقتو  بتأن 

ا  3س لتتن  ستتتط س ا كثتتر  ستتتط س ا  تتل هتتو  تتو  لر تتور وختتاط  ولختتال  ل لبتتادد العالتتة
التتتتي تليتتتا بتتتين ثتتتالث حتتتاات وتجتتتد هتتتذه القاعتتتدة ستتتندها فتتتي لبتتتادد توا،تتتس ااختصتتتاف 

لخت فة، وهي حالة ااختصاف النها ي اللتانس، وحالتة ااختصتاف اللشتترم بتين ست طتين، 
 وحالة ااختصاف عن طر،  الح و ا

لعتتين  فتتي حالتتة ااختصتتاف النهتتا ي،  لتتن  القتتانون ستت طة  دار،تتة لعينتتة حتت   صتتدار  تترار
ا يجتتوا  ن ستت طة وهنتتا و قتصتتر هتتذا ااختصتتاف ع تت  هتتذه الستت طة وحتتدها دون غيرهتتا، 

أن تحتتل لحتتل الستت طة ا صتت  ة فتتي اختصاصتتها وتصتتدر  ،وصتتا  ة وأختترى ر استت ة كانتتت أ
هتتتذا القتتترار بتتتدا  لنهتتتا، لهلتتتا كانتتتت لرتبتتتة الستتت طة ا ع تتت  فتتتي التتتتدرج الهرلتتتي فتتتي الستتت م 

 اادارن ل وظا  ا
تتتل عنتتتدلا  كتتتون اختصتتتاف  حتتتدى الستتت طتين عتتتام  ألتتتا حالتتتة ااختصتتتاف اللشتتتترم فتتحصَّ

 فتتتي هتتتذه الحالتتتةين  دار،تتتتين للارستتتة ذات ااختصتتتافا أو  كتتتون لستتت طت ،وا ختتترى ختتتاف
أن القرارات التي تتخذها الس طة الع  ا ت ام الس طة التدن ا، بحيتث ت تتام تطبَّ  القاعدة القا  ة ب

ولكنها تحتتفا باختصاصتاتها  ،اداتها لس  جرادات الس طة الع  االس طة الدن ا بأن تطاب   جر 

                                                 
وزارة  –، الممدكتور زكريمما نجيممب فممواز / الدولممة 1111تشممرين الثمماني  4تمماريخ 14( م.ش. قممرار رقممم 1)

 .12ص 1م 2113لعام  14جارة، م.ق.إ. العدد االقتصاد والت

-1141، مجموعممة قممرارات مجلممس شممورى الدولممة 1141كممانون الثمماني  11تمماريخ  4( م.ش. قممرار رقممم 2)

 ص.  1142

لعممام  12، طممراد وياسممين / الدولممة، م.ق.إ. العممدد 1111كممانون األول  21تمماريخ 119( م.ش. قممرار رقممم 3)

 .231ص 1م 2113
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بالقتتدر التتذن ا يتعتتار  لتتس ااجتترادات الصتتادرة عتتن الستت طة الع  تتا، بحيتتث تستتتط س  كلتتا  
 تستط س الخروج ع يهااا ااجرادات ولكن 

لتتثال  فتتي لجتتا  الضتتابطة اادار،تتة، فتتان  واعتتد الصتتالح ة التتتي تتتنظ م علتتل أفتتراد الضتتابطة 
لحتتددة وفتتت  ا صتتو  والقواعتتد القانون تتتة العالتتة التتتتي ينبرتتي لراعاتهتتتا  ، هتتتياادار،تتة العالتتة

تحتتت طا  تتة اابطتتا ا فتتال  حتت  ل ستت طة التتدن ا أن تتختتذ تتتدبيرا  أ تتل صتترالة لتتن ذلتتم التتذن 
اتخذتتت  الستت طة الع  تتا، ولكنهتتا باللقابتتل تستتتط س أن تشتتدد لتتن صتترالة التتتدابير اللتختتذة لتتن 

ا وا تشكل صتالح ة التشتديد هتذه لخالفتة لتنف التتدبير اللتختذ بقتدر لتا  1سلع  ا بل الس طة ا
 تهدذ  ل  جع   لتك  فا  لس لقتض ات النظام العام اللح يا 

ذا احقتتتت الضتتتابطتان اادار،تتتتان العالتتتة والخاصتتتة أهتتتدافا  لتشتتتابهة  فعنتتتدها  حتتتدو وجتتتود  وان
،تتتة العالتتتةا وبالتتتتالي، فانتتت  وباستتتتثناد الضتتابطة اادار،تتتة الخاصتتتة لتتتن لهتتتام الضتتتابطة اادار 

ا  8ستدابير لعينتة ضتد الل سستات  اللصتنفة ذالحاات الطار ة ا  ح  لر ساد الب د ات اتخا
اختصتتاف الضتتابطة اادار،تتة الخاصتتة  يخضتتس   ،وهتتذا عا تتد بتتالطبس  لتت  كتتون هتتذا القطتتا 

بلقتضتتت  الصتتتادر اللحتتتالت اللصتتتنفة ، بلوجتتتب نظتتتام  3سأناطهتتتا القتتتانون باللحتتتافظينالتتتتي 
داخ تتة ضتتلن نظتتام الضتتبط اادارن العتتام لتتن  أصتتال  وهتتي  81/38ر تتم  ااشتتتراعيرستتوم لال

   حيث ارتباطها بالصحة والسكينة العالة والساللة العالةا
جود الضبط اادارن الخاف في لجا  لعتين ا  ستتبعد الضتبط العتام بحيتث  علتالن لعتا فو 
عتدم للارستة ست طة الضتبط  وعند ا 4سااخرصال  حدهلا لأ ذا وجد نف صر،   ستبعد   ا

لرجتتتتس ستتت طة الضتتتبط العتتتام للارستتتتة   ولتتتتالختتتاف فتتتي حالتتتة لعينتتتة لتتتتن  بتتتل لرجعهتتتا, ي
 ا 5س صالح ات  ل لحافظة ع   النظام العام عند اا تضاد

 
 

                                                 
(1)C.E. 18  avril 1902, Commune de Néris-Les bains, GAJA 2005 n

o
10 p61. 

(2)C.E. 15 janvier 1986, Société Pec-Engineering, AJDA 1986, 191, note Richer. 
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(4)R. Chapus- Droit administratif général- Op. Cit. tome I p706 n
o
925. 

، شممركة جميممل القمماعي وشممركاه ش.م.م/ 1111تشممرين األول  21تمماريخ 11-49/11( م.ش. قممرار رقممم 2)

 .23ص 1م 2113لعام  14وزارة الداخلية، م.ق.إ. العدد  –الدولة 
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 رابطة التدرج الوصائي ثانيًا: 
ة اللركا،تتة ع تت  الهي تتات الوصتتا ة اادار،تتة هتتي وستتي ة الر ابتتة التتتي تلارستتها الستت ط -150

نطتتا  الستت طة الوصتتا  ة،  ضتتلن ا وعنتتدلا تكتتون العال تتة بتتين الستت طتين 1سالعالتتة الاللركا،تتة
فتتان اللشتتتر  هتتو التتذن  حتتدد القتترارات الخاضتتعة ل وصتتا ة، حيتتث ترا تتب الستت طات اللركا،تتة 

ن فقتط وا  رارات الس طات الاللركا،ة في الحاات وبالشرور وا وضا   التي  حددها القانو 
 ،يجوا تجاواهاا فتكون  رارات الهي ات الاللركا،تة غيتر الخاضتعة للصتاد ة ست طة الوصتا ة

بحيتتث أن نفتتاذ هتتذه القتترارات غيتتر لع َّتت   ها فتتور  صتتدارها لتتن اللرجتتس اللختتتفانافتتذة بتتذات
س طة الوصا ةا ألا  ذا كانت هذه القرارات خاضعة للصتاد ة ست طة  بل لن  ع   أن تدبيرٍ 

ة، فتتان تقن تتة اللصتتاد ة تجعتتل لتتن ستت طة الوصتتا ة شتتر،كا  فتتي اتختتاذ القتترار الصتتادر الوصتتا 
ن كانتت  ،عن الهي ة الاللركا،تة ع ت   ،هتذه القترارات تنستب   لت  الست طة الاللركا،تة وحتدهاوان

ال  عتود لهتا أن تترف  اللصتاد ة فتأسال أن س طة الوصا ة التي ا تل م لرا بة اللالدلتة، 
ة التتتي ا تتضتتلن أن لخالفتتة ل قتتانونا كلتتا أنهتتا ا تل تتم ااخت تتار بتتين ع تت  القتترارات الستت  ل

نلتتا فقتتتط ترا تتب القتترار لتتن ناح تتتة اللشتتروع ة، فتتاذا وجدتتت  لشتتتروعا   التصتتدي  أو رفضتت ، وان
ذا وجدتتت  لعيبتتا  وجتتب ع يهتتا االتنتتا ا  القتتانون هتتو التتذن ألالهتتا و وجتتب ع يهتتا التصتتدي ، وان

ن  ترار ست طة الوصتا ة ا غنت  عنت  لتن أجتل أن  حتدث ا أ ، بالتصتدي  أو بعتدم التصتدي 
ستتت طة الاللركا،تتتة لتتتن ستتت طة الوصتتتا ة بط تتتب الهتتتذا القتتترار آثتتتاره القانون تتتة، فتتتاذا لتتتم تتقتتتدم 

ا وا نعنتتي بتتذلم أن القتترار غيتتر  8ساللصتتاد ة فتتان  رارهتتا  كتتون لجتتردا  لتتن كتتل أثتتر  تتانوني
نلتتا فقتتط غيتتر لشتترو ، فاللصتتاد ة هتتي شتترر فتتي  صتتحة  تترار الهي تتة الاللركا،تتة لوجتتود، وان

وعنتتتتد تحديتتتتد لرتبتتتتة القتتتترارات الصتتتتادرة عتتتتن الهي تتتتات  ا 3سولتتتت ل شتتتترطا  لكينونتتتتة هتتتتذا القتتتترار
الاللركا،تتة، فتتان القتترارات الخاضتتعة ل تصتتدي  تستتلو ع تت  القتترارات ا ختترى التتتي ا تخضتتس 

                                                 
(1) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la décision exécutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p37. 

(2) Ch. Lavaille-  Op. Cit. p39. 

(3) Ch. Lavaille-  Op. Cit. p41. 
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 تتترار ل تصتتتدي ا فتتتال  عقتتتل أن  كتتتون  تتترار لج تتتل  دارة الل سستتتة العالتتتة، فتتتي ذات لرتبتتتة 
 ا 1سالخاضس للصاد ة وا،ر الوصا ةهذه الل سسة، لج ل  دارة 
ل ست ت قا  ة وا تنا  لن الس طة الاللركا،ة صالح ة اللبادرة في اتخاذ القرارات والوصا ة 

الداخ ة في نطا  اختصاصها، كلا أن هذه الر ابة ل ست تس س  ة ر اس ة لتسل  لس طة 
 ا  8سيذ ة في الب د ةالوصا ة بالح و  لحل الس طة التنف

 
فالعال ة الوصا  ة هي عال ة ر ابة  دار،ة لحددة تلارسها الس طة اللركا،ة ع    -151

وهذه الر ابة ا تنا  لن الس طة الاللركا،ة اللبادرة  ،الس طة الاللركا،ة في حدود القانون 
س س  ة ر اس ة كلا أن هذه الر ابة ل ست ت ،في اتخاذ القرارات الداخ ة في نطا  اختصاصها

تسل  لس طة الوصا ة بالح و  لحل الس طة الب د ة الاللركا،ة في اتخاذ القرارات التي تعود 
هلل أو يرف  الق ام ر  ل الب د ة أو ي فاذا لم  لتنسا  3سصالح ة اتخاذها لها دون سواها

 ا 4سحا   ة طاللا أن  اتخذ  رارا  صر،ل قا لقام أن  حل لحل ر  ل الب دف  ل  ،بواجبات 
التتتي تلتتارل وفتت  اللبتتادد العالتتة ل قتتانون  ،وستت طة الوصتتا ة هتتي خالفتتا  ل ستت طة التس ستت  ة

ا  وا  5سدون نتتف، بينلتتا ا يوجتتد ستت طة وصتتا ة دون نتتف كلتتا ا وصتتا ة أبعتتد لتتن التتنف
تحتلل  ا ح  اللوافقة والح و  في بعت  ا لتور أو االرتاد دون تعتديل،  ن حت  التعتديل 

  ستتت طة الوصتتتا ة لحتتتل الشتتتخف اللعنتتتون لتتتن الحتتت  العتتتام التتتذن يتلتتتتس يتتت دن  لتتت   حتتتال
   ا 6سبااستقال  اادارن واللالي

                                                 
 .32مرجع سابق ص -تدرج القرارات اإلدارية -د. ثروت بدوي(  1)

(2)J M Auby & R.  Drago- Traité des recours en matière administrative, Op. Cit. 

p196 nº145. 

، لطفيمممك سركيسممميان/ الدولمممة وبلديمممة بمممرج حممممود، 2111تشمممرين األول 19تممماريخ  9ار رقمممم م.ش. قمممر

 .12ص 1م 2114م.ق.إ.

 14، جمورج القمارح/ الدولمة، م.ق.إ. العمدد 1111كمانون األول  2تماريخ 11-129/11( م.ش. قمرار رقمم3)

 .131ص 1م 2113لعام 

 1م 1119ذوق مصمممبح/الدولة، م.ق.إ ، بلديمممة 1114تشمممرين الثممماني  3تممماريخ  42( م.ش. قمممرار رقمممم 4)

 .41ص

(5) G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif- Op. Cit. T1 p401; A. de 

Laubadère& Y. Gaudmet - Traité de Droit administratif–Op. Cit. p118 nº224. 

 1م 1119، م.ق.إ. ، المهنممدو يوحنمما ليممون/ الدولممة1112تشممرين الثمماني  1تمماريخ 44م.ش. قممرار رقممم (9)

 .  93ص
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و د حرف الشار  ع   استبعاد هذا الح  لن ست طة الوصتا ة انستجالا  لتس لبتدأ الاللركا،تة 
التتذن  قتتوم ع يهتتا ك تتان اللجتتالل اللح  تتةا وحيتتث أن هتتذا الوضتتس يتفتت  لتتس اللبتتادد العالتتة 

فتتر  بتتين الستت طة التس ستت  ة العا تتدة لتتادارات اللركا،تتة وهتتي تقضتتي حتت  التعتتديل  لتت  التتتي ت
جانتب حت  اللوافقتة واالرتاد وعتين ر ابتة ست طة الوصتا ة التتي ا تحتلتل  ا حت  اللوافقتة أو 

،  ن ح  التعديل ي دن  ل   حتال  ست طة الوصتا ة لحتل الب د تة فتي  1ساالراد دون التعديل
لتتا يختتال  أحكتتام  تتانون الب تتد ات التتتي تحتتتفا ل ب تتد ات بكالتتل ستت طتها فتتي اتختتاذ القتترارات ل

 ا 8س التقر،ر با لور العا دة لها
 

 هي تتةلتن لبتادد للارستتة ست طة الوصتا ة وحرصتتا  ع ت  اللحافظتة ع تت  استتقالل ة الو  -158
ة فتي تحقيت  اللرفت  العتام التذن يتتواه، أن  حتدد اللشتتر  له تة ينبرتي ع ت  ست ط ةالاللركا،
، حتتتت   ذا لتتتا انقضتتتت هتتتذه الله تتتة دون أن تتختتتذ ستتت طة هتتتاخاللهتتتا أن تتختتتذ  رار بالوصتتتا ة 

الوصتتا ة لو فتتا ، ستت ب ا  أم  يجاب تتا ، لتتن القتترار الخاضتتس لستت طتها، اعتبتتر هتتذا القتترار لصتتد ا  
 ،وأن  رار س طة الوصتا ة بعتدم اللوافقتة الصتادر بعتد أشتهر لتن  حالتة القترار  ليهتا ا 3سحكلا  

 ا 4سشأن   االة لفعو  التصدي  الضلني ل ل لن

                                                 
(1)R. Chapus- Droit administratif général- Op. Cit. tome I p402 n

o
572. CE Ass. 

18 janvier 1980, Syndicat CGT des cadres, techniciens et agents de direction de la 

CNAVTS et autres, Leb. p33 ; CE 4 juillet 1984, Fédération CFDT des syndicats 

du personnel de la sécurité sociale, Leb. tables p750. 

وزارة الداخليممة وبلديممة  -، دمحم ظممافر ورفاقممه/ الدولممة1121كممانون الثمماني 2تمماريخ 1( م.ش. قممرار رقممم 2)

 .43ص 1121، م.إ. بيروت

 –د/الدولممة ، القاضممي المتقاعممد فممرح حدا1114تشممرين الثمماني  1تمماريخ 24( مجلممس القضممايا قممرار رقممم 3)

تاريخ  199م.ش. قرار رقم -29ص 1م 1119مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، م.ق.إ  –وزارة العدل 

تماريخ  132م.ش. قرار رقمم  -114ص 1191، عماد شبلي/ بلدية ميناء طرابلس، م.إ. 1191حزيران  19

 -133ص 1191انيمة، م.إ.، نقابة أصحا  مستودعات التبريد في لبنمان/ مكتمب الفاكهمة اللبن1191أيار  24

، نقابمة اصمحا  مسمتودعات التبريمد/ مكتمب الفاكهمة 1199تشرين الثماني  14تاريخ  1911م.ش. قرار رقم

 .231ص 1199اللبنانية، م.إ. 

 1م 2112، مطممانيوو عيسممى/ بلديممة طممرابلس، م.ق.إ. 2112شممباط  12تمماريخ 331( م.ش. قممرار رقممم 4)

 .439ص
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ذا صتتتدَّ ت ستتت طة الوصتتتا ة ع تتت  القتتترار ثتتتمَّ  تتتررت الرجتتتو  عتتتن التصتتتدي  ضتتتلن الله تتتة  وان
ا لكتتن  شتتترر لصتتحة  1سالقانون تتة فتتان هتتذا الرجتتو  يجعتتل لتتن القتترار اللصتتدَّ  كأنتت  لتتم  كتتن

هتتذه اللقتتتررات أن تكتتون  ،رجتتو  وا،تتر الداخ  تتة عتتن لصتتاد ت  ع تت   تترار اللج تتل الب تتدنال
 لراجعتة القضتتا  ةا  ن اللحتددة لشتهر،اللخالفتة ل قتانون وأن يتتم الرجتو  عنهتا فتي ختال  له تة 

 ا أن  ترار الست طة  ،فاذا حصتل الرجتو  عتن اللصتاد ة ختال  له تة شتهرن الطعتن القانون تة
الاللركا،تتتتة كتتتتان  تتتترارا  صتتتتح حا ، فتتتتان هتتتتذا الرجتتتتو  هتتتتو غيتتتتر  تتتتانوني وا ي رتتتتي التصتتتتدي  

 ا 8سب السا
 

م حت   ت،تة ا تلكا الست طة اللر وخارج نطتا  الوصتا ة اللقتررة بتالنف القتانوني، فتان  -153
لتة  ا تجاههتا والل النافتذةالب تد ات واتختاذ القترارات ك ،ة،تا الست طات الاللرك  لت  ا والترتوج   
تنفيتتذ ااستتتلالكات فتتاذا كتتان  وجتت  الحصتترا  حتتاات التتتي عينهتتا القتتانون ع تتالفتتي   ا ،لهتتا

حت   در  ل التوارا، فتال  عتود لتب د اتاختصاف الهو لن  ةد  والتخط طات في الطر ات الب
    ا 3ستجاهها في هذا اللوضو  النافذةاتخاذ القرارات 

وذات ا لر بالنسبة ل ل سسات العالة، فالصندو  الوطني ل ضلان ااجتلاعي هتو ل سستة 
 عنتتي أن تحتتل هتتذه الستت طة لح تت   عالتتة لستتتق ة، وأن خضتتوع  لوصتتا ة الستت طة اللركا،تتة ا

ذا كتتان  فتتي اتختتاذ القتترارات التتتي تتتدخل فتتي نطتتا  صتتالح ات ستت طت   التقر،ر،تتة والتنفيذ تتةا وان
ثلتتتة  تتترارات تتختتتذها ستتت طة الوصتتتا ة تتتتدخل فتتتي طب عتهتتتا فتتتي نطتتتا  صتتتالح ات الل سستتتة 

لتا  ،توصت ةالعالة، فان هذه القرارات تبق  ذات طابس توجيهي أو ترتتدن طتابس اا تترال أو ال
حيتتث  كتتون لهتتذه اللوافقتتة صتتفة القتترار اادارن اللباشتتر  ،لتتم تقتتترن بلوافقتتة الل سستتة العالتتة

 -ا  حت  لتر  ل لج تل التواراد ولتوا،ر العلتل ذ الذن يترتب عن  النتا ج القانون ة،  ،والنافذ
لتتا  أن  حتال لحتتل لج تل  دارة الصتندو  فتتي تقر،تر  لتاامٍ  -كست طة لركا،تة وكستت طة وصتا ة

                                                 
 1م 1119، بلديممة بيممروت/ دمحم نحمماو، م.ق.إ. 1119كممانون الثمماني  13تمماريخ 211( م.ش. قممرار رقممم 1)

 . 299ص

 1194، نعوم مميالن/ بلديمة ظهمر الصموان، م.إ. 1193تشرين الثاني  11تاريخ  211( م.ش. قرار رقم  2)

 . 41ص

وزارة الداخلية،  قمرارات محكممة  –فرحات / بلدية حمانا  9/9/1194تاريخ   111( م.ح.خ  قرار رقم  3)

 91ص 1113-1192حل الخالفات ومجلس شورى الدولة
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لت ل لتن شتأن توجيهتات أو توصت ات و ا  1سع   هذه الل سسة العالتة، بتألٍر لختالٍ  ل قتانون 
أو آراد أو حت  لا  سل  أح انا  بأوالر الوا،ر أو تع  لات ، أن ي الها بشيد أو  شتكل بذاتت  

ا  عتود لست طة الوصتا ة أن تفتر  ع ت  الهي تات  كلتا ا 8س رارا   لتل وضتع ة  انون تة لعينتة
تَس جل تس لقرراتهتا للصتاد تها، فقترار وا،تر ا شترا  العالتة القاضتي بتأن الاللركا، ة أن ت خض 

 عر  ع   ر ابتة التوا،ر لقتررات لجنتة  دارة التعليتر اللتع قتة بجل تس اللواضت س اللعروضتة 
ا  3سوأن ا تصتتب  هتتذه اللقتتررات نافتتذة  ا بعتتد التأشتتير ع يهتتا،  كتتون لخالفتتا  ل قتتانون  ،ع يهتتا

ذا علتتتتدت ستتتت طة فهتتتتي ا ت تتتتام  ،الوصتتتتا ة  لتتتت  اتختتتتاذ  تتتترارات ختتتتارج نطتتتتا  اختصاصتتتتها وان
 ن  ،الهي ات الاللركا،ة، وا  كون ر  ل الب د ة  د ارتكب خطأ  بعدم تنفيذه تع  لتات التوا،ر

وبالتتالي فتان تع  لتات  ،عال ة الوا،ر بر  ل الب د ة ل ست عال ة تس س  ة بل عال ة وصا  ة
 ا   4سأوالر نافذة تول س ،اارشادالوا،ر تكون بلثابة النص  و 

ة ستت طة الوصتتا ة، ف تتن  كتتون للصتتاد  ة  الستت طات الاللركا،تتة خاضتتع اتكتتون  تترار وعنتتدلا ت
كتستتتب هتتتذه الصتتتفة  ا بعتتتد لصتتتاد ة اادارة اللركا،تتتة تقطع تتتة، وا الصتتتفة ال اتالقتتترار لهتتتذه 

ا  ،اللح  تتة ةلصتتاد ة اادارة اللركا،تتة ع تت   تترار صتتادر لتتن الستت طولتتس ذلتتم فتتان ع يهتتاا 
كلتا وان هتذه اللصتاد ة ا  ،در لتن الست طة اللركا،تةاوا تجع ت  صت ،ترير طب عة هذا القترار

لتن شتأنها  االتة لتانس  ،لعال تة خارجتة عنت ،  نهتا تصب  جادا" لتللا  ل قرار اللصاد  ع  ت 
  تترار اللوافقتتة هتتو التتذن،  ن  5س حتتو  دون اكتستتاب القتترار اللصتتد  ع  تت  صتتفت  التنفيذ تتة

يجعل القرار الصادر عن الست طة الاللركا،تة نافتذا  اا بعتد أن ا تترن بقتوة التنفيتذ الناشت ة عتن 
قرار الخاضس لتصدي  س طة الوصا ة  ع   نفاذه حتت  التصتدي  فال ا 6سلوافقة وا،ر الداخ  ة

                                                 
، السممفير جمموزف دونمماتو/ الدولممة والصممندوق المموطني 2111شممباط  12تمماريخ 291( م.ش. قممرار رقممم 1)

 .311ص 1م 2114للضمان اإلجتماعي، م.ق.إ. 

 بلدية بمرج حممود، م.ق.إ –، أركسي سفريان/الدولة 1114تشرين األول  29تاريخ 22( م.ش. قرار رقم 2)

 . 12ص 1م 1119

وزارة األشمغال  -،  إدارة التعمير/ الدولمة اللبنانيمة1194تشرين األول  12تاريخ  139( م.ش. قرار رقم 3)

 .224ص 1194العامة، م.إ. 

، موريس الصمليبي/ الدولمة وبلديمة محطمة بحممدون، م.ق.إ. 1114أيار  12تاريخ 312( م.ش. قرار رقم 4)

 .429ص 2م 1112
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 .111ص  1131-1122مجموعة القرارات 
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 .121ص 1129بعلبك، م.إ. 



 

294 

  عتبتتر نافتتذا  و،نتتتج لفاع  تت  القانون تتة الكال تتة لتتن تتتار،  اتختتاذه ولتت لوبعتتد التصتتدي ، ع  تت ، 
   ا 1سهذه اللصاد ةلن تار،  حصو  

 قتضتتتي التلييتتتا بتتتين تتتتار،  بتتتدد العلتتتل بتتتالقرار الخاضتتتس لستتت طة الوصتتتا ة، أن البتتتدد هنتتتا و 
ن القترار التذن انون ة لنذ تار،  نفتاذه، ذلتم أبتنفيذه، وعين تار،   عطاد هذا القرار لفاعي   الق

ذا التصتتدي ،  ا أن لفاعي تت  هتتتصتتد   ستت طة الوصتتا ة ا  لكتتن البتتدد بتنفيتتذه  ا لتتن تتتار،  
   ا 8ستار،  اتخاذهرجس  ل  ت

وعن طب عة  ترار ست طة الوصتا ة ف قتو  ااجتهتاد بتأن لهتذا القترار الطتابس غيتر التنظ لتي أ تا  
و قبتتتل ااجتهتتتاد الطعتتتن بقتتترار ستتت طة الوصتتتا ة  ا 3سكانتتتت طب عتتتة القتتترار الخاضتتتس ل لصتتتاد ة

ع تت  اعتبتتار أنتت   تترار لستتتقل عتتن أعلتتا  الهي تتة التتذن صتتدَّ  ع تت   تترار الهي تتة الاللركا،تتة، 
عنتدلا تكتون  ،اادار،ة الخاضعة لها، و لكن الطعن ب  بلعاٍ  عن العلتل اللط توب تصتد ق 

 ا 4ست م ا علا  لشوبة بعيب  ستوجب  بطالها
 
 

 
 الفصل  الرابع:

 التـنفيـذ المــادي للقـــرار اإلداري
 

هتو بتل   ع ت  حتا ط وا رستالة لتوضتس فتي ا دراج، القرار اادارن ل ل شهادة لتع َّت -154
بخصا ص  القر،بة بلاللحها العالة لتن خصتا ف القتانون ولفاعيتل الحكتم القضتا ي، لجهتة 

                                                 
(1)S. Regourd - L'Acte de tutelle en droit administratif français, LGDJ1982 p437 

et S.  

 –، القاضممي المتقاعممد فممرح حداد/الدولممة 1114تشممرين الثمماني  1تمماريخ 24( مجلممس القضممايا قممرار رقممم 2)

 .29ص 1م 1119مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، م.ق.إ  –وزارة العدل 

(3)CE Ass. 8 janvier 1971, URSSAF des Alpes-Maritimes, Leb. p10; Boissard, S 

-La nature juridique des actes de tutelle- AJDA 2002 p848 . 
 1191، حسن ملحم عواضه وداهج الطفيلي/ الدولمة، م.إ. 1191شباط  24تاريخ  23( م.ش. قرار رقم  4)

 .121ص
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كونهتتتا صتتتادرة عتتتن ستتت طة عالتتتة  دار،تتتة ع تتت  شتتتكٍل تصتتترٍذ لنفتتترد الطتتترذ ولتلتتتتس بتتتالقوة 
 التنفيذ ةا 

بأن القرارات اادار،ة لها  توة تنفيذ تة ذات تة، فهذا القرار اادارن  صدر لكي ينفَّذ، وعندلا   نا 
 عنتتي بتتأن هتتذه القتترارات واجبتتة النفتتاذ لتتن ت قتتاد نفستتها دون حاجتتة  لتت  استصتتدار حكتتم لتتن 
القضتتتاد وأن ا فتتتراد ل التتتون بتتتاحترام القتتترارات اادار،تتتة وتنفيتتتذها، ولتتت ل لهتتتم االتنتتتا   عتتتن 

د حتتت  لنا شتتتة لشتتتروع ة القتتترار تنفيتتتذها بحجتتتة عتتتدم لشتتتروعيتها، وذلتتتم  ن تخو،تتتل ا فتتترا
 اادارن يتعار  لس ح  الس طة اادار،ة في لباشرة وظا فهاا 

فتتتالقرار اادارن واجتتتب ااحتتتترام والتنفيتتتذ لتتتن جانتتتب اللختتتاطبين بتتت ، وهتتتذا االتتتتاام اللستتتب  
لتتتن  عتتتالن حقتتتو  اانستتتان  7باطاعتتتة أوالتتتر الستتت طة العالتتتة لتتت  ستتتند دستتتتورن فتتتي اللتتتادة

 ن هنتتام ،  1سفتتر  ع تت  اللتتواطنين واجتتب  طاعتتة أوالتتر الستت طة العالتتةالتتتي ت ،واللتتواطن
وهتتذه القر،نتتة ع تت  الصتتحة اللفترضتتة ولشتتروع ة ،  8س ر،نتتة ع تت  ستتاللة  تترارات هتتذه الستت طة

القتترار اادارن، لنهتتا تفرعتتت  اب  تتة القتترار اادارن ل تنفيتتذ اللباشتتر بتتذات  تتوة  صتتداره وبريتتر 
ا وترتيبتا  ع ت  ذلتم فرضتت  اعتدة ا ثتر  3سلأللتر بتذلم حاجة  لت  تتدخل لستب  لتن القضتاد

تل بارادتتت  اللنفتتردة و غيتر اللو تت  نفستتها لانعتا   علتتال  حتتا ال  دون تتتدخل الفترد احقتتا  لكتتي  عط  
والقاب  تة ل تنفيتذ اللباشتر  ،ولتلتتس بالت تاا الصتحة اللفترضتة ،ة لتادارةدارادة اللنفتر صادرا  با

 ا  4سالعالةوالفورن الذن تبرره اللص حة 
حتت  ولتو  ، ستتلر تنفيتذه ،القرار اللطعون ف ت  بتدعوى اابطتا  لتجتاوا حتد الست طةلهذا فان 

ا و بتتل  بطالتت   تتد ي جتتأ القاضتتي بنتتاد   5س لتت  أن يبط تت  القاضتتي اادارن  ،كتتان غيتتر لشتترو 
و  أن و ت  التنفيتذ هت ل  القتو   بت فقهادٍ لا دفس بع   ط ب اللستدعي  ل  و   تنفيذ القرار، 

                                                 
(1) M. Cros -Le juge judiciaire, juge efficient de l'exécution de l'acte administratif 

AJDA 2007 p161. 

(2)P.L. Frier-  L'exécution d'office : principe et evolutions- AJDA 1999 p45. 

(3)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p 

62. 
(4)

 
Laurent, M- concl sur: C.E. 1

er
 octobre 1954, Ministre  des Finances c/ Crédit 

coopératif foncier, Rec p497.  
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، ألتتتا آختتترون فوجتتتدوا ف تتت  لجتتترد وستتتي ة  1سضتتترعة للبتتتدأ التنفيتتتذ الت قتتتا ي أو الت تتتاا ا ولو تتتة
ن كانتتت تو تت  التنفيتتذ  8سل فصتتل فتتي صتتحة  تترار  دارن  بتتل اللباشتترة بتنفيتتذه ، وهتتي وستتي ة وان

نلتتا تتو تت  ا علتتا    ا أنهتتا ا تلتتل كينونتتة القتترار التتذن يبقتت  لحتفظتتا  بكتتل خصا صتت  وان
 برد لراجعة اابطا ا  صدور حكمٍ   ل  حين  ،بالتنفيذ لتع قةاللاد ة ال

 فتتتتر  بتتتالقرار اادارن أن ينف  تتتذه ا فتتتراد طواع تتتة، وهتتتي حالتتتة التتترخف والقتتترارات اللنشتتت ة و 
ل حقو  والقرارات التي ا تحتاج  ل  تنفيذ لادن  وكذلم القرارات التي تنفتذها جهتات  دار،تة، 

يتو ت  ، عندلا  فر  القرار لوجبتا  ع ت  ا فتراد ،تنفيذ الجبرن وألا ااستثناد فهو في حالة ال
ففتي هتذه الحالتة فقتط  كتون التستا   عتن جتواا لجتود اادارة  ،نفاذه ع   تصرذ لتن جتانبهم

 ل تنفيذ الجبرنا  وسنبحث تتابعا  في اللوضوعات اات ة 
 الفقرة ا ول    التنفيذ الطوعي والجبرن اللباشر ل قرارات اادار،ةا

 االلو   الفقهي لن الت اا التنفيذ اللباشرالفقرة الثان ة  
 

 الفقرة األولى: التنفيذ الطوعي والجبري المباشر للقرارات اإلدارية
 

هتتتذا ا  عنتتتي أن فلتتتن خصتتتا ف القاعتتتدة القانون تتتة، أو الجبتتتر، هتتتو  ذا كتتتان ااكتتتراه  -155
الصتح   أن تنفيتتذ القواعتد القانون تة يتتتمو  تنفيتذ القاعتدة القانون تة يتتتمو دا لتا  بطر،قتة  جبار،تتة، بتل

التنفيتتذ ااخت تتارن فا  3سفتتي لعظتتم ا ح تتان بطر،قتتة اخت ار،تتة لتتن جانتتب اللختتاطبين بأحكالهتتا
ل قواعد القانون ة ا يرجس  لت  حتب النتال لهتذه القواعتد، ولكنت  يرجتس فتي لعظتم ا ح تان  لت  

 ا  4ساحرصهم ع   تفادن الجااد الذن يترتب ع   لخالفتهم له
 وسنعالج في بندين كال  لن 

    أوا   التنفيذ الطوعي أو ااخت ارن ل قرار اادارن 
      ل قرار اادارن   التنفيذ اللباشر أو الجبرن  ثان ا  

                                                 
(1) M. Gabolde- Les nouveaux pouvoirs d'urgence du juge administratif et le 

sursis á exécution, D 1953, Chron p189.  

(2)R. G. Schwartzenberg-  L’autorité de chose décidée- Op. Cit P91.   
 .92صمرجع سابق  -النظرية العامة للقانون-( د. سمير تناغو 3)
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    أواًل: التنفيذ الطوعي أو االختياري للقرار اإلداري

ات الفرد تتة، حيتث تنقستتم التنفيتذ ااخت تارن ل قتترار اادارن هتو ا صتل فتتي تنفيتذ القترار  -156
هتتذه القتترارات  لتت  آلتترة ولرخ  صتتة، وفتتي حتتااٍت ثالثتتة  كتتون التنفيتتذ لع قتتا  ع تت  فعتتل اادارة 

ا فاذا كان لقتض  اللنطت  هتو أنت  يجتب تنفيتذ القترار فتي حتالتي ا لتر والرخصتة،  1سلنفردة
ن تنفيتتذ ، فعتتدم  ا أنتت   قابتتل ذلتتم أن اادارة ا  عنيهتتا فتتي شتتيد  ذا لتتا بقيتتت الرخصتتة بتتدو 

 ا 8ستنفيذ  رار بلن  رخصة ا  حدث في الوا س أن اضطراب وا ينشأ عن  أن ضرر
تذ بتارادة اللوظت  اللعنتيو  ذا التنتس عتن الحضتور ، رار تعيين لوظ  ي نفَّ فتال يجبتر ع ت   ،وان

و صدر القرار اللعتاكل بفصت   أو  حالتت   ،لن الخدلة بل  عتبر لفصوا   ،االتحا  بوظ فت 
 أديبا ل ت

هتتي عبتتارة عتتن الستتلال نتتة أو بالبنتتاد وكتتل أنتتوا  التترخف، و تترارات التتترخ ف بللارستتة له
ذا  ترر هتذا الشتخف العتدو  عتن تنفيتذ لضتلون الرخصتة  ،لطالب الرخصة بالق تام بعلتل، وان

ذا تنتتتاا   فتتاادارة ا تجبتتره ع تت  التنفيتتتذ،  ن هتتذه الرخصتتة لوضتتتوعة للصتت حت  الخاصتتة وان
بوجتتتوب دفعتتت  نحتتتو هتتتذا  ،أو ع تتت  اادارة ،فتتتال لستتت ول ة وا  لتتتاام ع  تتت برغبتتتت  عتتتن التنفيتتتذ 

تتتذ ا  حتتتتاج  لتتت  أن تتتتدبير ، التنفيتتتذ وبالتتتتالي فتتتان  تتترار  عتتتالن  لترتتتاد التتتترخ ف غيتتتر اللنفَّ
 ا   3ستنفيذن

وبالنسبة ل قرارات التنظ ل ة فهتي غالبتا  لتا تهتم اادارة ذاتهتا كانشتاد لصت حة لعينتة أو  عتادة 
لا، أو تنظ م ش ون لهنة لعينتة أو لرفت  عتاما و كتون عتادة  تنفيتذ هتذه ا نظلتة  تنظ م هي ة

بتدون أن  حتتاج هتذا التنفيتذ  لت   ،فهي التتي تنفتذها بلفردهتا ،لتو   ع    رادة اادارة بذاتها
 ا   4سأن تدخٍل خارجي

قتصتر كلا أن لن طب عة بع  القترارات اادار،تة أنهتا ا تحتتاج  لت  أن تنفيتٍذ لتادن حيتث ت
آثارهتا ع ت  ترييتر الوضتس القتانوني، كلثتل  ترار لتن  ا وستلة، أو القترار التتأديبي اللتضتتلن 

                                                 
(1)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p 

46. 
(2)N'Guyen Van Bong-  OP. Cit p 47. 
(3)

 C.E. 24 juillet 1981, Sté nouvelle clinique Beausoleil, Rec p870 . 
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توج تت   نتتذار  حتتد اللتتوظفين، فهتتذه ا نتتوا  لتتن القتترارات التتتي ا تحتتتاج  لتت  أن تنفيتتٍذ لتتادن 
أ طاعتتة أكثتر لتن ااعتالن، وكتتذلم ا لتر بالنستبة ل تتتدابير الداخ  تة فتنفيتذها يتتتمو استتنادا  للبتد

أوالتتر التتر  ل واانضتتباط ة التتتي تحكتتم الوظ فتتة العالتتة بحيتتث يتت دن التنتتا  اللتتر ول عتتن 
 تنفيذ التعال م أو اللذكرات الداخ  ة  ل  لسادلت  تأديب ا ا 

ونالحا بأن  حتت  القترارات التتي تحتتاج  لت  تنفيتذ لتادن، فانت   كتون لتن الللكتن ح هتا دون 
تتصتتترذ اادارة أو تلتنتتتس عتتتن التصتتترذ حتتتت   كتتتون  االتجتتتاد  لتتت  القتتتوة، حيتتتث  كفتتتي أن

للو فهتا صتتفة ل التتة دون أن  كتتون هنتتام لجتتا  للقاولتة لتتن انصتتبَّ ع  تت  التصتترذا فلتتثال  
 تتترار اادارة بفصتتتل لوظتتت  ا  حتتتتاج  لتتت  استتتتخدام العنتتت  فتتتي تنفيتتتذه، فتتتاادارة هتتتي التتتتي 

 تترار فصت   فانهتتا تنتت ط  عهتدت بالوظ فتتة  لتت  اللوظت  وهتتي التتتي تتدفس لتت  راتبتت ، فتاذا صتتدر
اختصاصتتات  بلوظتتٍ  آختتر وتتو تت  عتتن دفتتس رواتبتت ، وعتتادة  لتتا ا  قتضتتي هتتذا التنفيتتذ أن 

 ا 1ساستخدام ل قوة
و،نستتتجم لبتتتدأ التنفيتتتذ ااخت تتتارن أو الطتتتوعي ل قتتترار اادارن لتتتس لفهتتتوم الدولتتتة الراع تتتة التتتتي 

ارة أن ا تقصتتتد لتتتن وراد تهتتتدذ بقراراتهتتتا  لتتت  تحقيتتت  اللصتتت حة العالتتتة، فتتتاللفرو  بتتتااد
ن كتتان القتترار يتتنمو فتتي   صتتدارها ل قتترارات اادار،تتة  ا لصتت حة الفتترد أو لصتت حة اللجتلتتس، وان
ظتتاهره عتتن تعتتار  بعتت  اللصتتال  الخاصتتة لتتس اللصتت حة العالتتة،  ذ  تتد يتترى ا فتتراد فتتي 

فتي  بع  ا ح ان أن ا ضرار الظاهرة التي ت ح  بعضهم هي لن ست ب ات القترار اادارن،
 حين أن هذه الس ب ات في الحق قة والوا س يجب أن تنعكل بالفا دة ع   اللجلو ا 

فتاذا لتا أصتتدرت ست طة الضتبط  تترارا  بتفر،ت  جلتتو  اللتظتاهر،ن يخشت  لعهتتا  لحتا  الضتترر 
با شتتتتخاف وا لتتتتوا ، فتتتتان تفر،تتتت  رجتتتتا  ا لتتتتن ل لتظتتتتاهر،ن بتتتتالقوة، رعلتتتتا ي حتتتت  الضتتتترر 

ل ستتاللة العالتتة وحفظتتا   لتتن  ل حلا تتة   شتتك    ،حيتتث النتيجتتةببعضتتهم ولكتتن هتتذا العلتتل لتتن 
 اللجتلسا

تك  فتا  لألفتراد ل ق تام بعلتل، أو ط بتا  لتنهم  ،لذلم حتت  القترارات اادار،تة التتي هتي بلضتلونها
نه ا ، فان ع   ا فراد واجب التنفيتذ واحتترام  لل، وسواد  أكان التك ي  ألرا  أملاللتنا  عن ع
والعلتتتل بلقتضتتتاه بصتتورة طوع تتتة، هتتتذا فتتي الحالتتتة التتتتي  قتضتتي فيهتتتا القتتترار القتترار اادارن 
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تجاوبا  لن ا فراد أو تصرفا  لن  ب هما ولن اللع وم أن االتجتاد  لت  التنفيتذ اللباشتر ا  قتس 
 ا  ذا كان هنالم التنا  أو لخالفة لن الفرد في تنفيذ القترار اادارن، فالشترطي ا  حت  لت  

 ا 1س أو اجتلاعا  بالقوة  ا  ذا رف  ا فراد التفر  طوعا   أن  لنس تظاهرة
وألتتا  ذا كتتان القتترار يخاطتتب ا فتتراد ولكنتت  ا  حتتتاج فتتي تنفيتتذه  لتت  أن علتتٍل لتتن جتتانبهم، 

 ا 8س يجابي أو س بي، فالنفاذ القانوني ل قرار يتطاب  عند ٍذ لس تنفيذه اللادن
 

  ر اإلداريللقرا التنفيذ التلقائي و الجبري - ثانيًا
التتتتي ا يتتتأثر اللجتلتتتس لتتتن  ،القتترارات اللرخ  صتتتة أو اللانحتتتة ل حقتتو    ن عتتدم تنفيتتتذ -157

بقا ها بدون تنفيذ، و،بق  تنفيذها حقا  اخت ار،ا  للنوحا  لألفراد بدون أن يتعرضتوا  ن لستادلة 
ار ذاتتت  بعتتدم لقتتر ، بتتل  لكتتن أن ي ترتتي سيتتاو  ت قا  تتا   اعتتن التنفيتتذ بستتبب االتنتتا  أو  كتتراه 

 تنفيذه في الله ة اللقررة  انونا ا 
فان  يوجد ف ة لن القرارات االرة التتي   كتره  ا فتراد ع ت  اانصت ا  لهتا واالتتاام بلضتلونهاا 

ا  3سوهي تتضلن التاالا  بعلل أو التناعا  عن علل أو ترييرا  فتي الحقتو  أو فرضتا  ل واجبتات
 الخضو  ل قرارات اادار،ة ل ست بذات اللرتبة ا أن وسا ل  كراه ا فراد ع   ا

التتي رفت  ا فتراد تنفيتذها طوعتا ، تنتو  بتين التنفيتذ  ،فالتنفيذ الت قا ي ل قترارات اادار،تة االترة
وعتتين التصتترذ الت قتتا ي التتذن ا  ،الجبتترن عبتتر استتتخدام القتتوة العالتتة أو الوستتا ل ااكراه تتة

   ا 4س حتاج  كثر لن تصرذ لادن بس ط
اادارة عبتتر وستتا ل  انون تتة نفستت ة ولاد تتة، وتبتتدأ   كتتراٍه تلارستتهالتنفيتتذ الجبتترن هتتو وستتي ة وا

بلباشتتترتها لنتتتذ لحظتتتة صتتتدور اللوجتتتب القتتتانوني وتهتتتدذ  لتتت  ضتتتلان تنفيتتتذها وهتتتي وستتتا ل 
 لتت   ، لت  ا لتر ،فتبتدأ لتن اانتذار بضترورة احتترام القترار اادارن  ،ل ستت ع ت  درجتة واحتدة

                                                 
 .231ص رجع سبق ذكرهم -القانون اإلداري -د. زهدي يكن(  1)

(2)R. G. Schwartzenberg-  L’autorité de chose décidée- Op. Cit P116.   
(3)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p 

51. 
(4)N'Guyen Van Bong-  OP. Cit p57 . 
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وستتتي ة خاصتتتة للتتتادن وبتتتالقوة  ذا ا تضتتت  ا لتتتر، فهتتتو التنفيتتتذ ال  لتتت  ، لتصتتتفتتتر  العقوبتتتة
 ا   1ستل كها اادارة ا يوجد لها للاثل في  طار عال ات القانون الخاف

ن تشتتتابها لتتتن حيتتتث التتتتالم اادارة  تتتدرة ع تتت   يتليَّتتتا التنفيتتتذ الجبتتترن عتتتن التنفيتتتذ الت قتتتا ي وان
ذ فهتو لتن حيتث أن التنفيتذ الجبترن يتط تب فر  القرار جبرا  ع   ا فراد، ألا لظهر الختال

 لتت   فتتان اادارة ا تحتتتاجاستتتعلا  القتتوة العالتتة فتتي تنفيتتذ القتترار، بينلتتا فتتي التنفيتتذ الت قتتا ي 
 ا 8ستهاااستخدام القوة العالة لتنفيذ  رار 

و عتبتتر التنفيتتذ الجبتترن عبتتر استتتخدام القتتوة العالتتة واستتتخدام وستتا ل ااكتتراه اللاد تتة هتتو لتتن 
ات النتتادرة لتنفيتتذ القتترارات اادار،تتة، و لكتتن أن نقتترأ ألث تهتتا فتتي حتتاات ترحيتتل ا جانتتب الحتتا

هتتو القترارات الفرد تتة التتي تتضتتلن ألتترا   ،الليتدان ا ساستتي ل تنفيتذ الجبتترن و واا التة الجبر،تتةا 
،  قتتس ع تت  عتتات  اللخاطتتب بتت  أو فتتر  لوجتتبٍ  ،عتتن علتتل ا  أو التناعتت لتتا، بالق تتام بعلتتلٍ 

 ا  3س ن تت ق  لقاولة ا شخاف اللخاطبين بهابذاتها،  اب ة ات لوضوعهي تنفيذه، و 
 

التتتي تعطتتي ، ،تترتبط التنفيتتذ الجبتترن عبتتر استتتخدام القتتوة العالتتة بتكتتو،ن اللجتلعتتاتو  -152
ل ستت طة اادار،تتة احتكتتار استتتخدام القتتوة أو ااكتتراه، وبستتبب لتتن ارتبتتار القتتوة العالتتة بالستت طة 

تستتتخدم هتتذه القتتوة لتتن أجتتل تنفيتتذ  راراتهتتا فتتي حتتا  لواجهتهتتا لاللتنتتا  اادار،تتة فتتان لهتتا أن 
عتتن التنفيتتذ،  ن  راراتهتتا لتتا هتتي  ا  تترارات تنفيذ تتة لتتنف القتتانون بصتتورة لباشتترة أو غيتتر 
لباشتترة، وهتتي تكتستتب هتتذه القتتدرة بلوجتتب تفتتو    تتانوني وفتتي ستتبيل تنفيتتذ القتتانونا وهتتذا 

، فبهتتذا الخضتتو  نضتتلن طاعتتة أوالتتر الستت طة التنفيذ تتةالقتتانون هتتو التتذن يجبتتر ا فتتراد ع تت  
 ا   4سطاعة القانون 

دا لتة لتادارة، تستتخدلها لتنفيتذ رخصة لكن هذا التنفيذ الجبرن عبر ال جود ل قوة العالة ل ل 
 دارن، ولتت ل لتت  ذات خاصتت ة تنفيتتذ الحكتتم القضتتا ي، ذلتتم أن ال جتتود ل قتتوة العالتتة  كتتل  تترارٍ 

                                                 
(1)N. Ferreira - La notion d'exécution d'office- AJDA 1999 p41.  
(2) C. Sirat - L'exécution d'office, l'exécution forcée, deux procédures distinctes de 

l'exécution administrative : JCP 1958, I, 14440; Ch. Lavaille-  L'évolution de la 

conception de la décision exécutoire en droit administratif Français- Op. Cit. p35.  
(3)V. Tchen- Exécution de l'acte administratif- JCA 2003-Fasc. 108-10.  
(4)R. G. Schwartzenberg-  L’autorité de chose décidée- Op. Cit P120.   
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 ا بقيتتد تنفيتتذ  ،ة لتترتبط  بكتتل   حكتتٍم وبصتتورة غيتتر لشتتروطة أو لقيَّتتدةلتنفيتتذ ا حكتتام القضتتا  
اللحكتتوم ع  تت  طواع تتة  ل حكتتم القضتتا ي، ألتتا ال جتتود ل قتتوة فتتي  طتتار القتترارات اادار،تتة فهتتو 

أو فتتتتي الحتتتتاات اللقتتتتررة بلوجتتتتب نتتتتف  ،تلتتتتن  لتتتتادارة ضتتتتلن شتتتترورلشتتتتروطة، رخصتتتتة 
   ا 1ستشر،عي

تتذ و تد بيَّنتتا فتي البنتتد الستاب ، أ تتذ بتارادة اادارة ولوظفيهتتا، أو تنفَّ ن أكثر،تتة القتترارات اادار،تة تنفَّ
نهتتتا  تتترارات ا تحتتتتاج  لتتت  أن تنفيتتتذ  طواع تتتة  نهتتتا صتتتادرة للصتتت حة اللخاطتتتب بهتتتا، أو 

 لادنا
 لتت  تنفيتتذ ورغتتم ضتتي  نطتتا  التنفيتتذ الجبتترن، فتتان لتتادارة استتتخدام هتتذه الوستتي ة، وهتتي ت جتتأ 

تبتتتترا لقوة الجبر،تتتتة دونلتتتتا حاجتتتتة  لتتتت   ذن لستتتتب  لتتتتن القضتتتتادا فأوالرهتتتتا ع تتتت  ا فتتتتراد بتتتتا
، لتتتتن ختتتتال  التنفيتتتتذ الجبتتتترن اللباشتتتترا  ن اادارة، بتتتتاللعن  الستتتت طة اادار،تتتتةخصوصتتتت ة 

تتتول  تنفيتذ القتوانين وا حكتام  ،في جوهرها تنفيذ تةالتنفيذ ة، أن أنها  الدستورن، هي الس طة
 ذٍن لتتن ستت طة أختترى، تضعضتتعت، بتتل واالتتت  القضتتا  ة، فتتاذا كانتتت لهلتهتتا لو وفتتة ع تت 

بواستتطة علالهتتا  ها،تتختتذ القتترارات وتقتتوم بنفستتها بتنفيتتذهتتذه الستت طة ذاتهتتاا لهتتذا فتتان اادارة 
اللك فتتتين بالتنفيتتتذ، حتتتت  ولتتتو كتتتان هنتتتام لعارضتتتة لتتتن جانتتتب اللختتتاطبين بتتتالقرار لتتتن هتتتذا 

ارن، وذلتتم  ن التتدعاوى التنفيتتذ، أو حتتت  فتتي حتتا  رفتتس دعتتوى  ضتتا  ة ضتتد هتتذا القتترار ااد
للنتو  ع ت  القضتاد العتدلي ا تو   تنفيذ القترار اادارنا  ن لتن ال القضا  ة كقاعدة عالة

 أن يتدخال في النشار اادارنا -لن حيث اللبدأ–واادارن 
، هتتو حتت  اادارة فتتي أن الت تتااات اادارة تتركتتا ك هتتا فتتي الت تتاا واحتتدالدستتتور،ة، والحق قتتة 
والتي لنحتت لتادارة أو الدستورن،  س االت ااات التي وردت في القانون اادارن ، فجلالتنفيذ

لتسهيل أعلالها وأدا ها ع   خيتر الوجتوه ا تعتد الت تااات حق ق تة وا تت دن الرتر  اللنشتود 
لنها  ذا لم تنت   لت  لبتدأ التنفيتذ اللباشتر،  نت  لتا   لتة هتذه االت تااات  ذا كانتت للارستتها 

ذا   نا بذلم، فاننا نكون  د وص نا  لت  شتل لو وفة ع     ذن لسب  لن الس طة القضا  ةا وان
 لتتت  الستتت طة  ،عتتتل صتتتل م عل هتتتاو  صتتتل اختصاصتتتها الدستتتتورن،ونقتتتل أ ،الوظ فتتتة اادار،تتتة

  عطتتبالتنفيتتذ، ع تت  أن  القضتتا  ة، لتتذلم جتتادت القتتوانين لتقتترَّ اختصتتاف الستت طة اادار،تتة 
                                                 

(1)R. G. Schwartzenberg-  L’autorité de chose décidée- Op. Cit P122; N'Guyen 

Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p67 .   
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الر ابتة القضتا  ة ع ت  ، فتي  طتار لتا  ستل  بع ت  صتدور القترار القضاد اادارن دورا  احقا  
 ا 1سأعلا  اادارة

 
أو  لترة أثيتترت فيهتا لشتتك ة التنفيتذ الجبتترن والح تو  الواجتتب وضتعها لهتتا، كانتت فتتي  -159

ه لفتتتو  الحكولتتة روليتتتو فتتي  ضتتت ة شتتركة  التتتتي ،  8سالعقار،تتتة Saint-Justالتقر،تتر التتتذن أعتتدَّ
في هذه القضت ة  صتدر لرستوم بتاغال  ل سستة دين تة الفات، عرضت ع   لحكلة حل الخ

القاضتتتي بالرتتتاد الجلع تتتات الدين تتتةا لكتتتن  1901تلتتتوا  1تطب قتتتا  ل قتتتانون الصتتتادر بتتتتار،  
الراهبتتات ال تتواتي كتتنَّ فتتي التتدير الختتاف بهتتذه الل سستتة رفضتتن االتثتتا  لأللتتر، ولتتم يتتنف 

ذ ذام لتتم يجتتد اللحتتافا بتتدا  لتتن ا لتتر القتتانون ع تت  أ تتة عقوبتتة جاا  تتة فتتي حتتا  الللانعتتة، وان 
 باخالد الدير بالقوةا 

أن لن لهام الس طة اادار،ة ضتلان   "لفو  الحكولةفي لطالعت  حو  هذه القض ة  قو  
تنفيذ القوانين وضلان حسن سير اللراف  العالةا ولن حت  اادارة بتل لتن واجبهتا فتي ستبيل 

راد ع تتت  احتتتترام ا والتتتر الصتتتادرة لتتتن اللشتتتر  الق تتتام بهتتتذه اللهلتتتة اللادوجتتتة أن تجبتتتر ا فتتت
لباشتترة  أو ت تتم التتتي تصتتدرها بلوجتتب الصتتالح ة التتتي  لنحهتتا لهتتا القتتانونا كلتتا تستتتط س أن 
تفتتر  نتتواهي وأوالتتر ع تت  اللتتواطنين التتذين  كونتتوا لجبتتر،ن ع تت  الطاعتتة، لتتا دام أن جهتتة 

رفت  اللتواطن وشت َّ عصتا فتاذا  ،اادارة تتصرذ لن أجل تحقيت  اللصت حة الع  تا ل لجلتو 
خاصتة ، وأن الطاعة، فان اادارة تجد تحت تصرفها جهتاا ااكتراه الختاف بالست طة العالتةا 

ال جتتود  لتت  القضتتاد  بتتل اتختتاذ التتتدابير الجبر،تتة،  صتتطدم بلبتتدأ شتترع ة الجتترا م والعقوبتتات، 
ختتالفين لعقتتاب بالل، و،نتتا  اعا تتب ع تت  اللخالفتتات حتتاات العصتت ان و لتتن تثبتتت فالقاضتتي ي

عن طر،  تطبي  الجااد الجنا ي، فان  ي ام لن ثمَّ أن  كون هتذا الجتااد لوجتودا  بالفعتل فتان 
لم  كن لنصوصا  ع   ، كان القاضي واادارة لعا  أعالين لن كل ستالل ألتام التنتا  ا فتراد 

 عن تنفيذ أوالر القانونا 

                                                 
 .94ص رجع سابقم -نظرية التنفير المباشر -د. دمحم كامل ليلة(  1)

(2) T.C. 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just, GAJA 2005 n
o
11 

p66. 
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اضتي و تتد جتر  د لتن ستت طة يوجتد لتتن جهتة الق !وهنتا تبتدو اللشتتك ة و تد أصتبحت بريتتر لخترج
قرارات اادار،ة اللتخذة لحفا اللصت حة العالتة، فتبقت  بتذلم هتذه ع   احترام ال جبار ا فراد 

نصتتا  ليتتتا  ا ح تتاة ف تت ا ولتتن جهتتة أختترى توجتتد الستت طة اادار،تتة التتتي تل تتم القتتوة  القتترارات
ن اللقبتتو  أن ولكنهتتا عتتاجاة عتتن استتتخدالها لعتتدم التصتتر،  لهتتا بتتذلم لتتن القاضتتيا فهتتل لتت

تستتتلر هتتذه الثرتترة  ا لتتة بتتين االتتاام وااجبتتار التتذن  ستتل  بتنفيتتذ هتتذا االتتتاام، فلتتن الللكتتن 
تصتتور ح َّتتين لهتتذه اللشتتك ة،  لكتتن أوا  أن ننظتتر  لتت  لبتتدأ ستت ادة القتتانون ثتتمَّ نستتتخ ف لنتت  

نصتوف النتيجتة التال تة،  نت  لت ل  حتد أن  حتل لحتل ستكوت القتانون، فلتا لتم يوجتد جتااد ل
ع    في القانون، فتان التنفيتذ التذن لتم  عتد للكنتا   ضتا  ا  ا  لكتن أن  قتسا ألتا الحتل الثتاني 
تتذ  فلتت داه أن يركتتا ااهتلتتام ع تت  ا لتتر التتذن تضتتلن  القتتانونا هتتذا ا لتتر يجتتب دا لتتا  أن ينفَّ

 ا أن  ا 1س ولتتذلم كتتان لجهتتة اادارة ع تت  وجتت  التتدوام أه  تتة تحق قتت  بتتالقوة  ذا ا تضتت  ا لتتر
اللخاطتتتب بتتتالقرار ع تتت  ،  لتتت   جبتتتار لتتتن خاللتتت اادارة تهتتتدذ  ،هتتتذا التنفيتتتذ الجبتتترن بتتتالقوة

التنفيتتتذ، وهتتتتي ا تتصتتترذ بتتتتدا  عنتتتت ، ولكنهتتتا تتو تتتت  عنتتتد حتتتتد  كتتتتراه اللتتتواطن ع تتتت  تنفيتتتتذ 
 ا 8سلوجبات 

غيتتتر ولتتتا بتتتين رأيتتتين،  قتتتو  أولهلتتتا بلتتتن  اادارة ستتت طة تنفيتتتذ  راراتهتتتا جبتتترا  بصتتتورة لط قتتتة و 
لقيَّتتدة، وعتتين رفتت  لتتن  اادارة لهتتذه الصتتالح ة، كتتان التوافتت  الفقهتتي وااجتهتتادن ع تت  أن 

 كتتون  لتتا فتتي حتتا   جتتااة صتتر،حة لتتن  ،حتت  اادارة  ن ت جتتأ استتتعلا  القتتوة لتنفيتتذ  راراتهتتا
 بل اللشتر ، أو  ذا لم يوجد أن عقوبة  انون ة لتألين تنفيذ أحكام القتانون وهنتا  فتر  ع ت  

ا والحالتة ا خيترة هتي  3سادارة استعلا  هذه الوسي ة  ن لن واجبها ا ساستي تنفيتذ القتوانينا
 ذا تعتتتذر ع تتت  اادارة لتابعتتتة اللالحقتتتات القضتتتا  ة اللنصتتتوف ع يهتتتا فتتتي القتتتانون لتنفيتتتذ 

                                                 
(1)M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous: T.C. 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just, GAJA 2005 n
o
11 

p66. 

(2)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit 

p60 . 
(3) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la décision exécutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p37. 



 

214 

وستتتنبحث هتتتذه  ا 1سأحكالتتت  وذلتتتم فتتتي حالتتتة الضتتترورة أو فتتتي حتتتا  وجتتتود ظتتتروذ استتتتثنا  ة
  عا  اتب ،الحاات الثالثة

 
I- التنفيذ الجبري للقرار اإلداري في الحاالت التي يجيزها القانون 

تتصتترذ اادارة فتتي حتتدود القتتانون وطبقتتا   حكالتت ، وعنتتدلا ت جتتأ  لتت  تنفيتتذ  راراتهتتا  -160
ولتفقتتا   ،ولشتتروعا   ،فتتي حتتدود القتتانون لجبتترن جبتترا ، فيجتتب أن  كتتون استتتخدام اادارة ل تنفيتتذ ا

  آخر أن  كتون لصتدره نصتا   انون تا  صتر،حا  يتختذ دعالتة  لعل  تة التنفيتذا لس أحكال ، بلعن
نلتتتا يجتتتب أ ضتتتا  أن يبتتت   هتتذا التنفيتتتذ  تتتانونيٍ  نتتتفٍ ا  كفتتتي وجتتود ولصتتحة هتتتذا التنفيتتتذ،  ، وان

 ا   8ستراعي اادارة لاجرادات القانون ة اللقررة طبقا  لرول النف ولعناه
حالتتة التتتي  كتتون لنصوصتتا  عنهتتا فتتي لتتتن  تتانون، هتتي ال ،لتتن أستت م حتتاات التنفيتتذ الجبتترن و 
لتتادارة أن ت جتتأ لتتتدابير جبر،تتة بلتتا فيهتتا ال جتتود  لتت  القتتوة العالتتة لتنفيتتذ  راراتهتتاا فيهتتا ،جيتتا و 

و كون هذا القانون هو الحصن الدستورن لهذه التدابير بلا تحو   لن  كتراٍه  تد  حلتل لساستا  
ا وكتان هنتام لو ت  واضت  للحكلتة حتل الخالفتات بحقو  وحر،ات ا فراد اللكفولة دستتور،ا  

التتتي لتتم تقبتتل بالتنفيتتذ الجبتترن فتتي الحتتاات التتتي  كتتون فيهتتا رفتت  الخضتتو  ل قتترار لعا تتب 
 ا 3سع    جاا  ا  

حيتتث تكتتون القتترارات اللتختتذة فتتي ، تبتترا أهل تتة التنفيتتذ الجبتترن فتتي حالتتة الضتتابطة اادار،تتة
 ن "  ا فلتتثال   4س قتتا ي والجبتترن، حتتت  بر تتاب التتنفنطتتا  الضتتابطة اادارن  اب تتة ل تنفيتتذ الت

  قتتتتاذ الل سستتتتات اللصتتتتنفة لتتتتن الصتتتتنفين ا و  والثتتتتانيااا بقتتتترار لتتتتن اللحتتتتافا  ستتتتت ام 
 جرادات لسبقة هي  نذار صاحب العال ة، وتنظ م لحضر باللخالفة وانقضتاد له تة  انون تة 

ادات اللبينتتة يجعتتل  تترار دون تصتتح   الوضتتسا فتتاذا صتتدر  تترار اا فتتا  دون لراعتتاة ااجتتر 
ر ت ل الب د تة  ذا ألتر "ا و 5س"اللحافا بهذا الصدد لشوبا  بلخالفة جوهر،ة ولستتوجبا  اابطتا 

                                                 
(1) T.C.12 mai 1949 Dumont, R.D.P. 1949 p371 note Waline.  

(2) R. Chinot - Le privillège d'exécution d'office , Op. Cit. p55 et 80.  

(3)T. C. 30 octobre 1947 Barinstein, Rec p 511.  
(4) C.C. n° 99-416 DC du  23 juillet 1999, Couverture maladie universelle, 

J.C.P.2000, I, n
o
213. 
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بهدم جدار ونفَّذ هذا القرار لنتهكا  حرلة ح  الل ك ة دون نٍف  انوني يب   لت  ذلتم، ف عتبتر 
 ا 1س"تصرف  تعد ا  

 
II- لة القصوىالتنفيذ الجبري في حالة الضرورة والعج 

، أو  8سأو خطتر وشت م ذا كانت اادارة ألام حالتة لتن حتاات الظتروذ ااستتثنا  ة،  -161
فانهتتتا تستتتط س أن تنف  تتتذ  راراتهتتا ت قا  تتتا  حتتت  ولتتتو كتتان تنفيتتتذ هتتتذا ا  3سعج تتة غيتتتر ااعت اد تتة

 ا   4سالقرار  شكلو تعد ا  
رن بتتدون أن تتحتترى عتتن  جتتااة فحالتتة ضتترورة تستتتتبس حتت  اادارة فتتي استتتعلا  التنفيتتذ الجبتت

نلتتتا تكتتتون لقيَّتتتدة بتتتتوافر الشتتترور العالتتتة لحالتتتة الضتتترورةا فكلتتتا  قتتتو  لفتتتو    تشتتتر،ع ة، وان
  "عنتتتدلا تشتتتب  النيتتتران فتتتي Saint-Justفتتتي لطالعتتتت  الشتتتهيرة بقضتتت ة  Romieuالحكولتتتة 

 ا   5ساللنا ، لن نط ب لن القاضي ااذن بارسا  رجا  ااطفاد"
 بشتتكلٍ  ،ع تت  أ صتت  درجتتة لتتن ااستتتعجا  وأ ،رة بوجتتود خطتتر جستت محالتتة الضتترو فتتترتبط 

ا وبالتتتالي، فتتان استتتعلا  حتت   6سيهتتدد النظتتام العتتام و ستتت ام التتتدخل الفتتورن والستتر،س لتتادارة
اللباشر  عتبر لشروعا  حت  ولو كان هنام نف  قرر جااد  لعينتا  ع ت  عتدم التنفيتذ،  ذالتنفي

 بتتل أن تتأكتتد للتتا  ذا كتتان ا فتتراد يرفضتتون فعتتال  هتتذا  ،بتترن بتتل لهتتا أن ت جتتأ  لتت  التنفيتتذ الج
لتتن واللتع قتتة بلصتتادرة اادارة  عتتداد  Action Française، فلتتثال  فتتي  ضتت ة  7سالتنفيتتذ

 ضتت لحكلتة حتل الخالفتات، أنتت  كتان بالكتان هتذه اللصتادرة اادار،تة أن تكتتون  ،الصتح فة
أنهتا كانتتت لقتصتترة ع ت  اللنتتاط  التتتي لشتروعة فتتي ستبيل اللحافظتتة ع تت  النظتام العتتام لتتو 

                                                 
(1) T.C. 24 décembre 1904, Montlaur, Rec. P888 

(2) C.E.  20 décembre 1944, Tartary, Rec p326 . 
(3)T. C. 25 mars 1957, Sté Camion Frères, Rec. p815. 

(4)T. C. 27 mars 1952, de la Murette, Rec p626.  
(5)M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous: T.C. 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just, GAJA 2005 no11 

p66. 

(6)R. G. Schwartzenberg-  L’autorité de chose décidée- Op. Cit P128.   
(7)CE, 3 mars 2003, Min. int. c/ Rakhimov, JCP A 2003, p. 831.  
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حصتتت ت فيهتتتا ااضتتتطرابات، رغتتتم عتتتدم وجتتتود نتتتف صتتتر،  يبتتت   ل لحتتتافا اتختتتاذ لثتتتل هتتتذا 
 ا   1سالقرار
 

III- التنفيذ الجبري للقرار اإلداري في حالة انعدام الوسائل األخرى للتنفيذ 
الستت طة العالتتة،  و قتتاولون تصتترفات ، حتتدث أح انتتا  أن يتلتترَّد ا فتتراد ع تت  القتتوانين -168

ااد هتتتذا اللو تتت  لتتتن جانتتتب ا فتتتراد ولحاولتتتة  خاللهتتتم بنظتتتام الدولتتتة  و،رفضتتتون  طاعتهتتتا، وان
وعدم احتترام  وانينهتا وأوالرهتا، ت جتأ اادارة  لت  وستا ل الضترط وااكتراه اجبتار ا فتراد ع ت  

، هتذه الست طةتور   الدستقتد ستلَّ لاحترام القانون، فجوهر الوظ فة اادار،ة هو تنفيذ القوانين، و 
 بالس طة التنفيذ ةا

  ن لبتتدأ  فتتر  ع يهتتا أن تع تتم ا فتتراد بلضتتلونها، وهتتذا لتتا فواجتتب اادارة تنفيتتذ القتتوانين، 
قتد فتر  ااجتهتاد  يتدا  ع ت   ، لم  عد هو اللبتدأ اللطبت ، ف"أن أحدا  ا   عذر بجه   ل قانون "

جب ااعالم، فلهلتة اادارة هتي تستهيل اادارة لستق  لن لبدأ حلا ة الثقة الشرع ة وهو لو 
 ا 8سلخالفتهتتا عتتن غيتتر ع تتٍم أو  صتتدبجه هتتم بهتتا و بحتتت  ا  ستتتلروا بتتالقوانين  فتتراد العرفتتة 

فاذا لا نفَّذت اادارة لوجبها وأصدرت  راراتها التنفيذ تة ل قتانون، ثتمَّ تلنَّتس ا فتراد عتن االتتاام 
الجتتااد اللنصتتوف عنتت  فتتي هتتذا القتتانون، بلتتا فرضتتت  لتتن لوجبتتات، فانهتتا تستتتط س تطبيتت  

وفتتي حتتا  تخ تت  الجتتااد فانهتتا ت جتتأ ل تنفيتتذ الجبتترنا و،تتتم فتتر  الجتتااد ع تت  اللتخ تت  عتتن 
 تطبي   رار  دارن  لا عن  طر،  دعوى جاا  ة أو لدن ة، أو حت  الجااد اادارنا

ادارة، فهتو ا أوالتر لت ،القاضتي، بلبدأ عتدم جتواا توج ت   صطدم لجود اادارة  ل  القضادو 
نلتتتا كتتتل لتتتا  فع تتت  أنتتت   عا تتتب   ل تتتم صتتتالح ة  عطتتتاد اادارة لاجتتتااة بالتصتتترذ الجبتتترن، وان

فتال  كتون هتدفها  ، ن لجتأت  لت  القاضتي ،التنا  ا فراد عن الطاعة، بل حتت  اادارة ذاتهتا
نلتا فقتط لعا بتة الللتنتس عتن  طاعتة أوالرهتا ولقرراتهتا  ا 3سالحصو  ع    جتااة التصترذ، وان

                                                 
(1) T.C. 8 avril 1935, Action Française, GAJA 2005 n

o
49 p301. 

ب  -294ص رجع سمابقم -المباشر نظرية التنفير -ل ليلةد. دمحم كام(  2) ومما يليمه ممن  143ص :وانظمر أيضما

 .األطروحةهره 

(3)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p 

54. 
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وحتت  فتي الحالتتة التتي يتضتلن فيهتتا الحكتم القضتتا ي  لتاام ا فتراد بتنفيتتذ القترار اادارن، فتتان 
نلا الحكم القضا ي  ا 1سلا ينف  ذه ا فراد في هذه الحالة ل ل القرار اادارن وان

 

ن وستي ة استتخدام القتوة العالتة لتنفيتذ القترارات اادار،تة،    قس إيار الدعوى الجزائيدة -163
و اختصتتاف القضتتاد الجاا تتي التتذن  فتتر  عقوبتتات جاا  تتة رادعتتة تكتتره ا فتتراد ع تت   نلتتا هتت

عنتتدلا  ضتتس اللشتتتر  ، و،تتتوفر اختصتتاف القاضتتي الجاا تتي  8ساانصتت ا  ل قتترارات اادار،تتة
نصتتا   فتتر  ف تت  ع تت  ا فتتراد التاالتتا  بعلتتل أو التناعتتا  عتتن علتتل، و قتترر فتتي نفتتل الو تتت 

ال  ذلتتم التتنف، فلتتن أجتتل ترتيتتب  جتتراد جاا تتي ع تت  عتتدم الجتتااد التتذن يو َّتتس ع تت  لتتن يختت
م عتتدم التنفيتتذ و،رتتتب جتتااد  جتتر   ي  تنفيتتذ القتترار اادارن فتتان ا لتتر يتط تتب وجتتود نتتف  تتانوني 

ن فعنتد وجتود الجتااد  كتون التنفيتذ الجبترن لخالفتا  ل قتانون، فلتثال   ضت  ااجتهتاد ع   ا   " وان
تتتي ترلتتي  لتت  لنتتس انتشتتار التتدخان والتتروا   الكر،هتتة لتتن لتتم ينف  تتذ اللستتتدعي التتتدابير الفن تتة ال

لعل  ،  ن  ا  ح  لادارة  صدار  رار بو   العلل  ذا لتم  ستب  اتختاذه استتثبات اللخالفتة 
بتتالطر  الجاا  تتة وصتتدور الحكتتم لتتن اللرجتتس الجاا تتي باادانتتة وتحديتتد له تتة لصتتاحب العلتتل 

 ا  3س بتنفيذ التدابير الفن ة اللفروضة ع   
ولكنهتتتا ترفتتتل  ،ولكتتتن  حتتتدث أح انتتتا  أن توجتتتد  تتتوانين تفتتتر  التاالتتتات صتتتر،حة ع تتت  ا فتتتراد

تقر،ر الجااد الذن يو َّتس ع ت  اللختالفين، فتذهب رأن  لت  أن هتذا الوضتس ا يثيتر  شتكاا  وا 
فتي فرنستا، يدعو ل تسا   عن طر،قة التنفيذ،  ن  انون العقوبات تكفَّل بحل هتذا اللوضتو ، 

الصتادر فتي ا و  لتن آذار  لن  انون العقوبات الفرنسي الجديتد  R.610-5للادة سأجاات ا
لتتتادارة بلقاضتتتتاة أن شتتتخف يختتتتال  اللوجبتتتات اللنصتتتتوف ع يهتتتا فتتتتي اللراستتتت م  ،1994

وفتتي لبنتتان ي حتتا  تتانون العقوبتتات بعتت  الجتتاادات فتتي حتتا  ، والقتترارات الخاصتتة بالشتترطة
 فستتر  لكان تتة  بتتو  التتدعوى الجاا  تتة فتتي جل تتس  لخالفتتة بعتت  القتترارات اادار،تتة، وهتتذا لتتا

لتن  تانون  769 اللتادةالحاات، حت  ولو لم ينف ع يها في القرار اللتراد تنفيتذها فتورد فتي 
 أو أهلتتل لتتناا ليتترة ألتت  عشتتر،ن  لتت  آاذ عشتترة لتتن بالررالتتة  عا تتب العقوبتتات ال بنتتاني "

وفتتتتي اللتتتتادة  االلتداع تتتتة ن تتتتةا ب هتتتتدم أو باصتتتتالل اادار،تتتتة الستتتت طة أوالتتتتر  طاعتتتتة رفتتتت 
                                                 

(1)N'Guyen Van Bong-  OP. Cit p55 . 
(2)R. G. Schwartzenberg-  L’autorité de chose décidée- Op. Cit P123.   

 .31ص 1191، سليم كنعان/ الدولة، م.إ. 1191كانون الثاني  11تاريخ  21( م.ش. قرار رقم  3)
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 حتتتت  بتتتالحبل عو تتتب ل قتتتانون  وفقتتتا   الصتتادرة الب د تتتة أو اادار،تتتة ا نظلتتتة ختتتال  لتتن "770
 ا"العقوعتين هاتين باحدى أو ليرة، أل  ستلا ة  ل  أل  ل ة لن وبالررالة أشهر ثالثة

كتتتل عتتتن لخالفتتتة  ا نظلتتتة، ولتتت لفتتتر  غرالتتتة ع تتت  لخالفتتتة قتتتوانين تالواللالحتتتا أن هتتتذه 
وللتتا كانتتت أهتتم ا  شتتلل لخالفتتة القتتوانين بصتتورة لباشتترةا  االقتترارات اادار،تتة، كلتتا أن نطا هتت

ا عقوبتة  ا بنتاد  ع ت  نتٍف صتر،    "بأنت  واعد القانون الجاا ي، هتي القاعتدة التتي تقضتي 
القاضتي الجنتا ي ع ت  ختالذ القاضتي اللتدني لقيَّتد بتالنف وا  ستتط س "، وأن "لن اللشتتر 

 "اجأ  ل  الق الأن ي 
ر هذه القواعد  توس س نطتا  تطبيت  التنف الجاا تي، وبستبب ضتي  نطتا  التنف فتلنس وتحظ  

، ا  ستتتتط س القاضتتتي أن  عا تتتب ع تتت  لخالفتتتة القتتترارات العتتتام وعنتتتد غ تتتاب التتتنف الختتتاف
ا يبقتتتت  ألتتتتام اادارة ستتتتوى ال جتتتتود  لتتتت  التنفيتتتتذ اادار،تتتتة الفرد تتتتة وغيتتتتر التنظ ل تتتتة، ولهتتتتذا 

 ا   1سالجبرن 
هتو جتااد  -الررالتة –ولهذا الرأن حجة لنطق ة ل ،دة، فتالجااد التذن  قترره هتذا التنف العتام 

كتراه ا فتراد ع ت  احترالت ، حيتث  كتون  ،ضعي  ،  د ا  ص   وا يجدن في تنفيذ القانون  وان
 كااغال  أو  االة اللخالفة أو غيتره لتن ،اللط وب ل تنفيذ جااد أكثر  سوة لن لجرد الررالة

 ا   8ستدابير التنفيذ الجبرن 
لتتذا كتتان لتتن اللنطتت  القبتتو  بلشتتروع ة التنفيتتذ الجبتترن فتتي كتتل لتترة  كتتون فيهتتا ال جتتود  لتت  

ين العقوبتتتات ، تجلتتتس بتتتبعتتت  القتتتوانينلهتتتذا نجتتتد أن ا   3سالقضتتتاد غيتتتر لجتتتٍد أو غيتتتر فاعتتتل
ن تشتتتتتتر، 8الصتتتتتتادر فتتتتتتي  ا لتتتتتتر التشتتتتتتر،عيلتتتتتتن  87اللتتتتتتادة الجاا  تتتتتتة والتنفيتتتتتتذ الجبتتتتتترن، ك

 ا    4سواللتع قة بترحيل ا جانب والطرد خارج الحدود 1945الثاني
 

 لكتن لتادارة ال جتود  لت  القاضتي اللتدني لث هتتا  حيتث    قدس إيدار الددعوى المدنيدة -164
ذا كتان  ع ت  حكتمٍ  ،في ذلم لثل سا ر ا فراد العتاديين لتحصتل لنت  بتنفيتذ القترار اادارنا وان

                                                 
(1) G. Jèze - L'égalité de l'éxecution forcée par la voie administrative,RDP1904 

p515 

 .291ص رجع سابقم -نظرية التنفير المباشر -د. دمحم كامل ليلة(  2)

(3)R. G. Schwartzenberg-  L’autorité de chose décidée- Op. Cit P127; N'Guyen 

Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p57.  
(4)R. Chapus- Droit Administratif Général Op. Cit. Tome I- p1148 n

o
1352. 
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اجبتتتار ا فتتتراد ع تتت  تنفيتتتذ  تتترارات  كوستتتي ةٍ  ،ذه التتتدعوى ا يوجتتتد لتتتا  لنتتتس لتتتن استتتتعلا  هتتت
اادارة، فتتان اادارة هتتي وحتتدها التتتي تقتترر لناستتبة استتتعلا  وستتا  ها ااستتتثنا  ة فتتي التنفيتتذ 
الجبتتترن اللباشتتتر، أو التنتتتاا  عتتتن استتتتعلا  لثتتتل هتتتذه االت تتتااات، لتستتت م ستتتبيل التقاضتتتي 

 اجعة لاللتثا  ارادتهاا العادن، الذن ترى ف   الوسي ة اللال لة والن
و شتتك  ل ال جتتود ل قاضتتي اللتتدني فتتي بعتت  ا ح تتان ضتتلانا  أكبتتر لألفتتراد ولحر،تتاتهم بالنستتبة 
لطر،تتت  التنفيتتتذ اللباشتتتر، وفعال تتتة أكثتتتر بتتتالنظر  لتتت  عتتتدم أهل تتتة بعتتت  العقوبتتتات الجاا  تتتة 

أن  لكتتن حيتتث ب ،اللقتتررة،  ا أن ال جتتود  ل طر،تت  اللتتدني  حتتتاج أ ضتتا   لتت   جتتااة تشتتر،ع ة
ال جتود  لت  استتعلا  عند تذ، غيتر ، فتال يبقت  ألالهتا  1ساادارة  كون هذا الطر،  لر قا  بوجت 

 ا   8سحقها في وضس وسا ل التنفيذ الجبرن لوضس التنفيذ
اتهتتا بستت وم طر،ت  التتدعوى اللدن تة، فتتال  عتود لتتن حت  اادارة تنفيتتذ  رار  ، ذا ألتتام القتانون ألتا 

القاضتتي بوجتتوب   لع قتتة –اح تتة سلتتر اادارن الصتتادر عتتن ر تت ل ب د تتة ا  ن  ،جبتترا ، لتتثال  
هتتو لختتال  ل قتتانون، " تحتتت طا  تتة ااختتالد الجبتترن، ، ل تتم ب تتدن ختتافهتتو  ختتالد عقتتار 

فتتتي اللستتتا ل التتتتي ، فنتتت  ا يتتتدخل فتتتي اختصتتتاف ر تتت ل الب د تتتة اتختتتاذ لثتتتل هتتتذه القتتترارات 
تفتتتتو  صتتتتالح ة ا فتتتتراد فتتتتي  دارة  تتع تتتت  بل كهتتتتا الختتتتاف ا تل تتتتم الب د تتتتة أ تتتتة صتتتتالح ة

، أو  4س كون القاضي اللدني هو اللختف ل ألر بطرد شاغ ي ا لالم العالتةو  ، 3س"ألالكهم
 ا   5سهدم ا بن ة اللقالة بصورة غير  انون ة ع يها

 

لن فهي بالرالب تتص  بالفعال ة والسرعة أكثر   قس إيار الجزاءات اإلدارية -165
وهي بديل ضرورن عن جاادات تكون بالرالب عد لة الجدوى، فررالة ا  ة، العقوبات الجا 

لخالفة السير التي هي عقوبة جاا  ة ا تقارن بعقوبة سحب رخصة الق ادة التي هي عقوبة 
الة لتألين تنفيذ  ،لن العقوبات اادار،ة أنوا ٍ بعندلا تقضي القوانين و  دار،ةا  فانها تكون فعَّ

                                                 
(1)C.E.Ass. 21 octobre 1994, Sté Tapis Saint Maclou, AJDA 1994 p874, Touvet 

et Stahl  

 431مرجع سبق ذكره ص -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  2)

 –، أوالد المرحمموم ناصمميف غممره/ بلديممة زحلممه 1192تشممرين األول  31تمماريخ  921( م.ش. قممرار رقممم 3)

 .242ص 1192معلقه، م.إ. 

(4)Cass. 1er civ. 10 octobre 1956, AJDA 1957 p41 . 
(5)Cass. 1er civ. 22 juin 1983, JCP G 1983, I, p275.  
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، كا فا  اللحالت اللصنفة  ذا لا خالفت  1س  ب  لن الشدةالقرارات اادار،ة للا تتص
 القوانين وا نظلةا

ا و وا  شترر بالعقوبات اادار،ة أن تكون ن ة اادارة لتوجهة نحو لعا بة س وم لخال ، 
نلا يرا ب أسباب القرار دون غايت ،  القضاديهتم  فكانت لشروعة عقوبة بن ة اادارة، وان

، كلا أن عدم بث برنالج لتف   8سا تو فت عن البث  سباٍب لال ةسحب رخصة  ذاعة  نه
حت  ولو  ،هو سبب للنع  لن البث ،ع    لس اللج ل ا ع   لاعالم اللر ي واللسلو 
فالعقوبات بهذه الحالة ل ست بن ة  ا 3سكان  خالل  بااتفا  ناجلا  عن صعوبات فن ة

نلا هي جااد ااخال  باللوجبات ا  ا 4سلواردة في النفالعقاب، وان
 

كتتتأن يتخ  تتت   ، ذا لتتتم  كتتتن ألتتتام اادارة أ تتتة وستتتي ة  انون تتتة لاجبتتتار ع تتت  التنفيتتتذألتتا  -166
تتن اادارة لتتن  لتتس عتتدم  التتنف عتتن تحديتتد العقوبتتة الجاا  تتة أو اللدن تتة أو اادار،تتة التتتي تلك 

ن لتم يتتنف اللشتتتر   االتتاام بقراراتهتتاا هنتا  كتتون لتادارة أن تنف  تتذ القترار تنفيتتذا  جبر،تا ، حتتت  وان
ع تت  ذلتتتم، وفتتي هتتتذا تطبيتت  لفكتتترة ضتترورة تنفيتتتذ القتتانون، وهتتتي الفكتترة التتتتي ت ستتل ع يهتتتا 

 ا 5سنظر،ة التنفيذ اللباشر
 

 : الموقف الفقهي من امتياز التنفيذ المباشرالفقرة الثانية
 

القتترارات  انقستتم الفقتت  حتتو  لستتألة حتت  اادارة بتتأن تجبتتر ا فتتراد ع تت   طاعتتة وتنفيتتذ -167
فأيَّتد فر،ت  فكترة أن لتادارة  االتي تتخذها بالقوة،  ذا رف  هذه ااطاعتة أو التنتس عتن التنفيتذ

نلتا تتراه  ،بح  اادارة بالتنفيذ اللباشتر ا  قرو آخرون الت ااا  عالا  في التنفيذ اللباشر، بينلا  وان
ن ل قتتترارات اادار،تتتة داختتتل حتتو  التنفيتتتذ الجبتتتر  يطر،قتتا  استتتتثنا  ا ا و،تتتدور هتتتذا الختتتالذ الفقهتتت

                                                 
(1) J. Quastana - La sanction administrative est-elle encore une décision de 

l'administration? AJDA 2001 p141.  

(2)C.E. 18 mai 1998, Société Info Première, RFDA 1998 p893.  
(3)C.E. 27 septembre 2006, Association Fréquence Mistral,  AJDA 2006 p1813.  
(4) M.T. Viel - Errements des sanctions administratives- AJDA 2007 p1006.  
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فقتط، دون القترارات  التنفيتذ، أن القترارات االترةالنتو  لتن النطا  الذن  لكن أن يتمَّ ف ت  هتذا 
 االلانحة أو اللرخ  صة

 
 االتجاه الفقهي المؤيد لفكرة التنفيذ الجبري أواًل: 

 

الجبترن لقراراتهتا، لالتجاه الداعي  ل  لن  اادارة حت  التنفيتذ  Hauriou قود العليد  -167
وأن لهتا ست طة التنفيتذ اللباشتر، ولفتاد ت تم  ،و،رى بأن اادارة لستتق ة ح تا  القاضتي اادارن 

الستتت طة أن اادارة تستتتتط س أن تنفتتتذ  راراتهتتتا لتتتن ت قتتتاد نفستتتها دون حاجتتتة لتتتتدخل القاضتتتي 
 ايجبر ا فراد ع   االتاام بالقرارات اادار،ة ل حصو  ع   حكمٍ 

هتتو اللحتتل ا و  لهتتذه النظر،تتة، حيتتث ت ر َّتتب   ،وتلكينهتتا لتتن أداد هتتذا النشتتار ،ةفنشتتار اادار 
فكرة الس طة اللرتبطة بس طة ا لر ع   فكرة الحر،تةا وهتذا االت تاا ضترورن لضتلان ستير 
اادارة ستتيرا  حستتنا  حتتت  يتحقتت  الرتتر  التتذن وجتتدت لتتن أج تت ا  وهتتذا لتتا ا يتستتن   ا لتتس 

 ،ذ اللباشتر لتادارة كلبتدأ عتام، ووجتود هتذا االت تاا واستتخدام اادارة لت التس  م بالت اا التنفي
ذا ترتَّتتتب عتتتن استتتتعلا  هتتتذا  ،أن ف تتت  حلا تتتة لحر،تتتة الجلاعتتتة ،ف تتت  تحقيتتت  ل صتتتال  العتتتام وان

هنتام ضتلانات تكفتل حلا تة فاالت اا  ضرار بصال  فرد أو عتدة أفتراد وتعتدٍ  ع ت  حر،تاتهم، 
 عن ا ضرار التي أصابتهم نتيجة  لتصرفات اادارة اللباشرةا وتعو   ا فراد ،ت م الحر،ة

ولن نتا ج ذلم التنفيذ أن تبق  اادارة في وضس اللتدافس وا فتراد فتي وضتس اادعتادا بتل أن 
ولتتت ل لهتتتا حتتت  الخ تتتار بتتتين التنفيتتتذ أو  ،اادارة تكتتتون ألتتتام لوجتتتب التنفيتتتذ اللباشتتتر لقراراتهتتتا

    ا  1ساالتنا  عن 
بتتأن لتادارة الت تتاا التنفيتتذ اللباشتر، و،تترى بتأن هتتذا االت تتاا  Joseph Barthélémy ست   م 

هتتتو اللبتتتدأ العتتتام فتتتي تصتتترفات اادارة،  ن الستتت طة التنفيذ تتتة أستتتب  لتتتن الستتت طات ا ختتترى 
وتكتتتره ا فتتتراد ع تتت  أداد واجبتتتاتهم بتتتالقوة  ،وأهلهتتتا، وكانتتتت تتلتتتتس فتتتي ا صتتتل بتتتالقوة اللاد تتتة

وستتتتاطة ب ب تتتت اادارة للتتتتا تتتتتدخل أو وستتتاطة لتتتتن ستتت طة أختتترىا و  وبتتتالطر،  اللباشتتتر دون 
ها ل قضاد هو استتثناد يترد ع ت  ا صتل العتام بالتنفيتذ   التجاكان القضاد بينها وعين ا فراد، 

                                                 
(1) M. Hauriou- Précis de droit administratif et de droit public général -Op. Cit. 

P246. 
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اللباشتتترا  كلتتتا يجتتتب أن  كتتتون هتتتذا التتتتدخل بلقتضتتت  نتتتف  تتتانوني صتتتر، ، وعتتتذلم  كتتتون 
تصترفات اادارة التتي تتستم غالبتا  بالسترعة وا  العالة فتيالتنفيذ اادارن اللباشر هو القاعدة 

 تحتلل تأخيرا  في  نجااها حت  ا  ضار الصال  العام لن جراد البطد في التصرذا
لهتتم دا لتتا  حتت  رفتتس دعتتوى تعتتو    ن وا يجتتد فتتي تقر،تتر هتتذا اللبتتدأ خطتتورة ع تت  ا فتتراد، 
 ستتط س ا فتراد ط تب و ت  تنفيتذ  وأح انتا   ،ضد اادارة، وهنا يتدخل القضاد ولكن بعد التنفيتذ
كاف تتتة لحلتتتايتهم لتتتن خطتتتر هتتتذا االت تتتاا  ،القتتترار اادارنا فهتتتذه الضتتتلانات اللقتتتررة لألفتتتراد

 ا   1سالللنول لادارة اعتبارات تتع   بالصال  العام وحلا ة اللجتلس
خاصتة هتي القترارات اادار،تة لتاودة بقتوة  ن  ،الت اا عام فتي التنفيتذ Rollandولادارة عند 

القتتوة التنفيذ تتة، وتتلشتت  هتتذه القتترارات التنفيذ تتة لتتس نشتتار اادارة التتذن يتستتم بطتتابس الستت طة 
يجتتب أن يتتذعن  ،العالتتة، وألتتام القتترار اادارن التتذن  تتألر بعلتتل أو االتنتتا  عتتن علتتل لتتا

و،خضتتتعوا لتتت ، فاطاعتتتة أوالتتتر الستتت طة العالتتتة ألتتتر واجتتتب و،تحتتتتم ع تتت  لتتتن ل قتتترار ا فتتتراد 
Rollandلتتن القتترار أن ي جتتأ ل قضتتاد ف لتتا بعتتدا لكتتن يتضتترر 

بعتتد أن ستت َّم لتتادارة بالت ااهتتا  
العام في التنفيذ اللباشر عاد فذكر أن هذا االت اا ا  كون  ا بنتاد  ع ت  نتف  تانوني، بتل 
أن التنفيذ اللباشر هو ااستثناد ول ل القاعدة، كلا أن   ليا بتين حالتة حصتو  اادارة ع ت  

فتستتتط س ال جتتود  لتت  التنفيتتذ اللباشتتر، وعتتين تنفيتتذ القتتوانين وا نظلتتة ف كتتون التنفيتتذ حقو هتتا 
،  ا  ذا خ ت هذه القوانين وا نظلة لن الجتااد ع ت  لخالفتهتا أو  8سعبر ال جود  ل  القضاد

في حالة الضرورة التي تستدعي سترعة التنفيتذ  لحافظتة ع ت  اللصت حة العالتة، ففتي هتاتين 
 ط س اادارة ال جود  ل  التنفيذ اللباشراالحالتين تست

تفت  لتس تقاليتد القتانون لو  ،أن الت تاا التنفيتذ اللباشتر لوجتوداعتبتار  فهتذه الوجهتة تتذهب  لت 
العام والقانون الوضعي، فلا دام أن اله كل ااجتلاعي  عتلد ع ت  احتترام ا والتر القانون تة، 

اللجتلتتس  أنون الوضتتعي نفستت ا ولتتا دام فتتان كتتل لستتال بهتتذه ا والتتر  عتبتتر لساستتا  بالقتتان
ينتتظم شتي ا  فشتي ا  عتتن طر،ت  القتوانين، فتتان االتجتاد  لت  القتوة لتتا اا  حتت  اان لتن بعتت  

                                                 
(1) Barthélémy, J – Sur l'obligation de faire ou de ne pas faire et son exécution 

forcée dans le droit public- RDP1912 p529 Cité par: R. Chinot- Le privillège 

d'exécution d'office , Op. Cit. p27. 

(2)L. Rolland - Précis de droit administratif, Paris, 11
e
 ed 1957 p49; Cité par: 

N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p17 
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النواحي هو الوسي ة اللث   لضلان فاع يت ا  ن القانون نفس   عتلد فتي طتر  تحققت  اللتادن 
ستتر ضتترورن فتتي لعظتتم الحتتاات ع تت  القتتوة، فالعدالتتة ا تستتاون شتتي ا  لتتن غيتتر اللجتتاااة والق

 لضلان فعال ة القانون، ولن ثمَّ تحقي  ا لن في العال ات ااجتلاع ةا
 

 
 

 ثانيًا:  االتجاه الفقهي الرافض لنظرية التنفيذ الجبري
 

لتم  عتترذ  ،في لواجهة الرأن الل ،د لح  اادارة بالتنفيذ اللباشر، ظهر لو ت  آختر -162
لباشر، و،رى هتذا ااتجتاه بتأن لركتا الست طة بيتد اللشتتر ، بحيتث ا لادارة بالت اا التنفيذ ال

 لكتتن لتتادارة أن تباشتتر علتتال  أو تلتتن  نفستتها الت تتااا  أو اختصاصتتا  لتتم  قتترره اللشتتتر  لهتتاا 
وحت   ذا كانت الوسي ة التي  قررها اللشتر  ا تلكن الس طات لتن أداد واجبهتا ع ت  الوجت  

   لهتتتا أن تلتتتن  لنفستتتها الت تتتااات أو تخ تتت  لنفستتتها حقو تتتا  ا كلتتتل، فتتتان هتتتذا الوضتتتس ا يبتتت
 ا  1سحرلها اللشر  لنها

واحتتد لتتن أشتتهر وأعنتت  اللتتدافعين عتتن هتتذه الوجهتتة، ونظر،تتت   Berthélemyوكتتان العليتتد 
ن ، ألتا الست طتاي القتانون وحتده تكلتن الست ادةل داهتا أنت  فت ،في ذلم  ا لة برلتها حو  فكترة

 تت ل لهلتتا ستتوى ستت ادة لشتتتقةا ولتتن ثتتمَّ فتتان ستت ادة القتتانون ع تت  هتتذا التنفيذ تتة والقضتتا  ة ف
النحتتتو تحتتترم الستتت طات اللشتتتتقة أو التابعتتتة لتتتن أن  تتتدرة ع تتت  تعتتتديل ا حكتتتام القانون تتتة، أو 

 الح و  لكان  عند النقف أو السكوت في القانونا 
 ن  انون،ا القتتتفالقاضتتي أو رجتتتل اادارة ا  لكنهلتتتا للارستتة أن اختصتتتاف لتتتم  لنحتت  لهلتتت

وأن رجتتتتتا  اادارة والقضتتتتتاد ا  ،ن  لتتتتتارل هتتتتتذه الستتتتت طةأ ستتتتتتط س ، وحتتتتتده لتتتتتن اللشتتتتتتر 
و،تلتعتون بستت طات لستتلدة لتن اللشتتر ا  ، ستتط عون التصترذ  ا فتي حتتدود اختصاصتاتهم

فتتاادارة ا تتصتترذ  ا لتنفيتتذ القتتوانين وفتتي حتتدود لتتا ترستتل  هتتذه القتتوانين، وهتتي ا تستتتط س 
أو تقترر لت  جتااد  ،بأن تحل   ع   غيتر اللعنت  التذن وضتس لت  ،القانون  الخروج ع   حدود

                                                 
(1) E. Laferrière – Traité de la juridiction  administrative et des recours 

contentieux, T2,Op. Cit. p44. 
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لم ينف ع  ت  اللشتتر ، فالخشت ة لتن د كتاتور،تة اادارة هتي التتي دفعتت  لت  ستحب  لكان تة 
 ا   1ساادارةيد لن  الجبرن  التصرذ
، لعتبترا  في لو ٍس وسط، فبعد أن أ رَّ بوجود الت تاا التنفيتذ اللباشتر Duguitالعليد ثمَّ و   

أن الدولة التي تتلتس بلركا  تانوني لعتين وتل تم القتوة اللاد تة لتحق قت ، تستتط س أن تستتخدم 
ا تستتط س أن تتختذ أعلتا  هتا  ا أن ، 8سلباشرة  ت م القوة بالرغم لتن لعارضتة الطترذ ااختر

للتتتتوظفين ااكتتتتراه  ااد ا فتتتتراد  ا طبقتتتتا  ل قتتتتانون وفتتتتي حتتتتدوده، وا  قتتتتوم بهتتتتذه ا علتتتتا   ا ا
 طتتتر  والشتتترور التتتتي  لكتتتن فيهتتتا ل ،بد تتتةو،بتتتي  ن القتتتانون اللختصتتتين التتتذين حتتتددهم القتتتانون، 

 ا 3ساالتجاد لاكراه
فبعد أن عر  النظر،ات اللتباينة في أطروحت ، تبنت  اللو ت  التراف  للتن   Chinotوألا 

نين وا نظلتتة، و قتتو  حقو هتتا أو لتنفيتتذ القتتوا تحصتتيلاادارة الت تتاا التنفيتتذ الت قتتا ي لتتن أجتتل 
بأن  ا يتدعو  لت  الفوضت  أو لتحتر،  ا فتراد ع ت  عتدم  طاعتة أوالتر اادارة، حيتث يبقت  
لادارة  لكان ة تألين  طاعة أوالرها أو استخدام القوة ضلن الشرور اللحتددة فتي القتانون أو 

ستتتط س ال جتتود فتتاادارة ت الت تتاا عتتام كستت طة ع  تتاا  ااجتهتتاد، لكتتن التترف  هتتو للتتن  اادارة
 لتت  التنفيتتذ الت قتتا ي عنتتدلا يجيتتا ذلتتم القتتانون أو عنتتد حالتتة الطتتوارد، أو فتتي الحالتتة التتتي ا 

 ا 4سيوجد فيها أن وسي ة لادارة لكسر لقاولة ا فراد  والرها
 

 ثالثًا: التسليم بحق اإلدارة باللجوء إلى تنفيذ قراراتها جبريًا
 

ظتتتر،تين الل ،تتتدة أو اللعارضتتتة لحتتت  اادارة بتنفيتتتذ  ذا تعلقنتتتا فتتتي أستتتال كتتتل لتتتن الن -169
الختتتالذ  نلتتتا يرجتتتس  لتتت  لحاولتتتة التوفيتتت  بتتتين فكرتتتتي الستتت طة  راراتهتتتا جبر،تتتا ، نجتتتد أن هتتتذا 

والحر،تتة، فأنصتتار ااتجتتاه ا و   ينتتادن بضتترورة تلكتتين اادارة لتتن أداد لهلتهتتا وللارستتتة 
فيتتذ اللباشتر حتتت  تستتتط س أداد وظ فتهتتاا نشتاطها ع تت  الوجتت  ا كلتتل، فست َّم لهتتا بالت تتاا التن

                                                 
(1) H. Berthélemy – De l'exercice de la souverainté par l'administration- 

RDP1904 p209 Cité par: R. Chinot- Le privillège d'exécution d'office , Op. Cit. 

p24. 

(2) L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, Op. Cit. T1 p712. 

(3) L. Duguit- Op. Cit. T2 p49. 

(4)R. Chinot- Le privillège d'exécution d'office , Op. Cit. p27. 
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وهتتذا االت تتاا  عتلتتد ع تت  فكتترة الستت طة التتتي تتلتتتس بهتتا اادارة باعتبارهتتا جتتادا  لتتن الستت طة 
 التنفيذ ةا

طر تتان  -لتتا افترضتت   –ألتتا ااتجتتاه الثتتاني فاتختتذ لو تت  اللتتدافس عتتن حر،تتات ا فتتراد ضتتد 
لقتتررا  أن الستت طة ل لشتتتر  فقتتط وهتتتو و  ، طةفتتأنكر ع يهتتا التلتتتس بأ تتة ستت ،اادارة واستتتبدادها

وحده صاحب الح  في للارستهاا ف م يهتم أنصار هذا ااتجتاه بالوظ فتة اادار،تة وا بنشتار 
 ا   1سدارة  در اهتلال  بحر،ات ا فراداا

ي دن  لت   هتدارها، فتاادارة ، التذن ستااسراذ في الدفا  عن الحر،ةوتنتقد هذه الفكرة بسبب 
ل اللجلو  وتعلل لتحقيت  صتالح  والنفتس العتام، يجتب أن  كتون لهتا لتن االت تااات وهي تلث   

لا  لكنها لن الوصو   ل  هتذا الهتدذ، فتاذا شت َّت يتدها وتو فتت عتن العلتل واخت تت لرافت  
الح تتاة فتتي الدولتتة، فكيتت   لكتتن التحتتدث عتتن الحر،تتة لتتس اختتتال  نظتتام اللرافتت  العالتتة فتتي 

ل أعلالها ل ،الدولة  عجا اادارة عن العلل ع   حسن سيرها وانتظالهاا وتعط  
 ذا لتتم تكتتن لتتديها الوستتا ل التتتي تلكنهتتا لتتن أداد هتتذا  ،أن تتت دن واجبهتتالتتن تستتتط س اادارة فتت

تتتن  الواجتتتب، وع تتت  رأل هتتتذه الوستتتا ل الت تتتاا التنفيتتتذ اللباشتتتر، فهتتتذا االت تتتاا هتتتو التتتذن  لك  
 ا  (2سي الو ت اللناسباادارة لن أداد وظ فتها ع   الوج  ا كلل وف

نلتا  علتل ع ت   ،أن الت اا التنفيذ اللباشتر ا يهتدم الحر،تة الفرد تة ،و،رى دا   كالل لي   وان
اللحافظتتة ع يهتتا وحلايتهتتا،  نتت   ذا اتختتذت اادارة هتتذا االت تتاا انجتتاا علتتل يهتتمو صتتال  

اد، فتان هتذا التصترذ الجلاعة وترتَّب ع   تصرذ اادارة اعتداد ع   حر،ة فرد أو عدة أفتر 
حلا تتتة بق تتتة أفتتتراد الجلاعتتتة وذلتتتم بتستتتهيل أعلتتتالهم وتحقيتتت   ،يترتتتتب ع  تتت  فتتتي نفتتتل الو تتتت

لنافعهما وهذا االت اا لقصتود بت  فتي الوا تس سترعة  نجتاا ا علتا  اادار،تة لتحقيت  صتال  
 اللجلتتو  وحلا تتة حر،تتت ، ووضتتس هتتذا االت تتاا فتتي يتتد اادارة ا  ريتتر الرتتر  لنتت  و،جع تت 
هتتدفا  لستتهام النا تتدين بحجتتة أنتت  الت تتاا رهيتتب ف تت  خطتتر ع تت  الحر،تتةا ولتتس ذلتتم فتتان الفتترد 
تا أصتاب   الذن  ضار لن استعلا  اادارة لذلم االت تاا لت  حت  لطالبتة اادارة بتعتو ٍ  علَّ

 ا 3سلن ضرر

                                                 
(1)R. Chinot- Le privillège d'exécution d'office , Op. Cit. p32. 

 .141مرجع سابق ص -القوة التنفيرية للقرار اإلداري -د. عادل سيد فهيم(  2)

 .91ص -جع سابقمر  -نظرية التنفير المباشر -د. دمحم كامل ليلة(  3)
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نفيذ وفي النها ة كانت الر بة ل حق قة الراسخة التي تقو  بأن لادارة كقاعدة عالة ح  الت
 داللباشر لقراراتها حت  تتلكن لن للارسة نشاطها، وا  ص  أن تكون دا لا  ل الة بال جو 

نلا ل   لسبقا   ل  القضادا ولكن يبق  أن ح  التنفيذ اللباشر ل ل لط قا  لن كل  يد وان
تباعها  بل استخدام هذا االت ااا  شرور و يود لعينة ولحددة يجب ع   اادارة لراعاتها وان

 ل    ا في حاات  تنفيذ اللباشر هو طر،  استثنا ي لح ، ا تستط س اادارة ال جودفال
وبشرر أن  صدر القرار اللط وب تنفيذه بااستناد  ل  نف ،  1سلحددة ع   سبيل الحصر

 تشر،عي أو تنظ ليا
 لكن فالفكرة ا ساس ة التي تبرر التنفيذ اللباشر هي أن  يجب تنفيذ القانون، ولن ثمَّ ا 

استعلا  هذا ااجراد  ا لتنفيذ نٍف تشر،عي أو  رار  دارن صادر تنفيذا  ل قانونا وأن  كون 
   اادارة، في البدا ة، أن عوجب يتفهنام التنا  لن جانب ا فراد عن تنفيذ القانون، 

ا وأن تترم لهم فرصة كاف ة لعقولة لن الو ت ل ق ام بهذ ،طالب ا فراد بالتنفيذ اخت ارا  ت
بالتدابير الجبر،ة التي ستتخذ  اللعنيينالتنفيذ، وذلم عبر توج    نذار لسب  يتضلن  عالم 

ا أصب  التنفيذ اللباشر غير لشرو ا مضده  ، وذلم  بل أن ت جأ غ   التنفيذ الجبرن، وان
نذارهم، كان لادارة أن ت جأ ل تنفيذ  ذا التنس ا فراد عن التنفيذ بالرغم لن  عاللهم وان وان

التنفيذ ع   ااجرادات الضرور،ة التي ا بد لنها لتنفيذ هذا أن  قتصر جبرن، بشرر ال
 ا 8سالقرار اادارن، وأا يتجاوا هذه ااجرادات

ل  شتك   التي ذكرناه، وعختالذ ا صتو  القانون تة، فانت   الحااتن أن تنفيذ جبرن يتم خارج وان 
تتحلتتتل اادارة لستتت ول ة ، ف 3ساادارن لتتتن شتتتأن   عتتتالن لستتت ول ة اادارة ألتتتام القاضتتتي  خطتتتأ  

 ذا  ،عتتن الضتترر الالحتت  باللستتتدعي لتتن تعتتو  ٍ   ستتتتبع ولتتا  ،لجو هتتا  لتت  هتتذه الوستتي ة
ا وكتذلم فتان استتعلا  التنفيتذ الجبترن  4سالذن نفَّذت  اادارة جبترا   قرار أبطل القضاد اادارن ل

 ذا شتتتاب استتتتعلا  وستتتي ة ن فتتتي ا حتتتوا  اللقتتتررة ولكتتتن دون لراعتتتاة الشتتترور اللفروضتتتة، أ
، كتتان لألفتتراد ط تتب  بطتتا   تترار التنفيتتذ اللباشتتر عتتدم اللشتتروع ة لتخ تت  شتترا طها وحااتهتتا

                                                 
 431مرجع سبق ذكره ص -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  1)

 .911ص رجع سابقم -مبادئ القانون اإلداري -د. توفيق شحاتة(  2)

 .433ص  لمصدر نفسها -د. فوزت فرحات(  3)

(4) C.E. 27 février 1903, Zimmermann, S.1905. III. P17. 
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 لت  تعتٍد  ذا  ،الذن لم تتتوافر شتروط  ،يتحوَّ  التنفيذ الجبرن فا  1سالتنفيذ ألام القضاد اادارن 
  الوظ في في غير حالتة ، كطرد عالل لن لسكن 8سللَّ بح  الل ك ة أو بالحر،ات ا ساس ة

ا ولصتتادرة لستتكن بااستتتناد  حكتتام  تتانون  فتتر  عقوبتتات جاا  تتة عنتتد لخالفتتة  3سالضتترورة
  ا 5سا الرف  اللتكرر اعادة جواا سفر 4سأحكال 

ين العتدلي واادارن، هلتا لختصتان لتقتدير ة حل الخالفات الفرنست ة أن القضتادوتقرر لحكل
وتتال تتت  حتتتالتي اانعتتتدام ا  6سالتعتتتدن شتتتك  ل حالتتتة تنفيتتتذه  لشتتتروع ة القتتترار اادارن  ذا كتتتان

 ن يترتبط بتأن اختصتاف أو ست طة  دار،تة،  ،والتعدن عندلا  كون القرار اادارن غير  ابل
، التذن  7سفينعدم أسال القرار اادارن، و كون ااختصاف بهذه الح ة لجهة القضتاد العتادن

 ا   2س رارها اللجرَّد لن كل  وة تنفيذ ةفاعيل لاالة اوالر لادارة ا  علد  ل  توج   
 
 

 
 :لثالثا بابال

 مسميات مختلفة ضمن منظومة القرار اإلداريدمج 
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 Stassinoppulosعر   فات اللستخدلة ل قرار اادارن، فتعددت التصن -170

وأو  هذه التصن فات هو ا (1)اادارن وأهم التصن فات الفرنس ة التصن فات ا للان ة ل قرار
  Duguit، ثمَّ لدرسة  8سرارات النافذةالتي اهتلت بنظر،ة الق Hauriouلا وضعت  لدرسة 

بحيث ليَّات بين القرارات الشارعة وهي التي تنش  اللبادد  ،التبو،ب اللادنالتي اعتلدت 
القانون ة، وعين القرارات الشرط ة وهي التي تبين ك ف ة تطبي  القواعد القانون ة اللجردة ع   

 ا  3سفرد ةاللراكا الفرد ة، والقرارات اللتع قة باللراكا ال
لت  و،وجد تقس م القرارات اادار،ة  ل   رارات  دار،ة س ب ة، و رارات  دار،ة  يجاب ة، و س  

لت  ،القرارات الس ب ة بدورها  ل   رارات ضلن ة باللوافقة و رارات ضلن ة بالرف ا  و س  
ا ع   أسال القرارات الصر،حة  ل   عتراف ة أو كاشفة و رارات  نشا  ة، والتفر ة بينها ترتك

أن بع  أعلا  اادارة تقتصر ع   الكش  عن لركا لن اللراكا فال ت دن  ل  ترييٍر 
في الو ا س اللثبتة أو في العال ات القانون ةا ألا القرارات اايجاب ة التي تتخذها اادارة، 
 ة فهي تنقسم  ل   رارات لنش ة ل واجبات كا والر والعقوبات اادار،ة، والقرارات اللنش

 ا  (4)ل حقو  كالرخف والقرارات اللتع قة بالنظام الشخصي ل فرد
هنام تلييا ل قرارات بين القرارات اللال لة وهي التي تلن  الحقو ، والقرارات غير و 

نلا تفر  اللوجبات فقط كالقرار الذن  اللال لة وهي التي ا تلن  أن ح  ل لخاطب بها وان
 ا(5) فر  عقوبة أو القرار الس بي

لتتا جتترى تصتتني  القتترار اادارن لتتن حيتتث اللصتتدر، واعتلتتد هتتذا التصتتني  لوضتتس تراتب تتة ك
، فاللراستتت م ااشتتتتراع ة هتتتي فتتتي  لتتتة هرل تتتة القتتترارات اادار،تتتة ثتتتمَّ ي يهتتتا  6سالقتتترارات اادار،تتتة

اللراستت م الصتتادرة عتتن لج تتل التتواراد ثتتمَّ القتترارات الصتتادرة عتتن لج تتل التتواراد، فاللراستت م 
واليتتوم فتتان التصتتني  اللهتت لن هتتو ذام التتذن  قتتوم ع تت  أستتال  قرارات الواار،تتةاااالعاد تتة فتتال

                                                 
(1) M. Stassinopoulos – Traité des actes administratifs – Op.

 Cit.
 p
79 et s.

 

(
2
) 

M. Hauriou - Précis de droit administratif et de droit public général -Op.
 Cit.

 P277.
  

(3) L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, 
Op. Cit.

T1 p32
8

. 

(4) M. Stassinopoulos – Op.
 Cit.

 p
83 et s

. 

(
5
) 

C. Yannakopoulos- La notion de droits acquis en droit administratif français,Op.
 Cit. p

7
5

 no1
35.  

ا -مبادئ القانون اإلداري -د. توفيق شحاتة(  9)
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التلييتتا بتتين  تترارات فرد تتة و تترارات تنظ ل تتةا ألتتا التقستت م التق يتتدن فهتتو ذام التتذن  ليتتا بتتين 
القرارات وفقا   ثرها القانوني، ذلم أن ااختالذ ف لا بين أصناذ القرارات هتو بااستتناد للتا 

عنتت  لتتن التاالتتات ولوجبتتات، فقستتل  ت  لتت   أولتتا تنشتت ،ثتتر فتتي النظتتام القتتانونيتحدثتت  لتتن أ
لتتتت   تتتترارات ا ينشتتتتأ عنهتتتتا آثتتتتار كال تتتتة كالتعتتتتال م   تتتترارات نافتتتتذة التتتتتي تول  تتتتد آثتتتتار كال تتتتة، وان

 ا 1سوالتوجيهات والتدابير الداخ  ة
 ا أن جالعتتا   ورغتتم أهل تتة هتتذه التصتتن فات والفا تتدة القانون تتة التتتي تتتنجم عتتن ستتبور أغوارهتتا،

لشتتتتركا  ف لتتتا بينهتتتا هتتتو تستتت  م  بأنهتتتا تتتتدخل ضتتتلن تصتتتن فات القتتترار اادارن، وا تثتتتور أن 
  شكال ة حو  طب عتها القانون ةا 

فبعتتد جتتالد ال قتتين حتتو  تعر،تت  القتترار اادارن، بأنتت  التصتترذ القتتانوني الصتتادر عتتن ستت طة 
نثبتت بتأن هتذا التعر،ت  ينطبت  ع ت   عالة  و،تلتس  بقوة تنفيذ ة، سنحاو  في هذا البتاب أن

لتصتترفات لنفتتردة الطتترذ، كتتان  ،أنتتوا  كثيتترة لتتن اللستتل ات اللستتتخدلة فتتي القتتانون اادارن 
الفقتتت  وااجتهتتتاد يتجنبتتتون  دراجهتتتا ضتتتلن خانتتتة القتتترار اادارنا لكننتتتا وانطال تتتا  لتتتن تعر،تتت  

رو  ل قتترار اادارن، القتترار اادارن بأركانتت  الخاصتتة ستتنجد أن هتتذه اللستتل ات لتتا هتتي  ا فتت
ن كان لكٍل فرٍ  خصوصيت ، فهذا ا يخرجت  عتن طب عتت  كقترار  دارنا  وحدان تة التعر،ت  فوان

هنام اللراست م ااشتتراع ة وا نظلتة اادار،تة فا تتعار  لس تعدد درجات القرارات اادار،ة، 
فتتتترٍ  ولكتتتتل  ة، واللراستتتت م والقتتتترارات الفرد تتتتة و تتتترارات الهي تتتتات الاللركا،تتتتة و تتتترارات الوصتتتتا

لكٍل لنها لرتبة، ولتس خاف ا ينطب  ع   غيره لن الفرو ، بل و خصوص ة ونظام  انوني 
تتتد ل قتتترارات اادار،تتتة، باجلتتتا  الفقتتت   ذلتتتم هتتتي جل عتتتا   تتترارات  دار،تتتة تخضتتتس ل تعر،تتت  اللوحَّ

تتل  لتت  حق قتتةا ولتتن هتتذا اللتتدخل  8سوااجتهتتاد ، أن لتت ل كتتل لتتا  قبتتل طعتتن اابطتتا  نتوصَّ
وا حتتد الستت طة هتتو  ترار  دارن، وبتتالعكل لتت ل كتتل لتا ا يخضتتس لر ابتتة لج تتل شتتورى لتجتا

تتتس  تتترارا   دار،تتتا  لر ابتتتة القضتتتاد  الدولتتتة ا  عتبتتتر  تتترارا   دار،تتتا ، حيتتتث  لكتتتن ل لشتتتتر  أن ي خض 
 العدليا

                                                 
(1)A. de Laubadère & Y. Gaudmet

 
- Traité de Droit administratif

–Op. Cit. p631 
nº

1329
. 

(2) 
وما يليه. 319من التفصيل انظر ص  لمزيد
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صتتن فات فكتتان لتتدخل البحتتث فتتي هتتذا البتتاب هتتو اثبتتات أن القتترار القابتتل ل طعتتن هتتو أحتتد ت
 عتبتتتر  تتترارا   دار،تتتا  كالتتتتدابير الداخ  تتتة والقتتترارات اللتصتتت ة بعل  تتتة  رن، وأن لتتتا االقتتترار اادا

 دار،تتتتة لركبتتتتة، وا علتتتتا  التلهيد تتتتة وا علتتتتا  الحكول تتتتة والقتتتترارات اللحظتتتتورة لتتتتن الر ابتتتتة 
ستواد  أكانتت  اب تة لطعتن اابطتا  لتجتاوا  ، دار،تة تبق  لحتفظتة بصتفتها كقتراراتٍ  ،القضا  ة

 غير خاضعة لهذا النو  لن اللراجعاتا  حد الس طة أم
تب تتان طب عتتة القتترار اادارن، لتتن ختتال  كستتر اخت تتار التصتتني  التتذن  ستتاهم فتتي لهتتذا كتتان 

ثبتتتات أن القتتترارات و التتترعط بتتتين القتتترار اادارن و اب يتتتت  ل طعتتتن ألتتتام لج تتتل شتتتورى الدولتتتة،  ان
 أصناذ القرار اادارنا، ل ست سوى أحد اادار،ة القاب ة ل طعن ألام لج ل شورى الدولة
 فنبحث في خلسة فصو  اللوضوعات اات ة 

  اجاد لن لنظولة القرار اادارن   القرار اادارن القابل ل طعن الفصل ا و 
       ا  القرارات التلهيد ة والقرارات التأكيد ةالثاني الفصل
     االثالث  القرارات اادار،ة اللتص ة بعل  ة لركبة الفصل

     ا  القرارات اللحظورة لن الر ابة القضا  ةرابسالفصل ال
   االخالل  التدابير الداخ  ة جاد لن لنظولة القرار اادارن  الفصل
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 األول: صلالف
 جزء من منظومة القرار اإلداري  قابل للطعنالقرار اإلداري ال

 
لتتة القتتانون وحفتتا حتت  التقاضتتي والتتتظ م لتتن كتتل علتتل تفتتر   واعتتد اللشتتروع ة ودو  -171

 دارن، أن  كون كل  رار  صدر عتن جهتة  دار،تة  تابال  ل طعتن ألتام جهتة  ضتا  ة، أو ع ت  
 ا  ل ل لطالبة بالتعو   عن ا ضرار التي  سببهاا

وبالفعتتتتل وردت ااشتتتتارة فتتتتي القتتتتوانين اللنظلتتتتة ل قضتتتتاد اادارن،  لتتتت   اب  تتتتة القتتتترار اادارن 
لتتتن نظتتتام لج تتتل شتتتورى الدولتتتة  105 طعتتتن ألتتتام هتتتذه الجهتتتة القضتتتا  ةا فتتتورد فتتتي اللتتتادةل
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  دار،تة  ترارات ضتد  ا الست طة حتد تجتاوا بستبب اابطتا  ط تب تقد م  لكن ا ال بناني أن  "
فالقرار اادارن القابل ل طعن ألتام لج تل "ا الضرر  لحا  شأنها ولن التنفيذ  وة لها لحضة

لقتترار النهتتا ي النافتتذ الصتتادر عتتن الستت طة اادار،تتة والتتذن لتتن شتتتأن  أن شتتورى الدولتتة هتتو ا
ا أن الذن  كون  ابال  بحتد ذاتت  انتتاج لفاعيتل  1سي ح  ضررا  لباشرا  في لستدعي اللراجعة

لحتتا  الضتترر ا فقاب  تتة القتترار اادارن ل طعتتن تتو تت  ع تت  نفتتاذه بلتتا  حدثتت  لتتن  8س انون تتة وان
لحا  الضرر بصاحب  ا 3سالعال ة نتا ج وان

ال تقتتدم التتدعوى ألتتام لج تتل شتتورى الدولتتة  ا بشتتكل لراجعتتة ضتتد  تترار  دارن صتتر،  أو فتت
ا فستتواد  أكانتتت التتدعوى داخ تتة فتتي نطتتا   ضتتاد اابطتتا  أم  4سضتتلني بعتتد ط تتب استصتتداره

فتتتي نطتتتا  القضتتتاد الشتتتالل، يجتتتب أن تقتتتدم دا لتتتا  ضتتتد  تتترار صتتتادر عتتتن الستتت طة اادار،تتتة 
وجتتود أن  تترار  دارن ل كتتون لوضتتوعا  ل طعتتن يجعتتل اللراجعتتة لتتردودة ا وعتتدم  5ساللختصتتة

 ا 6سشكال  
 ا عنتتتد الطعتتتن بقتتترار  -لبتتتد  ا   -واستتتتنادا   لتتت  لتتتا أوردنتتتاه، فتتتان القضتتتاد اادارن ا يتحتتترَّم

 دارنا فارتبط علل القضاد اادارن بوجود  رار  دارن، فكان لن ا لور البديه تة واللنطق تة 
  عتتن ج تتل شتتورى الدولتتة  لتت  وصتت  القتترار القابتتل ل طعتتن، وأن تتراضتتأن تعلتتد أنظلتتة ل

 ص اغة نظر،ة القرار اادارنا
هتتذا بتل  ن ن اللشتتر  غيتر لعنتي بصتت اغة نظر،تة القترار اادارن، أ ،ولتا يبترر هتذا اللو تت 

هتتو لتتن علتتل الفقتت  التتذن  ستتتند فتتي صتت اغة النظر،تتة  لتت    نلتتا ا لتتر لتت ل لتتن اختصاصتت ،
 تتتة وا حكتتتام القضتتتا  ةا وذات ا لتتتر بالنستتتبة ل قضتتتاد التتتذن  قتصتتتر عل تتت  النصتتتوف القانون

                                                 
 .292ص 2م 14عدد 2113وزارة العمل، م.ق.إ.  -، شركة خط األنابيب عبر البالد العربية/ الدولة1111أيار  11تاريخ  244( م.ش. قرار رقم  1)

 1م 1111ال العامممة وبلديمة بكفيمما المحيدثممة، م.ق.إ. وزارة األشمغ -، ابمراهيم وميشممال غصمو / الدولممة1119تشممرين األول  11تماريخ 22( مجلمس القضممايا قمرار رقممم 2)

 .21ص

 .1499ص 2119لعام 4، روكز مهنا/ الجامعة اللبنانية، مجلة العدل العدد2112تشرين األول  21تاريخ 99( م.ش. قرار رقم 3)

، رينه حداد/بلدية 1193حزيران  11تاريخ  1111قمم.ش. قرار ر – 39ص 1191، طوعي بشتاني/بلدية طرابلس، م.إ.21/12/91، تاريخ 391( م.ش.  قرار رقم 4)

 219ص1193البوشرية السد وانيس هارون، م.إ.  –الجديدة 

، المحامي جمورج كسما / 2111شباط  29تاريخ 314م.ش. قرار رقم -193ص1199، إبراهيم أصفهاني/الدولة، م.إ.1199أيار  23تاريخ  123( م.ش.  قرار رقم 2)

 .493ص 1م 2114الدولة، م.ق.إ. 

 1192، ألفرد صوما/الدولة، م.إ.1192نيسان 11تاريخ  141م.ش.  قرار رقم  – 92ص1121، خاتوم حداد/الدولة، م.إ.1121آذار  1تاريخ  21( م.ش.  قرار رقم 9)

112ص
. 

C.E. 24 septembre 1990, Épx Jenouvier, req. n° 86591; C.E. 18 janvier 1991, 

Mme Balloul, req. n° 95280; C.E. 13 novembre  1991, Lartigaut, req. n° 69422.
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ف قتتتو  لتتتا  ذا كتتتان القتتترار   ،ع تتت  وضتتتس ا طتتتر والتطب قتتتات الستتت  لة لنظر،تتتة القتتترار اادارن 
 االلطعون ف    ابال  ل طعن أم غير  ابٍل ل طعن

النظتتتتر  كتتتتون ع  تتتت  بدا تتتتة  ااجابتتتتة ع تتتت  التستتتتا   حتتتتو  اختصاصتتتت  فتتتتي  ،وفتتتتي الحتتتتالتين
 ن اللشتر  عندلا جعل اختصاف القاضي اادارن يدور حتو  القترار اادارن،  ،باللراجعة

عتن ست طة  دار،تة،  صتادرٍ  قترارٍ طعنا  بلرفوعة القض ة لا  ذا كانت تب ان فان القاضي ل ام ب
فان القضاد  كون  د وضس  رهاصات أو لبنات لا  عترذ بتالقرار  ،وأثناد فحص  لهذا الشرر

ن ن اادار  القابل ل طعن والقرار غيتر القابتل ل طعتنا وهتذه اارهاصتات ااجتهاد تة هتي اللكتو  
 ا سال لنظر،ة القرار اادارن بلفهولها العام وخصا صها الللياةا

وبتتتالوا س فتتتان   تتتدام اللشتتتتر  ع تتت  تقر،تتتر بتتتأن اختصتتتاف القضتتتاد اادارن  نلتتتا يتتتدور حتتتو  
ر عتن ست طة  دار،تة ونافتذ وضتار، أو لت ثر الطعن بقرار تحتددت خصا صت  بأنت   ترار صتاد

في اللركا القانوني ل طاعن، فهتذا  فيتد بتأن هنتام أنتوا  أخترى لتن القترارات اادار،تة ا تقبتل 
الطعن بلعن  أن هنام خاص   ة ل قرارات التي تقبل الطعن ا توجد في القرارات التتي ا تقبتل 

القرار القابتل ل طعتن، بحيتث أن لتا ا الطعتنا ولتو شتاد اللشتتر  أن  حصتر القترار اادارن بت
 ل قرار القابل ل طعنا   قبل الطعن ل ل  رارا   دار،ا ، للا كان بحاجة  ل  وضس شرورٍ 

ولتتن ناح تتة ثان تتة فتتان التترعط بتتين القتترار اادارن والقضتتاد اادارن هتتو بريتتر لح تت ، ذلتتم أن 
ن يرعط القتانون بكتل لتا القانون أصب  يخضس لر ابة اللج ل الدستورن ولس ذلم لم نسلس ل

 قبتتتتل الطعتتتتن ألتتتتام اللج تتتتل الدستتتتتورنا ف لتتتتاذا هتتتتذا ال تتتتبل فتتتتي لتتتتا ختتتتفَّ القتتتترار اادارن 
 ا؟وااصرار ع   رعط  بشرور لراجعة اابطا  لتجاوا حد الس طة

لعلَّ السبب في ذلم نجده في نشتأة القضتاد اادارن كالت تاا لصتال  اادارة وعتدم  خضتاعها 
رعتتط هتتذا ااختصتتاف بتتالقرار  اادارن هتتو لتتا دفتتس الفقتت   لتت  االتتتاام  ل قضتتاد العتتدلي، وأن

 ا 1سبهذا التعر،  العضون ل قرار اادارن 
ذا را بنتتا شتترور القتترار القابتتل ل طعتتن كلتتا وردت فتتي التتنف، فاننتتا نجتتد  لضتتافا   لتت  ا  ركنتتوان

 ا  "لضرر"االلضاذ هو  ناها في الفصل ا و ، وهذا الركنالقرار اادارن التي بحث أركان

                                                 
(

1
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p59. 
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وهتتو النتتو  التتذن ي حتت   ،لتتذا كتتان القتترار القابتتل ل طعتتن هتتو نتتو  لتتن أنتتوا  القتترارات اادار،تتة
 ، أو ي ثر في اللركا القانوني ل طاعنا  1س الضرر بحقو  أو بلصال  اللستدعي

ا تقبتتتل طعتتتن اابطتتتا  تنشتتت  الحقتتتو  وأو  نتتتتا ج هتتتذا الشتتترر أن القتتترارات اادار،تتتة التتتتي 
بل ع   العكل يراعتي لصت حة اللستتدعي  ا  س طةا فالقرار الذن ا ي ح  ضرر لتجاوا حد ال

 ا 8سفهو ا  قبل الطعن
 ذا  ل ل كل  رار  دارن هو  رار  ابل ل طعن، بل  شترر لذلم أن  كون هذا القترار  تد ألحت  
ضتتررا  بالطتتاعن، و الحتتا أن شتترر الضتترر ينتتدلج بشتترر اللصتت حة ل طعتتن، وهتتذا اانتتدلاج 

لدرجتتة أن أحكالتتا   ضتتت بتتأن ا فتتار  بتتين شتترر  ،س ااجتهتتاد  لتت  التترعط بينهلتتاهتتو لتتا دفتت
اللص حة وشترر الضترر كتركن لتن أركتان القترار القابتل ل طعتنا وفتي حتااٍت أخترى نالحتا 
أن هنام  رارات ت ح  ضررا  ولكنهتا ا تقبتل الطعتن ألتام أن جهتة  ضتا  ة، وبتالعكل هنتام 

 ا   3سطا  رغم أنها لم ت ح  أن ضرر رارات تكون  اب ة للراجعة ااب
 اللوضوعات اات ة  أن نتعرَّذ ع  ضلن فقرات سنحاو   وفي هذا الفصل
 اولراجعة اابطا لقرار اادارن بين االتار،خ ة عال ة الالفقرة ا ول   

   االقرار الضار –الفقرة الثان ة  شرر التأثير ع   اللركا القانوني ل طاعن 
  اندلاج شرر اللص حة بشرر الضررالفقرة الثالثة  ا
   ا رار الرف  الضلني صورة خاصة ل قرار اللسبب ل ضررالفقرة الرابعة  

 

 

 العالقة التاريخية بين القرار اإلداري ومراجعة اإلبطال  الفقرة األولى: 
 لتت   ثبتتات أن القتترار اادارن ا  ،تستتاعد العتتودة  لتت  النشتتأة التار،خ تتة ل قتترار اادارن  -178

كانتتت اادارة فهتتو ستتاب  الن تتا  ع يهتتا، حيتتث يتترتبط بلراجعتتة اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طةا 
، وللتتتا أنشتتت  لج تتتل شتتتروعيتها عبتتتر نظتتتام التتتوا،ر القاضتتتيتصتتتدر القتتترارات وتنظتتتر هتتتي بل

                                                 
(1)R. Odent

-
 contentieux Administratif

- Op. Cit. p969; Albert, Le Controle juridictionnel de 

l'administration 1926- Cité par: N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et 

décision faisant grief - OP. Cit p80 
.  

 ا731ف 8م 8005، شركة هاغوب و ره بت بال ان / الدولة، ما ا ا 8008ن سان  85تار،  475  ماشا  رار ر م  8س

(
3
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p31 no52. 
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كتتتان اختصاصتتت  لحصتتتورا  فتتتي نطتتتاٍ  ضتتتي  ٍ  لتتتن القتتترارات اادار،تتتة، حتتتت  اكتل تتتت  ،الدولتتتة
العاد تتتة ل قضتتتا ا اادار،تتتة، وا االتتتت آثتتتار اللرح تتتة القد لتتتة لراحتتتل تطتتتوره واصتتتب  اللحكلتتتة 

 ااادارن  ر ابة القاضيلنوعة لن أنوا  عديدة لن القرارات ل لن خال  بقادلس طرة 

 ف كون البحث في هذه الفقرة ضلن بندين 

   أوا   القرارات اادار،ة في ظل   نظام الوا،ر القاضي
 ي الفكر اادارن بعد نشأة لج ل الدولةثان ا   بقاد آثار النظام القد م ف

 

 القرارات اإلدارية في ظلِّ نظام الوزير القاضي أواًل: 
 بتتل   تتام الثتتورة الفرنستت ة، كتتان النظتتام القضتتا ي  قتتوم ع تت  أستتال القضتتاد اللوحتتد،  -173

حيتتث نظتتترت اللحتتتاكم العدل تتتة فتتتي اللنااعتتتات التتتتي تكتتتون اادارة طرفتتتا  فيهتتتا، وتلتعتتتت هتتتذه 
تتا  اادارة، وعلتتدوا  لحتتاكمال بالستت طة والنفتتوذ الواستتس حتتت  فرضتتت  رادتهتتا ع تت  لتتوظفي وعلَّ

  ل  توج   ا والر والنواهي الل الة  ليهم، دون الو وذ عند حد لرا بة أعلالهما 
أن  ، طتترأ ع تت  علتتل الستت طة القضتتا  ة ألتتا بعتتد انتصتتار الثتتورة الفرنستت ة، فكتتان أو  تعتتديلٍ 

لتت القتتوانين الفرنستت  -16 تتانون حظَّتتر فة ع تت  القاضتتي العتدلي التتتدخل فتتي علتتل اادارة، حرَّ
  تتالهم بوظتتا فهم، أن  ق قتتوا  أثنتتادلقضتتاة تحتتت طا  تتة ارتكتتابهم جرلتتا  ا ع تت  1790آب 84

ل لثتتو  ألتتالهم اللتتوظفين اادار،تتين  يتتدعوابتتأن صتتورة كانتتت أعلتتا  الهي تتات اادار،تتة، أو أن 
س اللحاكم العدل ة لن الفصتل فتي النااعتات اادار،تة، ا وبعد تقر،ر لنبسبب   الهم بوظا فهم"

ح َّت نظر،تة اادارة القاضت ة لحتل هتذه اللحتاكم، وبلقتضتاها تتتول  الهي تات اادار،تة بنفستها 
 ا  1سالفصل في اللنااعات التي تكون طرفا  فيها

ولتتة، لجتتالل الحكلكانتت   تح َّتت تتم، وهتتو الهي تتة ا كثتتر  تتدلا ، وبعتتد الثتتورة، فكتتان لج تتل الل
 87س تانون التي كان لها بااضافة  ل  وظا فها اادار،ة، لهلة الفصل في النااعات اادار،تة 

ولكتتنَّ دورهتتا كتتان  قتصتتر ع تت  تقتتد م التترأن ل ل تتم التتذن  عتتود لتت   ، 1791أ تتار 85-ن ستتان

                                                 
(

1
)  R. Chapus - Droit du contentieux administratif – Op. Cit. p59  et s. 
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فكتتتان لتتتدراد ا  تتتال م  فصتتت ون بالنااعتتتات اللتع قتتتة بالهي تتتات اللح  تتتة ا 1سوحتتتده اتختتتاذ القتتترار
  ا1790أي و  11-7ون س ان

لتت  جانتتب ال جتتود  لتت  الل تتم كتتان ا فتتراد يتقتتدلون لتتن التتوا،ر اللختتتف بالشتتكاوى لتتن أن  وان
ظاللتتتتة تصتتتتيبهم لتتتتن علتتتتل اادارات الخاضتتتتعة لستتتت طت ، وكتتتتان التتتتوا،ر  فصتتتتل فتتتتي هتتتتذه 

 ا  8س القاضي واادارة القاض ة - النااعات، لذلم سل  ي هذا النظام بنظام الوا،ر
رة كانت لقرارات الوا،ر الصادرة في  ضا ا التناا  اادارن  وة القضت ة اللحكتوم وفي هذه الفت

فلتتن  حتتاكم اادارة يجتتب أن  كتتون ا  3سبهتتا، ولهتتا القتتوة التنفيذ تتة الل التتة لألفتتراد اللعنيتتين بهتتا
لبتتتدأ الفصتتتل بتتتين اادارة العال تتتة والقضتتتاد، والتتتوا،ر عنتتتدلا  ، دار،تتتا ، و فتتتر   هتتتذا اللنطتتت 

في هذه اللنااعتات، فانت  لتم يتو ت  عتن التصترذ كتادارن،  و تراره  ستل  بقترار   صدر  راره
ن كان  رارا  لن نوٍ  خاف  ا   4ساادارة، وان

ا  5ستلت تتم ستت طة القضتتاد اللتصتتل بحقهتتا فتتي الق تتادة وا لتتر ،فتتاادارة فتتي ظتتل   هتتذا النظتتام
اجعتتة اابطتتا  لتجتتاوا وتثبتتت هتتذه ال لحتتة اللتتوجاة أن القتترار اادارن ستتاب  تار،خ تتا  ع تت  لر 

حتتتد الستتت طة، بحيتتتث أن التنتتتاا  اادارن فتتتي ت تتتم الفتتتترة لتتتم  كتتتن أكثتتتر لتتتن لراجعتتتة  دار،تتتة 
 ا 6س سترحال ة يتو   الفصل فيها ع   س طة  ستنساب ة لط قة لادارة

 

 بقاء آثار النظام القديم في الفكر اإلداري بعد نشأة مجلس الدولةثانيًا: 

ارة القاضتتت ة طتتتو ال ، فاانتقتتتادات التتتتي تعتتترَّ  لهتتتا بستتتبب لتتتا لتتتم  ستتتتلر نظتتتام ااد -174
يتضتتلَّن  لتتن عيتتوب أهلهتتا أن اادارة هتتي الخصتتم والحكتتم فتتي ذات الو تتت، دفعتتت نتتاب يون 

  frimaire an VIII 22س دستتتتتور بلوجتتتتببونتتتتابرت  لتتتت   نشتتتتاد لج تتتتل الدولتتتتة 
ل هتذاوأنشأ  ل  جانب  لج ل اللحافظتات، ، 13/18/1799تار،  ن اللج ستان القضتاد وشتكَّ

                                                 
(

1
)G. Peiser - contentieux administratif – Dalloz 12

e
 ed2001  p 5. 

(2)
 F. 

Blancpain – La formation historique de la thé
orie de l'acte administratif unilatéral, OP. Cit 

p15.
 

(3)
 
F. Blancpain –

OP. Cit p16.
 

(4)
 

F. Blancpain – La formation historique de la thé
orie de l'acte administratif unilatéral -OP. Cit. 

p24.
 

(5)
 
F. Blancpain –

Op. Cit. p26.
 

(6)
 
F. Blancpain –

P. Cit p13
 



 

319 

الفصتتل وفقتتا  لقتتانون  نشتتا  ، ب لج تتل الدولتتة     تتك  فقتتد  اادارن ذو النشتتأة الفرنستت ة الخالصتتة،
   لتتت  التتتوا،ر بد تتتي التتتذن أنفتتتي النااعتتتات التتتتي تكتتتون اادارة طرفتتتا  فيهتتتا، ع تتت  أن يرفتتتس التتتر 

  تصتتدي   نتت  كتتان لع قتتا  ع تت ،الللستتوم بالعتتد هتتذا النتتو  لتتن القضتتاد  وستتليَّ  ،اللختتتف
  ا 1س ل حكم القضا ير  ل الدولة 

وحت  للا أنش  لج ل الدولة الفرنسي ول ن   صالح ات  ضا  ة، فان هذه الصالح ة كانت 
لحدودة، فهنام ف ة لن القرارات تدخل في اللجا  اللحفوظ لادارة وا يخضس  ن ر ابة 

هنام نو  ثاٍن لن القرارات  ضا  ة وهي القرارات اللتخذة في  طار الس طة ااستنساب ة، و 
تخضس ل ر ابة ولكنها ا تصل  ل  ر ابة اللالدلة وهي القرارات التي تتخذها اادارة في 

 ا  8س طار الس طة اللقيدة

فاادارة في ت م الفترة كانت تتلتس بحر،ة واسعة جدا  بالتصرذ وتشلل س طة التنظ م 
وألا سبب الحصانة الللنوحة ل قرارات  وس طة ا لر الللنوحة بلوجب الدستور والقوانين،

ه  رادة اللشتر ا فعندلا  صدر القانون  اادار،ة اللتخذة في  طار الس طة ااستنساب ة فلردَّ
و،ترم لادارة حر،ة التقدير، فان القرارات اللتخذة في هذه الحالة تكون صادرة بناد  ع   

ا وتسل  هذه القرارات  3س لقانون تفو ٍ  تشر،عي، وهذا ااختصاف هو الذن  لنحها  وة ا
ا بأنها القرارات اادار،ة البحتة أو القرارات التي تصدر  4سالخارجة عن كل ر ابة  ضا  ة

، وكانت  لا  رارات ا تلل أن ح ، فال تخضس ل ر ابة القضا  ة،  5سعن اادارة العال ة
ت  ن اللنااعات القضا  ة لم تكن تقبل  ا  ذا كانت الحقو  الذات  ة ل لتقاضين  د لسَّ

ا  فاللص حة ل تقاضي ترتبط بفقدان الحقو ، أو لن الفا دة التي يخسرها الفرد  6سشخص ا  

                                                 
(

1
) G. Peiser - contentieux administratif – Op. Cit. p 6. 

(2)
 

F. Blancpain –
 

La formation historique de la thé
orie de l'acte administratif unilatéral -Op. Cit. 

p27-28.
 

(3)
 
F. Blancpain –

OP. Cit p32.
 

(4)
 
F. Blancpain –

OP. Cit p35 et p54.
 

(5)
 
F. Blancpain –

Op. Cit. p29.
 

(6)
 
F. Blancpain –

OP. Cit p54.
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لن جراد تدابير  دار،ة، أو هي خسارة اللنحة الخاصة التي كان س حصل ع يها، أو هي 
 ا  1سالتي تنشأ عن تعر  اادارة ل حقو  اللحل ة

 كون فياستخدام خ ار ااستنساب، ف بطة  ستنساب ة، أن لتخذة في ظل س القرارات لا الأ
كل لرة يترم القانون لادارة ح  اخت ار القرار أو التدبير الذن ستتخذه، في هذه الحالة 

 ا 8س كون لهذا القرار س طة لواا،ة لت م التي  ل كها القانون 

لدولة س طة الذن لن  لج ل ا 84/5/1278صدر  انون  ،و بل نشأة الجلهور،ة الثالثة
لم تعد لنذ هذا التار، ، البت النها ي في بع  اللنااعات اادار،ة التي يتمو رفعها  ل  ، و 

ولة في هذه ا نوا  لن اللنااعات، خاضعة للصاد ة ا حكام التي  صدرها لج ل الد
لج ل الدولة لحكلة  84/5/1278اعتبار  انون لن رغم الس طة اادار،ةا لكن ع   ال

ضاد اادارن،  ا أن  لم ينا  لن الوا،ر جل س اختصاصات  القضا  ة، حيث أبق  عاد ة ل ق
في القانون هذا القانون ع   اختصاف الوا،ر بالفصل في النااعات التي لم يدخ ها هذا 

اختصاف لج ل الدولة، وتكون  رارات الوا،ر  اب ة لاست ناذ ألام لج ل الدولة، 
يردو اللراجعة التي ترده لباشرة  بل عرضها ع   الوا،ر  واستنادا  لهذا النف كان اللج ل

 اللختفا 
Cadotبقي الوا،ر صاحب ااختصاف العام في القضا ا اادار،ة  ل  أن صدر حكم ف

،  3س
الذن نا  عن الوا،ر ح  الفصل بصورة ابتدا  ة باللنااعات اادار،ة، وتقرر لنذ هذا الحكم 

ة بصفة عالة ع   اللج ل لباشرة ودون وس ط، أن  لكان عر  جل س اللنااعات اادار،
دون عرضها ع   الوا،ر أوا ا وهكذا أ رَّ لج ل الدولة لنفس  بأن  صاحب ااختصاف 

و،بدو ا  4سالعام في القضا ا اادار،ة، وأن   اضي الدرجة ا ول  وا خيرة في التناا  اادارن 
ر  رار  دارن لسب ، لن أجل تقد م واستصدا أن نظر،ة رعط الناا  لس الوا،ر اللختف، 

 لراجعة  بطا  لتجاوا حد الس طة، هي  حدى لخ َّفات نظر،ة الوا،ر القاضي بعد تطو،رهاا
 

                                                 
(1)

 
F. Blancpain –

OP. Cit p56-57.
 

(2)
 
F. Blancpain –

OP. Cit p58.
 

(
3
) C.E.13 décembre 1889, Cadot, GAJA2005 n

o
5 p36. 

(
4
) R. Chapus - Droit du contentieux administratif – Op. Cit.  p230 n

o
 283. 
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ن العال ة بين القرار اادارن ولراجعة اابطا  لتجاوا  -175 في هذه اللرح ة بدأت تتكوَّ
القاضي، وأثَّرت بالتالي  -،ردلَّرت نظر،ة الوا  ،حد الس طة،  ذ للَّا تطوَّرت هذه اللراجعة

ع   نظام  ادواج ة القرارات اادار،ة، وتالشت كل تفر ة بين القرارات التي تقبل اللنااعة 
 ا 1سلن اللستحيل  خضاعها لر ابة اابطا كان والقرارات اادار،ة البحتة التي 

الصادرة في واستطا  ااجتهاد أن  ظهر أن ا فر  في الطب عة القانون ة بين القرارات 
اللواد اادار،ة البحتة وت م الصادرة في  ضا ا تنااع ةا وأن لراجعة اابطا  لتجاوا حد 
الس طة أصبحت لقبولة ضد القرارات اادار،ة البحتة وذلم للص حة حسن سير اادارة، 

 ا  8سولحلا ة اادارة ذاتها لن ا خطاد التي  لكن أن يرتكبها اللوظفين
ي حا بوضول ا ثر  ،ااجتهادن في اللسا ل اللتع قة بالقرار اادارن ولن يتتبس التطور 

في  Blancpainبن ان  لبنة  لبنةا و د أحسن  ورفس   ،ااجتهادن في تكو،ن نظر،ة القرار اادارن 
وكي  تكونَّت عناصر القرار اادارن  ،تح ي   لألحكام القضا  ة اللرتبطة بالقرار اادارن 

ها  ا  غير  ابل ل سحب أو االراد ولت   كون  ابال  ل طعن وشرور ولت   كون ن ،وأنواع 
 بو  لراجعة  بطا  القرار اادارن وكي  تليَّا عن العلل القضا ي، وكي  كانت أنوا  لن 

ثمَّ استطا  لج ل الدولة لحو هذه النظر،ة  االقرارات اادار،ة توص  با علا  القضا  ة
ثبات الطب عة اادار،ة ل قرار  أم  رارات لتع قة  دار،ة بحتة، ات اادار،ة سواد  أكانت  رارات وان

 با فرادا 
كل هذا الجهد ااجتهادن هو لبرر فع ي لرعط القرار اادارن بلراجعة اابطا  لتجاوا حد 

 هاالقرار اادارن والفق  أبو  الس طة فهي بالفعل أمو 
هو فقط القرار القابل ل طعن، ألا  عتبر أن القرار اادارن  ،كان الفق  القد م ،وبالفعل

، لثل القرارات ااستنساب ة فال تخضس لر ابة القضاد  ا في حالة عدم اللشروع ة الخارج ة
ا فكان القانون اادارن  بل نشأة الجلهور،ة  3سصدور القرار عن س طة غير صالحةحالة 

                                                 
(1)

 
F. Blancpain – La formation historique de la thé

orie de l'acte administratif unilatéral, Op. Cit. 

p62-63.
 

(2)
 
F. Blancpain –

 Op. Cit. p69.
 

(3)
 
F. Blancpain –

Op. Cit. p136.
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ااستنسابي والقرار  الثالثة في فرنسا  أخذ بلفهوم لاودج ل قرار اادارن، هلا القرار
 ا 1ساادارن 

وفي ظل الجلهور،ة الثالثة كان التحوو  ا برا في لفهوم القرار اادارن لن الذات ة أو 
ووادة لبدأ خضو   ،العضو ة  ل  اللوضوع ة، وارتبط هذا التريير بتطور الفكر الس اسي

ظ ف ة اللوضوع ةا فالس طة اادارة ل قانون، وأن اللعايير الذات ة لم تعد  ا انعكاسا  ل و 
العالة أصبحت عبارة عن جل ة وظا   اجتلاع ة لحددة في القانون اللوضوعي وتسع  

ا ورأى بع  فقهاد هذه  8سلتحقي  هذه ا هداذ ااجتلاع ة التي  ررتها هذه القوانين
 ، وهو يتضلن  واعد الحقو   3ساللرح ة أن  القانون اادارن هو تابس ل قانون الدستورن 

، ا وفر  التنظ م اادارن الت اا الس طة العالة 4سوالواجبات اللتبادلة  بين اادارة وا فراد
كل عل  ة  دار،ة  رار  دارن يجياها وتكون صحت  القانون ة لحلَّ ر ابة  ضا  ة أن  سب  
رن أن القانون اادارن بكال   ينظَّم عبر نظر،ة القرار اادا Hauriou فأ قنا  5سلنذ صدوره

 ا  6سالذن عرفَّ  بأن   عالن  رادة الس طة اادار،ة

رعط لراجعة اابطا  لتجاوا حد الس طة بالقرار اادارن ، بدأت عل  ة وفي هذه اللرح ة
بعدلا عر  فت بأنها دعوى ضد  رارا لستجيبة بذلم اعتبار،ن هلا ا فكار ااجتلاع ة التي 

ادارة الشخص ة اللوروثة لن الن ا لبرطور،ة سادت في ت م الفترة، وعدم لس ول ة رجا  ا
 ا  7سا ول 

أن الشترر ا و  سار،ة حتت  اليتوم،  و،رددهتا الفقهتاد بتالقو   Lafferrièreوا االت ك لات 
هتو أن  كتون القترار اللطعتون ف ت  هتو  ترار  دارن  ،لقبو  دعوى اابطا  لتجاوا حد الس طة

                                                 
(1)

 
F. Blancpain –

 Op. Cit. p139.
 

(2)
 

F. Blancpain –
 

La formation historique de la thé
orie de l'acte administratif unilatéral -Op. Cit. 

p142.
 

(3)
 
F. Blancpain –

 Op. Cit. p143.
 

(4)
 
F. Blancpain –

 Op. Cit. p151.
 

(5)
 
F. Blancpain –

 Op. Cit. p152.
 

(6)
 
F. Blancpain –

 Op. Cit. p153.
 

(7)
 
F. Blancpain –

 Op. Cit. p154.
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بطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة هتتي دعتتوى ضتتد كانتتت دعتتوى ااو ا  1س دار،تتةصتتادر عتتن ستت طة 
 ا 8س رار

 1278أ تار  84لتن  تانون   9وتبنت أنظلة القضتاد اادارن الفرنستي اللتعا بتة، لنتذ اللتادة
، وحتتت  لدونتتة 1945تلتتوا  31لتتن ا لتتر التشتتر،عي تتتار،  38والتتتي أعتتادت تأكيتتدها اللتتادة

ن ستتتتتواد  لجهتتتتتة اابطتتتتتتا  أو ، للبتتتتتدأ أن اللراجعتتتتتة ألتتتتتام القضتتتتتاد اادار  3سالقضتتتتتاد اادارن 
التعو   يجب أن تكون اللراجعة لوجهة ضد  رار  دارن،  ذ ا غن  عن وجود هتذا القترار 

ا و ستتند لج تل الدولتة دا لتا   4ساللسب  في  طار التنتاا  القضتا ي، فحيتث ا  ترار ا دعتوى 
لتترتبط بصتتفة الشتتخف التتذن  صتتدر العلتتلا بحيتتث    لتت  هتتذا  التتنف ل قتترر أن اختصاصتت

 لراجعة اابطا  لتجاوا حد الس طةاوحدها صفة الس طة اادار،ة هي التي تسل  بقبو  
وهتتتتذا لتتتتا خ تتتت   شتتتتكال ة حق ق تتتتة حتتتتو   لكان تتتتة وجتتتتود  تتتترارات  دار،تتتتة صتتتتادرة عتتتتن هي تتتتات 

 لت  التستا   العكستي، أيهلتا ي حت  بتااخر، هتل لراجعتة اابطتا  أ ضتا  ا ولا دفتس  5سخاصة
؟ أن القتترار اادارن تتحتتدد طب عتتت  عتتن طر،تت  لراجعتتة اابطتتا  ولع َّقتتة ع تت  وجتتود  تترار، أ

  ل  الجواب ا و اعاطف ا  ليل أ يلع ن
 

 القرار الضار –: شرط التأثير على المركز القانوني للطاعن الفقرة الثانية
 

ا  كفتتي أن نكتتون ألتتام  تترار  دارن، حتتت  تكتتون أبتتواب الطعتتن بهتتذا القتترار لفتوحتتة،  -176
 تت  ااجتهتتاد، اشتتترطا لقبتتو  لراجعتتة  بطتتا   تترار  دارن أن  كتتون هتتذا القتترار  تتد فاللشتتتر  و ب

ا فتتالقرار أو أن لستتتند  دارن  ذا لتتم  6سأثَّتتر فتتي اللركتتا القتتانوني ل طتتاعن أو ألحتت  بتت  ضتتررا  

                                                 
(1)

E. Laferrière
- Traité de la juridiction administrative, T 2 , Op. Cit p420. 

(2)
R. 

Chapus, - Droit du contentieux administratif – 
Op. Cit

 p197 no244
.
 

(3)Article R421-1:"   Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre 

une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.  

(4)
 R. 

Chapus- Droit du contentieux administratif – 
Op. Cit p483 n°629 ; B. Pacteau, Contentieux 

administratif, PUF, 2005 7e éd., n° 141 p169.
 

(
5
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p68. 

(
6
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p90 

et s . 
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ا والقترار  كتون ل حقتتا   1سف تن  كتون  تابال  للراجعتة اابطتا  لتجتاوا حتد الست طة ضتررا ،ي حت  
لتتل بتتاللراكا القانون تتة، أو التتذن ينتتتج لفاعيتتل  انون تتة، وألتتا القتترار التتذن ا ل ضتترر عنتتدلا  

والقتترار ا  8سأو ضتترر كلثتتل التتتدابير الداخ  تتة ينتتتج لفاعيتتل  انون تتة فهتتو لتت ل ل حقتتا  للظ لتتةٍ 
أو ،  3سالتتذن ي حتت  ضتتررا  هتتو ذام التتذن  لتتلو النظتتام القتتانوني أو التتذن  حتتدث آثتتارا   انون تتة

 ا 4س ي ذن اللستدعي في حقو   ولصالح  هو القرار الذن

يجب أن توج  ضد  رار لستب  صتادر عتن  ،اللراجعة لدى لج ل شورى الدولةوللَّا كانت  
أن  كون القترار اللستب  ذا أثتر ع ت  لركتا اللتدعي و، حت   ها،ر لقبولر  شت  االس طة اادار،ة، 

رر لصتط حا  لرتبطتا  ا حتت  أصتب  لصتط   القترار الل حت  ل ضت 5سضررا  بحقو   ولصتالح 
 فتتي الفقتترة الستتابقة،بالتنتتاا  القضتتا ي، وهتتو شتترر لتتن وضتتس ااجتهتتاد الفرنستتي، حيتتث ذكرنتتا 

بتأن القتتانون الفرنستتي يتنفو ع تت   بتتو  لراجعتات اابطتتا  لتجتتاوا حتد الستت طة ضتتد القتترارات 
بتتو  لق ضتتاف ا  ضتتس شترطا  هتتو لتن و ااجتهتتاد رة عتتن الست طات اادار،تتة اللخت فتةا وأن الصتاد

ا ولتتتن الفقهتتتاد لتتتن  6سوهتتتو شتتترر أن ي حتتت  القتتترار ضتتتررا   ،اللراجعتتتة ضتتتد القتتترارات اادار،تتتة
ً  لتتتن  أعطتت  لهتتذا اللصتتتط   لعنتت  أشتتلل،  فهتتتو لتت ل لقتصتتترا  بتترأيهم ع تت  كونتتت  عنصتترَا
العناصر الشك  ة التي  قتضتي توافرهتا لتن أجتل  بتو  لراجعتة اابطتا  لتجتاوا حتد الست طة، 

هذا الوا س  نت  يتصتل بتالقرار وبصتورة أكثتر تحديتدا  بطب عتت ا  فتالقرار بل هو برأيهم يتجاوا 
 ا  7سالذن تتخذه الس طة اادار،ة، لكي  كون  رارا   دار،ا  ينبري أن ي ح  لظ لة

نجتتد أن هنتتام صتتعوبة كبيتترة فتتي تلييتتا القتترار التتذن ي حتت  ضتتررا  و بتتل بحتتث لعنتت  الضتترر 
نتعتترَّذ فتتي هتتذه القتترارات التتتي ا تقبتتل الطعتتن، فلتتن و كتتون  تتابال  ل طعتتن عتتن أنتتوا  أختترى 

 الفقرة ع   
   العن  الضرر كعنصر في القرار القابل ل طعنأوا   

                                                 
(1)C.E. 30 décembre 2003, la Caisse de refinancement de l'habitat, n° 230947 .   

(
2
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p33 n

o
57 et s. 

(
3
)CE Ass. 26 novembre 1976, Soldani, Lebon p507.  

(
4
)F. Lemaire - Qualification du décret chargeant un parlementaire d'une mission 

temporaire- AJDA 1999 p240.  
 .31بند 114ص 1194طبعة العام –شورات زين الحقوقية من -الجزء األول -القضاء اإلداري -د. ادوار عيد(  2)

(
6
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief –Op. Cit. p3. 

(
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)G. Vedel & P. Delvolvé- 
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       اثان ا    رارات  دار،ة ألحقت ضررا   باللستدعي
     اباللستدعي ت  دار،ة لم ت ح  أن ضررثالثا    رارا

 
 معنى الضرر كعنصر في القرار القابل للطعنأواًل: 

 

ينتج بذات  ل لفاعيل  كون القرار اادارن ل حقا  ل ضرر أو ل لظ لة بالطاعن عندلا  -177
العبرة في أو  لل بالحقو  والواجباتا و  ، 1سعد    في الوضع ة القانون ة القا لة القانون ة و 

تحديد لا  ذا كان القرار اادارن  ضرو بالرير هي بلا  قضي ب  هذا القرار، أن بلنطو   
ناتج عن التع يل فقط ول ل  ، بحيث أن  سناد الطعن  ل  ضررٍ  8سول ل بالتع يل الوارد ف  

ا فالقرار ا  كون ل حقا  ل ضرر  ا بسبب تأثيره في  3سعن لنطو  القرار ا  ستق م  انونا  
الوضع ة القانون ة ل لستدعي، فتظهر العال ة بين القرار ووضع ة اللستدعي عن طر،  لا 

ا وا  عتد في تحديد صفة القرار الضار  4سلقرار لن تعديٍل ضاٍر بأوضا  اللستدعي حدث  ا
 كون لحل اعتبار في نظر،ة بكون  ينش  حقو ا  ل رير أم ا،  ن ألر  نشاد الحقو  

الرجو  عن القرارات اادار،ة أو سحبها ول ل في تحديد وص  القرار اادارن الضارا 
 د يترتب ع    لس ذلم ضرر  ،ن الذن لم ينش  حقو ا  لاوع   ذلم فان القرار اادار 

يبرر الطعن ف   ألام القضادا وألا  ذا لم ينشأ عن القرار اادارن ضرر يت   الطعن  ،ل رير
ف   لباشرة  لدى القضاد فان هذا ا  لنس صاحب الشأن في اللنااعة احقا  في صحة أو 

 رار آخر صادر تطب قا  ل  أو لكرٍل لبع  شرع ة هذا القرار بلناسبة الطعن اللوج  ضد 
و،نطون القرار اادارن الذن لن شأن   لحا  الضرر ع   بع  الصفات التي  ا 5سآثاره

                                                 
(
1

ورفيقته/ بلدية العبادية، م.ق.إ.  ، عبد الرحمن شميطلي2113أيار  22تاريخ  219( م.ش. قرار رقم 

 .112ص 2119
(2)J-M. Auby & R. Drago- Traité de contentieux administratif

, Op. Cit. 
 TII 

p 461 
no1013

.
 

، 1999ن ا و  تشتتتر، 7تتتتار،  3ماشا  تتترار ر تتتم -102ف 1م 8005، العقيتتتد ل شتتتا  كتتترم / الدولتتتة ، ما ا ا 8001تشتتتر،ن الثتتتاني  6تتتتار،  99  ماشا  تتترار ر تتتم 3س

 ا6ف 1م 8003لعام  15الدكتور يوس  الخورن /ب د ة علشيت، ما ا ا العدد 

(
4
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p90 

. 
 .31بند 111ص 1194طبعة العام –منشورات زين الحقوقية  -الجزء األول -القضاء اإلداري -د. ادوار عيد(  2)
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ر فقط بالنظر لخاصيت  بالذات و كون هذا التقدير فع  ا  بالنسبة ل لستدعي ، ع لا  أن  1ستقدَّ
 لل بالوضس الوظ في كل  رار ن  لثال   ، ف 8سالضرر  فهم بصورة واسعة جدا  في ااجتهاد

ينجم عن  ، حت  ولو لم  ابال ل طعن ف   ألام القضاد  دار،ا   ل لوظ  العام  عتبر  رارا  
الضرر اللباشر الذن ي ح  و  ا 3س حرلان  لن راتب  وحقو   اللتع قة بالوظ فة العالة

نون ة القا لة أو باللستدعي هو  لا الذن ينتج لفاعيل  انون ة أو  عد  لن الوضع ة القا
بذات   ولدا  ل كون  أوا   4س  لل الوضع ة القانون ة ل لستدعي أو حقا  شخص ا   عود  ل  

الذن استهدفهم في  لألشخافو ل  تأثير بذات  ع   اللركا القانوني أثار القانون ة لآل
   ا 5سحقو هم ولراجعاتهم وذن ص ة لباشرة بوضس ااثار القانون ة لوضس التنفيذ

 
" ل عب  تر عتن فكترة Acte faisant griefو ستتخدم لج تل الدولتة الفرنستي لصتط  " -172

ولتتتن تتبتتتس أحكالتتت   الحتتتا أن ا  6سلعينتتتة لضتتتلونها أن القتتترار اللطعتتتون ف تتت  ي حتتت  لظ لتتتة
دعوى تجاوا حد الست طة ا تكتون لقبولتة ضتد القترارات اادار،تة التتي لت ل لهتا كتأثر لباشتر 

فلتتثال   ضتت  ا (9)تفتتر  ع  تت  لوجبتتا  أو ت حتت  بتت  ضتتررا  فع  تتا  ااضتترار بحقتتو  اللتتواطن أو 
ااجتهتتاد بتتأن الرستتالة التتتي بلوجبهتتا رفتت  ر تت ل ال جنتتة اا تصتتاد ة لألدو تتة ط تتب الشتتركة 

 تترار  لقتترار لتت ل لجتترد علتتل تلهيتتدن ولكنتت لا،تتادة تستتعيرة أصتتناذ لتتن ا دو تتة، فتتان هتتذا ا
 ا 2س دارن ألح  لظ لة بالشركة اللعن ة

                                                 
 1م 1111وزارة األشمغال العامممة وبلديمة بكفيمما المحيدثممة، م.ق.إ.  -، ابمراهيم وميشممال غصمو / الدولممة1119تشممرين األول  11تماريخ 22( مجلمس القضممايا قمرار رقممم 1)

 .21ص

(
2
)

R. Chapus- Droit du contentieux administratif – 
Op. Cit

 p426 no564. 

 .219ص 1م 2113لعام  14، مطانس ضاهر /الدولة، م.ق.إ. العدد 1111انون الثانيك 9تاريخ 229( م.ش. قرار رقم 3)

، خليمممل 1114تشمممرين الثممماني  3تممماريخ 41م.ش. قمممرار رقمممم -424ص 1م 2114، متمممري النمار/الدولمممة، م.ق.إ. 2111شمممباط  21تممماريخ 214( م.ش. قمممرار رقمممم 4)

، غسان سنجر/ مصلحة المؤسسات المصنفة في محافظمة بيمروت ، 2111آذار  1تاريخ 241ر رقمم.ش. قرا -21ص 1م 1119حوش حاال، م.ق.إ  –دموو/بلدية رياق 

 1م 2113لعمام  12، المدكتور يوسمف الخموري /بلديمة عمشميت، م.ق.إ. العمدد 1111تشمرين األول  9تاريخ 3م.ش. قرار رقم -444ص 2م 2113لعام  12م.ق.إ. العدد 

 .9ص

 ، جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات / الدولة11/11/2113تاريخ   2114ـ  132/2113( م.ش. قرار رقم  2)

(6)
F. 

Benoit
 
- Droit adminnistratif 

Op. Cit. 
p577 no 1003

.
 

أشار إليه:
 

 111ص 1191منشورات دار النهضة العربية  -الكتا  األول -الرقابة على أعمال اإلدارة -د. دمحم كامل ليله

(7)G. Darcy- La décision exécutoire- Esquisse méthodologique- AJDA 1994 p663. 

(8)C.E. 26 février 2001 Société anonyme Janssen-Cilag, req. n° 213047 
.
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بتين فكترة القترار النافتذ والقترار  ا  وع ل  ا  عضو  أستاذنا الدكتور فرحات بأن هنام فصال   و قو 
ين تتالذن لن شأن   لحا  الضرر، وحت  في ال رة الفرنست ة اادار،تة اللعتلتدة فيجتد أن ال فظ

 faisantفتي حتين ك لتة  ترار ضتار تعنتي  Exécutoireين كذلم،  ذ أن ك لتة نافتذ تلخت ف

grief
عترَّذ ا خيتتر بأنت  التتذن يت ثر فتتي اللركتا القتتانوني، بلعنت  أن القواعتتد القانون تتة ، و  1س

وواجبتتاتهم، ف كتتون القتترار ل حقتتا   و عتتي  ن حقتتو همتحتتدد ف تتة ا شتتخاف التتذين يخضتتعون لهتتا، 
 ل ضرر عندلا  للو بهذه الحقو  والواجباتا 

ن  تتابال  ل طعتتن  نتت   تترار ونقتترأ فتتي اجتهتتادات أو فتتي بعتت  اللراجتتس الفقه تتة بتتأن القتترار  كتتو 
هتتتو شتتترر أساستتتي لقبتتتو  لراجعتتتة ا خيتتتر، أن هتتتذا العنصتتتر و ،  تتترار بتتتات وحاستتتمأو نافتتتذ، 

اابطتتا  لتجتتتاوا حتتد الستتت طة واعتبتتار أن هتتتذا القتترار  تتتد ألحتت  ضتتتررا ، فتتان انتفتتت  لتتتن أن 
 ا   8سفان هذا التصرذ لن ي ح  ضررا   حسم والتقر،ر القطعي،تصرذ  انوني عنصر ال

لط   بتين اللصتط حين، فكتل  ترار    ل هنام تساوٍ فأن هذا اللفهوم هو لفهوم خاط ،  ا 
كل  رار نافذ بالضترورة ا  عتبر ،  ذ ا  ل ح  ل ضرر هو  رار نافذ، لكن العكل ل ل صح ح

  القتترار اهتو  تترار ل حتت  ل ضترر، وهكتتذا تبتتدو دا ترة القتترار النافتتذ هتي أوستتس  لجتتاا  لتن نطتت
 ا 3سالضار

 
ا فتتي لبنتتان وكلتتا احظنتتا فتتي تعر،تت  ااجتهتتاد ال بنتتاني ل قتترار اادارن فتتان هنتتام ألتت -179

لحتتتتتا  الضتتتتترر، بحيتتتتتث يبتتتتتدوان  وكأنهلتتتتتا عنصتتتتتر،ن لاجتتتتتا  واضتتتتتحا  بتتتتتين لفهتتتتتولي النفتتتتتاذ وان
وااجتهتتاد لستتتقر ع تت  أن  اب  تتة القتترار اادارن ل طعتتن تتو تت  ع تت  نفتتاذه بلتتا  ا 4سلتتترادفين

لحتتتا  الضتتتر  وأكثتتتر ا حكتتتام صتتتراحة  فتتتي هتتتذا  ا  5سر بصتتتاحب العال تتتة حدثتتت  لتتتن نتتتتا ج وان
 ذ أنت   عتين لو ت  و فصتتل  ،ااتجتاه هتو ذام القا تل بأن "العلتتل النافتذ يبتد    الحالتة القانون تتة

فتتال  صتتل  لتت  لستتتوى  ، انون تتة نتيجتتةٍ  لستتألة و حتتدد الحتتلا وألتتا العلتتل التتذن ا  حتتدث أنَّ 
                                                 

(1  )
د. فوزت فرحات
11/11/2113تماريخ  2114-132/2113تعليق على القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم  -

، منشور ضمن كتا  

تهاد مجلس شورى الدولة اللبناني قيد اإلعداد.محطات اجتهادية في اج
 

(
2
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p31 

. 
(

3
)N'Guyen Van Bong-  OP. Cit p82 . 

 21تاريخ   41( م.ش.  قرار رقم  4)
11كانون الثاني  

م، شركة موبيل أويل لبانون/الدولة، 21
11.إ. 

29ص 21
.
 

 .1499ص 2119لعام 4، روكز مهنا/ الجامعة اللبنانية، مجلة العدل العدد2112تشرين األول  21تاريخ 99( م.ش. قرار رقم 2)
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 ا 1سلتتتت ل لتتتت   تتتتوة التنفيتتتتذ ولتتتتم ي حتتتت  أن ضتتتتررالعلتتتتل اادارن وا  لكتتتتن الطعتتتتن ف تتتت   نتتتت  
فاللع تتتار الحاستتتم فتتتي تحديتتتد القتتترار الضتتتار، أن فتتتي تحديتتتد التتتتأثير الحق قتتتي ع تتت  اللراكتتتا 

يترتتتتتتب ع تتتتت  عتتتتتدم احترالهتتتتتا جديتتتتتدة،  للوجبتتتتتاتٍ كلتتتتتن فتتتتتي لتتتتتدى  نشتتتتتاد القتتتتترار القانون تتتتتة  
   ا 8سجاادات

لنتجتتتا  اثتتتار  انون تتتة أو ل حقتتتا  و اعتتتدة عتتتدم جتتتواا الطعتتتن فتتتي القتتترار اادارن  ا  ذا كتتتان 
، ثتمَّ للظ لة هتي فكترة لالالتة لنشتأة القضتاد اادارن لنتذ النصت  ا و  ل قترن التاستس عشتر

بقيتتتت لتتتس الو تتتت خصتتتا ف القتتترار القابتتتل لطعتتتن اابطتتتا  لتجتتتاوا حتتتد الستتت طةا و  تتب تتتور 
دعتتوى  لظ لتتة بالطتتاعن كستتبب لقبتتو القتترار  لحتتا  فكتترة  د لتتة، هتتي  ،له لنتتة حتتت  اليتتوم

ا  والقضتتاد اادارن فتتي بحثتت  عتتن القتترار القابتتل ل طعتتن  نلتتا يرك  تتا ع تت  الناح تتة  3ساابطتتا 
اللوضوع ة البحتة، بلعن  أن  ينظر  لت  القترار بذاتت  ولت ل  لت  أثتره الفع تي ع ت  الطتاعن، 
ر أن أن القضاد ا يهتم ف لا  ذا كان القرار لحل الطعن  تد ألحت  ضتررا  فع  تا  بالطتاعن وأثَّت

نلتتا  عتتو    فقتتط ع تت  كتتون القتترار فتتي ذاتتت   تتابال  أو لهي تتا   ن يتت ثر فتتي لركتتا  فتتي لركتتاه، وان
الطتتاعن و حتتدث بتت  ضتتررا ا أن أن  كتتون القتترار اادارن  تتابال   ن ينتتتج آثتتارا   انون تتة تكتتون 
هتتي اللستتبب فتتي ترييتتر اللركتتا القتتانوني ل فتترد، وأن تكتتون لتتن طب عتتة هتتذا القتترار أن  حتتدث 

ا  4س قاد نفس  ضرر بالطاعن أن  ري  ر بذات  في وضع  القانوني و،ت ثر ف ت  تتأثيرا  ست ب ا  لن ت
 فدعوى اابطا  لتجاوا حد الس طة ا توج   ا ضد  رار  حلل هذه الخصا فا 

 
و،بتتدو أن فكتتترة القتتترار التتتذن  حتتتدث ضتتررا  أو اللتتت ثر فتتتي اللركتتتا القتتتانوني ل طتتتاعن  -120

وهتذا لبترر لتن أن  -كلتا أشترنا ف لتا ستب  -ارات اادار،تة ا خترى تهلين ع   كتل أنتوا  القتر 
با فراد، فتاذا لتم  شتعروا  ،لعظم اللراجعات ألام القضاد  نلا هي بسبب  لحا  القرار لضررٍ 

بتتأن هتتذا القتترار هتتو  تترار ضتتار لتتم  كونتتوا بحاجتتة ل طعتتن بتت ، وعنتتدلا  شتتكو اللستتتدعي ألتتام 
 كتون التصترذ لهتددا  لت  حق قتةا و تد خ تط بعتت   القضتاد لتن تصترذ اادارة، فتذلم عنتدلا

                                                 
 .444ص 1113-1112وزارة المالية، م.ق.إ.  -، القاضي ميالن خيرهللا/ الدولة1112حزيران  24تاريخ 193( مجلس القضايا قرار رقم 1)

د(  2)
.
، جمعيمة المدفاع عمن الحقموق والحريمات/ 11/11/2113تماريخ  2114-132/2113تعليق على القرار الصادر عمن مجلمس شمورى الدولمة رقمم  -فوزت فرحات 

الدولة، مجلة أبحاث في القانون 
ا

لعام 
ال

 .41ص 2114عدد األول لعام

(3)
E. Laferrière

- Traité de la juridiction administrative, T 2 , Op. Cit p427. 

 
م -الكتا  األول -الرقابة على أعمال اإلدارة -د. دمحم كامل ليله(4)

رجع سبق ذكره
121ص 

.
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لحتا  الضترر بهتم،  الفقهاد بين القوة التنفيذ ة ل قرار وعتين  حداثت  ل تتأثير فتي لراكتا ا فتراد وان
 ا 1سلعتبر،ن أن   ذا فقد القرار اادارن عنصر الضرر فال  عد  رارا  تنفيذ ا   ابال  ل طعن

 ،  8س، وا تترتبط بتركن القتوة التنفيذ تةصترذ القتانونيالت لكن لسألة  حداث ا ثتر، تترتبط بتركن
تنظ ل تتا ،  نلتتا  عنتتي أنتت   مالقتترار اادارن ستتواد  أكتتان هتتذا القتترار فرد تتا  أركتتن التصتترذ فتتي و 

يترتب ع   هذا القرار أثر  تانوني،  ا أنت  لت ل كتل أثتر  تانوني يتنجم عتن  ترار  دارن يبترر 
ا ثر ست ب ا  ع ت  وضتس اللستتدعيا فتعتديل النظتام اللطالبة بابطال ، بل يجب أن  كون هذا 

القتتانوني القتتا م عبتتر فتتر  اللوجبتتات، هتتو أهتتم عناصتتر القتترار اادارن القابتتل ل طعتتن ألتتام 
لج تتل شتتورى الدولتتةا  ذ لتت ل كتتل القتترارات التتتي تصتتدر عتتن الستت طات اادار،تتة هتتي  تترارات 

ار،ا  عنتدلا  كتون لتضتلنا   لتٍر أو  لاال ة ع   ا  ل بلواجهة ا فرادا حيث  كون القرار  جب
 ا 3سلوجبات لحددة

ولتن أثر  انوني لعتين،  ثاادارة عندلا تصدر  رارا   دار،ا  فانها تهدذ لن ورا    ل   حدا و
ااثتتار الستت ب ة التتتي تنتتتج عتتن القتترار اادارن هتتي وحتتدها التتتي تبتترر بتتين هتتذه ااثتتار، فتتان 

فتتال  قبتتل القتترار  ،ا  ذا كانتتت آثتتار القتترار  يجاب تتةلراجعتتة اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طةا وألتت
لرستتوم العفتتو بلتتا  عن تت  لتتن ستتحب ثال   " ن فتتطعتتن اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة، اايجتابي ل

العقوبة اللو عتة، ا تقبتل لراجعتة الطعتن بت  لتن الل عفت  عنت ،  نت  لتم ي حت  بت  أن ضترر، 
 جتتااة هتتدم بنتتاد صتتدرت "ا و 4ستتت بتتل ع تت  العكتتل حقتت  لتت  فوا تتد هتتي العفتتو عتتن عقوبتتة طال

بااستناد  ل  ط ب لتن صتاحب البنتاد، فتان هتذه ااجتااة ا تقبتل الطعتن لتن طالتب ااجتااة 
ب  وا  لكن أن تكتون هتذه ااجتااة ل حقتة ل ضترر بصتاحب اادارة بقرارها  د نفَّذت لطال  ن

 ا 5س"العال ة
 

   قرارات إدارية ألحقت ضررًا  بالمستدعي ثانيًا: 
 

                                                 
(1)
 

ا -دمحم كامل ليلهد. 
لمصدر نفسه
 .141ص 

(2)
 
ل

.41مزيد من التفصيل، انظر ص
 

(
3
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p44 

. 
(

4
)C.E. 22 mars 1967, Graveleau, RDP 1967 p1257 . 

(
5
)C.E. 28 avril 1986, Mme Allard-Latour, Dr. adm. 1986, n° 302.   
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 ن أن شتترٍل نظتترٍن للعنتت  الضتترر التتذن  لكتتن أن ي حقتت  القتترار اادارن باللستتتدعي  -121
لتا لتم يتدعَّم  و كون كاف ا  لقبو  لراجعتة اابطتا  لتجتاوا حتد الست طة، يبقت  شترحا  غيتر واذٍ 

القضاد لتس شترر الضترر لقبتو  لراجعتة اابطتا  لتجتاوا   بألث ة اجتهاد ة تبي  ن كي  تعاط
 حد الس طةا 

لرستتوم اللوافقتتة ع تت   تترار لج تتل القضتتاد   "الل حقتتة ل ضتترر كأمثتددة عددن المراسددي نتتذكر 
 ا  1س"ا ع   بانهاد خدلة القاضي، هو الذن  قبل الطعن

 

التتتبالغ الصتتتادر عتتتن وا،تتتر الداخ  تتتة التتتذن  فتتتر  لوجبتتتات "  نتتتذكر القدددرارات الوزاريدددةولتتتن 
شتتراذ ع تت  انتخاباتهتتا، أو جديتتدة ع تت  الجلع تتات، وهتتي لوجبتتات تلتتل جتتوهر حر،تهتتا كاا

تو  س جااد  قضي بسحب ااعتراذ بها أو بكل جلع ة ا ت تام بهذه اللوجبات، فان  يترتتب 
عتتن هتتذا التتبالغ  لحتتا  الضتترر ع تت  وجتت  ال قتتين نظتترا  للتتا يرتبتت  لتتن آثتتار  انون تتة تري  تتر لتتن 

الغ الصتتادر عتتن التتب"و ا 8س"اللركتتا القتتانوني لألشتتخاف والهي تتات سالجلع ات اللختتاطبين بتت 
وا،ر اا تصاد الوطني الذن  حدد استتيراد التد ي  ا جنبتي لتن أن نتو  كتان بكل تات تقررهتا 
التتواارة ع تتت  ضتتود احت اجتتتات التتبالد، فتتتان هتتتذا التتبالغ تضتتتلن  تترارا  نافتتتذا  لتتن شتتتأن   لحتتتا  

ااخطتتتتار اللوجتتتت   لتتتت  اللستتتتتوردين بتع يتتتت  تستتتت  م رختتتتف استتتتتيراد ا لتتتتالل "و ا 3س"الضتتتترر
ور،د البوتاسيوم لتن جلهور،تات ااتحتاد الستوف اتي الستاب ، لت  صتفة القترار اادارن التذن وك 

 تترار وا،تتر الترع تتة الوطن تتة والشتتباب والر،اضتتة باجتتااة فتتت  "ا و 4س"لتتن شتتأن  أن ي حتت  لظ لتتة
الكتتتاب الصتتادر عتتن و" ا 5س"لدرستتة خاصتتة ينتلتتي  لتت  ف تتة القتترارات اادار،تتة النافتتذة والضتتارة

ون الب د تتة والقرو تتة واللتضتتلن وجتتوب التو تت  عتتن العلتتل فتتي البنتتاد التتذن  شتتاد وا،تتر الشتت  
ع تتتت  العقتتتتار اللتتتتذكور وتقتتتتد م ل تتتت  ختتتترا ط ل بنتتتتاد اللط تتتتوب لجانتتتتب اللكتتتتتب الفنتتتتي وفقتتتتا  
لألصتتو ا فتتان هتتذا اللضتتلون يجعتتل لنتت  أكثتتر لتتن توصتت ة أو لراستت ة داخ  تتة  نتت   فتتر  

                                                 
 .3ص 1191، أ.ج.  ./ الدولة، م.إ. 1199كانون األول  12تاريخ  1119( م.ش. قرار رقم  1)
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 ترار وا،تر اا تصتاد التوطني "و ا 1س" انون تا  جديتدا   لوجبات ع   الرير وبالتتالي ينشت  وضتعا  
بتك يتت  الشتتركة برستتم اللرا بتتة ، ي قتتي ع تت  عتتات  الجهتتة اللستتتدع ة لوجبتتا  واضتتحا  ولحتتددا  
لس ط ب تنفيذ هذا اللوجب ضلن له ة لعينة وتحت طا  ة تتدابير اجر،تة للتا  شتكل القترار 

قابتتة أصتتحاب لحطتتات اللحرو تتات فتتي  تترار وا،تتر العلتتل بحتتل لج تتل  دارة ن"و ا 8س"الضتتار
لبنان وتشكيل لجنة ل  تة ادارة أعلا  النقابتة هتو لتن القترارات اادار،تة التتي لهتا  توة التنفيتذ 
والتي لن شانها  لحا  ضرر، لصدوره عن وا،ر العلتل الست طة غيتر الصتالحة اتختاذه للتا 

 ا 3س" قتضي اعتباره باطال  وكأن  لم  كن
 

للبتتاني  اللتضتتلن اا عتتاا برفتتس كتتتاب لتتدير الطتتر  وا  نتتذكرت العامددة قددرارات اإلدارالتتن و 
تالف تا   ،وااعالنات القا لة ع ت  الطتر  العالتة وضتلن ثالثتين لتترا  لتن هتذه الطتر   ا علدة

ن بتتتا لر، لتتت   تتتوة التنفيتتتذ لتتتن شتتتأن   لحتتتا  الضتتترر و لتتتن أن ينتاعهتتتا علتتتا  اادارة اللولجتتت
ل ة الذن تضلن ألرا  ادارة حصر التبت  والتنبتام بعتدم اللوافقتة كتاب واارة اللاو"،  4س"با فراد

، فتان هتذا اللتذكورةاادارة بت  و د تقيدت  ،ع   نقل رخف اراعة التب  لن  ضاد  ل   ضاد
وأح انتتتتا   لكتتتتن أن  صتتتتب  العلتتتتل ،  5س"الكتتتتتاب هتتتتو  تتتترار نافتتتتذ وضتتتتار بلصتتتتال  اللستتتتتدعين

 اافتتتادة الصتتتادرة عتتتن "  ا  باللستتتتدعين، فلتتتثال  التلهيتتتدن علتتتال   تتتابال  ل طعتتتن  ذا ألحتتت  ضتتترر 
هذه اافتادة هتي فتي لجلع ة أجنب ة فعضاد الهي ة التأس س ة أ سلاد اللتضلنة أواارة الداخ  ة 

كتون الرابطتة اللنتون تأس ستها هتي جلع تتة  ،د لصتدور لرستوم بتالع م والخبتتر له  ت ا   ترار  ،الوا تس
لبن تتتة ع تتت  نفتتتل الط تتتب  أختتترى  فتتتادة  عطتتاد   لتتت واارة الداخ  تتتة فتتتاذا علتتتدت  غيتتر لبنان تتتةا

الجهتتتتة  أستتتتلادغيتتتتر  بأستتتتلاد  نلتتتتاة وعتتتتنفل صتتتت رة هتتتتذه اافتتتتادة قاللتع تتتت  باافتتتتادة الستتتتاب
، ل لستتتدعين بالعلتتل ااذنن صتت رة اافتتادة والكتتتاب اللرفتت  بهتتا واللتضتتلن فتتا اللستتتدع ةا

دارن النافتذ كلتا  عطت  عطت  هتذه اافتادة صتفة القترار اا،  ر،ثلا  صدر لرسوم الع م والخبر
اافتتادة ا ولت  الصتتفة نفستها بحيتتث تعتبتتر  اللطعتون فيهتتا والتتي ت رتتي ضتلنا   ا ختترى اافتادة 

                                                 
 .122ص 1م 2113لعام  14قيبة والصفرا، م.ق.إ. العدد ، جورج حاتم ونجلة جبر / الدولة وبلدية الع1111تشرين الثاني  11تاريخ 11-111/11م.ش. قرار رقم(1)
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،  1سالقضتتتاد ألتتتام لكتتتن الطعتتتن ف تتت  ، و   الضتتترر باللستتتتدعينحتتتي  نافتتتذا    تتترارا   ا ختتترى هتتتي 
عي كتتتتاب لصتتت حة الصتتترف ات التتتذن بتتتت بتتتالخالذ التتتذن كتتتان  ا لتتتا  بتتتين اادارة واللستتتتد"و

كتتاب ر ت ل دا ترة استتيراد "و ، 8س"ل  صفة القرار اادارن النافتذ ،ورفا   حو  فرو ات الرواتب
 جبتتتار اللستتتتدعي ع تتت  التقيتتتد بأحكتتتام  تتتانون لااولتتتة لهنتتتة ، اللتضتتتلن ا دو تتتة وتصتتتديرها

ا لتر التذن  ضتس ع  ت  أعبتاد   ،الصيدلة في شأن بع  ا دو ة التي كان  ستتوردها و،ب عهتا
كتاب لتدير عتام "ا و 3س"ف كون ل  صفات القرار اادارن النافذ والضار ،عهد ل  بها جديدة ا

النقتتل يتترف  بلوجبتت  التتترخ ف ل لستتتدع ة بنقتتل الركتتاب النظتتالي والعتتار  ع تت  خطوطهتتا 
 ، 4س"النظال تتتتتة ل شتتتتتحن لب تتتتتدان الشتتتتتر  ا  صتتتتت ، لتتتتت  صتتتتتفة القتتتتترار اادارن النافتتتتتذ والضتتتتتار

س و  اا   لي عن ااثتار، ل شتركة الحاصت ة ع ت  رخصتة بنتاد التع  لات التي يوجهها الل"و
ن تتقيد بتع  لات ا فان هذه التع  لات تشكل  ترارا  ل حقتا  للظ لتة أالقانون ب لهاي ا  ،في لنطقةٍ 

 ا 5س"بالشركة اللستدع ة و كون  ابال  ل طعن
 

ار تقيت م ا داد  "  تر اللرتبطة باادارة اللركا،ة نتذكرالستيات اإلدارية المسوقتة ولن  رارات 
و، ثر في حق قة لا يتضلن  وانعكاسات  ع   اللركتا القتانوني  ،يولد بذات  آثارا   انون ة جديدة

ال ينتدرج بالتتالي فتي  طتار ااجترادات فل لستدعي، و ستهدف  في حقو   ولوجبات  الوظ ف ة، 
تستتيير العلتتل الداخ  تتة، كتتالتي تصتتدر عتتن التتر  ل التس ستت ي فتتي لواجهتتة لر وستت   بقصتتد 

القتترار الصتتادر عتتن لتتدير عتتام التنظتت م اللتتدني اللتضتتلن عتتدم "ا و 6س"العتتادن ل لرفتت  العتتام
اللوافقتة ع تت  تستتو ة لخالفتتة البنتتاد و،نطتون ع تت  الصتتفات الالالتتة اتصتتاف  بتتالقرار اادارن 

 ا 7س"النافذ والضار وبالتالي  ابل ل طعن ألام هذا اللج ل  ن  أثر في وضع ة اللستدعي
 

                                                 
 . 231ص 2م 1119وزارة الداخلية، م.ق.إ.  -ن/الدولة، رابطة الجالية المصرية في لبنا1119آذار  29تاريخ 431( م.ش. قرار رقم1)
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 . 212ص 1112، سابا مخباط / الدولة، م.ق.إ. 1114تشرين الثاني  12تاريخ 241( م.ش. قرار رقم3)
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القتتترار الصتتتادر عتتتن لحتتتافا جبتتتل لبنتتتان يتضتتتلن اا عتتتاا   "نتتتذكر المحددداق  ن ولتتتن  تتترارات
تنفيتذ لتا ورد فتي تقر،تر اللرا تب الصتحي والتذن  قتترل ف ت   االتة ختاان الرتاا ، بلقا لقام اللتن

بيتتتتت الشتتتتعار،  شتتتتكل القتتتترار النافتتتتذ  164لتتتتن ع تتتت  ستتتتط  البنتتتتاد القتتتتا م ع تتتت  العقتتتتار ر تتتتم 
كتت  يتتد اللختتتار هتتو  تترار  دارن  تتا م بذاتتت  و،بقتت  كتتذلم  لتت  أن  ستتقط   تترار"و ، 1س"والضتتار

كتتاب لحتافا جبتل لبنتان "و ، 8س"لفعول  ت قا  ا  ببرادة اللختار للا نسب  ل   وأوجب ك  يتده
بقبو  رجو  العضتو فتي اللج تل الب تدن لب د تة فار،تا عتن استتقالت  ودعوتت  لحضتور ج ستات 

رار لحافا جبتل لبنتان بتشتكيل لجنتة فاحصتة ع ت  " و ، 3س"هذا اللج ل، هو  رار  دارن نافذ
وجتتت  غيتتتر  تتتانوني تتتتتوافر ف تتت  صتتتفتا النفتتتاذ والضتتترر، بتتتدليل أنتتت  جتتترى تنفيتتتذه، بق تتتام ال جنتتتة 

وتك يت   ،كتاب لحافا لدينة بيروت بو ت  لتن  الرخصتة اللط وبتة"و ، 4س"الفاحصة بلهلتها
صل في الناا ا فتان تو ت  اادارة عتن لتن  الفر،  ا كثر عج ة, بلراجعة القضاد اللدني ل ف

الرخصتتة اللط وبتتة  جتتل غيتتر لعتتين يتتواان رفتت  اادارة لتتن  هتتذه الرخصتتة و عتبتتر  تتترارا  
 ا 5س" دار،ا  نافذا  لن شأن   لحا  الضرر باللستدعي

 

 102 رار ر  ل ب د ة جل الديب بوضس اليد ع   العقار ر م "  نذكر القرارات البتديةولن 
لن  هو ،خال  ثالثين يولا  لن تار،  التب    باخال  اللستدعي  وعانذار ،جل الديب
كتاب ر  ل "و ، 6س"الضرر باللستدعي  لحا   ل  ابحا  تنفيذه  دنالتي ت اادار،ةالقرارات 

ب د ة صيدا اللتضلن أن اللرجس الصال  لبت  انون ة البناد لن الوجهة الفن ة هو التنظ م 
  الب د ة ل   اللعال ة ابداد الرأنا فهذا الكتاب لقرونا  برف  اللدني الذن ترسل  ل 

 ،لهم حكلا  في البناد ا   عتبر بلثابة رف  اعتبار اللستدعين لرخص ،استالم الرسوم
 رار اللرجس الب دن اللختف بتك ي  اللستدعي "و ، 7س"وبالتالي فهو  عتبر  رارا  نافذا  وضارا  
الترخ ف بلا يتف  لس التخط طا فان هذا التك ي   تصح   الخرا ط اللقدلة لن  لس
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بتصح   الخرا ط ع   الوج  اللبين  حلل ضلنا  لعن  رف  الط ب ع   ا سل الواردة 
الكتاب اللوج  لن ر  ل الب د ة "، و 1س"ف  ، وهو  رار  دارن نافذ لن شأن   لحا  الضرر

النافذ والضار، وذلم لصدوره عن   ل  لالكي البناد، يتلتس بكالل لواصفات القرار اادارن 
س طة  دار،ة ولتضلن  أحكالا  لن شأنها أن تعد    في الوضع ة القانون ة القا لة بالنسبة 
ل لستدعي لناح ة حرلان  لن حق  في التلديد القانوني اجارت  في البناد اللط وب  خال  ، 

  ا 8س"أن لن  شرا  اللأجور
 

القترار الصتادر عتن لج تل الجالعتة بترف  تستجيل "  رنتذك المؤسسدات العامدةولن  رارات 
اللستتتدعي أدى بحتتد ذاتتت   لتت   نتتتاج لفاعيتتل تلث تتت بعتتدم تلكتتين اللستتتدعي لتتن التحصتتيل 

ااحالتتة الصتتتادرة عتتتن ر تتت ل "و ا 3س"الع لتتي لعتتتاٍم جتتتالعي ف عتبتتتر هتتذا القتتترار لنشتتت ا  ل ضتتترر
لستتتدع ة لتتس الجالعتتة ال بنان تتة الجالعتتة ال بنان تتة لتتس لتتا نتتتج عنهتتا لتتن عتتدم تجديتتد تعا تتد ال

 ا   4س"تشكل  رارا   دار،ا  ل   وة التنفيذ ولن شأن   لحا  الضرر
 

   تلحق أي ضرر أو مظلمة بالمستدعي قرارات إدارية لمثالثًا: 

 لتتتتتا  ن العلتتتتتل  ،فتتتتتي حتتتتتااٍت عديتتتتتدة رفتتتتت  القاضتتتتتي اادارن الطعتتتتتون اللوجهتتتتتة -128
وكتتتتاب الشتتتكر  ، 5سكعتتترو  ووعتتتود اادارة ارن،ف تتت  لتتت ل لتتت  طب عتتتة القتتترار ااداللطعتتتون 
 ا 7س ذا تضلنت عناصر تنفيذ ة  ا  ، 6سوالتقدير

ذا ا و  2سالقرار اللجرد لن أن أثر ع   حقو  وواجبات اللعني بها، ل ل ل  صتفة القترارف لتم ان
نلتا ا تصترت  رادتهتا ع ت  التتاام  تنصرذ ن ة اادارة  ل   صدار  رار لنش   حكام لعينتة وان
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 2119فرشيما، م.ق.إ. ، نعمان الخوري/ بلدية ك2112كانون األول  24تاريخ  192( م.ش. قرار رقم 

 .342ص
 .1499ص 2119لعام 4، روكز مهنا/ الجامعة اللبنانية، مجلة العدل العدد2112تشرين األول  21تاريخ 99( م.ش. قرار رقم3)

 .223ص 1م 2114، الدكتورة آمال الفخري/ الجامعة اللبنانية، م.ق.إ. 2111كانون الثاني  11تاريخ  119( م.ش. قرار رقم 4)

(5)C.E. 2 mars 1962, Thirion, AJDA 1962 p636.  
د. غسمان العمويني  / الدولمة  29/9/2113تاريخ 2113ـ  213/2112( م.ش. قرار رقم  9)

و
الجامعمة اللبنانيمة

فمي كتابمه  د. فموزت فرحمات، ذكمره 

محطات اجتهادية هامة في قضاء مجلس شورى الدولة اللبناني.
 

(7)C.E. 8 décembre 1944, Lalos, S. 1945, III, p32.  
(8)C.E. 27 novembre 1995, Pinault, Dr. adm.1995, comm743.  
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نتتتتاد الستتتتجل العقتتتتارن حكتتتتم القتتتتانون والنصتتتتوف اللرع تتتتة ااجتتتتراد، فتتتتال نكتتتتون ألتتتتام  تتتترار أل
كتاب اللدير العام ل طر،  واللباني الذن  فيد بتأن التواارة التتابس لهتا لتم تجتر أ تة و" ا 1س دارن 

استتتتلالم ع تتت  العقتتتار ا  قبتتتل الطعتتتن ألتتتام هتتتذا اللج تتتل كونتتت  ا  ستتتتجلس شتتترور القتتترار 
ا  عتتدو كونتت   حالتتة داخ  تتة  ،كتتتاب ألتتين عتتام لج تتل التتواراد"ا و 8س"الضتتاراادارن النافتتذ و 

 عتتادة لشتترو  لرستتوم »لوجهتتة  لتت  اللدير،تتة العالتتة  لتتن الدولتتة بتتدليل أنهتتا تضتتلنت عبتتارة 
وهتتتتذا اللشتتتترو  التتتتذن لتتتتم  قتتتتترن بتو  تتتتس وا،تتتتر الداخ  تتتتة ور تتتت ل  «اااالالطتتتتال  وأختتتتذ الع تتتتم

نوني و فتقتتتر  لتتت  العناصتتتر الضتتترور،ة لتكتتتو،ن القتتترار الجلهور،تتتة يبقتتت  بتتتدون ان لفعتتتو   تتتا
 ا 3سلرجس الذن أصدره أو لجهة لفعول "اادارن النافذ  ن لجهة ال
، لقتترار اللطعتتون ف تت فتتي ا يتبتتين عنصتتر الضتترر،  ذا لتتم لراجعتتةو علتتد ااجتهتتاد  لتت  رد   ال

اع تا  ل جلاعتة لع َّقتا  القرار الذن يبقي الناا  الناش  عن انتخاب اللستدع  ضده ر " ن فلثال   
فهتتذا  ،بتتين الفتتر،قين باعتبتتار أن الفصتتل فتتي هتتذا النتتاا   عتتود  لتت  اللحتتاكم العدل تتة اللختصتتة

 ، 4س"القتترار لتت ل لتتن شتتأن   لحتتا  الضتترر طاللتتا أن ا لتتر يختترج لتتن صتتالح ة لتتن أصتتدره
ن ي حت  القرار الذن لم يتضلن أن تعديل ل رسوم السابقة، فهتذا  عنتي أنت  لت ل لتن شتأن  أ"و

القتترار التتذن ي تتام الجهتتة اللستتتدع ة بضتترورة احتتترام نصتتوف "و،  5س"أن ضتترر باللستتتدعي
دون أن يتضتلن أن  لتاام صتر،  بضترورة الق تام و القانون دون أن يتطتر   لت  ك ف تة التنفيتذ، 

ال  عتبتتر فتت ،بلوجبتتات لعينتتة، ودون أن  ي حقتت   تترار يوضتت  أو يتتذكر ك ف تتة تنفيتتذ لضتتلون 
 ا 6س"   لحا  ضرر رارا  لن شأن

 
 

 اندماج شرط المصلحة بشرط الضرر  الفقرة الثالثة:
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يرعط الفق  وااجتهاد بين شرر تأثير القرار ع ت  اللركتا القتانوني ل طتاعن أو  لحا ت   -123
الضرر أو اللظ لة وعين اللص حة فتي اادعتاد، لستبٍب جتوهرن هتو أن انتفتاد الضترر  عتدم 

   ثلتتة لحتتل لتقتتد م اللراجعتتة ولتتا تشتتتلل ع  تت  لتتن لطالتتبا وا يبقتت ،اللصتت حة فتتي اادعتتاد
نلتا هتو  وهو باللقابل ا   عدم القترار، فعنصتر الضترر ا يتدخل فتي تركيبتة القترار اادارن، وان

 لفاعيل ا ثر الخارجي الذن  حدث  القرار ع   الريرا
اللركتا اللتادن أو  ا تت ثر بطب عتهتا فتي، و القرارات أو ا علا  الصادرة لتن اادارةلهذا فان 

لتتا  لي  تتا فا  1سالقتانوني أو اللعنتتون ل لتتدعي اا فتتال  صتت و أن تكتون لحتتال  ل لراجعتتة القضتتا  ة
اللصتت حة هتتي أنهتتا عال تتة بتتين شتتخف الطتتاعن وعتتين القتترار، ول ستتت جتتادا  لتتن هتتذا القتترار، 

، فتظهتتر فتتالقرار ا  كتتون ل حقتتا  ل ضتترر  ا بستتبب تتتأثيره فتتي الوضتتع ة القانون تتة ل لستتتدعي
بأوضتتتتا   ضتتتتارٍ  تعتتتتديلٍ لتتتتن القتتتترار    حدثتتتتلتتتتا العال تتتتة بتتتتين القتتتترار ووضتتتتع ة اللستتتتتدعي ب

وكأنتت  عال تة بتتين اللستتتدعي والقتترار، وأن  ،رر ستتدعي، فيبتتدو لتتن هتتذه الااو تة شتترر الضتتالل
ا فعنتدلا نقتو  بتأن  ترارا  ألحت  ضتررا   8سهذه العال ة لا هي  ا عناصتر اللصت حة اللتضتررة

هتتتذا يثبتتتت أنتتت  هتتتو اللحتتتل اللباشتتتر ل قتتترار اللطعتتتون، للتتتا يتتتد و ع تتت  اللفهتتتوم باللستتتتدعي ف
   ا 3سالذاتي أو الشخصي ل قرار الل ح  ل ضرر

أن هتتذا الضتترر لتت ل عنصتترا  و  ،ذات تتة الضتترر وارتباطتت  بشتتخف اللستتتدعي ستتتد و ع تت   و 
خاطتب ي القرار، لن خال   بو  طعن شخف ثالث غيتر اللعنتي أو الللوضوع ا  لوجودا  ف

فلنتتذ صتدور القترار اادارن يتحتدد نطتا  اللصتال  اللتع قتتة ا  ذا لتا ألحت  بت  ضتررا   ،بتالقرار
بها وا شخاف الذين تضررت لصتالحهم لتن جتراد صتدورها لكتن  الحتا بتأن ااشتترام فتي 
نطتتا  اللصتتال  اللتع قتتة بتتالقرارات ا  كفتتي وحتتده لقبتتو  اللراجعتتةا بحيتتث ا تقبتتل اللراجعتتة 

ب اللص حة اللتضترر، والتذن أثَّتر القترار ست ب ا  لباشترة   فتي لركتاه الشخصتيا  ا لن صاح
أن اللوظَّت   ،فان هذا القرار  ستفيد لن  اللخاطب اللباشتر بت  ،كحالة القرار بتعيين لوظ 

فلتن  ،اللعيَّن، ولكن باالكان أن  كون  ترار التعيتين اللتذكور  تد ألحت  ضتررا  بلوظتٍ  آختر

                                                 
الجزء ال -القضاء إداري -د. ادوار عيد( 1)

أ
م -ول

رجع سبق ذكره
 .31بند 114ص 

(
2
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p90 

. 
(

3
)N'Guyen Van Bong-  OP. Cit p91 . 
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غتتم ر لتن اللوظت  اللتضتترر فقتط، ا القترار  كتون  تتابال  للراجعتة اابطتتا   ن هتتذ ،هتذه الااو تة
  ا 1سعدم لخاطبة هذا القرار ل 

فقتتترة خاصتتتة فتتتي أطروحتتتت  اثبتتتات هتتتذا التتتترابط بتتتين اللصتتت حة  Van Bongأفتتترد لقتتتد و 
والضتترر، وعتتيَّن آراد أكثتتر لتتن فق تتٍ   تتانوني  ستتيرون بهتتذا التوجتت ، وعنظتترهم ا  لكتتن الطعتتن 

بتتتتين لفهتتتتوم الضتتتترر وعتتتتين وطيتتتتدة  ا  ذا ألحتتتت  أذى باللستتتتتدعي، فهنتتتتام عال تتتتة بتتتتالقرار 
ا بل  ن لج ل الدولة الفرنسي  ستخدم تتارة  عنصتر الضترر  8ساللص حة التي تبرر اللراجعة

ا فكتتال   3سوتتتارة  أختترى شتترر اللصتت حة ل قبتتل أو يتترف  لراجعتتة اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة
 ذات ان في دعوى اابطا  لتجاوا حد الس طةا لن اللص حة والضرر هلا شرطان 

ر لتتتتن ختتتتال   عال تتتتت  بتتتتالقرار ، و تعيتتتتين التتتتدا رة التتتتتي يوجتتتتد فيهتتتتا اللستتتتتدعيفاللصتتتت حة تقتتتتدَّ
ع تتتتت  الوضتتتتتع ة الخاصتتتتتة القتتتتترار  أثتتتتترظهتتتتتر لتتتتتن ختتتتتال  اللطعتتتتتون ف تتتتت ، ألتتتتتا الضتتتتترر ف 

 ا 4سل لستدعي
جتدها واضتحة أ ضتا  فتي نظتام وهذا الترابط بين شرر الضرر في القترار اادارن واللصت حة ن

لج تتتل شتتتورى الدولتتتة ال بنتتتاني، فقتتتد وردت اللادتتتتان اللتع قتتتتان بتتتالقرار الضتتتار واللصتتت حة 
بصتتتتتورة لتراتبتتتتتة فالضتتتتترر كشتتتتترر لتقتتتتتد م لراجعتتتتتة اابطتتتتتا  لتجتتتتتاوا حتتتتتد الستتتتت طة ورد فتتتتتي 

لتن نظتام اللج تل عتن اللصت حة بنصتها ع ت  أنت  "  106 اللتادةلن ثمَّ تحدثت  105اللادة
 شخصتت ة لصتت حة لتت  أن يثبتتت للتتن  ا الستت طة حتتد تجتتاوا بستتبب اابطتتا  ط تتب  قبتتل ا

   ا 5سف   اللطعون  القرار  بطا  في لشروعة لباشرة
 

ذا  رأنا حيث ات ا حكام القضتا  ة التتي تعتالج لتدى تتوافر شترر اللصت حة، نالحتا  -124 وان
عتتن الضتترر التتذن ستتبب   بأنهتا تتحتتدث عتتن تتتأثير القتترار ع تت  اللركتتا القتتانوني ل لستتتدعي أو

 ، فلثال  القرار

                                                 
(

1
)N'Guyen Van Bong-  OP. Cit p 99. 

(
2
)N'Guyen Van Bong-  OP. Cit p 101. 

(
3
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(
4
)N'Guyen Van Bong-  OP. Cit p 105. 
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تتحقت  عنتدلا  كتون القترار اللطعتون ف ت   ،اللص حة الواجب توافرها في لراجعة اابطا " ن 
بحيتث  كتون  ،أو اللتل بحقو ت  ولصتالح  ،لن شأن  التأثير فتي اللركتا القتانوني ل لستتدعي

بطتتا  القتترار اللطعتتون ف تت  ن  لتت  تحستتين هتتذا أن يتت د ،لتتن شتتأن الطعتتن فتتي حتتا   بولتت  وان
نطَّ تس ا وفتي حيث تة أكثتر صتراحة ووضتوحا   1س"اللركا أو  االتة الضترر التذن ولتده هتذا القترار

لعنتت  التتدلج بتتين اللصتت حة وشتترر الضتترر فتتي القتترار اادارن " شتتترر لقاب  تتة الطعتتن ع تت  
 بتتتالقرار بهتتتذه الطر،قتتتة أن  كتتتون نافتتتذا  وضتتتارا  بلصتتت حة الطتتتاعن تحتتتت طا  تتتة التتترد انتفتتتاد

ا  كلا نقرأ فتي حكتٍم آختر  "أن لراجعتات اابطتا  ألتام لج تل شتورى الدولتة ا  8ساللص حة"
تقتتتدم  ا ضتتتد  تتترارات  دار،تتتة نافتتتذة لتتتن شتتتأنها أن ت حتتت  ضتتتررا  با شتتتخاف تتأستتتل ع  تتت  
لصتتت حتهم بط تتتتب اابطتتتتا ا وأن   اب  تتتتة القتتتترار اادارن ل طعتتتن تتو تتتت  ع تتتت  شتتتترطي نفتتتتاذه 

لحتا  الضترر بصتتاحب العال وثبتتوت عتدم  لحتتا  علتل  دارن لضتترٍر بشتخٍف طب عتتٍي    تة،وان
أو اعتبارٍن لعين  حو  دون  لكان ة  بو  الطعتن اللقتدم لتن هتذا الشتخف الرالتي ابطالت ، 
 ذ أن ا علتتتا  التتتتي يثبتتتت كونهتتتا لج بتتتة ضتتترر، ولصتتتدر لستتتال غيتتتر لشتتترو   وضتتتا  

ا أو  3سبتل لجتوده ل طعتن بهتا"وللراكا هذا الشخف التي يرعاهتا القتانون، هتي وحتدها التتي تق
 قتتتو  "أن اللصتتت حة اللط تتتوب توفرهتتتا فتتتي لراجعتتتة اابطتتتا  هتتتي التتتتي تنشتتتأ عتتتن أن وضتتتس 
 كتتون لصتتاحب العال تتة لصتت حة أكيتتدة ولشتتروعة ولباشتترة فتتي اللحافظتتة ع  تت ا وتتتتوفر فتتي 

ر فتتي أثَّتت تتد  ،عنتتدلا  كتتون القتترار اللطعتتون ف تت  ،صتتاحب العال تتة التتذن  طعتتن بقتترار  دارن 
بطتتا  القتترار لر  كتتاه تتتأثيرا  أكيتتدا  وواضتتحا ، بحيتتث ستت كون لتتن شتتأن الطعتتن، فتتي حتتا   بولتت  وان

ا   4ساللطعون ف ت ، آن يا،تل الضترر التذن ولَّتده هتذا القترار ع ت  اللركتا القتانوني التذن لست "
ن هذا اللركا  ذا لا اختف  القرار واا  نتيجة  لابطا  القضا ي  ا 5سبحيث يتحسَّ

 حة ل لقاضتتاة بحستتب اللفهتتوم اللعتلتتد لتتن  بتتل القاضتتي اادارن يتوجتتب ولتبر،تتر وجتتود لصتت
،نبرتتي أن تكتتون هتتذه ع تت  اللتقتتدم باللراجعتتة أن يثبتتت أن القتترار اللطعتتون ف تت   ستتيد  ل تت  و 

                                                 
 -310ف 1م 8005واارة الترع تتة والتع تت م العتتالي، ما ا ا  –شتترو  اللرحتتوم حستتين لستتعود/ الدولتتة ، لجنتتة ل8001كتتانون ا و   87تتتار،  842  ماشا  تترار ر تتم  1س

 ا311ف 1م 8005، نقابة أصحاب اللستشف ات الخاصة في لبنان / الدولة ، ما ا ا 8001كانون ا و   87تار،  849ماشا  رار ر م 

311ص 1م 1112/ الدولة، م.ق.إ. ، سيتي بنك بيروت1114شباط  11تاريخ  222( م.ش. قرار رقم2)
.

 

 . 214ص 2م 2114، الشركة العالمية للبث وحز  الكتائب اللبنانية/ الدولة، م.ق.إ. 2111شباط  29تاريخ 324( م.ش. قرار رقم3)

 . 12ص1114وزف شاوول، م.ق.إ القاضي ج –، القاضي يوسف سعد هللا الخوري / الدولة 1112تشرين الثاني  11تاريخ  13 -14/12( مجلس القضايا قرار رقم4)

 .112ص 1191منشورات دار النهضة العربية  -الكتا  األول -الرقابة على أعمال اإلدارة -د.  دمحم كامل ليله(2)



 

329 

تتتا تهتتتم  ااستتتادة لوجتتتودة حق قتتتة، أكيتتتدة، تنتتتا  لتتتن لنفعتتتة شتتترع ة، شخصتتت ة، ولباشتتترة،  و  لَّ
ا  ن العبتتترة الحق ق تتتة تتج تتت   1سد تتتا  كتتتان أم لعنو تتتا  نوع تتتة الضتتترر التتتذن يثيتتتره اللستتتتدعي لا

ا وا  كفتتتي أن  كتتتون  8سبوجتتتود الضتتتررا فتتتال لصتتت حة فتتتي اللقاضتتتاة  ذا لتتتا تخ تتت  الضتتترر
ا  نلتتتا   كتفتتت   3سالضتتترر لوجتتتودا  أو أكيتتتدا  بتتتل ينبرتتتي أ ضتتتا  أن ينتتتا  لتتتن لصتتت حة لشتتتروعة

بلقتضتت  القتترار اللطعتتون  ،بلجتترد اللستتال بلركتتا اللستتتدعي القتتانوني لتتن أن ناح تتة كانتتت
و"اللصتتت حة اللشتتتروعة هتتتي اللصتتت حة اللبن تتتة ع تتت  وضتتتٍس  تتتانونٍي ل طتتتاعن،  كتتتون  ا 4سف تتت 

القرار اللطعون ف    د لسَّ ، أن ت م اللص حة التي  حليها القانون، والتي ا بد لتن التثبتت 
 ا 5سلن وجودها،  بل البحث ف لا  ذا كانت آن ة أو لحتل ة"

س لفهوم كقر،نتة ع ت  جد تة  أكيتدشتلل النتتا ج الضتارة اللحتل تة ع ت  وجت   اللص حة ل و،توسَّ
الطتتاعن   فتادةلحصتو  الضتترر واحتلتا    لكتانف كتفتي القاضتتي بتأن  كتون هنتتام  ،اللراجعتة

القتتترار   بطتتتا  أنالقتتترار اللطعتتتون ف تتت  ولتتتو لتتتم  كتتتن لتتتن الل كتتتد   بطتتتا فتتتي اللستتتتقبل لتتتن 
لتم  عتد  شتترر لقبتو  ط تتب بحيتث، "  ا 6سأكيتدا   أو اللطعتون ف ت   كستب الطتاعن نفعتا  عتاجال  

أن  كون القرار اللطعون ف    د ألحت  الضترر باللستتدعي بتل  كفتي أن  كتون لتن  ،اابطا 
 ا 7س"شأن   لحا  الضرر ب ا وهذا الشرر يرتبط بتوافر اللص حة

تتر القضتتاد اللصتترن شتترر اللصتت حة اللباشتترة واللشتتروعة كتتون فيهتتا حالتتة التتتي  أنتت  الب ،وفسَّ
أثَّتتر ف تت  القتترار اللطعتتون ف تت  تتتأثيرا  لباشتترا ، "فتتدعوى اابطتتا    تتانونيٍ وضتتٍس اللستتتدعي فتتي 

وهي ترلي  ل  اختصام القرار ذات  وكش  شوا ب  وعيوب  ا  شترر في  بولها ااستتناد  لت  
حتت  ل لتتدعي  بتتل اادارة، بتتل  كفتتي فتتي ذلتتم أن  كتتون لرافعهتتا لصتت حة شخصتت ة يتت ثر فيهتتا 
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و،نبرتتتي لهتتتذه اللصتتت حة لتتتن أجتتتل تقتتتد م لراجعتتتة  بطتتتا  القتتترار اادارن أن ا  1سثيرا  لباشتتترا  تتتتأ
تبقتت  لالالتتة ل طتتاعن حتتت  صتتدور الحكتتم، فتتاذا انتفتتت اللصتت حة عنتتد  صتتدار الحكتتم، فتتان 
ذلتتم  كتتون ستتببا  لتترد التتدعوى حتتت  ولتتو كانتتت هتتذه اللصتت حة لتتتوفرة ل طعتتن بتتالقرار اادارن 

د تقتد م اللراجعتةا فتتوفر اللصت حة العالتة لابطتا  ا  كفتي بذاتت  لقبتو  عند صتدوره ثتمَّ أثنتا
نلا يجب أن ي دن ط ب اابطا   لت  تحقيت  لصت حة  لراجعة اابطا  لتجاوا حد الس طة وان
خاصة وشخص ة بحيث ا تكون غا ة رافس الدعوى الدفا  عن لبدأ الشترع ة والصتال  العتام 

ا تحقيت  لصت حة شخصت ة  لت  تشتكل  ر،نتة كاف تة ع ت  جد تة اللراجعتة، بحيتث فقط، بل أ ض 
 ستتتتفيد الطتتتاعن لتتتن  بطتتتا  القتتترار اللطعتتتون ف تتت ، وبالتتتتالي فانتتت  ينظتتتر  لتتت  هتتتذه اللصتتت حة 
الشخص ة لن جهة تأثير القرار اللطعون ف   ع   اللستدعي، ولن جهة ووضس اللستتدعي 

   ا 8س ااد هذا القرار
لو   القضاد اادارن لجهة العال ة بين  لحا  وسنحاو  في هذه الفقرة أن نتعرَّذ ع   

 القرار  اادارن ل ضرر واللص حة في رفس الدعوىا وذلم لن خال  البندين ااتيين 
 ل ح  ل ضرر ن القرار اللطعون ف   لص حة توافر ال أوا   
 غير ل حٍ  ل ضررانتفاد اللص حة  ن القرار اللطعون ف   ثان ا   

 

 ملحق للضررلحة ألن القرار المطعون فيه المص توافر أواًل: 
 

فتتي  ستتواد   ، ن لستتال القتترار برافتتس التتدعوى، هتتو شتترر جتترت ع  تت  اللحتتاكم اادار،تتة -125
لكي تقبل دعوى اابطا  لتجاوا حد الس طةا وهو شترر بتديهي تقتضت    ،فرنسا أو في لبنان

 ،القتتترار القابتتتل ل طعتتتنطب عتتتة التكتتتو،ن التتتداخ ي ل قتتترار اادارن، وهتتتو اام ل فصتتتل لتتتا بتتتين 
 دار،ة ا خرى التي ا تقبل الطعناوالقرارات اا

 استبعاد طا فة لتن القترارات اادار،تة لتن لجتا  اابطتا ، ،و،ترتَّب ع   هذا الشرر القضا ي
العال تتتة بتتتين القتتترار الل حتتت  الضتتترر وشتتترر اللصتتت حة لقبتتتو  لراجعتتتة اابطتتتا ،  ولتوضتتت  

ستبعد شكال  بشتأن أعلتا  اادارة التتي اللراجعة ت   ن ن   "سنعر  ألث ة  ضا  ة توض    اللع
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للجتترد  بتتداد رأن ا ي الهتتا القتتانون هتتدذ أو ت ،هتتا  حتتداث آثتتار  انون تتةدا تستتتهدذ لتتن ورا
ا  1سأو  بتتتداد لالحظتتتات أو أعلتتتا  تكشتتت  فيهتتتا اادارة علتتتا تنتتتون عل تتت  لستتتتقبال   ،باعطا تتت 

ا تكتون  ا ضتتد  تترار  دارن نافتذ بذاتتت  ي حتت  لراجعتة اابطتتا  ألتتام لج تل شتتورى الدولتتة و"
ل لستتدعي التذن يترتبط لتس الجالعتة  كتون و" ا 8س"ضررا  شخص ا  ولباشرا  بصاحب اللص حة

أنشأت ل  لركاا   انون ا  شخص ا  لل  ب   ترار عتدم تجديتد عقتده، ف ت  لصت حة  تعا د ةٍ  برابطةٍ 
ر،تة التتي كتل القترارات أو ا علتا  اادال ب د ات لصت حة ل طعتن فتي "و  3س"ل طعن بهذا القرار

القتترار التتذن  ضتت  بحتتل لج تتل "ا و 4س"أو انعكاستتات ستت ب ة ع يهتتا  لكتتن أن  كتتون لهتتا آثتتار
 تتتتد لتتتتل بوضتتتتس اللستتتتتدعي  ،ا دارة الجلع تتتتة التعاون تتتتة وتعيتتتتين لجنتتتتة ل  تتتتتة ادارة اعلالهتتتت

و صتتاحب صتتفة القتتانوني اللتلثتتل بكونتت  ر تت ل لج تتل  دارة هتتذه التعاون تتةا وكتتل شتتخف هتت
 ا 5س"ولص حة لط ب  بطا  القرار الذن  عتبر ان   لل بوضع  القانوني و، ح  ب  ضررا  

 

 غير ملحٍق للضررانتفاء المصلحة ألن القرار المطعون فيه ثانيًا: 
 

 ن شتتترر  لحتتتا  الضتتترر عنتتتدلا  كتتتون غيتتتر لتتتتوفر فتتتي القتتترار اللطعتتتون ف تتت ، فانتتت   -126
لتجتتاوا حتتد الستت طة بشتتأن القتترار اللتتذكورا وتبعتتا  لتتذلم ا  حتتو  دون  بتتو  لراجعتتة اابطتتا  

تتتتوفر لتتدى اللستتتدعي اللصتت حة اللشتتروعة أن ت تتم اللصتت حة التتتي  حليهتتا القتتانون لط تتب 
 بطتتا  القتترار اللطعتتون ف تت ا وتكتتون لراجعتتة اابطتتا  والحالتتة هتتذه لستتتوجبة التترد لعتتدم تتتوفر 

ذا د 6سشتترطي  لحتتا  الضتترر واللصتت حة اللشتتروعة  قنتتا با لث تتة اللعروضتتة سيتضتت  لهتتا ا وان
أن هتذه القتترارات التتتي رفت  القضتتاد اادارن لراجعتتة  بطالهتا  نهتتا لتتم ت حت  الضتترر، تبقتت  
لحتفظتتتة بطب عتهتتتا كقتتتراٍر  دارن، وهتتتذا لتتتا ي كتتتد وجهتنتتتا القا لتتتة ع تتت  الفصتتتل بتتتين لراجعتتتة 

 اابطا  والقرار اادارنا
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ع   ثانو ة بشالون ل ل لن  «سين لسعود الرسل ةثانو ة ح»القرار الذن  ط   اسم لثال   "
شأن  أن ي ح  أن ضرر باللستدع ة،  نها لم تقدم الدليل ع   أن ثلة ضررا  لح  بها أو 

 رار لج ل الواراد باحالة "و ا 1س"بذكرى الشخف الذن تحلل اسل  وتسع   ل  تكر،ل 
    م الخروب  ل   –قر،عة لوضو  ت ا،م لشرو  اللدينة الصناع ة النلوذج ة الروابي ال

الن ابة العالة لدى ديوان اللحاسبةا ل ل لن شان  أن ي ح  الضرر ا كيد باللستدعي،  ذ 
أن  حالة الل    ل  الن ابة العالة لدى ديوان اللحاسبة ا  عطي اللستدعي الصفة 
ن واللص حة ل طعن بهذا القرار،  ن  لم يتعر   ن حٍ  لن حقو  اللستدعي، كلا أ

التحقي  الذن ستجر،  الن ابة العالة لدى ديوان اللحاسبة ل ل لن الضرورة أن ي دن  ل  
 لحا  الضرر باللستدعي كلا ا يتع   بح  لن حقو   أو في حالة  انون ة أثَّر فيها القرار 

 الت ليذ الذن لم   قبل في اللسكن الجالعي، ا"و ا 8ساللط وب  بطال  تأثيرا  لباشرا  وأكيدا  
 ستط س الطعن في القرارات الفرد ة التي  ب ت غيره لن التالليذ ، طاللا أن  ل ل هنام لن 

  ا 3س"عال ة سبب ة بين رف  ط ب  و بو  ط بات غيره لن التالليذ
تتتار،   4517لتت ل لتتن لصتت حة اللستتتدعي ط تتب  بطتتا  اللتتادة الثالثتتة لتتن اللرستتوم ر تتم "و

لرتتاد الل سستتات العالتتة بلوجتتب لرستتوما التتتي تلتتن  الحكولتتة حتت  دلتتج  13/18/1978 وان
 ن هتتتتذه اللصتتتت حة لبن تتتتة ع تتتت  ضتتتترٍر يبقتتتت  فتتتتي  طتتتتار التو تتتتس غيتتتتر ا كيتتتتد أو اللحتلتتتتل 
حصول ا و،بق  ل لستدعي الطعن في اللراس م اللذكورة في حا  صتدورها وتعر،ضتها حقتو  

ة  بطالتتت  ا سولتتتس ذلتتتم بقتتتي اللرستتتوم  تتترارا   دار،تتتا  رغتتتم رد لراجعتتت 4سأعضتتتا   ل ضتتت ا ااا"ا 
 رارات وا،ر الصناعة اللتضلنة تحديد الفر  بين سعر اللحرو ات الستا  ة وستعر ك فتهتاا "و

فتتتان هتتتذه القتتترارات أعفتتتت الشتتتركة اللستتتتدع ة لتتتن رستتتم الطتتتابس اللتتتالي ودلجتتتت اللصتتتار،  
وا رعتال فتتي بنتد واحتتد، لتت ل لتن شتتأن  أن يول  تتد ضتررا  ينتتا  لتتن لصت حة الجهتتة اللستتتدع ةا 

 ترار "و ا 5س"الضرر  ل ي رد اللراجعة كونها ا تقبتل  ا ضتد  ترار  دارن نافتذ وضتار وانتفاد
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 عالن نتا ج اللباراة ل ل لن شأن   لحا  الضرر باللستتدعي،  ن الضترر الالحت  بت  لت ل 
ناتجتا  عتتن القترار ذاتتت  بتتل هتو نتتاتج عتن فعتتل اللستتتدعي شخصت ا  بستتبب التناعت  عتتن التقتتدم 

ة بعتتد نجاحتت  فتتي اللبتتاراة الكتاب تتةا للتتا  ستتتوجب رد اللراجعتتة لعتتدم تتتوفر  لتت  اللبتتاراة الشتتفو 
 ذا لتتتتتم تبتتتتتين الجهتتتتتة اللستتتتتتدع ة لتتتتتا هتتتتتو الضتتتتترر التتتتتذن لحتتتتت  "وا  1س"لصتتتتت حة ل لستتتتتتدعي

بلصتتتتتالحها الشخصتتتتت ة لتتتتتن جتتتتتراد صتتتتتدور لرستتتتتوم  قضتتتتتي بتصتتتتتني   ر،تتتتتة لشتتتتتررة لركتتتتتاا  
يت و  تصتني   ر،تة كلركتا  لالصط اذ، بل ع   العكل، فانت  لتن ناح تة اللصت حة العالتة

القتتترار التتتذن "و ا 8س"لتتتن لراكتتتا ااصتتتط اذ  لتتت   عتتتالد شتتتأن القر،تتتة و،وليهتتتا لنتتتافس خاصتتتة
يتضتتلن تنظ لتتا  لطر،قتتة دفتتس أتعتتاب ا طبتتاد وذلتتم بتأديتهتتا لباشتترة  لتتيهم بلوجتتب حوالتتة لتتن 

لت ل لتن لصرذ لبنان، بدا  لن دفعها  ل  اللستشف  لتقوم هي بدورها بدفعها  ل  ا طبتاد 
شأن  التتأثير فتي اللركتا القتانوني ل لستشتف ات الخاصتة أو اللتل بحقو هتا ولصتالحها طاللتا 
انتت   قتضتتي تستتديد اللستتتحقات نفستتها، وفقتتا  ل تعرفتتات اللحتتددة ستت فا ، فتتي حتتاات ااستشتتفاد 
التتتتي تتواهتتتا واارة الصتتتحة ع تتت  نفقتهتتتاا فتتتاذا عتتتدَّ  التتتنف اللطعتتتون ف تتت  آل تتتة دفتتتس أتعتتتاب 

د بتأديتهتتا لتن  بتتل واارة الصتحة لباشتترة  لتيهم، ولتتم يتنتاو    لتتة اللستتحقات اللتوجبتتة ا طبتا
ل لستشف  لن بدات ااستشفاد وا العال ة التعا د ة بتين اللستشتف  والطبيتب لجهتة البتدات 

 لحا تت  أن ضتترر بالجهتتة  الشتتهر،ة التتتي تتتدفعها لتت ااا للتتا ينفتتي عتتن التتنف اللطعتتون ف تت 
 ا 3س"اللستدع ة

 

 : قرار الرفض الضمني  صورة خاصة للقرار المسبب للضررلفقرة الرابعةا
 

هتتتتو  تتتترار لتتتت ثر فتتتتي اللركتتتتا  ، 4سأن  عتبتتتتر  تتتترار التتتترف  الضتتتتلني ،لتتتتن اللنطقتتتتي -127
 ،  ضتتررا  بتتهتتذا التترف   ي حتت  ،القتتانوني ل طتتاعن، فلجتترد رفتت  اادارة للطالتتب اللستتتدعي

عي بتتتأ ن لتتت  حقتتتا  بالحصتتتو  ع يهتتتاا  لهتتتذا صتتتن     ن اادارة لتتتم تستتتتجب ل لطالتتتب التتتتي يتتتدَّ

                                                 
 .211ص 1م 2114، ايلي ديراني/ الدولة، م.ق.إ. 2111شباط  1تاريخ 114. قرار رقم( م.ش1)

 .23ص 1194، حليم بارود ورفيق إبراهيم/ الدولة اللبنانية، م.إ. 22/9/1193تاريخ 1212( م.ش. قرار رقم 2)

 ا311ف 1م 8005ان / الدولة ، ما ا ا ، نقابة أصحاب اللستشف ات الخاصة في لبن8001كانون ا و   87تار،  849  ماشا  رار ر م 3س

(
4
 .111ص لمزيد من التفصيل انظر (  
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القرار الصادر بناد  ع   لذكرة رعط الناا ، بأن   رار ل ثر فتي اللركتا القتانوني ل طتاعن
ا  1س 

لتن  67و ستلد هذا القرار الضلني  اب يتت  ل طعتن لتن  رادة اللشتتر  التذن حظَّتر فتي اللتادة 
 ا  دارن اا القضتتتاد لتتتامأ دعتتتوى  م قتتتد    نأ فتتترادا ع تتت  أٍن لتتتن نظتتتام لج تتتل شتتتورى الدولتتتة 

ذا لتم يتبتين لتن أورا  اللراجعتة أن دار،تةاا الست طة عتن صتادر  ترار ضتد لراجعتة بشتكل ا وان
اللستتتدعي  طعتتن بقتترار لعتتين، أو أنتت  رعتتط النتتاا  لتتس التتواارة بهتتدذ استصتتدار  تترار  دارن 

 ا 8سجبة  ل ردضلني أو صر،   طعن ب  ألام لج ل شورى الدولة، فان لراجعت  تكون لستو 
وفي الحاات التي ا تكون اادارة  د أصدرت  رارا  صر،حا ، فقتد بنت  اللشتتر  ع ت  ستكوتها 

  ترارا   أصتدرت  تد الست طة تكتن لتم  ذا  " أنت 62 اللتادةحيتث ورد فتي   3سبتالرف  ا  ضلن  ا   رار 
 ذلتتم اجتتل ولتتن اللختصتتة، الستت طة لتتن  تترارا   لستتبقا    ستصتتدر أن العال تتة ذن ع تت  فيتوجتتب
 وتتتار،  الط تتب لوضتتو  ف تت  يتتذكر   صتتاا   نفقتتة بتتدون  فتعط تت   انون تتا   ط بتتا   الستت طة  لتت   قتتدم

ذاا استتتتالل   استتتتاللها تتتتار،  لتتتن اعتبتتتارا شتتتهر،ن لتتتدة ختتتال  ط بتتت   لتتت  الستتت طة تجبتتت  لتتتم وان
 ااا ارف   رار بلثابة سكوتها اعتبر لن  اللقدم الط ب

اجتهتادن ت تام اللستتدعي بتوج ت  لراجعتت  ضتد هي  اعتدة لتن أصتل  ،و اعدة القرار اللسب 
ذا كتتان هتتذا صتتادر عتتن ا تترار صتتر،  أو ضتتلني  ادارة تحتتت طا  تتة رفتت  هتتذه اللراجعتتةا وان

ت   ،لتا يتع ت  بقضتاد تجتاوا حتد الست طة الشرر ا يثير أ ة لشك ة في  ن اللراجعتة هنتا توج 
نت  بعت  الصتعوبات، في ا صل ضد  رار  دارن، فانت  وفتي  طتار القضتاد الشتالل تتولتد ع

وهذا ناجم لن أن الناا   د ا يتولتد بالضترورة عتن  ترار لتادارة، وبالتتالي فانت  وبلوجتب هتذه 
القاعتتدة يتوجتتب ع تت  اللستتتدعي الحصتتو  ع تت  لثتتل هتتذا القتترار  بتتل ال جتتود  لتت  القاضتتي، 

                                                 
(1)Xavier Delcros, note sous C.E. Ass. 23 Janvier 1970, Ministre des Affaires Sociales c/ Sieur Amoros et autres, A.J.D.A. 1970 

p178.  

(
2

وزارة الزراعمة، م.ق.إ.  -د غريمب/ الدولمة، محممو2112تشمرين الثماني  11تماريخ  11( م.ش. قمرار رقمم

 .212ص 1م 2119
(3)Article R421-2:"Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une 

réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. 

   Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de 

l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai 

de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. 

   La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. 
 

C.E. 7 février 2003, fondation Lenval, req. n°231871;C.E. 19 février 2003, Préfet 

de la Seine-Maritime c/ Mme L.-C., req. n° 237321.
 



 

333 

نفقتت   ولتتن أجتتل ذلتتم  قتتدم ط بتتا   انون تتا   لتت  اادارة  ستتل  لتتذكرة رعتتط النتتاا  فتعط تت  بتتدون 
ذا لم تجب  اادارة  ل  ط ب  ختال  لتدة  ذكر  ي   ،  صاا   ف   لوضو  الط ب وتار،  استالل ا وان

اعتبتتر ستتكوتها بلثابتتة  تترار رفتت ،  ،شتتهر،ن اعتبتتارا  لتتن تتتار،  استتتاللها الط تتب اللقتتدم لنتت 
 ا   1سبلراجعة ضد هذا القرار القضاد اادارن يت   احقا  التقدم لن 

 
  قتتانون اعتلتتاد صتت رة لعينتتة للتتذكرة رعتتط النتتاا ، فقتتد تكتتون ع تت  شتتكلال ولتتم يوجتتب   -122

 ب تتان لتتن اللستتتدعي  عتتر  فيهتتا لطالبتت  بصتتورة واضتتحة ، 8سكتتتاب  لتت  اللرجتتس اللختتتف
 ا 4سبر  ة لرس ة ل لرجس الصال  ا  3سولحددة

تت ة والنها  تتة وا ضتترورة أن تحتتون لتتذكرة رعتتط النتتاا  ع تت  ط بتتات اللستتتدعي اللفص 
 ، لكتتن 5س

 شتتترر القتتانون أن تكتتون هتتذه اللطالتتب لطابقتتة للضتتلون ااستتتدعاد، وأن ا تقتصتتر ع تت  
 ا 6س لجرد لفت نظر أو بقصد الشكوى أو التظ م

فتتال  عنتتي أنتت  نشتتأ عتتن ستتكوت اادارة  ،ألتتا  عتتالم اللستتتدعي لتتادارة بأنتت  ينتتون الق تتام بعلتتل
 دارن، بتتل ينبرتتي أن  كتتون رعتتط لتت ل كتتل رعتتط ل نتتاا  يتولَّتتد عنتت   تترار  ذ  ، 7س  تترار ضتتلني

 الناا  في لوضو  يجيا القانون تولوتد  ترار  دارن عنت ا فتال   لتة للتا  ستل   اللستتدعي رعطتا  
ل ناا  ينتج عن   رار  دارن،  ذا كان القانون  د فر  أصو  خاصتة واجبتة ااتبتا  للراجعتة 

ر،تت  ااعتتترا  ألتتام طحيتتث فتتر  القتتانون ستت وم ، لتتة الطعتتن بالرستتوم الب د تتةالقضتتاد، كحا
انون و قتضتتتي لجتتتان ااعتتتترا ، وكتتتل لراجعتتتة عتتتن غيتتتر ت تتتم الطر،تتت  تكتتتون لخالفتتتة ل قتتت

 ا   2سضلني بالرف   رار  دارن  هلالها، وا ينجم عنها 
 

                                                 
214مرجع سابق ص –الكتا  الثاني  -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات( 1)

.
 

 .191، ص1111، الحسن/الدولة، م.ق.إ. 1111كانون األول  12تاريخ 123( م. ش. قرار رقم 2)

كانون الثاني  22تاريخ 193م.ش. قرار رقم -311، ص2113سيونال دي باريس/مجلس تنفير المشاريع، م.ق.إ. ، بنك نا1111آذار  24تاريخ 411( م.ش. قرار رقم 3)

 .292ص 1م 2114ديوان المحاسبة، م.ق.إ.  –، ايمه األمير شفيق شها / الدولة 2111

 .12، ص1111، قيصر القاعي/بلدية القليعات، م.ق.إ. 1119آذار  31تاريخ 94( م. ش. قرار رقم 4)

 .341ص1111، نّصار/الدولة، م.ق.إ. 1119آذار  19تاريخ 322( م.ش. قرار رقم2)

494، ص2113/، مي عواضة/الدولة، م.ق.إ. 21/4، تاريخ 492/11( ش.ل. قرار رقم 9)
.
 

 .21ص 1191وزارة المالية، م.إ.  -، دمحم ورضا تامر/ الدولة اللبنانية1199كانون األول  11تاريخ 1994( م.ش. قرار رقم9)

 .119ص 1199، جرجي مونس/ بلدية الشبانية، م.إ. 1199شباط  21تاريخ 112( م.ش. قرار رقم1)
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 فتكون لوضوعات هذه الفقرة هي 

      أوا   لاه ة لذكرة رعط الناا 
    ثان ا  اللرجس الصال  اصدار  رار رف  ضلني

    الله ة الللنوحة لادارة ل جواب ع   لذكرة رعط الناا ثالثا  
 

 ماهية مذكرة ربط النزاع أواًل: 
 

و قتتتدلها  لتتت   ، ن لتتتذكرة رعتتتط النتتتاا  هتتتي كتتتل عر،ضتتتة  ضتتتلنها اللستتتتدعي لطالبتتت  -129
ا وهتتتي تشتتتكل لرح تتتة لتتتن لراحتتتل  1ساللرجتتتس الصتتتال  أو تنتهتتتي بالنتيجتتتة  لتتت  هتتتذا اللرجتتتس

فلتتذكرة رعتتط النتتاا ، ع تت  ختتالذ لتتا هتتو ع  تت  الط تتب ااستتترحالي هتتي  ا 8سالتتدعوى اادار،تتة
لراجعة بكل لا في هذه الك لة لتن لعنت ،  نهتا تتضتلن كافتة اللطالتب وتستتدعي الجتواب، 

ا واللقصتتود لتتن لتتذكرة رعتتط  3سوتبتتي  ن بالو تتت ذاتتت  لتتا ستتيبن  ع  تت  رفتت  اادارة لتتن نتتتا ج
أو  ،وأن  كون فتي لقتدورها لنا شتة لوضتوعها ،راجعةالناا  أا ت فاج  الس طة اللختصة بالل

ا و قصتد لنهتا أ ضتا  استتدراج اادارة  4سلنتاا  ألتام اللرجتس اللختتف ع ت  غيتر طا تلتالفي ا
ا وا ضترورة  ن تحتون  5ساللختصة اتخاذ لو ت  بشتأن الط تب،  بتل رفتس الختالذ ل قضتاد

لتتا ا لتتاوم للتتذكرة رعتتط النتتاا  ا ك 6ساللتتذكرة ع تت  ط بتتات لفصتت ة ولطالبتتة بالعطتتل والضتترر
 ا   7سبق ام  رار  دارن صر،  نافذ

 

 المرجع الصالح إلصدار قرار رفض ضمني ثانيًا:
 

                                                 
231ص  1192، دمحم الحريري/الدولة، م.إ.1192تشرين األول  19تاريخ  491( م.ش.  قرار رقم 1)

.
 

11ص  1129، شفيق الخوري ورفيقه/الدولة، م.إ. 1129شباط  13تاريخ  19( م.ش. قرار رقم 2)
.
 

221ص  1199، أنطوان موراني/الدولة، م.إ. 1199تشرين الثاني  21تاريخ  1921( م.ش.  قرار رقم 3)
.
 

231ص  1193، أ.خ.ت./الدولة وبلدية بيروت، م.إ. 1193أيار  21تاريخ  121( م.ش.  قرار رقم  4)
.
 

111ص  1194، ورثة بطرو الحاج/الدولة، م.إ. 1194شباط  11تاريخ  114( م.ش.  قرار رقم  2)
.
 

 .193ص 1194غور/بلدية بيروت، م.إ. ، نقوال حبيب غر1194آذار  29تاريخ  911( م.ش.  قرار رقم  9)

تشمرين األول  12تماريخ 121م.ش.  قرار رقمم  – 11ص 1193، رضا نعمة جي/الدولة وحاتم حالوي، م.إ. 1192تشرين األول  24تاريخ 911( م.ش.  قرار رقم  9)

491، ص2113، بمولس طوق/مكتمب الفاكهمة، م.ق.إ. 1111نيسمان  21تماريخ 492م.ش. قرار رقمم  -12ص 1194ي/الدولة، م.إ. ، عمر وعثمان بكر1193
- 

م.ش. 

د. غسان العويني  / الدولة ) وزارة التربية والتعليم العالي ( ـ الجامعة اللبنانية 29/9/2113تاريخ 2113ـ  213/2112قرار رقم 
.
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يجتتب أن يتتتم عتتن  ، ن رعتتط النتتاا  لتتن أجتتل استصتتدار القتترار اادارن القابتتل ل طعتتن -190
ول   لتتت  ا وا  عتبتتتر النتتتاا  لرعوطتتتا   ا لتتتن تتتتار،  وصتتت 1سطر،تتت  اادارة الصتتتالحة ل تقاضتتتي

 ا 8ساللرجس الصال 
وف لتتتا يتع  تتت  بالدولتتتة، فتتتان الشتتتخف التتتذن يجتتتب تقتتتد م لتتتذكرة رعتتتط النتتتاا   ل تتت  هتتتو التتتوا،ر، 

لتن الدستتورا  فتالوا،ر  لثتل وحتده  66باعتباره القت  م الوحيتد ع ت  شت ون واارتت  ستندا  ل لتادة 
شتتتأن اللنااعتتتات بتتتين الدولتتتة فتتتي لتتتا يتع تتت  بواارتتتت  وان كتتتل استتتتدعاد ا يوجتتت   ل تتت  لبتتتد  ا  ب

ا فراد والدولة ا  لكتن أن  شتكل لتذكرة رعتط نتاا  ان  ترار الترف  الضتلني أو الصتر،  ا 
، بتأن التقتدم الدولتة شتورى  ضت  لج تل ا لتذا  3س لكن أن  صدر  ا  عن  باعتبتاره ستيد النتاا 

يتتر لباشتترة لتتن ر تت ل الجلهور،تتة، أع تت  ستت طة فتتي الدولتتة بط بتتات رعتتط النتتاا ، هتتو ألتتر غ
 ا 4سلألوذ

أنتت  عنتتدلا ي جتتأ اللستتتدعي  لتت  ستت طة غيتتر صتتالحة كتتي  القضتتاد، عتبتتر، ا ستتابقة فتتي لرح تتةٍ 
تتختتذ  تترارا  فتتي اللوضتتو ، فتتال  كتتون لحقتتا  عنتتدلا يتتتذر  بتتالقرار الصتتر،  أو الضتتلني التتذن 
اتخذتتتت  هتتتذه الستتت طة بشتتتأن ط بتتت ا فتتتالناا  ا يتتترعط  ا فتتتي حتتتا  تقتتتد م الط تتتب  لتتت  الستتت طة 

ذا نتفَّ القتانون بتأن واارة اللتا  هتي اللرجتس لت قتي ط بتات تعتو   الصترذ  5سةاللختص ا وان
لتتن الخدلتتة ولعاشتتات التقاعتتد والبتتت بهتتا، فتتان جتتواب واارة غيتتر لختصتتة بنتتاد ع تت  ط تتب 

استتتتدعاد اللوجتتت   لتتت  لتتتدير عتتتام اا و  6ساللستتتتدع ة ا  شتتتكل القتتترار اادارن القابتتتل ل طعتتتن
 ا 7سا  في لوضو الواارة ا ي ل  رعطا  ل نا 

الست طة  –بتأن رعتط النتاا  لتس واارة اللال تة   و ضت ،ختال  هتذا التوجت الجديتد جتهاد لكن اا
هتتتو بهتتتدذ استصتتتدار  تتترار صتتتر،  أو ضتتتلني حتتتو  لطالبتتت ا ورغتتتم أن وا،تتتر  –اللختصتتتة 

                                                 
 .131ص 1191أنج أبي صالح/الدولة، م.إ. –، ماري 1191أيار  13اريخ ، ت114( م.ش. قرار رقم  1)

 1ص  1194، مجلس تنفير المشاريع اإلنشائية/مكتب التعهدات العمومية، م.إ.1193تشرين الثاني  12تاريخ131( م.ش. قرار رقم  2)
.
 

تشمرين األول  31تماريخ  1132م.ش.  قمرار رقمم  -241ص 1م 1119ق.إ. ، النقيمب اسمعد ضماهر /الدولمة، م.1112كمانون األول  11تماريخ 199( م.ش. قرار رقم 3)

 .4ص 1192، المقدم األول نجيب سالم/الدولة، م.إ.1194

، شركة يونيبال/الدولة1191آذار  21تاريخ  1111( مجلس القضايا، قرار رقم  4)
.
 

 11تاريخ  141( م.ش.  قرار رقم  2)
11آذار 

، سعيد عازوري/وزارة الدفاع، 21
11إ. م.

12ص 21
.
 

، جموزف أبمو نمادر/ 1192شمباط  29تماريخ 399م.ش. قمرار رقمم -39ص 1199، نجال كيمال/ الدولمة، م.إ. 1192تشرين األول  23تاريخ 1921( م.ش. قرار رقم  9)

 .11ص 1192الدولة، م.إ. 

92ص 1192، جان صادر/ الدولة، م.إ. 1192شباط  23تاريخ 319( م.ش. قرار رقم 9)
.
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اللا  هو اللرجس الصتال  ل بتت فتي لطاليتب اللستتدعي فتان صتدور  ترار صتر،  عتن لتدير 
بالوكالة بلوضو  ط ب اللستدعي الوارد فتي لتذكرة رعتط النتاا ، لت  صتفة القترار اللال ة العام 

ا ولتتتذكرة رعتتتط النتتتاا  اللوجهتتتة لجانتتتب واارة الصتتتحة العالتتتة، لتتتن  1ساادارن النافتتتذ والضتتتار
اللفتتتتترو   انونتتتتتا  أن تكتتتتتون ت تتتتتم اللتتتتتذكرة  تتتتتد وصتتتتت ت  لتتتتت  اللرجتتتتتس اللختتتتتتف، وأن أحتتتتتد 

ا بتتالرف , وان جتتواب التترف  هتتذا  تتد ا تتترن بالتنفيتتذ اللستت ولين فتتي التتواارة  تتد أجتتاب ع يهتت
الفع تتي اللتلثتتل بعتتدم  عطتتاد اللستتتدع ة التتترخ ف اللط تتوب ثتتم بتأييتتد التتواارة للضتتلون  فتتي 
أجوعتهتتا ع تت  اللراجعتتة فانتت   كتتون لهتتذا الجتتواب صتتفة القتترار النافتتذ والضتتار وبالتتتالي القابتتل 

  ع تت  اللرجتتس وَّ لتتم تحتت، و  ا تتد الجتت ش ولتت ن تكتتن لتتذكرة رعتتط النتتاا   تتدلت  لتت ا  8سل طعتتن
الكتتتاب ا تتترن بقتترار ضتتلني بتتالرف  بانقضتتاد ولتتس ذلتتم فتتان هتتذا الصتتال  سوا،تتر التتدفا   

   ا 3سشهر،ن ع   تقد ل 
جتتب ع تت  و ي ، العدالتتةستتير حتترف ع تت  حستتن الحتتديث توجهتت  بتتالقو   أن الجتهتتاد وع َّتتل اا

تحيتتل لتتذكرة رعتتط النتتاا  اللقدلتتة لهتتا  أنالتتة الوحتتدة اادار،تتة التتتي تنتلتتي  لتت  ذات اادارة الع
 ل  الس طة اللختصةا وفتي هتذه الحتا   عتبتر  ترار الترف  الضتلني  تد صتدر عتن الست طة 

   ا 4سا أم ليها فعال   حي ت أاللذكرة  د  أكانت، سواد  اللختصة
غيتر  و،خت   تقد م اللراجعة  ل   حدى اادارات التابعة ل س طة اللختصة، عن تقد لها  لت 

ن كانتتتت فالجلع تتات النقاب تتتة ، 5سذن صتتفة أصتتتال   خاضتتعة لوصتتتا ة الدولتتة، فتتتان ذلتتتم ا ، وان
ا  6سط تب لنهتالتا    ، بخصتوف  لتل بشخصتيتها واستتقاللها، وا  عفتي لتن رعتط النتاا  لعهتا

وفتتي  التتدعاوى التتتي ترفتتس ع تت  الب تتد ات ألتتام القضتتاد اادارن، فتتان الستت طة اللختصتتة التتتي 
لستتدعي توج ت  لتذكرة رعتتط نتاا   ليهتا هتي الب د تة، وا تقتوم واارة الداخ  تتة كتان يجتب ع ت  ال

                                                 
 .111ص 2م 2112، عمر حسن عمر / الدولة، م.ق.إ. 2112أيار  21تاريخ 213رار رقم ( م.ش. ق 1)

 . 14ص 1111-1111، الدكتورة الهام أبو جوده/الدولة، م.ق.إ. 1111كانون الثاني  21تاريخ 12( م.ش. قرار رقم 2)

 429ص 2م 1119الوطني، م.ق.إ. وزارة الدفاع –، الضابط جان جبرايل/الدولة 1119شباط  9تاريخ 332( م.ش. قرار رقم 3)
.
 

، عبمد المرحمن المداعوق /إدارة 1112كمانون األول  22تاريخ 239م.ش. قرار رقم -، دمحم الحلبي/إدارة الجمارك1112كانون األول  22تاريخ 239( م.ش. قرار رقم 4)

، الشمميخ صممبري 1119نيسممان  1تمماريخ 92م.ش. قممرار رقممم -ماليممةوزارة ال -، انمميس حنيكمماتي ورفاقممه /الدولممة1112شممباط  22تمماريخ 112م.ش. قممرار رقممم -الجمممارك

 . 241ص 1م 1119، النقيب اسعد ضاهر /الدولة، م.ق.إ. 1112كانون األول  11تاريخ 199م.ش. قرار رقم -وزارة المالية -قابل/الدولة

R. Chapus- Droit du contentieux administratif – 
Op. Cit

 p
524 n

o
661-2

. 

 9، تاريخ 141ر رقم ( م.ش.  قرا 2)
11آذار 

،  مسيكة /مصلحة مياه طرابلس، م92
11. إ. 

121ص  93
.
 

 14تاريخ  49( م.ش.  قرار رقم  9)
11شباط 

، عقل عساكر/الدولة، 92
11م.إ. 

11ص 92
.
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لقالها في هذا الشأن، وتبعا  لذلم ا تكون اللراجعة الحاضرة لقدلة طعنا بقرار صتادر عتن 
 ا 1سالس طة الب د ة

بيتتتتد أن ااجتهتتتتاد اعتبتتتتر أن النتتتتاا  ينعقتتتتد فتتتتي حالتتتتة  حالتتتتة هتتتتذه اللتتتتذكرة لتتتتن اللرجتتتتس غيتتتتر 
ا كلتتتا ينعقتتتد النتتتاا  فتتتي حتتتا  أجابتتتت الستتت طة  8س لتتت  اللرجتتتس صتتتاحب الصتتتالح ة اللختتتتف

اللختصتتة لتتن دون أن تحتتو    ليهتتا لتتذكرة رعتتط النتتاا 
الستت طة غيتتر اللختصتتة ا واليتتوم فتتان  3س

 ا 4س قس ع   عاتقها لوجبا  باحالة اللذكرة  ل  الس طة اللختصة
 

 رة ربط النزاعالمهلة الممنوحة لإلدارة للجواب على مذك ثالثًا: 
 

 ذا لم تجب الس طة اللختصة اللستدعي  ل  ط ب  خال  لدة شهر،ن اعتبارا  لن  -191
تار،  استاللها للذكرة رعط الناا  اللقدلة لن ، أو اعتلدت السكوت، ف عتبر سكوتها هذا 

 ، حيث تصل 6س، لا لم  حدد اللشتر  له ة أخرى  5س رارا  ضلن ا  بالرف  ي دن  ل  لداعاتها
لن  انون  R.321-4هذه الله ة  ل  ستة أشهر بالنسبة للشار،س التألين الواردة في اللادة 

وهي أرععة أشهر لاجابة ع   ط ب   الة ا جانب تطب قا  لقانون دخو  وان الة ،  7سالتألين
كلا أن ط ب استرداد الجنس ة الفرنس ة  كون لرفوضا  ضلن ا  بعد انقضاد  ا 2سا جانب

ر،ن لحتسبة لن تار،  انقضاد ستة أشهر ع   استالم اا صا  اللثبت استالم له ة الشه
 ا  9ساادارة ل ل   بكالل وثا ق 

                                                 
 .919ص 2م 2113لعام  12، دمحم حسني حديب / بلدية بيروت، م.ق.إ. العدد 2111حزيران  9تاريخ 313( م.ش. قرار رقم 1)

21، ص1111، جممورج كال /بلديممة الحممدث، م.ق.إ. 1119تشممرين األول  12تمماريخ 31( م. ش. قممرار رقممم  2)
- 

، نبيممه 1199نيسممان  21تمماريخ 439م.ش. قممرار رقممم

 .119ص 1199وزارة المال، م.إ.–البستاني/ الدولة 

 191ص 2113لعام 14العدد ، األشقر/بلدية بيت شبا ، م.ق.إ.1111كانون األول  1تاريخ192( م.ش. قرار رقم  3)

(4)R. Chapus- Droit du contentieux administratif – Op. Cit p524 no661. 
م.ش.  -111ص 2119، م.ق.إ. ، دمحم قممدوح وأديممب سممعد/ الدولممة2113أيممار  11تمماريخ  212م.ش. قممرار رقممم

.439ص 2119، العقيد دمحم قدورة/ الدولة، م.ق.إ. 2113كانون الثاني  2تاريخ  114قرار رقم
 

 .393ص 2م 2113لعام  14، شركة خطوط الجوية عبر المتوسط/الدولة، م.ق.إ. العدد 1111آذار  19تاريخ 11-391/11( م.ش. قرار رقم 2)

(
6
) C.E. 27 novembre 2002, Association de défense des droits des militaires, req 

n°234748
 

(
7
)C.E. 23 mars 1994, GIE Carrefour Asurances,req.  n°97263.

 

(
8
)C.E. 30 décembre 2003, GISTI, req. n° 248288.

 

(9)C.E. 14 février 2001, ministre de l'emploi et de la solidarité,  req. n°202830.  
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فالله ة القانون ة في لذكرة رعط النتاا  تبتدأ اعتبتارا  لتن تتار،  استتالم الط تب لتن  بتل الست طة 
،  تحو، هتتا  لتت  ، حيتتث ا ي تفتتت  لتت  تتتوار  1ساللختصتتة أو لتتن  بتتل لر وستتيها  ذا  تتدم  لتتيهم

 ا   8سالدوا ر الداخ  ة في الواارة
و اعتتدة القتترار الضتتلني بتتتالرف  هتتي لط قتتة وصتتارلة، فله تتتة الشتتهر،ن التتتي  عتبتتر القتتترار 

فتطبتت  فتتي ا صتتو  البستت طة  ،صتتادرا  بانقضتتا ها ا تقبتتل القطتتس أو التلديتتد  ن ستتبب كتتان
بالط تتب، استشتتارة أو تتتدخل واللعقتتدة كت تتم التتتي تفتتر  ع تت  الستت طة اللختصتتة  بتتل البتتت 

ع تت  ط تتتب صتتاحب العال تتتة أن  لتتن شتتتأن لوافقتتات التتواراد اللعنيتتتين لراجتتس أختترىا ولتتت ل
 ا   3س قطس سير الله ة أو  لددها

فتتتاذا انقضتتتت الله تتتة، كتتتان بيتتتد اللستتتتدعي  تتترارا   دار،تتتا  ضتتتلن ا  بتتتالرف ،  فترضتتت  ااجتهتتتاد 
 تي يدعيهاال حقا  ل ضرر،  ن  لم  لن  اللستدعي اللطالب ال

 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني
 القرارات التمهيدية والقرارات التأكيدية

 

                                                 
 29تاريخ  911( م.ش. قرار رقم  1)

11آذار 
، غرغور/بلدية بيروت، 94

11م.إ. 
193ص  94

.
 

 31، تاريخ 241( م.ش. قرار رقم 2)
11أيار 

، فؤاد زيدان ورفاقه/الدولة99
.
 

 21، تمماريخ 111م.ش. قممرار رقممم  –، شممركة يونيبال/الدولممة 1191آذار  21، تمماريخ 111القضممايا، قممرار رقممم ( مجلممس 3)
11أيممار 

، شممركة عقممارات إندلوسمميا 91

المحددة/الدولة
.
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فنتتا فتتتي الفصتتل الستتتاب ب -198 ع تت  القتتترار اادارن القابتتل ل طعتتتن ألتتام لج تتتل  عتتد أن تعرَّ
حتتت  ضتتتررا  باللستتتتدعي،  شتتتورى الدولتتتة، ورأينتتتا أن  اب  تتتة الطعتتتن تنحصتتتر بتتتالقرارات التتتتي ت

نلتتا تا،تتل  لكان تتة  بحيتتث أن انتفتتاد عنصتتر الضتترر ا ينفتتي عتتن القتترار صتتفت  كقتترار  دارن وان
ذلتتتم أن  اب  تتتة الطعتتتن بتتتالقرار  الطعتتتن بتتت ، وتجع تتت   تتترارا  لحصتتتنا  لتتتن الطعتتتن القضتتتا يا 

اادارن لرتبطة بأن ينتج عن هذا القرار ضرر أو لسال بحقو  أو لصال  الطتاعن، حتت  
 ا 1ساا الطعن ذا انتف  لثل هذا الضرر أو اللسال انتف  لع  جو 

تتتتنة لتتتتن الطعتتتتن ، لتتتتن القتتتترارات اادار،تتتتةل بحتتتتث فتتتتي أنتتتتواٍ   الفصتتتتل اهتتتتذوسيخصتتتتف  لحصَّ
تر لصتدوره، أو  نهتا أعلتا   القضا ي،  نها لن ا علا  التلهيد تة التتي تستب  القترار وتحض  
احقة ل كدة ل تصرذ الساب ا وهي تنبث  لث   عن س طات  دار،ة تعلل فتي  طتار الوظ فتة 

ا و تد اتجت  ااجتهتاد  لت  عتدم  بتو  الطعتن فتي هتذين النتوعين لتن ا علتا   العلتل اادار،تة
التحضتتتتيرن والعلتتتتل التأكيتتتتدن بستتتتبب عتتتتدم تأثيرهلتتتتا بشتتتتكل لباشتتتتر ع تتتت  الوضتتتتس القتتتتانوني 

ا وستتتنبحث أ ضتتتا  فتتتي  8سل لتتتتداعين، أو بشتتتكل أد  عتتتدم  لحتتتا  ا ذى بلصتتتالحهم وأعلتتتالهم
 ا   دار،ت ا   لعط ات التي تحت ط بصتدوره، فهتو تتارة   كتون  ترار اانذار الذن تخت   طب عت  وفقا  ل

 ساب ا  لقرارٍ  ا  ل كد ، وفي حاات ثالثة  كون علال  ا  تلهيد   ابل ل طعن، وتارة  علال  
هتتذه القتترارات ضتتلن ف تتة القتترارات التتتي ا تقبتتل طعتتن اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة،  تدخ فتت

هذا لا ي دن  لت  اختتالذ ا ستباب التتي و ني خاف، ولكٍل لن هذه ا نوا  الثالثة نظام  انو 
فتتالقرارات التلهيد تتة ا تقبتتل الطعتتن  ن لتت ل لهتتا  تحتتو  دون  بتتو  الطعتتن بهتتذه القتتراراتا 

ألتتتا القتتترارات التأكيد تتتة فهتتتي ا تقبتتتل  ،طب عتتتة القتتترار اادارن افتقادهتتتا ركتتتن القتتتوة التنفيذ تتتة
فتتي هتتذه  ركتتا القتتانوني ل طتاعنا  وستتنبحثالطعتن انتفتتاد عنصتتر الضتترر أو التتأثير فتتي الل

 اللوضوعات ضلن الفقرات اات ة 
       الفقرة ا ول   القرارات التلهيد ةا

 الفقرة الثان ة  القرارات التأكيد ة الالحقة ع   صدور القرار اادارنا
    الفقرة الثالثة  اانذار كعلل تحضيرن أو تأكيدن أو  رار  دارنا 

 
                                                 

مرجع و -الجزء األول -القضاء اإلداري -د. ادوار عيد( 1)
ا

 .31بند 111ص بق

مرجع و-الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات( 2)
ا

 .319بق ص 
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 القرارات التمهيدية : الفقرة األولى
 

القرارات التي  كون لها صفة القرارات التلهيد ة أو التحضير،ة تخرج عن  طار  -193
،  نها ا ت ح  أن ضرر، بل  ن خاص ة عدم  لحا  القرارات اادار،ة القاب ة ل طعن

 ن الضرر ينشأ عن القرار النها ي الذن يتبن  الضرر لالالة لألعلا  التحضير،ة، 
وتعرَّذ بأنها القرارات اادار،ة التي لوضوعها وآثارها لرتكاة ع   تهي ة ا  1سهالضلون

 ا 8سصدور القرار الالح 
تكون لفتقدة لعنصر القوة التنفيذ ة، رغم  ،هي بالرالب ،اادارن  فهذه الف ات لن العلل

 لكن أن تكون لفتقدة لعنصر التصرذ و صدورها عن س طة  دار،ة بارادتها اللنفردةا 
فالتعبير عن اارادة لم  كن  ،القانوني،  ن  رادة  لصدرها لم تكن لتوجهة احداث أن أثر

نلا نحو النص  أو التوج   أو اارشاد أو اا حاد حو  ك ف ة تطبي   لتجها  نحو االاام وان
، فال  كون لها أن أثر  انوني بل ا  كون لها صفة (3)نف تنظ لي أو حالة  انون سابقة

 ا  4سصال  القرار أ
 ن هذه التصرفات التي ا تل م أو ا تقصد  ل  ترتيب أثر  انوني، وتصدر في خدلة 
نلا هي لجرد رغبات أو  أحد القرارات اادار،ة، أو تكون غير لرتبطة بأن  رار، وان
استفسارات أو بصفة عالة تصرفات  دار،ة لها لجرد   لة توجيه ة، ا تتضلن تجسيدا  

  ا 5سلجردة ع   حالة فرد ة لعينة  ن  اعدة  انون ة
تكتسب صفة القرار اادارن باللعن   لكن هذه القرارات التلهيد ة  لكن، ولن الجا ا، أن

د  ذا حص ت ع   هذه القوة التنفيذ ة، وكانت ل الة ل لخاطبين بها، وأنتجت بذاتها  اللجرَّ

                                                 
(1)C.E. 30 janvier 1987, Departement de la Moselle, 

AJDA 1987, p217 concl. Hubac; RFDA. 1987, 

p. 978, note Melleray. 
 .231، ص1111محافظ مدينة بيروت وبلدية بيروت، مجلة القضاء اإلداري العدد الرابع لعام  –، جوزفين رزق/الدولة 21/11/1119تاريخ  131م.ش قرار رقم 

(
2
)L. Desfonds - La notion de mesure préparatoire en droit administratif français- 

AJDA 2003 p12; 
R. Chapus- Droit du contentieux administratif – 

Op. Cit
 p
553 n

o
685.

  

(3)
P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p84 n

o
170

. 

. 132ص 2م 2114، أيو  أبو مجاهد/ الدولة، م.ق.إ. 2111حزيران  11تاريخ 299( م.ش. قرار رقم 4)
 

C. E. 22 septembre 1997, M. Jean-François Laurent, req. n° 150236.
 

(
5
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p 

125. 
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القرارات لن حيث اللبدأ غير  اب ة لهذا  عتبر ااجتهاد أن   " ذا كانت هذه  ،(1)آثارا   انون ة
 ا 8سل طعن، فان أصنافا  لنها تصب   اب ة ل طعن بالرغم لن طب عتها غير التنفيذ ة"

 قصتد   كتون القترار نها  تا  عنتدلاو تسب  القترار النهتا ي وتله  تد اصتداره، فالقرارات التلهيد ة، 
أا تكتتتون ثلتتتة ستتت طة  دار،تتتة لصتتتدره تحقيتتت  أثتتتره القتتتانوني فتتتورا  ولباشتتترة  وبلجتتترد صتتتدوره و 

ا كتتتان بلثابتتتة ا تتتترال أو  بتتتداد رأن ا يترتتتتب ع  تتت  ا ثتتتر القتتتانوني ل قتتترار  ل تعقيتتتب ع  تتت ، وان
التحضتتير،ة عنتتد تقتتد م لراجعتتة  لكتتن  ثتتارة عتتدم شتترع ة هتتذه ا علتتا  و ،  3ساادارن النهتتا ي

 ا 4سالقرار اادارن الذن  ستند  ليها بطا  لتجاوا حد الس طة ضد 
ل ستت  ،بصت رت  النها  تة  ، علا  التلهيد ة التي تصدر في لعتر  اتختاذ القترار اادارن او 

العلتتتل التحضتتتيرن تتختتتذ الجهتتتات اادار،تتتة آراد استشتتتار،ة، أو ع تتت  نتتتوٍ  واحتتتد، ففتتتي  طتتتار 
ا أو لراستتالت أو تحق قتتات أو  تترارات تحضتتير،ة، وهتتي جل عهتتا  ، 5سأو توصتت ات تا تراحتتا

س اللختف  ا  ذا كان يوجد نتف تشتر،عي صتر،   حتتم ع  ت  حكلتا  ا ختذ تقي  د لبد  ا  اللرج
 ضلن البنود اات ة ، وسنبحث كل نوٍ  لن هذه ا نوا   6سبت م التوص ة وبهذا الط ب أ

       ااراد ااستشار،ةأوا   
        اا تراحاتثان ا   

      ثالثا   اللراسالت وااحاات
         حةب ان الرأن والنصرابعا   

      واستطال  لوا  التحق قات خالسا   
  

 اآلراء االستشاريةأواًل: 
 

                                                 
(1)

P. Delvolvé - Op. Cit. p87 n
o
181; N'Guyen Van Bong-  OP. Cit p 129

. 

 .131ص 1م 2113لعام  14، ورثة فريد كنعان/ الدولة وبلدية بيروت، م.ق.إ. العدد 1111تشرين الثاني  22تاريخ 11-121/11م.ش. قرار رقم (2)

موسمموعة القممرار اإلداري فممي قضمماء مجلممس  – د. حمممدي عكاشممة،  ذكممره: 291ص 12، السممنة21/11/1199ق تمماريخ234/1ة العليمما الطعممن رقممم( المحكمممة اإلداريمم 3)

 .41ص 2111طبعة العام  -بدون ذكر ناشر -الدولة

 .249ص 1م 2114ش.م.ل./الدولة، م.ق.إ. الخطوط الجوية اللبنانية -، شركة طيران الشرق األوسط 2111كانون الثاني  24تاريخ 149( م.ش. قرار رقم 4)

(5)R. Chapus- Droit du contentieux administratif – 
Op. Cit

 p509 no653 

 .411ص 2م 1112مجلس الوزراء ووزارة الشؤون البلدية والقروية، م.ق.إ.  -، حنا طربيه/ الدولة1114حزيران  1تاريخ 433( م.ش. قرار رقم 9)
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بهدذ  نارة س طة القرار حو  ك ف ة  ،تعرَّذ اللهلة ااستشار،ة بأنها تعبير عن رأن -194
ولكنها ل ست لشاركة لباشرة  ،اادارن للارسة اختصاصها، فهي لشاركة في اتخاذ القرار 

وااراد ااستشار،ة ل ست سوى أعلا  تحضير،ة اصدار القرار اادارن  ا 1سفي س طة القرار
، لكن هذه ااراد  ذا أخفت  رارا   دار،ا  بأن  8سوا ت ح  أن لظ لة، وا تكون  اب ة ل طعن

اصدار  رار ل ام بص رة رأن، في هذه الحالة  كون هذا الرأن لتجهة كانت ن ة اادارة 
 ا  3ستجاوا حد الس طة ابال  للراجعة اابطا  ل

ي عادة  لا تكون هي ات هف ،أخرى  ،ة دار  اللخولة  بداد ااراد لهي اتٍ دار،ة ااهي ات وعن ال
التي تبيدها هذه لنشأة ولحددة اختصاصاتها ااستشار،ة بنٍف تشر،عيا ولبد  ا  فان ااراد 

،  4سأو اللعنيين بهاة، وا ت ح  أن ضرر باللخاطبين افذات  دار،ة نا تشكل  رار الهي ات 
تعتلد ف ها أن لجرد عناصر تقدير تستنير بها الس طة اادار،ة عند  صدار  رارها، هي ل ب

 ،  5سالحل الوارد ف   أو تعر  عن 
 

سلة  لا ال ، 6سلختصةالستشار،ة ااهي ات التصدرها التي راد و كون لهذه اا -195
 خت ار،ةاااسلة أو الجبار،ة اا
تتتنجم عتتن و التتتي تفتتر  وجودهتتا  بتتل اتختتاذ القتترار، هتتي  ،ستشتتار،ة ااجبار،تتةاجرادات اافتتا

تتتر دولتتتا  عتتتن طر،تتت  الحصتتتر، وتنقستتتم  ،صتتتر،  دستتتتورن أو تشتتتر،عي أو تنظ لتتتي نتتتفٍ  وتفسَّ
،  بحيتتتث  7سبتتتدورها  لتتت  ف تتتتين  رأن لقيتتتد ل ستتت طة وا  لكتتتن أن  صتتتدر القتتترار  ا لوافقتتتا  لتتت 

لصتدر القترار  كتون لجبتترا   ،  نفع تي فتي اتختاذ القترار كتون الترأن اللطتاب  بلثابتة اشتترام 

                                                 
(1)R. Hostiou

- 
Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en Droit Français

- 
Op. 

Cit.
 p26.  

(
2
)C.E. 19 mai 1950, Varlin, Rec p713; C.E  27 mai 1987, SA « laboratoire 

Goupil,  AJDA 1987 p 607.  
(3)C.E. Ass. 18 avril 1980, Sté Maxi-Librati Création et a., JCP G 1981, II, 19644.  
(4)C.E. 23 mai 1997, Detre, D.A. 1997 comm. n° 290 
(5) C.E. 9  juillet 1958, Dhamelincourt, Rec. p424 

(6)C.E. Ass. 5 mai 1961, Ruals, A.J.D.A. 1961,p 355; C.E. 23 mai 1997, Detre , D.A.1997 no 290
.
 

(7)C.E. 22 février 1957, Sté coop. reconstruction Rouen, AJDA 1958, I, p125. 
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وانعتتتتادة تبنتتتتي  ،ع تتتت   ظهتتتتار  رادة الهي تتتتة ااستشتتتتار،ة، كلتتتتا  كتتتتون ل التتتتا  ع تتتت   تبتتتتا  رأيهتتتتا
 ا 1سلضلون  بحرفيت  في لتن القرار

صفة النفاذ التي يتلتس بها هذا النو  لن ااراد لن حيث  درتت  ع ت  تقييتد القترار وتحديتد  ن 
، بتل  كتون لت  طب عتة  8س كون لهذه الجهة  ابال  للراجعة اابطتا  لتجتاوا حتد الست طةلساره، 

كحالتتتتة رأن اللج تتتتل ا ع تتتت  ل وظ فتتتتة العالتتتتة حتتتتو  فتتتتر  عقوبتتتتة ع تتتت   القتتتترار اادارن، 
لوظ ، فان هذا الرأن الذن يجبر ع   تخف   أو  لرتاد عقوبتة فرضتها ر ت ل الب د تة، هتو 

 ا 3سالطعن لتجاوا حد الس طةرأن ي ح  لظ لة بذات  و قبل 
والنو  الثاني لن الرأن ااجبارن هو الذن ا  قيد الس طة  ا لن الناح ة الشك  ة بحيث 

  ا 4ستكون ل الة بأخذ الرأن  بل اتخاذ القرار اادارن دون االتاام بلضلون 
 

اللختصة  طة لستل م األا ااجرادات أو ااراد ااخت ار،ة فهي لن الشك  ات اللسبقة التي 
تكون لقيدة  انونا   لكالل الحر،ة في أن تط ب هذا الرأن أو تلتنس عن ط ب ، بحيث ا

ذا  ررت اادارة ط ب هذا النو  لن  5سباتبا  هذا ااجراد  بل اتخاذ القرار اادارن  ، وان
س أن تدخل ع   النف كل  تستط بلالرأن، لقَيدة بضلون هذا ا تكون الرأن، فانها 

ت  التي تراها ضرور،ة، دون أن تكون ل الة بعر  هذه التعد الت لن جديد ع   التعد ال
 ،ا ولرد ذلم أن لبدأ حر،ة اادارة هي القاعدة 6سالهي ة ااستشار،ة لصدرة الرأن ا و 

 وواجب ااستشارة ي ل  ااستثنادا 
 

العالة عديدة  فان الهي ات اادار،ة التي تصدر آراد استشار،ة لادارات ،في لبنان -196
اللحاسبة،  أهلها  لج ل شورى الدولة، هي ة التشر،س وااستشارات في واارة العد ، ديوان

 ا، لج ل الخدلة اللدن ةهي ة التفت ش اللركان 
                                                 

(1)concl. Mosset sur: C.E. 7 janvier 1955, Ged, D. 1955 p69
;
 R. Hostiou

- 
Op. 

Cit.
 p28 et 31. 

(2)TA Poitiers, 20 février 1991, Préfet Charente, JCP G 1991, IV, p. 393 . 
(3)C.E. 29 avril 1987, Ville de Grenoble c/ Jay, AJDA 1987 p682.  
(4)R. Hostiou

- 
Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en Droit Français

- 
Op. 

Cit.
 p37.  

(5)
 E. 

Laferriére
 -

 Traité de la juridiction administrative
,
 Tome Il – Op. Cit P 503

.
  

(6)C.E. 15 mars 1974, Synd. nat. CGT-FO fonctionnaires commerce extérieur, JCP G 1975, II, 17923, note J.M. Auby; Ass. 18 avril 

1980, SNES, D1980 p602, note Toulemonde.   
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، التتتتي لتتت ل لهتتتا صتتتفة القتتترار القابتتتل ل طعتتتن  1سااستشتتتار،ةديوان اللحاستتتبة  صتتتدر ااراد فتتت
ع تت  العقتتود نتيجتتة للارستتت  الر ابتتة اللستتبقة ات بو صتتدر أ ضتتا   تترار  ، 8سلتجتتاوا حتتد الستت طة

 تتلهيتتتدن ل قتتترار اادارن ول ستتتالعلتتتل واللعتتتالالت اللال تتتة، و كتتتون لهتتتذه القتتترارات صتتتفة ال
 ا 3س بالتالي لن القرارات النافذة التي ت ح  ضررا  

لج ل شورى الدولة ال بناني بصفت  اللرجس ا ع   الذن يتول  لرا بة  عداد النصوف و 
ا  قي د ادارن، و ا قرار لدن تعتبر لجرد علل تلهييبدن آراد استشار،ة الت فان  ظ ل ة، التن

، هي  لاال ة ف لا خفَّ لج ل شورى الدولةواستشارة ا  4سالس طة اادار،ة التي ط بت 
تبق  ، وحدود هذا االاام هو في ط ب ااستشارة فقط، بحيث  5سالنصوف التنظ ل ة
رة في عدم التقيد بالرأن لا لم ي الها القانون صراحة بعكل ذلما  ا الحكولة أو اادارة ح

أن هذه الحر،ة ل ست لط قة ف قد استقر اجتهاد القضاد اادارن ع   أن اادارة ا  لكنها 
صداره ع   هذا النحو   ا  أن تتلسم بلشروعها ا ساسي كلا سب  عرض  ع   اللج ل وان

لا ا  خذ باللالحظات والتعد الت التي أبداها اللج ل في دون ا خذ بلضلون الرأن، وان
صدار القرار اللقترل لن   ب    ا 6سرأ   وان

 ط تت  ع تت  ااراد ااستشتتار،ة الصتتادرة عتتن هي تتة التفتتت ش اللركتتان تستتل ة التوصتت ة، وهتتي و 
لتتا تكتتون ل التتة ل ستت طة اللختصتتة   لتتا تكتتون لجتترَّد آراد استشتتار،ة لتت ل لهتتا صتتفة االتتاام، وان

اادارة اللختصة كلرح تة لتن لراحتل  ضيرن تتخذه جراد تحبلضلون التوص ةا وهي  بالتقيد
 تترارا   دار،تتا   اشتتكل بحتتد ذاتهتتت تتام اادارة اللختصتتة، وا توا  ، عتتداد أو تهي تتة القتترار النهتتا ي

نلتتا  لكتن ااداد بعتتد شترعيتها لتتدى  منافتذا   تابال  ل طعتتن، حتت  ولتتو كانتت ل التتة لتادارة ، وان

                                                 
 .113ص 1199ديوان المحاسبة، م.إ. –، الفونس غانم/ الدولة 1199حزيران  11تاريخ 912( م.ش. قرار رقم 1)

(2)  
C.E.avis, 20 mai 1998,D.A.1998 comm. n° 205.

 

، شمركة 2113نيسمان  22تماريخ  421م.ش. قمرار رقمم  -214ص 1م 1111ال/ الدولة، م.ق.إ. ، اسكندر وايزابيل طب1119شباط  13تاريخ  229( م.ش. قرار رقم3)

 .121ص 2119يونيفرسال أكويبمنت/ الدولة، م.ق.إ. 

 .411ص 2م 2114وزارة المالية، م.ق.إ.  -المالهي والباتيسري/ الدولة، نقابة أصحا  المطاعم والمقاهي و2111شباط  29تاريخ 324م.ش. قرار رقم (4)

(
2

، نقابة أصحا  وكاالت تيجير السيارات السياحية 2113أيار  21تاريخ 229( م.ش. قرار رقم

م.ش. قرار رقم  -1111ص 2م 2119. والداخلية، م.ق.إوزارتي المالية  -الخصوصية في لبنان/ الدولة

رئاسة مجلس الوزراء  -الدكتور كمال ميشال عر / الدولة  2114حزيران  9تاريخ 999/2113-2114

 .غير منشور -ووزارة الصحة
(6)R. Odent

-
 contentieux Administratif

- Op. Cit. p1868
 
.
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لتتتتت ل لتتتتتن شتتتتتأن هتتتتتذه التوصتتتتت ة  لحتتتتتا  الضتتتتترر  ذ  ، 1سالقرارات النها  تتتتتة النافتتتتتذةالطعتتتتتن بتتتتت
باللستدعي بحد ذاتها كونها لن ا علا  التلهيد ة التي تت دن  لت  صتدور القترار النافتذ عتن 

توصتتتت ة هي تتتة التفتتتتت ش اللركتتتان بتنفيتتتتذ ا تتتتترال ولتتتتن ألث تهتتتا  "ا  8سالستتت طة اللخولتتتتة اتختتتاذه
الاام اللستتتدعيين بتتأن يتتدفعا لب د تتة بيتتت "التوصتت ة بتت ، 3سللحاستتبةاللتتدعي العتتام لتتدى ديتتوان ا

الط تتب  لتت  لصتت حة ل تتاه جبيتتل ل شتتفة والتترنااا تستتو ة وضتتس الستتادةاا "،  4س"لتترن لب تت  اا
التوصتتتت ة اللوجهتتتتة  لتتتت  واارة البر،تتتتد ، " 5س"واستتتتترداد اللبتتتتال  التتتتتي  بضتتتتوها بريتتتتر وجتتتت  حتتتت 

التوصتت ة اللوجهتتة "،  6س"ط الهتتاتفيشتتترام ااا بتتالخواللواصتتالت الستت ك ة والالستت ك ة اعتتادة ا
واارة الشتتتت ون ااجتلاع تتتتة باستتتتترداد التعو ضتتتتات التتتتتي تقاضتتتتاها لتتتتدير عتتتتام الشتتتت ون   لتتتت 

التوصتت ة التتتي تقضتتي بتتتأخير تتتدرج اللستتتدعي للتتدة ستتتة أشتتهر وتوصتت ة " ، 7س "ااجتلاع تتة
 ا 2س"لن دا رة اللشتركين  ل  لركا آخرالواارة بنق   

ذا  كانتتت ا لث تتة الستتابقة هتتي عبتتارة عتتن توصتت ات غيتتر ل التتة،  ا أن القتتانون أوجتتد نوعتتا  وان
آخر لن التوصت ات هتي ل التة لتادارة اللخاطبتة بهتاا فتوصت ة هي تة التفتت ش اللركتان بحتل 

 تترار غيتتر نافتتذ  ا عنتتد ا ترانتت  بقتترار، حتتت  ولتتو كتتان  تتانون "  لج تتل ب د تتة اللتترج،  نلتتا هتتي
بانفتتتاذ توصتتت ة التفتتتت ش اللركتتتان التتتتي هتتتي  ا  اللحتتتافا أن  صتتتدر  تتترار  الب تتتد ات يوجتتتب ع تتت 

ع ت  اللحتافا أن  قتترر   التة ر ت ل الب د تة وحتتل   تتد أوجتب ن  تانون الب د تة "  ا 9س"لقيتدة لت 
 ا 10س "اللج ل الب دن  ذا صدرت توص ة عن التفت ش اللركان تقضي بذلم

                                                 
 29تماريخ   2113ـ  213/2112( م.ش. قمرار رقمم 1)

حزيمران
لي  ـ الجامعمة اللبنانيمةوزارة التربيمة والتعلميم العما  -، د. غسمان العمويني/ الدولممة2113

سممبق  -

ذكره.
 

-94ص 1م 2114حلي واألوسط، م.ق.إ. ، أحمد غالب العيسائي/الدولة واتحاد بلديات المتن الشمالي السا2111كانون األول  14تاريخ 33( م.ش. قرار رقم2)
م.ش.  

 2119ق.إ. م. -هيئممة التفتمميش المركممزي -، دمحم ضمميا/ الدولممة2112تشممرين األول  1تمماريخ 21قممرار رقممم 

 .44ص
J-M. Auby & R. Drago- Traité de contentieux administratif

, Op. Cit. 
 Tome II 

p470 n
o
1018

. 

 .21ص 1199هيئة التفتيش المركزي، م.إ.  -، نجيب روحانا صقر/ الدولة 1199آذار  23تاريخ  212( م.ش. قرار رقم3)

 .  121ص 1192ده وبطرو سرور/ الدولة، م.إ. ، جورج إ1192نيسان  12تاريخ 131( م.ش. قرار رقم4)

 .211ص 1م 1111هيئة التفتيش المركزي، م.ق.إ.  -، اميل باسيل/ الدوة1119شباط  11تاريخ 291م.ش. قرار رقم ( 2)

 . 994ص 2م 1119، جميل اده/الدولة، م.ق.إ. 1119تموز  1تاريخ 191( م.ش. قرار رقم9)

(9)
 

تماريخ 214م.ش. قمرار رقمم  -122ص  1م 1112م.ق.إ.  –الحايمك/ الدولمة  1112األول كمانون  2تاريخ 121م.ش. قرار رقم
 

، نعممت كنعمان / 2111شمباط  22

 . 319ص 2م 2113لعام  12هيئة التفتيش المركزي، م.ق.إ. العدد  –الدولة 

 .299ص 2م 2113لعام  12.ق.إ. العدد هيئة التفتيش المركزي، م-، ابراهيم فرشوخ / الدولة2111نيسان  11تاريخ  211( م.ش. قرار رقم1)

 .142ص 1199، دمحم حر  ورفاقه/ الدولة، م.إ. 1199أيار  3تاريخ 129( م.ش. قرار رقم 1)

 .139ص 1192وزارة الداخلية، م.إ.  –، زينو فردون ورفاقه/ الدولة 1192أيار  19تاريخ 122( م.ش. قرار رقم11)
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  االقتراحاتثانيًا: 

 

التتذن بلوجبتت  تقتتترل الهي تتة اادار،تتة أو تعتتد   أو تهيتت  لصتتدور  اا تتترال هتتو التصتترذ -197
واا تراحتتات ل ستتت ع تت  درجتتة واحتتدة،  ا 1س تترار  كتتون  صتتداره لتتن اختصتتاف هي تتة أختترى 

بحيتث ا يوجتد أن  لتاام بالتقتدم بهتذا اا تترال لتن  ،اونتا جهت ابط بهت تكتون اخت ار،تة لتا  يفه
اا تترال "  ا ولتن ألث تهتا 8سفقتططب عتة التلنتي  كتون لت و الس طة اللختصتة اصتدار القترار، 

الصادر عن اللدير العام لقوى ا لن الداخ ي باستعادة ألتوا  لدفوعتة دون وجت  حت  ل جهتة 
كتتتاب لفتتتي الجلهور،تتة بط تتب حتتل جلع تتة ارتكابهتتا للارستتات لتتن شتتأنها "و ا 3س"اللستتتدع ة

 تتترار لتتتدير التتتدرول "و،  4س" يبتتتث رول التفر تتتة وتهديتتتد استتتتقرار اللجتلتتتس ااستتتاللي التتتداخ
 ا 5س"بتحديد حرم طر، 

 لتتتتا   اا تراحتتتتات اللقتتتتررة بلوجتتتتب نصتتتتوف تشتتتتر،ع ة أو تنظ ل تتتتة، فهتتتتي ع تتتت  نتتتتوعينألتتتتا 
 اخت ار،ة بنتا جها أو  جبار،ةا 

وفتتي الحالتتة ا ولتت  فتتان الستت طة اللختصتتة تكتتون ل التتة بعتتدم  صتتدار القتترار  ن لتتم تقترحتت  
 كون بهذه الحالة  جراد  لسبقا  أساست ا  لصتحة القترار اادارن، فهتو ذو الهي ة اللعينة  انونا ، ف

ا  ا أن لتا  6سطابٍس   حا ي  حفا ل س طة اللختصة حر،تها كال ة  باعتلاد اا ترال أو رفض 
ة بهذا اا تترال ، وا تكتون  7س لي  ا هذا النو  لن اا تراحات هو أن الس طة اادار،ة غير لقيدَّ

 ا  1س، و لكنها أن ت تلل ا تراحا  آخر 2س ، بل  لكنها االتنا  عن  صدار القرارل الة بقبول

                                                 
(

1
) F. Moderne - Proposition et décision, Mélanges Waline 1974- p597.  

(
2
)C.E. 8 novembre 1961, Sté Olympia Press, Rec. p624; 

R. Hostiou
- 

Procédure et formes de 

l’acte administratif unilatéral en Droit Français
- Op. Cit 

p35
.  

 .393ص 1م 1111، شركة واتس/ الدولة، م.ق.إ. 1119آذار  21تاريخ 393( م.ش. قرار رقم3)

 .11ص 2112/الدولة، مجلة العدل العدد األول لعاماألمين، جمعية دمحم 2114حزيران  24تاريخ 2114-921/2113( م.ش. قرار رقم 4)

 .22ص 1191، نسيب ابو انطون/ الدولة، م.إ.1121تشرين الثاني 24تاريخ 212( م.ش. قرار رقم 2)

(
6
) 

R. Hostiou
 - Op. Cit 

p35
.  

(
7
)C.E. Ass. 11 mai 1973, Sanglier, RDP1973 p1747, note M. Waline.  

(
8
)C.E. 18 juin 1971, Garde des Sceaux c/ Vannière, D. 1972 p143, note Sabourin 

. 
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تعتبتر لقترحتات القترار ف ،جوهر،ة لصتحة القترار اادارن شك  ة لعال ة  واا ترال، هو -192

ال  عتد بذاتت  لتن  بيتل القترار الضتار وا  قبتل فت، دار،تةالقرارات اا لن ا علا  التحضير،ة ا
تعتبتتتر جل تتتس اا تراحتتتات التتتتي تصتتتدر عتتتن اللراجتتتس اللخت فتتتة فا  8سلطعتتتن باابطتتتا بالتتتتالي ا

 ،والتي تدخل ضلن ا صو  التي نصت ع يها القتوانين وا نظلتة لتن أجتل استصتدار القترار
  فلتثال   ا 3سأعلاا  تحضير،ة ل ل لن شأنها  كساب ذون العال ة أن ح   لكنهم اللطالبة ب 

الطر،ت  ع ت   تعتدن لاللتدني اللتضتلن ا تترال اتختاذ تتدابير رادعتة كتاب لدير عام التنظت م "
لتن اللعتالالت قتررة فتي الب تدة هتو الب دن بتعديل التخط طات اللا ترال اللج ل و"،  4س"العام

الجوهر،تتة واالاال تتة لصتتدور لرستتوم التخطتت ط أو التعتتديل،  ا  أنهتتا ا ت تتام الستت طة اللركا،تتة 
ا تتتتتترال ب د تتتتتة جبيتتتتتل و" ، 5س"اللرستتتتتوم أو عتتتتتدم  صتتتتتداره التتتتتتي  عتتتتتود لهتتتتتا صتتتتتالح ة  صتتتتتدار

البتترون بصترذ اللستتدعي لج ل ب د ة توص ة ، و" 6س"ستثلار ل سسة س اح ةابالترخ ف 
 ا 7سلن الخدلة"

 

ألتتا اا تراحتتات ذات الطتتابس ااجبتتارن والتتتي تتشتتاب  لتتس ااراد اللطابقتتة، فتجتتد أساستتها فتتي 
لقتترار بنتتاد ع تت  هتتذا اا تترالا و،تت ثر هتتذا النتتو  لتتن نتٍف  تتانونٍي  شتتير  لتت  وجتتوب صتدور ا

فتتان ستت طة التقر،تتر ا  ،،  فتتي هتتذه الحالتتة 2ساا تراحتتات ع تت  القتتدرة التقر،ر،تتة لستت طة القتترار
،  ن  1س، أو أن تتختتذ  تترارا  بختتالذ هتتذا اا تتترال 9ستستتتط س استتتبعاد أو  هلتتا  هتتذا اا تتترال

                                                                                                                          
(

1
) C.E. 9 avril 1948, Faillet, Rec. p157; C.E. 26 mai 1965, Magnol et Orliac, Rec. 

p196.  
 333ص  2113لعام 14مجلة القضاء اإلداري عدد  -المديرية العامة للتنظيم المدني -كبريال شار/الدولة 19/2/1111تاريخ  339( م.ش قرار رقم 2)

. 

C.E. 9 juillet 1958, Dhamelincourt, Rec. CE, p. 424; 
R. Chapus- Droit du contentieux administratif 

– 
Op. Cit

 p
510 n

o
 653.

 

، المحامي موسى تامر/الدولة1199كانون األول  1، تاريخ 411( م.ش.  قرار رقم 3)
 .
 

م.ش. قممرار  -11ص  2113لعممام 14مجلممة القضمماء اإلداري عممدد  -المديريممة العامممة للتنظمميم المممدني -فهممد الباشمما/الدولة 12/11/11تمماريخ  114( م.ش قممرار رقممم 4)

 .113ص 1م 2113لعام  14. العدد ، فهد ونعيم الباشا/ الدولة، م.ق.إ1111تشرين الثاني  12تاريخ 11-114/11رقم

 .111ص 1م 2114، عفيف سابا وآخرون/بلدية شكا، م.ق.إ.2111كانون الثاني  19تاريخ 11( م.ش. قرار رقم2)

 .141ص 1م 2114، نجا أبو توما/بلدية جبيل، م.ق.إ. 2111كانون الثاني  11تاريخ 21( م.ش. قرار رقم 9)

 .924ص 2م 14عدد 2113، موريس الرحباني/ بلدية البترون، م.ق.إ. 1111 حزيران 1تاريخ  211( م.ش. قرار رقم  9)

(
8
) 

R. Hostiou
 -

 Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en Droit Français
-  Op. Cit 

p37
.  

(9)
C.E. 7 juillet 1976, Sebillote, Rec p348 . 
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فهتتذا النتتو  لتتن خت تتار التتذن  حلتتل لعنتت  اللوافقتتةا اا تتترال يتجتتاوا لجتترد التحو،تتل ل عنتتي اا
 ا 8ساا تراحات هي كالقرارات اادار،ة  نها تقي د حر،تة اادارة بشتكل كالتل فتي اتختاذ  راراتهتا

 تتترال باحالتتة  اضتتي ع تت  اا"، و 3س"ا تتترال التعتتو   الواجتتب لنحتت  لضتتحا ا حتتادث"  كلثتتل
 ا 4س"التعا د

ذا صتتدر القتترار اادارن بتتدون  لتتة  انونتتا  صتتالح ة وضتتس اا تتترال، فتتان وان ا تتترال الجهتتة اللخوَّ
 ن  رار وا،تر الداخ  تة بانشتاد ب د تة فتي  حتدى "  هذا سبب اعالن بطالن هذا القرارا فلثال  

كلا يوجتب القتانون، فتان هتذا القترار  ع   ا ترال لن اللحافا، راره بني ، لن دون أن يالقرى 
عنتتدلا ينتتتج  ، دارن  قتترارٍ لاا تتترال تحتتوَّ  ي ،حتتااٍت لعينتتةوفتتي  ا 5س لستتتوجبا  اابطتتا   كتتون 

ذا رفتتتت  اللرجتتتتتس اللختتتتتف باعتتتتداد اا تتتتترال، أن  عتتتتدَّ اا تتتتتترال  6س انون تتتتة ا  بذاتتتتت  آثتتتتار  ا وان
 ا 7ساللط وب، فان  رفض  هو  رار  دارن ل ح  ل ضرر و ابٍل ل طعن

 

 

 المراسالت واإلحاالتثالثًا: 
 

حتت  ولتو تضتلنت لفاعيل  انون ة بلجترد صتدورها أو نشترها  ا تنتج اللراسالت أن -199
بنتتتتتي  ا  ذا صتتتتتدر  تتتتترار لتتتتتن الستتتتت طة اللختصتتتتتة بتهتتتتتذه اللراستتتتتالت لالحظتتتتتات لعينتتتتتة، 

 لكتتن أن التقيتتد بتتالقوانين وا نظلتتة اللرع تتة ااجتتراد، أو فهتتي تتتدعو عتتادة  لتت  ،  2سلضتتلونها
طاللتا لتم تتختذ تتحو   ل   رار  دارن ولس ذلم فهي ا تهديدا  باتخاذ تدابير لعينة،  تتضلن

 ا   9سالقرارات التنفيذ ة الالحقة لهذه اللراسالت

                                                                                                                          
(1)

C.E. 19 juin 1914, Laporte, Rec. p715, C.E. 24 décembre 1926, Mallat, Rec. p 

1158; C.E. 26 avril 1978, Doyen Faculté médecine Clermont-Ferrand, RA 1979, 

p277, note F. Moderne  
(2) C.E. 27 mai 1987, SA Laborat. Goupil, A.J.D.A. 1987, p607

.
 

(3) C.E. 21 mars 1980, Vanderiele, Rec. P161
.
 

(4) C.E. 9  juillet 1958, Dhamelincourt, Rec. p424
.
 

 1تاريخ  1122( م.ش.  قرار رقم 2)
11تموز 

م، الياو الفغالي ورفيقه/الدولة، 93
11.إ. 

229، ص 93
.
 

(
6
) C.E. 10 juillet 1972, Frayssinet, Rec p538.  

(
7
) C.E. 27 avril 1955, Syndicat des laitiers détaillants de la régions troyenne, Rec 

p770.  
(8)TA Marseille, 1er mars 1995, Sté SEMICA et Cne de la Ciotat, RFDA 1996 p136.  

 .292ص 2م 14عدد 2113وزارة العمل، م.ق.إ.  -، شركة خط األنابيب عبر البالد العربية/ الدولة1111أيار  11تاريخ  244( م.ش. قرار رقم  1)
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 ا 1س هتتذا النتتو  لتتن اللراستتالت الداخ  تتة ا ينتتتج لفاعيتتل  انون تتة ولتت ل  تترارا  نافتتذا  بحتتد ذاتتت ف
وااحتاات هتتي أحتتد أصتتناذ اللراستتالت ولكتتن تخت تت  عنهتتا فتتي أن ااحالتتة تكتتون ف لتتا بتتين 

الواحتتدة وبصتتورة تس ستت  ة أو وصتتا  ة، بينلتتا اللراستتالت تكتتون بتتين  دارات لخت فتتة أو اادارة 
 بين اادارة واللواطنينا 

لت  وا،تر  وا،تر الداخ  تة الكتتاب التذن يوجهت  "ولن النلاذج القضا  ة عن اللراسالت نتذكر  
اللخطتط  النظتر فتي  عتادةاللتدني  مل تنظ  ا ع  تك ي  اللج ل  ط ب ف   شرا  العالة ا 

افتتتادة الصتتتادرة عتتتن لتتتدير العنا تتتة الطب تتتة ا"، و 8س"التر،تتتث فتتتي التنفيتتتذو التتتتوجيهي والتفصتتتي ي 
واللتضتتتتلنة أن اللستتتتتدعي يتعتتتتاط  طتتتتب ا ستتتتنان بصتتتتورة غيتتتتر شتتتترع ة، وتقتتتتترل تك يتتتت  
حالتتتة اللستتتتدعي  لتتت   اللحتتتافا با فتتتا  الع تتتادة وضتتتبط لحتو اتهتتتا وتستتت  لها ل ن ابتتتة العالتتتة وان

تع  لتتتتات الررفتتتتة اا   ل تتتتة ل حستتتتابات اللوجهتتتتة  لتتتت  الب د تتتتة والتتتتتي تتضتتتتلن "و ، 3س "القضتتتتاد
كتاب وا،تر الصتناعة والتنفط اللوجت  "و،  4س"ضلن لواانتهاضاف ة اللطالبة بأن تدرج نفقات  
ا  شتكل القترار اادارن النافتذ،  ن حو  لنحت  رخصتة بنتاد، فهتو  ل  لحافا لدينة بيروت 
اعطتتاد رختتف  تتتين،د الصتتفة القانون تتة والصتتالح ة اادار،تة الالالوا،تر الصتتناعة والتتنفط  فقت

كتتتاب وا،تتر الثقافتتة "و،  5س"البنتتاد و،بقتت  الكتتتاب اللتتذكور لجتترد لختتابرة بتتين  دارتتتين رستتليتين
لحتتتافا بيتتتروت بتجليتتتد لجلوعتتتة عقتتتارات وفقتتتا  لدراستتتة وعل  تتتة لستتت    لتتت والتع تتت م العتتتالي 

لرسوم لن ر  ل الدولة بتستجي ها كآثتار  اصدارة حص ت  نلا تعتبر جل عها أعلا  تلهيد 
 ااستتتتتلالمالكتتتتاب اللوجتتت   لتتت   ا لقال تتتة جبيتتتتل لتتتن  بتتتل ر تتت ل لصتتت حة "و،  6س"تار،خ تتتة

والحقو  ع   الل اه التابعة لواارة اللوارد اللا  تة والكهرعا  تة والتذن  فيتد بتأن اللدير،تة العالتة 
لرتاد التترخ ف اللعطت  باشترا  احة عالة هرعا ي ترى عدم وجود لص ل تجهيا اللا ي والك

الكتتتاب الصتتادر عتتن ر تت ل لجنتتة التحقيتت  والتتذن ، و" 7س" ستتم لتتن ا لتتالم العلول تتة النهر،تتة

                                                 
(

1
)
 R. Chapus- Droit du contentieux administratif – 

Op. Cit
 p
513 n

o
655

.  

91ص1113-1192وزارة الداخلية،  قرارات محكمة حل الخالفات ومجلس شورى الدولة   –فرحات / بلدية حمانا  9/9/1194تاريخ   111( م.ح.خ  قرار رقم  2)
.
 

 23تاريخ  91( م.ش.  قرار رقم  3)
11آذار 

، زاكي نعمة/الدولة99
.
 

(4)C.E. 18 novembre 1998, l'association d'éducation populaire Louis Flodrops, req. n°143007    
 .231ص 1111محافظ مدينة بيروت وبلدية بيروت،م.ق.إ.  -، جوزفين رزق/ الدولة1119تشرين األول  21تاريخ 131(  م.ش. قرار رقم2)

 فا 8م 8005   / الدولة، ما ا ا ، جورج عكر ورفا8008حا،ران 5تار،  546  ماشا  رار ر م 6س

 .212ص 1م 1119، بلدية حاالت/الدولة، م.ق.إ 1112كانون الثاني  22تاريخ 221( م.ش. قرار رقم 9)
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 تتتترار "و ، 1س"هيل ألتتتر اللفتشتتتتين ل ق تتتام بلهلتتتتتهم ط تتتب ف تتتت  لتتتن لحتتتتافا لدينتتتة بيتتتتروت تستتتت
،  8س"ة ا فتا  ل سستةاللج ل الب دن الذن  ط ب بلوجب  لن اللحافا اتخاذ ااجرادات ااي ت

كتتتاب وا،تتر اللتتا  لتتواارة ا شتترا  العالتتة، هتتو أحتتد الكتتتب التتتي تبادلتهتتا التتواارتين بشتتأن و"
رتتتتدن طتتتابس القتتترار يتعو ضتتتات اللستتتتدعي، وهتتتو نتتتو  لتتتن اللختتتابرات اادار،تتتة الصتتترفة وا 

 ا 3س"اادارن 
 

ر أو تحو،تل ل ت   دارن ، فهتي لجترد   تام اللرجتس التذن أتلَّهتا بتلر،تن ااحاات الداخ  تةوع
بستواه، لن جهة لتن جهتات اادارة  لت  أخترى، أن لتن اادارة اللستندة  ل ت   لت   دارة لناطتة 

دونلا ا تران عل  ة التلر،ر أو التحو،تل هتذه بلو تٍ  لتن اللوضتو ،  ا  ن ااحالتة اللنطو تة 
 ا 4سع    رار  دارن، فانها تشك  ل صورة لن صور القرار اادارن 

اللتتذكرة اللوجهتتة لتتن التتوا،ر  لتت  اللتتدير العتتام والتتتي  ط تتب "  ألث تتة عتتن ااحتتااتك فنتتذكر
صتتتادر عتتتن اللتتتدير العتتتام، القتتترار ال"،  5س"فيهتتتا  لتتت  اللدير،تتتة العالتتتة التقيتتتد بتتتبع  التع  لتتتات

كتتاب وا،تر الداخ  تة اللوجت   لت  "،  6س"لوج   لت  التدا رة اللختصتة لحستم راتتب اللستتدعيالو 
والتذن  ط تب بلوجبت  اتختاذ ااجترادات اادار،تة الالالتة لو ت  العلتل فتي  لحافا جبل لبنتان

 ، 7س"شتتركة له تتة  دار،تتة لتصتتر،  ا علتتا الل سستتة تنفيتتذا  لقتترار  لرتتاد التتترخ ف وانعطتتاد ال
ااستتجابة لصتاحب ط تب  ط تب بلوجبهتا   لت  ب د تة بترج حلتود،احالة لتن وا،تر الداخ  تة ا"

احالة اللوجهة  لت  ب د تة ا، " 2س"برج حلود العقار،ةلنطقة  532ع   العقار ر م  برادة الذلة
لتت ل ل ستت طة اللركا،تتة توج تت  ا والتتر   ذبحجتتا اللب تت  اللطالتتب بتت ،  حتتوش حتتاا  –ر،تتا  

والتع  لتتتات ل ب د تتتتة التتتتتي تتلتتتتتس بشخصتتتت ة لعنو تتتتة لستتتتتق ة تخولهتتتتا اتختتتتاذ  راراتهتتتتا اادار،تتتتة 
القتترارات اللتختتذة لتتن  ب هتتا وستتواد اتختتذتها بنتتاد  النافتتذة، وتبقتت  اللستت ولة، دون ستتواها، عتتن

                                                 
 .424ص 1م 2114ار/الدولة، م.ق.إ. ، متري النم2111شباط  21تاريخ 214( م.ش. قرار رقم1)

(
2
)C.E. 29 décembre 1997, SARL Enlem, RFDA 1998 p553, concl. Touvet.  

 . 119ص 1194وزارة االشغال العامة ووزارة المال، م.إ.  -، زكي مزبودي/ الدولة اللبنانية 1194نيسان  12تاريخ 411( م.ش. قرار رقم3)

(
4
)
 

، الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة 2112كانون األول  11تاريخ 143م.ش. قرار رقم 

 .319ص 2119ق.إ. بيروت/ بلدية بيروت، م.
 1، تاريخ 421( م.ش.  قرار رقم  2)

11تشرين الثاني 
، الشركة اللبنانية للنقل الجوي/الدولة99

.
 

 .111ص 1191، و.ا./ المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، م.إ. 1191كانون الثاني  31تاريخ 12( م.ش. قرار رقم9)
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 "ع   أوالتر أو تع  لتات الست طة اللركا،تة، أو بعتد تصتدي  أو لوافقتة ست طة الوصتا ة ع يهتا
العلتل ع ت  اللع قتة   –اح تة س رار لحافا البقا  الذن  ط ب بلوجب  لتن ر ت ل ب د تة ، " 1س

اللستتتدعي بتتدفس اللب تت  اللترتتتب ع  تت    تنفيتتذ التوصتت ة الصتتادرة عتتن التفتتت ش اللركتتان بتتالاام
 ر ت ل الب د تة اااالتذن يتدعو كتاب وا،تر الداخ  تة "،  8س "بسبب لس وليت  عن انه ار حاصل

الكتتب اللتدرجتة بالتس ستل لتن التوا،ر  لت  اللحتافا  لت  "،  3س"اتخاذ القرار النهتا ي بالتستو ة
ذ التتتترخ ف بالبنتتتاد فهتتتي ا تعتبتتتر القا لقتتتام لا عتتتاا  لتتت  ر تتت ل ب د تتتة جون تتت  الستتتلال بتنفيتتت

القتترار الصتتادر عتتن وا،تتر الداخ  تتة " ، 4س " تترارات نافتتذة بتتل لجتترد توصتت ات غيتتر  اب تتة ل طعتتن
باحالتتة توصتت ة التفتتت ش اللركتتان بالرتتاد نتيجتتة اللبتتاراة لتعيتتين اللتتوظفين فتتي ب دد تتة لشتتلش، 

جتس اللختتف أن الب د تة فان هذا القرار ا  لل بوضس أصحاب العال ة، ذلتم أن التتاام اللر 
ا  ضفي ع يها صفة النفاذ، ذلم أن  يبق  ل ب د ة أن ا ت تتام بهتا دون أن  حالةبلضلون اا

لقتتترار الصتتتادر عتتتن الهي تتتة الع  تتتا ل تأديتتتب التتتذن يتضتتتلن ا، " 5س" كتتتون  رارهتتتا لخالفتتتا  ل قتتتانون 
ستتدعي وتوصت ة التوص ة  ل  لج ل الخدلة اللدن ة بالعلتل ع ت  استترداد لرستوم تعيتين الل
رتبتتة ع تت  استتترداد واارة اللال تتة بتتالتو   عتتن صتترذ رواتبتت  واستتتخالف النتتتا ج اللال تتة اللت

لقترار الصتادر عتن ألتتين عتام لج تل التواراد واللتضتلن  عتادة لشتترو  ا"،  6س"لرستوم التعيتين
  لرسوم تر  ة اللستدعي  ل  اللدير،ة العالة  لن الدولة بسبب عدم تتوفر شترور تر يتت   لت

 ا   7س"رتبة عليد
 

  بيان الرأي والنصيحة رابعًا: 
 

تأختذ  أنون  لت  ااعتالن عتن لو فهتا، د اادارة، أن تعلتد ا ح تان بع  حدث في  -800
ي حت  وهتذا ااعتالن ل نوا تا لت ل لتن شتأن  أن بقضت ة لعينتةا  تأختذ  ترارا   أن بتل  أو رار  أن
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، ذلتتم أن التلن تتات  1ساادار،تتة اللختصتتةوا  لكتتن بالتتتالي الطعتتن ف تت  ألتتام اللحتتاكم  ضتترر،
 ًَ ر لهتا أن تحتدث نتيجتة، ولكنهتا ا تحتدثها بتذاتها، وبالتتالي التتي تبتديها اادارة هتي لتا ست قدَّ

ا وهتي ا ت حت  أن ضترر باللستتدعي وباستتطاعت  ف لتا بعتد  8سفهي ا تشكل القرار اادارن 
وهتذا الترأن ا  3سلتذن ي حت  بت  الضتررتقد م لراجعتة  ضتا  ة ابطتا  القترار اادارن النهتا ي ا
  كلثتتتل،  4سنتتت   شتتتك  ل  تتترارا   دار،تتتا  ل التتتا  ا يتعتتتدى كونتتت  رأ تتتا  غيتتتر ل تتتام وا  صتتت  وصتتتف  بأ

 لعتتينٍ   ٍ بلب ت، فتي  صتدار تك يتت  بحت  الشتركة التذن تع تن بلوجبت  اادارة عتتن نيتهتاالكتتاب "
ة بيتروت اللستتتدعي بقولتت  انتت  ب بت  لحتتافا لدينتتالكتتاب التتذن يجيتت"، أو  5سل خا،نتتةلدينتة بتت  

جتواب واارة "، وكتذلم  6س" ستحيل ع     عفا ه لن التعو   الذن يترتب ع    ل لالتم اللقابتل
خلتور التتي أدت ال  ت اللال ة ع   استتدعاد حتو  اعتترا  ع ت  لط بهتا بالرستم ااضتافي ع

 تتتة بوجهتتتة ا يختتترج عتتتن كونتتت  لطالعتتتة لتتتن واارة اللالعنهتتتا الرستتتم ا صتتت ي، فهتتتذا الجتتتواب 
 بتداد "و،  7س"نظرها في تفسير وتطبي  أحكام القانون اللتع   بالرسم ااضافي اللبحتوث عنت 

 ، 2س"دا رة ضر،بة الدخل رأ تا  حتو  توجتب ضتر،بة ا رعتال التتي تتحقت  بنتيجتة  عتادة التخلتين
كتاب ر ت ل لصت حة الصترف ات هتو كنا تة عتن لجترد رأن تبد ت  هتذه اللصت حة وا  شتكل "و
   ا 9س"ا   دار،ا  نافذا   ابال  ل طعن رار 
لتتتداوات "، أو  10س"اجتلتتتا  هي تتتة لح  تتتة يفتتتصتتتادرة التلن تتتات "ال  ا   دار،تتت ا  ا  عتبتتتر  تتترار كلتتتا 
 ترار هي تة ب د تة ر،فتون التذن "و ، 11س"ةو  ط تب اانضتلام  لت  نقابتة لح  تب دن حتاللج ل ال
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لتا ل ستا ل تم بتداعي أنه 455و  458جاد بص رة ط ب الراد اللساحة الخاصتة بالعقتار،ن 
،  نتت  جتتاد بصتت رة الط تتب التتذن يرلتتي  لتت  لالحقتتة ا لتتر لتتدى ختتاف بتتل هلتتا طر،تت  عتتام

 رار اللج ل الب دن الذن يتضتلن التلنتي بتعتديل التصتل م التتوجيهي للنطقتة "و،  1س"اللراجس
اللج تتل الستتد، فلتتن الناح تتة الفن تتة والوا ع تتة لتت ل لتتن ا كيتتد أن تلنتتي  –الجديتتدة البوشتتر،ة 

كتتتتتتاب وا،تتتتتر العدل تتتتتة جوابتتتتتا  ع تتتتت  كتتتتتتاب حتتتتتاكم "و،  8س"الب تتتتتدن  حظتتتتت  بالتصتتتتتدي  والتنفيتتتتتذ
الصتتت  سر  ل دا تتترة التنفيتتتذ  حتتتو  تنفيتتتذ حكتتتم القاضتتتي العقتتتارن بتستتتجيل  ستتتم لتتتن العقتتتارات 

 نلتا هتو  ،اللناا  ع يها ع   اسم أحد الفر اد، اا فهتذا الكتتاب ا ي لت   ترارا  لرعتي ااجتراد
ه ر تت ل  لتت  لر وستت  يتع تت  بلستتألة صتتعبة الحتتل أراد ذلتتم اللتتر ول الا،تتادة فتتي رأن أعطتتا

الرأن اللع ل الذن تبد   لجنة تر  ة القضتاة التذن  صتدر بعتد اعتترا  و"،  3س"اا ضال عنها
الكتتاب الصتتادر عتتن اللتتدير "و ، 4س"القاضتي ع تت  التقيتت م النهتتا ي لنشتاط  اللهنتتي ختتال  عتتام

 ون ااجتلاع تتة فتتي لوضتتو  الختتالذ العتتال  بتتين الشتتركة ور تت ل العتتام لتتواارة العلتتل والشتت
النقابة حو  التفرغ النقابي لم يتضلن أن تتدبير أو  ترار نهتا ي نافتذ بحت  الشتركة اللستتدع ة 

لتا هتو  ،التعل م الصادر عتن واارة الداخ  تة"و ، 5س"هو لجرد رأن صادر في  ض ة لعينة بل
لتتت   تتتوة  لاال تتتة بالشتتتكل التتتذن ورد ف تتت  ذلتتتم أن ستتتوى دعتتتوة  لتتت   عتتتادة التعو ضتتتات، ولتتت ل 

نظتام استرداد هذه التعو ضات يجب أن يتم   راره و،نفذ وفقتا  لألصتو  اللنصتوف ع يهتا فتي 
بتل هتي  ، دارن  لطالعة لحالي واارة الصتحة العالتة ل ستت بقترارٍ "و،  6سالب د ات" دارة ألوا  

 ، 2سادارة ع تتتت  أستتتت  ة وستتتت ط الجلهور،تتتتةا أجوبتتتتة"و،  7س"د اادارةلجتتتترد رأن  تتتتانوني ا  قي  تتتت
التتتواراد والستتت طات اادار،تتتة ع تتت  ا ستتت  ة التتتتي  قتتتدلها النتتتواب ستتتواد  أكانتتتت هتتتذه و"أجوبتتتة 

التتدافس لهتتذا كتتان ال  لكتتن الطعتتن بهتتا ألتتام لج تتل الدولتتة، و فتت،  9س"شتتفه ة ما جوبتتة خط تتة أ
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ا لن هتذه ا علتا   فأن  ،  1س"الش ون الس اس ةفي عدم التدخل القاضي بهو رغبة ، ااجتهاد
، وا  8سطاللتا أنهتا لتم تول  تد بتذاتها ااثتار القانون تة اللخشت  لنهتا واللتراد  لرا هتا ،قبل الطعن 

تشك  ل لن باب أول   رار  دارن،  ن انعدام ا ثر،   عدم بدوره ركتن التصترذ القتانوني، أحتد 
 لل صفة القرار اادارناا ركان الثالثة ل قرار اادارن، للا ينفي عن هذا الع

 
 واستطالع مواقفالتحقيقات خامسًا: 
 ااجتتراداتالتحضتتير،ة أو لتتن  ا علتتا ن التحق قتتات التتتي تجر،هتتا اادارة هتتي لتتن   -801

 بأصتتحاب  دار،تتة نافتتذة ت حتت  ضتتررا   أعلتتاا  الللهتتدة ل قتترارات اادار،تتة وا تشتتكل بحتتد ذاتهتتا 
أصتو  تكتون و  ا 3سي ا تقبل الطعن ألام هذا اللج لالت ا علا العال ة وبالتالي تعتبر لن 

هتتتتي لتتتتن ا علتتتتا  ف،  4سلقتتتتررة بلوجتتتتب نتتتتف تنظ لتتتتي أو تشتتتتر،عي،  جتتتتراد هتتتتذه التحق قتتتتات
التحضتتير،ة، التتتي تنتهتتي  باعتتداد اادارة اللعن تتة بتتاجراد هتتذا التحقيتت ، ا تتترال أو ط تتب أو 

  اذا التحقي  ورأيها القانوني ف رأن  تظهر بلوجب  نتا ج ه
التحق قتات عنهتا  "نتذكر كألث تة اجتهاد تة طب عتة القترار اادارن،  و  ال ل لهتفهذه التحق قات، 

الكتاب التذن تط تب "، و 5س"لطعم وسنامالتي تجر،ها واارة الس احة  بل لن  ااذن باستثلار 
م ب انتتتات  حصتتتا  ة كتتتي تتتتتلكن اادارة لتتتن  بلوجبتتت  واارة اا تصتتتاد لتتتن اللستتتتدع ة أن تقتتتد  

كالقرار الصتادر عتن  –القرار القاضي باجراد تحقي  في لعال ة  دار،ة و"،  6س"القانون  ي تطب
لت  "و ، 7س"لجنة خاصة درل تقر،ر تفت ش لتالي ر  ل لج ل الواراد بتك ي  التقر،تر التذن  دَّ
فتر   ا  وا،ر الصتناعة  ترار أصدر و" ذا ،  2س "ا بن ة اللتداع ة حو لج ل اانلاد وااعلار 

ضتترورة  عتتداد  تقر،تتر لتتن  بتتل ر تت ل لصتت حة الصتتناعة أو تقر،تتر لتتن اللتتدير العتتام  بلوجبتت 
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 بل  صتدار  ترار  جتااة استتيراد ااات الصتناع ة، فتان هتذا القترار لت ل لت  أن طتابس  لاالتي 
ل تتتتوا،ر وا  لكتتتتن اعتبتتتتار  عتتتتداد هتتتتذا التقر،تتتتر لتتتتن ااجتتتترادات الجوهر،تتتتة التتتتتي يترتتتتتب ع تتتت  

 ا 1سل  طابس داخ ي –لطعون ف   بل هو رأن اخت ارن لخالفتها بطالن القرار ال
 

ل  جانب النلاذج التي ذكرناها عن  ترارات  دار،تة هتي عبتارة عتن أعلتا  تحق ق تة، نجتد أن  وان
،  بتتل اتختتاذ  رارهتتا اادارن فتتي اللوضتتو ، فن تتة دارة  باستتتطال  لو تت اادارة القتتانون ي تتام 

 حتاج  ل  خبرات وتقن ات خاصةا   ا  لو فا  فن ي ات اللستط عة، هذه الهفتعطي 
بحيتث نجتد فتي التطبيت ، أن اادارة تكتون  و وتت  الل التةا الترأن الفنتيو حدد القانون طب عتة 

  ب  ل الةٍ غير ل الة بلو   الجهة اللستط عة، أو  لا 
اادارة اللو ت  التذن تبد ت  القرار النهتا ي، بتأن تراعتي  فقد ي ام اللشتر  اادارة التي ستصدر

ا تستتتط س أن تصتتدر ، بحيتتث ل تترأن الفنتتي باصتتدار  تترار لوافتت ٍ  للستتتط عة، وتكتتون ل التتة  ا
شتأن حلا تة ا لكنتة بالتنظت م اللتدني  ،تةلدير "ااراد التتي تبتديها ولتن ألث تهتا   رارا  لخالفتا ،  

 ي  كبنتتادٍ نصتتعقتتار لتتن التو" تترار لدير،تتة التنظتت م اللتتدني التتذن يتضتتلن تحر،تتر  ، 8"سا ثر،تتة
 تترار لتتدير عتتام التنظتت م اللتتدني اللتضتتلن ،  و" 3سراث تتة لتتم يتعتتد التترأن أو اا تتتراللتتة تذن   

عتتتدم اللوافقتتتة ع تتت  ط تتتب التتتترخ ف بانشتتتاد واستتتتثلار لعلتتتل اللستتتتدعي فتتتي لنطقتتتة الدب تتتة 
،  4سينتتتتدرج فتتتتي  طتتتتار ااجتتتترادات الللهتتتتدة وا علتتتتا  التحضتتتتير،ة ل بتتتتت بط تتتتب التتتتترخ ف"

تشتتارة التنظتت م اللتتدني، لعال تتة جوهر،تتة فرضتتتها  تتوانين وعخصتتوف رختتف البنتتاد، تعتبتتر اس
البنتتاد بالنستتبة ل ب تتد ات التتتي لتت ل فيهتتا جهتتاا فنتتي، ولتتس ذلتتم يبقتت  رأن اللدير،تتة استشتتار،ا  

،  ن جل تتتتس القتتتترارات النها  تتتتة النافتتتتذة بشتتتتأن البنتتتتاد  5سوفن تتتتا ، غيتتتتر  ابتتتتل ل طعتتتتن بحتتتتد ذاتتتتت 
ب د تة وبالتحديتتد ر ت ل الب د تتة باعتبتاره ر تت ل والتستو ة والتترخف هتي  انونتتا  لتن اختصتتاف ال

                                                 
 .  14ص1114وزارة االقتصاد الوطني، م.ق.إ  –، المصانع الوطنية للجوت / الدولة 1112كانون األول  21تاريخ 13 –41/12( مجلس القضايا قرار رقم1)

333ص  2113لعام 14عدد مجلة القضاء اإلداري  -المديرية العامة للتنظيم المدني -كبريال شار/الدولة 19/2/1111تاريخ  339( م.ش قرار رقم 2)
.
  

 .333ص 2م 2113لعام  14، كبريال وروزين شار/الدولة، م.ق.إ. العدد 1111شباط  19تاريخ 339( م.ش. قرار رقم3)

 .992ص 2م 2113لعام  12، مؤسسة فينو بالست / الدولة، م.ق.إ. العدد 2111تموز  2تاريخ 439( م.ش. قرار رقم4)

، يوسممف 1114نيسممان  22تمماريخ 322م.ش. قممرار رقممم  -191ص 2م 2114، جممان وعممماد صممفير/ الدولممة، م.ق.إ. 2114ممموز ت 11تمماريخ 931( م.ش. قممرار رقممم2)

 .411ص 2م 1112وزارة األشغال العامة ومجلس تنفير المشاريع اإلنشائية، م.ق.إ.  -القصيفي/ الدولة
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، وانتت  يبقتت  لصتتاحب الشتتأن اللتضتترر وعنتتد الطعتتن بقتترار ر تت ل الب د تتة،  1سالستت طة التنفيذ تتة
وفتتي ا  8سأن يتتتذر  بعتتدم  انون تتة العلتتل التلهيتتدن التتذن  عتبتتر بلثابتتة رأن أو رغبتتة أو ا تتترال

 م اللتدني، أن ا تلتن  رخصتة بنتاد   لتن  تانون التنظتR 421-38-6س فرنستا، تفتر  اللتادة
وا،ر اللعنتي بااثتار التار،خ تة واللوا تس، وبالتتالي فتان الفي اللناط  اللصنَّفة  ا بعد لوافقة 

واجتتب الحصتتو  ع تت   -الستت طة اادار،تتة اللختصتتة بلتتن  رختتف البنتتاد -ع تت  ر تت ل الب د تتة
 ا 3سبلوضو  الرخصة اللوافقة اللسبقة  بل اتخاذ  راره

لو تتت  القتتتانوني بالنستتتبة لقتتترارات ال جنتتتة الطب تتتة التتتتي هتتتي لتتتن القتتترارات الفن تتتة التتتتي وذات ال
لتتتتا تتتتتراه لناستتتتبا  لوضتتتتع ة اللستتتتتدعي  ا،تستتتتتند  ليهتتتتا اادارة اللختصتتتتة لتقتتتترر ع تتتت  ضتتتتو ه

 تترار ال جنتتة  ن "لتتثال   ،  5س، فهتتي ا تعتبتتر بحتتد ذاتهتتا  تترارات  دار،تتة نافتتذة وضتتارة 4سالقانون تتة
ن الوفاة لم تكن لتسببة عن الوظ فتة هتو لتن القترارات التتي تستتند أة اللتضلن بالطب ة الدا ل

و"هتي  ترارات صتادرة عتن ستت طة ،  6ستخصت ف لعتاش ااعتتال " اا ليهتا واارة اللتا  لتقترر 
  ا 7سفن تتتة أراد اللشتتتتر  أن يتختتتذها ا ستتتال الوحيتتتد للقتتتررات اادارة بشتتتأن لعتتتاش ااعتتتتال "

هتو القترار اادارن النافتذ  يدر عتن لتدير عتام  توى ا لتن التداخ و كون  ترار التصتدي  الصتا
 ا 2سالذن لن شأن   لحا  الضرر والقابل ل طعن وحده ألام هذا اللج ل"

 

ال جنتتتة الصتتتح ة فتتتي الب د تتتة  راراتهتتتا استشتتتار،ة وعتتتن ااراد الفن تتتة غيتتتر الل التتتة، نتتتذكر  " ن 
هتتي  ا رأن  عتلتتد ع  تت  اللحتتافا عنتتد وغيتتر ل التتة ولتت ل لهتتا  انونتتا  أ تتة  تتوة تنفيذ تتة ولتتا 

                                                 
(
1
 )

، الياو بو ضمومط/ 1111أيار  12تاريخ 232م.ش. قرار رقم -24ص 1121ولة، م.إ. ، نجيب عبد النور/ الد1121تشرين الثاني  9تاريخ  423م.ش. قرار رقم

الدولمة ،  –، منير جبر /بلديمة قرنمة الحممراء 1111كانون األول  2تاريخ 11-121/11م.ش. قرار رقم -221ص 14العدد 2113المحيدثة وآخرون، م.ق.إ.  -بلدية بكفيا

143ص 1م 2113لعام  14ق.إ. العدد م.
. 

 ا831ف 1م 8005كفر  اسين، ما ا ا  –الدفنة  –أدلا  –، ادو،ن حداد / ب د ة طبرجا 8001كانون ا و   6تار،   199شا  رار ر م   ما8س

(3)
CAA Nantes, 25 janvier 1996, commune de La Richardais, req. n°94NT00304; 

C.E. 29 juillet 2002, association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la 

nature, req. n°232582.
 

 ا734ف 8م 8005، ر،لوند ناضر/ الدولة ، ما ا ا 8008أ ار  7تار،  477  ماشا  رار ر م 4س

 ا287ف 8م 8005،   العاش  ونهاد دبول/ الدولة، ما ا ا 8008أ ار  83تار،   580  ماشا  رار ر م 5س

، ورثة المعاون 2111شباط  1تاريخ 111م.ش. قرار رقم -13ص 1192وزارة المالية، م.إ.  -ميره حيدرية/ الدولة ، س1192شباط  23تاريخ 291( م.ش. قرار رقم9)

 .211ص 1م 2114وزارة الداخلية، م.ق.إ.  –أول إدمون البيطار / الدولة 

 .199ص 1121، ف.ح./الدولة، م.إ. 1121أيار  2تاريخ  212( م.ش. قرار رقم 9)

 .121ص 1م 2113لعام  12وزارة الداخلية، م.ق.إ. العدد  –، ورثة العريف أحمد شحادي/الدولة 1111تشرين الثاني  22تاريخ 13( م.ش. قرار رقم1)
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اا تضتتتاد للتتتن  أو لنتتتس الرخصتتتة اللط وبتتتة ولتتت ل لتتت   تتتوة  نشتتتاد أن حتتت  لكتستتتب يجيتتتا 
التنفيتذ ليجتوا ل لتدعي  ول ل ل   توة ،ل لدعي أن  حتج ب  للنس اللحافا لن تقر،ر لا يخالف 

 لل سستتتات ذا لتتتن  القتتتانون ل لحتتتافا صتتتالح ة التتتترخ ف باستتتتثلار ا"وا  1سالطعتتتن ف تتت "

اللصتتتنفة بعتتتد  جتتتراد تحقيتتت  يجر،تتت  اللج تتتل الصتتتحي، فتتتان اا تتتترال التتتذن يبد تتت  اللج تتتل 
اللتتذكور  عتتر  ف لتتا بعتتتد ع تت  اللحتتافا التتتذن  عتتود لتت  الحتت  باعطتتتاد القتترار النافتتذا فتتتاذا 
استتتخدم اللج تتل الصتتحي فتتي ا تراحتت  عبتتارة  تترار، فتتان هتتذه التستتل ة هتتي تعبيتتر ختتاط  وا 

رأن ال جنة الصتح ة الدا لتة ت "وذات ا لر بالنسبةل،  8سصفة القرار النافذ" هذا اا ترال  عطي
 بل  عطاد التترخ ف  81لن اللرسوم ااشتراعي ر م  10الواجب استطالع  بلوجب اللادة 

رأن استشتتتارن فتتتان استتتتطالع  يبقتتت  ل التتتا  فتتترغم أنتتت  لجتتترد  ،بالل سستتتة لتتتن  بتتتل اللحتتتافا
هتتذا و ،  3سل تتة جوهر،تتة تشتتوب  تترار التتترخ ف وتجع تت  بتتاطال  والتخ تت  عنتت   عتبتتر  غفتتاا  للعا

الرأن ل ل نافذا  بذات  وا  قبل الطعن  ن القرار النافتذ فتي هتذه اللوضتو  هتو  ترار اللحتافا 
 تترار ال جنتتة ااستشتتار،ة الصتتح ة فتتي يتلتتتس  ا، و" 4س"اللتضتتلن  عطتتاد التتترخ ف أو رفضتت 

تتتتترخ ف بانشتتتتاد كستتتتارة، بصتتتتفة القتتتترار النافتتتتذ القاضتتتتي بعتتتتدم اللوافقتتتتة ع تتتت  ال، جبتتتتل لبنتتتتان
،  ن  رارات ال جنة ااستشار،ة الصح ة في اللحافظة هي لجترد آراد ذات صتفة  5س"والضار

استشتتتار،ة،  ستتتتط عها اللحتتتتافا  بتتتل البتتتتت بط تتتب التتتترخ ف أو التجديتتتتد، وا تشتتتك  ل بتتتتذاتها 
 ا 6س رارات  دار،ة نافذة

 
 ية الالحقة على صدور القرار اإلداريالقرارات التأكيدالفقرة الثانية: 

 

لنهتتا لتت ل لهتتا  هتتي فتتي  ستتمٍ   ذا كانتتت القتترارات التحضتتير،ة والللهتتدة ل قتترار اادارن  -808
صتتفة القتترار اادارن، فتتان القتترارات الالحقتتة أو الل كتتدة لهتتذا القتترار، هتتي  تترارات  دار،تتة بكتتل 

                                                 
 . 21ص 1121، موريس الحاج/ بلدية بيروت، م.إ. 1129تشرين األول  21تاريخ 241( م.ش. قرار رقم1)

 .129ص 1192فظة منطقة بيروت، م.إ. ، جرجي الحداد/ محا1192تموز  12تاريخ 1219( م.ش. قرار رقم2)

 .493ص 2م 1119، المهندو جورج أشقر/ الدولة، م.ق.إ. 1119شباط  12تاريخ 394( م.ش. قرار رقم3)

ش. قمرار م. -9ص 1121مديريمة الصمحة العاممة واللجنمة الصمحية الدائممة، م.إ. -، فرج أبو خليل ورفاقمه/ الدولمة1121كانون األول  11تاريخ 232( م.ش. قرار رقم4)

 .312ص 1م 1119، المهندو نقوال حداد/الدولة، م.ق.إ. 1119كانون الثاني  1تاريخ  241رقم

 . 392ص 1م 1119، حبيب الزغبي/الدولة، م.ق.إ. 1119كانون الثاني  19تاريخ 212( م.ش. قرار رقم2)

3( م.ش. قرار رقم9)
 1م 2119مال، م.ق.إ. محافظة الش -، البا عازار/ الدولة2112تشرين األول  19تاريخ 3

.93ص
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القترارات اادار،تة ا تقبتل هتذه  وتتدخل ضتلن تصتن فات القترار اادارن،  ا أن ،لعن  الك لة
 الطعن  نها لم ت ثر في اللراكا القانون ة لألفراد وا ت ح  أن ضرر بهما 

فتتتالقرار التأكيتتتدن ا  لكتتتن بتتتأن حتتتا  لتتتن ا حتتتوا  الطعتتتن بتتت  لتتتن ختتتال  لراجعتتتة اابطتتتا  
 فضتتي ل بتتالوا س حتتال  لنطق تتا ،  ن القتتو  بريتتر ذلتتم سلتجتتاوا حتتد الستت طة، وهتتذا ا لتتر  شتتك   

حتلا   ل   لراد العلل بقواعد اللهل القانون ة في لجا  اللنااعات القضتا  ة،  ذ  كفتي عنتدها 
انقضتاد اللتفتاذ ع ت  ل احت ال تةٍ  كوستي ةٍ  ،ولن ثتم الطعتن بت  ، نشاد علل ي كد تصرفا  سابقا  

 ، ولعنتت  ذلتتم  جتتااة الطعتتن فتتي 1ساللحتتددة بشتتهر،ن ل طعتتن بتتالقرار اادارن له تتة اللراجعتتة 
القتترار ا و  بعتتد انصتترام الله تتة القانون تتةا  ا أنتت  يجتتوا الطعتتن فتتي القتترار التأكيتتدن والقتترار 

 ا 8سا ص ي لعا   ذا كانت له ة الطعن في القرار ا ص ي لم تنق  بعد
فتتدخ ت القتترارات التأكيد تتة  ضتتلن ف تتة القتترارات الكاشتتفة التتتي ا تحتتدث ترييتترا  فتتي اللراكتتا 

، و،نحصتتر دورهتتا فتتي تقر،تتر أو تأكيتتد لركتتا  تتانوني  تتا م لتتن  3سالخاصتتة القانون تتة العالتتة أو
ا وهي بالرغم لن كونها تصل  ل  ع تم اللختاطبين بهتا ستواد  بالنشتر أو التب  ت  بحيتث  4س بل

لتتن كونهتتا لتتم  وبستتببٍ  ،أنهتتا تأختتذ خاصتت ة التصتترذ القتتانوني ولتت ل الوا عتتة اللاد تتة،  ا أنهتتا
تتت نلتتتا انصتتترفت ن تتتة اادارة  لتتت  التتتتذكير بتتتالقرار  ،انون تتتة الستتتابقةشتتتي ا   لتتت  الحالتتتة الق    ت ض  وان

 عتتتن تتتتذكيرٍ  الستتتاب  ولتتتم تنصتتترذ اارادة  لتتت   حتتتداث ا ثتتتر القتتتانوني الجديتتتد، فكانتتتت عبتتتارة  
ألتتا  ذا أضتتافت  ا   5سبالحالتتة الستتابقة وهتتي بهتتذه الصتتفة ا تقبتتل الطعتتن لتجتتاوا حتتد الستت طة

فانهتتا تشتتك  ل  تترارات  دار،تتة  اب تتة  ،  الحالتتة القانون تتة الستتابقةجديتتدا  ع تت أكيد تتةهتتذه التتتدابير الت
، أن يتتترتبط لتتتس التأكيتتتدنلوجتتتود القتتترار ،  ذ  قتضتتتي  6سلطعتتتن اابطتتتا  لتجتتتاوا حتتتد الستتت طة

ا ف عتبتر  ترارا لخت فتا  اتختذا ساستي بذات تة اللوضتو  وفتي وحتدة الظترذ التذن القرار  ف ت  وان
 ا 7سعن 

 

                                                 
 .311مرجع سبق ذكره ص -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات( 1)

 .919ص 4/2112سوق الغر /الدولة، مجلة العدل  –، شركة كهرباء عاليه 2114تموز  9تاريخ 932( م.ش. قرار رقم 2)

(
3
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(
5
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o
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o
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ن ول لبتتتادد العالتتتة الناظلتتتة لحالتتتة القتتترارات التأكيد تتتة، ظهتتترت وتطب قتتتا  لتتتنف القتتتانو  -803
ا حكتتتتام القضتتتتا  ة فتتتتي لبنتتتتان لواَّعتتتتة ع تتتت  لحتتتتور،ن، ا و   قضتتتتي بتتتترد الطعتتتتون بتتتتالقرار 
التأكيتتدن بستتبب انبتترام له تتة الطعتتن القضتتا  ة، بينلتتا  كتفتتي اتجتتاه آختتر بتترد الطعتتن انتفتتاد 

ستتاب ا ولتتم ال  أو تتتذكير بتتالقرار اادارن عنصتتر الضتترر،  ن هتتذه القتترارات هتتي آل تتة تطبيتت
نستتتطس أن نتتت لَّل فتتي ااجتهتتاد ال بنتتاني لتتا  فيتتد بتتأن القتترارات التأكيد تتة ا تنضتتون ضتتلن 

 ،ا تقبتتل الطعتتن ، هتتي  تترارات  دار،تتة، لكنهتتالتتذا فتتان هتتذه القتترارات لنظولتتة القتترار اادارنا
 لسببين نعالجهلا كااتي 

 اقبل الطعن بسبب انقضاد له ة الطعن القضا  ةلقرار التأكيدن ا  أوا   ا
  اثان ا   القرار التأكيدن ا  قبل الطعن بسبب انتفاد عنصر الضرر

 
 القرار التأكيدي ال يقبل الطعن بسبب انقضاء مهلة الطعن القضائيةأواًل: 

 

 ت  له ة اللراجعة بشتأن القترارات الفرد تة هتي شتهران تبتتدد لتن تتار،  التب للا كانت  -804
م ختتتتارج الله تتتتة ا  كتتتتون لتتتتن شتتتتأنها  ح تتتتاد له تتتتة  أو التنفيتتتتذ، فتتتتان أن لراجعتتتتة  دار،تتتتة تقتتتتدَّ

ن  بتتدد له تتة ألتتن شتتأو ضتتلني  صتتدر عتتن اادارة لتتن  كتتون  تترار صتتر،  ، وأن  1ساللراجعتتة
لتن نظتام  69باعتبتاره  ترار رفت  تأكيتدن وفقتا  للضتلون الفقترة الثالثتة لتن اللتادة ،  8سجديدة

 ذا انقضتتت له تتة اللراجعتتة القضتتا  ة وتقتتدم »ا التتتي تتتنفو ع تت  أنتت   3سولتتةلج تتل شتتورى الد
بعتتد ذلتتم صتتاحب العال تتة بلراجعتتة  دار،تتة  لتت  الستت طة نفستتها أو  لتت  الستت طة التتتي تع وهتتا 
فا دام اادارة ع   درل القض ة لجددا  ا  فت  باب اللراجعتة  ذا كتان القترار الصتادر نتيجتة 

  ا 4سا و هذا الدرل ل ،دا  ل قرار 
و علتتد القضتتاد  لتت  اعتلتتاد أستتهل ا بتتواب لتترد اللراجعتتة لعتتدم  لكتتان  بولهتتا بستتبب انقضتتاد 

، و،توف  ر بتذلم لشتقة الختو  فتي  شتكال ة القترار التأكيتدن وخصا صت  ولتدى  5سله ة الطعن
                                                 

 .329ص 1م 2112، علي الجمال/ الدولة، م.ق.إ. 2112كانون الثاني  19تاريخ 211( م.ش. قرار رقم1)

 . 219ص 2م 1119، نخله وهبه/الدولة، م.ق.إ. 1119آذار  29تاريخ 431( م.ش. قرار رقم2)

 . 911ص 1119عبد القادر غندور/ الدولة، م.ق.إ.  أبناء، شركة 1119حزيران  12تاريخ 941( م.ش. قرار رقم3)

، عثممان 1111تشمرين الثماني  19تماريخ 91م.ش. قرار رقمم -132ص 2م 2114، أيو  أبو مجاهد/ الدولة، م.ق.إ. 2111حزيران  11تاريخ 299( م.ش. قرار رقم4)

 .123ص 1م 2113لعام  12الدولة، م.ق.إ. العدد  –ة الطيران المدني مركز سالم -شعبان/الدولة

(5)C.E. 2 mars 1962, Thirion, AJDA 1962 p636, note Delbèque . 
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تتتوافر شتتروط ا فالله تتة القضتتا  ة  ذا انصتترلت  صتتب  القتترار بانصتترالها بلتتألن لتتن الطعتتن 
ضاد، فله ة الشتهر،ن التتي  عتبتر القترار صتادرا  بانقضتا ها ا تقبتل القطتس أو التجديتد ألام الق

 ن سبب كان وتطب  في ا حوا  التي تفر  ع ت  الست طة اللختصتة,  بتل البتت بالط تب, 
استشارة أو تدخل لراجس أخرى, وتعتبر حاص ة حتت  فتي حتا  عتدم  جتراد ااستشتارات التتي 

 ا 1سفرضها القانون 
طعتتتن بقتتترار لتتتادارة صتتتر،   ذا كتتتان هتتتذا القتتترار تلراجعتتتة اللستتتتدعي التتتتي   "رد شتتتكال  تتتت لتتتذا

اب  صتادر عنهتا تست  بة  رار تأكيدن لقرار ضتلني بتالرفالصر،  اللطعون ف    د جاد بلثا
ن  ترار اادارة الصتر،  الل كتد ل قترار  "،  8س"ولم  طعن ف   اللستتدعي ضتلن اللتدة القانون تة

لها و"،  3س "لتتام اللتتدعي له تتة لراجعتتة جديتتدةالضتتلني ا  فتتت  أ اللراجعتتة اادار،تتة التتتي  قتتد  
، لتتت ل لتتتن شتتتأنها  ح تتتاد له تتتة اللراجعتتتة التتتتي 87/8/1997اللستتتتدعي  لتتت  اادارة بتتتتار،  

انقضتتتتتتت بلتتتتتترور له تتتتتتة شتتتتتتهر،ن ع تتتتتت  تنفيتتتتتتذ  تتتتتترار تستتتتتتر،  اللستتتتتتتدعي الصتتتتتتادر بتتتتتتتار،  
ن شتأنها فتت  بتاب اللراجعتة لجتددا   ن ، دون الطعن بهذا القرار، كلا ل ل لت83/4/1926

 ذا لتتم  كتتن اللستتتدعي تقتتدم "و ، 4س تترار اادارة الضتتلني بتتالرف   تتد جتتاد ل ،تتدا  ل قتترار ا و 
فتتي حينتت  وضتتلن الله تتة القانون تتة بلراجعتتة ترلتتي  لتت   بطتتا  اللرستتوم اللطعتتون ف تت  يترتتتب 

الضتلني الصتادر بنتيجتة لتذكرة  ا  و رار الترف  5سع    صيرورة هذا اللرسوم نها  ا  و طع ا  
ا  لكتتتن أن  قتتتوم لقتتتام الطعتتتن فتتتي القتتترار ر تتتم   89/10/1996رعتتتط النتتتاا  التتتواردة بتتتتار،  

الصتتادر بنتيجتتة تقتتد م اللستتتدعي استتتقالت  فتتان الطعتتن فتتي القتترار  9/9/1975تتتار،   144
ر  التتذن ا  لكتن التطتت 144الضتلني  ستتتدعي بصتورة حتل تتة البحتث فتتي صتحة القتترار ر تم 
صتدور  ترار بتتار،  ، و" 6س " ل   انونيت  في اللراجعة الحاضرة انصرام له ة اللراجعة بشأن 

باعتبتاره  3/6/96تتار،   1211لم  كن لن شأن   ح اد له ة الطعن بالقرار ر م  11/6/97
 تتد ا تتترن بقتترار رفتت  ل ،تتدا  لتت ا وكتتذلم فتتان صتتدور  تترارات لتتال تتة وآخرهتتا القتترار الصتتادر 

                                                 
 393ص 2م 1111، عبد الرحمن مجلد / بلدية طرابلس، م.ق.إ. 1111آذار  2تاريخ 321( م.ش. قرار رقم1)

 ، مؤسسة ألبير أبيال )ش.م.ل( / الدولة.11/9/2113تاريخ   2113ـ   222/2112( م.ش.قرار رقم 2)

24تاريخ  211(م.ش قرار رقم 3)
تشرين األول  

 -وزارتي الداخلية والمالية -جارودي/الدولة 1192
م.إ. 

21ص 1193
.
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لت ل لتن  87/9/97/  واللب   لن اللستدعي بتتار،  8664تحت ر م  13/9/97بتار،  
شتتتتتأنها  ح تتتتتاد له تتتتتة جديتتتتتدة باعتبارهتتتتتا  تتتتترارات رفتتتتت  تأكيد تتتتتة واردة بعتتتتتد انصتتتتترام الله تتتتتة 

، حت  ولتو "أحالتت اادارة ط تب اللستتدعي  لت  التدا رة اللختصتة أو  لت  لج تل  1س"القانون ة
صتتتدرت اادارة  تتترارا  تتبنتتت  بلوجبتتت  رأن لج تتتل الخدلتتتة الخدلتتتة اللدن تتتة استتتتطال  رأ تتت ، وأ

برف  اللوافقة ع   ط ب ، و د جاد هذا القرار ل ،دا  ل قرار ا و  الذن انقضتت بشتأن  له تة 
 ا 8سالطعن، ف  ل لن شأن القرار الجدبد أن  فت  له ة اللراجعة القضا  ة اللنصرلة

 
 نتفاء عنصر الضررالقرار التأكيدي ال يقبل الطعن بسبب اثانيًا: 

 

 ل  استحالة الطعتن ، القرار التأكيدن  ضد جَّ اللو سبب رف  الطعن  ي رجس  ااجتهاد -805
القتترار لتتم ي حتت  أن  أن آختتر، هتتو ستتببٍ لأو  ،نقضتتاد له تتة اللراجعتتة القضتتا  ةاالقتترار هتتذا ب

ت التتتي هتتي فلتتن القتترارات التأكيد تتة القتتراراا  3س تتانوني لظ لتتة  نتت  جتتاد خال تتا  لتتن كتتل أثتترٍ 
نلتا  ،ا  ألتا القترارات التتي ا تكتفتي بتأكيتد القترارات الستابقة 4س عادة للضلون  رارات ستابقة وان

 ا، أو كتان لضتتلونه 5سأضتافت  ليهتا عناصتر جديتدة، أو ارتكتات  لتت  أستباب  انون تة لخت فتة
 لطعن اابطا  لتجاوا حد الس طةا   اب ة  تكون  اتالقرار  ه، فان هذ 6سلخت فا  
د  ترارات لصتد   ةوالقر  تكترر نفتل لضتلون القترار الستاب ، أو هتي  ،ارات التأكيد ة تكون لجرَّ

 تتترارات تصتتتدر بصتتتورة احقتتتة ع تتت  القتتترار اادارن، وبالحتتتالتين هتتتي لجتتترد  تتترارات تذكير،تتتة 
 ا    7سلحالة  انون ة لنشأة بصورة سابقة
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، (1سن ضتتلنت   رارهتتا ا و فتتي النتتو  ا و ، أن القتترارات التذكير،تتة، ت كتتد اادارة ا لتتر التتذ
التعلتتت م التتتواارن التتتذن يتتتذك  ر باالتاالتتتات "، و 8س"كتتتتاب التتتذن ي تتتذك  ر بلرستتتوم ستتتاب ال"  كلثتتتل  

ع تت  رخصتتة  رفتت  ط تتب ااستحصتتا القتترار التتذن  كتترر "، و 3س"التتواردة فتتي لتتتن التتترخ ف
 ا   5س" رار اابقاد ع   غرالة  دار،ة"، و 4س"بناد

ر القرار التأكيتدن عتن اللرجتس ذاتت  التذن أصتدر القترار ا و ، ول ل لن الضرورن أن  صد
 ن القرار الالح  الصادر عن س طة أع   أو أدن  لن الست طة التتي أصتدرت القترار ا و  

 تترار فلتتثال   " ن ،  6سطاللتتا أنتت   ستتتعيد أحكتتام هتتذا القتترار ك  تتا  أو جا  تتا   ، عتبتتر  تترارا  تأكيتتد ا  
ستو  الرترب ورفت  ط تب تع يت   –داد الت اا  كهرعتاد عال ت  لج ل الواراد اللتضلن استر 

لدت  بسبب ا حداث، يتقاطس جا  تا  لتس  ترار وا،تر اللتوارد اللا  تة والكهرعا  تة، و شتكل  ترارا  
 ذا أصتتتتدرت اللدير،تتتتة العالتتتتة ل تنظتتتت م اللتتتتدني ترخ صتتتتا  بالبنتتتتاد "و ، 7س"تأكيتتتتد ا  أو ل ،تتتتدا  لتتتت 

 ا عقتتتتار ضتتتتلن بالبنتتتتاد ل لهجتتتتر الستتتتلالس 388/1994 استتتتتنادا   لتتتت  أحكتتتتام القتتتتانون ر تتتتم
بالتصتتتر،     صتتتا ٍ ر تتت ل الب د تتتة  لتتت   صتتتدار  ، ثتتتمَّ علتتتد ل بنتتتاد القانون تتتة الشتتترور  ستتتتوفي

ا  عتتدو كونتت   ،فتتان هتتذا التتترخ ف الثتتاني الصتتادر عتتن ر تت ل الب د تتة ،بالبنتتاد س التتترخ ف 
ا ينشتأ  ترار ضتلني عتن ستكوت ، و" 2س"ل تترخ ف اللعطت  لتن التنظت م اللتدني تأكيتد ا    رارا  

اادارة عتن ط تب ااستتتثبات لتن وجتتود رخصتة هتتي لوجتودة فعتتال ، بر تاب نتتف  تانوني ي تتام 
/ف التتي تتضتلن و ت  23اللتذكرة اادار،تة ر تم "، و 9س"اادارة بااستجابة للثتل هتذا الط تب

/ف 141كرة ر تم دفس رواتب اللوظفين ينطبت  ع يهتا وصت  القترار اادارن النافتذ، ألتا اللتذ
/ف التتي تعتبتر لصتدر الضترر اللباشتر 23التي جتادت لت كتد ع ت  لضتلون اللتذكرة ر تم 

الذن لح  باللستدعي، كونها  د  ضتت بو ت  دفتس رواتبت ، فتال  لكتن أن تكتون اللتذكرة ر تم 
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 ةٍ لطابقتو  ،ستاب ٍ  احالتة الل كتدة لقترارٍ ا"، و 1س"/ف ،  ذن، لنط قا  لسر،ان له تة الطعتن141
وهو  رار الرجو  عن التترخ ف بتركيتب ااعتالن لو وعهتا فتي القستم  ،لضلون  وآثاره ل  في

، لكتتون الطعتتن باابطتتا ا تقبتتل هتتي ، ف 8س"اللشتتترم دون ااستحصتتا  ع تت  لوافقتتة اللتتالكين
ن اللفاعيل القانون ة تنسحب  لت  القترار ا و  التذن ،  القرار التأكيدن ا ينتج لفاعيل بذات 

 ل ضررا  عتبر لنش ا  
لجتتترد  تتترارات تصتتتدر وفتتتي النتتتو  الثتتتاني، أن القتتترارات التفستتتير،ة أو التطب ق تتتة، فهتتتي تكتتتون 

أو القتترارات التتتي تهتتدذ  لتت  تنفيتتذ  ،القتترار اادارن، كتتالقرارات التفستتير،ة بصتتورة احقتتة عتتن
 ، فهتذااادارن  ااعالن اللوج   ل  ذون الشتأن يتدعوهم  لت   طاعتة القترار"  لثل ،هذا القرار

،   3س"وا تقبتل الطعتن بصتورة لستتق ة عنت  ،اللرتبطة بالقرار لعالالت التنفيذااعالن هو لن 
ي لتتت  ستتتند تنفيتتتذ للرستتتوم  ،ااشتتتعار بالتحصتتتيل الصتتتادر بلوجتتتب  تتترار اللج تتتل الب تتتدن"و

قبتل الطعتن بتتدابير التنفيتذ التتي  ال فتصادر عتن ر ت ل الدولتة وأصتب  لحصتنا  عتن الطعتن، 
كتاب اللحافا اللوج  لقا تد لنطقتة جبتل لبنتان التذن ي كتد "و،  4س"اللرسوم تعد لن نتا ج ذلم

 ا 5س"ف   ع   استلرار   فا  الكسارات التي سب  أن أ ف ت
 ذا كتتتان القتتترار ا يتضتتتلن أكثتتتر لتتتن ط تتتب التقيتتتد بالنصتتتوف القانون تتتة أنتتت   ثابتتتت لتتتن الف

ن ط تتب كتتالتتتي  ل، ة التنفيذ تتةفتتال  عتبتتر لتتن القتترارات اادار،تتة ذات القتتو   وا نظلتتة اللرع تتة
  ا 6س  بطالها

وفي أح ان كثيرة ي دن تريور الظروذ الوا ع ة والقانون تة  لت   لكتان الطعتن بتالقرار التأكيتدن 
، بحيتتث نجتتد أن هتتذه القتترارات التأكيد تتة تعتتود لتكتستتي صتتفة  7سلقتترار ستتب  لتتادارة أن اتخذتتت 

لتري تتتر الظتتتروذ القانون تتة والوا ع تتتة التتتتي  القتترار اادارن القابتتتل ل طعتتن عنتتتدلا تصتتتدر نتيجتتة  
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 . 922ص 2م 2114، لطف هللا اليازجي/ بلدية الجديدة، م.ق.إ. 2111أيار  22تاريخ 213( م.ش. قرار رقم2)
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ا ثتتمَّ بعتتد ظهتتور لبتتدأ جديتتد هتتو لبتتدأ  لتتاام اادارة  1سأل تتت اتختتاذ لثتتل هتتذا النتتو  لتتن التتتدابير
م لن اادارة بط ب  لرتاد  ترار تنظ لتي  بالراد ا نظلة اادار،ة غير اللشروعة، فان لن يتقدَّ

 ، فتان هتذا الترف  لت ل  ترارا  تأكيتد ا  غير لشرو  ثمَّ  حصتل ع ت  رفتٍ  ضتلني ع ت  ط بت
 ا 8س نلا هو  رار جديد  قبل طعن اابطا  لتجاوا حد الس طة

 
 : اإلنذار كعمل تحضيري أو تأكيدي أو قرار إداري الفقرة الثالثة

 

اانتتتذار هتتتو علتتتل تتختتتذه الستتت طة  اادار،تتتة وتتتتذك  ر بلوجبتتت  اللخاطتتتب بتتت  بضتتترورة  -806
عوه للوافقتتة أعلالتت  لعتت ، وا ينتتتج عتتن اانتتذار أن نتتتا ج  انون تتة االتتتاام بلوجتتب  ستتاب  وتتتد

ا أو هتو عبتارة عتن تحتذير بصت رة ا لتر  3سجديدة وا  للو بالوضع ة القانون ة ل لخاطب ب 
توجهتت  اادارة  لتت  اللعنتتي بتت  وتطالبتت  بالعلتتل ع تت  نحتتٍو لعتتين أو االتنتتا  عتتن علتتل لتتس 

 و  س جاادات لعينة ع   لن يخال  ا لر الصادر ل ا ا تران ا لر أو النهي بالتهديد بت
لتتا لاعتتالن  أو ل تحتتذير  واانتتذار  لتتا  كتتون ل تتتذكير بضتترورة لراعتتاة وتطبيتت   تترار ستتاب ، وان

 تتأتي الن تا  فتتي و تٍت بتتين صتتدور ل انتذار طتتابس توستتطي،  نت  ا و  4سلتن صتتدور  ترار احتت 
التح يتتل القتتانوني لهتتذا يتلحتتور ا نفيتتذهالقتترار ا ساستتي وفتتر  العقوبتتات ع تت  االتنتتا  عتتن ت

اعتبتاره تتذكيرا  بقاعتدة ستابقا ، أو ألترا  لاللتتاام بهتذه القاعتدة،  وهتذا لتا جعتل   لتا بتينلانذار، 
للراجعتتتة اابطتتتا   ولتتتا  ذا كتتتان  تتتابال   ،اانتتتذارااجتهتتتاد غيتتتر لستتتتقر حتتتو  تحديتتتد طب عتتتة 

توج تتت  ، لتتتا  فيتتتد بوجتتتوب لدولتتتةبتتتل نقتتترأ فتتتي بعتتت  أحكتتتام لج تتتل اا  5سلتجتتتاوا حتتتد الستتت طة

                                                 
(

1
)C.E. 6 février 1976, Secrétaire d'Etat aux transports c/ Société civile 

immobilière Villa Miramar, Rec p88; C.E. 18 janvier 1989, Gay, req. n° 73588.
 

(
2
)E. Kolbert - La théorie de la décision confirmative dans le cas des refus 

d'abrogation d'un acte réglementaire- AJDA 2007 p30. 

 .111صللمزيد من التفصيل، انظر 

(
3
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit 

p118 . 
(

4
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p94 n

o
193. 

(
5
)  P. Delvolvé – Op. Cit. p94 n

o
194. 
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توج ت  اانتذار بي  ن لا  ذا كتان حت  ولو كان النف ا ي ،اانذار  بل فر  أن عقوبة  دار،ة
 ا   1س لاال ا  

فاذا كان اانذار يذك  ر بقرار ساب  فان الدعوى ضده تكون لردودة  ن هذا اانذار ل  
تكون لتأخرةا وألا  ذا كان اانذار هو  طب عة القرار التأكيدن ل قرار الساب  واللراجعة ضده

تكون سابقة  وانهاا ، لاعالن أو التحذير لن صدور  رار، فان اللراجعة اللوجهة ضده
فان   كون بهذه اللثابة  رارا   ،وألا  ذا كش  اانذار عن  صد صر،  لادارة في اتخاذ  رار

تالي  ابال  لطعن اابطا  لتجاوا  دار،ا  ي ثر في اللركا القانوني ل لخاطب ب ، و كون بال
 ا  8سحد الس طة

   ا ، نعالج  ضلن ثالثة بنود واحد ا  عنوانو  اانذار الذن  أخذ شكال  هذا ف
 اابطا  لتجاوا حد الس طة اانذار علل تحضيرن غير  ابل لطعنأوا   
 لطعن اابطا  لتجاوا حد الس طةغير  ابل  تأكيدن اانذار عللثان ا   
  اانذار  رار ل ح  ل ضرر و  ابل لطعن اابطا  لتجاوا حد الس طةثالثا   

  
 اإلنذار عمل تحضيري غير قابل للطعنأواًل: 

 

لتتن حيتتث اللبتتدأ اانتتذار هتتو علتتل تحضتتيرن  ستتب  اتختتاذ القتترار اادارن، وا  شتتكل  -807
حضير،ة في عل  تة أول  أو  حدى اللراحل الت لرح ة   شك  ل ا و  3س  رارا  نافذا   لكن الطعن ف  

ا وا يتضتتتتلن أكثتتتتر لتتتتن ط تتتتب التقيتتتتد  4سلعقتتتتدة ولتتابعتتتتة اللراحتتتتل اصتتتتدار القتتتترار اادارن 
اتختاذ  ترارات لنفاذهتا تستت ام  ،لا يهدد ب  لن تتدابيرف ،بالنصوف القانون ة وا نظلة اللرع ة

ات القتتتوة تنفيذ تتتة احقتتتةا لتتتذا فتتتان هتتتذا النتتتو  لتتتن اانتتتذار ا  عتبتتتر لتتتن القتتترارات اادار،تتتة ذ
، وأن الطعتن بهتذا اانتذار  كتون فتي الرالتب ستاب   وانت   ،التنفيذ ة التي  لكن ط ب  بطالها

 ن الطعتتتن ا  لكتتتن أن  طتتتا   ا القتتترار اادارن التتتذن  صتتتدر بعتتتد انتهتتتاد كتتتل ااجتتترادات 
                                                 

(
1
)C.E. Ass. 11 mars 1994, Société La Cinq, Rec p117; C.E. 21 février 1996, mut. 

antillaise d'assurances et a. : AJDA 1996 p322.  
(2)J-M. Auby & R. Drago- Traité de contentieux administratif

, Op. Cit. 
 TII p477

 n
o
1021.

 

ت1تاريخ   121( م.ش.  قرار رقم 3)
11شرين األول 

م، جوزف رعد/الدولة وبلدية بيت مري، 94
11.إ. 

 29تاريخ  214م.ش. قرار رقم  – 222ص 94

11تشرين الثاني 
م، فؤاد صيقلي/الدولة والمصلحة الوطنية للتعمير، 91

11.إ. 
21ص 91

.
 

(
4
)C.E. 13 juillet 1979, SA Coparex, AJDA 1980 p371.  
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قترار اانذار الذن  شك  ل لرح تة ستابقة ع ت  اتختاذ ال ع  ونذكر كألث ة تطب ق ة  ا 1سالتحق ق ة
 ترار القتا م بأعلتا  الب د تة، اللتضتلن دعتتوة اللستتدعي لتدفس لب ت  لتن اللتتا ،  ن   "اادارن 

اانتتتذار و"،  8س"تحصتتتيل اللب تتت  فتتتي حتتتا  توجبتتت   ستتتت ام لعال تتتة خاصتتتة لتتتم تقتتتم بهتتتا اادارة
الصادر عن لفتش اللحتالت اللصتنفة فتي ب د تة بيتروت، بضترورة التو ت  عتن العلتل تحتت 

ن تتتدبير هتتو تتتدبير صتتادر عتتن ستت طة غيتتر لختصتتة، وأن أحستتب القتتوانين، طا  تتة لالحقتتت  
لتختتتذ بلوجبتتت ، كتنظتتت م لحاضتتتر ضتتتبط أو غيتتتره  عتبتتتر بتتتاطال  وغيتتتر  تتتانوني،  ن القتتترارات 

اانتذار "و،  3س"النافذة في ألور اللحالت اللصنفة  نلا يتخذها اللحتافا بوصتف  للتثال  ل دولتة
فتي لحافظتة لدينتة بيتروت يوجتب ع ت  اللستتدع ة  الصادر عن لرا ب الل سسات اللصتنفة

التو تت  عتتن ااستتتثلار لحتتين الحصتتو  ع تت  تتترخ ف  تتانوني تحتتت طا  تتة تنظتت م لحضتتر 
اانتتذار التتذن يوجهتت  لفتتتش العلتتل التتذن يتتدعو بلوجبتت  رب العلتتل  لتت  "و ، 4س"ضتتبط بحقهتتا

اللخالفتات تحسين الوضس ااجتلاعي لألجتراد، فانت   عتبتر غيتر لنفصتل عتن  جترادات  لتس 
دخل ضتتتتلن اختصتتتتاف ع تتتتة، و،تتتتاللنصتتتتوف عنهتتتتا فتتتتي  تتتتانون التألينتتتتات ااجتلاع تتتتة الارا 

 نذار اللستدعي بوجوب التو ت  عتن اللراجعتات التتي يتقتدم بهتا بوجت  "و ، 5س"القضاد العدلي
نلتتتا التجتتتر،  باللتتتدير العتتتام  ،اللتتتدير العتتتام باعتبارهتتتا غيتتتر لستتتتوحاة لتتتن اللصتتت حة العالتتتة وان

ل  الس طة التي  لث ها، وذلم تحتت طا  تة اتختاذ التتدابير اللست ك ة بحقت وااسادة  ل   ،  6س"  وان
الكتاب اللتضلن  نذار الل تام بوجوب تس  م س ارتي ااطفاد خال  شتهر واحتد لتن تتار،  "و

تب ر  اانذار، تحت طا  ة   دالها احقا في حا  عدم التنفيذ  ل  فس  االتاام، ولتن اللست م 
الصتادرة تحتت طا  تة تو  تس جتاادات لعينتة، ا تر ت   جتهتادا  أن ا علتا  التهديد تةب  فقها  وا

اانتذار الصتادر عتن "و ، 7س " ل  لرتبة القرار طاللتا أن التتدبير اللهتدد باتختاذه للتا يتختذ بعتد
 "السد واللتضتلن وجتوب  االتة "البالنكتو" لتن الطتاب  التذن  شتر  –البوشر،ة  –ب د ة الجديدة 

                                                 
(1)

C.E. 20 octobre 1933, Rouby, Rec. p 939.
 

 ، بطرو سرور/قائمقام المتن بوصفه ممثالب لبلدية بيت مري12/9/99، تاريخ 221( م.ش.  قرار رقم  2)

 ص.   1192، دمحم عبد الغني الشيخ/ بلدية بيروت، م.إ. 1192تموز  14تاريخ 214( م.ش. قرار رقم 3)

 .444ص 2م 2113لعام  12، غسان سنجر/ مصلحة المؤسسات المصنفة في محافظة بيروت ، م.ق.إ. العدد 2111آذار  1تاريخ 241( م.ش. قرار رقم4)

(5)T.C. 24 juin 1996, Éts Gaillard c/ Inspecteur trav. Meurthe-et-Moselle, Rec. p543.  
تممماريخ  131م. ش. قمممرار رقمممم  -وزارة الصمممحة، غيمممر منشمممور –، المممدكتور كممممال عمممر ، الدولمممة 2114آذار  12تممماريخ 2114-442/2113( م.ش. قمممرار رقمممم  9)

 ، الشركة اللبنانية لصناعة الفوالذ/الدولة.9/12/1112

 .91ص 1114، شركة شعبان اخوان/ الدولة ، م.ق.إ1112كانون األول  1تاريخ 13 – 32/12( م.ش. قرار رقم9)
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نتتتتذار بتتتتدفس    لتتتتة رستتتتوم ضتتتتاعت ع تتتت  الب د تتتتة بلتتتترور التتتتالن بستتتتبب عتتتتدم اختتتتذ اا"و،  1س
لتتتاام اللتتتدعي بتتتأن  عيتتتد لصتتتندو  الب د تتتة ااا  ااجتتترادات القانون تتتة ل حي ولتتتة دون ستتتقوطها، وان

 ا 8س"ثلن بنا،ن اعم صرفها ع   س ارت  بدون وج  ح  أثناد تول   ر اسة الب د ة
ونحتن نقتو  بتأن   حت  الضترر بحتد ذاتت ار ستاب  ا يتتدبيهو بكل هذه الحاات فان اانذار 

عتتتدم  اب  تتتة اانتتتذار ل طعتتتن هتتتو بستتتبب عتتتدم  لحا تتت  أن ضتتترر، ألتتتا عتتتن خصتتتا ف القتتترار 
اادارن فهتتي لتتتوفرة بهتتذا اانتتذار، فهتتو تصتترذ  تتانوني أنتتتج بتتارادة اادارة أثتترا  أرادت اادارة 

بواجباتت  القانون تة، أو  كتون ر لاللتتاام تحق ق  وهتذا ا ثتر هتو  لتا لفتت انتبتاه اللخاطتب بتالقرا
لتتة واجبتتة  انونتتا   بتتل اتختتاذ اادارة  تترارا ، وأن  وتتت  التنفيذ تتة تتحقتت  وتتتتألن بوصتتول   لتت   لقد  

 ع م اللخاطب ب ا فاانذار هو برأينا  رار ولكن  ا  قبل الطعن انتفاد عنصر الضررا
 

 غير قابل للطعن تأكيدي اإلنذار عملثانيًا: 
 

تتر النصتتوف اللرع تتة ااجتتراد -802  كتتون اانتتذار تأكيتتد ا  عنتتدلا يتتذك  ر أو  فس  
و،تتدعو    3س

عتتتن اانتتتذار التتتذن هتتتو   تتترار تأكيتتتدن  ، وكألث تتتةٍ  4سلضتتتلون باللوجتتت   ل تتت  اانتتتذار أن ي تتتتام 
 نتتتتذار اللستتتتتدعي بوجتتتتوب   فتتتتا  اللحتتتتل لحتتتتين الحصتتتتو  ع تتتت  التتتتترخ ف   "احتتتت ، نتتتتذكر

ختتاذ ااجتتترادات القانون تتة بحقتت ، والقتتترار النافتتذ فتتتي اللوضتتو  هتتتو القتتانوني، وتحتتت طا  تتتة ات
اانتتذار "و ، 5س"التذن  ضتت  با فتا  اللحتتل وألهتل اللستتتدعي لتتدة لتن التتالن لتصتر،  أعلالتت 

الصتتادر عتتن لفتتتش اللحتتالت اللصتتنفة والقاضتتي بتتابالغ اللستتتدعي اللوافقتتة ع تت   عطا تت  
اارة اللا  بدفس لب ت  اا بتد  رستم وغرالتة طتابس، اانذار اللوجَّ  لن و ، " 6س"له ة ثالثة أشهر

وهتتتتتو  نتتتتتذار يتع تتتتت  بتك يتتتتت  بتتتتتدفس الرستتتتتم، بهتتتتتذه الصتتتتتفة فانتتتتت  لجتتتتترد علتتتتتل  دارن تنفيتتتتتذن 
 ا 7س"ل تك ي 

                                                 
 .421ص 2م 2113لعام  14، جوزيف قسيس/بلدية البوشرية، م.ق.إ. العدد 1111نيسان  14تاريخ 439قم( م.ش. قرار ر1)

 .222ص 1194، جوزف رعد/ الدولة ـ وزارة الداخلية وبلدية بيت مري، م.إ. 1194تشرين األول  1تاريخ  121( م.ش. قرار رقم2)

(
3
 .أطروحةمن هره  211، انظر ص( حول القرار التيكيدي 

(4)
 
C.E. 7 juilet 1967, Fonteneau, Rec. p731; R. Chapus- Droit du contentieux administratif – 

Op. Cit
 p507 no651

.
 

 22تاريخ  311( م.ش.  قرار رقم 2)
11نيسان 

، أحمد حسونة/الدولة92
.
 

 . 332ص 1م 1119، جوزف نحاو/ الدولة، م.ق.إ. 1119كانون الثاني  11تاريخ 292( م.ش. قرار رقم9)

 .94ص 1194وزارة المال، م.إ.  –الخطوط الجوية اللبنانية/ الدولة  –، شركة طيران الشرق األوسط 1194كانون الثاني  21تاريخ 341( م.ش. قرار رقم 9)
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ولانتتذار التأكيتتدن ذات طتتابس وخصتتا ف اانتتذار التحضتتيرن، بتتل  ن طابعتت  التنفيتتذن أكثتتر 
القتتترار اادارن، حتتتت  ولتتتو لتتتم  كتتتن  حضتتتورا ، لهتتتذا الستتتبب،  كتتتون لانتتتذار التأكيتتتدن طب عتتتة

 خاضعا  لنظام  ضاد اابطا ا
 

 قرار ملحق للضرر و قابل للطعناإلنذار ً: ثالثا
 

تتتتب ع تتت  اانتتتذار لفاعيتتتل  انون تتتة لباشتتترة كتتتأن ي حتتت  ضتتتررا  أو لظ لتتتة  -809 عنتتتدلا يترَّ
ن بهتتذا الطعتت ااجتهتتاد  قبتتلباللستتتدعي ولتتو كانتتت هتتذه اللظ لتتة لحتل تتة أو لستتتقب  ة، فتتان 
فاانتتذار  صتتنَّ   تترارا  ا  1ساانتتذار بعتتد أن  صتتن  ف  ضتتلن ف تتة القتترارات اادار،تتة القاب تتة ل طعتتن
 ا   8س دار،ا  عندلا  كون بذات  لحددا  النتيجة النها  ة التي يرغب بتحق قها

اانتذار التذن يوجهت  التوا،ر  لت  صتندو  الضتلان ااجتلتاعي الرتاد اتفا  تة " ولن نلاذجت  
ع تتتتت  الصتتتتتندو  وع تتتتت  الطتتتتترذ ااختتتتتر فتتتتتي  ا  الصتتتتتندو ، فتتتتتان لهتتتتتذا اانتتتتتذار أثتتتتتر  عقتتتتتدها
يولا  تحتت طا  تة  15 رار اللحافا بانذار أفراد باخالد ل م عام خال  له ة "، و 3س"ااتفا  ة

نتتذار ااو"،  5س"لتم عقتتار ل ق تتام بتتبع  ا شتترا ااانتتذار اللوجتت   لتت  ل"،  و 4س"التنفيتذ الجبتترن 
ااستتتتقالة لتتتن نقابتتتة اللحتتتالين تحتتتت طا  تتتة  حالتتتت  ألتتتام دعوه  لتتت  يتتتاللوجتتت   لتتت  لوظتتت  

اانذار الذن وجه  اللحافا  ل  شاغ ي بناد  تألرهم بوجتوب  خال ت  و"،  6س"اللج ل التأديبي
اانتذار التذن يوجهت  ر ت ل الب د تة  لت  اللستتدعي لتن أجتل  االتة و"،  7س"بحجة أن  آيل ل هدم

اانتتذار الصتتادر عتتن  ا لقتتام جبيتتل بوجتتوب العلتتل و"،  2س"لخالفتتات البنتتاد ختتال  له تتة شتتهر
ع    االة الكيوسم اللخال  خال  له ة عشرة أ ام تحت طا  ة التنفيذ ع ت  نفقتة اللستتدعي 

                                                 
(

1
)
 R. Chapus

 
- Droit du contentieux administratif – 

Op. Cit
 p505 no651

; N'Guyen Van Bong-  Décision 

exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p 120
. 

(
2
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p94 no195. 

(
3
)C.E. 15 décembre 1967, Caisse chirurgicale mutuelle de la Gironde et a., Rec. 

p496.  

(
4
)TA Lyon, 23 février  1995, M. et Mme Grouvel, Quot. jur. 1995, n° 66, p6 . 

(
5
) C.E. 4 juin 1958, Tossounian, Rec p307.  

(6) C.E. 13 décembre 1957, Rouleau, D.1958 p62. 

 .112ص 1193، علي غملوش/ بلدية بيروت، م.إ.9/12/1192تاريخ  1123( م. ش. قرار  رقم9)

 .19ص 1192البوشرية، م.إ. سد  -، كاليونجي/ بلدية الجديدة3/1/1192تاريخ 1( م.ش. قرار إعدادي رقم 1)
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ا فالب د تتتتتة  84اانتتتتذار بااالتتتتة اللنشتتتتآت اللخالفتتتتة ضتتتتلن له تتتتةو"،  1س"ولستتتت وليت  ستتتتاعة وان
التبالغ التذن و"،  8س"اد اللقتضت  القتانونياجتر  ةتضطر استتعلا  الوستا ل القانون تة الالالتس

لتن  تانون هي تات الضتلان  58 ح ط ع لا  شركات الضلان بتأد ة رسم اللرا بة ستندا ل لتادة 
في خال  شهر،ن لن تار،  نشره وذلم تحت طا  تة ستحب التترخ ف اللعطت  لفتر  واحتد أو 

ولستتتواه لتتتن  521ر تتتم  اانتتتذار التتتذن وجهتتتت  ب د تتتة الشتتت ال للالتتتم العقتتتارو"،  3س"لعتتتدة فتتترو 
االتة البنتاد القتد م ع ت  عقتاره ، فتان هتذه اانتذارات وفقتا  للضتلونها تحتتون  4س"اللالكين بهدم وان

ع تتتت  اللواصتتتتفات القانون تتتتة ل قتتتترار اادارن النافتتتتذ واللو تتتتس ل ضتتتترر فتتتتي حتتتتا  تنفيتتتتذه وهتتتتي 
لج تل شتورى اللواصفات التي يجب توفرها في القترار اادارن كتي  كتون  تابال  ل طعتن ألتام 

 االدولة
 

 

 

 
 الثالث: الفصل

 القرارات اإلدارية المتصلة بعملية مركبة
 

تتم القتترارات اادار،تتة لتتن حيتتث  -810  ن أحتتد تصتتن فات القتترارات اادار،تتة هتتي ت تتم التتتي تقس  
تكو،نها  ل   رارات بس طة و رارات تتدخل فتي تكتو،ن علتل  دارن لركتبا فتالقرارات البست طة 

لستتتق ة، وتكتتون  ا لتتة بتتذاتها وغيتتر لرتبطتتة بعلتتٍل  تتانوني آختتر، أو  هتتي التتتي تصتتدر بصتتفة
غير داخ ة في تكو،ن أن علل  انوني آخرا ألا القرارات التي تدخل فتي تكتو،ن علتل  دارن 

فهتتتي ا تصتتتدر لستتتتق ة، بتتتل تصتتتاحب أعلتتتاا   دار،تتتة أختتترى، و تتتد تكتتتون ستتتابقة أو  ،لركتتتب
 ا   5سص ة اارتبار بينها جل عا   لعاصرة أو احقة ع   علل  دارن آخر لس وجود

                                                 
 ا274ف 8م 8005، جواذ وسلير ابو خ يل / الدولة، ما ا ا 8008حا،ران  5تار،   545  ماشا  رار ر م 1س

 931ص 2م 1119، مروان الباف ورفاقه/ بلدية الميناء، م.ق.إ. 1112حزيران  29تاريخ 121( م.ش. قرار رقم2)

 .422ص 1م 2114ارمان حنين ورفاقه / الدولة، م.ق.إ. ، 2111شباط  21تاريخ 219( م.ش. قرار رقم3)

 .131ص 1م 2113لعام  14، جورج القارح/ الدولة، م.ق.إ. العدد 1111كانون األول  2تاريخ 11-129/11( م.ش. قرار رقم4)

مرجع و -الكتا  الثاني-القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات( 2)
ا

143بق ص
.
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ااجتهاد   قرربكل لواصفات القرار اادارن،  ،ورغم اتصاذ القرار اللتصل بعل  ة لركبة
عدم  بو  الطعن لتجاوا حد الس طة ضد هذه القرارات اادار،ة التي تدخل في تكو،ن 

ع   العل  ة التي  ن لن شأن  بطا  هذا النو  لن القرارات أن ي ثر عل  ة  دار،ة لركبة، 
هذا عدا عن أن  القانون  د نظَّم طر،قا   ضا  ا  خاصا   ا 1س شكل هذا القرار أحد عناصرها

  ا  8سل طعن في العلل الر  سي لن هذه العل  ة، باعتبار أن العل  ة تعتبر كال  ا يتجاأ
ا الحظر، وهذ ، 3س بو  طعن اابطا  لتجاوا حد الس طةدون فوجود لراجعة لواا،ة  حو  

نلا علل اللشتر  ع   تكر،س  بنفٍ  عام لبدأ  انونيل   ستند بجوده  لم  عد  ، وان
لن نظام لج ل شورى الدولة التي تنف ع   أن    107هو في  لبنان اللادة  ،تشر،عي

"ا  قبل ط ب اابطا  بسبب تجاوا حد الس طة للن  لكن  ال جود  ل  لراجعة  ضا  ة 
يجة نفسها"، أن  كون بالكان الفرد اللتضرر لن القرار اادارن أخرى ل حصو  ع   النت

أن  حصل ع   عدم تنفيذه عبر لراجعة  ضا  ة أخرى غير لراجعة اابطا  بسبب تجاوا 
 ا  4سالس طة

  قا  بوجود دعوى لواا،ة عندلا  كون ل لستدعي ح  استخدام دعوى أخرى غير اابطا  ف
،  5سهي نظر،ة  ضا  ة ابتكرها لج ل الدولة الفرنسيلتجاوا حد الس طةا وهذه النظر،ة 

في لجاات العقود  صةٍ بخا ،ورغم تق وف نطا  تطب قها، ا اا  لها تطب قات كثيرة
 واانتخابات وا علا  القضا  ة والضرا بااا

وفتتي  طتتار العل  تتات اللركبتتة تقتتوم اادارة فتتي للارستتتها لنشتتاطها باتختتاذ تصتترفات  انون تتة 
لن تصتترفات تحضتتير،ة وأختترى تكلي  تتة وتكتتون ك هتتا لرتبطتتة بالتصتترذ الر  ستتي عديتتدة تتضتت

 بتتو  لركبتتة كتتال  ا يتجتتاأ، ولتتس ذلتتم يتجتت  القضتتاد  لتت  تشتتك  ل هتتذه العل  تتة ال ، بحيتتثلتادارة

                                                                                                                          
R. Chapus- Droit du contentieux administratif – 

Op. Cit
 p642 nO 792. 

(
1
)  B.F. Macera – Les actes détachables dans le droit public Français-Pulim 2002 

p35. 
م -القرار اإلداري -د. محمود حافظ(  2)

رجع سبق ذكره،
، 99ص 

وص 
 وما يليه. 112

(
3
)M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous:
 
C.E. 4 août 1905, Martin, GAJA 2005 n

o
15 p93. 

 .1111ص 2م 2119، حليم قربان/ الدولة، م.ق.إ. 2113حزيران  23تاريخ 294م.ش. قرار رقم 
الكتا  الثاني -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات( 4)

-مرجع سابق - 
 .142ص 

(
5
)
 C.E. 20.2.1868 Bouchers de paris R 193 concl. Aucoc.  
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ن الللكتن فصتل الطعن با علا  اللنفصت ة عتن لجلتو  العلتل اادارن اللركتب،  ذا كتان لت
لتجتتتتاوا حتتتتتد بطتتتتتا  اا فتتتتتي هتتتتذه الحالتتتتتة، طعتتتتن قبتتتتل و ة، العل  تتتتت القتتتترار اادارن عتتتتتن هتتتتذه

 ا   1سالس طة
بة ولو تس القترار اادارن فيهتا  وسنحاو  في هذه الفقرة أن نتعرَّذ ع   أنواٍ  لن عل  ات لركَّ

 ولدى  اب يت  لطعن اابطا  لتجاوا حد الس طة، وذلم وفقا  ل لنهج ة اات ة 
      ة بالعقد اادارن الفقرة ا ول   القرارات اادار،ة اللتص

     الفقرة الثان ة  القرارات اللتص ة بالعل  ة اانتخاب ة
    الفقرة الثالثة  القرارات اادار،ة اللتص ة بالضرا ب والرسوم

    بالعلل القضا يالفقرة الرابعة  القرارات اادار،ة اللتص ة 
 

 

 ري: القرارات اإلدارية المتصلة بالعقد اإلداىولالفقرة األ
 

غالبا  لا يتراف  لس  برام ولسيرة العقد اادارن  صدار جل ة  رارات  دار،ة سواد   -811
لن حيث اللبدأ  -أكانت سابقة ع    برام العقد أم لعاصرة أو احقة ل ، وتعدو هذه القرارات 

 بأنها  رارات لتص ة بالعقد اادارن، وتشكل هذه القرارات الركن ا ساسي ل عقد ف فتر  -
وهي عدم جواا  بو  اللراجعات لتجاوا حد  ،التي ترع  العقد اادارن أن تخضس ل قواعد 

وهذا اللو   نابس لن أن هذه العقود ل ست لن وضس ،  8سالس طة التي تقدم ضد هذه العقود
فال يجوا ل قضاد  ا 3ساادارة، بل هي نتيجة التقاد لشي تها لس لشي ة الفر،  اللتعا د لعها

بطا  في لعر   فص   بالنااعات اللتولدة عن تنفيذ العقود اادار،ة والتدابير الحكم باا
التي تتخذها اادارة بوج  اللتعا د لعها، بل ينحصر س طان  في  لكان  لاالها بالتعو   

                                                 
 .1122مرجع سبق ذكره  ص  -، الرقابة على أعمال اإلدارةد.  دمحم كامل ليله( 1)

(
2
)

R. Chapus
 
- Droit du contentieux administratif – 

Op. Cit
 p662 no812

; B.F. Macera – Les actes 

détachables dans le droit public Français-Op. Cit. p37. 

(
3
) C.E. Ass. 16 avril 1986, Compagnie Luxembourgeoise de télévision, 

RFDA1987 p2, art. P. Delvolvé et F. Moderne. 

نقابة المهندسين في بيروت ونقابة المهندسين في ، 1191 /3/12تاريخ 1121قرار رقمش. م.

 .24ص 1191، م.إ.ومجلس تنفير المشاريع اإلنشائية /الدولةطرابلس
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في حا  ثبوت لس وليتها أو عدم شرع ة التدابير اللطعون فيهاااا ا أن هذا اللبدأ خضس 
ات لرتبطة بقاب  ة ا علا  اللنفص ة عن العقد للراجعة تجاوا حد لنذ   راره استثناد

حيث أجاا القضاد اادارن التقدم بالطعن لتجاوا حد الس طة با علا   ا 1سالس طة
لعقد طاللا  لكن فص ها عن أسال العل  ة ع   اوالتصرفات اادار،ة السابقة أو الالحقة 

لس التصرذ الر  سي وحدة ا تتجاأ، و لكن ، وهي ا علا  التي ا تشكل  8سالتعا د ة
ا  3سالطعن فيها ألام لرجس  ضا ي آخر غير اللرجس الذن يختف بالنظر في هذا التصرذ

وتبق   لكان ة الطعن با علا  اللنفص ة الالحقة ع    نشاد العقد لتاحة لألشخاف 
خال  دعوى القضاد  الثالثين فقط دون ا طراذ في العقدا ذلم أن فر اد العقد يتلتعون لن

، الشالل بوسي ة  انون ة أخرى  عتبرها القاضي اادارن وسي ة فعالة ل دفا  عن لصالحهم
لراجعة تجاوا حد الس طة لن  بل لتعا دين لس اادارة كانوا في حق قة  لكن  قبل القضاد

 ا   4سا لر في وضس تنظ لي أكثر لن  تعا دن
ة في  طار عل  ة تعا د ة،  لا تكتون  ترارات لنفصت ة عتن وهكذا فان القرارات اادار،ة اللتخذ

العقتتتد وتقبتتتل بهتتتذه الصتتتفة الخضتتتو  للراجعتتتة اابطتتتا ، أو تكتتتون  تتترارات لتصتتت ة بالعل  تتتة 
التعا د تتة وبالتتتالي ا تقبتتتل لراجعتتة اابطتتا  لتجتتتاوا حتتد الستت طة رغتتتم كونهتتا  تترارات  دار،تتتة 

م فانها ت ح  أ ضا  ضتررا  و كتون لنطبقتا  حا اة كل لواصفات القرار اادارن بل أكثر لن ذل
ع يهتتتا شتتترور القتتترار القابتتتل ل طعتتتن ولتتتس ذلتتتم فهتتتي ا تقبتتتل لراجعتتتة اابطتتتا  لتجتتتاوا حتتتد 

 وهذا لا سنبين  في البندين ااتيين  الس طةا
    االقرارات اادار،ة اللتص ة بالعل  ة التعا د ةأوا   
   ا  ة التعا د ةالقرارات اادار،ة اللنفص ة عن العلثان ا   
 

 القرارات اإلدارية المتصلة بالعملية التعاقديةأواًل: 
 

                                                 
 .393ص  12، شركة واتس/الدولة، م.ق.إ، العدد 1119آذار  21تاريخ 393( م.ش. قرار رقم 1)

(
2
) C.E. 24 avril 1964, société anonyme de livraisons industrielles et 

commerciales, Rec. P293. 

(
3
)M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous:
 
C.E. 4 août 1905, Martin, GAJA 2005 n

o
15 p93. 

(4) C.E. Ass. 2 février 1987, Société TV6, A.J.D.A.1987 p315, Chron. M. Azibert et M. de Boisdeffre. 
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الطعتتتن عتتتن طر،تتت   لالتتتتي ا تقبتتت ، ن القتتترارات والتتتتدابير اللتختتتذة لتتتن  دارة لتعا تتتدة -818
هتي ت تتم التتتي تكتون بطب عتهتتا لستتلدة لتتن العقتد ولصتت قة بتت ،  ،اابطتا  لتجتتاوا حتد الستت طة

أثرهتتتا  بلباشتتترة و،نصتتت ا د تتتة اللنصتتتوف ع يهتتتا ف تتت ، فتتناولهتتتلنبعثتتتة لتتتن ا حكتتتام التعا لبتتت
كلثتتل ترييتتر لاه تتة االتاالتتات  وع يهتتا كلثتتل تعتتديل اللوجبتتات والحقتتو  العا تتدة ل لتعا تتدين أ

 ترار تعتديل أو كلثتل  " تعتبر لن القرارات اللتص ة بالعقد وغيتر لنفصت ة عنت ،ا ف 1ساللتبادلة
لج تل الب تدن اجتااة تنفيتذ برنتالج تحتديث شتبكة اانتتارة لداولتة  ال"و ، 8س"رفت  تعتديل العقتد

،  3س"لتس دفتتتر الشترور العالتتة و ترار ر تت ل الب د تة بتو  تتس العقتتد العالتة  شتتك  ل عل  تة لتكال تتة
،  4س"دفتتتر الشتترور العالتتة التتذن يتضتتلن العال تتة بتتين اللتتان  والل تتتام لتت  الطب عتتة التعا د تتة"و
 ا 5س" عقد ا تعتبر لنفص ة عن لال ة لد التعرفة فان الشرور الباستثنا"و

دعتتوى اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة فتتي حتتا  تقتتد لها ضتتد أعلتتا  تتع تت  بتنفيتتذ كلتتا تتترف  
ااجتهتتتاد  ع تتت  القتتتو  بعتتتدم جتتتواا الطعتتتن عتتتن طر،تتت  اابطتتتا  لتجتتتاوا حتتتد واستتتتقر  االعقتتتد

،  ذا كانتتتت  6سهذالستتت طة لتتتن  بتتتل لعا تتتد اادارة بتتتالقرارات اللتختتتذة لتتتن  ب هتتتا فتتتي ستتت ا  تنفيتتت
نلتا  ،ناش ة عن العقد ذات ، ألا  ذا كانت القرارات التنفيذ ة ل عقد غير ناش ة عتن العقتد ذاتت  وان

ن  ،عتتتن الشتتترور التنظ ل تتتة اللتع قتتتة بالعال تتتة التعا د تتتة فانهتتتا تكتتتون  تتترارات لنفصتتت ة عنتتت  وان
 تترار لصتتادرة "  ولتتن القتترارات اللتصتت ة بتنفيتتذ العقتتد نتتذكرا  7سكانتتت صتتادرة بلعتتر  تنفيتتذه

 "بلوجباتت  العقد تةاللتعا تد الكفالة الذن يندرج ضلن الجتاادات التتي تفرضتها اادارة اختال  
تتتدَّ نتتتتاكال  "و،  2س القتتترار التتتتذن اتخذتتتتت   دارة "، و 1س" تتترار  عتتتتادة الت تتتا،م ع تتتت  حستتتاب لتعهتتتتد ع 

                                                 
(
1

د. ، ذكممره ، مؤسسممة ألبيممر أبمميال / الدولممة11/9/2113تمماريخ   2113ـ   222/2112( م.ش.قممرار رقممم 

 قيد اإلعداد. -كتا  محطات هامة في اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبنانيفي  فوزت فرحات
(2) C.E. 29 avril 1987, Commune d’Elancourt, A.J.D.A.1987 p543, obs. X. Prétôt. 

(3)CE, 8 décembre 1997, Sté Sotracer – Ville d'Auxerre, JCP G 1998, IV, 1571.  
(4)C.E. 10 mai 1996, SARL La Roustane et a. et université Provence, AJDA1996 p553;

 Y. Madiot- Aux Frontière 

du contrat et de l'acte administratif unilatéral: recherche sur la notion d'acte mixte 

en droit public français- op. cit.  p232 n
o
402. 

(5)
C.E. Ass. 30 octobre1996, Wajs et Monnier, AJDA1996 p973, chron. Chauvaux 

et Girardot.  
نيسمان  14تماريخ 444م.ش. قرار رقم -221ص 1م 1111ة الداخلية، م.ق.إ. وزار -، دمحم الشعار ورفاقه/ الدولة1119كانون الثاني  19تاريخ 219( م.ش. قرار رقم9)

 .119ص 2119، رنا رزق هللا/ الدولة، م.ق.إ. 2113

(
7
) J.F. Gipoulon -Détachabilité d'un acte d'exécution du contrat- AJDA 1993 

p699.  
 ؛ 411ص 1119مجلس الخدمة المدنية، م.ق.إ. -، موسى المجبر/الدولة22/4/1112تاريخ  219(  م. ش. قرار رقم 1)
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عقتدتها لتس  استتندت ف ت   لت  شترور اللقاولتة التتيو ا شرا  العالة بوضس ا شترا  با لانتة 
ل  دفترن الشرور الخاف والعام ال ذين  عتبران جادا  لن اللقاولتة ،اللستدعي القترار و"،  8سوان

الصتتتادر عتتتن لتتتدير التع تتت م اابتتتتدا ي واللتضتتتلن رفتتت  لطالتتتب اللستتتتدع ة بصتتترذ   لتتتة 
هتتو فتتي الحق قتتة لتتن القتترارات اللالالتتة لتنفيتتذ العقتتد  ،التجهيتتاات اللدرستت ة التتتي رستتت ع يهتتا

 تترار استتتالم اللتتتواد "، و 3س "ذن ا  قبتتل الطعتتن عتتن طر،تت  اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طةوالتت
تذة ،  5س"صتتدره اادارة لصتال  اللتعا تتد لعهتتاالتذن تتوكيتتل ال" ، و 4س "اللرست ة أو ا شتترا  اللنفَّ

وكذلم "كتتاب اادارة اللتضتلن عتدم اللوافقتة ع ت   نهتاد لفعتو  الكفالتة وبالتتالي عتدم  عتادة 
، و"اا تترال الصتادر عتن اللتدير العتام لقتوى ا لتن التداخ ي باستتعادة  6ستتاب الكفالتة"أصل ك

ألتتوا  لدفوعتتة دون وجتت  حتت  ل جهتتة اللستتتدع ة،  نلتتا ينتتدرج ضتتلن القتترارات التتتي تتختتذها 
 ا، 7ساادارة في لعر  تنفيذ العقد

 ترار فست  العقتد ا " ن  طبَّ  ذات اللو   القانوني، ف لا خفَّ  رارات  نهاد العقد، فلتثال   و 
نلتتتا  عتبتتتر  تتترارا  لتصتتتال  بالتنفيتتتذ ستتتواد  لجهتتتة وجتتتوب   عتبتتتر لتتتن القتتترارات اللنفصتتت ة عنتتت ، وان

 تترار وا،تتر ا شتترا  العالتتة "، و 9س" تترار  لرتتاد اتفا  تتة صتتنس أدو تتة" وأ،  2س"حصتتول  أو عدلتت 
  اللدير،تتتة وتستتت  لها  لتت ،ع تت  لستتتتثلر بتتاخالد جل تتتس ا  ستتام اللستتتتثلرة لنتت   فتتتر  التتذن

العالة ل طيران اللدنيا  فبقطس النظر عن وص  هذا القرار  ن لجهة النفاذ أو لجهتة  لحتا  
الضرر، يبق  القرار اللط توب  بطالت  لتن القترارات اللتصت ة بانهتاد العقتد  بتل اللتدة اللحتددة 

وليتتتد ، و" تتترار وا،تتتر اللتتتوارد اللا  تتتة والكهرعا  تتتة اللتضتتتلن وضتتتس اليتتتد ع تتت  الت تتتاا ت 10س"لتتت 
وتوا،تتس الطا تتة الكهرعا  تتة لتتن ل تتاه نهتتر  بتتراه م، فتتان هتتذا القتترار التتذن يتضتتلَّن ح تتو  اادارة 
لحتتل الشتتركة التتتي ستتب  وأن لنحتتت الت تتاا توليتتد الطا تتة الكهرعا  تتة لتتن ل تتاه نهتتر  بتتراه م، 
                                                                                                                          

 .393ص 1م 1111، شركة واتس/ الدولة، م.ق.إ. 1119آذار  21تاريخ 393( م.ش. قرار رقم1)

112ص 1142-1141، مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة 1142تموز  21تاريخ  42ار رقم ( م.ش. قر2)
.
 

 .11ص 1119وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة، م.ق.إ. -، مؤسسات خضر فليفل الصناعية/الدولة1/11/1112تاريخ  21( م.ش. قرار رقم 3)

(4)  C.E. 29 mai 1987, Coureau, R.D.P.1988 p1456. 

(5) C.E. 18 mars 1991, Le Chaton, Rec. P1144. 

 .311ص 1م 1112، سيتي بنك بيروت/ الدولة، م.ق.إ. 1114شباط  11تاريخ  222( م.ش. قرار رقم9)

 .221ص 1م 1111وزارة الداخلية، م.ق.إ.  -، دمحم الشعار ورفاقه/ الدولة1119كانون الثاني  19تاريخ 219( م.ش. قرار رقم9)

 . 419، ص1119وزارة الدفاع، م.ق.إ. -، شركة حامد باقي للصناعة والتجارة/الدولة31/1/1119تاريخ 322رقم  ( م.ش. قرار1)

 .9ص 1191وزارة الصحة، م.إ.  -، شركة سيرالبز لألبحاث العلمية والكيماوية/ الدولة1191كانون الثاني 22تاريخ 23( م.ش. قرار رقم1)

 . 329ص 1م 1119، جوزف تراك/ الدولة، م.ق.إ 1119لثاني كانون ا 11تاريخ 222( م.ش. قرار رقم11)
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فتان  فهذا القرار ينتلي  ل  ف ة عقوبات ااكراه ذات الطابس الل  ت اللرتبطتة بالعقتد اادارن،
 اب يتهتتا لابطتتا  تتو تت  ع تت  التحقتت  لتتن كتتون حتت  اتختتاذ هتتذه القتترارات ا يتترتبط بالستت طة 

 ا 1سالتي  لنحها العقد لادارة اللتعا دة
 

 القرارات اإلدارية المنفصلة عن العملية التعاقدية ثانيًا: 
 

هتتتي بتتتدافس تحستتتين شتتترور ، كتتتان الستتتبب ا ساستتتي لوجتتتود نظر،تتتة العلتتتل اللنفصتتتل -813
ا فتتالقرارات التتتي تقبتتل  8سطتتراذ الثتتالثين بالنستتبة ل عال تتات التعا د تتة اللر قتتة ع تت  أطرافهتتاا 

ذلتتم أن لخالفتتة  ،اابطتتا  فتتي نطتتا  العقتتود اادار،تتة هتتي ت تتم التتتي تنفصتتل عتتن هتتذه العقتتود
 ن لخالفتتة العقتتد ل ستتت  ،بستتبب تجتتاوا حتتد الستت طة طعتتنالعقتتد اادارن ا تفستت  لجتتاا  ل 

ا وفتي  طتار العال تة التعا د تة تظهتر  3سة القانون وتتدخل ضتلن القضتاد الشتاللبلثابة لخالف
كت تتم اللتختتذة فتتي  ،جل تتة  تترارات تتختتذها اادارة اللتعا تتدة تكتتون  اب تتة لالنفصتتا  عتتن العقتتد

لالنفصتتا  عنتت  تكتتون  اب تتة  ن  االتصتتدي  ع  تت  احقتتا ، ولقاب يتهتت ، أولعتتر   جااتتت  لستتبقا  
الستتبب التتذن  ستتتند  ل تت  ، ع تت  أن  كتتون  4سلتجتتاوا حتتد الستت طةتكتتون لوضتتس ط تتب  بطتتا  

ألتا  ذا تعَّ تت  القترار بانكتتار  ا 5سلستتقال  عتتن العقتد و،تع تت  بعتدم  انون تتة ت تم القتتراراتالطعتن، 
، يتجت  نحتو لتن  و،تب ور اتجاه اجتهادن ا 6سحقو  ناش ة عن العقد ف كون غير لنفصٍل عن 

ن لتم  كتن عقتدالالتنظ ل تة التواردة فتي البنود   أطراذ العقد،  لكان ة ط ب  بطا  لهتا ، التتي وان

                                                 
 14عدد 2113وزارة الموارد المائية والكهربائية، م.ق.إ.  -، الشركة اللبنانية لقوات نهر ابراهيم المائية والكهربائية/ الدولة1111تموز  1تاريخ 931( م.ش. قرار رقم1)

 .994ص

(
2
)

  B.F. Macera – Les actes détachables dans le droit public Français-Oo. Cit.  

p44. 
 .21ص 1م 2114، مؤسسة الصليب األحمر اللبناني/الجامعة اللبنانية، م.ق.إ.2111تشرين األول  29تاريخ 12( م.ش. قرار رقم 3)

(
4
د. فمموزت ذكممره  -/ الدولممة، مؤسسممة ألبيممر أبمميال11/9/2113خ  تمماري 2113ـ   222/2112( م.ش.قممرار رقممم  

 .قيد اإلعداد -في كتا  محطات هامة في اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني فرحات
 .22ص. 1191، الشركة اللبنانية للزيوت ش.م.ل./ الدولة، م.إ. 1191كانون األول  19تاريخ  11( م.ش. قرار رقم  2)

(6)C.E. Ass. 30 mars 1973, min. am. terr. c/ Schwetzoff, AJDA 1973 p366, note Dufau . 
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نلتتا هتتي جتتاد لتتن هتتذا ااتفتتا  أو العقتتد غيتتر لنفصتت ة عنتت خاصتت ة القتترار اادارن  ولتتس  ،، وان
   ا 1سذلم فانها تقبل طعن اابطا  لتجاوا حد الس طة

ادارن لت ل الطعن أو اابطا  التذن  طتا  القترار اللنفصتل ع ت  العقتد الس التأكيد ع   أن 
لن شأن  التتأثير لباشترة ع ت  العقتد، فترغم أن لحكتم  بطتا  القترار اللنفصتل الحج تة اللط قتة 
التي تفتر  ع ت  الكافتة،  ا أن ذلتم ا  عنتي التتأثير ع ت  العقتد بصتورة لباشترة، فهتو يبقت  
م أحتتد أطرافتت  بتتدعوى  ضتتاد شتتالل لفستت  العقتتد أو ل لطالبتتة  لستتتلرا  بتتين طرف تت  حتتت  يتقتتدَّ

 ا 8سبالتعو   ألام  اضي العقد
 رارات اللساهلة بانشتاد العقتد تقبتل ولقد اعتبرت القرارات اات ة،  رارات لنفص ة عن العقد  "

حتتت  ولتتو "،  3س"لراجعتتة اابطتتا  ألتتام القضتتاد اادارن باعتبارهتتا  تترارات لنفصتت ة عتتن العقتتد
الت تتتاا أو عقتتتد كتتتان هتتتذا العقتتتد يتع تتت  بتك يتتت  شتتتخف لتتتن القطتتتا  الختتتاف بلوجتتتب عقتتتد 

 تترار  بتترام العقتتد نفستت   ستتتنتج وجتتوده لتتن لجتترد "، و 4س"تفتتو   بتتادارة واستتتثلار لرفتت  عتتام
القترار اادارن التذن  قتترر  ، قبتل طعتن اابطتتا  لتجتاوا حتد الستت طةو" ، 5س"كتون العقتد لو عتتا  

وهتتتتي عقتتتتد ا شتتتترا   ،لتتتتن  الت تتتتاا  ن باالكتتتتان فصتتتت   عتتتتن العل  تتتتة اادار،تتتتة ا ساستتتت ة
ولتتو كتتتان العقتتد لتتتدن ا ، فهتتذا ا  لنتتس لتتتن  لكان تتة الطعتتتن بتتالقرار اادارن التتتذن "،  6س"عالتتةال

 ا 7س" كون  ابال  لالنفصا  عن هذا العقد

                                                 
(1)

C.E. Ass.10 juillet 1996, Cayzeele, RFDA.1997 p89 note P. Delvolvé; 

Petit,Jacques- L'acte constitutif d'une agence régionale de l'hospitalisation est une 

convention relative à l'organisation d'un service public- AJDA 1999 p164. 

ب: شمممركة ف.ت.م.ل / الدولمممة، 19/9/2111تممماريخ  2111-2111/  931رار رقمممم قمممم.ش.  ويراجمممع أيضممما

(F.T.M.L.) 91ص 2119أيلول  93مجلة الحياة النيابية العددفي  د. فوزت فرحات، تعليق.
 

(
2
)  B.F. Macera – Les actes détachables dans le droit public Français-Op. Cit. 

p49; M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- 

Observations sous:
 
C.E. 4 août 1905, Martin, GAJA 2005 n

o
15 p93. 

 .141ص 1م 2113لعام  14، د. بطرو أبو زيد ورفاقه/ الدولة وآخرون، م.ق.إ. العدد 1111كانون األول  3تاريخ 11-121/11م.ش. قرار رقم (3)

(
4
)G. Guiavarc'h - Contrat administratif et compétence judiciaire- RFDA 2001 p. 

93.  
(5) C.E. 20 janvier 1978, Syndicat national de l’enseignement technique agricole public, Rec. P22; R. Chapus- Droit du 

contentieux administratif – 
Op. Cit

 p663 no814. 

(6) C.E. 4 aout 1905, Martin, R.D.P. 1906 p240 note Jèze. 

(7)C.E. 26 novembre 1954, Synd. raffinerie de soufre français, D. 1955 p473, note Tixier ; T. C. 24 juin 1985, Cne de Phaffans, Dr. 

adm. 1985, n° 411.   
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 ترار ر تت ل الجالعتة ال بنان تتة التتذن يتضتلن عتتدم تجديتتد   "واعتبترت لنفصتت ة عتن العقتتد أ ضتتا  
هتتو لتتن القتترارات اللستتتق ة  ،لتتتدر،ل تترار فستت  عقتتد ا"، و 1ستعا تتد اللستتتدع ة لتتس ك  تتة الترع تتة

فضتتتال  عتتتن أنتتت  ا  عتبتتتر صتتتادرا  فتتتي الحقتتتل التعا تتتدن الخاضتتتس ارادة  ،عتتتن عقتتتد التتتتدر،ل
الفتتر،قين اللتعا تتدين، ذلتتم أنتت  فتتي عقتتود ااستتتخدام اادارن وخالفتتا  لستتا ر العقتتود اادار،تتة ، 

كافتتة لراحتتل تكتتو،ن   لكتتن ل ريتتر ول لتعا تتدين ع تت  حتتد ستتواد تقتتد م لراجعتتة اابطتتا  بشتتأن
 ن هتذا النتو  لتن  ،العقد لثتل  برالت  وتنفيتذه ، وفستخ  بوصتفهم لتدافعين عتن لبتدأ الشترع ة

العقود  شكل طر،قا  لن طر  التعيين ولا،جا  لن عناصر  انون تة ونظال تة تقتوم ع ت  أحكتام 
 ا 8س"عالة غير شخص ة وعناصر عقد ة في آٍن لعا  

 كتتون ف تترار اادارة بوضتتس نها تتة ل عقتتد، صتت ة عتتن العقتتد، وتتتدخل ضتتلن نطتتا  القتترارات اللنف
و،تع ت  بعتدم شترع ة  ،لستتقال  عنت  ، ابال  لابطا  عنتدلا  كتون الستبب اللتدل  بت هذا القرار 

 تترار وضتتس نها تتة لعقتتد االت تتاا التتذن اعتبتتره ااجتهتتاد أساستتا  "  ، لثتتل 3سالقتترار اللطعتتون ف تت 
اللتع قتتة بانهتتاد العقتتود الطو، تتة ا لتتد التتتي تتضتتلن   قتتال ع  تت  لقبتتو  ط تتب  بطتتا  القتترارات

هتذا القترار، ضتلن  يتدخلفاستثلارات لهلة  قتضي أن يتتم استتهالكها طي تة لتدة ااستتثلار، 
وتكتتتون  اب تتتة لطعتتتن اابطتتتا  لتجتتتاوا حتتتد  ،ااجتتترادات التتتتي تلتتتل حقتتتو  صتتتاحب االت تتتاا

 ا 4سالس طة
 

 بالعملية االنتخابية المتصلةاإلدارية : القرارات الفقرة الثانية
 

وع د ة ونقاب ة وانتخابات  ر اس ة ون اب ةتتنو  العل  ات اانتخاب ة لا بين انتخابات  -814
كل نوٍ  لن هذه العل  ات اانتخاب ة لرجع  لأحااب  ضاذ  ليها عل  ات ااستفتادا و 

 االقضا ي الذن  فصل في صحة العل  ة اانتخاب ة
                                                 

 .223ص 1م 2114لبنانية، م.ق.إ. ، الدكتورة آمال الفخري/ الجامعة ال2111كانون الثاني  11تاريخ  119( م.ش. قرار رقم 1)

د. غسان العويني  / الدولة  29/9/2113تاريخ 2113ـ  213/2112( م.ش. قرار رقم 2)
-
وزارة التربية والتعليم العالي  

و
الجامعة اللبنانيمة 

د. فموزت ذكره  -

في كتا  محطات هامة في اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني. فرحات
 

 .3، ص 1191، الشركة اللبنانية للزيوت/ الدولة، م. إ. 1191كانون األول  19تاريخ 12قم ( مجلس القضايا قرار ر3)

 C.E. 20 janvier 1905, Cie départ. des eaux, D. 1906.3.77; C.E. 26 Novembre 1971, soc. municipale et agricole de fertilisants 

humiques,Rec. p723. 

 .919ص 4/2112سوق الغر /الدولة،  العدل  –، شركة كهرباء عاليه 2114تموز  9تاريخ 932( م.ش. قرار رقم 4)
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بالنسبة  لا اللج ل الدستورن   هيناظرة بالطعون اانتخاب ة، الوهذه الهي ات القضا  ة 
بالنسبة لالنتخابات القضاد اادارن لالنتخابات التشر،ع ة والر اس ة وااستفتادات، أو 

 ا  1سالب د ة، أو القضاد العدلي بالنسبة انتخابات النقابات والجلع ات ا ه  ة وا حااب
   لن تألين لشاركة اللواطنين أو الناخبين في عل  ة والعل  ة اانتخاب ة بلا تهدذ  ل

م  ، بددا  لن صدور هذه العل  ةاا ترا  وف  ا سل اللحددة في القوانين التي ترع  وتنظ  
 رار تحديد لواعيد اانتخاب،  ل  دعوة الهي ات الناخبة، و رارات  بو  أو رف  

ل جان اللشرفة ع   العل  ة اانتخاب ة الترش حات، و رارات تحديد ألاكن اا ترا  وتشكيل ا
 رارات  ، هيوالقرارات اللتع قة باصدار نتا ج اانتخاباا  ن كل هذه القرارات اللذكورة

لها خصا ف و  سواد  بصورة لباشرة أو غير لباشرة ، 8سلهي ة ل عل  ة اانتخاب ة دار،ة 
ان لا ينطب  ع   القرارات القرار القابل للراجعة اابطا  لتجاوا حد الس طة، ولس ذلم ف

الصادرة في  طار العل  ة العقد ة ينطب  ع   القرارات اللتخذة في  طار العل  ة اانتخاب ة، 
حيث يجرن التفر،  بين ا علا  اللنفص ة وا علا  غير اللنفص ة ل عل  ات اانتخاب ة، 

  ا 3ساابطا أن ا علا  غير اللتص ة وحدها تخضس للراجعة الطعن ألام  اضي بحيث 
ا يوجد لع ار لوحد لتحديد أن ا علا  هي لنفص ة عن العل  ة اانتخاب ة، وأيها لكن 

لتص ة بها، لذلم كانت الصعوبة ا ساس ة هي في البحث عن ا سباب التي دفعت 
القاضي لتصني  علٍل ضلن ف ة ا علا  اللنفص ة أو غير اللنفص ةا وأدت هذه 

وضي الحكولة  ل  القو  بأن  ا يوجد  رار لنفصل أو لتصل الصعوبة  ل  دفس أحد لف
 ا  4سفصل صو  ر لنا بأن هذا القرار هو لتصل لنبالعل  ة اانتخاب ة، لكن القاضي هو الذن 

ا بين ا علا  علد الفق   ل  رد   هذه اللحددات  لا  ل  اللع ار اللادن الذن  لي   لهذا 
ا  للوضو  القرار بذات ، فكانت القرارات التنظ ل ة لثال  ص ة وفقاللنفص ة وعين ا علا  اللت

، ألا القرارات الفرد ة في اللوضو  اانتخابي أو التي هي لنفص ة عن العل  ة اانتخاب ة
                                                 

(
1
)  R. Ghevontian - Un labyrinthe juridique : le contentieux des actes 

préparatoires en matière d'élections politiques RFDA 1994 p793. 

(
2
) D. Labetoulle, Concl. Sous: C.E. Ass. 23 novembre 1984, Tète, AJDA 1985 

p216.  
(3)  R. Chapus- Droit du contentieux administratif – 

Op. Cit
 p644 no794

.
 

(
4
)D. Labetoulle, Concl. Sous: C.E. Ass. 23 novembre 1984, Tète, AJDA 1985 

p216.  
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 ل  اللع ار الذاتي الذن  أخذ ها ا أو يردَّ تطب  في دا رة انتخاب ة واحدة فهي  رارات لتص ة
ال جود  ل  لراجعة ثان ة ل وصو   ل  ذات النتيجة،  بعين ااعتبار  درة اللستدعي ع  

بحيث ي دن وجود اللراجعة اللواا،ة  ل  نفي صفة العلل اللنفصل عن القرار الللهد 
 ا  1سل عل  ة اانتخاب ة

وتطبَّ  ذات اللعايير، سواد  أكنَّا ألام انتخابات ر اس ة ون اب ة، أم انتخابات ل هي ات 
 لجالل خاصة، وهو لا سنبحث  ضلن البنود اات ة اللح  ة، أم انتخابات ل

 اأوا   القرارات اادار،ة الللهدة  لالنتخابات الن اب ة والر اس ة
   االقرارات اادار،ة الللهدة انتخابات الهي ات اللح  ةثان ا   

   اثالثا   القرارات اادار،ة الللهدة انتخابات لجالل هي ات خاصة
 

 

 والرئاسية النيابية الممهدة لالنتخاباتاإلدارية القرارات  أواًل: 
 

لتتن اللفتتتر  أن تكتتون ا علتتا  التلهيد تتة التتتي تتختتذها الستت طات اادار،تتة اللشتترفة  -815
ع تتتت  اانتخابتتتتات البرللان تتتتة أو الر استتتت ة أو ااستتتتتفتادات، هتتتتي لتتتتن اختصتتتتاف اللج تتتتل 

فرنستي،  ذ لتم يتحقت  ااستتقرار الدستورن، لكن هذا اافترا  لم  كن واضحا  في ااجتهتاد ال
ااجتهادن والفقهي حتو  طب عتهتا و اب يتهتا لطعتن اابطتا  لتجتاوا حتد الست طة، خاصتة  وأن 
اختصتتتاف اللج تتتل الدستتتتورن فتتتي النظتتتر فتتتي النااعتتتات والطعتتتون الناشتتت ة عتتتن اانتخابتتتات 

 اا ٍ  قتصتتر ع تت  ر ابتتة صتتحة اانتختتاب وصتتد يت ، وهتتو فتتي ذلتتم  فصتتل فتتي نتت  نلتتاالن اب تتة 
واردة فتي التطعتن ال أستباب  لت بتين لرشت  طتاعن ونا تب لطعتون فتي ن ابتت  بااستتناد  ناشت 

 ا 8ساللراجعة ووثا   ولستندات لرفقة بها ، بحيث تكون لكل لنااعة خصوصيتها وظروفها

                                                 
(1)  

R. Ghevontian - Un labyrinthe juridique : le contentieux des actes préparatoires 

en matière d'élections politiques RFDA 1994 p793.
 

(
2
)R. Ghevontian - Un labyrinthe juridique – art. pré. 
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لبدأ فصل الست طات، وكانتت   ل  كان لج ل الدولة يرى نفس  غير صال  استنادا  في البدد 
لج تل النتواب   لت تعتود ا علا  الللهتدة اجتراد هتذه اانتخابتات شروع ة صالح ة تقدير ل

 ا 1سالحكول ة ا علا تدخل ضلن ف ة وأن هذه ا علا   ،ذات 

، 1952بلوجتتب دستتتور الجلهور،تتة الخالستتة لعتتام ،الفرنستتياللج تتل الدستتتورن   نشتتادبعتتد و 
للتا  ،ا خيترا اللج تل صبحت الر ابة ع   لشتروع ة اانتخابتات الن اب تة لتن صتالح ة هتذأ

، لت ل التلهيد ة ل عل  ات اانتخاب تة با علا قة  رد اللراجعات اللتع  ل حدا بلج ل الدولة 
ع تت  أستتال نظر،تتة ا علتتا  الحكول تتة، لكتتن عبتتر تفستتير القواعتتد الدستتتور،ة الجديتتدة، بحيتتث 

دعتتوة ولتتن بينهتتا لرستتوم  –التلهيد تتة ع تت  العلتتوم أصتتبحت صتتالح ة النظتتر فتتي ا علتتا  
 ا 8سعن العل  ة اانتخاب ةة غير لنفص  ا  اعلأ الهي ات اانتخاب ة 

ولن جهة اللج ل الدستورن صاحب ااختصاف ا صيل في  ضتا ا اانتخابتات البرللان تة 
لتتتن الدستتتتور الفرنستتتي ينظتتتر فتتتي اللراجعتتتات اللقدلتتتة ضتتتد  59والر استتت ة، كتتتان وفقتتتا  ل لتتتادة

م  بتتل بتتدد التتدورة ا ولتت  لتتن لرستتوم دعتتوة الهي تتات الناخبتتة لالنتخ ابتتات العالتتة ع تت  أن تقتتدَّ
تتل أن ا  ا وكتتان اللج تتل الدستتتورن، 3ساا تترا  أعلتتا  للهتتدة  فصتل بلراجعتتات تتع تت  ب فض  

لالنتخابتتتات،  ا بصتتتورة استتتتثنا  ة، وفتتتي حالتتتة لتتتا  ذا كتتتان عتتتدم  بولتتت  ل لراجعتتتة ستتت عر    
 فستتد الستتير العتتام لعل  تتة اا تتترا ا وس ل خطتتر الجستت م فعال تتة ر ابتتت  ع تت  صتتحة اانتختتاب،

تل رد لج تل الدستتورن كان الفاذا لم تكن هذه الشرور لتوفرة  ا علتا  لراجعتة الطعتن ب فض  
, كلتتتا ردَّ لراجعتتتة الطعتتتن بقتتترار ر تتت ل  4سقتتترار التتتدعوة انتخابتتتات فرع تتتةالتلهيد تتتة، كتتتالطس ب

 ا 5سالواراد برف   جراد انتخابات فرع ة

                                                 
(

1
)C.E. Ass 8 Juin 1951 Hirchowitz, S. 1951 p374; C.E. Ass. 2 novembre 1951, 

Tixier, D1952 p39; C.E. 28 mars 1952, Reibel: Lebon p190. 

(
2
)  C.E. 11 janvier 1963 Rebeuf,AJDA1963 p87; C.E. 3 Juin 1981, Delmas 

AJDA 1981 p357. 

(
3
)C.C. 11 juin 1981, Delma, D. 1981. 589, note Luchaire; AJDA 1981. 357; C.C. 

4 juin 1988, Gallienne, Lemaire, Le Pen et Wagner,RFDA 1988 p702; C.C. 22 

mai 2002, M. Hauchemaille, Assoc. Déclic, Rec. Cons. const. p127;  C. C. 3 mai 

2007, M. Pascal Jan: JO 4 mai 2007, p. 7907 

(
4
)C. C. 8 juin 1995, M. Louis Bayeurte, AJDA 1995 p517; C. C. 14 mars 2001, 

M. Stéphane Hauchemaille, AJDA 2001 p964. 

(
5
)C.C. 20 mars 1997, Mme Anne Richard, RDP 1997 p1209.  
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القرارات التلهيد تتتتة الستتتتابقة عتتتتاد وأ تتتترَّ بجتتتتواا  بتتتتو  الطعتتتتن بتتتتفالفرنستتتتي لج تتتتل الدولتتتتة  ألتتتتا
قترار فقبتل الطعتن ب ، 1سلنفص ة عن العل  تة اانتخاب تة أعلااباعتبارها  لالنتخابات التشر،ع ة

التعلت م ، و  8ساللج ل ا ع   ل لر ي واللسلو  اللتع   بالنقل الت فا،توني ل حلتالت اانتخاب تة
الداخ  ة وا لن العام لتنظ م اانتخابات التشر،ع ة، هتو  ترار لنفصتل عتن الصادر عن وا،ر 
و تتترار ر تتت ل التتتواراد بتتترف   جتتتراد انتخابتتتات فرع تتتة انتختتتاب خ تتت  ا  3سالعل  تتتة اانتخاب تتتة
بتتتل ردَّ التتتدفس القتتتا م ع تتت   ، 5س، أو لرستتتوم دعتتتوة النتتتاخبين فتتتي دا تتترة لعينتتتة 4سلنا تتتٍب لستتتتقيل

 ا   6ساللج ل الدستورن  وجود لراجعة لواا،ة ألام
 

فان الر ابة القضا  ة ل لج ل الدستورن تلارل بعد  جراد وف لا خفَّ ااستفتادات،  -816
ستحيل ع   القاضي أن يرى لن الل ذ  لارل هذه الرا بة بحذر، عل  ة التصو،ت، وهو 

ت ع    الشعب صاحب الس ادة الر ابة ع   ا علا    ، وبعد رفض 7س لل بقانون صوَّ
، عاد اللج ل الدستورن  عن  اجتهاده الساب  و بل الطعن بهذه  2سالللهدة لاستفتاد

 ا 9سالقرارات 

                                                 
(

1
)  C.E. Ass 12 mars 1993, Union nationale écologiste (UNE), Parti pour la 

défense des animaux (PPDA), Lebon  p67; AJDA 1993 p375; D 1993. IR. p95; 

Dr. adm. 1993, no 213, obs. Kessler;  RDP1993 p1442 note J M Auby. 

(
2
)C.E. 26 mars 1993, Parti des travailleurs, AJDA 1993 p336; RFDA 1993 p506  

(
3
)C.E. 16 juin 1995, Meyet, Lebon  p248 . 

(
4
)C.E. 23 avril 1997, Mme Richard, RFDA 1997 p677.  

(
5
)C.E. 16 septembre 2005, Hoffer, AJDA 2005 p2237, note Touvet. 

(
6
) C.E. 14 septembre 2001, Marini, RFDA 2001 p1333. 

M. Guyomar - Devant quel juge peut-on contester la légalité des actes 

préliminaires aux élections législatives, à l'élection présidentielle et aux 

opérations de référendum ? AJDA 2001 p858.  

(
7
)R. Ghevontian - Un labyrinthe juridique : le contentieux des actes préparatoires 

en matière d'élections politiques RFDA 1994 p793. 

(
8
)L. Favoreu & L. Philip- obs sous: C.C. du 23 décembre 1960 Regroupement 

national  Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, op. cit. p106.  

(
9
)C.C. 25 juillet, 23 août et 6 septembre 2000, Hauchemaille;  C.C. 23 août 2000, 

Larrouturou; C.C. 6 septembre 2000, Pasqua, AJDA 2000, p804, chron. Guyomar 

et Collin.  
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أن تخضس ا علا  والتدَّ هذا التق ب  ل  ااجتهاد اادارن، فقبل في لرح ة أول  
ان نااهة التحضير،ة لالستفتاد لر ابة  اضي اابطا  لتجاوا حد الس طة لن أجل ضل

ولم يتردد لج ل الدولة الفرنسي في  جراد ر ابت  ع   القرارات  ة التصو،ت،و انون ة عل  
عاد و رر عدم اختصاص    ، لكن 1ساادار،ة التي باالكان فص ها عن عل  ة ااستفتاد

 ا 8سبالنظر في ا علا  التحضير،ة لالستفتاد ع   الدستور ا وروعي
لتة كتان  عتبتر نفست  غيتر لختتف ل فصتل ألا في خفَّ اانتخابات الر اس ة فان لج تل الدو 
، ولكتن للتا  ضت  اللج تل الدستتورن  3سفي صتحة ا علتا  التحضتير،ة لانتخابتات الر است ة

تت، و   4سبعتتدم اختصاصتت  أ ضتتا   دت حالتتة لتتن الفتتراغ القتتانوني، لتتا فتتر  التاالتتا  ع تت  لج تتل ج 
،  5سر اللحبَّتذةالدولة بأن  قرَّ باختصاصت ، حتت  ولتو كتان توحيتد ااختصتاف هتو لتن ا لتو 

، لكنت   6سفقبل لج ل الدولة الطعن بقرار ال جنة الوطن ة اللك فتة بلرا بتة الحلتالت اانتخاب تة
،  7سلالنتخابتات الر است ة الطعتن اللوجت  ضتد لرستوم التدعوةأن  غير لختف ل نظر في  رر 

الح ة ب الصتتتحلتوافقتتا  لتتس اجتهتتاد ل لج تتل الدستتتورن  قتترو بلوجبتت  أنتت  صتتا هوجتتاد اجتهتتاد
 ا 2سهذا اللرسومل فصل في صحة 

 
صتتالح ة البتتت باانتخابتتات الن اب تتة ألتتا فتتي لبنتتان، فتتاعتبر لج تتل شتتورى الدولتتة أن  -817

ن لقتتدلات  ،التلهيد تتتة اادار،تتة وبا علتتا   ا  وفقتتت، هتتي اانتخاب تتتةل عل  تتة  تلهيتتتد أمالتتتي تكتتتو 
لتتن  ،اللعدلتتة لنتت  19اللتتادة  فقرتهتتا الثان تتة لتتن الدستتتور اللعطوفتتة ع تت  30اللتتادة  حكتتام 

                                                 
(

1
 ) C.E. Ass. 19 octobre 1962, Brocas, Rec p553; C.E. 27 octobre 1961, 

Regroupement national, Rec p594. 

(
2
 ) CE ord. réf. 23 février 2005, req. n° 277840; CE ord. réf. 25 février 2005, req. 

n° 277838; CE ord. réf. 28 février 2005, req. n° 278048; CE 20 mai 2005, req. n° 

277837; 
Gounin,Y - Le contentieux des actes préparatoires du référendum du 29 mai 2005- AJDA 2005 p1211

. 

(
3
) C.E. 6 mai 1966, Dame Chaix, , Rec. p305; C.E. 1er juillet 1981, Meynaud, 

Rec p29; C.E. 28 septembre 1983, Baudy, Rec p372.  

(
4
) C. C. 21 janvier 1981, Krivine, Rec p65.  

(5)  
R. Ghevontian - Un labyrinthe juridique : le contentieux des actes préparatoires 

en matière d'élections politiques RFDA 1994 p793.
 

(
6
) CE ord. réf. 2 avril 2007, Schivardi , RFDA2007 p590. 

(
7
) CE ord. réf. 5 avril 2007, Galland , RFDA2007 p590. 

(
8
)C.C. 19 avril 2007, Galland; C.C. 5 avril 200, Schivardi, RFDA 2007 p590.  
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 1993تلتوا  14تتار،   850صدر القانون ر تم  أنوذلم بعد  ،صالح ة اللج ل الدستورن 
لستتألة الصتتالح ة التتتي تتنتتاو  اللوضتتو  اللطتترول، وأن  .اللج تتل الدستتتورن  بانشتتاداللتع تت  

، ، فتي نها تة اللطتاذلت ل طب ع تا    ذغيتر لتجانستة،  أحكامستظل لعرضة احتلا  صدور 
صتاحبي صتالح ة فتي  – اادار،تة اضي اانتخاب و اضي اللشتروع ة  – كون  اض ان  أن

وا  لكتن الطعتن  لنفص ة أعلاا  ا ت ل  وأ رَّ بأن هذه ا علا  التلهيد ة، ا ناا  واحد  طار
 ا  1س اضي اابطا  ألامفيها بالتالي 

بتتدأ فتتي أحتتد أحكالتت ، وعتتدد هتتذا الل  تت  ا أن لج تتل شتتورى الدولتتة ال بنتتاني كتتان  تتد شتتذَّ ع
وهتتي ا علتتا  التنظ ل تتة الدا لتتة التتتي القتترارات التتتي تعتبتتر لنفصتت ة عتتن العل  تتة اانتخاب تتة 

تبقتتت  ستتتار،ة اللفعتتتو  بعتتتد  جتتتراد العل  تتتة اانتخاب تتتة وا علتتتا  اللتع قتتتة بالستتتير الجلتتتاعي 
نتخاب تتتة وانعتتتادة رستتتم لالنتخابتتتات وبالحل تتتة اانتخاب تتتة والقتتترارات اللتع قتتتة بتتتدعوة الهي تتتات اا

الترشتت   التتذن يدفعتت  اللرشتت  عنتتد تقدلتت  بترشتت ح ا و ضتت  بتتأن ستتبب اعتبتتار ت تتم ا علتتا  
 ا 8سلنفص ة هو لتدارم  جراد عل  ات انتخاب ة غير  انون ة

 

 

 المحليةالهيئات النتخابات  القرارات اإلدارية الممهدةثانيًا: 
 

ي انتختتتابي صتتتالح ة النظتتتر يتتتدخل ضتتتلن اختصتتتاف لج تتتل شتتتورى الدولتتتة كقاضتتت -812
بطعتتون اانتخابتتات اللح  تتة، و كتتون ل قاضتتي اانتختتابي صتتالح ة الفصتتل بصتتحة القتترارات 
ذا لتا تضترر  التلهيد ة ل عل  ة اانتخاب ة التي تعتبر جتادا  لتن العل  تة اانتخاب تة اللركبتة، وان

لعل  تتتتتة أحتتتتد لتتتتن هتتتتتذه القتتتترارات، ف لكنتتتت  ااداد بعتتتتتدم لشتتتتروعيتها عنتتتتد الطعتتتتتن بصتتتتحة ا
اختصاف لج ل الشورى كقتاٍ  انتختابي هتو اختصتاف واستس اانتخاب ة اللجراةا ذلم أن 

النطتتا ، ينتلتتي ل قضتتاد الشتتالل التتذن  عط تت  أوستتس الصتتالح ات لحستتم كتتل عناصتتر النتتاا ا 

                                                 
(
1
وزارة الداخليمة، -، المحامي شاكر العريس ورفاقه / الدولمة1114شباط  11تاريخ 231م.ش. قرار رقم ( 

 -، اميممل شممحاده / الدولممة1114شممباط  11تمماريخ 231م.ش. قممرار رقممم  – 293ص  1عممدد  1112م.ق.إ،

، 2119تمموز  11ار تماريخ مجلمس القضمايا قمر -291ص  1عمدد  1112وزارتمي الداخليمة والعمدل، م.ق.إ 

مجلس القضايا قمرار  -.وزارة المال –وزارة الداخلية والبلديات  –مجلس الوزراء  –انطوان أوريان/ الدولة 

 رئاسة مجلس الوزراء. -، الدكتور كميل الخوري/ الدولة 1/1/2119تاريخ  2119-911/2119رقم 

(
2
 .191ص 2م 2114يمان/ الدولة، م.ق.إ. ، المحامي هاني سل2111تموز  11 933م.ش. قرار رقم ( 
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تقتتدير شتترع ة ولتت   اف عتتود لتت  لرا بتتة عل  تتة اانتختتاب فتتي جل تتس جوانبهتتا ولراح هتتا اللتعا بتتة
ار،تتتة، فيتحقتتت  لتتتن شتتترع ة ا علتتتا  التتتتي ستتتبقت وه تتتأت ورافقتتتت اانتختتتاب، اانتخابتتتات ااد

ر أ ضا  صحة اانتخاب أن  ذا كتان رأن اللنتختب  تد احت ترم أو  ذا كانتت  تد أت حتت لت   و قد 
للارستتة رأ تت  بكتتل حر،تتة لتتن دون أن لنتتاورة أو ضتترطا كلتتا يرا تتب صتتحة عل  تتة اانتختتاب 

وألتا  ا 1سة والتنظ ل تة اللرع تة ااجتراد فتي هتذا الحقتلبتألين  احترام جل س النصتوف القانون ت
ستتتبب اعتبتتتار ت تتتم ا علتتتا  لنفصتتت ة فهتتتو لتتتن أجتتتل تتتتدارم  جتتتراد عل  تتتات انتخاب تتتة غيتتتر 

ا وفتي  8س انون ة، وهذا النتو  لتن اللراجعتات لت ل تعتد ال  لقواعتد تتوا  ااختصتاف القضتا ي
ضي اانتخاب أن ينوب عتن  اضتي باستطاعة  افحا  لم  طعن بها  بل  جراد اانتخابات، 

 ا 3سشرع ة ت م القرارات، عدم اابطا  باعالن  عن طر،  الدفس
ورغم أن القرارات اادار،ة الصادرة في  طار العل  ة اانتخاب ة هي  ترارات غيتر  اب تة لطعتن 
اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة بستتبب وجتتود لراجعتتة لواا،تتة ألتتام القاضتتي اانتختتابي،  ا أن 

د اادارن ا اا  ي كتتتتد ع تتتت  اجتهتتتتاده القتتتتا م ع تتتت  التفر،تتتت  بتتتتين ا علتتتتا  اللنفصتتتت ة القضتتتتا
 وا علا  غير اللنفص ة عن العل  ات اانتخاب ةا 

 تترار وا،تتر الداخ  تتة بتحديتتد عتتدد ا عضتتاد العا تتد لكتتل فكانتتت لتصتت ة بالعل  تتة اانتخاب تتة  "
البوشتتر،ة لتتن خلستتة أعضتتاد  ر،تتة فتتي اللج تتل الب تتدن ورفضتت  ا،تتادة عتتدد أعضتتاد  ر،تتة ستتد 

 بتتتو  ترشتتت   أحتتتد ا شتتتخاف  تتترار "، و 4س" لتتت  ستتتتة، وتستتتل ة الطتتتاعن فتتتي عتتتداد النتتتاجحين
 ا 5س"لالنتخابات الب د ة وااخت ار،ة

بتتل طعتتن اابطتتا  لتجتتاوا حتتد لنفصتت ة عتتن العل  تتة اانتخاب تتة وتق تترارات وبتتالعكل اعتبتترت 
ا  التنظ ل تتتة الدا لتتتة التتتتي تبقتتت  ستتتار،ة ا علتتت"،  6س"لرستتتوم حتتتل اللج تتتل الب تتتدن" الستتت طة 

                                                 
(1 )

مطالعممة مفممول الحكومممة حممول: م.ش. 
 21، تمماريخ 311قممرار رقممم 

آذار
1194 ،

المحممامي سممامي الرفمماعي ورفاقممه/ 

وزارة الداخلية،  -الدولة
 .11، ص1194م.إ. 

(
2
) B.F. Macera – Les actes détachables dans le droit public Français-Op. Cit.  

p80; 
R. Chapus- Droit du contentieux administratif – 

Op. Cit
 p.644 no794.

 
، 13/1/1111تماريخ 929؛ م.ش. قرار رقم12ص 1111وزارة الداخلية، م.ق.إ. عدد خاص لعام -، هادي كعدي/ الدولة 13/1/1111تاريخ 922(  م.ش. قرار رقم3)

وزارة الداخليمة، م.ق.إ.  -، مخمول ذكمور / الدولمة 13/1/1111تماريخ 921؛ م.ش. قمرار رقمم11ص 1111لعماموزارة الداخلية، م.ق.إ. عدد خماص  -يزبك كلنك/ الدولة 

ص 1111وزارة الداخلية، م.ق.إ. عدد خاص لعام -، سابا الموراني/ الدولة 13/1/1111تاريخ 991؛ م.ش. قرار رقم112ص 1111عدد خاص لعام
.

119 

 99ص 1111شال القاصوف/ الدولة وزارة الداخلية، م.ق.إ. عدد خاص لعام، مي13/1/1111تاريخ 949( م.ش. قرار رقم4)
.
 

 .21ص 1م 2119، أنور أبو شاهين/ عصام بوشاهين، م.ق.إ. 2114نيسان  31تاريخ  291( م.ش. قرار رقم2)

(6)
C.E. 9 novembre 1959, Rosan Girard, D. 1960 p83.
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اللفعو  بعد  جتراد العل  تة اانتخاب تة وأ ضتا  ا علتا  اللتع قتة بالستير الجلتاعي لانتخابتات 
القترارات اللتع قتة بتقست م "و،  1س"وبالحل ة اانتخاب ة والقرارات اللتع قتة بتدعوة الهي تات الناخبتة

،  3س"قرارات اللتع قة بانشاد الب تد ات وبضتم   القترى  ليهتاال"، و 8س"أ الم اا ترا  وتحديد لراكاها
 ا 4س"القرارات اللتع قة بتحديد عدد أعضاد اللجالل الب د ة"و

 ترار رفت  ط تب ترشت   "  ، لثتلواعتبرت لنفص ة أ ضا  القرارات اللرافقتة ل عل  تة اانتخاب تة
عتتات  اللرشتت  بعتتدم للخالفتتت  الحظتتر اللفتترو  ع تت   ،اللستتتدعي لعضتتو ة اللج تتل الب تتدن

جتتواا الجلتتس بتتين عضتتو ة اللج تتل التتوطني لاعتتالم اللر تتي واللستتلو  وعضتتو ة اللجتتالل 
 بو  ط ب الترش   بداعي أن اللرشت  لت ل أهتال  رف    رار"، و 5س"الب د ة والهي ات اللنتخبة

   رار رف   عادة رسم الترش   التذن يدفعت"و،  6س"لعضو ة اللج ل الب دن أو لوظ فة لختار
 ا 7س"اللرش  عند تقدل  بترش ح 

للرش  الذن نا  العتدد ا كبتر و عتبر لنفصال  بل لنعدم الوجود  رار لدير الداخ  ة باحال  ا
أصتتتوات اللقتتتترعين بعتتتد ا عضتتتاد الفتتتا ا،ن لحتتتل العضتتتو اللقتتتا  بستتتبب القرعتتت ،  نتتت  لتتتن 

لتتي تشتكل اغتصتابا  ارتكتب لخالفتة خطيترة وجست لة ل قتانون لقرونتة بعتدم الصتالح ة الج  تة ا
ل ستتت طة باعتبتتتار أن الصتتتالح ة تعتتتود ل شتتتعب ول شتتتعب وحتتتده بواستتتطة اانتختتتاب، وا  لكتتتن 

بللارستة ست طة لنحتت لتادارة ف كتون القترار اللتذكور  ،والحا  هذه رعتط القترار اللطعتون ف ت 
 ا 2سعد م الوجود و عتبر بالتالي كأن  لم  لكن

 

 

                                                 
 13تماريخ 949( م.ش. قمرار رقمم1)

آ  
 99ص 1111لقاصموف/ الدولمة وزارة الداخليمة، م.ق.إ. عمدد خماص لعمام، ميشمال ا1111

- 
 12تمماريخ 912م.ش.قمرار رقمم 

212ص 1م 2119، ريال نعيم/ الدولة، م.ق.إ. 2114أيلول  1تاريخ 192م.ش. قرار رقم -99ص 1م 2119عيا/ الدولة، م.ق.إ. ، بشارة ش2114تموز 
. 

C.E. 6 juin 1995, société Manufacture française des chaussures ERAM, A.J.D.A 1995 p247, note X. prétot. 

 24تمماريخ 493م.ش. قمرار رقممم  -441ص 3/2112، عبمدو الحمماج ورفاقه/الدولممة، مجلمة العممدل2114تشممرين األول  14تماريخ 2112-34/2114( م.ش. قمرار رقممم2)

 .923ص 2م 2112 ، حنا مبارك/لجنة القيد في جزين ومجلس بلدية روم، م.ق.إ.2112نيسان 

 .992ص 2م 2119وزارة الداخلية والبلديات، م.ق.إ.  -، طانيوو عون ورفاقه/ الدولة2114كانون األول  31تاريخ 211( م.ش.قرار رقم 3)

 .919ص 2م 2119وزارة الداخلية، م.ق.إ.  -، جورج بطرو/ الدولة2114كانون األول  1تاريخ 199( م.ش. قرار رقم4)

، الدكتور الياو ديب الحاج  / الدولة ـ وزارة الداخلية والبلديات29/4/2114تاريخ   2114ـ  291/2113( م.ش.قرار رقم 2)
.
 

، 21/1/1111تماريخ 911؛ م.ش. قمرار رقمم131ص 1111وزارة الداخليمة، م.ق.إ. عمدد خماص لعمام -، دمحم صالح/ الدولة11/1/1111تاريخ 999( م.ش. قرار رقم9)

 -، العقيمد المتقاعمد كممال األعمور/ الدولمة11/1/1111تماريخ 122؛ م.ش. قمرار رقمم199ص 1111وزارة الداخليمة، م.ق.إ. عمدد خماص لعمام -أديب نادر ورفاقمه/ الدولمة

 .212ص 1111وزارة الداخلية، م.ق.إ. عدد خاص لعام

 .191ص 2م 2114، المحامي هاني سليمان/الدولة، م.ق.إ. 2111تموز  11تاريخ 933( م.ش. قرار رقم9)

 .912ص 2م 14عدد 2113وزارة الداخلية، م.ق.إ.  -،  أحمد البقار/ الدولة  1111أيار  29تاريخ  291.ش. قرار رقم( م1)
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 ةالنتخابات  مجالس هيئات خاصالقرارات اإلدارية الممهدة ثالثًا: 
 

ن لن الح  الخاف، كالجلع ات وااتحادات لن لخت   ا شخاف اللعنو،و تلتس ي -819
أنواعها، بااستقالل ة، ولرد ذلم أن  رادة النقابات والجلع ات  وااتحادات في لخت   

ادارة ع   هذه فال ر ابة ل و لبدأ حر،ة التجلسايه لن ع    لبدأ الحر،ة النقاب ة،  ،لظاهره
الهي ات،  ا في حدود الوصا ة اادار،ة الض   قة واللقررة في القانونا وتطا  هذه الر ابة 

نتا ج هذه اانتخابات ل ست بحاجة كي انتخاب أعضاد لجالل هذه الهي ات،  ا أن عل  ة 
ار،ة تصب  نافذة ولعلو  بها لصدور أن  رار  دارن ل لوافقة ع يها لن  بل الس طة ااد

اللختصة، بل  ن اانتخابات بلجرد  جرا ها وااعالن عنها، هي نافذة بحد ذاتها وف  
 ا حكام القانون ة والتنظ ل ةا 

ا لن  بل أفراد هذه وانعالن نتا جه ،فاجراد اانتخابات في جلع ة أو اتحاد أو نقابة لا
 الدستور في لادت  الثالثة  نلا هو لن الحقو  الفرد ة والحر،ات العالة التي كف ها الهي ة، 

ل ل ل قرار اادارن الذن  صاد  ع   نتا ج هذه عشرة والقوانين الوضع ة النافذة، و 
نلا يدخل النظر في صحة و انون ة هذا القرار ضلن اانتخابات صفة القرار اللنفصل ، وان

صة لحاكم العدل ة اللختبحيث ت دن هذه اللراجعة ألام ال ، 1ساختصاف القضاد العدلي
  ا 8سنتيجة لراجعة اابطا  ل  ذات 

فقض  لج ل شورى الدولة ال بناني أن  "ا  ح و لادارة  بطا  انتخابات لعينة جرت لدى 
شخص ة لعنو ة لن أشخاف القانون الخاف، فاذا أصدراللدير العام لواارة الشباب 

ب الر،اضي في ادن الشباوالر،اضة  رارا  بالراد نتيجة انتخابات الهي ة اادار،ة الجديدة لن
ل في لسألة  عود ألر الفصل فيها ل قضاد العدلي، اح ة، -حوش ا لراد فان   كون  د تدخَّ

كتاب دا رة العال ات ، و" 3سلا  قتضي اعتبار القرار باطال  بطالنا  لط قا  وعد م الوجود

                                                 
تشمرين األول  11تماريخ 24م.ش. قرار رقمم -وزارة التربية الوطنية -، االتحاد اللبناني لكرة القدم/ الدولة1111كانون األول  19تاريخ 23(  مجلس القضايا قرار رقم 1)

وزارة العممل، م.ق.إ.  -، نقابمة عممل االفمران  ورفاقهما/ الدولمة1112تشرين األول  11تاريخ 22م.ش. قرار رقم -32ص 1م 1119، رامز باسيل/ الدولة، م.ق.إ. 1112

 .31ص 1م 1119

R. Chapus- Droit du contentieux administratif – 
Op. Cit

 p650 no801. 

 . 211ص 2م 2114، علي حوماني/ الدولة، م.ق.إ. 2111ط شبا 29تاريخ 341( م.ش. قرار رقم2)

(3 )
، فارو مسعد/ الدولة، وزارة الشبا  والرياضة، م.ق.إ. 2113آذار  24تاريخ  319م.ش. قرار رقم

.929ص 2م 2119
 



 

319 

عادة دعوة الجلع ة اللهن ة والنقابات بعدم اللوافقة ع   اانتخابات  والط ب  ل  النقابة   
العلول ة اجراد انتخابات جديدة ل ل ل  صفة القرارات اللنفص ة التي  عود ل قضاد 

  ا 1ساادارن النظر في الطعون اللوجهة  ليهلا
ل الس طة اادار،ة، في  طار هذه اانتخابات، وتصدر  رارات لها طب عة القرار  فرغم تدخو

 كون القاضي العدلي هو ام لج ل شورى الدولة، بحيث اادارن،  ا أنها ا تقبل الطعن أل
 فياادار،ة،  ن القرارات الصادرة عن س طة الوصا ة هذه اللرجس الصال  ل فصل بصحة 

لا لم  لن  اللشتر   عالن أو التصدي  ع   نتا ج انتخابات الهي ات الخاصة، لجا  
الصناعة في التجارة و ذ ااختصاف ل قضاد اادارن، كحالة انتخابات أعضاد لجالل غر 

أو كلا  ض  لج ل شورى الدولة ا  8سفرنسا، فهي تدخل باختصاف اللحكلة اادار،ة
ال بناني باختصاص  بالفصل في صحة انتخابات نقابة علا  الخ اطة في بيروت، حيث 
ورد في هذا الحكم "  ن ا علا  التحضير،ة التي تل تو لالنتخابات التي دعت  ليها دا رة 

قابات في واارة الش ون ااجتلاع ة لن أجل انتخاب لج ل نقابة علا  الخ اطة في الن
بيروت، ا تقبل الطعن بلفردها لن دون عل  ات اا ترا  بالذات التي تأتي في الوا س 
بنتيجة لهاا  ذ  ن ت م ا علا  ل ست  ا جادا  ا  لكن فص   عن النتيجة وا تشكل بذاتها 

 ا 3سابل ل طعنالقرار اادارن الق
 

 : القرارات اإلدارية المتصلة بالضرائب والرسومةثالثالفقرة ال
 

تتخذ اادارة في سبيل تقر،ر الضر،بة أو الرسم جل ة  رارات  دار،ة، وهي رغتم كونهتا  -880
 رارات  دار،تة  ا أنهتا ا تقبتل الطعتن ألتام لج تل شتورى الدولتة  نهتا تعتبتر  ترارات لتصت ة 

خضتتس اختصتاف الهي تتة النتاظرة فتتي ااعتراضتات ع تت  الضترا ب والرستتوم، بعل  تة لركبتة ت
الخاضتتتعة لر ابتتتة ، و التتتتي هتتتي هي تتتة  دار،تتتة ذات صتتتفة  ضتتتا  ة تنتلتتتي لف تتتة القضتتتاد اادارن 

 الج ل شورى الدولة كلرجٍس است نافي

                                                 
 . 131ص 1112وزارة العمل، م.ق.إ.  -، جورج قاعي ورفاقه / الدولة1114تموز  11تاريخ 192( م.ش. قرار رقم1)

(
2
)C.E. 13 décembre 2006, Mme Dupuis, RFDA2007 p31.  

 .12ص 1191، كريم أبو رجيلي ورفاقه/ الدولة، م.إ. 1191شباط  12تاريخ  41( م.ش. قرار رقم3)
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ة ألا في فرنسا فان اللشتر  واستنادا  لصالحيت   في توا،س ااختصاف بتين اللحتاكم اادار،ت
والعدل ة، ورغم أن فر  الضرا ب العالة  عتبر في لقدلة ا علا  التي تلارل فيهتا اادارة 

س ااختصتاف فتي  ضتا ا الضترا ب والرستوم بتين ،توا   شتاد تنتلعالتة،  ا أالت ااات الست طة ا
جهتتتتتي القضتتتتاد اادارن والعتتتتدلي، فجعتتتتل النااعتتتتات اللتع قتتتتة بالضتتتترا ب اللباشتتتترة والرستتتتوم 

، ألتتتتا القتتتترارات الفرد تتتتتة  1سرا ب اللباشتتتترة، لتتتتن اختصتتتتتاف القضتتتتاد اادارن اللشتتتتابهة ل ضتتتت
الصتتادرة فتتي  ضتتا ا الضتترا ب والرستتوم غيتتر اللباشتترة والضتتر،بة ع تت  ر تتم ا علتتا ، وبعتت  
الضتترا ب اللشتتابهة ل ضتتر،بة غيتتر اللباشتترة، فهتتي لتتن النااعتتات التتتي تختترج عتتن اختصتتاف 

 ا 8سالعدل ةالقاضي اادارن وتدخل في اختصاف اللحاكم 
أن أن  ترار يترتبط بضتر،بة أو رستم ولتم  ، بلعنت حصتر،ةو،تمو تفسير هذه النصتوف بصتورة 

يتبين أن اللشتر  جع   لن اختصاف القاضي العدلي، فان القاضي اادارن يرجتس لختصتا  
ل فصتتتل فتتتي هتتتتذا القتتترار باعتبتتتتاره صتتتاحب ااختصتتتتاف ا صتتتيل فتتتتي اللراجعتتتات اللتع قتتتتة 

 ا   3س،ةبالقرارات اادار 
ذاتها ا ، حتت  ولتو كانتت بت ترارات  دار،تة ا تعتبتر أعلتاا  لنفصت ةفاادارة الضتر،ب ة تصتدر 

نلتتتتتا تلتتتتتتدو  ،تتع تتتتت  بتتتتتالتك ي   لكتتتتتن الطعتتتتتن فيهتتتتتا  ا ألتتتتتام  اضتتتتتي   ل تتتتت ، فتتتتتاللفاعي هتتتتتا وان
طعن اابطا  بلعتاٍ  عتن   نها تعتبر جادا  لن عل  ة فر  الضر،بة وا تقبل ا 4سالضرا ب

 ا 5سعترا  ع   الرسم أو الضر،بة اللفروضةاا
 ،فتتتان القتتترارات التتتتي تعتبتتتر لنفصتتت ة عتتتن العل  تتتة الضتتترا ب ة ،فتتتي لجتتتا  الضتتترا ب الرستتتومو 

و،جيتتا هتتذا  ،هتتي القتترارات التنظ ل تتة ،وتقبتتل طعتتن اابطتتا  ألتتام  اضتتي تجتتاوا حتتد الستت طة

                                                 
(

1
)C.E. 24 juin 1960, Dubonnet, D1960 p631;  C.E. 13 janvier 1961, Magnier, 

Rec.  p33 . 
(2)

G. 
Maleville - Compétence des juridictions judiciaires à l'égard des actes administratifs

 
- JCA 1998 Fasc. 1056

; 
R. Chapus.

-
 

Droit administratif général, TI
 Op. Cit. p901 no 1128.

  
(3)

C.E.10 juillet 1956, Société Bourgogne-Bois c/ l'État, AJDA 1956 p458, note 

Drago
.  

(4)J-M. Auby & R. Drago- Traité de contentieux administratif
, Op. Cit. 

 
p450 no1005; 

R. Chapus- Droit du 

contentieux administratif – 
Op. Cit

 p659 no808.  

 . 911ص 2م 2114، يوسف أبو رحال/ الدولة، م.ق.إ. 2111حزيران  9تاريخ 239م.ش. قرار رقم

 .114ص 1199، شركة الترابة اللبنانية/ بلدية شكا، م.إ. 1199لثاني كانون ا 29تاريخ  111( م.ش. قرار رقم2)
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قترار  عفتاد لتن ضتر،بة أو طعتن باجتااة الك ،ااجتهاد لألفراد الثالثين الطعن بتالقرارات الفرد تة
 ا 1سلن  لكافآت  حد اللك فين

ال يوصت  بأنت  علتل لنفصتل عتن ، فتالقرار اادارن الذن  حدد لقدار الرسم أو الضر،بةألا 
تع تت  عتتن الضتتر،بة أو الرستتم الل بلعتتا ٍ   وا  لكتتن بحثتت ،البحتتث فتتي الضتتر،بة الفرد تتة ذاتهتتا

لرستم والضتر،بة علتال  لنفصتال   لكتن بحثت  ع ت  حتدة كلا ا ي ل  الناا  فتي  انون تة ا ا 8سب 
لتتدى لج تتل شتتورى الدولتتة بتتل لتتن شتتأن  أن ي لتت  دفعتتا  أو وستتي ة دفتتا  يتتدلي بهلتتا بلعتتر  

 ا   3سالناا  في التك ي  بالضر،بة أو بالرسم
ولعتتدم  اب  تتة القتترار اللتختتذ فتتي نطتتا  العلتتل الضتترا بي ل طعتتن ألتتام  اضتتي اابطتتا ، ستتبب 

لعنت  ختاف فتي القضتاد الضترا بي  ذ هتوم العلتل اللنشت  ل ضترر، التذن لت  آخر يرتبط بلف
اتصتتتاا  وث قتتتا  بتتتالتك ي  أو لهتتتا تتتتأثير ة تصتتت كانتتتت لالقتتترارات ا ت حتتت  ضتتتررا  ك لتتتا هتتتذه أن 
 ن التك يتتت  وحتتتده لتتتن شتتتأن  أن يتتت دن بصتتتورة لباشتتترة وتالتتتة اللفاعيتتتل القانون تتتة ،  4سع  تتت 

 ا 5سلسببة الضرر الحق قي
 

 ث في كٍل لن وسنبح
     أوا   القرارات اادار،ة اللتص ة بالضرا ب
     ثان ا   القرارات اادار،ة اللتص ة بالرسوم

 
 القرارات اإلدارية المتصلة بالضرائب : أواًل

 

                                                 
(

1
)  B.F. Macera – Les actes détachables dans le droit public Français-Pulim 2002 

p88. 
 4تماريخ 19م.ش. قمرار رقمم -119ص 1111-1111، شركة دار الهندسة للتصمميم واالستشمارات الفنيمة / الدولمة، م.ق.إ. 1111نيسان  9تاريخ 99( م.ش. قرار رقم2)

وزارة الممال، م.إ.  –، وفيمق القصمار/ الدولمة 1199كانون الثاني  11تاريخ 2م.ش. قرار رقم -143ص 1111-1111، بلدية بيروت / سليمان نوفل، م.ق.إ. 1111أيار 

 .122ص 2م 2114ة، م.ق.إ. ، شركة االلبسة والمنسوجات ش.م.ل/الدول2111تموز  1تاريخ 923م.ش. قرار رقم -21ص 1199

 .14ص 1194وزارة المالية، م.إ.  -، نهاد الفرا/الدولة1194نيسان  23تاريخ  111( م.ش. قرار رقم3)

، جممع2111أيمار  9تماريخ 491( م.ش. قمرار رقمم4)
ي
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911ص 2م 2114، يوسف أبو رحال/ الدولة، م.ق.إ. 2111حزيران 
.
 

(2)
 

 . 123ص 1119، جورج وآالن هندي/ الدولة، م.ق.إ. 1112آذار  11تاريخ 193م.ش. قرار رقم



 

311 

حدد القانون أصو  ااعترا  ع   الضرا ب اللباشرة، وأوجد جهة خاصة هي  -881
ااعتراضات ع   هذه الضرا ب، وفي التطبي  أ دم لجان ااعترا  وك َّفها لهلة الفصل ب

اللك فون ع   الطعن بقرارات  دار،ة ألام لج ل شورى الدولة لن أجل  فقاد الضر،بة 
اللفروضة ا سال القانوني الذن ترتكا  ل  ا  ا أن لج ل شورى الدولة كان باجتهاده 

خذة في نطا  العلل الضر،بي حاسلا  ولستقرا  برف   بو  الطعن بالقرارات اادار،ة اللت
واعتبرها لن القرارات اللتص ة بالضر،بة، وا تقبل بهذه الصفة الطعن بصورة لستق ة عن 

 ااعترا  ع   الضر،بة ألام اللرجس القضا ي اللختفا 
ردَّ لج ل شورى الدولة الطعن بقرار ر  ل لص حة الواردات الذن رف  ط ب "  فلثال  

ا  قبل الطعن ألام اللحاكم لعتبرا  أن هذا القرار م اللبن ة، ااعفاد لن ضر،بة ا لال
وباستطاعتهم ف لا بعد تقد م لراجعة  ،اللختصة  ن ل ل ثلة أن ضرر ي ح  باللتقاضين
الررالة اللفروضة ع   الدا ن "و ، 1س" ضا  ة  ل   اضي الضرا ب وفقا  لألصو  اللتبعة

اللحددة ل ، فان هذه الررالة لتفرعة عن رسم الذن لم  صرل بدين  ع   التركة بالله ة 
كلا ان  ا  لكن  ،اانتقا  ولرتكاة ع    فال  لكن بالتالي فرضها بلعا  عن فر  الرسم

، و رار تخلين الق لة التأجير،ة لن  8سبحث عدم توجبها  ذا التنس بحث عدم توجب الرسم
 ص   أن  كون لوضوعا  أجل فر  ضر،بة ا لالم اللبن ة ا  شكل علال  لنفصال   

عندلا ترف  اادارة  عفاد لك   "و،  3سللراجعة  بطا  لستق ة ألام لج ل شورى الدولة
ا  عادة لترف  و أ، تطب  ع    هذا القانون تطب قا  خاط ا   ولن أحكام  انون ضرا بي أ

 لن ضرا ب وغرالات فان هذا العلل ا ي ل  علال  لنفصال  ا،ادة استوفت  أن سب  لها 
 ا 4س لكن الطعن ف   لباشرة ألام لج ل شورى الدولة

 

 القرارات اإلدارية المتصلة بالرسوم ثانيًا: 
 

                                                 
 . 123ص 1119، جورج وآالن هندي/ الدولة، م.ق.إ. 1112آذار  11تاريخ 193م.ش. قرار رقم (1)

 .92ص 1112، البنك الوطني للتجارة والصناعة / الدولة، م.ق.إ. 1114حزيران  11تاريخ 11( م.ش. قرار رقم 2)

 . 311ص 1112، عصام مروه/ الدولة، م.ق.إ. 1114كانون األول  19تاريخ 312( م.ش. قرار رقم 3)

(4)J-M. Auby & R. Drago- Traité de contentieux administratif
, Op. Cit. 
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نجتتتده لطبقتتتا  أ ضتتتا  ف لتتتا  ،ف لتتتا ختتتفَّ الضتتتر،بة ،ذات اللنطتتت  اللعتتترو  أعتتتاله ن  -888
 ختفَّ الرستوم، فتتااداد بعتدم  انون تتة الرستم والررالتتة أو باللبالرتة بالرستتم أو بستقوط  بلتترور

، كل ذلم ل ل سوى وسا ل دفا   لكتن ااداد انذار العام القاطس للرور الالنوا،  1سالالن
لتت ل لتتن شتتأنها أن تجعتتل القتترار اللطعتتون ف تت  علتتال  ، و  8سبهتتا عنتتد ااعتتترا  ع تت  الرستتم

 لنفصال ا 
لتتن الرستتوم ع تت  الق لتتة التأجير،تتة ا  شتتكل  د اللستتتدعي عفتتاالتتذن يتترف  قتترار  ن ال "فلتتثال  
 صتتتت   أن  كتتتتون لوضتتتتوعا  للراجعتتتتة  بطتتتتا  لستتتتتق ة ألتتتتام لج تتتتل شتتتتورى  لتتتتال  لنفصتتتتال  ع

أن ي حت  ضتررا  باللستتدع ة لتا دام أنت  هذا القترار  ل ل لن شأنسبب ذلم أن  "، و 3س"الدولة
 ن ط بهتتا ا ساستتي  ، حتت  لهتتا أن تعتتتر  ع تت  تك  فهتتا بالرستتم لتتن جتتراد القتترار اللتتذكور

 كوستي ة دفتا  أو كتدفسٍ  ،ق لة التأجير،ة  لكن أن تقدل   لت  ال جنتةبااعفاد لن الرسم ع   ال
م هتتذا الط تتب لباشتترة   لتت  لج تتل وا  لكتتن أن  قتتدَّ  ،توصتتال  ابطتتا  الرستتم اللفتترو  ع يهتتا

ألتتر القتتب  الصتتادر عتتن ر تت ل لصتت حة التجتتارة لتتدى واارة اا تصتتاد "و ، 4س"شتتورى الدولتتة
لن ا علا  الفرد ة الصادرة عن اادارة باللطالبتة والتجارة اللتضلن فر  رسم لرا بة، هو 

بالضر،بة أو بالرستم وا ي لت  النتاا  فتي  انون تة الرستم والضتر،بة علتال  لنفصتال   لكتن بحثت  
ااداد بتوجتتتب أو عتتتدم توجتتتب رستتتم  شتتترا  "و ، 5س"ع تتت  حتتتدة لتتتدى لج تتتل شتتتورى الدولتتتة

هتتي وستتا ل دفتتا   لكتتن ااداد بهتتا  وفقتتا  ل تبر،تترات اللقدلتتة لتتن الجهتتة اللستتتدع ة ،لتتالما 
الررالتتة هتتي تتتدبير لتتن غايتتت  ترتتر،م ستتت وم "و،  6س"فتتي ااعتتترا  ألتتام لجتتان ااعتراضتتات

اللك  ، والطابس القانوني ل ررالات  شب  العقوبات اادار،تة ان الررالتات الضتر،ب ة هتي فتي 
للك تت ، بحيتتتث يتتتت   الوا تتس ستتت طة لعطتتتاة ل تتدوا ر اللال تتتة اللختصتتتة لا،تتادة الضتتتر،بة ع تتت  ا

                                                 
 .129ص 1م 1111وزارة المالية، م.ق.إ.  -، شركة أميركان اليف انشورنس كومباني/ الدولة1119تشرين الثاني  4تاريخ 11( م.ش. قرار رقم1)
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 . 911ص 2م 2114رحال/ الدولة، م.ق.إ.  ، يوسف أبو2111حزيران  9تاريخ 239م.ش. قرار رقم (3)
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القتتانون ل تتدوا ر اللال تتة اللختصتتة با،تتادة العتتبد الضتتر،بي  فستتر لتتن الناح تتة القانون تتة بك ف تتة 
 ،هتتذه الررالتتة اللشتتكو لنهتتا لتفرعتتة عتتن الرستتمف ،خاصتتة لوعتتاد الضتتر،بة ونستتبتها وتحصتتي ها

فتر   فال  لكن بالتتالي فرضتها بلعتا  عتن ، نها ل ست سوى ا،ادة عن الرسم ولبن ة ع   
 ا   1س"كلا ان  ا  لكن بحث عدم توجبها  ذا التنس بحث عدم توجب الرسم ،الرسم
 

 
 بالعمل القضائي: القرارات اإلدارية المتصلة ةرابعالفقرة ال

ا نقصتتتد بهتتتذا النتتتو  لتتتن القتتترارات لتتتا  صتتتدر عتتتن الستتت طات القضتتتا  ة لتتتن  تتترارات  -883
والتذن ست كون لحتل بحتث  -م لرف  القضتادتوص  بأنها  دار،ة لثل القرارات اللتع قة بتنظ 

نلتا نعنتي بهتذه القترارات ت تم الصتادرة  -هتذه ا طروحتةفصل الثاني لن البتاب الرابتس لفي ال وان
عن س طة  دار،تة ولكنهتا ا تقبتل طعتن اابطتا  لتجتاوا حتد الست طة رغتم أنهتا  ترارات  دار،تة 

ها ع ت  النتاا ا والحالتة العل  تة لسبٍب وحيد هتو أنهتا  ترارات تله  تد لوضتس الجهتة القضتا  ة يتد
هي  رارات  حالة اللتوظفين  لت  اللجتالل التأديب تة أو ألتام القضتاد الجاا تي، ولرستوم  حالتة 

، وهلتتا اللوضتتوعان ال تتذين، ستتتعالجهلا هتتذه الفقتترة وفقتتا  ل خطتتة الجتترا م ألتتام اللج تتل العتتدلي
 اات ة 
  االقرار اادارن باحالة لوظ  ألام لرجس  ضا يأوا   

  ثان ا   حالة  بو  الطعن بقرار  حالة لوظ  ألام لرجس  ضا يا
   ثالثا   لراس م  حالة جرا م ع   اللحاكم الجاا  ة اللختصةا 

 
 القرار اإلداري بإحالة موظف أمام مرجع قضائي أواًل: 

 

ب تة تفر  ا حكام التشر،ع ة أن تتتمَّ  حالتة اللوظت  ألتام اللراجتس القضتا  ة أو التأدي -884
وهتتتتذه  ا 8سللستتتادلت  عتتتتن أعلتتتا  ناشتتتت ة عتتتتن الوظ فتتتة، بعتتتتد تتتتترخ ٍف لتتتن اادارة اللختصتتتتة

نتتاا  العقوبتتات هتتي ت تتم التتتي عينهتتا القتتانون  ،الستت طة اللختصتتة اجتتراد اللالحقتتة التأديب تتة وان

                                                 
 . 222ص 1111-1111خليل وسلوى بركات / بلدية بيروت، م.ق.إ.  أبو، ماري 1111حزيران  1تاريخ 141( م.ش. قرار رقم1)

 22تاريخ 311( م.ش. قرار رقم 2)
حزيران 

121ص 1191م.إ. -شعيب/ الدولة -1191
.
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دون ستتتواها، ع تتت  أن تتتتتمَّ هتتتذه ااحالتتتة وفقتتتا   حكتتتام القتتتوانين وا نظلتتتة اللطبقتتتة فتتتي اادارة 
 ا 1سلها اللوظ التابس 

و كون القرار الصادر عن هذه الس طة بااحالة ألام جهة  ضا  ة هو  رار لتصل بالعلل 
وا  قبل الطعن لتجاوا حد الس طة رغم كون   رارا   دار،ا  ل  كل خصا ف القرار  ،القضا ي
 اادارنا 

ل ،    ل  علل  ضا يوعدم  اب  ة هذا القرار ل طعن ا ت ثر ع   صفت  كقرار  دارن وا تحو  
 سببان    ذا النو  لن القرارات، فبهاابطا  سبب استبعاد طعن  وألا

  بخاص ة القرار القابل ل طعن، وهي خاص ة  لحا  الضرر، فااحالة تعتبر ا و ، يتع َّ 
بصاحب العال ة، ف كون الطعن ف   ساب  ضررا  ا  ي ح  نها  علال  لرح  ا  ول ل علال  

، الذن يدخل في اختصاص  النظر بصحة  8سصدور  رار لج ل التأديب  وان  بانتظار
 ا 3ساللآخذ التي أحيل لن أج ها اللوظ ، ول  ح   عالن برادة اللحا  للا نسب  ل  

ي دن  ل  شل   أعلا  الهي ات ، س بو  الطعن بقرار ااحالةيجد سنده في أن والثاني، 
ا بحيث يبق   4سلرتبطة باانتظام العامالقضا  ة ا خرى والتعدن ع   صالح اتها ال

ل لتضرر الح  في أن  طعن في  رار ااحالة ضلن طعن  في القرار النها ي الذن 
 ا 5س أصدرت  الهي ة اللحا   ليها

فكان اللبدأ ا ساسي أن   ذا كان القرار اادارن غير  ابل لالنفصا  عن نتاا  أساستي عتال  
لتتي تتناولت  تكتون خارجتة عتن اختصتاف لج تل الشتورى فان اللراجعة اجهة  ضا  ة، ألام 

ن كتتان   ن ،  6سصتتادرا  عتتن لوظتت   دارن فتتي لعتتر    التت  بوظا فتت  اادار،تتةهتتذا القتترار وان
لتت  ا ولو تتة ،ترتتتب ع يهتتا لصتتير دعتتوى عدل تتة، و ، بستتير اللرفتت  القضتتا يهتتذا القتترار  ارتبتتار

                                                 
(1)R. Odent

-
 contentieux Administratif

- Op. Cit. p
2140  

 .212ص 1192، أ.ه./ الدولة، م.إ. 1192آذار  13تاريخ 29( م.ش. قرار رقم 2)
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.ق.إ.

99ص 1119
.
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م.إ.
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-

، حنما طربيمه/ 1114حزيران  1تاريخ 433م.ش. قرار رقم
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عتتتن ا  صتتتادر للطعتتتون ف تتت  القتتترار احتتتت  ولتتتو كتتتان ع تتت  حفتتتا اختصتتتاف القضتتتاد اادارن، 
 ا   1سالس طات اادار،ة

ا ي لت  بحتد ذاتت   ترارا   دار،تا  لتن شتأن  ، فهتو قرار ااحالة ع ت  اللج تل التتأديبيبالنسبة لو 
صتدر فتي ا ستال لتن القرار التذن  الطعتن بت لحا  الضرر، وهو ا  قبتل الطعتن  ا ضتلن 

د أو تهي  القترار التي غايتها أن تله    ا ي ل  علال  لنفصال ا و عتبر لن ا علا اللج ل، و 
 علتا  اادعتاد ألتام لجنتة  دار،تة أوالذن ستيتبس نتيجتة ا علتا  التلهيد تةا ولتن بتين هتذه ا 

ا ولتتتتتن ا لث تتتتتة اللضتتتتتافة  8س ضتتتتتا  ة أو ااحالتتتتتة ألتتتتتام لج تتتتتل تحقيتتتتت  أو لج تتتتتل تتتتتتأديبي
ج تل التتأديبي، ا ي لت  ن  رار ر  ل الب د ة باحالتة اللستتدعي ع ت  الل"   لاست نال نذكر

ي بااحالتتة ا ضتتالتفتتت ش الق  تترار هي تتة"و،  3س"بحتتد ذاتتت   تترارا   دار،تتا  لتتن شتتأن   لحتتا  الضتترر
 تتترار هي تتتة التفتتتت ش "، و 4س"ع تتت  اللج تتتل التتتتأديبي ا تقبتتتل الطعتتتن  نهتتتا غيتتتر نافتتتذة بتتتذاتها

التتي  اادار،تة  ا علتالن عداد  هوديوان اللحاسبة  اللتضلن  حالة اللوظ  ألاماللركان 
 تترار هي تتة التفتتت ش القضتتا ي التتذن  قضتتي باحالتتة اللستتتدعي ألتتام "، و 5س"ا ت حت  أن ضتترر

لج ل التأديبي ل قضاة العدليين  شكل لرح ة لن لراحل هذه اللحاكلة ول ل لت  أن لفعتو  
،  6سلنفصتال   علتال  ، وا  عتبتر  انون  ن  يدخل في عداد ا علتا  التحضتير،ة ل قترار النهتا ي

 ا   7سوا  قبل الطعن  ا ضلن الطعن في القرار التأديبي
ضتت  بتتأن دولتتة ل طعتتن بقتترار ااحالتتة، حيتتث  رأينتتا  بتتو  لج تتل شتتورى ال لنفتتردة، وفتتي حالتتةٍ 

حالتت   لت  اللج تل التتأديبي رار  ا اا  لج ل القضتاد الشترعي ا ع ت ، با التة اللستتدعي وان

                                                 
22ص 1191م....إ.-شركة سوريا/ الدولة -21/2/1191تاريخ  231( م.ش. قرار رقم1)

.
 

، 231م.ش.  قمرار رقممم  –، الشميخ رفيممق الخازن/الدولمة 22/9/91، تماريخ 222م.ش.  قمرار رقممم  –، توفيممق عيد/الدولمة 23/2/99، تماريخ 192( م.ش.  قمرار رقمم 2)

دكتور إدمون شويري/مصلحة األبحاث العلمية الزراعية، ال29/9/99تاريخ 
- 

رئاسة مجلس  -، عبد الرزاق حمد/ الدولة1112تشرين الثاني  1تاريخ 42م.ش. قرار رقم

 .99ص 1م 1119المجلس التيديبي العام، م.ق.إ.  -الوزارء 

م.ش. قممرار  -411ص 2م 1112زارة الشممؤون البلديممة والقرويممة، م.ق.إ. مجلممس المموزراء وو -، حنمما طربيممه/ الدولممة1114حزيممران  1تمماريخ 433( م.ش. قممرار رقممم 3)

 .414ص 2م 1112، جوزف شعيا/ بلدية بيروت، م.ق.إ. 1114حزيران  1تاريخ 439رقم

 . 129ص 1199، السادة ج. ش. ورفاقه/ الدولة، م.إ. 1199كانون الثاني  11تاريخ  21( م.ش. قرار رقم 4)

 .319ص 2م 2113لعام  12هيئة التفتيش المركزي، م.ق.إ. العدد  –، نعمت كنعان / الدولة 2111شباط  22تاريخ 214( م.ش. قرار رقم  2)

 .911ص 2م 2112، القاضي جمال الحلو / الدولة، م.ق.إ. 2112أيار 19تاريخ  419( مجلس القضايا قرار رقم 9)

 .21ص 1م 1111وزارة العدل، م.ق.إ.  -ي حداد/ الدولة، القاضي السابق زاه1119تشرين األول  1تاريخ  19( م.ش. قرار رقم  9)
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للج تتل بصتتفت  لج ستتا  تأديب تتا  بتتل بصتتفت  هي تتة  دار،تتة  عتبتتر  تترارا  تأديب تتا  صتتادرا  عتتن هتتذا ا
 ا 1ستخضس  راراتها لر ابة لج ل شورى الدولة

 
 حالة قبول الطعن بقرار إحالة موظف أمام مرجع قضائي ثانيًا: 

 

 ذا كانتتت  تترارات ااحالتتة هتتي لتتن القتترارات التحضتتير،ة اللرتبطتتة بلباشتترة اللالحقتتة  -885
ختترج لتتن حيتتث اللبتتدأ عتتن اختصتتاف لج تتل شتتورى الدولتتة بستتبب وت ،الجاا  تتة أو التأديب تتة

قبتل الطعتن ألتام ها أعلاا  لنفصت ة  تارتباطها بسير اللرف  القضا ي، وا  لكن بالتالي اعتبار 
في لا لو كان العلل صادرا  عن س طة غيتر لختصتة ، يخت  ا لر القضاد اادارن، ولكن 

غيتتتر  ن لرجتتتسٍ ه عتتتعلتتتال  لنفصتتتال  لصتتتدور  لتتت  ،و  ،بعيتتتٍب ختتتاف بتتت  ا  لشتتتوبالقتتترار كتتتون ف 
 ا   8سصال 

عتتدم اختصتتاف الهي تتة التتتي  حتت  ل لحتتا  أن يثيتتر فتتي لجتتا  طعنتت  ي لثتتل هتتذا الوضتتس، فتت
 قبتتتتل طعتتتتن لتتتتثال   "ف ا 3سصتتتتالح ة الهي تتتتة التتتتتي أصتتتتدرت  تتتترر ااحالتتتتةأن  ،اتختتتتذت القتتتترار

 تترار صتتادر  اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة  تترار  حالتتة شتترطي ع تت  لج تتل التأديتتب بلوجتتب
عتتن اللتتدير العتتام لقتتوى ا لتتن التتداخ ي بتتدون أن يتضتتلَّن أنتت  صتتدر بنتتاد  ع تت  ا تتترال  ا تتد 
الوحدة كلا  قضي بذلم القانون، فان هذا النقف الجوهرن لبطل  لقرار ااحالتة ا ست لا وأن 

ان  ذا كتتتت"و ، 4س" ا تتتتد الوحتتتتدة أدرى بتقتتتتدير لستتتت م ا فتتتتراد التتتتتابعين لتتتت  لتتتتن الر ستتتتاد البتتتتا ين
اللستتتتتدعي لستتتتاعد  ضتتتتا ي أحيتتتتل ع تتتت  اللج تتتتل التتتتتأديبي العتتتتام لتتتتن  بتتتتل هي تتتتة التفتتتتت ش 
اللركان، ف كون  رار ااحالة اللطعتون ف ت   تابال  ل طعتن  نت  ي لت  علتال  لنفصتال  اتختاذه 

الست طة التتي أصتدرت  لجتردة  انونتا  لتن كتل صتالح ة " ن  ، 5س"لن  بل س طة غير صتالحة
                                                 

 .19ص 1م 1119، حسين زغيب/الدولة، م.ق.إ 1114تشرين الثاني  23تاريخ 11( م.ش. قرار رقم1)

(2)
 

 - الحداد/الدولمة، عبمد هللا1191تشمرين األول  12تماريخ 211م.ش. قرار رقم  -، جرجس الخوري/الدولة1199كانون األول  1تاريخ 414مجلس القضايا قرار رقم

 -هيئة التفتيش المركزي والمجلس التيديبي العام -، فؤاد الحداد/الدولة1112شباط  11تاريخ 21مجلس القضايا قرار رقم -هيئة التفتيش المركزي
م.ش. قرار رقم 

، المفتش الممتاز في األمن العام جوزف معول/ الدولة 2112تشرين األول  24تاريخ 2113ـ  49/2112

وتعليممق د.فمموزت فرحممات فممي كتابممه محطممات ارة الداخليممة والبلممديات) المديريممة العامممة لألمممن العممام (ـمم وز

.اجتهادية بارزة في قضاء مجلس شورى الدولة اللبناني
 

 .31ص 1193التفتيش المركزي، م.إ.  -، جورج شدياق/ الدولة 1193آذار  9تاريخ 121( م.ش. قرار رقم3)

 12يختار 1149( م.ش. قرار رقم 4)
حزيران 

1192
،

ص 1192م.إ.  -صفا/ الدولة
.

211 

 11تاريخ 21(  مجلس القضايا قرار رقم2)
شباط 

1112
،
م -حداد/ الدولة 

.ق.إ. 
241ص 12-13

.
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رار، وهتذا العيتب الجتوهرن الظتاهر اللشتوب بت  لرستوم ااحالتة اللطعتون اتخاذ لثل هذا الق
 تترار وا،تتر الطا تتة والل تتاه بصتتفت  وا،تتر "و،  1س"ف تت  يجع تت  لتتن عتتداد ا علتتا  العد لتتة الوجتتود

ل وصتتتا ة باللوافقتتتة ع تتت  ط تتتب الن ابتتتة العالتتتة اللال تتتة لالحقتتتة اللستتتتدعي جاا  تتتا ، هتتتو  تتترار 
الصالح ات التتي أناطتهتا القتوانين النافتذة بتوا،ر الطا تة صادر عن س طة غير لختصة  ن 

والل اه ع   ل سستة كهرعتاد لبنتان ا تول ت  بوصتف  ست طة وصتا ة ع ت  هتذه الل سستة ، أن 
اختصاف في  عطاد ااذن بلالحقة لستتخدلي ل سستة كهرعتاد لبنتان جاا  تا  بستبب الجترا م 

 ا 8س"الناش ة عن أعلا  الوظ فة
للحتا  ألتام القضتاد الجاا تي التتأديبي بقترار  حالتت  الصتادر عتن ست طة وفي حا  لتم  طعتن ا

غير صالحة، فان بالكان  ااداد ببطالن  جرادات اللالحقة بسبب العيب الالحت  فتي  ترار 
باللالحقة صتادر عتن وا،تر   ذنلوظ  في ب د ة بعد ااستحصا  ع   ااحالةا فاذا لوح  

نظتتام لتتوظفي الب د تتة الحصتتو  ع تت  لتتن  68للتتادة با الداخ  تتة فتتي حتتين انتت   قتضتتي علتتال  
ا فانتتت  وبر تتتاب كتتتان الجتتترم ناشتتت ا  عتتتن الوظ فتتتة  ذالوافقتتتة اللحتتتافا  بتتتل اللباشتتترة باللالحقتتتة 

يجيا لتوا،ر الداخ  تة للارستة صتالح ات اللحتافا والح تو  لح ت , فتال  كتون لت  الذن نف ال
عتتن وا،تتر الصتتادر ذن بالتتتالي اا وا  حتتلو   لتتارل الستت طات الللنوحتتة ل لحتتافا, أنبالتتتالي 

 ا 3سالواجب صدوره عن اللحافا ااذن الداخ  ة لحلَّ 
 

 مراسيم إحالة جرائم على المحاكم الجزائية المختصة ثالثًا: 
 

لراستت م  حالتتتة  ،يتتدخل فتتي ف تتة القتترارات اادار،تتة التتتتي ا تقبتتل الطعتتن ألتتام القضتتاد -886
قبتتل الطعتتن لرستتوم  حالتتة لتتتهم ألتتام اللحكلتتة جتترا م  لتت  لحتتاكم جاا  تتة لختصتتة، حيتتث ا  

 تترار ر تت ل الجلهور،تتة اللصتترن باحالتتة "، و ضتت  ااجتهتتاد اللصتترن بتتأن  4سالعستتكر،ة الع  تتا
 ض ة تتع   بألن الدولتة  لت  القضتاد العستكرن، هتو  ترار  دارن بلاهيتت  ولقولاتت  اللستتقرة 

                                                 
 . 99ص 1م 1119المجلس التيديبي العام، م.ق.إ.  - الوزراءرئاسة مجلس  -، عبد الرزاق حمد/ الدولة1112تشرين الثاني  1تاريخ 42( م.ش. قرار رقم1)

 1تاريخ 2113ـ  49/2112( م.ش. قرار رقم 2)
نيسان 

، 2113نيسان  1تاريخ 412م.ش. قرار رقم  -ة / الدولة ـ مؤسسة كهرباء لبنانبشارة يوسف حنين 2113

 .933ص 2119وزارة الطاقة والمياه، م.ق.إ.  -جورج معول/ الدولة

(
3
 وعة كاسندر اإللكترونية.. مجم21/1/2114، تاريخ 31/2114( تمييز جزائي قرار رقم  

(
4
)C.E. 11 mai 1962, Salan, Rec.p317 . 
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ة بهتتدذ  نشتتاد لركتتا  تتانوني لتتدى القضتتاد اادارن،  نتت   صتتدر عتتن ر تت ل الستت طة التنفيذ تت
ل طاعن يتلثل في لحاكلت  ألام القضاد العسكرن بدا  لن القضتاد العتادنا وع ت  ذلتم فتال 
 ستتتوغ وصتتت  القتتترار بأنتتت  علتتتل أو  تتترار  ضتتتا ي تفتتتتت  بتتت   جتتترادات اللحاكلتتتة التتتتي تبتتتدأ 

ا وا بالتحقي  وتنتهي بالتصدي  ع ت  الحكتم للتا  لتنتس ع ت  القضتاد اادارن التصتدن لت اا
لحاجة ل قو  بأن القضاد العسكرن هو الجهة التي تقترر اختصاصت  ف لتا  عتر  ع  ت  لتن 
 ضا ا، ذلم أن لثل هذا ااختصتاف ا  حجتب بتأن حتا  لتن ا حتوا  اختصتاف القضتاد 

 ا 1س"  أن   رار  دارن في حق      اادارن ا صيل بالنظر في لشروع ة القرار، لا دام  صد  
 8001لتتن  تتانون أصتتو  اللحاكلتتات الجاا  تتة الجديتتد لعتتام  355 دةلتتاتوجتتب ال وفتتي لبنتتان

و عتبتر  أن تحا  الدعاوى ع   اللج ل العدلي بناد ع   لرسوم يتخذ في لج تل التواراد"اب
هتذا اللرستوم علتال   ضتا  ا  تفتتت  بت  لالحقتة جنا  تتة لد ت ، فضتال  عتن أنت  يرلتي  لت  تستتيير 

عتتدلي هتتو الجهتتة الصتتالحة ل نظتتر بشتتأن بطتتالن لصتت حة عالتتة  ضتتا  ة،اا ف كتتون اللج تتل ال
ولن بينها اللرسوم التذن  ضتس بلوجبت  اللحقت   ،ا علا  القضا  ة التي تجرن في اللالحقة

فقضتتت  لج تتتل شتتتورى الدولتتتة بتتتأن اللرستتتوم التتتذن أحتتتا  ع تتت   ا 8سالعتتتدلي يتتتده ع تتت  القضتتت ة
اللج تتتل العتتتدلي  ضتتت ة  تتتتل الستتتيدة جوستتت ين با تتتار،  نلتتتا لتتتارل بلوجبتتت  لج تتتل التتتواراد 
الصتتتالح ة اللعطتتتاة لتتت  بااستتتتناد  لتتت   تتتانون أصتتتو  اللحاكلتتتات الجاا  تتتة وهتتتو يتختتتذ صتتتفة 

د اللج تتتتل العتتتتدلي عدل تتتة لتستتتتيير لصتتتت حة عالتتتتة  ضتتتا  ة، ذلتتتتم أن هتتتتذا اللرستتتتوم  تتتد استتتتن
صتتتالح ة النظتتتر بالتتتدعوى التتتتي أحالهتتتا  ل تتت  ف كتتتون بتتتذلم  تتتد وضتتتس هتتتذه التتتدعوى تحتتتت يتتتد 

و كتتتون بالتتتتالي لج تتتل التتتواراد باصتتتداره  ،وأعطتتتاه حتتت  النظتتتر بهتتتا ،اللج تتتل اللشتتتار  ل تتت 
لقتتد ا و  3س"اللرستتوم اللطعتتون ف تت   تتد علتتل علتتال   ضتتا  ا  ا يخضتتس للرا بتتة الستت طة اادار،تتة

قض ة اغت ا  الشي  ناار الح بي حيتث اعتبتر في الحكم الصادر ب لو   القضا يال ذاتورد 
بتتأن لرستتوم ااحالتتة ع تت  اللج تتل العتتدلي، يتتدخل فتتي عتتداد ا علتتا   ،لج تتل شتتورى الدولتتة

                                                 
 – د. حممدي عكاشممة،  ذكمره: 2129سمنة الجمزء الثالمث ص 12،المجموعممة العليما فمي 21/12/1191ق  جلسمة تماريخ 24/24( المحكممة اإلداريمة العليما، الطعمن رقمم 1)

 .112ص 2111طبعة العام  -ربدون ذكر ناش -موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة

 31تاريخ 99( م.ش. قرار رقم2)
كانون الثاني 

1191-
ملكون
-طاوقجيان/ الدولة 

 
م
.إ.

21ص 1191
.

 

 .213ص 1129مجلس الوزراء، م.إ.  -، فريد فيال/ الدولة1124تشرين االول  13تاريخ  421( م.ش. قرار رقم3)
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اللتع قة بسير اللرف  العام القضا ي وبالتتالي يخترج عتن صتالح ة القضتاد اادارن ا علتا  
 ا 1س لام اللحاكم اللختصةاللتع قة باحالة الدعاوى أ

 
خصوصتتتتا   تتتتو  لج تتتتل شتتتتورى ودون أن ننتتتا ش حيث تتتتات هتتتتذه ا حكتتتتام اللخت فتتتة،   -887

أو القتتو  بتتأن  تترار اللحتتافا التتذن  عطتتي لج تتل التتواراد علتتل علتتال   ضتتا  ا "، الدولتتة أن "
ااذن بلالحقتتة ر تت ل ب د تتة ألتتام القضتتاد الجاا تتي،  نلتتا ينتتدرج فتتي  طتتار أعلتتا  الضتتابطة 

 تتد لا  لو فتتا  اجتهاد تتا   ة  لستتتعير ،  8سلعدل ةتتت وتعتبتتر بالتتتالي لتتن ا علتتا  ذات الصتتفة العدل تتةا
، حيتث ورد  رار ااحالة هو  رار  ضا ي حت  ولو صتدر عتن ست طة  دار،تةجدا   قضي بأن 

جاا  تتا   عتتد  اللختتتارالقتترار التتذن  صتتدره وا،تتر العدل تتة بتترف   عطتتاد ااجتتااة بلالحقتتة بتتأن  
، ضا  ا  غير  ابل لالعترا  ألتام لج تل الشتورى بلجتاواة لتن أصتدره حتدود الست طةعلال   

ن هذه القرارات لها الصفة القضا  ة لن طب عتهاو  صتدورها عتن لتوظفين  دار،تين ا  ريتر ، و ان
 ا 3س شي ا  لن ت م الصفة

التة هتذه اللراست م باحهتو أن الرأن الذن ينسجم لس اللنط  اللعتلد في هذه ا طروحة، لكن 
نلتا ا اادار،تة ابصتفته تبقت  لحتفظتة   ضا ا ألام اللج ل العتدلي أو اللحتاكم العستكر،ة،  ، وان

ألتتام لج تتل شتتورى الدولتتة لتتذات اللبتتررات اللقدلتتة ف لتتا ختتفَّ  تترارات  تقبتتل طعتتن اابطتتا 
ااحالتتة ألتتام اللج تتل التتتأديبي اللبينتتة ف لتتا ستتب ا وهتتذا لتتا لفتتت  ل تت  ااجتهتتاد ال بنتتاني بتتأن 

لتتو صتتدر أنتت  اللراستت م ا تقبتتل الطعتتن طاللتتا أنهتتا صتتادرة عتتن ستت طة لختصتتة، بلعنتت   هتتذه
كصدوره بلوجتب لرستوم عتادن ولت ل فتي لج تل  -لرسوم ااحالة عن س طة غير لختصة

التتواراد، فانتت   ستتتعيد  اب يتتت  ل طعتتن ألتتا خاصتتيت  كقتترار  دارن فانهتتا لالالتتة لتت  ستتواد أكتتان 
 ل طعن ألام لج ل شورى الدولةا  ابال  ل طعن أم لم  كن  ابال  
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 :صل الرابعالف

 القرارات المحظورة من الرقابة القضائية
 

ا صل هو خضو  القرارات اادار،ة لر ابة القضاد بلظهر،ها اابطا  أو التعتو  ،  -887
للبتتدأ التتذن  عتبتتر الطتتابس اللليتتا هتتذا هتتو النتيجتتة الطب ع تتة لألختتذ بلبتتدأ اللشتتروع ة، ذلتتم اف

أ رَّ ااجتهاد باللبدأ الذن بلوجب   قس ع ت  عتات  اادارة واجتب احتترام ل دولة الحديثة، حيث 
لبدأ اللشروع ة عند ص اغة القرارات اادار،ة، وفت  طر،ت  الطعتن لتجتاوا حتد الست طة ضتد 

باعتبتار  ،انون ع ت  ذلتمحت  ولتو لتم يتنف القت ، انوني كل  رار  دارن غير لشرو  كطر، ٍ 
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طعتن اابطتتا ، هتو لتتن النظتام العتتام و،هتدذ  لتت  الحفتاظ ع تت  اللشتروع ة وفقتتا  ل لبتتادد أن 
 ا   1سالعالة ل قانون 

 ،واستثناد  ع   هذا ا صل، نجتد أن بعت  القترارات اادار،تة تكتون ختارج كتل ر ابتة  ضتا  ة
ذا الحظتتتر هتتتو ا علتتتتا  لهتتت وذلتتتم بلوجتتتب حظتتتر اجتهتتتادن أو تشتتتر،عي، والنلتتتتوذج الفع تتتي

وهتذا لتا ستنطَّ س ع  ت  فتي  االر ابتة بلوجتب نتٍف تشتر،عي والقرارات اللحظورة لنالحكول ة، 
 ين ااتيين الفقرت

 .الفقرة ا ول   ا علا  الحكول ة

   انونيا الفقرة الثان ة   القرارات اادار،ة اللحظور الطعن فيها بنفٍ 
 

 األعمال الحكومية الفقرة األولى: 
 

وا  خاصة ا  لكن في أحاادار،ة تجر،  الس طة العلل الذن العلل الحكولي هو  -882
، وهي نظر،ة لن صنس القضاد الذن بيَّن في أحكال   8سة القضا  ةاب لعها  خضاع  ل ر 
دونلا حاجة  –بناني والفرنسي ال  –وأضحت لستقرة في القضاد اادارن  أسباب وجودها،

ولم تكن هذه النظر،ة لوجودة في السنوات ا ول   ا 3سرة صر،حة قررها بصو  تشر،عيٍ  نفٍ ل
لثورة تلوا الفرنس ة أو عهد ااصالحات، بل نشأت هذه نظر،ة في فترة اتسا  نطا  
لراجعة اابطا  لتجاوا حد الس طة واوا  نظر،ة العد  اللقيَّد، فشكَّ ت ا علا  الحكول ة 

س طات القاضي في الر ابة ع   اادارة،  لانعا  ألام  اضي اابطا ، بعد أن اتسعت
وتأسست بدا ة  ع   لع ار البواعث الس اس ة، وسعت  ل  وضس الفواصل بين القاضي 

 ا 4سوالس طة الس اس ة

                                                 
(

1
) C.E. Ass. 17 février 1950, Ministre d’agriculture c/ Dame Lamotte , Rec. P11. 

.421ص 1م 2114، لورنس الشدياق /الدولة، م.ق.إ. 2111شباط  21تاريخ 212م.ش. قرار رقم
 

(2)R. Odent
-

 contentieux Administratif
- Op. Cit. p

393
.
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 .114ص

(4)
 
F. Blancpain – La formation historique de la thé

orie de l'acte administratif unilatéral, OP. Cit 

p177-178; P. Binczak - Actes de gouvernement - Répertoire de contentieux 

administratif , Dalloz 2007 n
o
3 et s.
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، السبب الفع ي اعلا  نظر،ة ورد أحد ا حكام القضا  ةأعخالذ التبر،رات النظر،ة، و 
 ة ساعدت فعال  ع   توس س دا رة نظر،ة ا علا  الحكول "العلل الحكولي، وهو أن 
 ذ  نها با رارها أن ل حكولة ح  ااست ثار بأعلا  لحدودة  ،اختصاف اللحاكم اادار،ة

دفس الحكولة أن ، هو لا لعينة غير  اب ة النقد والطعن ألام الس طات القضا  ة اادار،ة
ع    قين  كن الحكولةولو لم تاا تقبل بأن تكون سا ر أعلالها ا خرى  اب ة ل نقد والطعن

لن أن هنام ف ة لن أعلالها غير خاضعة لر ابة لج ل الشورى لكانت تنااع  
يرى في ا علا  ،   القد ما وكان الفق 1س"ااختصاف في نقد جل س أعلا  الس طات العالة

الحكول ة بأنها الوج  الثاني اختصاف اادارة، فبااضافة  ل  الوظ فة العاد ة في تنفيذ 
وانين،  كون لادارة أن تتخذ لن القرارات التي تحوا بلوجبها اادارة ع   س طة لستق ة الق

 ا  8ستشر،ع ة لن كل  جااةٍ  لتحررٍ  فو يٍ  تتأت  عن الت ااٍ 
وحو  ا علا  الحكول ة تبرا  شكال ة تعيين نظالها القانوني أو لعرفة لا  ذا كانت تعتبر 

ا علا  وص    نقرأ أستاذنا دا فوات فرحات ي لن ضلن ف ات القرار اادارن، فلثال  
،  ا القرار اادارن تصدر عن الس طات اادار،ة شأنها في ذلم شأن بأنها الحكول ة ااا 

ا وأن ا علا  الحكول ةاا وهي طا فة لن أعلا   3سا تتص  بصفة القرار اادارن أنها 
ا فهي لس ذلم  س طات  دار،ة،ع   الرغم لن صدورها عن التي و رارات الس طة التنفيذ ة 
 حجم عن تقدير لشروعيتها، أو بجع ها لحال  لو   التنفيذ أو  الذنتخضس لر ابة القضاد، 

ا  4سكانت أم استثنا  ة عاد ة   ل طعن باابطا  أو التعو  ، وذلم في لط   الظروذ  
الحكول ة"  أصب  لن الصعب في أكثر ا ح ان تلييا "ا علا لقد   " اااو،تابس أستاذنا

الذين  صدرون الس طة التنفيذ ة  أعضادولرد الصعوبة  كلن في أن ، اادار،ة"قرارات "العن
بل  ن  ا 5س دار،ة تقبل الطعن ، هم أ ضا   صدرون اللراس م التي هي  راراتأعلا  حكول ة

هو لن  ،ا علا  الحكول ة تأخذ الشكل الخارجي ل قرار اادارن، فلرسوم تشكيل الحكولة

                                                 
-1131، مجموعة القمرارات 1132نيسان  29تاريخ  12م.ش. قرار رقم  -.11ص 1133-1131، مجموعة القرارات 1131آ   11تاريخ  42( م.ش. قرار رقم  1)

 .139ص 1133

(2)R. Carré De Malberg - Contribution à la théorie générale de l'Etat, Op. Cit. T1 p527 no176.  
ومرجع -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات( 3)

ابق
319ص  

.
 

ص  المصدر نفسه -د. فوزت فرحات(  4)
.
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ا -د. فوزت فرحات( 2)
لمصدر نفسه
192ص  

.
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حيث الشكل لرسوم ل  كل الخصا ف الشك  ة  ن لرسوم آخر، والقرار الواارن اللتع   
ا ولس ذلم يرف   1سبعال ات خارج ة هو لن حيث الشكل لتطاب  لس أن  رار واارن آخر
هنام  لن الثابت أن ااجتهاد تسل ة العلل الحكولي بالقرار اادارن اللح  حيث نقرأ  "

أعلا  اادارة التي ا تخضس لر ابة القضاد اادارن لعدم  أوتنفيذ ة ف ة لن أعلا  الس طة ال
اتصافها با علا  اادار،ة اللحضة وهي لن ا علا  اللعروفة في الفق  وااجتهاد 

و لكن تفسير هذا ااجتهاد ع   أن  استعار التسل ة الواردة في ا  8سبا علا  الحكول ة
واللتع قة بالقرارات القاب ة ل طعن، ف و أخذنا بهذا  لن نظام لج ل شورى الدولة 105اللادة

التفسير ا  كون هذا ااجتهاد  د نف  عن العلل الحكولي صفة القرار اادارن بل استبعد 
 عن   اب  ة الطعنا 

 
وهكتتذا بتتدت الصتتعوبة أو الد تتة فتتي تلييتتا العلتتل الحكتتولي عتتن أن  تترار  دارن آختتر  -889

ضا  ا    ن   حلل كل خصا ف القرار اادارن، فهتو  صتدر سطبعا  عدا عن حظر لرا بت   
ذا نتتأى لج تتل الدولتتة عتتن لرا بتتة  عتتن ستت طة  دار،تتة بارادتهتتا اللنفتتردة و،تلتتتس بقتتوة تنفيذ تتة، وان

، لكنتت  هتتذه القتترارات فهتتذا  عنتتي أن هتتذا العلتتل ا يتتدخل فتتي لنظولتتة القتترارات القاب تتة ل طعتتن
 ا   عني أن هذا التصرذ ل ل  رارا   دار،ا  

فتتتتي أن العلتتتتل الحكتتتتولي هتتتتو لتتتتن ف تتتتة القتتتترارات اادار،تتتتة  ،ولتتتتا  ستتتتاهم فتتتتي تعا،تتتتا وجهتنتتتتا
هو فشتل ااجتهتاد والفقت  فتي اعتلتاد لع تار أو تعر،ت  ل علتل  ،اللحظور الطعن فيها  ضا  ا  

الحكتتولي وكتتان التوجتت  لوضتتس  ا لتتة با علتتا  اللستتلاة ا علتتا  الحكول تتةا لتتذا ا يوجتتد لتتا 
ون القتتترارات اللتختتتذة فتتتي نطتتتا  هتتتذه الال حتتتة لتتتن ضتتتلن تصتتتن فات القتتترار  لنتتتس لتتتن أن تكتتت

ن كانتت طب عتت  ا تستل   اادارنا أو ع   ا  ل لت  هتو فتي الظتاهر ستلة القترار اادارن وان
 ل  وجود فقهاد ينكرون اعتبار ا علتا   Binczakا وأشار  3سبأن  كون لحل لنا شٍة  ضا  ة

عتتتن القتتترارات اادار،تتتة، وأن لج تتتل الدولتتتة ا يخضتتتعها  الحكول تتتة بأنهتتتا ف تتتة خاصتتتة لتليتتتاة
لر ابتتت   ستتباب تتع تت  باللبتتادد ا ساستت ة ل قتتانون الفرنستتي، وهتتي تخضتتس  لتتا لر ابتتة لج تتل 

                                                 
(1) M. Stassinopoulos – Traité des actes administratifs – Op.

 Cit.
 p
28

. 
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النتتواب الس استت ة أو لر ابتتة اللج تتل الدستتتورن، أو  ن لج تتل الدولتتة ا يرا تتب  ا القتتوانين 
 ا 1سالداخ  ة وا عال ة ل  بالقانون الدولي

قد اخت   الفقهاد حو  أسال نظر،ة ا علا  الحكول ة ووجدوا صعوبة كبيرة في العثور لو 
، فكان فشل ااهتداد  8سع   لع ار لتحديد هذه ا علا  ولتليياها عن سا ر أعلا  اادارة

 ل  لع ار لوحد هو الدافس نحو التس  م بوضس ا حة للا   عرذ با علا  الحكول ة التي ا 
عتبار العلل الحكولي  رارا   دار،ا ، لكن  يتليَّا وهو الدافس أ ضا  ا ن ألام القضاداتقبل الطع

بأن  لحظور لن الر ابة القضا  ة بألر لن ااجتهاد ذات ، ول ل بااستناد  ل  أن نٍف 
  انونيا

 وفي هذه الفقرة نتعرَّذ ع   اللوضوعات اات ة 
      اوليأوا   فشل ااهتداد  ل  لع ار ل علل الحك

 با علا  اللسلاة "علل حكوليا اعتلاد  ا لةثان ا   
 

 فشل االهتداء إلى معيار للعمل الحكومي أواًل: 
 

نلتتا الصتتعوبة كلنتتت ، وحتتده لع تتار العلتتل الحكتتولي لتتم  كتتن -830 لحتتل حيتترة الفقهتتاد، وان
ت لتتتس لااراد تعتتتددت وتبتتتدَّ  أنلألعلتتتا  الحكول تتتة باعتبتتتار  لحتتتددٍ  تعر،تتت ٍ أ ضتتتا  فتتتي وضتتتس 

تعر ضتها لالنتقتاد لتن  بتل بعت  عدا عن الالن حو  لع ارها وأساسها ونطا  تطب قها، هذا 
هتذه التستل ة  ولتا االتت ،النظر،ة اللتع قة بهتا استتلرت ولتا تتاا  حق قتة  ا لتة أنالفقهاد،  ا 

 ا 3سلستخدلة لن  بل القضاد بانتظار  يجاد لعن  د ي  لحق قة هذا اللفهوم
 عود  ل  أوا ل القرن التاسس لع ار الباعث الس اسي، و الحكولي كان  أو  لع ار ل علل

أعلا  ف ة لن القرارات اادار،ة تحلل تسل ة "وبلوجب  أ رَّ لج ل الدولة بوجود ، عشر
كان العلل الحكولي بحسب هذا و لر ابة القضاد،  " تتلتس بخاص ة عدم الخضو حكول ة

                                                 
(

1
)P. Binczak - Actes de gouvernement - Répertoire de contentieux administratif 

© Editions Dalloz 2007 n
o
11.  

 .121ص مرجع سبق ذكره -القرار اإلداري -د. محمود حافظ( 2)

(3)T.C. 12 février 1953, Secrétaire du comité d'entreprise de la SNCASE, Rec. P585; T.C. 24 juin 1954, Barbaran, R.712; 

C.E.Ass. 2 mars 1962, Rubin de servens et autres, GAJA
 2005 no82 p546.
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ألا  ذا لم  كن الباعث ع    س اس ا  فان  ا 1ساللج ل هو كل علل  ستند  ل  دافس س اسي
  عتبر لن القرارات اادار،ة التي تخضس لر ابة القضادا

وا يخف  لا  عيب هذا اللع ار لن لرونة وعدم تحديد، ولا  ح و ب  لن لخاطر،  ذ هو 
يت   ل س طة التنفيذ ة الفرصة ل تخ ف لن ر ابة القضاد بأ سر السبل، ولن أ صر الطر ، 
وذلم بلجرد اادعاد بأن الباعث لها ع   العلل أو ااجراد كان س اس ا ، لذلم لم  طب  

في  1275فهجر لع ار الباعث الس اسي عام هذا اللع ار الخطير  ا خال  فترة وجياةا 
فقد طعن ا لير نابوليون ألام ،  ض ة ا لير نابوليون لفضال  اعتنا  لع ار آخر جديد

 ا لة القادة العسكر،ين، ولم ينفس  فيوا،ر الحرع ة الراف   دراج اسل   لج ل الدولة بقرار
كان بل  ا 8ستس    الوا،ر اللعني بنظر،ة الباعث الس اسي استبعاد اختصاف هذا اللج ل

لع ار الباعث الس اسي لنتقدا  لنذ   راره حيث لم  قبل الفقهاد بأن تكون كل أعلا  اادارة 
ا علا  لتحديد الفق  فسع  دافس س اسي هي أعلا  حكول ة، اللتخذة بااستناد  ل  

الحكول ة اللتخذة بااستناد  ل  الدافس الس اسي بأنها ت م اللتخذة بعال ة الحكولة لس 
اللج ل، والقرارات اللتص ة با لن الداخ ي كاعالن حالة الطوارد، والقرارات اللتص ة بألن 

ا وتبن  أحد أحكام لج ل شورى  3سة وحالة الحربالدولة الخارجي والعال ات الدب ولاس 
 رار لج ل الواراد الدولة ال بناني الحديثة نسب ا  للع ار الباعث الس اسي عندلا  ض  بأن 

عالا ،  80القاضي بعدم  عطاد رخف تأس ل شركات طيران جديدة لنقل الركاب خال  
تخرج ر ابتها عن يران، و ن الس اسة العالة في حقل الطهو لن القرارات التي تدخل ضل
 ا 4سدا رة صالح ة لج ل شورى الدولة

 
وبعد اندثار لع ار الباعث الس اسي ظهتر ت تار فقهتي ينستب ا علتا  الحكول تة  لت   -831

، والتتتي تفتتر  ع تت  القاضتتي "التح تتي باايجاب تتة"  ااد بعتت   5سلبتتدأ لصتت حة الدولتتة الع  تتا
                                                 

(1) C.E. 1er mai 1822, Laffite, Rec. P371.  

191مرجع سبق ذكره ص -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  2)
.
 

(
3
)E. Laferrière

- Traité de la juridiction administrative, T 2 , Op. Cit p
34.  

 . 111ص 1م 1112طوط الجوية عبر المتوسط/ الدولة، م.ق.إ. ، شركة الخ1113كانون األول  21تاريخ 113( م.ش. قرار رقم4)

 
(2)

 أشار إلى هرا المبدأ دون تبنيه:

G. Vedel & P. Delvolvé- 
Droit administratif

- Op. Cit. T1 p511
; Pierre Serraud, note sous C.E. 9 avril 

1999, Mme Ba, D2000 p335;Debbach et Ricci, Contentieux administratif 2001, no 230. 
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شتتورى بلصتتال  الدولتتة الع  تتاا وأختتذ لج تتل  ا علتتا  "الحساستتة" التتتي  تتد تنتتا  أشتتد الضتترر
استتتلرت ولتتا تتتاا  حق قتتة ا علتتا  الحكول تتة نظر،تتة  لعتبتترا  أنالدولتتة ال بنتتاني بهتتذا التعر،تت  

لا  د  ح ط بالدولة لن ظروذ تحتم   الها بتبع  ا علتا  التتي  قتضتي   ل  ا لة بالنظر 
وفتي  ا 1س لها بلصتال  الدولتة الع  تاالتعقيب لن أ ة جهة اتصا أول لرا بة  ا تكون لحال   أن

حكم آختر لتم يجتد لج تل شتورى الدولتة فتي القترار اللطعتون ف ت  أن ارتبتار بلصت حة الدولتة 
ن كتتتان  ا ستتتباب  تتتد أجتتتاا اتختتتاذ هتتتذا النتتتو  لتتتن القتتترارات،  تتتانون البتتتث الفضتتتا ي  الع  تتتا، وان

 ا 8سوضرورات لستلدة لن لصال  الدولة الع  ا
 حة الدولتتتة الع  تتتا فتتي تبر،تتتر ا علتتتا  الحكول تتة، ظهتتتر فتتتي الفقتتت  لع تتار لصتتتوللتتا لتتتم  ف تتت  

 حتدد العلتل الحكتولي وفقتا  لطب عتة العلتل لع ار جديتد هتو لع تار طب عتة العلتل، وبلقتضتاه 
الس استي ستببا   لت   الباعتثعد حيث لم  ذات  أو لوضوع ، بصرذ النظر عن الباعث ع   ، 

 1221كلتتة حتتل الخالفتتات أن ا تفتتت أثتتره عتتام ولتتا لبثتتت لح ، 3ساافتتالت لتتن ر ابتتة القضتتاد
Marquignyفتتي  ضتت ة 

تتا ا  4س اللع تتار الجديتتتد بتتالتركيا ع تت  طب عتتة العلتتل ذاتتتت  ولقتتد ركَّ
، فا علتتتا  التتتتي تصتتتدر عتتتن  5سكوستتتي ة لتلييتتتا ا علتتتا  الحكول تتتة عتتتن ا علتتتا  اادار،تتتة

كول تتة"، فتتي حتتين تبقتت  الستت طة التنفيذ تتة عنتتدلا تلتتارل وظ فتهتتا الحكول تتة تعتبتتر "أعلتتاا  ح
كتتتتان و  ا 6سا علتتتتا  التتتتتي تصتتتتدر عنهتتتتا وهتتتتي تلتتتتارل وظ فتهتتتتا اادار،تتتتة ذات صتتتتفة  دار،تتتتة

Laferière ة ل تفر تتتتة بتتتتين الوظ فتتتتة الحكول تتتتة والوظ فتتتتة اادار،تتتتة بقولتتتت   " ن  تتتد ذكتتتتر ألث تتتت
الوظ فتتة الحكول تتة هتتي التتتي تتصتتل باشتتبا  حاجتتات اللجتلتتس بأستتره، رعا تتة الدستتتور، تنظتت م 

ر الستت طات العالتتة ا ساستت ة، اللحافظتتة ع تت  ا لتتن التتداخ ي والختتارجي، وعال تتة الدولتتة ستتي

                                                                                                                          
بما  اإلجتهماد اإلداري  2113لعمام  3و2مجلة العدل العمدد  -وزارة الداخلية -الرابطة المارونية/ الدولة -9/2/2113تاريخ 2113-414/2112قرار رقم -مجلس القضايا

1ص
.
 

41ص 2113عام ل 3و 2الرابطة المارونية/ الدولة، مجلة العدل العدد 9/2/2113تاريخ:  414( م.ش. قرار رقم  1)
.
 

 1م 8005لج تتتل التتتواراد واارة ااعتتتالم، ما ا ا –، شتتتركة الل سستتتة ال بنان تتتة لارستتتا  أنترناستتتيونا  / الدولتتتة 8001كتتتانون ا و   87تتتتار،  850  ماشا  تتترار ر تتتم 8س

 ا314ف

(3) C.E. 19 février 1875, Prince Napoléon, GAJA
 2005 no 3 p16.

 

(4) T.C. 5 novembre 1880, Marquigny, D.1880.3 p121. 

(5) C.E. 9 mai 1867, Duc d’Aumale et Prince Murat, Rec. p472. 

(
9
 ) 

.911ص 2م 14عمدد 2113، بشمارة ممرهج/ الدولمة، م.ق.إ. 1111حزيران  21تاريخ 949م..ش. قرار رقم 
- 

 21تماريخ 2119-221/2112م.ش. قمرار رقمم

 .923ص 2/2119رئاسة الجمهورية، مجلة العدل عدد -، الدكتور دمحم المغربي/ الدولة2119حزيران 
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بريرها لن التدو ا ألتا الوظ فتة اادار،تة فتتركتا فتي التطبيت  اليتولي ل قتوانين، وتنظت م عال تة 
ا و تتد  1سا فتراد بتتاادارة اللركا،تتة واللح  تتة، وكتتذلم عال تة اادارات اللخت فتتة بعضتتها بتتبع "

Chapusأيتتده 
Duguit، و 8س

ن كانتتت تصتتدر لتتن   3س التتذن  عتبتتر أن ا علتتا  الحكول تتة وان
نلتا بوصتتفها هي تتة س استت ة،  الست طة التنفيذ تتة  ا أنهتتا تصتتدر عنهتا ا بوصتتفها هي تتة  دار،تتة وان

 ظهتتتر وجتتتود "الستتت طة الحكول تتتة" "الستتت طة الدستتتتور،ة" بحيتتتث وستتتلاها با علتتتا  الس استتت ةا 
تستتتلد ا علتتا  الحكول تتة وجودهتتا لتتن  جتتااة دستتتور،ة، فعنتتدلا فا  4سولتت ل "الستت طة اادار،تتة"

تتصرذ اادارة بارادتها الخاصة وبلعاٍ  عن كتل  جتااة تشتر،ع ة لستبقة فانلتا تستند تصترفها 
 لتتتت  الدستتتتتتور التتتتتذن  عفيهتتتتا لتتتتتن الحصتتتتتو  ع تتتت   ذن تشتتتتتر،عي اتختتتتتاذ أنتتتتوا  لعينتتتتتة لتتتتتن 

حكتتولي هتتو التتذن تقتتوم بتت  الستت طة  نفتتاذا  وبلوجتتب هتتذه اللقارعتتة فتتان العلتتل الا  5سالقتترارات
لتتنف دستتتورن، فتتي حتتين أن العلتتل اادارن هتتو التتذن  صتتدر عنهتتا تطب قتتا  ل قتتوانين العاد تتة 

 ا 6سوا نظلة
و، خذ ع   هذا الرأن بأن   ست ام حل لشك ة لبد  ة هي التلييا بين الحكولة واادارة حت  

  وااجتهاد لم  صل  ل  التلييا بين الحكولة يت سر بعد ذلم  علال  وتطب ق ، وللا كان الفق
 ا  7سواادارة، فان ااستناد  ل  هذا اللع ار لن  كون لنتجا  

أخذ لج ل الشورى ال بناني بهذا اللع ار عندلا اعتبر "بأن العلل الحكولي هو العلل ولقد 
س العلل الذن  ضس لوضو هو الذن  عني عال ات الصالح ة بين الس طات الدستور،ة، 

 رار لج ل الواراد ، وتبعا  لهذه النظر،ة، فان " 2سااستعلا  لبدأ الفصل بين الس طات"
لن  65 ل  اللادة ةستندلالقاضي برفس الدغم عن الشلندر السكرن هو  رار ل  طب عة 

                                                 
(1) E. Laferrière 

-
 Traité de la juridiction  administrative et des recours contentieux

 T
 II,

Op. Cit. 
p32

.
 

(2) 
R. 

Chapus, L'acte de gouvernement, monstre ou victime, D. 1958, chron. P5; R. Chapus.
-

 Droit administratif général, TI
 

Op. Cit. p927 no
 
1152; P. Binczak - Actes de gouvernement - Répertoire de 

contentieux administratif © Editions Dalloz 2007, no13.
  

(3)L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, 
Op. Cit. 

 T2 p
306

. 

(4)
F. 

Batailer – Le conseil d’Etat Juge Constitutionnel 
- LGDJ

 1966 p615.  

(
5
)
R. Carré De Malberg - Contribution à la théorie générale de l'Etat, Op. Cit. T1 p

527 no176.  
(6)A. de Laubadère & Y. Gaudmet

 
- Traité de Droit administratif

–Op. Cit. p
596 N

O1267-1268.
 

م -القرار اإلداري -د. محمود حافظ( 9)
رجع سابق
 .131ص 

 .12ص 1111وزارة الدفاع، م.ق.إ. -، اللواء عبدهللا الخوري/ الدولة2/11/1119، تاريخ 91( م. ش. قرار رقم 1)
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الدستور، و،دخل ضلن أعلا  الوظ فة الحكول ة التي ا تلارسها الحكولة كس طة 
 ا 1س دار،ة

 

 

 ماد قائمة باألعمال المسماة "عمل حكومي"اعتثانيًا: 
 

 ل  فشل ااهتداد  بعد، و  8سكانت ا علا  الحكول ة دا لا  عص ة ع   التعر،  -838
ا علا  الحكول ة ضلن نطا   ظهرتلع ار لحدد  سل  بالتعروذ ع   العلل الحكولي، 

، والعال ات عال ة الس طات الدستور،ة في لا بينها  ل ا علا  العا دة لحدد هو 
ا ولم  4سف ة  انون ة لستق ةكوهذا التعداد ينفي عن ا علا  الحكول ة صفتها ا  3سالخارج ة

ذا كانت ت م النظر،ة  6س، أو غير لبررة 5سيتورَّ  فقهاد عن وصفها بأنها نظر،ة طفي  ة ا وان
وٍر تبرر في اللاضي لن خال  خش ة القضاد لن سطوة اادارة وحرلانها لن للارسة أن د

ر ابي ع   أعلا  اادارة، فان  وكلا ألر  ااجتهاد نظر،ة الوا،ر القاضي بصورة نها  ة 
كان لن الواجب وعذات الحلاسة أن ي ري نظر،ة ا علا  الحكول ة  ن لبررات اعتلادها 

 أصبحت لنتف ةا 
طقي عن كان البديل اللنالجرأة في  لراد هذه النظر،ة،  وللا لم  صل الفق  وااجتهاد  ل 

نظر،ة غير لكتل ة هو وضس  ا لة ض قة جدا  با علا  اللعتبرة كأعلا  ا تقبل لراجعة 
ردَّ فقهاد أسباب عدم  بو  لراجعة اابطا  ضد هذه القرارات فاابطا  لتجاوا حد الس طةا 

ا وعرا تضيي  هذه النظر،ة لن خال  رد  7س نها تدخل ضلن الر ابة البرللان ة اللباشرة
تهاد لتذر  الحكولة بالعلل الحكولي، فلثال   ض  لج ل شورى الدولة ال بناني بأن ااج

                                                 
مجلس الوزراء –شركة تصنيع الشمندر السكري ش.م.ل./ الدولة  -14/9/2114تاريخ 2114 – 999/2113قرار رقم -( مجلس القضايا1)

.
 

(
2
)E. Carpentier - L' acte de gouvernement n'est pas insaisissable- RFDA 2006 

p661.  
41ص 2113لعام  3و 2الرابطة المارونية/ الدولة، مجلة العدل العدد 9/2/2113تاريخ:  414( م.ش. قرار رقم  3)

.
 

(
4
)G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit administratif
- Op. Cit. T1 p511.  

(5)
 Michoud- Les actes de gouvernement, 1889 p2 Cité par:

F. Blancpain – 
OP. Cit p219.

 

(6)
 G. Jèze, note sous: C.E. 5 août 1904, Ravero, RDP1905 p90 Cité par:

F. Blancpain – 

p219.
 

(7)
 

F. Blancpain – La formation historique de la thé
orie de l'acte administratif unilatéral, OP. Cit 

p228.
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 رار حظر دخو  أصناذ لعينة لن الس ارات  ل  لبنان، غير داخٍل في ف ة ا علا  
والقرارات اللتع قة  ، 8سعدم ل اارة  وى ا لن لدا رة التنفيذ ل ل علال  حكول ا  ، و  1سالحكول ة

،  3سشركات لها فرو  في  سرا يل ا تدخل في ا حة ا علا  الحكول ة بحظر التعالل لس
  ا 4سولرسوم دعوة الهي ات الناخبة لالنتخابات الفرع ة في بيروت واللتن ل ل علال  حكول ا  

ل تسليتها ، ف لا لذا فان لن بين تصرفات اادارة القانون ة أو  راراتها اادار،ة سكلا نفض  
 ن يف تهي ا علا  التي تدخل ضلن  حدى ، ل ة حكو   عتبر أعلاا  

 التي تصدر في  طار العال ة بين الس طات الدستور،ةالف ة ا ول   القرارات 
 التي تصدر في  طار العال ات الدول ة قراراتالالف ة الثان ة  

 

 التي تصدر في إطار العالقة بين السلطات الدستوريةالفئة األولى: القرارات 
 

لصالح ة بين الس طات الدستور،ة، الحكولي هو العلل الذن  عني عال ات االعلل  -833
هو العلل الذن  ضس لوضس ااستعلا  لبدأ فصل الس طات، وهو يتضلَّن بشكٍل أساسي و 

 ا 5سعال ة الحكولة بلج ل النواب، وعال ة أعضاد الحكولة ف لا بينهم
بهتتتا الحكولتتتة فتتتي عال تهتتتا فينتتتدرج ضتتتلن العلتتتل الحكتتتولي لجلوعتتتة ا علتتتا  التتتتي تقتتتوم 

بتتاللج ل الن تتابي طبقتتا   حكتتام الدستتتور، فكتتان كتتل  تترار يختتتف بعال تتة الحكولتتة بلج تتل 
،  7ستع تتت  بالنشتتتار الحكتتتولي الس استتتيي نتتت   ، 6سالنتتتواب ا يخضتتتس لر ابتتتة القضتتتاد اادارن 

،  9س"انينلراستت م  صتتدار القتتو "، و 2س"تقتتد م الحكولتتة أو رفضتتها تقتتد م لشتتار،س القتتوانينكلثتتل  "
لوضتتتس  1952لتتتن الدستتتتور الفرنستتتي الصتتتادر عتتتام  16القتتترار الر استتتي بوضتتتس اللتتتادة "و

                                                 
 .211ص 1192وزارة االقتصاد الوطني، م.إ.  -، ريمون سالمه/ الدولة 1192تشرين األول 22تاريخ  911( م.ش. قرار رقم1)

 .111ص 1194وزارة الداخلية، م.إ.  -، هنري فرعون/الدولة19/3/1194تاريخ 393( مجلس القضايا قرار رقم2)

 . 211ص 1192وزارة االقتصاد الوطني، م. إ. -المة/ الدولة، ريمون س22/11/1192، تاريخ 911( م.ش. قرار رقم 3)

(
4
وزارة  –مجلممس المموزراء  –، انطمموان أوريممان/ الدولممة 2119تممموز  11مجلممس القضممايا قممرار تمماريخ  (

 .وزارة المال –الداخلية والبلديات 

(
5
)E. Carpentier - L' acte de gouvernement n'est pas insaisissable- RFDA 2006 p. 

661.  
192مرجع سبق ذكره ص -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  9)

.
 

 .99ص 1111وزارة المالية، م.ق.إ. –، دمحم األسمر/الدولة 23/11/1119تاريخ  91( م.ش. قرار رقم9)

(8) C.E. 29 novembre 1968, tallagrand, R.D.P. 1969 p686, note M. Waline. 

(9) C.E. 3 novembre 1933, Desreumeaux, R.D.P. 1934 p649, note G. Jèze
.
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لرستوم تستل ة "و ، 8س"اللراس م التي تعر  ع   ااستفتاد لشار،س  وانين لعينةو"،  1سالتنفيذ"
رستتتوم تعتتتديل التشتتتكي ة الواار،تتتة بنتتتاد  ع تتت  "لو،  3س ل التتتواارة ولرستتتوم تشتتتكيل الحكولتتتة"ر تتت

،  5س "لرسوم حل الجلع ة الوطن ة فتي لقاطعتة البوليناا،تا الفرنست ة"، و 4س"الوا،ر ا و  ا ترال
للرستتوم القاضتتي بانشتتاد لجنتتة استشتتار،ة تعنتت  ا"و،  6س"لج تتل النتتواب ال بنتتانيلرستتوم حتتل "و

ا تترال أو رفتت  ا تترال  جتتراد التعتتد الت ، و" 7"بصت اغة لقترحتتات تتع ت  بالتعتتديل الدستتتورن 
و"لرسوم تك ي  أحد النواب بلهلة لدى  حدى اادارات أو لصالحها هتو  ترار ،  2س"الدستور،ة

، ف تتتم  9"سلنفصتتتل عتتتن عال تتتة الستتت طتين التشتتتر،ع ة والتنفيذ تتتة كلتتتا هتتتي لنظَّلتتتة فتتتي الدستتتتور
 عتبتتتر لج تتتل الدولتتتة تك يتتت  نا تتتب بلهلتتتة  دار،تتتة أنتتت  لتتتن ا علتتتا  الحكول تتتة، بتتتل اعتبتتتره 

 نت  لتت ل لتت  أن تتتأثير ع تت  ستير العلتتل البرللتتاني، وعتتدا هتتذا لنفصتال  عتتن العلتتل البرللتتاني 
التوجتتت  ااجتهتتتادن نحتتتو تق تتتت ف لجتتتا  ا علتتتا  الحكول تتتة لتقتصتتتتر ع تتت  لجتتتا  العال تتتتة 

 ا 10سالدستور،ة البحتة بين الس طات الدستور،ة
كلا يدخل ضلن نطا ها ا علا  الصادرة عن ر  ل الجلهور،ة أو ر  ل لج ل الواراد أو 

 ،تعيين وا،رو"أ ، 11س"كتسل ة أو استقالة أعضاد الحكولة"  في عال اتهم اللتبادلة الواراد
ن ف هو علل لهم  ن  ي ل  س اس ا  الفر،  الحكولي، وأن التبديل في الحقا ب الواار،ة وان

                                                 
(1) C.E. Ass. 2 mars 1962, Rubin de Servens, 

, GAJA2005 no55 p342
; 
P. Binczak - Actes de 

gouvernement – art. Pré. n
o
17.

 

(2)
 C.E. Ass. 27 octobre 1961, Le regroupement national, Lebon p594; 

C.E. 29 avril 

1970, comité des chômeurs, de la Marne, Rec. P279. 

(
3
)C.E. 16 septembre 2005, Hoffer, AJDA 2005, p1757.    

(
4
)C.E. 29 décembre 1999, Lemaire, Rec. p577.     

(
5
)C.E. 4 février 2005, Temaru, RFDA 2005 138 . 
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كان لبد  ا  ا ي دن  ل  التريير في تكو،ن أو تركيب الحكولة الس اسي فان  يجد تصد ق  
 ا  1س"في الليدان الس اسي بالنظر للس ول ة الحكولة ألام اللج ل الن ابيواللوافقة ع    

 
 التي تصدر في إطار العالقات الدولية قراراتالالفئة الثانية: 

وتعبيتتترا  عتتتن  ،تعتبتتتر اللعاهتتتدات وااتفا  تتتات الدول تتتة بكافتتتة لراح هتتتا أعلتتتاا  حكول تتتة -834
التتتاام بلعاهتتدة ع تت  صتتعيد القتتانون التتدولي  رادة الدولتتة فتتي س استتتها الخارج تتة وارتضتتا ها ا

وعتلثيتتتل الدولتتتة ألتتتام أشتتتخاف  ،وتتنتتتاو  أعلتتتاا  لتصتتت ة بعال تتتات الحكولتتتة الدول تتتة ،العتتتام
صتتو  ا وهتتي تستتتوجب احتتترام  ،وعتنظتت م ارتباطتتات الدولتتة الخارج تتة ،القتتانون  التتدولي العتتام

 سوادا   ة وداخ  ة ع   حدٍ خاضعة لقواعد دول، لهذا فهي تشر،ع ةونصوف ت الدب ولاس ة،
عال اتهتا لتس التدو  فتي  ،الدولتة ةفعندلا تتختذ الست طة اادار،تة أعلالهتا لرا تات تتع ت  بس است

، فهتتتي تتتتدخل ضتتتلن ف تتتة اللعاهتتتدات وستتتا ر اللواثيتتت  الدول تتتةبواستتتطة  ،واللنظلتتتات الدول تتتة
أو  ، 4سوتفستتير ، أو نشتتر 3س، أو  بتترام وتو  تتس 8سلفاوضتتاتا علتتا  الحكول تتة، ستتواد  أكانتتت 

، فهتي تتخطت   طتار الدولتتة وتتصت  هتذه ا علتا  بأعلتتا   5سو ت  تنفيتذ العلتل بلعاهتدة لتتا
 ا 6سالحكم الواجب  خراجها لن ر ابة القضاد

تتلتتتس بحصتتانة لط قتتة تخرجهتتا عتتن نطتتا   ،فكتتل لتتا يتع تت  باللعاهتتدة وا علتتا  اللتللتتة لهتتا
لر ع تت  عتتدم النظتتر فتتي  لراعتتاة القواعتتد ، التتذن استتتقر باجتهتتاده اللستتت 7سصتتالح ة القضتتاد

يختترج عتتن اختصتتاف القضتتاد بطر،تت  الطعتتن اللباشتتر و" ، 2سالدستتتور،ة فتتي  بتترام اللعاهتتدة
لستتألة لرا بتتة صتتحة التعبيتتر عتتن ارتضتتاد الدولتتة االتتتاام بلعاهتتدة دول تتة ولتتا  ذا كتتان هتتذا 

                                                 
 1م 1119م.ق.إ  رئميس مجلمس الموزراء، –رئميس الجمهوريمة  –، السميد جمورج نعممة هللا افرام/الدولمة 1112كمانون الثماني  3تماريخ 111( مجلس القضايا قمرار رقمم1)
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 ،  1سبتتابرام اللعاهتتدات" االتتتاام  تتد تتتم خالفتتا   حكتتام  انونهتتا التتداخ ي اللتع قتتة بااختصتتاف
بلوجتب لرستوم الصتادرة  -وث قة العهد والوفا  والتضتالن بتين  تادة التدو  العرع تةفلثال   " ن 

، ونظتترا  لصتتفة لصتتدر،  واللتتو عين ع  تت  وللضتتلون  ال بنتتاني لتتن الدستتتور 58استتتنادا  ل لتتادة
تهتا الدول تة و،تدخل فتي فان   شكل تعبيرا  عن  رادة الدولة في  طتار س استتها الخارج تة وعال ا

 ا لتتمولنظلتتة  ال بنان تتةلتتذكرة التفتتاهم اللعقتتودة بتتين الحكولتتة "و،  8س"ف تتة ا علتتا  الحكول تتة
  جتراداتتنظت م   لت تهتدذ   نهتاتعتبر لن ااتفا  ات الدول تة  13/6/8005اللتحدة بتار،   
،  3س 1595/8005ر تتتتم لج تتتتل اللتتتتن التتتتدولي  تتتترار   انون تتتتة لعينتتتتة بر تتتتة تنفيتتتتذ لضتتتتلون  
القرارات التتي تتختذها اادارة تنفيتذا  للطالتب ست طة أجنب تة وتتنتاو  العال تات الدول تة تتدخل "و

و عتبتر علتال  حكول تا   ترار رفت   حالتة نتاا  لتا  لت  لحكلتة ،  4س"في ف ة ا علا  الحكول ة
، واللتتذكرة الشتتفه ة اللرستت ة  لتت   6س، أو رفتت  الختتو  فتتي لفاوضتتات لتتس دولتتة لتتا 5سدول تتة

، أو التعلتت م الصتتادر عتتن وا،تتر الترع تتة الفرنستتي والتتذن  ط تتب بلوجبتت  عتتدم  7سستتفارة أجنب تتة
وا  كتتتون لنفصتتتتال  عتتتتن  ا 2ستستتتجيل الط بتتتتة العتتترا يين فتتتتي الجالعتتتات ختتتتال  حتتترب الخ تتتتيج

عال ات فرنسا الدول ة، اللرسوم الذن  صدر تطب قا  لقرار صادر عتن لج تل ا لتن و فتر  
 ا 9سلجلاهير،ة ال يب ةاللقاطعة الجو ة ع   ا

أعلتتتتا  الحلا تتتتة و،تتتتدخل فتتتتي ف تتتتة ا علتتتتا  الحكول تتتتة، اللنتل تتتتة لف تتتتة ا علتتتتا  الدول تتتتة  "
القرار التذن ، و" 10سالدب ولاس ة والقنص  ة التي تدخل في  طار عال ة لبنان لس دولة أخرى 
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" تترار أو  ، 8سهتتذه الحلا تتة"تقتتد م رفتت   تترار أو "،  1سيخطتت  فتتي نوع تتة الحلا تتة الدب ولاستت ة"
 ا 4س، أو عدم كفا ة الحلا ة الدب ولاس ة 3سهذه الحلا ة" سحب

 ذا كتان العلتل اادارن لوضتو  اللراجعتة لستتقال   ،لجتددا   وتعود الصتالح ة ل قضتاد اادارن 
أنت  ، أن  5ستطبيت  اللعاهتدة فتي القتانون التداخ يالقضاد، يرا ب حيث ، العلل الحكوليعن 

وهتتذا العلتتل اللنفصتتل  ، 6سلتتتي  لكتتن فصتت ها عتتن اللعاهتتدة الدول تتةيرا تتب ا علتتا  اادار،تتة ا
هو الذن  عطي دولة لا هالشا  لن الحر،تة وااستتقالل ة فتي أختذ اللبتادرة بالتنفيتذ لتس اخت تار 

 ا 7سالوسا ل الكفي ة لتحقي  ذلم لن دون اانتقاف لن التاالاتها الدول ة
 

 الطعن فيها بنص قانوني القرارات اإلدارية  المحظور الفقرة الثانية:
 

 ذا كانتتتت ا علتتتا  الحكول تتتة هتتتي ا علتتتا   اللحظتتتور الطعتتتن فيهتتتا بااستتتتناد  لتتت   -835
 ضتتا ي، فتتان اللشتتتر   علتتد فتتي كثيتتٍر لتتن ا ح تتان  لتت  حظتتر الطعتتن فتتي  تتراراٍت  اجتهتتادٍ 

 دار،تتتة بلوجتتتب نتتتف  تتتانوني صتتتر، ا ورغتتتم هتتتذا الحظتتتر فتتتان هتتتذه القتتترارات تبقتتت  لحتفظتتتة 
 ،وتستتليتها كقتترارات  دار،تتة، وا يتت ثر ع تت  طب عتهتتا أن تكتتون غيتتر خاضتتعة ل طعتتن بصتتفتها

فسواد أكانت لشروعة أو غير لشروعة أو حت  لنعدلة فانها تبق   ترارات  دار،تة حتت  ولتو 
   كانت خارجة عن نطا   ضاد اابطا ا

تتت   ، بأنهتتتا طةلراجعتتتة اابطتتتا  لتجتتتاوا حتتتد الستتت و قتتترو ااجتهتتتاد بهتتتذا الحظتتتر، عنتتتدلا يوص  
لتتا لتتم  حظتتره نتتف   تتانوني بشتتكٍل  ،نافتتذ  دارنٍ  قبتتل بشتتأن كتتل  تترارٍ     ،طر،تت  طعتتن  ضتتا ي

وهتتذا الحظتتر كتتان  قي  تتد القاضتتي اادارن و لنعتت  لتتن لرا بتتة لشتتروع ة ا علتتا   ا 2سصتتر، 

                                                 
(1) C.E. 12 mai 1911, Olszenski, Rec p551 

(2) C.E. 23 décembre 1904, Poujade, D.P.1906.3 p62. 

(3) C.E. 12 février 1904, Bachatori, S.1906.3 p72. 

(4) C.E.  22 février 1952, Simon, Rec. P131; C.E.7 mars 1952, Szanto, Rec. P154; C.E. 22 avril 1953. 

(
5
)C.E. Ass. 18 décembre 1998, SARL du parc d'activités Blotzheim et SCI 

Haselaecker, RFDA1999 p315.   
(6) C.E. 5 février 1926, Dame Caraco, D.1927, I, note J. Devaux

.
 

(7) C.E. 19 février 1988, Société Robatel, D. 1989, SC p107, obs. F. Moderne et P. Bon. 

 .141ص 1191، دمحم شعيب/ الدولة، م.إ. 1191أيار  9تاريخ  232( م.ش. قرار رقم1)
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ا تقبتتتل لراجعتتتة تجتتتاوا حتتتد ع تتت  القضتتتاد لرا بتهتتتا بتتتنف ختتاف، حتتتث  اادار،تتة اللحظتتتور
   ا 1سنام نف تشر،عي  حو  دون تقد لهاالس طة  ذا كان ه

لراجعتتة اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة وارتباطهتتا بلبتتدأ اللشتتروع ة، دفعتتت خصوصتت ة  ا أن 
بالقاضي اادارن  ل  بذ  كل لا  ستط س في سبيل تقييد نطتا  التنف التذن  حظتر لراجعتة 

ر بصورة حصر،ة وض       قةااابطا ، وذلم استنادا  لقاعدة أن ااستثناد  فسَّ
اذا نف القانون ع   عدم  خضا  بع  ا علتا  اادار،تة   تة لراجعتة، فتان هتذا التعبيتر ف

 ن ، ا  شتتلل لراجعتتة اابطتتا  بستتبب تجتتاوا حتتد الستت طة طبقتتا  للتتا استتتقر ع  تت  ااجتهتتاد
، بتتل  ن استتتبعاد هتتذه  8س قتتانون العالتتة للبتتادد  الرا تتة تبقتت  فتتي تتتألين لبتتدأ الشتترع ة وفقتتا  ل

اللشتتتر  أن  عتتد باستتتطاعة  ألتتا اليتتوم ف تتم ، 3سيتط تتب نصتتا  صتتر،حا   قضتتي بتت كتتان اجعتتة اللر 
 ا   4س عفي  رارات  دار،ة أو  ضا  ة لن الخضو  للراجعة اابطا  لتجاوا حد الس طة

لج تتل شتتورى الدولتتة أنتت  فتتي كتتل لتترة تتضتتلن ا حكتتام القانون تتة وتطب قتتا  لهتتذا اللبتتدأ،  ضتت  
ي جتأ القاضتي فتي هتذه الحالتة  لت  التق يتل لبتادد العالتة ل قتانون، تختال  ال نصوصا  صتر،حة

بقتتدر االكتتان لتتن أهل تتة هتتذه النصتتوف تألينتتا  لتفتتو  اللبتتدأ العتتام ع تت  ا حكتتام القانون تتة 
اللذكورة باعتبار أن ت م النصوف تتضلن أحكالتا  استتثنا  ة يجتب تطب قهتا بصتورة حصتر،ة 

عنتتد التصتتادم بتتين نتتف القتتانون ولبتتدأ لتتن اللبتتادد  وضتت قة، كلتتا أن ااجتهتتاد اادارن  ليتتل
فهتتذا اللو تت  للج تتل  ، 5سالقانون تتة العالتتة ا ساستت ة  لتت  تتترج   تطبيتت  اللبتتدأ القتتانوني العتتام

  لفاعيتتتل  تتترار اللج تتتل الدستتتتورن اعلتتتشتتتورى الدولتتتة ال بنتتتاني بتتتالقفا ك  تتتا  فتتتو  القتتتانون وان 
يتتتتث رفتتتت  تطبيتتتت   عطتتتتاد حيث تتتتات حكتتتتم لتتتتم  قب تتتت  لج تتتتل الدولتتتتة الفرنستتتتي بح،  6سال بنتتتتاني

                                                 
 149مرجع سبق ذكره ص -الكتا  الثاني-اإلداري العام القانون -د. فوزت فرحات( 1)

(2) C.E. 17 février 1950, Ministre de l'agriculture c/dame Lamotte, GAJA
2005 n

o
64 p406.
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اللج ل الدستورن ل قوة الل الة لجل س الس طات وبالتالي لد نطا  طب قها  ل   توانين أخترى 
ن كانتتت لتشتتابهة لفظ تتا  لتتس  تتانون ستتب  ل لج تتل الدستتتورن أن أبط تت  ا فلتتا هتتو لستتتقر   1سوان

تر الطعتن  ستتبعد لتن لجتا  التطبيت  كتل  تانون  ل حول ، هو أن القضاد اادارن  نتس أو  حظ  
بقرار  دارن، بعد أن تكرَّل حت  لراجعتة القضتاد كحتٍ  دستتورن ا يجتوا ل لشتتر  اانقتالب 

  ا 8سع    أو تجاواه
فتتي  وفتتي التطبيتت  ال بنتتاني ل قتترارات اادار،تتة التتتي ا تقبتتل الطعتتن لتجتتاوا حتتد الستت طة، نتتذكر

 بندين 
   الفرنسي أوا   حالة القرارات الصادرة عن اللفو  السالي

   لعفاة لن الر ابة بنٍف خافكانت ثان ا   نلاذج عن  رارات  دار،ة 
 
 

 حالة القرارات الصادرة عن المفوض السامي الفرنسيأواًل: 
 

لقتتتترارات التتتتتس بالستتتت طة التشتتتتر،ع ة، و كتتتتان اللنتتتتدوب الستتتتالي الفرنستتتتي فتتتتي لبنتتتتان يت -836
،  بحيتتتث ا  كتتتون  ن  3سقتتتانون نفستتت القرارات التشتتتر،ع ة ولهتتتا  تتتوة الالصتتتادرة عنتتت  تستتتل  بتتت

ل  ا وعجانب هذا ااختصتاف التشتر،عي، فتان  ترارات  4ستعل م أو  رار  دارن أن ي ر   أو  عد  
اللفو  السالي ل جلهور،ة الفرنست ة فتي ستور،ا ولبنتان، تكتون لهتا الصتفة اادار،تة  ذا كانتت 

 ا   5سصادرة عن  بالن ابة عن الحكولة اللح  ة

                                                 
(

1
)C.E. 22 juin 2007, Pascal, Req. n° 288206 

(
2
) C.C no 93-325, 31 aout 1993, et C.C no 93-327, 19 novembre 1993 – C.C. 

no96-374 DC du  9 avril 1996, Autonomie de la polynesie française-

A.J.D.A.1996 p371- C.C. n° 99-416 DC du  23 juillet 1999, Couverture maladie 

universelle, J.C.P.2000,I,no213. 
م

.د.
 .423قرارات المجلس الدستوري  ص مجموعة – 229/2111مراجعة طعن بالقانون رقم – 29/9/2111تاريخ 2/2111رقم قرار 

-42ص  1199، مجلة العدل 1199كانون األول  23تاريخ 1441( م.ش. قرار رقم 3)
 

، انطوان نهرا وآخرون/ 2112كانون الثاني  11تاريخ 291م.ش. قرار رقم
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 .12ص 1191، ورثة يوسف حاتم/ الدولة، م.إ. 1191كانون الثاني  9تاريخ 9( م.ش. قرار2)
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أن اللرستتوم التتذن  صتتدر عتتن اللفتتو  الستتالي و قضتتي بتعطيتتل جر،تتدة "  دفقضتت  ااجتهتتا
الد ار عن الصدور  لت  أجتل غيتر لستل ، هتو نتف  شتتراعي  نت  صتدر عتن حتاكم الدولتة 

تعطيتتتتل هتتتتذا ال، و"أن  1س"بلصتتتتاد ة اللفتتتتو  الستتتتالي فتتتتي و تتتتت كتتتتان الدستتتتتور ف تتتت  لعطتتتتال  
ن لم  كن  عت ،اادارن لجر،دة القتانون التذن ن ا أ ، علال  حكول تا  بر ولنعها لن الصدور، وان

الشتتتتار   صتتتتد بك لتتتتة تتتتتدبير حكتتتتولي   ا فتتتتانبلوجتتتتب تتتتتدبير حكتتتتولييتتتتنفو ع تتتت  التعطيتتتتل 
ن هتذا التفستير يجتب ا ختذ بت   نت  لتو فتر   ايا علا  الحكول ة بحسب تعر،فها القانون وان

 ها بتتال العكتتل  صتتبحت عبتتارة تتتدبير حكتتولي خال تتة لتتن كتتل لعنتت  و كتتون الشتتار  استتتعل
 ،فا تتدة ا لتتر التتذن ا يجتتوا تصتتور حصتتول  لتتن شتتار  يتتان الكتتالم و عتترذ  وتتت  القانون تتة

ستت لا وأن ك لتتة تتتدبير حكتتولي لهتتا فتتي لرتتة القضتتاد اادارن لعنتت  لعتتروذ  نهتتا تستتتعلل 
،تضت  للتا تقتدم أن واضتس القترار اللتذكور  صتد عنتد  عطا ت  و  لتعر،  نظر،ة كبيرة النتتا جا

حكول ة ل تدابير التي يتخذها فتي لستا ل اللطبوعتات أن يخترج ت تم التتدابير صفة ا علا  ال
لجتتترد اشتتتتلا  لرستتتوم التعطيتتتل ع تتت  تب تتتان "و ، 8س"لتتتن دا تتترة اختصتتتاف اللحتتتاكم اادار،تتتة

السبب الذن استوجب هذا التدبير ا  رير بحد ذات  صفة العلل الحكولي و حولت   لت  علتل 
 ا 3س"فال ي ثر في لاهيتها  يراد سبب التعطيل  دارن  ن صفت  لستلدة لن القانون 

 

 نماذج عن قرارات إدارية معفاة من الرقابة بنٍص خاص ثانيًا: 
 

كثيرة  هي النلاذج عن الحاات التي أ تدم فيهتا اللشتتر  ع ت  تحصتين  تراراٍت  دار،تة  -837
ل تتة لتتن ر ابتتة لج تتل شتتورى الدولتتة، و لنتتس تقتتد م الطعتتن بتتأن علتتل  دارن ذن صتتفة تنظ 

يتختتذ تنفيتتذا  احكتتام هتتذا القتتانونا وبستتبب خطتتورة هتتتذا  ،عالتتة أو ذن صتتفة  فراد تتة خاصتتة
كلتتا ذكرنتتا فتتي لقدلتتة هتتذه  -لقضتتادالتتنف ولخالفتتت  للبتتدأ دستتتورن هتتو حتت  ال جتتود  لتت  ا

                                                 
(1 )

حنما غصمن/ الدولمة، ، 1142األول كمانون  21تاريخ  49م.ش. قرار رقم 
-1141مجموعمة قمرارات مجلمس شمورى الدولمة 

1142 
 .221ص 

-1131، مجموعمة القمرارات 1132نيسمان  29تاريخ  12م.ش. قرار رقم  -.11ص 1133-1131، مجموعة القرارات 1131آ   11تاريخ  42( م.ش. قرار رقم 2)

.139ص 1133
حنما غصمن/ الدولمة، ، 1142 كمانون األول 21تاريخ  49م.ش. قرار رقم  -

مجموعمة قمرارات مجلمس 

 1142-1141شورى الدولة 
.229ص 

 

(3 )
حنما غصمن/ الدولمة، ، 1142كمانون األول  21تماريخ  49م.ش. قرار رقم 

-1141مجموعمة قمرارات مجلمس شمورى الدولمة 

1142 
.221ص 
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فتتتتان القضتتتتاد  حتتتتاو  تضتتتتيي  نطتتتتا  هتتتتذا ااستتتتتثناد، لعتلتتتتدا  ع تتتت   اعتتتتدة تفستتتتير  -الفقتتتترة
ا وأولتتتت  نتتتتتا ج هتتتتذا  1سة ولحصتتتتورة،  وعتتتتدم التوستتتتس فتتتتي تفستتتتيرهااستتتتتثنادات بطر،قتتتتة ضتتتت   ق

التضتتتتيي  هتتتتو  بولتتتت  طعتتتتن اابطتتتتا  لتجتتتتاوا حتتتتد الستتتت طة باعتبتتتتار أن هتتتتذا الطعتتتتن يتع تتتت  
 ا   8سبلشروع ة ا علا  اادار،ة وا  لكن استبعاده  ا  بنٍف صر، 

تتن لتتن ر ابتتة اابطتتا  يبقتت   تترارا   ،ورغتتم هتتذا الحظتتر  دار،تتا ، بحيتتث تظهتتر فتتان القتترار اللحصَّ
 لرة جديدة انعدام الرابطة بين لراجعة اابطا  وتكو،ن أو طب عة القرار اادارنا

 تتترارات لفتتتتي الجلهور،تتتة فتتتي لتتتا يتع تتت  بقضتتتا ا لتتتوظفي ولتتتن ا لث تتتة التتتتي  لكتتتن ذكرهتتتا  "
و" رار لدير عام الجلارم بالشطب واا قاذ عن العلتل ،  3س"ولستخدلي ا و اذ ااسالل ة

 ن طر،تت  لتتن طتتر  اللراجعتتة اادار،تتة أو القضتتا  ة"، فتتان  -بلوجتتب القتتانون -خاضتتس غيتتر
ااجتهاد  فسر هتذا الحظتر بأنت  ا  شتلل بتأن حتا  طر،ت  اللراجعتة لتجتاوا حتد الست طة لتا 
لم  أت نف صر،   قضي باستتبعاده لتس الطتر  ا خترى  ن اللراجعتة لتجتاوا حتد الست طة 

ستل  بالر ابتة ع ت   انون تة التتدابير اادار،تة، وأن الحرلتان لتن تعتبر الضلانة ا خيرة التي ت
للارستتتها  كتتون لشتتجعا  ع تت  لخالفتتة القتتانون فتتي لتتا تتختتذ اادارة لتتن أعلتتا  لتتس لتتا يترتتتب 

بالنستبة ل لراست م ، و  4سع   هذا الوضس اللخل لن  شاعة الفوض  وتعر،  الحكم لاللتهان
فقتتتد أجتتتاا القتتتانون  صتتتحاب التصتتتر،حات أن  التتتتي تحصتتتر الحقتتتو  اللكتستتتبة ع تتت  الل تتتاه،

احة هتذا التنف ر يرفعوا ط باتهم ألام اللحاكم اادار،ة ع   شكل دعوى تعتو  ا وتحتو  صت
دون سلا  دعوى اابطا ، فتكون هذه التدعوى غيتر لستلوعة  نهتا ترلتي  لت   عتادة الحتا  

باابطتا ،  لت  لنتس   ل  لا كانت ع     بل تصف ة الحقو  اللكتسبة، وت دن في حا  الحكم
استتتعلا  الل تتاه فتتي ا وجتت  العالتتة اللقتتررة باللشتترو  اللوضتتو  لهتتذه الرا تتة، لتتس لتتا يترتتتب 

القترارات التأديب تة التتي تصتدر "، و 5سع   ذلتم لتن و ت  لستير اللرفت  العتام اللنشتأ لتحق قت "
كالتتا  وهتتو هي تتة تصتتدر  تترارات  دار،تتة ولتت ل أح عتتن لج تتل التأديتتب لقتتوى ا لتتن التتداخ ي،

لن  انون تنظ م  وى ا لتن التداخ ي الجديتد، ع ت  أن ا  148 اللادة ضا  ةا حيث تقضي 
                                                 

 .91ص 1191الداخلية، م.إ. وزارة  -، دمحم أمين فارو/ الدولة1191نيسان  29تاريخ 441( م.ش. قرار رقم1)

 .122ص 1191، راضي أبي راضي/ الدولة، م.إ. 1191أيار  22تاريخ  931( م.ش. قرار رقم 2)

 .4ص 1199، مصطفى الصلح/ مفتي الجمهورية اللبنانية، م.إ. 1199تشرين األول  4تاريخ 1111( م.ش. قرار رقم3)

 .31ص 1121ان قيقانو/ إدارة الجمارك العامة، م.إ. ، أنطو1121كانون الثاني  2تاريخ 1( م.ش. قرار رقم 4)

423ص 2م 1111، الرهبانية اللبنانية المارونية / الدولة، م.ق.إ. 1111نيسان  22تاريخ 491( م.ش. قرار رقم 2)
.
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 ذلتتم فتتي بلتتا والقضتتا  ة، اادار،تتة اللراجعتتة طتتر   لتتن طر،تت  أنتقبتتل  تترارات هتتذا اللج تتل 
 القضتتتتاد طر،تتتت  عتتتتن التعتتتتو   ط تتتتب أو الستتتت طة حتتتتد لتجتتتتاوا اابطتتتتا  أو التتتتنق  ط تتتتب
تتن بصتتورة كال تتة  تترارات هتتذا اللج تتل، بعتتد أن قتتد جتتاد هتتذا التتنلو  ا"الشتتالل ف الجديتتد ل حص  

كتتان التتنف الستتاب  لصتتاغا  بعبتتارات واستتعة الدالتتة، لتتا دفتتس لج تتل شتتورى الدولتتة  لتت  رد 
 ا 1سالدفس بحصانة هذه القرارات

 ا أن هذا الحظر القانوني بعدم  بو  لراجعة  بطا   ترارات اللجتالل التأديب تة، أصتب  لرتوا  
رَّل ااجتهاد الحديث لبتدأ  بتو  الطعتن بكتل  ترار  دارن أو  ضتا ي ع ت  أنت  لبتدأ بعد أن ك

ذو   لة دستور،ة، وحت  ولو نفَّ القانون ع   هذا الحظر ذلتم بصتورة صتر،حة، فتان ع ت  
القاضتي استتبعاد تطبيتت  التنف تألينتتا  لتفتو  اللبتدأ القتتانوني العتام اللكتترل باجتهتاد اللج تتل 

 ا 8سالدستورن 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(
1
 1191وزارة الداخليمممة، م.إ.  -، ي.م./ الدولمممة 1191كمممانون الثممماني  11تممماريخ 111م.ش. قمممرار رقمممم ( 

 -.211ص 1199، ف.ح. ورفاقه/ الدولة، م.إ. 1199حزيران  21تاريخ  1141رقم م.ش. قرار -112ص

 .213ص 1199وزارة الداخلية، م.إ. -ع.ز/ الدولة –، ن.ح 1199تموز  11تاريخ 1299م.ش. قرار رقم 

(
2
، المفمتش الممتماز فمي األممن العمام 2112تشمرين األول  24تماريخ 2113ـ  49/2112م.ش. قرار رقمم ( 

 .الدولة ـ وزارة الداخلية والبلديات) المديرية العامة لألمن العام ( جوزف معول/
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 :خامسال صلالف
 التدابير الداخلية جزء من منظومة القرار اإلداري

 
التتتتتدابير الداخ  تتتتة هتتتتي التتتتتدابير التتتتتي يتحتتتتدد لجالهتتتتا داختتتتل اادارة بهتتتتدذ الترتيتتتتب  -832

، لتتذا فهتتتي  1س اادارن ل لرافتت  العالتتة وتستتييرها، اا وهتتتي ا توجتت  بطر،قتتة لباشتتترة لألفتتراداا
 ة احداث أثر  انوني لباشتر وحتا   ا داختل اادارةااا وا يترتتب ع يهتا أن  رارات غير  اب

أثر  انوني بالنسبة ل رير أن بالنسبة لكل شخٍف أجنبي عتن العتال ين بتاللرف  العتام اللتختذ 
ا  فالتتتدابير الداخ  تتة تعتترَّذ لتتن ختتال  دا تترة اللختتاطبين بهتتا، وااثتتار  8سالتتتدبير بخصوصتت 
فكانتتتتت الخصتتتتا ف اللليتتتتاة ، وستتتت طان اادارة ااستنستتتتابي باتخاذهتتتتاا  3س التتتتتي تتتتتنجم عنهتتتتا

                                                 
(1)A. de Laubadère & Y. Gaudmet

 
- Traité de Droit administratif

–Op. Cit. p
632 n

o1342.
 

(2) 
M. 

Waline – Traité de droit administratif, 9é éd. Paris 1963 p510 no 850
; G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit 

administratif
- Op. Cit. T1 p254.

 

11ص 1113توزيع منشية المعارف باإلسكندرية  -التدابير الداخلية -د. وهيب سالمة( 3)
.
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وعتتتتدم التتتتتأثير ع تتتت  الوضتتتتس القتتتتانوني  اللحتتتت ،الطتتتتابس التتتتداخ ي  –ل تتتتتدبير التتتتداخ ي هتتتتي 
 ا   1سل لعنيين بتنفيذه وكون   ستنساب ا  

غيتتر  اب تتة لطعتتن اابطتتا ،  ن آثارهتتا تبقتت  ضتتلن  -بلعظلهتتا–تتتدابير الداخ  تتة كانتتت اللتتذا 
ادارة، وحتت  لتو تجتتاوات آثتار التتدابير الداخ  تتة ل لوظت  اللط توب لنتت  تطب قهتا وانعكستتت ا

أن  طعتتن  ،طاللتتا أنتت  كتتان باستتتطاعة الريتتر ،ع تت  الريتتر،  فانهتتا ا تعتبتتر ضتتارة  بحتتد ذاتهتتا
 ا   3سالساب  ع   ، أو بالقرار  8سبالقرار الالح  اللبني ع   التدبير اللشكو لن 

ة التتدابير الداخ  تة وخصوصتا  التعتال م بتالتب ور أكثتر فتأكثر، حيتث لتم  عتد واليوم بتدأت طب عت
 ا 4سلقبوا  أن  كون لتعل ٍم الطب عة االرة وا  كون  ابال  ل طعن القضا ي

ه، بتتأن القتتترارات القاب تتة ل طعتتن هتتي جتتاد لتتن لنظولتتة القتتترار أوردنتتانتتذك  ر بلتتا ستتب  أن لتتذا 
اخ  ة لا ينطب  ع   كتل القترارات اادار،تة، فتاذا تتوافر فتي ينطب  ع   التدابير الدفاادارن، 

هتتذه التتتدابير صتتفات القتترار القابتتل ل طعتتن، فانهتتا تقبتتل هتتذا الطعتتن، وألتتا  ذا لتتم تتتتوفر هتتذه 
نلتا فقتط ا تقبتل الطعتن  لتا  الصفات فهذا ا  عني أن هتذه التتدابير ل ستت بقترارات  دار،تة، وان

لتتا  نهتتا   ن اللخاطتتب بهتتذه القتترارات ا ت حتت  بتت  ضتتررا  وا تتت ثر فتتي وضتتع  القتتانوني، وان
  ا  5سأعلا  احقة أو سابقة ع    رار  دارن 

 

 

 وستكون موضوعات هرا الفصل هي:

      الفقرة ا ول   الطب عة القانون ة ل تدابير الداخ  ةا
       أنوا  التدابير الداخ  ةا  ثان ةالفقرة ال

 
 نية للتدابير الداخليةالطبيعة القانو الفقرة األولى: 

                                                 
 .231ص 1م 2113لعام  12، طراد وياسين / الدولة، م.ق.إ. العدد 1111كانون األول  21تاريخ 119( م.ش. قرار رقم1)

 .491ص 2م 1119، داليا كبريته/ الدولة، م.ق.إ. 1112 نيسان 11تاريخ 219( م.ش. قرار رقم2)

(3)J-M. Auby & R. Drago- Traité de contentieux administratif
, Op. Cit.

- T.2  
p481 

no 1023
.
 

(
4
)A Iliopoulou- Quatre ans d'application de la jurisprudence Duvignères- RFDA 

2007 p477. 
(5) 

M. 
Stassinopoulos

 -
  Traité des actes administratifs –

Op. Cit.
 p75. 
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بقصد تسيير ن، لر وسي، وتخاطب الالر  ل التس س ي عنالداخ  ة التدابير تصدر  -839
،  1سللقتض ات اللص حة العالة وتسييره وفقا   أدادهالعلل العادن ل لرف  ع   نحو  كفل 

وهي تكتفي بلركا لتواضس ا يتعدى ليدان تطب ق  أطر "الح اة الداخ  ة ل لراف  
 ا   8سعالة"ال

وتستند  ل  فكرة "الوظ فة الل سستات ة" لادارة، التي تهدذ ل حفاظ ع   اادارة لكونها 
ل سسة، شأنها في ذلم شأن أن لنظلة اجتلاع ة ترلي  ل  تحقي  هدذ لحدد، وهذا 
 عني أنها تفسر وكأنها نشار تنظ لي ذاتي لادارة، بحيث تشكل ااجرادات والتدابير 

تتع   بالقا لين فع  ا  ل التعبير القانوني لهذا النشار، و تي تتخذها  حدى وسا الداخ  ة ال
 ا  3س ع   تسيير عج ة اادارة

 نها أوالر تس س  ة لوج  لن الر  ل  ل   ،لادن تنفيذٍ التدابير الداخ  ة  ن وا تحتاج 
ر الر  ل اللر ول الذن ي تام لعنو ا  بطاعتها وتنفيذها بدون لعارضة لن  أو اضطرا

فهذا التنفيذ الت قا ي،   ضاذ  ل   عدم  اب  ة أنوا  لنها استعلا  القوة اجباره ع   التنفيذا 
لطعن اابطا  لتجاوا حد الس طة  نها ا ت ح  ضررا  باللخاطبين بها أو اللعنيين 

 بتطب قهاا
ب افتقادهتا  لت  فأدت هذه ا سباب  لت  شتبهة كبيترة حتو  طب عتة هتذه التتدابير الداخ  تة، بستب

 ا 4سفهي في  سٍم لنها خاضعة ل طعن وفي  سٍم آخر ا تقبل الطعن ،لوحد  انونيٍ  نظامٍ 
وأغرب لا في هذه التدابير هتو أن تحديتد طب عتهتا يتو ت  ع ت  ن تة لصتدرها،  ذ لت ل هنتام 
أن لبتتادد عالتتة أو نتتف  تتانوني  حتتدد لاهيتهتتا ووستتا ل  صتتدارها، فن تتة لصتتدر العلتتل هتتي 

ا فكتان التستا   حتو  لعرفتة لتا  5سفي تحديد طب عت  ولدى اللوجبات التتي  فرضتهاا سال 
 ذا كانتتت لتتن ف تتة القتترارات اادار،تتة أم أنهتتا علتتل ذو طب عتتة خاصتتة لستتتق ةا فظهتترت حتتو  

 طب عة التدابير الداخ  ة جل ة آراد نوجاها بااتي   

                                                 
(

1
)

R. Odent
-
 contentieux Administratif

- Op. Cit. p973-974.
 

(2)C.E. 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt, S.1921. 3, p9, note Hauriou. 

 111مرجع سبق ذكره ص -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  3)

(
4
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p48. 
(5) L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, 

Op. Cit. 
 T2 p

275
. 
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    أوا   التدابير الداخ  ة ا تعد أعلاا   انون ة
    ا   التدابير الداخ  ة تصرفات  انون ة خاصةثان 

   ثالثا   تصني  التدابير الداخ  ة وفقا  لآلثار الناجلة عنها 
 

 

 التدابير الداخلية ال تعد أعمااًل قانونية أواًل: 
 

تأختتتذ هتتتذه النظر،تتتة بتتتالفكرة القا  تتتة بتتتأن التتتتدابير الداخ  تتتة لتتت ل لهتتتا صتتتفة ا علتتتا   -840
لقتصتتترة ع تتت  لجتتترد تفستتتير القتتتوانين وا نظلتتتة دون أن تضتتتي   لتتتت   القانون تتتة، لتتتا دالتتتت

أحكالهتتتا جديتتتدا ا ولكتتتن  ذا اتصتتتفت التعتتتال م أو ا والتتتر الداخ  تتتة بصتتتفة ا نظلتتتة اادار،تتتة 
ا وهنتتام لتتن الفقهتتاد لتتن لتتم  كتتت   بانكتتار صتتفة  1سفحين تتٍذ تعتتدو أعلتتاا   انون تتة  اب تتة ل طعتتن

اادار،ة بل اعتبرها بلثابة عل  تات لاد تة، ولهتذا تعتد أه  تة  ا علا  القانون ة ع   التع  لات
 صتتتتدار التع  لتتتتات وفقتتتتا  للنطتتتت  هتتتتذا ااتجتتتتاه لجتتتترد  لكان تتتتة ل ر ستتتتاد اادار،تتتتين ول ستتتتت 

ا  ن التتتر  ل اادارن  صتتتدرها احاطتتتة لر وستتت   بقصتتتده وعوجهتتتة نظتتتره فتتتي  8ساختصاصتتتا  
اللرفت  العتاما وهتي ا تنشتر عتادة   ستييربتلعينتة لتع قتة  لستألةتفسير القوانين وا نظلة فتي 

وا يوجتتتد فتتتي القتتتوانين لتتتا ي تتتام اادارة بتتتذلم، ولتتتن ثتتتمَّ تظتتتل كتتتاجرادات داخ  تتتة لوجهتتتة  لتتت  
ا تعرضوا ل لسادلة التأديب ةا   العال ين باللرف  في تالون باتباعها والعلل بلقتضاها وان

 
 

 التدابير الداخلية تصرفات قانونية خاصةثانيًا: 
 

بتتأن التتتدابير الداخ  تتة لتت ل لهتتا   لتتة  انون تتة  ا داختتل  ، عتبتتر أنصتتار هتتذه النظر،تتة -841
غيتر لنشتورة وا  حتتج بهتا هتي لين بها كونهتا غيتر لوجهتة  لتيهم، و اادارة، فا فراد غير ل ا 

للوظتت  لحتتدد  لوجتت ٍ  تتختتذ صتتورة ألتترٍ و تتد ا  3سأصتتال  ع تت  أن شتتخٍف أجنبتتي عتتن اادارة

                                                 
(1) 

R. 
Bonnard – Précis de droit administratif, 2é éd. Paris 1935 p198. 

(2) 
L. 

Roland – Précis de droit administratif, 10é éd. Paris no 131. 

(3) 
M. 

Waline –Précis de droit administratif, Paris, Montchrestien 1969 p212 no 395
.
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و تتد تتختتذ صتتورة ألتتر جلتتاعي لوجتت  لكتتل اللر وستتين وتتضتتلن ألتترا   لعينتتة،بصتتدد لستتألة 
 ا   1سبالتصرذ ع   نحٍو لحدد أو باالتنا  عن التصرذ

تقبتتتل الطعتتتن بالشتتترور اللقتتتررة ل طعتتتن بتتتالقرار  -لتتتن حيتتتث اللبتتتدأ –فهتتتذه التتتتدابير الداخ  تتتة 
هتذه التتدابير اادارن لن جانب كل شخف  لست  التتدبيرا  ا أن القضتاد يترد طعتن ا فتراد ب

ا وألتتتتا بالنستتتتبة نتتت  ا  قبتتتتل أن يتلستتتتم ا فتتتتراد بهتتتتاطاللتتتا أنهتتتتم غيتتتتر لختتتتاطبين بهتتتتا، كلتتتتا أ
ل لتتتوظفين اللختتتاطبين بهتتتذه التتتتدابير الداخ  تتتة، فتتتان هتتت اد لتتت ل لهتتتم لصتتت حة ل طعتتتن بهتتتذه 
نلتتتا تتنتتتاو  عتتتادة   عتتتادة تنظتتت م  التتتتدابير  نهتتتا ا تلستتتهم بحقتتتو هم ولصتتتالحهم الخاصتتتة، وان

هتتتتي تنتتتتتج آثارهتتتتا داختتتتل اادارة، لكنهتتتتا ل ستتتتت لصتتتتدرا  ل لشتتتتروع ة وأن لخالفتهتتتتا ، و اللرفتتتت 
، ولكنهتتتا ا تصتتتل  لتتت  حتتتد اعتبارهتتتا  تتترارات  دار،تتتة  8سبلوجتتتب  تتترار  دارن ا يرتتتتب بطالنتتت 

 ا   3س حتج بها ع   الرير وا تخضس لنظر،ة القرار اادارن 
دارة به اك هتا وأعلالهتا اادار،تتة، فتتاا فتوصت  التتدابير الداخ  تة بأنهتتا تصترذ  تانوني داخ تي،

وعقوباتهتتا الداخ  تتة تشتتكل بتتذاتها نظالتتا   انون تتا  خاصتتا ا فهتتذه التتتدابير الداخ  تتة اللعا تتب ع تت  
  يَّتكتلخالفتها بنظام عقابي خاف تتلتس بسلة  جبار،ة فتي هتذا النظتام القتانوني الختافا و 

نظتتام القتتانوني لتتادارة، تحتتددت ستت طة  صتتدار التع  لتتات بأنهتتا اختصتتاف داخ تتي ختتاف بال
ف تتت  بد تتتة صتتتالح ات اللتتتوظفين باصتتتدار هتتتذه التع  لتتتات والتتتتدابير ضتتتلن لنظولتتتة الهرل تتتة 

 الر اس ةا
ا تتصتت  بصتتفة القتترار اادارن، ذلتتم أن التتتدبير  ،وداختتل اادارة ل ستتت دا لتتا  كتتل التتتدابير

ج لعينتة، فتان هتذه التتدابير الذن  ظهر تعبير الس طة اادار،ة عن  رادتها بهدذ  حتداث نتتا 
تت حقتتا  لتن الحقتتو  اللقتتررة  ،يترتتتب ع يهتا  حتتداث أثتتر  تانون،تعتبتر  تترارات  دار،تة و  بتتأن لسَّ

بلقتضتت  القتتوانين وا نظلتتةا فهتتي بتتذلم ا تخت تت  عتتن ستتا ر القتترارات التتتي تصتتدرها جهتتة 
 ا  4ساادارة، بل تخضس في تكيي  طب عتها ل قواعد العالة

 

 

                                                 
(1)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, O

p. Cit
 p
22

6. 

(2)A. de Laubadère & Y. Gaudmet
 
- Traité de Droit administratif

–Op. Cit. p632 no 1343.
  

(3) 
F.P. 

Benoit - Le droit administratif Français, Paris 1968, p490. 

(
4
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p96 n

o
199. 
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 ف التدابير الداخلية وفقًا لآلثار الناجمة عنها تصني ثالثًا: 
 

اللو   ا كثر لنطق تة  قضتي بعتدم  دراج التتدابير الداخ  تة ضتلن طا فتة لتليتاة  ن  -848
نلا يتو ت  الحكتم ع يهتا  ذات طب عة خاصة لن أعلا  اادارة، أو أن تخضس لقاعدة واحدة وان

رادة لصتتدرها، فتتاذا ع تت  فحتتف لضتتلونها فتتي كتتل حالتتة ع تت  حتتدة والتعتترذ ع تت    صتتد وان
يره دون أن تضتتي  يكانتتت الستت طة التتتي أصتتدرتها  تتد  صتتدت بهتتا لجتترد تنظتت م العلتتل وتستت

جديدا   ل  أحكام القانون لم تعتبر  رارات  دار،تة، ولتن ثتمَّ ا تعتبتر لصتدرا  ل شترع ة، ألتا  ذا 
 انون تة كانتت اتجهت  رادة الس طة  ل   صدار تصترفات  انون تة ل التة تتضتلن ترتيتب آثتار 

خصتتتتتا ف القتتتتترار اادارن القابتتتتتل ، ولهتتتتتا  1س تتتتترارات  دار،تتتتتة واعتبتتتتترت لصتتتتتدرا  ل لشتتتتتروع ة
ألحقت ضتررا  يبترر  بتو  لراجعتة اابطتا  لتجتاوا حتد الست طة، فتاذا   نها، وتحديدا   8سل طعن

تتتوفرت هتتذه الخصتتا ف كتتان ل تتتدبير التتداخ ي صتتفة القتترار القابتتل ل طعتتن، ألتتا  ذا لتتم تتتتوفر 
 ا 3سالخصا ف بقي لهذه التدابير لجرد الطب عة الداخ  ة غير القاب ة ل طعن هذه

فهذه التدابير الداخ  ة  لا تكتون لجترد توجيهتات ولقترحتات وآراد غيتر ل التة توجههتا اادارة 
 تعتد لتن  بيتل القترارات أو تكون لقي  دة ل لوظفين، وفتي الحتالتين الالسترشاد بها في العلل، 

 تول  تتتد بتتتذاتها أثتتترا   انون تتتا ، وهتتتي  ذ تستتتتهدذ تنظتتت م وتستتتيير هتتتا ا تقيتتتد أحتتتدا  وا ن ،اادار،تتتة
تا  اادارة ا تكفتي  العلل داخل الجهاا اادارن، فان اللص حة التتي  لكتن أن  حتتجَّ بهتا علَّ
لتبر،ر ط تب اابطتا ، طاللتا أن هتذه القترارات ا تضترو بلركتا اللوظت ، تطب قتا  للبتدأ وحتدة 

ادارن، التتذن  لنتتس اللتتر ول لتتن أن يتتدخل فتتي نتتاا   ضتتا ي لتتس ر ستتا    ستتباب الجهتتاا ا
ترجس  ل  لجرد لصت حة اللرفت ، فتاللوظ  ل ستت لت  لصت حة شخصت ة لباشترة فتي الطعتن 

 ا 4سفي القرارات اللتع قة بتنظ م اللرف  أو بك ف ة أداد أعلا  وظ فت 

                                                 
(1) 

Ch. 
Debbasch

 
- droit administratif

-Ed Cujas 1969 p294
; 
J.F. Lachaume 

- La hiérarchie des actes 

administratifs exécutoires en droit public Français, O
p. Cit.

 p
79.

 

(2) C.E. Ass. 29 janvier 1954, Institution Notre Dame du Kreisker, A.J.D.A.1954.II bis p5, chron. F. Gazier et M. Long.  

(3)
J.F. Lachaume 

- La hiérarchie des actes administratifs exécutoires en droit public Français, 
Op. Cit

 p
83

. 

(4 )
د. محمود عاطف 

م -الوسيط في القضاء اإلداري -البنا
رجع سابق
 .293ص 
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بالنظتام القتانوني ل لوظت  العتام لتن حيتث في الحالة التي تتع   فيها هذه التتدابير الداخ  تة و 
حقو  الوظ فة والت اااتها، حين ٍذ تكون ل لوظ  لص حة شخص ة في الطعن  ن   كتون فتي 

 ا  1سلركا خاف  ااد القرار اللطعون ف  
وبالحق قة فان كثيرا  لن التدابير الداخ  ة لا تنعكل آثارها ع   ا فراد لتعال هم لس لوظفي 

ين بها  انونا ا ولكن ذلم ا  عني أن هذه التدابير تول  د بذاتها آثارا   انون ة  ااد اللرف  الل تال
ا فرادا  ذ ا تعدو هذه التدابير أن تكون تطب قا  لقرار ساب  أو تلهيدا  لقرار اح ، هي في 

جيهها الحالتين ا تول  د بذاتها آثارا   انون ة بالنسبة ل جلهور، ع   أن هذه التدابير رغم تو 
فقد تتحو   ل   رارات تلل بذاتها لصال   ،الظاهرن  ل  العال ين داخل الجهاا اادارن 

ا فراد، ول تعرذ ع   طب عة هذه التدابير، فان اللع ار الشك ي لن  كون لجد ا ، بل يتمو 
، فاذا تبين أن لصدرها أراد بها  لاام ا فراد  8سذلم لن خال  لضلون القرار وآثاره

ولا  ذا كانت  رادت  لنصرفة  ل  اتخاذ  رار ول ل لجرد تدبير توجيهي  حكام ،  3س انونا  
ول تعرذ ع   ن ة لصدر التدبير  لكن ااستعانة بعدة عناصر، كلدى س طة ،  4سالقانون 

،  ن  رادة نشره تعني أن لصدره في اتخاذ  رارات ت ام ا فراد، ونشره في الجر،دة الرسل ة
 ا 5سترتيب لفاعيل هذا العلل اادارة ترغب في

 

ذا عتتتدنا للتتتا بتتتدأ بتتت  هتتتذه الفقتتترة، بتتتأن و  -843 عتتتدم احت تتتاج العلتتتل  ن  جتتترادات تنفيذ تتتة، ان
 نكتتتار صتتتفة  وا يبتتتررلع تتتارا  لتحديتتد طب عتتتة القتتترار اادارن،  ال ستتتعنتتت  حجتتم ا ثتتتر النتتتاجم و 

نوني النتتاجم عتتن القتترار القتترار اادارن عتتن التتتدابير الداخ  تتةا  نتت  ا  شتتترر فتتي ا ثتتر القتتا
نلتتا  كفتتي اضتتفاد هتتذه الصتتفة ع تت  تتتدبيٍر لتتا   اادارن أن  كتتون لتصتتال  بتتاللجتلس ككتتلا وان

ف عد التدبير التذن تتختذه اادارة  ترارا   ،أن   كون لتع قا  بتنظ م اللجتلس لن جانٍب لن جوانب 
القترارا فكتل  ترار   دار،ا ، ولتو كتان أثتره لقصتورا  ع ت  اللر وستين الخاضتعين لست طة لصتدر

صادر عن س طة  دار،ة  عد  رارا   دار،ا  لا دام  د تناو  بالتريير ا وضا  القانون تة اللتع قتة 

                                                 
(1)

د. محمود عاطف  
ا - البنا

لمصدر نفسه
 .294ص 

(2)
G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit administratif
- Op. Cit. T1 p258.

 

(3)J-M. Auby & R. Drago- Traité de contentieux administratif
, Op. Cit. TII

, p
480 no 1023.

 

(4) C.E. 6 janvier 1925, Association des retraités, Rec p130 

(5) C.E. 22 juin 1949, de la Rebertie, Rec. p295. 
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بطا فتتة لتتن النتتال فتتي نطتتا  لرفتت  بذاتتت  أو فتتي حتتدود لجتتا  لعتتين لتتن لجتتاات النشتتار 
ال م  دار،تة ا لذا فان لن الفقهاد لن  ضت  بقبتو  الطعتن بهتذه التتدابير اللستلاة تعت 1ساادارن 

دة لتن أن   لتة  التي تبق  خاضعة للراجعة اابطا  لتجاوا حد الس طة حت  لتو كانتت لجترَّ
 ا    8ستنظ ل ة

 نهتا غيتر لبن تة ع ت  أن أستال  تانوني لقبتو ،  ،هذه التصتن فات ل تتدابير الداخ  تة تنتقدفا
، ولتن  قترأ  3سة بن  النتيجتة الحكل تة ع ت  حيث تاٍت وجيهتوحت  اجتهادات لج ل الدولتة ف تم تت

ا ستتباب التتواردة فتتي ا حكتتام القضتتا  ة ل تلييتتا ف لتتا  ذا كانتتت هتتذه التعتتال م ت حتت  ضتتررا  أم 
هتتي  تترارات  دار،تتة الداخ  تتة  دابيرهتتذا التلييتتا، بحيتتث  صتتعب  نكتتار أن التتت وهتتنا، يتبتتين 

 ا 4سحق ق ة
 
 

 : أنواع التدابير الداخليةةثانيالفقرة ال
 

ود السابقة  ل  أن التدابير الداخ  ة هي  رارات  دار،ة تخضس ل نظام انتهينا في البن -844
 ذا توافرت فيها شرور القرار  ،لطعن لتجاوا حد الس طةقانوني لهذه القرارات، وهي تقبل اال

القابل ل طعن، أن صدورها عن س طة  دار،ة واتجاه  رادتها اللنفردة احداث أثر ل ام لجهة 
لخاطبين بهذه التدابير،  ا أن هذه القرارات في أصناٍذ لنها ا تقبل الأو ا فراد اللوظفين 

الطعن ألام القضاد  لا  نها ا ت ثر في اللركا القانوني ل لوظفين اللخاطبين بهذه 
التدابير أو  ن لها صفة القرار التلهيدن أو التتأكيدن لقرار ساب ا ولن يتابس التطور 

الداخ  ة وتحديدا  التعال م  الحا أن ل ل فقط التدابير ذات  ااجتهادن والفقهي لن التدابير
نلا أدخل ااجتهاد لن  الطب عة التنظ ل ة هي التي تقبل الطعن وتعتبر  رارات  دار،ة، وان

                                                 
(1)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, 

Op.Cit.
 T

1
 p
234

. 

(
2
)Levantal, L- Dalloz1954, Chron. P99 Cité par:N'Guyen Van Bong-  Décision 

exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit p 111. 
(

3
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit 

p111 . 
(

4
)N'Guyen Van Bong-  Décision exécutoire et décision faisant grief - OP. Cit 

p114 . 
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ا  وهذه التدابير الداخ  ة هي ع   عدة أنوا   1سضلنها أ ضا  التعال م ذات الطب عة االرة
 ااتي  هي

      عال م التفسير،ةوالت أوا   التع  لات
        التوجيهات ثان ا   
      ة واالرةالتنظ ل  ال مالتعثالثا   
     التدابير الداخ  ة اللخاطبة لألفرادرابعا   

 
 والتعاميم التفسيرية التعليمات أواًل:

 

التفسير هو العل  ة التي تهدذ  ل  تبديد الرلو  في النف، عبر الفصل بين  -845
عددة، وتركيا لعن  النف ولنس أن انحراذ في فهل ا وتعددت ااراد الف سف ة  رادات لت

حو  تحديد طب عة العلل التفسيرن، فهو  لا علل تعر،في يدلل أو  عي  ن لعن  العلل 
ر را  ،أو  كون العلل التفسيرن بشكٍل كالل ،اللفسَّ  هو علل لن نتاج  رادة اللفس  

شكل القرار الواارن أو التوج   أو التعل ما ورغم ، قانون ةالتفسير اادارن لألعلا  ال  أخذو 
عدم  اب  ة هذه القرارات التفسير،ة ل طعن لتجاوا حد الس طة،  ا أنها  د تكون لصدرا  
التاالات أو لوجبات  انون ة، ع   ا  ل ع   عات  اللوظ  استنادا  للبدأ الخضو  أو 

 ا  8سالطاعة اللفرو  ع   اللر ول تجاه ر  س 

                                                 
(

1
)G. Koubi -L'administration n'est jamais tenue de prendre une circulaire- AJDA 

2003 p1446; Iliopoulou, A - Quatre ans d'application de la jurisprudence 

Duvignères- RFDA 2007 p477; E. Péchillon Mesure d'ordre intérieur et 

réglementation par voie de circulaire : les limites du contrôle de l'activité 

pénitentiaire- Recueil Dalloz 2003 p. 1585; Rémi Keller- Du nouveau dans les 

relations administration-citoyens ? AJDA 2006 p 1107; F. Donnat& D. Casas - 

Les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une 

instruction font grief- AJDA 2003 p487; J. Guez - La « normalisation » du 

recours pour excès de pouvoir contre les circulaires et instructions 

administratives- AJDA 2005 p2445.  

(
2
) P. Combeau - Réflexions sur les fonctions juridiques de l'interprétation 

administrative-RFDA 2004 p1069.  
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 عطيها الر ساد  ،فهذه التع  لات واللذكرات اادار،ة هي في الوا س توص ات خط ة
بهدذ تقد م تفسير لوحد ل قوانين وا نظلة التي  ،التس س يين للر وسيهم في اادارات العالة

ا و كون  1س، دون أن تضي  أن  اعدة تنظ ل ة جديدة  ل  هذا النفيتوجب ع يهم تطب قها
 ،هم لوظفو اادارات والل سسات العالة واللصال  اللستق ة ،ذه التوص اتاللعنيون به

وتنفيذ لضلونها  نهم ل الون بالخضو   حكام الس طة  ،الذين ي تالون با خذ بها
ا ولن الناح ة النظر،ة، فان هذه التوص ات التي تصب في خانة تحسين العلل  8سالتس س  ة

ل  ك ف ة تطبي  القانون، ا ت ثر لن  ر،ب أو بعيد في لخت   هذه اادارات واارشاد  
، فهي تبق  أعلاا  لحايدة بالنسبة لهم ا تنفعهم وا  3سع   أوضا  اللتعال ين لس اادارة

 تضرهم بشيدا 
حرف ااجتهاد دا لا  ع   التذكير بأنها غير لوجهة  ل  اللواطنين أصال ، وبالتالي  لذا

ني عدم  بو  اللراجعة لتجاوا حد الس طة في كل لا يتع   فهم غير لعنيين بهاا وهذا  ع
حيث  صرو لج ل الدولة ع   أن التعال م اللجردة لن الطابس التنظ لي  ا 4سبهذه التدابير

ا بقيت  اب ة  ا حكام التنظ ل ةا تنطب  ع يها  التي تفر  نشر التعال م التنظ ل ة، وان
 ذا علدت اادارة  ل  نشر التعل م التفسيرن فان   ، ولكن 5سل طعن بدون التقيود بأن له ة

 ا  6سل طعن  صب   ابال  
 بتفستير القتوانين وا نظلتة اللرع تة ااجتراد بألانتةٍ ، هتذه التع  لتات أو اللتذكراتعادة ، تكتفي 

، أو وضتتس  2ستضتتلن شتترحا  لنصتتوف  انون تتةبتتل ت ، 7سجديتتدة ةدون  ضتتافة أ تتة  اعتتد وصتتد ٍ 

                                                 
(1)C.E. 26 avril 1978, Minjoz, AJDA 1978 p673; 

C.E. 6 février 1991, M. Léger, RDP 1991 p1734.
 

 113ره ص مرجع سبق ذك-الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  2)

(
3
)
 
C.E. 10 juillet 1995, association "Un Sysiphe", req. n°162718.

 

(4)C.E. 21 octobre 1970, Syndicat. Général des fonctionnaires des impôts F.O et syndicat national des agents de direction de 

contrôle et de perception des douanes de France et d'outre-Mer, Rec. p596
.
 

(
5
) C.E. 27 mai 1987, Arnaudies, Leb. p. 187 . 

(
6
) M. Deguergue - Nature et régime juridiques des circulaires ministérielles- 

AJDA 1991 p802. 
 112مرجع سبق ذكره ص -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(   9)

(8) C.E. 23 février 1966, Association syndicale économique de la ZUP toulousaine et autre, Rec. P131; C.E. 30 mars 1981, 

Association des familles des centres de réédiction pour déficients mentaux et autres, Rec. P170; 
C.E. 2 juin 1999, M. 

Alain Meyet, req. n° 207752.  
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أو تتضتتتلَّن توجيهتتتات حتتتو  ك ف تتتة تطبيتتت   ، 1سالشتتترور التتتواردة فيهتتاالتع  لتتات حتتتو  تطبيتتت  
ا  وتقتصتر ع ت   8سفي  راراتت  الالحقتة لعينٍ  القانون، وتحثو اللخاطب بها ع   التاام لسارٍ 

هتتتي  ، عتتتادة نقتتتل لضتتتلون التتتنف القتتتانوني ا ع تتت  أو شتتترح ، بحيتتتث تكتتتون القاعتتتدة االتتترة
ستتواد  أكتتان التتنف تشتتر،ع ا   ، 3س م التفستتيرن التتواردة فتتي التتنف ا ع تت  ولتت ل فتتي التعلتت

أو   4س
، فهتتتي ا ت حتتت  أن  5ستنظ ل تتتا  أو حتتتت  توجيهتتتات ااتحتتتاد ا وروعتتتي التتتتي لهتتتا صتتتفة النفتتتاذ

 ا 6سلظ لة باللعنيين بها
 

التتواارن الصتتتادر عتتتن  تعلتتت مال"  لتتتن التعتتال م التفستتتير،ة التتتي ا تقبتتتل الطعتتنتعتبتتر  -846
،  7س"ذن يتع   بنقل الطالب بين ل سستات التع ت م الرستلي والختافوا،ر التع  م الفرنسي وال

الصتتادر عتتن وا،تتر العتتد  الفرنستتي واللتع تت  بحتت  تفتتت ش لكاتتتب اللحتتالين والتتذن  تعلتت مال"و
اللذكرة ااعالل ة اللتع قة بللارستة ، " 2س"اعتبر وكأن  تفسير لألنظلة تلالا  كلا سن   اللشر  

تتتر النصتتتوف القانون تتتة اللرع تتتة ااجتتترادحتتت  ااضتتتراب فتتتي ت فا،تتتون فرنستتتا ،  9س"،  نهتتتا تفس  
كتتتتاب وا،تتتر اللال تتتة  اللوجتتت   لتتت  ألانتتتات الستتتجل العقتتتارن لتجليتتتد العلتتتل بلطالعتتتة ستتتابقة "

صتتادرة عتتن هي تتة التشتتر،س وااستشتتارات فتتي واارة العتتد ، واعتلتتاد اللطالعتتة الجديتتدة اللتع قتتة 
ن فيهتتا ك ف تتتة تطبيتت  ا نظلتتتة عبتتدا التتتتي تبتتي   لطالعتتتة  دارة لستشتتف  ب" ، 10س"بتتذات اللوضتتو 

التعلتتت م الصتتتادر عتتتن ر استتتة لج تتتل "،  11س"تتتتألين العلتتتل فتتتي اللستشتتتف  اللتتتذكورباللتع قتتتة 
                                                 

(1) C.E. 29 mars 1957, Fédération nationale des syndicats d'utilisateurs et transformateurs de laits, Rec. P222; C.E. 5 mai 1961, 

Société librairie Aristide Quillet et Société Cabus et Raulot, Rec. p297. 

(2) C.E Ass.26 octobre 1956, Association des combattants de la paix R.D.P 1957 p540; C.E. 11 décembre 1964, Union nationale 

des associations générales d'étudiants de France, Rec. P632. 

(
3
)

J-M. Auby & R. Drago- Traité de contentieux administratif
, Op. Cit.TII

, 
p482 

no1024
.
 

(4)
C.E. 4 février 2004, OPHLM de Seine-et-Marne, req. n° 248647.   

 

(5)
C.E. 11 février 2002, communauté d'agglomération de Laval et autres SA 

Gillot, n°231873.  

(6)C.E. 23 avril 1975, sieur Escard, req. n° 96432
.
    

(7) C.E. 19 juin 1992, Département du puy-de-Dôme, R.F.D.A. 1993 p689, Concl. M. Pochard
.
 

(8) C.E. 15 mai1987, Ordre des avocats à la cour de Paris, R.F.D.A 1988 p145 Concl. Marimbert
.
 

(
9
)C.E. 31 juillet 1996, Synd. nat. radio-diffusion et television, RFDA 1996 

p1052.  
 .491، ص1119رة المالية ، م.ق.إ.وزا-، داليا كبريتة/الدولة12/4/1112، تاريخ 219(  م.ش  قرار رقم 11)

تاريخ 923( م.ش. قرار رقم 11)
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الواراد واللتضلن لفتت نظتر اادارات والل سستات الخاضتعة لست طة اللج تل التتأديبي العتام 
اللج تتل ر،ثلتتا تب تت    لتت  وجتتوب التر،تتث بتستتو ة الوضتتس اللتتالي ل لوظتت  اللحتتا  ع تت  هتتذا

ا فهتتذه التعتتال م تقتصتتر ع تت  ااعتتالم  1س"اادارة اللختصتتة  تتراره النهتتا ي بشتتان هتتذا اللوظتت 
بلضلون النصوف أو ع   تفسيرها أو ع ت  شترل لضتلونها وع تان ك ف تة تطب قهتا أو ع ت  

بتتل ا تق دعتتوة اللتتوظفين لتقتتد م لع ولتتات وع انتتات حتتو  ألتتٍر لتتا، هتتي لتتن التتتدابير الداخ  تتة
 ا 8سالطعن ألام لج ل شورى الدولة

 
 التوجيهات   ثانيًا:

 

الس اسة التي  ،ع   وج  لسب  ،التوج   هو الوث قة التي تحدد اادارة لن خاللها -847
لعلل ا أو تهدذ  ل  ترشيد التي تتلتس فيها بس طة  ستنساب ة،ستعتلدها في الل ادين 

في توحيد آل ة اعتلاد الحل اللوحد في  ضا ا ا سل التي تساهم ، أو اارشاد  ل  اادارن 
ا  صدر تبني نفل اللعايير اللشتركة ل قرارات اادار،ة اللخت فةاادار،ة اللتشابهة، ول

ا  لنس لن أن  صدر التوج   لن الس طة ذاتها التي التوج   لن س طٍة ع  ا، لكن هذا 
 ا 3سا ل س طةتوض  ف   ك ف ة للارسته تحاو  أن تخضس نفسها لنظام ذاتي

،  4سوالتوج   ا  ألر أو  فر  اتخاذ  جراد لعين، كلا ا  فر  أن لوجب بص رة آلرة
ا  ل لعنيين حر،ة لخالفة توص ات ، وغالبا  لا  صدر  نلا  كتفي باا ترال أو باارشاد تارك

وا الواراد هذه التوجيهات التي ل ل لها طب عة تنظ ل ة، وا تخضس للراجعة اابطا  لتجا
تستهدذ هذه التوجيهات، تحديد اللبادد التي يهتدى بها في بحث ، و  5سحد الس طة

الحاات الفرد ة ولكن بشرر أا  عتبر نفس  لقيدا  بها، وأن ا  حو  نف تشر،عي أو 
وا  عود لها  ،طب عة آلرةلها ل ل باصدار هذه التوجيهات، التي تنظ لي ألام س طة الوا،ر 

                                                 
 .311ص 1م 1111وزارة الداخلية، م.ق.إ.  -، جورج قطار/ الدولة1111شباط  2تاريخ 299( م.ش. قرار رقم 1)

 21تاريخ 921( م.ش قرار رقم  2)
11أيار 

 .211ص 1111، ديا /الدولة، م.ق.إ. 19

.  14ص1114وزارة االقتصاد الوطني، م.ق.إ  –، المصانع الوطنية للجوت / الدولة 1112كانون األول  21تاريخ 13 –41/12( مجلس القضايا قرار رقم3)
  
 

(
4
)C.E. 2 avril 2003, Syndicat national des huissiers de justice , Req n° 245381.  

(5) C.E.29 juin 1973, Société. Géa, A.J.D.A. 1973 p587; C.E. 29 juillet 1994, Ministre de l'éducation nationale c/ Epoux 

Gentilhomme, Rec. P371. 
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عندلا تتخذ اادارة القرارات الفرد ة اللطابقة لهذا التوج  ، و  ا 1س انون ة أن تخال  أ ة  اعدة
 ل  تقييد  ، ن اادارة هي التي علدت بارادتها ،قرارات غير لشروعةبالفال  لكن وصفها 

 قرو لذا  ا 8سس طتها ااستنساب ة بلوجب توج   أرادت أن تقي  د  راراتها الفرد ة بلندرجات 
، لجنة توا،س  عانات القرو  السكن ة ع   ا فراد  وع ة التوج   الذن وضعتااجتهاد بلشر 
 ا 3سبلداخيل اللالكين وا علا  التي ينوون الق ام بهاف لا يتع   شرور عدة وأ رَّت بلوجب  

  ا 4سبلوجب  شرور استفادة الضبار لن التر  ة، وحدد لتوج   الذن أصدره وا،ر الدفا وا
 

 ة واآلمرةالتنظيمي اميمالتع ثالثًا:
 

قبتتل آلتترة وذات صتتفة عالتتة، ت حتت  ضتتررا  وتالتعتتال م التنظ ل تتة، هتتي أنظلتتة حق ق تتة  -842
بالتتتتتالي الطعتتتتن ألتتتتام القضتتتتاد اادارنا وهتتتتي تعلتتتتل ع تتتت   رستتتتاد  واعتتتتد والتاالتتتتات جديتتتتدة، 

 لكتتن الطعتتن بهتا عتتن طر،ت  لراجعتتة اابطتتا  هتتي تكتستب تستتل ة القترار اادارن و وبالتتالي ف
 ا   5ساوا حد الس طةلتج

وتكتتتتون هتتتتذه التع  لتتتتات التنظ ل تتتتة صتتتتح حة  انونتتتتا ، عنتتتتدلا تتتتتدخل لوضتتتتوعاتها فتتتتي نطتتتتا  
اتخاذهاا فالواراد كلا لكل لست و  أو   خولين س طةاللو هذه التع  لات  لصدرن اختصاف 

في اتختاذ كافتة القترارات وجل تس التتدابير التنظ ل تة ااي تة  لت  حستن  ،عن اللرف  العام الح 
ا علتتتد  ، 6سستتتير العلتتتل فتتتي اادارات والقطاعتتتات اللستتت ولين عنهتتتا لتتت   القاضتتتي اادارن وان

، أو  7)ي حا  لتم  كتن أصتحابها يتلتعتون بست طة تنظ ل تة عالتةف -، بناد  ع   طعن بطالها

                                                 
(

1
)M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous: 
C.E. 11 décembre1970, Crédit foncier de France c/ delle Gaupillat et dame Ader, GAJA 2005 no

87 p593.  
(

2
)G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit administratif
- Op. Cit. T1 p367.

 

(3)C.E. 11 décembre1970, Crédit foncier de France c/ delle Gaupillat et dame Ader, GAJA 2005 n
o87 p590

. 

(4) C.E. 13 juillet 1962, Arnaud, A.J.D.A. 1962 p545, chron. J.-M. Galabert &
  

M. Gentot. 

(5)
J. 

Guez - La  normalisation du recours pour excès de pouvoir contre les circulaires et instructions administratives- AJDA 2005 

p2445.  
(6) C.E. 13 novembre 1992, Syndicat national des ingénieurs de l’aviation civile, A.J.D.A.1993 p221, obs. B. Mathieu. 

119مرجع سبق ذكره ص -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  9)
.
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أو  ذا ثبتت أنهتا تعتدت حتدود التفستير وخالفتت ،  1س ذا كانت صادرة عن ست طة غيتر صتالحة
    ا 8سالقانون اللفسر

ذا  ،  3سفتكتتتون  لتتتا لخالفتتتة ل قتتتانون أو لعدولتتتة ،للتتتن ا  ل تتتم صتتتالح ة  صتتتدارها صتتتدرتوان
وا  كتتون لهتتم أن   4سا  حتت  لألفتتراد أن يتلستتكوا بتع  لتتات غيتتر  انون تتةفتتي هتتذه الحتتاات و 

 ا  5سح  بااستفادة لن التدابير التي تقررها
أو  ضتتافة  ، 6سواعتتد جديتتدةتعلتتد  دارة غيتتر لختصتتة لتذرعتتة بستتكوت التتنف  لتت  خ تت   كتتأن 

، أثنتتاد تفستتيره بر تتاب التنف الصتتر،   علتتد التتوا،ر، ا أو 7سأحكتام جديتتدة  لتت  لرستتوم تنظ لتي
   ا 2ستنظ ل ة جديدة ل  وضس  واعد للرسوم، 
عنتتتدلا تبتتتدن اادارة رغبتهتتتا بتتتأن  كتتتون  ، 9سالتفستتتير،ةغيتتتر الطب عتتتة االتتترة  ،تعتتتال موتكتتتون ل 

 هتتي شتترر  ، فهتتذه الطب عتتة االتترة  ذا كانتتت لتتتوفرة فتتي التعلتت م ، 10سلتع  لاتهتتا الصتتفة االتترة
وخاصتتة  عنتتدلا يتت دن التعلتت م  ، 11سكتتاٍذ لجع تت   تتابال  للراجعتتة اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة

تتر، فانتت   لتتلو لوجتتب حلا تتة الثقتتة الشتترع ة  التفستتيرن  لتت  خ تت  حالتتة لخالفتتة ل تتنف اللفسَّ
 ها،تتدي ي، حيتث بتدا  لتتن توضت   التتنف فانت لقتتانونل لتوطنين و،خ ت  حالتتة لتن التتال استتقرار ا

 ا 18سا  وتعقيد ا  غلوض

                                                 
(1)

C.E. 6 février 1998, Rault et Renard, Juris-Data n° 050232.
 

 .92ص 1191وزارة الداخلية، م.إ.  -، أمين مخلوف/ الدولة1191شباط  21تاريخ  249( م.ش. قرار رقم2)

 . 1142ص 2م 2112، الغرفة الدولية للمالحة في بيروت / الدولة، م.ق.إ. 2112أيلول  2تاريخ  991( م.ش. قرار رقم 3)

(4)C.E. 30 septembre 1996, Murray, Juris-Data n° 047653; CE, 9 oct. 1996, Moyo : Dr. adm. 1997, comm. n° 12. 

(5)C.E. 25 octobre 1996, Martin, DA 1997, comm. n° 1.   
(6)C.E. 6 septembre 2006, syndicat national CFTC des personnels du ministere charge de l'agriculture, n°284903 

(7)C.E. 26 juin 1981, comité nationale pour la promotion sociale des aveugles   
(8)C.E. 26 novembre 1969, syndicat CGT-FO de l'office chérifien des phosphates, Rec p.54; C.E. 29 juillet 1983, D..., AJDA, 1983 

p690.  

(9)
C.E. 18 décembre 2002, Mme Duvignères, GAJA 2005 no116 p894; C.E. Ass. 

28 juin 2002, M. Villemain, AJDA 2002, p. 586
; C.E. 19 février 2003, société Auberge ferme des 

genets, n°235697;  C.E. 3 octobre 2003, M. Jean Marc X…, n°240270
; C.E. 29 septembre 2005, Conseil 

national de l'Ordre des medecins,RFDA 2005 p1873
  

(10)C.E. 6 septembre 2006, syndicat national des professionnels de la sante au travail, n°287527  

(
11

)Donnat, F- Les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou 

d'une instruction font grief- AJDA 2003 p487.  
(

12
)P. Combeau - Réflexions sur les fonctions juridiques de l'interprétation 

administrative-RFDA 2004 p1069.  



 

432 

تفسير،ة وأخرى تنظ ل ة في آن واحد، وهذا  عني  أحكالا  وكثيرا  لا يتضلَّن تعل لا  واحدا  
 بأحكالهابأن  ا  قبل الطعن بها عن طر،  اللراجعة لتجاوا حد الس طة  ا ف لا يتع   

 ا  1سالتنظ ل ة فقط
 

  اعتبرت تعال م ذات طب ع ة تنظ ل ة  اب ة لطعن اابطا  لتجاوا حد الس طةف -849
الذن ي ري بلوجب  وظ فة اللرشد  ،التعل م الواارن الصادر عن وا،ر الترع ة الفرنس ة"

التع  لات الواار،ة الصادرة عن وا،ر الداخ  ة "،  8س"الروحي في اللدارل الرسل ة العالة
وا،ر  لذكرة"،  3س"جا ا جانب تلهيدا  استبعادهم  ل  خارج البالدوالعد  التي تحدد طر  ح

ا شرا  العالة بو   أعلا  البناد تنفيذا   نظلة ااتوسترادات الصادرة عن الدولة والل الة 
ل الة ل قضاة و التعل م الصادر عن وا،ر العد  واللتضلن تع  لات آلرة "،  4س"ل ب د ات

اللتضلن و  البالغ الصادر عن وا،ر الداخ  ة"،  5س"الوطني ل قضادالعدليين والكتاب واللعهد 
تنظ ل ة لعينة تحت طا  ة سحب الع م والخبر لن كل جلع ة  باجراداتالجلع ات   لاام

التعل م الذن  فر  ف   الوا،ر شروطا  ينبري "،  6س"تخال  لضلون هذه التع  لات ولآلها
ن اللوظفون التابعون ل  التعل م الصادر " ، 7س"لن للارسة ح  ااضراب توفرها لكي يتلك 

التع  لات التنظ ل ة الصادرة " ، 2س"لتناا  عن السر،ة اللصرف ةباضي اقعن وا،ر اللال ة ال
التعل م الذن يتضلَّن  لاام اللر ول ساللوظ   أن " ، 9س"عن اللدير العام ل طيران اللدني

ا عن اللراسالت اللت بادلة لس الر ساد اادار،ين والتي تحون يود  التفت ش اللركان نسخ 
ن و   استعلا  تضل   الل والنفط كتاب وا،ر الصناعة "،  10س"ألرا  بتنفيذ  رار غير لشرو 

                                                 
(1)

G. Vedel & P. Delvolvé- 
Droit administratif

- Op. Cit. T1 p260; 
 

(2) C.E. Ass. 1er avril 1949, Chavenau, D.1949 p531, note Roland. 

(3) C.E. Ass. 7 juillet 1978, Syndicat des avocats de France, A.J.D.A.1979 p28, Chron. O. Dutheillet de Lamothe et Y. Robineau. 

 .19ص 1199وزارة األشغال العامة وبلدية الحدث، م.إ. -، الدكتور بيار دكاش/ الدولة21/3/1199تاريخ  914( م. ش. قرار رقم4)

(5)C.E. 9 avril 2004, Syndicat national force ouvrière des magistrats,req. n° 243001   
 وزارة الداخلية. -، جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات/ الدولة11/11/2113تاريخ  2114-132/2113( م.ش. قرار رقم 9)

(7) C.E. 28 Novembre 1958, Lepouse, A.J.D.A.1958 p128 

وزارة المالية غير منشور -الدكتور كمال عر  / الدولة 11/1/2114تاريخ 2114-129/2113( م.ش. قرار إعدادي رقم 1)
.
 

 .12ص 1192وزارة الداخلية، م.إ. -، حشبمي/ الدولة22/1/1192تاريخ  111ار رقم ( م.ش. قر1)

 وزارة الصحة. –رئاسة مجلس الوزراء  –، الدكتور كمال ميشال عر / الدولة 9/9/2114تاريخ :  2114-999/2113( م.ش. قرار رقم   11)
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حكام   فالها لترتيب  تبعا  لذكرة تتضلن ترتيب ح  االرة "،  1س"خاانات لحددة بعد  خال ها وان
ا  نتيجة االتحان، لن شأنها ا سلاد اللدرجة في جدو  التر  ة بحسب درجة ااستحق

اللل بذاتها باللركا القانوني ل لستدعي ف لا يتع   بح  االرة وهو لن االت ااات 
ا ساس ة التي تسود الس م العسكرن، و د أعرعت فيها اادارة عن  صدها في اتخاذ  رار 

 ا 8سنافذ ول ل لجرد توض   ل نصوف القانون ة أو تفسير لها
 

 ير الداخلية المخاطبة لألفرادالتداب رابعًا:
 

تتتا  اادارة، التتتذن  -850  ذا كتتتان اللختتتاطبون بالتتتتدابير الداخ  تتتة هتتتم غالبتتتا  اللوظفتتتون وعلَّ
 طب  قتتون هتتذه التتتدابير دون أن  كونتتوا لعنيتتين بهتتا لباشتترة ، لكتتن  لتت  جانبهتتا يوجتتد أنتتوا  لتتن 

ح تتاة اليول تتة الداخ  تتة هتتي عبتتارة عتتن  جتترادات فرد تتة أو عالتتة تختتتف بتفاصتتيل الالتتتدابير 
أو تختتف اللتتوظفين  وتختتتف بتتا فراد اللنتفعتتين لتتن ختتدلات هتتذه اللرافتت ،ل لرافتت  العالتتة، 
 في أشخاصهما

وهتتتذه التتتتدابير رغتتتم أنهتتتا تخاطتتتب ا فتتتراد واللتتتوظفين لباشتتترة ، وتلتتتلو بحقتتتو هم ولصتتتالحهم 
تتدابير ع ت  أستال وتكون عادة  ضارةا  ا أن ااجتهاد يترف  الطعتون اللوجهتة ضتد هتذه ال

أن القضتتاد ا ينظتتر فتتي التفاهتتات،  أن أن الضتترر التتذن يتتنجم عتتن هتتذه التتتدابير ا يبتترر 
،  ا أن هتذه الحجتة ل ستت كاف تة وا لنطق تة لتبر،تر عتدم  3س شرا  القضاد في دعاوى بشتأن 

رار لن  هذه التدابير طب عة القرارات اادار،ةا ونضي  بأن حجم ا ثتر التذن يترتتب ع ت  القت
ل ل جادا  لن طب عت ، وأن القرارات اادار،تة ا تقتال أو تحتدد طب عتهتا وفقتا  للتا ينشتأ عنهتا 

نلا يتحق  وجود القرار عند اكتلا  أركان ا    لن آثار وان
 

ولتتتن النلتتتاذج عتتتن التتتتدابير الداخ  تتتة التتتتي تعنتتتي اللتتتوظفين وجلهتتتور ا فتتتراد، نتتتذكر  -851
  لنها

                                                 
، أشار إليه د. جورج سعد، تعليق على قرار مجلس شورى الدولة  "جمعية الدفاع عن الحقموق وزارة النفط غير منشور-، خوام/الدولة 9/2/1119( م.ش. قرار تاريخ 1)

142ص 2112دار النجوى، الطبعة األولى  -، ، منشور ضمن كتا : أعمال قانونية11/11/2113الصادر في   والحريات"
.
 

 .3ص 1م 2112وزارة الداخلية، م.ق.إ.  –/ الدولة  ، المفتش المؤهل احمد نابلسي2111تشرين األول  4تاريخ 3( م.ش. قرار رقم  2)

(
3
)  P. Delvolvé – L'acte administratif- Op. Cit. p96 no197. 
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 تتت  لالحظتتتات  استتت ة أو تحتتتذير أو تتتتوعي  لتتتن التتتر  ل توج"  قدددس مجددداي الو يادددة العامدددة
"لتتذكرة وا،تتر اللال تتة التتتي تقضتتي  ، 1سل لتتر ول والتتتي ا تستتجل فتتي ل تت  اللوظتت  اللعنتتي

بتك ي  أحد لوظفي الواارة تألين أعلا  لصت حة الصترف ات بستبب شترور هتذا اللركتا، بعتد 
التواراد با تطتا  نصت  راتتب  ، "اللذكرة الصادرة عن ر  ل 8س حالة اللستدعي ع   التقاعد"

اللتتتتتدعي هتتتتتي لتتتتتن التع  لتتتتتات اادار،تتتتتة الداخ  تتتتتة غيتتتتتر القاب تتتتتة ل طعتتتتتن بهتتتتتا ألتتتتتام اللحتتتتتاكم 
، "اللتتذكرة اادار،تتة اللتضتتلنة الط تتب لتتن وحتتدة ديتتوان اللدير،تتة العالتتة لانشتتتاد  3ساادار،تتة"

الشتتبكات والتجهيتتا  ختتالد لكاتبهتتا واانتقتتا  ل علتتل فتتي الررفتتة اللخصصتتة للصتت حة درول 
لحتتا  جل تتس لتتوظفي التتديوان بلكتتتب اللتتدير العتتام تضتتلنت أحكالتتا  تتع تت  بألتتاكن العلتتل  وان

"استتلارة تصتني  اللتوظفين، التتي ،  4سوتنظ لها في ديوان اللدير،ة العالة لانشاد والتجهيتا"
غايتها  جراد لست  شتالل ل وظتا  ، لت ل لتن شتأنها الترييتر فتي وضتس اللستتدعي التوظ في 

"القتتترار،ن الصتتتادر،ن عتتتن ر تتت ل ،  5سده نظتتتام اللتتتوظفين ولراستتت م تنظتتت م اادارة "التتتذن  حتتتد
لج تتل التتواراد بتك يتت  لجنتتة خاصتتة  جتتراد تحقيتت  ودرل لستتا ل لثتتارة بتتين ال جنتتة القا لتتة 

اللنتتا الت الوظ ف تتة بشتترر أن ا "،  6سبأعلتتا  لج تتل ب د تتة بيتتروت ولحتتافا لدينتتة بيتتروت"
 ذا أخفتتتت تتتتدبيرا  تأديب تتتا  فانهتتتا تكتتتون بهتتتذه الصتتتفة لتتتن  ا "،  7س"تلتتتل بالتصتتتني  التتتوظ في

،  9س" ر تت ل التتدا رةصتالح ات ن  ق   تتف لتتالتذن القرار "كتت ، 2س"القترارات اادار،تتة القاب تة ل طعتتن
رلانتت  لتتن لنفعتتة كتتان  حصتتل ع يهتتا حالقتترار التتذن  ري  تتر لهلتتة العالتتل، للتتا أدى  لتت  "أو 
 ا 10س"سابقا  

 

                                                 
(

1
) C.E. 10. février 1967, Dupré, AJDA1967 p37; C.E. 29 décembre 2004, M. 

Zacharia Z. et Syndicat national des artistes musiciens de la Gironde, n°260672. 
 .321ص 1م 1119، دمحم نبيه الحلبي/الدولة، م.ق.إ 1112شباط  22تاريخ 212( م.ش. قرار رقم2)

 .99ص 1191، .../ الدولة، م.إ. 1191أيار  14تاريخ  212( م.ش. قرار رقم3)

 .291ص 2م 2113لعام  12، ريمون هرموش/ الدولة، م.ق.إ. العدد 2111نيسان  11تاريخ 212( م.ش. قرار رقم4)

، رشيد بالش/الدولة1199آذار  1، تاريخ 22( م.ش.  قرار رقم 2)
.
 

 .424ص 1م 2114، متري النمار/الدولة، م.ق.إ. 2111شباط  21تاريخ 214( م.ش. قرار رقم9)

(7)CAA Paris, 25 novembre 2004, centre national de la recherche scientifique (CNRS), n°03PA02559; C.E 14 avril 1999, M. Jacques 

D…, n°199721; C.E 8 mars 1999, mme Dominique B…, n°171341; C.E. 13 décembre 1991, syndicat CGT des employés 

communaux de la mairie de Nîmes, n°74153-74154.  
(8)C.E. 13 décembre 1991, syndicat CGT de Nîmes, 

Rec 
p443. 

(
9
) C.E. 5 avril 1991, Mme Imbert Quaretta, AJDA 1991 p575.  

(
10

) C.E. 25 septembre 1995, Rispal, Dr. adm. 1995. n° 783.  
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رفتت  " ،تعتبتتر لتتن التتتدابير الداخ  تتة غيتتر القاب تتة ل طعتتن  لعسددكريةقددس المراقددم اةمنيددة وا
رفتتت  فتتتت  تحقيتتت  حتتتو  ستتت وم أحتتتد الضتتتبار أو حتتتو  ظتتتروذ وفتتتاة "،  1س" عطتتتاد لأذون تتتة

 ا 4س"التوعي "،  3س"الجاادات التأديب ة الخف فة"،  8س"لا
 

ي نطتتتا     ن التطتتتور ا هتتتم ل تتتتدابير الداخ  تتتة، كتتتان لت تتتم اللتختتتذة فتتتقدددس نيددداو السدددجون 
بدأت تتسس س طة القاضي فتي الر ابتة ع ت    5س"  Hardouin et Marie حكلي "السجون، فلنذ 
وضتتس لتتتي ا تقبتتل الطعتتن،  تترار اعتبتتر لتتن التتتدابير الداخ  تتة فبعتتد أن كانتتت ت، هتتذه التتتدابير

 ا   7سفي اناانة تأديب ة -و ا ي، أو وضع  كتدبير  6سسجين في اناانة انفراد ة
 ترار وضتس ستجين فتي ، لثتل  " 2سهتذه القتراراتالطعون اللوجهتة ضتد ولة  قبل بدأ لج ل الد
،  10س"يولتا   30للتدة   لت  لكتاٍن آختر  لتن لكتان تو  فتسجين  نقلأو  رار  ، 9س اناانة  نفراد ة

 ا 18س"لن نشار اللع ولات ة   رار حرلان"، أو  11س"با تناد راديول   رار رف  الترخ ف "أو 
 

تعتبتر لتن التتدابير الداخ  تة غيتر القاب تة ل طعتن القترارات   يةسدمالر  يدةقس المؤسسدات الوروو
لنتس الفت تات لتن ت "كتست ب ة ع ت  النشتار الدراستي ل طتالب  الفرد ة التي ا  كون لها تأثيرات 

                                                 
(1) C.E. 18 octobre 1918, Voltine, Rec p908. 
(2) C.E. 30 juin 1989, Jacotoz, Rec. p832. 
(3) C.E. 11 juillet 1947, Dewavrin, Rec p307; C.E. Ass.17 février 1995, H.., AJDA 1995 p379. 

(4)C.E. 29 juillet 2002, M. C., Req. n°221335
.
   

(
5
)C.E. Ass. 17 février 1995, Hardouin et Marie, 

GAJA 2005 no101 p730
. 

(6)C.E. Ass. 27 janvier 1984, Caillol, R.F.D.A. 1984 p187 note F. Moderne; CAA Nancy, 6 août 1996, min. justice c/ Moreaux : 

RFDA 1997 p629. 
(7)

CE 12 mars 2003, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ M. Frerot, AJDA 

2003 p1271
 
.
 

(8)Bachini, Bruno- La décision de transférer un détenu d'un établissement à un autre n'est pas une mesure d'ordre intérieur- AJDA 

2006 p652
.
  

(9)
CE 30 juillet 2003, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ M. Remli, AJDA 

2003 p 2090
. 

(10)TA Caen, 21 mars 1995, Méhul : RFD
A 

1997 p627
.
  

(
11

)T.A.Châlons-en-Champagne 22 juin 2004, req n° 00-854. 

(
12

)T.A. Dijon 28 décembre 2004, req. n° 030463.  
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 نتاا  "،  8س"لنس ت ليذ لن اخت ار صٍ  لعتين"، أو  1س"ارتداد لبال ر،اضة السكي في الص 
 ا 3س"يذعقوبة خف فة بأحد التالل

ا نظلتة الداخ  تة ل ل سستات ، لثتل  "لكن هنام أنوا  لن التدابير الداخ  تة التتي تقبتل الطعتن
 تترار ال جنتتة "،  5س" تترار التعتتر  لللارستتة الشتتعا ر الدين تتة فتتي هتتذه الل سستتات"،  4س"التع  ل تتة

 ا   6س"الفاحصة با صاد أحد اللرشحين لن االتحان

 

 

 

 

 

 

 
 الباب الرابع:

 التداخل بين القرار اإلداري وأعمال قانونية مشابهة
 

فنتا القترار اادارن  -858 وعيَّنتا خصا صت  فتي البتاب الثتاني،  ، ذا كنا في الباب ا و   تد عرَّ
بحيث أن لا ينطب  ع   هذا التعر،  أو لا كتان لت  هتذه الخصتا ف كتان  ترارا   دار،تا ، ولتا 

لقتتترار اادارن، وعلتتدنا فتتتي البتتاب الثالتتتث للحاولتتة جلتتتس أصتتتناذ  فقتتدها لتتتم  كتتن لتتتم صتتفة ا

                                                 
(1) C.E. 20 octobre 1954, Chapou, Rec p541

.
 

(2) C.E. 5 novembre 1982, Attard, D. 1983 p122, concl. Dutheillet de Lamothe 
(3)CE, 6 juillet 1949, Andrade, Rec. p331. 
(4)C.E

. 2 novembre 1992, Kherouaa et a., AJDA 1992, p790.
 

(5)C.E. 27 novembre 1996, Ligue islamique Nord, Chabou, JCP G 1997, II, 22808, note B. Seiller
.
 

(
9

 .11ص 1199، ريال سنجقدار/ الدولة، م.إ. 1199تشرين األول  22 تاريخ 1113( م.ش. قرار رقم
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كانتتت غيتتر لعتبتترة لتتن القتترارات اادار،تتة، وأدخ ناهتتا ضتتلن تصتتني  القتترارات اادار،تتة  نهتتا 
 تحلل خصا ف هذا القرارا

وحت  نكلل ح قة البحث حو  طب عة القرار اادارن، لن اللفيد الو توذ ع ت  حتاات تلييتا 
ة الهي تات الخاصتولعرفتة طب عتة  ترارات ،  علا  التشر،ع ة والقضا  ة،ة عن االقرارات اادار 

حتو  طب عتة القترارات الصتادرة عتن لثتارة ااشتكال ة اللعالجتة ، و اللك فة بادارة اللراف  العالتة
نلا ي خضعها اللشتر  اختصتاف القضتاد العتدلي فهتل تفقتد هتذه القترارات  الهي ات اادار،ة وان

 د أن لج ل شورى الدولة فقد صالحيت  ل فصل في صحتها؟ارَّ جلصفتها اادار،ة ل
عبتر القترار اادارن عتدم تشتوش نظر،تة هذا التداخل  ل  لعايير تستط س أن تضتلن و حتاج 

ستتتوى اللع تتتار،ن  ،ريياا علتتتا  اللتداخ تتتة لعتتت  أو القر،بتتتة لنتتت ا ولتتتا هتتتذه اللعتتتتشتتتابهها لتتتس 
 الفق  واعتلاد القضاداالشك ي واللوضوعي ال ذين كانا لحل اهتلام 

 
يتليا اللع ار الشك ي بالبساطة وعدم التعقيد، وهو لق ال سطحي ا  روف  ل   -853

أعلا  العلل اادارن لكتف ا  بشك   الخارجي وا  فحف جوهره لكتف ا  بلظهره ولصدره لن 
اللع وم ا ولن  1سناح ة الس طة التي اتخذت ، ولن ناح ة ااجرادات التي اتبعت في  صداره

أن التنظ م القانوني لنذ نشأ في اللجتلعات القد لة ا  قوم ع   أسال الحقا   
ً  لن  اللوضوع ة اللجردة التي ترتكا ع   طب عة ا ش اد وحدها ولكن   عتلد في كثيرٍ  جدَا

عناصره ع   القوالب الشك  ة وااجرا  ة التي تصب فيها هذه الحقا   والتي ا  لكن لهذا 
 ا 8سدارها عند البحث في طب عة التصرفات القانون ة وتكي فها وتحديد آثارهاالسبب  ه

و عتنت  اللشتتر  اللع تار الشتك ي فتي تحديتد طب عتة القترار القابتل لابطتا  عتن طر،ت  دعتتوى 
 اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة، ف صتتف  بأنتت  القتترار الصتتادر لتتن الستت طات اادار،تتة اللخت فتتةا

 67اللتتتتادة ع تتتتار الشتتتتك ي هتتتتو أكثتتتتر وضتتتتوحا  حيتتتتث ورد فتتتتي وفتتتتي لبنتتتتان فتتتتان اعتلتتتتاد الل
الجديتتدة "ا يجتتوا  حتتد لتتن ا فتتراد أن  قتتدم دعتتوى ألتتام القضتتاد اادارن  ا بشتتكل لراجعتتة 

 ضد  رار صادر عن الس طة اادار،ة"ا 
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و،بدو ظاهرا  لن نف القانون ولن التعر،  ااجتهادن أن   أخذ باللع ار الشك ي فتي تحديتد 
أنظلتة لج تل شتورى الدولتة تترعط القترار بالست طة اادار،تة، تتأثرا   انادارن، وكتذلم فتالقرار ا

ثتمَّ  صت   لحتال  فتالقرار  كتون  دار،تا  ولتن بالتعر،  ااجتهادن الساب  بوجتوده ع ت  التنفا 
 دعوى تجاوا حد الس طة  ذا كان صادرا  لن  حدى الس طات اادار،ةا ل طعن ف   ب

 
لوضتتوعي أو اللتتادن فيرك  تتا فتتي تكييتت  أن علتتٍل لتتن أعلتتا  الدولتتة، ألتتا اللع تتار ال -854

عبتر البحتث عتن العناصتر التتي يتتأل  لنهتا وك ف تة تكو،نت  وتنظ لت  وعتن طب عتت  الداخ  تة، 
أن عتتتن جتتتوهر العلتتتل وعتتتن ااثتتتار القانون تتتة اللترتبتتتة ع  تتت  بقطتتتس النظتتتر عتتتن الهي تتتة التتتتي 

  ولوضتوع ، وهتي ا تتريتر بتاختالذ الهي تات  ن طب عة العلل تكون في لادت ا 1سأصدرت 
 اللختصة باصداره، أو بتريور ا شكا  أو ااجرادات التي  صدر فيها وع   لقتضاهاا

Bonnard، و  8س Jèzeألثتا  القانون العام ، ولن تبع  لن فقهاد  Duguitأخذ  ولقد 
،  3س

ر هتذا اللع تار أكثتر اتفا تا  لتس ا و عتبت 4سباللع ار اللوضوعي ل تلييا بين سا ر أعلا  الدولتة
طب عة ا ش اد، وأكثر لساعدة في تفهم حق قة أعلا  الدولة،  ذ هو ينظر  لت  طب عتة العلتل 

 الداخ  ة و،نصب ع   لضلون  ولحتواها  

لذا  كون اللع ار اللادن أو اللوضوعي  هو اللكل  ل ل لع ار الشك ي الذن  ستند كلا أشرنا 
ا بحيث يبق   5س خ ة واللبادد القانون ة التي  ام ع يها القانون الوضعي ل  ااعتبارات التار،

اللع ار الشك ي هو ا سال لتلييا القرار اادارن عن سا ر التصرفات القانون ة، وألا 
 اللع ار اللوضوعي فال  طبَّ   ا حين  عجا اللع ار ا و  عن حسم الناا ا 

اد اادارن عبر ا خذ باللع ار الشك ي لتكيي  وهذا هو ااتجاه الراج  في الفق  والقض
أن فكرة  ،ا علا  اادار،ة ولتحديد النظام القانوني الذن تخضس ل ا ولعل الحكلة في ذلم

ا علا  اادار،ة  د ظهرت في القانون اادارن باعتبارها أحد ا ساليب التي ت جأ  ليها 
 ،انون اادارن هو  انون اادارة العالةا شخاف اادار،ة في أداد وظا فهاا وللا كان الق
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العلل اادارن ع   أن  علل اادارة العالة لذلم  اكان حتلا  ع   الفق  والقضاد أن  حدد
 ا(1)و فا عند اللع ار الشك ي لتحديد هذه ا علا 

 
 

 وسنعالج هذه اللسا ل في أرعس فصو  

 ،عيالفصل ا و   التلييا بين القرار اادارن والعلل التشر 

  التلييا بين القرار اادارن والعلل القضا يالثاني    صلالف
  الفصل الثالث  القرارات اادار،ة الخاضعة لر ابة القضاد العدلي

 الفصل الرابس   رارات الهي ات الخاصة الخاضعة اختصاف القضاد اادارن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

م -القانون اإلداري -د. طعيمة الجرف(  1)
رجع سابق 
 .323ص 



 

441 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:
 ل التشريعيالتمييز بين القرار اإلداري والعم

 

ترجتتس أهل تتة التلييتتا بتتين القتترار اادارن والعلتتل التشتتر،عي  لتت  جل تتة عوالتتل أهلهتتا  -855
التتتتداخل الكبيتتتر بتتتين النتتتوعين، فتتتالقرار اادارن  لكتتتن فتتتي حتتتااٍت كثيتتترة أن  كتتتون لتتت  صتتتفة 

 لكتتتن فتتتي حتتتااٍت لعينتتتة أن التشتتتر،ع ة وخصتتتا ف العلتتتل التشتتتر،عي، وأ ضتتتا  فتتتان الستتت طة 
ذا عتتتدنا  نظلتتتة لج تتتل شتتتورى الدولتتتة، فاننتتتا نجتتتد لحظتتتورا  ع تتت  تصتتتدر  تتترار  ات  دار،تتتةا وان

القضتاد اادارن  بتو  لراجعتة اابطتتا  لتجتاوا حتد الست طة ضتتد أعلتا  تشتر،ع ة أو  ضتتا  ة 
فصتتتالحيت  تنحصتتتر بالر ابتتتة ع تتت  لتتتن نظتتتام لج تتتل شتتتورى الدولتتتة ال بنتتتاني ،  105ساللتتتادة

شتتتأنها  لحتتتا  الضتتترر وتختتترج عنهتتتا ا علتتتا  القضتتتا  ة  القتتترارات اادار،تتتة النافتتتذة والتتتتي لتتتن
 ا 1سوالتشر،ع ة تلش ا  لس لبدأ استقال  الس طات الذن  قوم ع    نظام الحكم في الدستور

 ولتب ان الحدود بين القرار اادارن والعلل التشر،عي، نتعرَّذ ع   
   رن الفقرة ا ول   لعايير التلييا بين العلل التشر،عي والقرار اادا
   الفقرة الثان ة  التشاب  اللادن بين  رارات  دار،ة وأعلا  تشر،ع ة
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 الفقرة األولى: معايير التمييز بين العمل التشريعي والقرار اإلداري
هتتتو القاعتتتدة ا ستتتال التتتتي تستتتلو ع تتت  كتتتل لتتتا  الوجهتتتة التار،خ تتتةكتتتان القتتتانون لتتتن  -856

 حتتتل اللكانتتة الع  تتا فتتي و تع وهتتا  رادة أختترى،  تعبيتتر عتتن اارادة العالتتة التتتي ا نتت  عتتداها، 
 س م القواعد القانون ةا 

فالقتانون بلعنتاه الشتك ي هتو لصتتدر وأستال النظتام القتانوني، ولتتا يتفت  لتس القتانون الصتتادر 
 ا  1سعن البرللان  كون لشروعا ، ولا ا  ستند  ل   انون  كون غير لشرو 

اارادة العالتتة، تقتترر لبتتدأ ستت ادة القتتانون، أو  وتأس ستتا  ع تت  نظر،تتة القتتانون هتتو تعبيتتر عتتن
سلو العلل التشر،عي الصادر عن البرللتان، وأصتب  كتل نشتار فتي الدولتة خاضتعا  خضتوعا  
ك  تتتا  ل قتتتانون التتتذن ينفتتترد وحتتتده بتقر،تتتر القواعتتتد التنظ ل تتتة العالتتتة، بحيتتتث ا  كتتتون ل ستتت طة 

التتتة لتنفيتتتذ وتطبيتتت  هتتتذه القواعتتتد التتتتي التنفيذ تتتة  ا اتختتتاذ القتتترارات وااجتتترادات الفرد تتتة الال
 ا   8سوضعها اللشتر 

ولن نتا ج هذه القدس ة أن كانت القوانين خارج  طار الر ابة القضتا  ة، فتالنظر فتي دستتور،ة 
كونتت  داختتال  ضتتلن اختصتتاف  ، 3سالقتتوانين ألتتر يختترج عتتن اختصتتاف لج تتل شتتورى الدولتتة

ذا جتتاد القتتانون التتذن   4ساللج تتل الدستتتورن  حيتتل  ل تت  الدستتتور لخالفتتا  ل لبتتدأ التتذن أ تترَّه ا  وان
الدستتتتتور فتتتتال لنتتتتاف لتتتتن التقيتتتتد بأحكتتتتام القتتتتانون التتتتذن أحتتتتا  ع  تتتت  الدستتتتتور ألتتتتر تنظتتتت م 

القتترارات اادار،تتة التتتي   حتتا   ليهتتا بلوجتتب  ،ستتتفيد لتتن هتتذه الحصتتانة أ ضتتا  تو ،  5سلوضتتوع 
 ا 6سنف تشر،عي

القوانين ع   الحتاات الفرد تة، دون أن  كتون  الس طة التنفيذ ة ف قتصر ع   تطبي ألا دور 
لهتتتا حتتت  التشتتتر،س أو ستتت طة ستتتن  واعتتتد عالتتتة، فالستتت طة التشتتتر،ع ة هتتتي وحتتتدها التتتتي تل تتتم 

 التشر،س، وعنها وحدها  صدر القانونا 
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وعهتذا نشتأت بتين القتانون الصتادر عتن اللشتتتر  والقترارات اادار،تة نتوعين لتن الفتوار   فار تتا  
في الطب عة، فالقرارات اادار،ة تخضس ل قانون الذن  ع وها في الدرجة لتن  في الدرجة وفار ا  

 ا 1سناح ة، والذن يخت   عنها في الطب عة لن ناح ة أخرى 
 

 ا أن اتسا  لجاات النشار العام في الدولة الحديثة أدى  لت  عتدم  لكتان ااكتفتاد  -857
ل قواعتتد القانون تتة، واتختذ لبتتدأ الفصتتل  بالقتانون الصتتادر عتتن الست طة التشتتر،ع ة لصتتدرا  وحيتدا  

بين الس طات لدلوا  جديدا ، بحيث لم تعتد الحكولتة ت عنت  بلجترد تطبيت  القتوانين  نلتا أصتب  
الوظ فتتة التنظ ل تتة التتتي  ،وأن طتتت بالستت طة اادار،تتة ،لهتتا التتدور ا بتترا فتتي توج تت  التشتتر،س

ع تت  لجتترد  عتتد  قتصتتر اختصاصتتها ف تتم  ا 8سلنحهتتا   اهتتا الدستتتور ولبتتادد التنظتت م اادارن 
ظتتتام العتتتام وتتتتوفير الحاجتتتات تنفيتتتذ القتتتوانين، بتتتل أن لهلتهتتتا ا ساستتت ة هتتتي الستتتهر ع تتت  الن

 ا 3سللا يخولها س طة تنظ ل ة أصي ةالعالة، 
و  َعرَّذ النظام اادارن بأن   اعدة عالة تتليتا بطب عتهتا الجبر،تة واالترةا أو هتي تعبيتر عتن 

ة اادار،تتتة بصتتورة  اعتتتدة عالتتتة صتتادرة عتتتن ستتت طة لهتتا طب عتتتة الستتت طة اارادة تتختتذه الستتت ط
التنظ ل تتتة، ألتتتا القتتتانون فهتتتو تعبيتتتر عتتتن اارادة العالتتتة لأللتتتة  صتتتب   جبار،تتتا  عنتتتدلا  لتتتر 
بالعل  ة التشتر،ع ةا ووفقتا  لهتذين التعبيتر،ن ا يوجتد أن اختتالذ بتين القتانون والنظتام  ا لتن 

در عتتن الستت طة التشتتر،ع ة، والثتتاني  صتتدر عتتن الستت طة وجهتتة النظتتر العضتتو ة فتتا و   صتت
 ا 4ساادار،ة

ذا رجعنتتتا  لتتت  نصتتتوف الدستتتاتير فتتتال نجتتتدها لتضتتتلنة لتعر،تتتٍ  ل قتتتانون أو تلييتتتٍا لتتت  عتتتن  وان
ا نظلة سواد  في فرنستا أو فتي لبنتان، لتذا كتان هتذا التلييتا لتن لهلتة الفقهتاد، و،تتردد الفقت  

هلا اللذهب اللادن أو اللوضتوعي، واللتذهب الشتك ي في هذا الصدد بين لذهبين أساسيين 
والعضتتونا لتتس ااشتتارة  لتت  أن لتت ل ل لع تتار،ن ذات الوظ فتتةا فاللع تتار الشتتك ي يجيتتب فقتتط 
ع   س ا  لا هي القرارات التي تدخل ضلن الف ة اللسلاة بتالقرارات التشتر،ع ة، ألتا اللع تار 
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ن ا علتا   اللادن فيجيب ع   س ا  هتو لتمَّ  ، ولتن خاللهلتا ألكتن  دختا   1سالتشتر،ع ةتتكتوَّ
بعتت  ا علتتا  البرللان تتة ضتتلن تصتتن فات القتترار اادارنا ف كتتون لوضتتو  هتتذه الفقتترة هتتي 

 النقار اات ة  
 االلع ار اللادن ل تلييا بين القرار اادارن والعلل التشر،عيأوا   
   اشر،عياللع ار الشك ي ل تلييا بين القرار اادارن والعلل التثان ا   

  اثالثا    دخا  بع  ا علا  البرللان ة ضلن تصن فات القرار اادارن 
 

 المعيار المادي للتمييز بين القرار اإلداري والعمل التشريعيأواًل: 
 

وفقتا   عتلد هذا اللع ار ع   دراسة لضلون العلتل لتن أجتل التعترذ ع ت  طب عتت ا  -852
لعالتة اللوضتوع ة وا يهتم لتن أصتدر هتذه القاعتدة وا لهذا اللع ار فان القانون هتو القاعتدة ا

 ا 8سالشكل الذن تتجسد ف   وا ااجرادات التي تتبس في  صدارها
القاعتدة العالتة، ولت دى بأنت  القتانون وص    ، ا ول  ت،تفر  هذا اللذهب  ل  جل ة نظر،اتو 

رذ  لتت  حالتتة لعينتتة هتتذه النظر،تتة أن القتتانون يتضتتلن القواعتتد العالتتة اللجتتردة، التتتي ا تنصتت
ا  3سبالتتذات، أو شتتخف لعتتين بالتتذات، بتتل تنطبتت  ع تت  كتتل لتتن تتتتوافر ف تت  شتترور تطب قهتتا

فالقتتتانون هتتتو التعبيتتتر عتتتن اارادة العالتتتة، والعلول تتتة التتتتي يتليتتتا بهتتتا القتتتانون هتتتي علول تتتة 
لادوجة، أن لن حيث لصدره وهو اارادة العالة، ولن حيث لوضوع  وهتو تضتلن  لقواعتد 

 ا 4س لجردةعالة 
 ا أن هتتذا اللع تتار ا  صتت   لتعر،تت  القتتانون وتلييتتاه عتتن النظتتام اادارن،  نتت  غيتتر جتتالس 
وغير لانس، فهو غير جالس  ن القتانون ا يتليتا بصتفة العلول تة فحستب، بتل يتليتا أ ضتا  
بطتتتابس اابتتتتدا  أو اابتكتتتار وعتتتدم الخضتتتو  لشتتترور أو  يتتتود لعينتتتة،  ا القيتتتود التتتواردة فتتتي 

فتتتتالتلييا الدستتتتورن الوحيتتتتد بتتتتين ا  5سالدستتتتور، وهتتتتذا لتتتا  ليتتتتا القتتتانون عتتتتن النظتتتام اادارن 
                                                 

(1)
 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif,O
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. 
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 .31ص 
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; Ch. Eisenmann – -Op.Cit. T2 p46. 

(5)R. Carré De Malberg
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اللشتتر  واادارة، ا  لكتتن أن  كتتون ع تت  أستتال اللع تتار اللتتادن، لنعتترذ لتتت   كتتون العلتتل 
نلتتتا اللع تتتار الوحيتتتد هتتتو التتتذن يرتكتتتا ع تتت  أستتتال اللع تتتار العضتتتون  وتشتتتر،ع ا  أ  دار،تتتا ، وان

كلتتا تتعتتار  هتتذه النظر،تتة لتتس الوا تتس القتتانوني، فهتتي تجعتتل لتتن ا  1ستل فصتتل بتتين الستت طا
ع   القتانون دون النظتام، لتن ثتمَّ فهتي تتجاهتل ست طة  لقتصرة  وضس القواعد العالة اللجردة 

  صدار ا نظلة اللعترذ بها في القانون الوضعيا 
 

ر  ذ القتتانون بتتالرجو  تعتتفتتي التلييتتا بتتين القتتانون وا نظلتتة اادار،تتة، النظر،تتة الثان تتة  -859
 لت  لح ت  أو لضتلون ، أو عتن طر،ت  التلييتتا بتين لجتا  كتل لتن القتانون والنظتتام اادارن، 

Hauriou، اعتنقها في فرنسا العاللة  8سوهي لن صنس الفقهاد ا للان
 ا   3س

بلقتض  هذه النظر،ة فان القانون هتو القاعتدة القانون تة التتي يترتتب ع يهتا اللستال بتاللراكا 
لقانون ة لألفراد، أن تتع   بحقو هم وحر،اتهم واالتاالات اللفروضة ع تيهما وذلتم ستواد  فتي ا

داراتهتا وعلالهتا وبالتتالي فتان القتانون  قتوم  ،عال اتهم ف لا بينهم أو في عال اتهم لس الدولتة وان
 وحتتده بتتدور حتتارل الحر،تتات العالتتة وحتتالي الحقتتو  الفرد تتة، باعتبتتاره القاعتتدة العالتتة التتتي

 تعب  ر عن  رادة ا لة الل الةا 
نلتا تهتتم  ألا ا نظلة فهي  واعد ا تلل اللتواطنين وا تنشت  لهتم أن حقتو  أو التاالتات، وان
فقط باللحافظة ع   ت م الحقو  واالتاالات في حدود النظام القانوني القا م، بااضتافة  لت  

،تتتت  تنظتتتت م اللرافتتتت  العالتتتتةا التستتتتيير التتتتداخ ي لألجهتتتتاة اادار،تتتتة فتتتتي الدولتتتتة وذلتتتتم عتتتتن طر 
وا نظلتتتة هتتتي اللظهتتتر الهتتتام ل ستتت طان أو ل ستتت طة االتتترة الع  تتتاا وهتتتذه الستتت طة هتتتي ستتت طة 
تنظ ل تتتة لستتتتق ة عتتتن القتتتانون وا تستتتتلد وجودهتتتا لنتتت ، فهتتتي ل ستتتت بحاجتتتة  لتتت  نصتتتوف 

 ادة دستتور،ة أو  انون تة تقررهتتا، ولكتن الدستتتور والقتانون وهلتتا لظهتران ارادة أكثتتر ستلوا  وستت
 ا  4سو ستط عان تحديد هذه الس طة دون أن  عني ذلم أنها تستلد وجودها لنهلا

                                                 
(1)R. Carré De Malberg

 - Op. Cit.
 T.1 

p358 
n
o 121.

 

(2) Laland, Le droit public de l'Empire Allemand, T.II p260 
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أن لكتتٍل لتتن  "ووجتتد هتتذا اللو تت  الفقهتتي صتتدى فتتي ااجتهتتاد، حيتتث ورد فتتي أحتتد ا حكتتام
ال يجوا ل لراس م أن تتطر   ل  لا هو اختصتاف القتوانين ف االلراس م والقوانين لواد خاصة

ذا فع ت ذلم اعتبرت  ولتحديتد ا أنهتا صتدرت عتن غيتر لرجتس صتال  وكانتت  اب تة اابطتا وان
حقل كل لن اللقررات اللتذكورة ينبرتي القتو  بأنت   عتود ل قتوانين دون ستواها أن تفتر  ع ت  
ا فتتراد لوجبتتات وأنتت   عتتود بتتالعكل ل ستت طة التنفيذ تتة صتتالح ة تنظتت م اللصتتال  العالتتة ولتتا 

يجتتوا ل حكولتتة طاللتتا لتتم ف" ا 1س"ا حقتتو  الريتتريتع تت  بادارتهتتا شتترر أن ا تلتتل بعل هتتا هتتذ
 حدد القانون س طتها اتخاذ ا لور التي تستوجبها اادارة وفقا  ل لص حة العالة لا لتم تفتر  

 ا 8س"ع   ا فراد لوجبا  غير لفرو  ع يهم  انونا  ولم تلل بحقو هم وا بلصالحهم
قتانون والنظتام اادارن، وعتين لجتا  لن ال بين طب عة كلٍ  هاخ طهذه النظر،ة، بسبب  تانتقد
بتتتين الشتتتيد ولصتتتدره، بقولهتتتا أن القتتتانون هتتتو القاعتتتدة بستتتبب لاجهتتتا و  ر كتتتل لنهلتتتا،صتتتدو 

القانون تتتة، لتتتس أن القتتتانون هتتتو أحتتتد لصتتتادر القاعتتتدة القانون تتتة، ولتتت ل هتتتو القاعتتتدة القانون تتتة 
 ن  ،،تتة أ ضتتا  اادار  ةن هتتذا التعر،تت  غيتتر لتتانس،  ذ ينطبتت  ع تت  ا نظلتتعتتدا عتتن أذاتهتتاا 

وهتو تعر،ت   ا 3سلنها لتا يتعتر  لحقتو  ا فتراد بتالتنظ م والتقييتد كأنظلتة الضتابطة اادار،تة
،  ن  ا يتف  لس الدستاتير التتي تعتترذ لقتوانين البرللتان بلجتا  أوستس لتن أ ضا   غير جالس

والحر،تات لجرد تنظ م حقو  ا فتراد وحر،تاتهم، فلتن هتذه القتوانين لتا ا يتع ت  بهتذه الحقتو  
 ا 4س بطر،  لباشر، كقوانين  نشاد وتنظ م اللراف  العالة

 

 ضتتتتس أو  قتتتترر عتتتتادة  اللبتتتتادد  ، بأنتتتت  التتتتذن القتتتتانون فتصتتتت   ،النظر،تتتتة الثالثتتتتة ألتتتتا -860
بينلا  قتصتر دور ا نظلتة ع ت   يتراد ا حكتام التفصتي  ة،  ا أن صتعوبة التلييتا  ،ا ساس ة

ولعرفتة الحتد الفاصتل بينهلتا تستبب فتي توج ت  النقتد الشتديد بين اللبادد وا حكتام التفصتي  ة 
 صتتعب التلييتتا  ذ لهتذا النظر،تتة،  ن هتتذا التلييتا  قتترر لع تتارا  ا هتو واضتت  وا هتتو ل كتدا 

بتين اللبتتادد وا حكتتام التفصتتي  ة، وعتتدم لعرفتتة الحتتد الفاصتتل بتتين لتتا  عتبتتر لبتتدأ ولتتا  عتبتتر 
ن كتتا حيتتث  ضتتس القتتانون فتتي ن  طتتاب  الحق قتتة عتتادة ، لتتن  بيتتل التفاصتتيلا فهتتذا اللع تتار وان

                                                 
 . 211ص 1142-1141، مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة 1142حزيران سنة  12تاريخ  31و 21م.ش. قرار رقم (1)

)2) C.E. 19 Fev. 1904, Chambre Syndicale de fabricants de matériels des ch. De R. p.133 

 -القرار اإلداري -د. محمود حافظ( 3)
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 .111ص 
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لجا  تتتتة لألنظلتتتتة اادار،تتتتة، لكتتتتن هتتتتذا تاركتتتتا  التفاصتتتتيل وا حكتتتتام ا، العالتتتتة لألحكتتتتاملرالتتتتب ا
التطبيتتت  لتتت ل هتتتو القاعتتتدة الل التتتة، حيتتتث ا يوجتتتد أن  يتتتٍد دستتتتورن،  لنتتتس اللشتتتتر  لتتتن 

 االتطر   ل  التفاصيل
ل التشر،عي والقرار اادارن فهي تعتلد ع    اعتدة تتدرج لييا ين العلفي التالنظر،ة الرابعة و 

ل دى هذه النظر،ة أن كل القواعد القانون ة في الدولة ترعط بينهتا عال تة و ،  1سالقواعد القانون ة
تس ستتل وتبع تتة وتتتدرج، وكتتل  اعتتدة  انون تتة لنهتتا ا تكتستتب   لتتة  انون تتة  ا  ذا كانتتت لبن تتة 

 ر  ل باصدارهااع    اعدة أع   وأسب  ع يها تص
ي تصتتتدر ع تتت  ن القتتتانون التتتت وتهتتتا لتتت ةوعنتتتاد  ع تتت  هتتتذه النظر،تتتة تكتستتتب ا نظلتتتة اادار،تتت

أساستتت ، والقتتتانون بتتتدوره  كتستتتب  وتتتت  بصتتتدوره بنتتتاد  ع تتت  نتتتٍف لتتتن نصتتتوف الدستتتتورا وا 
تلييتتتا بعتتتد ذلتتتم بتتتين هتتتذه القواعتتتد لتتتن حيتتتث اللضتتتلون أو اللوضتتتو ا ووفقتتتا  لهتتتذه النظر،تتتة 

طات الدولة وهي اتها فتي تكتو،ن البنتاد القتانوني ل دولتة، ستواد فتي ذلتم الست طة تتعاون كل س 
ن لتا  شتب   التشر،ع ة أو التنفيذ ة أو القضا  ةا والخالصة أن القواعد القانون ة فتي الدولتة تكتو  
الهتترم، فهتتي تتكتتون لتتن عتتدة درجتتات، وكتتتل درجتتة تعتبتتر أساستتا  لقاعتتدة أدنتت  لنهتتا لرتبتتتة، 

أع تت  لنهتتا درجتتة، وذلتتم بصتترذ النظتتر عتتن لضتتلون كتتل علتتل لتتن هتتذه وتطب قتتا  لقاعتتدة 
ا علا ، فقد يتضتلن هتذا العلتل  اعتدة عالتة لجتردة، و تد  كتون علتال  فرد تا  صتادرا  تطب قتا  

 واعتد  ،ون القترارات اادار،تة ستواد  التنظ ل تة لنهتا أو الفرد تةلقاعدة عالة سابقةا ولتن ثتمَّ تك  ت
 اولبنة  في البناد القانوني ل دولةة،  انون ة في عرذ هذه النظر،

أنهتتا ترجتتس التلييتتا بتتين لخت تت  ا علتتا  القانون تتة فتتي الدولتتة والتتتدرج  ،هتتذه النظر،تتة عيتتب     
القا م بينها  ل  اختالذ لضتلون كتل لتن هتذه ا علتا  واختتالذ طب عتهتا الداخ  تة، لتس أن 

صتدورها لتتن ست طات لتدرجتتة  التبع تة القا لتة بتتين هتذه ا علتا  ترجتتس فتي حق قتة ا لتتر  لت 
 ا 8سولتباينة في القوة

فتان هتذه النظر،تة ا تصت   أساستا  ل تلييتا الحق قتي بتين القتانون والنظتام  ،بااضافة  لت  ذلتم
اادارنا بل ع   العكل، فهتي تخ تط بينهلتا لتن حيتث اللوضتو  أو اللضتلون خ طتا  تالتا ، 

ت تتت  أعلتتتا  الدولتتتة لتتتن حيتتتث بتتتل هتتتي تتتتذهب أبعتتتد لتتتن ذلتتتم فهتتتي ا تقتتت م تفر تتتة بتتتين لخ
                                                 

ا -د. محمود حافظ( 1)
لمصدر نفسه
112ص 
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لوضوعها بلا في ذلتم أعلتا  الست طة القضتا  ةا فهتذه النظر،تة تترى جل تس أعلتا  الست طات 
 انون ة تسهم في بناد النظام القانوني ل دولةا وكل لتا تلتتاا بت  هتذه النظر،تة  اللخت فة أعلاا  

و اللضتلون، وتقترر هي أنها تقترر التشتاب  بتين القتانون والنظتام اادارن لتن حيتث الجتوهر أ
كذلم عال ة التبع ة القا لة بينهلاا ولكنهتا لتم تحستم اللشتك ة ا ساست ة وهتي التلييتا بينهلتاا 

ن كانت تليل نحتو  -دون أن تصرل بذلم -فهي ل ست لع ارا  صالحا  اجراد هذا التلييا، وان
ام اللع تتتتار الشتتتتك ي وتقتتتتترب لنتتتت ،  نهتتتتا ترفتتتتل كتتتتل تلييتتتتا لوضتتتتوعي بتتتتين القتتتتانون والنظتتتت

 ا 1ساادارن 
 

لتتذا نظتترا  ل تشتتاب  بتتين القتتانون والنظتتام اادارن، وأن هتتذه ا نظلتتة لتتا هتتي  ا  تتوانين  -861
لاد ة، فانها ا  لكن أن توجد في دولة تطب  لبدأ الفصتل بتين الست طات، أو ع ت  ا  تل ا 

لهتتتا  لكتتتن أن توجتتتد  ا فتتتي الحتتتاات التتتتي  ستتتل  بهتتتا الدستتتتور صتتتراحة ول هي تتتات التتتتي يخو   
ا وعوجود صفة العلول ة والتجر،د اللشتتركة بينهلتا، فانت  يتعتذر التلييتا  8سالدستور هذا الح 

تتتر فشتتتل النظر،تتتات اللوضتتتوع ة بينهلتتتا ع تتت  أستتتال اللع تتتار اللوضتتتوعي، وهتتتذا لتتتا  فس  
 ، 3س

   ا 4سفتعاات أولو ة اللع ار الشك ي وأ رَّ ااستعلا  ااستثنا ي ل لع ار اللادن
 

 لمعيار الشكلي للتمييز بين القرار اإلداري والعمل التشريعي ا ثانيًا: 
الرأن الرالب في الفق  والقضاد يرجس في التلييا بين ا علا  اادار،ة وا علا   -868

التشر،ع ة  ل  اللع ار الشك ي، وذلم لن خال  الرجو   ل  الس طة التي صدر عنها 
كانت هذه الس طة هي الس طة التشر،ع ة  ذاةا فاالعلل، كلا  حددها الدستور والقوانين القا ل

فان العلل  عتبر تشر،ع ا ، ولو كان لن حيث لوضوع  لتع قا  بحالة أو بحاات فرد ة أو 
القانون هو الشكل الوحيد ل علل التشر،عي الذن  صدر عن لج ل ف، بأشخاف بذاتهم
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ذا كانت هذه الس 1سالنواب وفقا  ل ص   وا صو  الدستور،ة  ة طة هي الس طة التنفيذ ا وان
 ف عتبر  رارا   دار،ا  ولو اتص  بالعلول ة والتجر،د كالقوانينا 

ولن ي ،د اعتلاد هذا اللع ار يدعم وجهت  بأن   صعب التلييا بين القانون ا نظلتة اادار،تة 
نظرا  ل تشاب  بينهلا لن حيث اللضلون والطب عة الداخ  تة، وبالتتالي اشتتراكهلا فتي عنصترن 

التاام والعلول تتة، وأن لضتلون القتتانون ا  لكتتن اعتبتاره أع تت  لتتن لضتلون النظتتام  ذ لتت ل ا
هنام لن خالذ بينهلا لن حيث اللضلون فكالهلتا لشتتلل ع ت   اعتدة عالتة لوضتوع ةا 
لكن القانون  عد أع   لرتبة لن النظام  ن الهي ة التتي تستن القتانون وهتي البرللتان تعتد فتي 

 ت  لرتبتة لتن الهي تات التتي تصتدر ا نظلتة وهتي الهي تات اادار،تةا لتذلم التتدرج القتانوني أع
 عتلتد فتتي تحديتد لرتبتتة كتل  اعتتدة فتي التتتدرج القتانوني ع تت  اللع تار الشتتك ي، أن ينظتر ف تت  

 ا 8س ل  الهي ة التي أصدرت  والشكل الذن صدر ف  
اتير تعطتي ل قتانون كلا أنها تفتتر  أن القتانون ا  ضتس  ا  واعتد عالتة، فتي حتين أن الدست

لدلوا  شك  ا ، لن ثمَّ تلن  الس طة التشر،ع ة الح  في  صتدار القتوانين بشتأن حتاات خاصتة 
و تانون العفتو، ، أو أفراد لعينين كقانون اللواانتة و تانون عقتد القترو  و تانون لتن  االت تاا

هتتم ختتدلات والقتتانون الصتتادر لتتن البرللتتان بتقر،تتر لعتتاش استتتثنا ي لتتبع  الشخصتت ات  دا 
 ا 3س ول ة ج ي ة ل دولة

فقتتانون اللواانتتة  شتتتلل ع تت  تقتتدير اايتترادات واللصتتار،  العالتتة ل دولتتة، وا ينطتتون ع تت  
وااتفا  تة الدول تة التتي  ، 4سعلٍل تشر،عي،  نلا هو في الوا س علتل  دارن يتختذ شتكل القتانون 

ر الشتتك  ة والعضتتو ة عرفتتت فتر يبتتا  ل عناصتت ا 5ستصتتاد  ع يهتتا الستت طة التشتتر،ع ة هتتي  تتانون 
هتتذه التصتترفات باستتم القتتوانين، ولكتتن ا تتتتوفر فيهتتا صتتفة القتتوانين بلعناهتتا اللتتادن فهتتي ا 

 ا 6س تقرر  واعد عالة لجردة

                                                 
(1)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, 

Op. Cit
 T2 p

45
. 
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المرجع السابق 
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.
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تتتوت ع  تتت    ،واللو تتت  النهتتتا ي التتتذن  أختتتذ بتتت  لعظتتتم ع لتتتاد القتتتانون  هتتتو أن كتتتل علتتتل  ص 
 ا 1سا يتليتتتا بلضتتتلون  بتتتل بشتتتك   البرللتتتان و قتتتره بشتتتكل تشتتتر،عي هتتتو  تتتانون  ذ أن القتتتانون 

الشتتك ي لتحديتتد القتتانون وذلتتم وفقتتا   حكتتام  ع تتاروالدستتتور ال بنتتاني كتتر ل بصتتورة أساستت ة الل
فكتتتل أنتتتوا    النتتت  التتتتي تتتتنف ع تتت  انتتت  " ا ينشتتتر  تتتانون لتتتا لتتتم  قتتتره اللج تتتل" 12اللتتتادة 

لاد تتة تخضتتس لتتذات  القتتوانين الصتتادرة عتتن اللج تتل الن تتابي أكانتتت  تتوانين شتتك  ة أو  تتوانين
الوصتت  القتتانوني  ن ذلتتم أضتتلن ل لتتواطن وأكثتتر احترالتتا  للبتتدأ انفصتتا  الستت طات ولنعتتا  

 ا 8سلكل تصني  بين أنوا  القوانين
 

 ثالثًا:  إدخال بعض األعمال البرلمانية ضمن تصنيفات القرار اإلداري
 

نلا  صدر أ ضا  ا  كتفي لج ل النواب أو الس طة التشر،ع ة باصدار القواني -863 ن، وان
ً  سل  يت  با علا  البرللان ة التي ل ل لها صفة تشر،ع ة، كتشكيل ال جان الداخ  ة أعلاَا

للج ل النواب،  رار وضس النظام الداخ ي، كذلم القرارات الصادرة باسقار عضو ة أحد 
ضو  تحقي  أعضا   أو السعي لرفس الحصانة البرللان ة عن  نظرا  اتهال  بجر،لة لعينة لو 

 60في الن ابة العالة،  رارات لج ل النواب التي تقضي باتهام ر  ل الجلهور،ة وفقا  ل لادة 
 لن الدستورا 70لن الدستور ال بناني، وكذلم  رار اللج ل باتهام أحد الواراد وفقا  ل لادة 

لان ل واراد، ولن ا علا  البرللان ة أ ضا ، ا س  ة وااستجوابات التي يوجهها أعضاد البرل
ب الثقة لن أحد الواراد أو عن الحكولة، وأ ضا   رار البرللان جوكذلم  رار البرللان بح

بتشكيل لجان التحقي  البرللان ة لتحرن حق قة نشار بع  اادارات العالة اللنسوب  ليها 
ا  لكن  ارتكاب بع  ا خطاد، وكذلم  رارات ت م ال جانا  ن لجلل هذه القرارات

بأنها  رارات  دار،ة حت  ولو كانت صادرة عن س طة عالة هي لج ل النواب،  وصفها
ا  لكن أن تكون لحال  أو لوضوعا  لدعوى  بطا  أو تعو   ألام لج ل  وهي تبعا  لذلم
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، والسبب بذلم أن القرار اادارن ا  صدر عن س طة عالة،  1سشورى الدولة كقضاد  دارن 
نلا عن س طة عالة تلارل الو   ظ فة اادار،ةاوان

ذا كانت ا علا  الصادرة عن الس طة التشر،ع ة هي خارج  طار الر ابة القضا  ة، فان  وان
هذا اللبدأ ل ل لط قا ، حيث أخرج اللشتر  أصنافا  لن أعلا  لج ل النواب وأدخ ها ضلن 
تصن فات القرار اادارن القابل ل طعن، وذلم عندلا تلارل  حدى هي ات لج ل النواب 

نلا بصفتها س طة  دار،ة تتول   دارة ش ون لرف  هذ ه ا علا  ل ل بصفتها التشر،ع ة وان
 اللج ل  الن ابيا 

ر عدم صالح ة القضاد اادارن ل نظر في ا علا  البرللان ة تفسيرا  واسعا   شلل  وتفسَّ
جل س ا علا  الصادرة عن الهي ات البرللان ة التي تشلل لجلو  أعضاد اللج ل وهي ة 
لكتب  ولجان  ور  س  س وحت  ألين  العام في نظر الفق  وااجتهاد الفرنسيين   ، وهذا اللبدأ 

 ا  8سالعام ا  حتلل الشذوذ عن   ا بلوجب نف تشر،عي
 

 عتبر أن جل س ا علا   17/11/1952وكان ااجتهاد الفرنسي ،  بل  انون  -864
اجتهاد ا وكذلم كان لو    3سة القضا  ةالصادرة عن الهي ات البرللان ة هي خارج الر اب

 ض  بأن القرارات التي حيث  ، 1975العام لج ل شورى الدولة ال بناني  بل  انون 
 صدرها ر  ل اللج ل الن ابي بشأن لوظفي اللج ل هي لن ا علا  البرللان ة التي ا 

ع ار الشك ي عتلد ع   اللتخضس لر ابة القضاد اادارن علال  بلبدأ فصل الس طاتا وا 
وحده، في تحديد طب عة ا علا  الصادرة عن ر  ل لج ل النواب ولكتب اللج ل في 
ش ون اللوظفين، لذلم كان ينظر  ل  هذه ا علا  ع   أنها لن  بيل ا علا  البرللان ة 

اللج ل الن ابي بصفت  وكان يرى بأن ا  4سالتي ا يختف بها اللج ل كقضاد  دارن 
في البالد يتلتس بلوجب الدستور باستقال  في التدابير التي يتخذها، وأن  الس طة التشر،ع ة

                                                 
د. دمحم رفعت عبد الوها (  1)

- 
القضاء اإلداري
-
مالكتا  األول،  

رجع سابق
299ص 

.
 

(2)R. Chapus-Droit administratif général, 
Op.Cit, 

T1
 p

945 no1164; R. Odent
 

- Contentieux administratif, Op. 
Cit. 

p
302.

 

(
3
)C.E. 26 mai 1950, Vouters, S. 1950, III, p92; C.E. 16 mai 1951, Basset, Rec. p 

650; C.E. 31 mai 1957, Girard, D. 1957 p430.  
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، بحيث  كون  1سهذا ااستقال   لنس ع   لج ل شورى الدولة الر ابة ع   هذه التدابير
وأن  ، 8سل علل الطب عة البرللان ة  ذا كان للن اتخذه هذه الصفة لهلا كان جوهر هذا العلل

 ل اللج ل أو اللكتب في تصني  لوظفي اللج ل هي لن التي  صدرها ر  تالقرارا
 ا 3س ا علا  البرللان ة التي ا تخضس لر ابة القضاد اادارن 

فان القاضي اادارن أصتب  لختصتا  ل فصتل في فرنسا،  17/11/1952وبعد صدور  انون 
لدولتة ن بعتد صتدور نظتام لج تل شتورى اا وأ ضتا  فتي لبنتا 4سببع  أنوا  ا علتا  البرللان تة

،  ا أن ااجتهتاد لتتم 14/6/1975تتار،   10434بلوجتب لشترو  القتانون اللنفتتذ باللرستوم 
 وعي في تحديد ا علا  البرللان ةا يتحو  لن اللع ار العضون  ل  اللع ار اللوض

وف تا  للبتدأ أن الر ابتة ع ت  ا علتا  البرللان تة هتي استتثناد ع ت  لبتدأ الفصتل ااجتهاد وبقي 
ولتتا ينتتتج عنتت  لتتن حصتتانة  ضتتا  ة لألعلتتا  البرللان تتة، وهتتذا ااستتتثناد  تتد  بتتين الستت طات

استوجب وجود نف تشر،عي يجيا هتذه الر ابتة ع ت  ا علتا  البرللان تة فتي حتدود لحصتورة 
وضتتت قة ، وهتتتي اللنااعتتتات الفرد تتتة اللتع قتتتة بلتتتوظفي لج تتتل النتتتواب والعقتتتود التتتتي تجر،هتتتا 

ي لتألين ستير اللصتال  العالتة ، فتان هتذا ااستتثناد يجتب الدوا ر اادار،ة في اللج ل الن اب
تنتاو  ر ابتة القاضتي لألعلتا  البرللان تة تأن  فسر ع ت  ستبيل الحصتر وا يجتوا بالتتالي أن 

 التنظ ل ةا 
 

 ون بخدلتتة البرللتتان، وهتتمالتعتتو   عتتن ا ضتترار التتتي  ستتببها القتتا لأن الحالتتة ا ولتت ، فتتي 
أو الترة النتواب  ،خاضعين الرة ا لين العام ل جلع ة الوطن ةجل س العال ين في البرللان ال

الشتت ون اادار،تتة فتتي الجلع تتةا  تستتييرعنتتدلا  قتتوم بوظ فتتة ر تت ل وأعضتتاد لكتتتب الجلع تتة 
ولكتتن القتتانون لتتم يبتتين الجهتتة القضتتا  ة التتتي ترفتتس ألالهتتا دعتتوى اللطالبتتة بتتالتعو   عتتن 

جتة عتن أعلتا  تعا د تة أو غيتر تعا د تة، لتذلم ا ضرار الالحقة باللستتدعي ستواد  أكانتت نات
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كتتان ااتجتتتاه نحتتتو اعتلتتتاد ذات اللبتتتادد اللقتتتررة لتوا،تتتس الصتتتالح ات بتتتين القضتتتا ين العتتتدلي 
 ا   1سواادارن 

 لتتوظفين اادار،تتين العتتال ين فتتي ذات الطتتابس الفتتردن للنااعتتات تع تت  بالفيوااستتتثناد الثتتاني، 
قتد ستل  هتذا ااستتثناد لظر فيها ل قضتاد اادارنا و ، حيث تعود صالح ة الناللج ل الن ابي

وستبب ، رفتس  ضتيت  ألتام القضتاد اادارن ،  ن يقتراراتهتذه الاللجا  ل لتضترر لتن بافسال 
ذلم أن لوظفي البرللان ل سوا جتادا  لتن الست طة البرللان تة، وأن النااعتات اللتع قتة بلبار،تات 

دعوى التتتي رفعتهتتا اللستتتدع ة طعنتتا  كالتت التوظيتت  تتتدخل ضتتلن اختصتتاف القضتتاد اادارن 
، أو النتاا  اللتع ت  بتر  تة  8سةفتي لبتاراة وظ ف ت هارف  اشتتراكبر  ل الجلع ة الوطن ة بقرار 

لكتن  ذا أصتدر ر ت ل لج تل النتواب  ترارا  لتضتلنا  أحكالتا   ا 3سحارل لدى الجلع تة الوطن تة
اللج تتل وصتترفهم، فانتت   عتبتتر استتتثنا  ة تتع تت  بانهتتاد خدلتتة اللتتوظفين وا جتتراد فتتي لتتالم 

فااجتهتاد لتا اا  غيتر  ا 4سلن القرارات التنظ ل ة غير الخاضعة لر ابة لج ل شتورى الدولتة
صال  للرا بة أنظلة لتوظفي اللجتالل الن اب تة عتن طر،ت  التدعوى اللباشترة ،  ا أنت   لكنت  

وحتتت   ا 5سأن ينظتتر عتتن طر،تت  التتدفس بعتتدم شتترع ة النصتتوف التتتي تتضتتلنها هتتذه ا نظلتتة
واارة اللتتتا  اللختصتتتة تصتتتف ة حقتتتو  اللتتتوظفين بواستتتطة لجنتتتة التقاعتتتد استتتتنادا   لتتت  أحكتتتام 
القتتتوانين وا نظلتتتة النافتتتذة، ف تتت ل لهتتتا  جتتتراد الر ابتتتة ع تتت   انون تتتة ا نظلتتتة التتتتي تصتتتدرها 

 ا 6سالهي ات البرللان ة
 

البرللان تة التتي تطور اجتهادن في فرنسا يتصل بقبتو  الطعتن با علتا  ولقد حصل  -865
كانتتت لحظتتورة لتتن الر ابتتة القضتتا  ة حيتتث  ضتت  باعتبتتار أنتت   عتتود ل قضتتاد اادارن النظتتر 
فتتتي النااعتتتات اللتع قتتتة بتتتالقرارات التتتتي تتختتتذها هي تتتات اللجتتتالل الن اب تتتة التتتتي تجر،هتتتا باستتتم 
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ا  1سالدولتة، بحيتث  كتون لقبتوا  الطعتن بهتذه القتترارات عنتدلا تكتون لنفصت ة عتن عقتود  دار،تتة
وعتتدا هتتذا ااتجتتاه وكأنتت  استتتجابة ل تطتتور ااجتهتتادن التتذن اعتبتتر أنتت  ا يجتتوا حرلتتان أن 

التتذن رفعتت  هتتو اللبتتدأ لتضتترر لتتن حتت  الطعتتن بعلتتٍل  دارن ألحتت  بتت  لظ لتتة أو ضتترر، و 
ا وكتتان هتتذا التطتتور ة لتت  لصتتاذ اللبتتادد الدستتتور، -كلتتا بينتتا ستتابقا   –اللج تتل الدستتتورن 

جابة للطالتتب فقه تتة رأت فتتي الحصتتانة القضتتا  ة لألعلتتا  البرللان تتة ااجتهتتادن بلثابتتة استتت
نكتار العدالتة، وأنت  لتن ا ولت  بالهي تات البرللان تة عتدم  حقتا  الحت  و وجوه لن وكأنها وج   ان

ا ف تتم تعتتد فقتتط بعتت   8سأن تحتتترم بتتذاتها لبتتدأ اللشتتروع ة  بتتل غيرهتتا لتتن الهي تتات اادار،تتة
وا كتتذلم ط بتتتات  ،لتتوظفي اللج تتل هتتتي وحتتدها  اب تتة ل طعتتنا علتتا  البرللان تتة اللتع قتتة ب

كلتتا  ،والتتتي يتستتبب بهتتا ستتير اللرافتت  الن اب تتة ،التعتتو   عتتن ا ضتترار لتتن أن نتتوٍ  كانتتت
نلتتا الجديتتد هتتو  بتتو  1952تشتتر،ن الثتتاني  17يتتنف ع تت  ذلتتم ا لتتر التشتتر،عي تتتار،  ، وان

 تتتة ع تتت  اعتبتتتار أنهتتتا  تتترارات لراجعتتتات اابطتتتا  لتجتتتاوا حتتتد الستتت طة ضتتتد القتتترارات البرللان
 ا 3س دار،ة

 

 

 

 الفقرة الثانية: التشابه المادي بين قرارات إدارية وأعمال تشريعية
 

اللشروع ة هي صفة كل لا هو لطتاب  ل تشتر،س ع ت  أن ينظتر  لت  التشتر،س بلعنتاه  -866
اد تة واللراست م شلل ع   السواد القوانين الدستور،ة والقوانين الع ن الذ ، 4سا وسس أن القانون 
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ا بحيتتث تط تت  ك لتتة  تتانون  1سااشتتتراع ة واللراستت م التنظ ل تتة وكتتذلم اللبتتادد العالتتة ل قتتانون 
 ا  8سع   كل  اعدة تكون اادارة لقيَّدة بها

وفكرة التشر،س باللعن  الضي  لم تعد واضحة تلالتا ، بعتد أن أصتبحت الست طة التنفيذ تة هتي 
الجلهور،تة الخالستة الفرنست ة هتذا التطتور العتام، حينلتا  دستتور ونن تبعتد أن لشر    أساستي، 

أنشأ تنظ لا  جديدا  ل نصوف، فجعل لن ا نظلة الصادرة عن الس طة التنفيذ ة هتي ا صتل 
العام، ولم  عط  الس طة التشر،ع ة سوى اختصاف في لواض س لحتددة ع ت  ستبيل الحصتر، 

هتتتذا الدستتتتور أوجتتتد  واعتتتد  انون تتتة  أن أن، ولتتتا عتتتداها  كتتتون اختصاصتتتا  ل ستتت طة التنفيذ تتتة
، هو ليدان اللواد التنظ ل تة بطب عتهتا، ولها ليدان لستقللستق ة استقالا  تالا  عن التشر،س، 

أخضتتس ااجتهتتاد هتتذا ا ولقتتد (3سوتستتتط س أن تر قتت  فتتي وجتت  أن تتتدخل لتتن جانتتب اللشتتتر 
 ا(4ساللبادد العالة ل قانون  القانون ل قيود الواردة في انالنو  لن ا نظلة اللتحررة لن س ط

وعهتتتذا التطتتتور الجديتتتد لتتتم  عتتتد القتتتانون لحتفظتتتا  بصتتتفة القاعتتتدة ا ساستتت ة ولتتتم  عتتتد اللحتكتتتر 
الوحيتتتد لهتتتذه الصتتتفة، وا هتتتو اللصتتتدر الوحيتتتد ل قواعتتتد القانون تتتة، حيتتتث أصتتتبحت الستتت طتان 

فتي  ،اواة تلالتا  بت ، ع ت   تدم اللستالنطا  الخاف اللوك تة  التشر،ع ة والتنفيذ ة كل في حدود
 نظر الدستورا

وفتي لبنتتان يتلتتتس لج تل النتتواب باختصتتاف شتتالل ع ت  صتتعيد التشتتر،س، ع ت  لتتا جتتاد فتتي 
لتتتن الدستتتتور، بحيتتتث ا  قتصتتتر اختصاصتتت  ع تتت  اللواضتتت س التتتتي حجاهتتتا لتتت   16اللتتتادة 

الدستور صراحة، بل ان   لكن  ان  شر   صح حا فتي أن لوضتو  ير،تده بقتانون  صتدر عنت  
 ا 5س وافق  وأحكام الدستور واللبادد العالة ذات الق لة الدستور،ةبشرر ت

و قتت  اتستتا  لجتتاات النشتتار العتتام فتتي الدولتتة الحديثتتة، وراد عتتدم  لكتتان ااكتفتتاد بالقتتانون 
الصتتتتادر عتتتتن الستتتت طة التشتتتتر،ع ة لصتتتتدرا  وحيتتتتدا  ل قواعتتتتد القانون تتتتةا وأوجتتتتب  عطتتتتاد اادارة 
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تشتتتر،س فتتتي ت تتتم اللجتتتاات التتتتي  عجتتتا عتتتن لواجهتهتتتا وأجهاتهتتتا الفن تتتة اللتخصصتتتة حتتت  ال
 ا   1سلخت فة للث و ا لة في البرللان  سبابٍ 

وعندلا بحثنا في لعايير التفر ة بين القرار اادارن والعلل التشر،عي، بيَّنتا أن هنتام استتحالة 
 تتة، فتتي اعتلتتاد اللع تتار اللتتادن ل تلييتتا بينهلتتا، خاصتتة  فتتي الحقتتل اللستتل  ا علتتا  التنظ ل

ا وفتتي هتتذا البنتتد ستتنتعرَّذ ع تت  أنتتوا  القتترارات اادار،تتة  8سالتتتي هتتي  تتانون باللق تتال اللتتادن
  ةات  حطة االتي هي  وانين باللفهوم اللادن، وفقا  ل
 ل قوانينا  ةأوا   ا نظلة اادار،ة أو اللراس م التنفيذ

   اثان ا   ا نظلة اادار،ة اللستق ة
 لن الدستور الفرنسيا 16ة وفقا  ل لادةثالثا   ا نظلة الصادر 

 لن الدستور ال بنانيا 52رابعا   اللراس م الصادرة  وفقا  ل لادة 
    خالسا   اللراس م ااشتراع ة وا والر التشر،ع ةا

 
 

 للقوانين يةأواًل: األنظمة أو المراسيم التنفيذ
 

تصدرها  -بلعناه اللادنلها صفة القانون –ا نظلة اادار،ة هي  رارات  دار،ة  -867
تضس بلوجبها  واعد عالة تنفيذا   حكام القانون أو  تلالا   حكال  بناد ، و الس طة التنفيذ ة

، لن الدستور ال بناني، أسال الس طة التنظ ل ة 65ا وتعتبر اللادة 3سع   تفو   وارد ف  
ر ع   تنفيذ في لهال  السهوأدخ ت طت الس طة ااجرا  ة بلج ل الواراد، حيث أنا

هي أسال الس طة  1952لن دستور فرنسا لعام  81اللادة القوانين وا نظلةا كلا أن 
التنظ ل ة لتنفيذ القوانين في فرنسا، التي أعطت ر  ل الحكولة الس طة التنظ ل ة الخاضعة 

تطبي  هو تألين ، ولعلَّ السبب الطب عي واللنطقي لوجود الس طة التنظ ل ة  4سل قانون 
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ن لن الللكن تنفيذ أحكال  بصورة صح حة  ذا لم  صدر هذا و  كبحيث لن ،  1سنون القا
النظام، وكثيرا  لا يتضلن القانون نصا  ع   النحو ااتي " تحدد د ا   تطبي  هذا القانون 

 بلراس م تتخذ في لج ل الواراد"ا فتكون هذه اللراس م عندها لراس م تطب ق ةا 
 قوانين ضلن ثالثة فرو ، فهي  لا تكون  رارات تنفيذ ة لكل ة وتتنو  ا نظلة التنفيذ ة ل

م يت سر ل س طة التشر،ع ة وضعها وهذا  عرذ ل ،وضس تفص الت د  قةتتول   ل قانون 
للوضوعات لحددة لم يتناولها القانون  ةبقرارات تكلي  ة أو تنفيذ ة، أو هي أحكام تنظ ل 

تكون لجرَّد تفسير ل تشر،س وت عرذ  بالقرارات بالتنظ م وتعرذ بالقرارات التفو ض ة،  أو 
بل تا،ل لا اعتوره  ،التفسير،ة التي ا تضس أصوا  وا تأتي بجديد ع   القانون الذن تفسره

لن غلو  أو تنا   ع   ضود ن ة اللشتر  الحق ق ة أو اللفترضة عند وضس 
 ا  8سالتشر،س

أن "تفتتو   لج تتل التتواراد باتختتاذ وفتتي حكتتٍم ل لج تتل الدستتتورن فتتي لبنتتان أشتتار ف تت   لتت  
اللراست م التنظ ل تتة والتطب ق تتة لتتبع  القتوانين التتتي  ستتنها لج تتل النتواب  نلتتا هتتو نهتتج  دارج  
فتتي التشتتتر،س  قتتتوم ع تتت  عتتدم  ثقتتتا  علتتتل الستتت طة التشتتر،ع ة بتتتألور تفصتتتي  ة ا تتتتتالدم لتتتس 

القتانون  ستيد التتدبير ا صو  التي ترع  سير أعلالها، ولا يتال   رعلا لس  و  لأثور أن 
، وكتذلم فتتي حكتٍم آختر أختتذ بتذات القاعتدة عنتتدلا  تا  "أن القتتانون  3سعنتدلا  فترر فتتي تتدبيره"
لتتتتن الدستتتتتور ال بنتتتتاني ا  عنتتتتي أن ي حتتتتا اللشتتتتتر  ف تتتت  جل تتتتس  12الشتتتتالل  بلفهتتتتوم اللتتتتادة

قتتتتتي التفاصتتتتتيل ستتتتت لا اللعقتتتتتدة لنهتتتتتا أو الكثيتتتتترة التشتتتتتعب أو ذات اللنحتتتتت  التقنتتتتتي أو التطب 
 تتا م ع تت   ،للضتتلون القتتانون، فكتتان التتنهج التتذن  عتلتتده اللشتتتر  علولتتا  عنتتد ستتن    القتتوانين

تلهيتتتدا  لتناولهتتتا بلعتتتر   ،تفتتتادن  ثقتتتا  عل تتت  بتتتألور تفصتتتي  ة بتتتل فقتتتط تتتتأطير التفاصتتتيل
ا علتتا  ااجرا  تتة والنصتتوف التطب ق تتة وهتتو لتتا ينتتدرج فتتي  طتتار تعتتاون الستت طات وتواانهتتا 

 ا   4سأ فصل الس طاتاللتللين للبد
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ع تت  أحكتتام القتانون تجتترن بطتر،قتين، ا ولتت  بتأن تقتصتر  وهكتذا فتان عل  تتة تطبيت  القتوانين
تاركتتا  بتتنف صتتر،  ل ستت طة التنفيذ تتة  كلالتت   لتتا بلراستت م تنفيذ تتة وضتتس اللبتتادد ا ساستت ة، 

لتا بقتترارات واار،تة  صتتدرها التواراد اللختصتتون، وفتي هتتذه  الحالتتة تتختذ فتتي لج تل التتواراد وان
ً  ع تتت  صتتتدور ا حكتتتام اللتللتتتة لتتت ا وفتتتي الطر،قتتتة الثان تتتة  كتتتون  يبقتتت  تنفيتتتذ القتتتانون لع قتتتا 
القانون لكتلتل النصتوف وستارن اللفعتو  فتور العلتل بت ، ف قتصتر اللختصتون فتي الست طة 
تتتَ  لتتتن نصوصتتت  باصتتتدار التعتتتال م أو  التنفيذ تتتة ع تتت  ب تتتان ك ف تتتة التنفيتتتذ وتوضتتت   لتتتا َغل 

ة التتتتتي  قتضتتتتيهاا وعنتتتتدلا يتتتتترم القتتتتانون ل ستتتت طة التنظ ل تتتتة لهلتتتتة  صتتتتدار القتتتترارات الفرد تتتت
ا نظلتة اللتللتة لت  فتي ا لتور التتي   عي  ن هتتا، فتان هتذه ا نظلتة  ذ تعتلتد القواعتد التواردة فتتي 

 ا   1سالقانون تضي   ليها القواعد ا خرى التي تجع   نافذا  
هذه القرارات حدود القانون الذن صدرت وا صل أن ت تام الس طة التنفيذ ة في  صدارها ل

تنفيذا  ل  فال يجوا لها أن تتعدى حدوده وتخرج عن نطا   فتعد  لن أحكال  بالحذذ أو 
بااضافة أو تعطل تنفيذها  نها بهذه ااضافة تتعدى نطا  القانون الذن صدرت هذه 

ظ فتها الدستور،ة واعتداد القرارات تنفيذا  ل ، وتكون خروجا  لن الس طة التنفيذ ة عن حدود و 
ع   الس طة التشر،ع ة ا لر الذن يخو   ل لحاكم أن تلتنس عن تطبي  القرارات التي 

فرا ة اللراس م التطب ق ة اتخاذ  ا 8سصدرت ع   هذا اللنوا  للخالفتها أحكام الدستور
وع   ا حكام التدابير التي لن شأنها تسيير اللراف  العالة وتحديد د ا   تطبي  القوانينا 

التنظ ل ة أن تحترم النصوف القانون ة واللبادد العالة ل قانون بلعن  ان  ا  لكن  حكام 
تطب ق ة أن تشوه النصوف القانون ة وتريرها وان ا تحترم لدى القانون ونطا   الحق قي  ذ 

ولن  ا 3سل ل لن لفعو  اللرسوم التطب قي أن  حد لن أحكام القانون أن أو يوسس نطا  
بين القرارات التطب ق ة  حكام القانون، هنام نو  في فرنسا  سل  بأنظلة اادارة العالة، 
ها لج ل الدولة و صدرها ر  ل الس طة التنفيذ ة  بناد  ع   تفو ٍ  لن  وهي أنظلة  عدو
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كانت هذه ا نظلة تعتبر لن القرارات التشر،ع ة التي ا تقبل  1907اللشتر ، وحت  العام
 ا 1سجعة اابطا  لتجاوا حد الس طةلرا
 

ل  الس طة التنظ ل ة، لن حيث اللبتدأ فتي لجتا  الست طة ااستنستاب ة، فالهي تات  -862 وتدخ 
التي تل م ح  التنظ م اادارن تكون حترة  فتي استتعلا   هتذا الحت    أو عتدم استتعلال ، بشترر 

ا وهتتي أ ضتتا   8سع ة الل التتةأن ا  شتتكل هتتذا االتنتتا   عا قتتا  ألتتام تطبيتت  النصتتوف التشتتر،
حتتترة فتتتي اخت تتتار الو تتتت التتتذن ترتأ تتت  لناستتتبا ،  ا أنتتت  حتتتين  فتتتر  القتتتانون ع تتت  اادارة أن 
تستعجل التطبي ، فال  عود لهتذه الست طة حت  التتأخر فتي هتذا التطبيت ، ستواد عبتر االتنتا  

رة لوجتتب  عتتن التصتترذ، أو اتختتاذ تتتدابير لعاكستتةا و قتتس فتتي هتتذه الحالتتة ع تت  عتتات  اادا
 تتتدابير التتتي تعتبتتر ضتترور،ة لتتن أجتتل وضتتس التتنف ، ل تتانوني بتتأن تتختتذ ختتال  له تتة لعقولتتة

، وفي هذه الحالة ا  قتصر لوجتب الحكولتة ع ت  اتختاذ ا نظلتة  3ساللعني لوضس التطبي 
الضتتترور،ة، بتتتل يجتتتب أن ت ضتتتل  نها جل تتتس القواعتتتد الالالتتتة التتتتي تتتت دن  لتتت  تطبيتتت  التتتنف 

ذا كانتتت الستت طة التنفيذ تتة هتتي حتترة فتتي أن تصتتدر اللراستت م التنفيذ تتة ا   4ساللط تتوب تنفيتتذه وان
في الو ت الذن ترى ان  لال م لذلم فهذا يندرج في نطا  الس طة التقدير،ة لتادارةا غيتر انت  
لتتت  وجهتتت هتتذه التتدعوة لتتن جانتتب الستت طة التشتتر،ع ة أو كلتتا هتتي الحتتا  بلوجتتب لرستتوم 

ع تت  اادارة أن تصتدر اللراست م الالالتتة لتنفيتذ القتانونا فهتتذه   شتتراعي لت   تتوة القتانون، تحتتم
الدعوة اتخاذ لراس م تطب قا   حكام  انون ة لها طابس الد لولة ا تنتهي بانتهاد  صتدار أو  

 ا 5سلرسوم تطب قي بل هي عل  ة لستلرة
 

 األنظمة اإلدارية المستقلة ثانيًا: 
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administratif – Op. Cit. p344
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 رارات  دار،تة بطب عتهتا تصتدر عتن الست طة التنفيذ تة هي  ،ا نظلة اادار،ة اللستق ة -869
هتتا صتتفة القتتانون بلعنتتاه اللتتادنا ول  1سفتتي لواضتت س لتتم  عالجهتتا أو لتتم يتطتتر   ليهتتا اللشتتتر 

، وهتي  8سواعترذ القضاد بوجود ثالثة أنتوا  لتن ا نظلتة اادار،تة اللستتق ة حتت  بتدون نتف
، وفتتتتتي حالتتتتتة الظتتتتتروذ  4سلضتتتتتبط اادارن أو بأنظلتتتتتة ا  3ساللرافتتتتت  العالتتتتتة ماللتع قتتتتتة بتنظتتتتت 

 ا   5سااستثنا  ة
هتو نتف اللتادة  ،قد اتف  الفق  ع   أن ا ستال القتانوني اصتدار هتذه ا نظلتة فتي لبنتانلو 

، وبصفة خاصتة عبتارة " و،ت لن تنفيتذها بلتا لت  لتن 1990لن الدستور  بل تعديل عام  51
حيتتث نصتتت  1990عتتد تعتتديل عتتاملتتن الدستتتور ب 65الستت طة التنظ ل تتة"ا وهتتو نتتف اللتتادة 

صتتتراحة فتتتي فقرتهتتتا ا ولتتت  ع تتت  حتتت  وضتتتس اللراستتت م التنظ ل تتتة سأن ا نظلتتتة اللستتتتق ة ، 
والستتتهر ع تتت  تنفيتتتذ القتتتوانين وا نظلتتتة فتتتي الفقتتترة الثان تتتة سأن ا نظلتتتة التنفيذ تتتة الخاضتتتعة 

بتأن لتا  ،يتطبي  ل لبدأ العام التذن  قضت، هي صالح ات الس طة ااجرا  ةل قانون ، فكانت 
وأن اللجا  اللحجتوا ل ست طة ااجرا  تة ،  6سيخرج عن نطا  القانون  كون في نطا  التنظ م

تتا لتتا عتتدا ذلتتم فهتتو  65هتتو لتتا يتع تت  بتتا لور التنظ ل تتة ولتتا عددتتت  اللتتادة لتتن الدستتتور، ألَّ
جتب لجا   لفتتول  اختصتاف الست طتين فلتا ي تنظَّم بقتانوٍن ا  لكتن تعدي ت   ا بقتانون أو بلو 

تفو   تشر،عي، ولا ينظم بلوجب لراس م لستق ة ف لكن تعدي   بلرسوم أو بنٍف  ع توه فتي 
س ستت ة التتتدرج القتتانونيا فتتال  صتت  تقييتتد ستت طة لج تتل التتواراد خاصتتة فتتي اللواضتت س التتتي 

ن تناولتتت تنظتت م الوظ فتتة العالتتة عنتتدلا  اعتبرهتتا الدستتتور أساستت ة بقتتوانين  ستتنها اللشتتتر  وان
ذه القتتتتتتوانين اانتقتتتتتتاف لتتتتتتن هتتتتتتذه الستتتتتت طة أو فتتتتتتر  شتتتتتترور لقيتتتتتتدة  كتتتتتتون لتتتتتتن شتتتتتتأن هتتتتتت

 "ا 7سلللارستها

                                                 
1ص 1112مجلة القضاء اإلداري في لبنان  –الدور اإلستشاري لمجلس شورى الدولة  – د. يوسف سعدهللا الخوري( 1)

.
 

(2)Vincent Tchen, Domaines respectifs de la loi et du règlement, JCA Octobre 2004, Fasc. 106.  
(3)C.E. 7 février 1936, Jamart, Rec1936 p17; C.E. 7 juillet 1950, Dehaene, Rec 1950 p426.  
(4) C.E. 8 aout 1919, Labonne, Rec p737. 

(5)C.E. 28 juin 1918, Heyriès, Rec 1918 p651 . 
 . 119ص 1129، نجيب يزبك/ الدولة، م.إ. 1129شباط  29تاريخ  211( م.ش. قرار رقم9)

-21/1/2111تاريخ 2/2111رقم قرار م.د. ( 9)
"أحكام خاصة 19/1/2111تاريخ 393الصادر بمراجعة إبطال القانون رقم

للتعيين في الفئتين األولى والثانية في وظائف المالك اإلداري العام"
4492ص 4/11/2111تاريخ 41جريدة رسمية عدد 

.
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ذا كان هنام غلو  حو  لجا  الس طة التنظ ل ة في لبنان، فان الوضس أكثر استقرارا   وان
تجديدا  هالا  جدا  في التق يد الدستورن الفرنسي بوضع   1952في فرنسا حيث أوجد دستور 
يجاده اختصاف تنظ لي لستقلحدا  لالحتكار التشر،عي ل ب د ب   ل  ه  ع   ،رللان وان

لن  37و 34ن في اللادتين ا وهذه ا نظلة اللستق ة هي نتاج الترتيب اللبيَّ  1سالحكولة
ته لن ع   كل اللجاات التي ا تدخل في لجا  القانون وفقا  الدستور، بحيث أت   لها أن 

ستور الفرنسي نتا ج التعداد الحصرن لن الد 37لن الدستورا واستقت اللادة  34ل لادة
، وفرضت القاعدة التي بلوجبها " ن اللواض س التي ا 34ل لواض س التشر،ع ة في اللادة 

 ضلن اللج ل الدستورن الفرنسي هذا و  ا 8سلجا  القانون لها صفة تنظ ل ة" تدخل في
 ا 3ستوا،س الصالح ات بين القانون وا نظلة اللستق ة

ا نظلة اللستق ة  حكام القانون، حرف ااجتهاد ع    خضاعها وبسبب عدم خضو  
ل لبادد العالة ل قانون، وأوجب ع   اادارة في للارسة اختصاصاتها أن ت تام باحترام 
اللبادد العالة ل قانون اللستخ صة بصفة خاصة لن لقدلة الدستور واللفروضة ع   كل 

 ا 4سيس طة تنظ ل ة حت  عند عدم وجود أن نف تشر،ع
 

 

 من الدستور الفرنسي 01ثالثًا:  األنظمة الصادرة وفقًا للمادة
 

لتن  16خالفا  لألنظلة اللستق ة واللراس م التنفيذ ة، فان ا نظلة الصادرة وفقا  ل لتادة -870
الدستور الفرنسي، هي أعلا  ذات طب عة لت ونة، فتكون تشر،ع ة  ذا كانتت صتادرة فتي لتواد 

ون تنظ ل تتة عنتتدلا تصتتدر فتتي  ضتتا ا داخ تتة فتتي صتتالح ة الستت طة لحفوظتتة ل لشتتتر ، وتكتت
 التنفيذ ةا 

لتتن الدستتتور ر تت ل الدولتتة  صتتدار ا نظلتتة الضتترور،ة للواجهتتة ا التتات  16وتختتو    اللتتادة 
ولعالجة حالة   ام ظروذ استثنا  ة تصب  لعهتا ل سستات الجلهور،تة أو استتقال  ا لتة أو 

                                                 
(1) 

D. 
Lavroff – Le  droit constitutionnel de la Ve République – Op. Cit. p642

.
 

(2)
D. 

Lavroff – Op. Cit. p645
.
 

(3)C.C n° 67-31 DC du 26 janvier 1967; C.C. n° 85-198 DC du 13 décembre 1985; C.C. n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004; C.C. n° 

2004-500 DC du 29 juill. 2004.   
(4) C.E. Ass. 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs – conseils, GAJA2005 p515 no78. 
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ا الدول تتة لهتتددة بخطتتر جستت م وعاجتتل ترتتتب ع  تت  تو تت  ستتاللة أراضتتيها أو تنفيتتذ تعهتتداته
الستتير اللنتتتظم ل ستت طات العالتتة الدستتتور،ةا فتتي هتتذه الحتتاات  كتتون لتتر  ل الجلهور،تتة أن 
يتختتذ لتتن ااجتترادات لتتا تتط بتت  هتتذه الظتتروذ بعتتد استشتتارة كتتل لتتن ر تت ل التتواراد ور  ستتي 

   ا 1سالجلع ة الوطن ة ولج ل الشيوخ واللج ل الدستورنااا
لتن الدستتور لينشت  لحكلتة عستكر،ة للحاكلتة  16ل لتادة de Gaulleاستتند التر  ل الفرنستي 

 اللتورطين بلحاولة اانقالب التي حص ت في الجاا را 
لج تتتل الدولتتتة هتتتذا الطعتتتن  شتتتروع ة  تتترار  نشتتتاد هتتتذه اللحكلتتتة، فتتتردَّ طعتتتن أحتتتد اللتهلتتتين بل

لتتت  صتتتفة العلتتتل  ،لتتتن الدستتتتور 16دة لعتبتتترا  بتتتأن  تتترار ر تتت ل الجلهور،تتتة بتتتال جود  لتتت  اللتتتا
الحكتتولي التتذن لتت ل للج تتل الدولتتة أن  قتتدر لشتتروعيت ، وأن هتتذا القتترار يختتو    ر تت ل الدولتتة 

، ستتواد أكانتتت هتتذه التتتدابير تتتدخل فتتي اللجتتا  ذاتختتاذ كافتتة ااجتترادات التتتي تتط بهتتا الظتترو 
فع ت   ولتاا  8سلنت  37ل لتادة لن الدستور أو في اللجا  التنظ لي وفقا   34التشر،عي وفقا  ل لادة

الستتت طة التتتتي تل تتتم كتتتل هتتتذه لج تتتل الدولتتتة، هتتتو فصتتت   بتتتين ا علتتتا  التتتتي تصتتتدر عتتتن 
نلتتا  ،لهتتا ذات الطتتابس الشتتك ي ،، فهتتذه القتترارات اللتختتذةالتشتتر،ع ة والتنفيذ تتة، الصتتالح ات  وان

   تترر اللج تتل الفصتتل بتتين هتتذه ا علتتا  وفتتا حيتتث بلضتتالين لتعتتددة أو شتتديدة ااختتتالذ
الطب عة اللاد ة لكٍل لنها، فلا  صتدر عتن ر ت ل الدولتة بصتفت  ست طة تشتر،ع ة  كتون ختارج 
ر ابتتتة القضتتتاد اادارن  ن لتتت  صتتتفة تشتتتر،ع ة ف كتفتتتي بر ابتتتة شتتتك  ة ع تتت  تطبيتتت  ا حكتتتام 

لناح تتة أصتتو   صتتدار هتتذا العلتتل ، ألتتا لتتا  صتتدر عنتت  بصتتفت  ستت طة  16التتواردة فتتي اللتتادة
 ا 3سيبق  خاضعا  ل ر ابة كأن علٍل  دارن تنظ ل ة أو  دار،ة ف

 

 

 من الدستور اللبناني 85المراسيم الصادرة  وفقًا للمادة  رابعًا: 
 

بعتتتتد أن واَّ  الدستتتتتور ال بنتتتتاني ااختصاصتتتتات ف لتتتتا بتتتتين ستتتت طات الدولتتتتة، وحصتتتتر  -871
ر    تتدام الستت طة التشتتر،ع ة بلج تتل النتتواب، ارتتتأى اللشتتتر  الدستتتورن أنَّ حالتتة الضتترورة تبتتر   

                                                 
(1)

 D. 
Lavroff

 
– Op. Cit. p696 

.
 

(2) C.E. Ass. 2 mars1962, Rubin de Servens et autres 
, GAJA2005 n

o
55 p342.

 

(3)
M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous: 
C.E. Ass. 2 mars1962, Rubin de Servens et autres 

, GAJA2005 n
o
55 p352.
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الست طة التنفيذ تتة ع ت   صتتدار لراستت م تتدخل فتتي اختصتاف اللشتتتر ، فعلتتد  لت  تنظتت م هتتذه 
لتتتن الدستتتتور التتتتي أجتتتاات ل حكولتتتة فتتتي حالتتتة ااستتتتعجا ،  صتتتدار  52الحالتتتة فتتتي اللتتتادة 

لشتتترو  القتتتانون بلوجتتتب لرستتتوم عنتتتد تتتتوفر الشتتترور التتتتي وضتتتعتها هتتتذه اللتتتادةا ورغتتتم أن 
لتن الدستتور ال بنتاني، هتو تشتر،س  استتثنا ي  يجتب أن تبترره الضترورة  52 التشر،َس وفقا  ل لتادة

 52والعج ة،  ا أن الحكولة لم تتقيد بهذا الشرر ، للا أوجد كت ة تشر،ع ة كبيرة ستندا  ل لتادة
لشتترو   تتانون لنفتتذ بلرستتوم،  لكتتن أن نقتتو  عنهتتا بكتتل  834لتن الدستتتور، تضتتم أكثتتر لتتن 
أثنتاد فتي لها شرر ااستعجا ا وهذا لتا حتدا اللشتتر  الدستتورن  ثقة، أنها بلعظلها ا يتوفر

 دراج لشتترو     لتت  تعتتديل هتتذه اللتتادة باضتتافة شتترر 12/90  تترار القتتانون الدستتتورن ر تتم 
القتانون فتتي جتتدو  أعلتتا  ج ستتة عالتتة سللج تل النتتواب  وتالوتتت  فيهتتا، و تتد أدى هتتذا الشتترر 

ه الوستي ة التشتر،ع ة، للتا حترم الحكولتتة  لت   عطتاد لج تل النتواب حت  تعطيتل استتتعلا  هتذ
لتتتتن اتختتتتاذ تتتتتدابير تقتضتتتتيها ظتتتتروذ استتتتتثنا  ة، ونتتتتذكر أنتتتت  لنتتتتذ هتتتتذا التعتتتتديل الدستتتتتورن 

 لتتن الدستتتورا 52لتتم يجتتر  تنفيتتذ أن لشتترو   تتانون بلوجتتب لرستتوم ستتندا  ل لتتادة 1990لعتتام
لتتن  52وفقتتا  ل لتتادةوكتتان أن أ ثيتتَر الختتالذ  ستتابقا  حتتو  الطب عتتة القانون تتة ل لرستتوم الصتتادر 

 الدستور هل هو علل تشر،عي أو علل حكولي أو علل  دارن؟ 
بدا ة   ض  لج ل شورى الدولة بتأن اللرستوم التذن  حيتل أو ينشتر لشترو   تانون لستتعجل 

ا بحيث ا  لكن الطعن باللرسوم الذن بلوجب  يتول  ر ت ل  1سلكرر ل  صفة تشر،ع ة أكيدة
م يبت ب  لج تل النتواب ضتلن اللتدة اللعطتاة لت  بعتد  حالتت  الجلهور،ة نشر لشرو   انون ل

 ا   8س ل    ن ل  صفة تشر،ع ة
  52ولكتتن اللج تتل تراجتتس عتتن هتتذا اللو تت  لع نتتا  أن الحالتتة الدستتتور،ة الناشتت ة عتتن اللتتادة 

هي استثناد لن القواعد العالة اللتع قة بااختصتاف التتي ت تول  ي لج تل النتواب ست طة   ترار 
اللراستتتت م التتتتتي تصتتتتدرها الحكولتتتتة بلوجتتتتب لتتتتذا فتتتتان والحكولتتتتة ستتتت طة تنفيتتتتذهاا  القتتتتوانين،

لن الدستور تجعتل لشتار،س القتوانين اللحالتة ع ت   52صالح اتها ااستثنا  ة اللقررة باللادة 
اللج ل بلقتضتاها نافتذة بتدون   رارهتا لنت  فهتي أعلتا  صتادرة برلتهتا عتن الست طة التنفيذ تة 

طة ذات تة اخت ار،تة وأنهتا بهتذه الصتفة ا تتدخل فتي نطتا  ا علتا  وتلارل الحكولة فيهتا ست 
                                                 

م( 1)
.ش.
 9تاريخ  1111قرار رقم  

كانون األول
،الشحيمي / الدولة،1192

م.إ. 
1193
 
123ص 

.
 

 31تاريخ  922( م.ش.  قرار رقم 2)
1192تشرين األول

، خليل الحالق/الدولة، م
11.إ. 

91ص  93
.
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التشتتتر،ع ة،  ذ أن هتتتذا النطتتتا   شتتتتلل ع تتت  كتتتل علتتتل  صتتتدر عتتتن النتتتواب، بينلتتتا اللراستتت م 
اللذكورة هي أعلا   دار،ة صادرة عن الحكولة، فتكون لذلم  اب تة الطعتن بستبب تجتاوا حتد 

"أن ا علتتا  التشتتر،ع ة   قر ع  تت  ااجتهتتادا ثتتم أكتتد لج تتل شتتورى الدولتتة لتتا استتت 1سالستت طة
التتتتي ا تخضتتتس لر ابتتتة  ضتتتاد اابطتتتا  هتتتي ا علتتتا  البرللان تتتة التتتتي تصتتتدر عتتتن الستتت طة 
التشر،ع ة، وأنَّ اللراس م ذات اللضلون التشر،عي تبق  لراست م صتادرة عتن الست طة التنفيذ تة 

ينفتترد بتت  الدستتتور  52نتتف اللتتادة ن، "  8س وبالتتتالي تتتتوافر فيهتتا صتتفات القتترارات اادار،تتةاا"
،جب فهل  فتي ضتود لجلتل أحكتام الدستتور والتق يتد البرللتاني ال بنتاني التذن ستار و  ،ال بناني

تخضتتس لر ابتتة لج تتل شتتورى الدولتتة فع تت  تفتتو   الحكولتتة حتت  التشتتر،س بلوجتتب لراستت م، 
ستتور والتق يتد لجهة التأكد للا  ذا كان في لضلون هذا اللرسوم التشتر،عي لتا يتنتاف  لتس الد

 ا أن هتتذه الر ابتتة القضتتا  ة ع تت  هتتذا اللرستتوم التشتتر،عي تتو تت  "ا  3س "البرللتتاني ال بنتتانيين
عند صدور  انون جديد  عد    أحكال  و،ثب  ت شرعيت  ع ت  فتر  انت  كتان لشتوبا  بعيتٍب لتن 

 ا 4س"العيوب
ر نجتدا  تأييتدا  فتي اجتهتتاد لتن الدستتتو  52ة ل لراست م الصتتادرة وفقتا  ل لتادة،تالطب عتة اادار وعتن 

اللج تتتتل الدستتتتتورن ال بنتتتتاني التتتتذن ستتتتاوى بتتتتين اللراستتتت م العاد تتتتة واللراستتتت م الصتتتتادرة وفقتتتتا  
 ا 5س لن الدستور ورف  لنحها  وة النف التشر،عي 52ل لادة

 ا أن حكلا  حديثا  للج ل شورى الدولة ال بناني عاد وأ ترَّ بالصتفة التشتر،ع ة ولت ل اادار،تة 
عندلا  كون هتذا اللرستوم صتادر  52الذن  صدر بلوجب  لشرو   انون سندا  ل لادة ل لرسوم

 ا 6سلج ل شورى الدولة غير صال  ل حكم بابطال لتعديل  انون، و ض  بأن 
 

 خامسًا:  المراسيم اإلشتراعية واألوامر التشريعية
 

                                                 
 193ص 1191، م.إ.الخوري / الدولة  – 1191انون األول ك 1تاريخ  1قرار رقم   -( مجلس القضايا 1)

م( 2)
.ش. 
21تاريخ  193قرار رقم  

آذار  
م. –كيوان / الدولة  -1193

إ. 
91ص 1193

.
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القتتانون لصتتدورها   ا أن لهتتا  تتوة ،هتتي  تترارات  دار،تتة بطب عتهتتا ااشتتتراع ةاللراستت م  -878
 بناد  ع   تفو ٍ  تشر،عي،  ا أن الخالذ هو حو   اب يتها ل طعن ألام القضاد اادارنا

، 1952لن دستور فرنستا لعتام  32تجد هذه اللراس م التفو ض ة سندها الدستورن في اللادة 
بلقتضت  تفتو    Ordonnanceالتي لنحت الس طة التنفيذ ة حت   صتدار أوالتر تشتر،ع ة 

تتت هتتذه اللتتادة  " يجتتاا ل حكولتتة لتتن أجتتل تنفيتتذ برالجهتتا أن تط تتب لتتن  لتتن البرللتتانا فنصَّ
البرللتتان ااذن وللتتدة لحتتددة، باصتتدار أوالتتر تشتتر،ع ة فتتي لوضتتوعات هتتي لتتن اختصتتاف 

 ا 1سالقانون 
يجيا ل برللان صاحب ااختصاف ا صيل في  دستورن   وألا في لبنان، فال يوجد نف  

عام ال  س طت  الدستور،ة  ل  الحكولةا ولكن عرفا  دستور،ا  نشأ لنذ ليدان التشر،س أن  فو   
ل داه أن  قوم اللج ل الن ابي بتفو   الحكولة وانعطا ها ح  التشر،س عن طر،   1930

اتخاذ لراس م في لج ل الواراد لها  وة القانون، ع   أن تصدر هذه اللراس م في اللدة 
دد لن جهة أخرى اللواض س أو اللشار،س التي  لكن اللحددة في  انون التفو   الذن  ح
ا بحيث  كون هذا التفو   لحصورا  باللواض س  8سل حكولة اتخاذ لراس م  شتراع ة فيها

حدود التفو   الللنول تكون  راراتها لست الة الواردة في القانون، فاذا تجاوات الحكولة 
لرسوم  شتراعي ل  صفة اللرسوم ا واعتبر ااجتهاد علال  لشروعا   صدار  3ساابطا 

التنفيذن ل لراس م ااشتراع ة التي اتخذت في حدود  انون التفو  ، ولم يجد ف   أ ة لداورة 
 ا 4سع   القانون  لكن أن تعيب  بأن سبب لن أسباب تجاوا حد الس طة

 كل لا فتي ا لتر أنت  بتد  أن  صتدر ،لجهة لادت  ولضلون  انون فاللرسوم ااشتراعي هو 
، فانتت  عتتن اللج تتل الن تتابي التتذن يتتتول  وحتتده ستت طة التشتتر،س علتتال  بلبتتدأ فصتتل الستت طات

لتتن اللج تتل   صتتدر عتتن الستت طة التنفيذ تتة بنتتاد ع تت  تفتتو   بااشتتترا   عطتت  لهتتا استتتثناد  
الن ابي، أن أن القانون واللرسوم ااشتراعي يتشابهان لتن الناح تة اللوضتوع ة و،خت فتان لتن 

 ا 5سالناح ة الشك  ة
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ورغتتتم تلتوتتتس اللراستتت م ااشتتتتراع ة بقتتتوة القتتتانون والقتتتدرة ع تتت  تعتتتديل نتتتف  تتتانوني،  ا أنهتتتا 
احتفظتتت وفقتتا  ل لع تتار الشتتك ي بطب عتتة القتترار اادارن بستتبب صتتدورها عتتن الستت طة التنفيذ تتة 

،  1سوتخضس بالتالي لر ابة لج ل شورى الدولة  ل  أن تقترن بتاا رار لتن الست طة التشتر،ع ة
 كون هذا اا رار شرطا  لنفاذ اللرسوم ااشتراعي الذن تكون لت  كالتل القتوة التنفيذ تة، بتل  وا

فتتتاذا لتتتم  ا 8ساللصتتتاد ة ع  تتت  لتتتن اللج تتتل الن تتتابي و تتتوة القتتتانون بلجتتترد صتتتدوره حتتتت   بتتتل
تصتتاد  ع  تت  الستت طة التشتتر،ع ة فانتت  يبقتت  علتتال   دار،تتا  وتل تتم الستت طة التنفيذ تتة صتتالح ة 

طب عتتة  118/59اكتستتب نظتتام اللتتوظفين الصتتادر باللرستتوم ااشتتتراعي ر تتم هتتذا ،ل 3س لرا تت 
القتترار اادارن التتذن  قبتتل الطعتتن لتجتتاوا حتتد الستت طة لتتدى لج تتل الشتتورى لتتا دام لتتم  قتتترن 

حتت   قتترن اللرستوم ااشتتراعي بتاا رار أو التصتدي  لتن و  ا 4سبالتصدي  أو باالرتاد بقتانون 
ال  لن أعلا  الس طة ااجرا  ة الخاضتعة لر ابتة القضتاد اادارن الس طة التشر،ع ة، يبق  عل

صتتتدر عنتتدلا  و ا  5سبتتالطر  التتتي نتتتف ع يهتتا  تتانون لج تتتل الشتتورى ولنهتتا طر،قتتتة التفستتير
ضتع  فتي لصتاذ القتوانين النافتذة، فتال  كتون و شرع ة هذا اللرسوم ااشتتراعي و  قرو  ، انون 

ن اللوجهتة ضتده ان صتالحيت  ا تتعتدى  لت  للج ل شورى الدولة صالح ة النظتر بتالطعو 
 ا   6سا علا  التشر،ع ة

، أو باحالتتتت  ع تتت   7سلكتتتتب اللج تتتلبايتتتدا  اللرستتتوم ااشتتتتراعي وا يتحقتتت  هتتتذا التصتتتدي  
صتفة العلتل التشتر،عي و صتب  بلنتأى عتن هتو ا  كتستب ، و  2سال جنة الن اب ة لتادارة والعتد 

فتتتاذا ا تتتترن ج تتتل الن تتتابي بلوجتتتب نتتتف تشتتتر،عيا الطعتتتن  ا  ذا تتتتم تصتتتد ق  لتتتن  بتتتل الل
تصتتدي  الستت طة لكتتن ا  9سبلصتتاد ة ولتتو ضتتلن ة فانتت   صتتب  بلنتتأى لتتن أن ر ابتتة  ضتتا  ة

ا  طتتتا   ،التشتتتر،ع ة ع تتت  لتتتادة واحتتتدة لتتتن اللرستتتوم ااشتتتتراعي أو تعتتتديل لتتتادة واحتتتدة لنتتت 
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أو اللعدلتتتةا وتبقتتت    نلتتتا تبقتتت  لفاعي تتت  لحصتتتورة باللتتتادة أو اللتتتواد اللصتتتد ة ،جل تتتس اللتتتواد
 ا   1ساللواد ا خرى خاضعة لر ابة لج ل شورى الدولة

 
غ َّتتب لج تتل الدولتتة اللع تتار الشتتك ي ع تت  اللع تتار اللوضتتوعي، و بتتل وفتتي فرنستتا  -873

وفقتتا  تشتتر،عيا فتتاعتبر بأنتت   الطعتتون اللوجهتتة ضتتد ا نظلتتة اادار،تتة الصتتادرة بنتتاد  لتفتتو  ٍ 
، و بتتتل الطعتتتن  8سهتتتي أعلتتتا   دار،تتتة ،لصتتتادرة عتتتن اادارةا علتتتا  ا تكتتتون ل لع تتتار الشتتتك ي 

ن صتتدرت هتذه اللراست م بعتتد تفتو   تشتر،عي  دار،تتة، أعلتا   نهتتا ،  باللراست م ااشتتراع ة، وان
 ا   3سوتظل كذلم طاللا لم يتم التصدي  ع يها أو   رارها لن جانب البرللان

نفيذ تتتة ع تتت  التتترغم لتتتن  وتهتتتا ف هتتتا  صتتتفة ا علتتتا  اادار،تتتة بحكتتتم صتتتدورها  عتتتن الهي تتتة الت
لرا هتا،  اللراست م و،نطبت  هتذا الوصت  ع ت  التشر،ع ة التي تب   لها تعديل القوانين القا لة وان
، واللراستتت م الصتتتادرة بنتتتاد  ع تتت   4سبقتتتوانين الصتتتادرة فتتتي ظتتتل الجلهور،تتتة الثالثتتتة فتتتي فرنستتتا

صتتتادرة ع تتت  أستتتال  والتتتر التشتتتر،ع ة الوا،  5ستفتتتو   تشتتتر،عي فتتتي ظتتتل الجلهور،تتتة الرابعتتتة
تحتتددت طب عتهتتا بلوجتتب الفقتترتين الثان تتة والثالثتتة ، حيتتث  6سلتتن الدستتتور الفرنستتي 32اللتتادة

اللذكورة، فهي تتختذ فتي لج تل التواراد بعتد استشتارة لج تل الدولتة بنتاد  ع ت   32لن اللادة
 لتتن حيتتث اللبتتدأ اهتتي و ا   7س جتتااة تشتتر،ع ة لستتبقة وتخضتتس ل لصتتاد ة البرللان تتة الالحقتتة

لهتتتا صتتتفة القتتترارات اادار،تتتة التتتتي تخضتتتس لر ابتتتة بتتتل ،  2ستخضتتتس لر ابتتتة اللج تتتل الدستتتتورن 
التتدفس بعتتدم  مأ ،لج تتل شتتورى الدولتتة ستتواد  أكتتان ذلتتم بتتدعوى اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة

 ا  9ستطبي  هذه ا والر التشر،ع ة بلعر  التناا  حو  القرارات اادار،ة اللتخذة تطب قا  لها
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لنهلتتا ع تت   ااجتهتتاد اادارن والدستتتورن ع تت  وضتتس القواعتتد الناظلتتة لر ابتتة كتتل ٍ علتتل لقتتد و 
هذه ا والر التشر،ع ة، فتاعتبرا أن هتذه ا والتر التشتر،ع ة عنتدلا تكتون غيتر لصتدَّ ة بقتانون 

ألتتا بعتتد  ، 1سفتتان لهتتا صتتفة القتترارات اادار،تتة الخاضتتعة لر ابتتة  اضتتي تجتتاوا حتتد الستت طة
،  ستواد  أكانتت  8سهتذه ا والتر التشتر،ع ة فانهتا تكتستب صتفة القتانون  لصاد ة البرللتان ع ت 

التعبيتتتر الصتتتر،  عتتتن  رادة البرللتتتان بشتتترر أن  ظهتتتر هتتتذه اللصتتتاد ة ضتتتلن ة أو صتتتر،حة، 
فتان اللج تل الدستتورن ولنذ تار،  هذه اللصتاد ة، ،  3سباللصاد ة ع   هذا ا لر التشر،عي

  لضتتلون هتتذه ا والتتر التشتتر،ع ة ولتتدى انطبا هتتا  عتبتتر نفستت  لختصتتا  بتتاجراد الر ابتتة ع تت
  ا 4سع   أحكام الدستور

 

لتن الدستتور  ال بنتاني ع ت   نشتاد لج تل يتتول  الر ابتة  19نصتت اللتادة ، ف قدفي لبنانألا 
ع   دستور،ة القوانين، ثمَّ صدر  انون  نشتاد اللج تل الدستتورن، التذن حتدد لهلتت  بالر ابتة 

 سا ر النصوف التي لها  وة القانونااا" ا ع   دستور،ة القوانين و 
تار،   516رسوم ر م للنظام الداخ ي ل لج ل الدستورن بلوجب الاوللَّا صدر 

لن  19يتول  اللج ل وفقا   حكام اللادة  نفَّ في لادت  الثان ة ع   أن " 6/6/1996
البت في النااعات الدستور لرا بة دستور،ة القوانين وسا ر النصوف التي لها  وة القانون و 

والطعون الناش ة عن اانتخابات الر اس ة والن اب ة"ا واستنادا   ل  هذه ا حكام نجد أن ر ابة 
اللج ل الدستورن تطا  جل س النصوف التي لها  وة القانون، بلا فيها اللراس م 

د لن القضاد اادارن والقضا طرل  شكال ة حو  حدود ر ابة كل ٍ  ااشتراع ة، وهذا لا
 ع   هذه اللراس ما ،الدستورن 
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وللا كان النظام القانوني ل لراس م ااشتراع ة فتي لبنتان، لشتاب   لنظتام ا والتر التشتر،ع ة فتي 
التح يل اللنطقتي ل نظتام نستق  لن النظام ا خير أسل الحل اللعتلدة، والتي يبررها فرنسا، 

   1سلتيننستط س أن نفصل بين حاو  ،القانوني ل لراس م ااشتراع ة
بالنستتبة ل فتتتترة الستتتابقة ع تتت  اللصتتتاد ة التشتتتر،ع ة، فانهتتتا  بتتتل عرضتتتها ع تتت  لج تتتل النتتتواب 
ولوافقتتتت  ع يهتتتا، تبقتتت   تتترارات  دار،تتتة  لكتتتن الطعتتتن فيهتتتا ألتتتام لج تتتل الشتتتورى، وهتتتذا ألتتتر 

 لبتتتادد العالتتتة ل قتتتانون، ا يجتتتوا حرلتتتانهم لتتتن ل  وفقتتتا   نتتت فرضتتت  صتتتال  اللستتتتدعين،  ذ 
 ضا  ة الفاع ة ألام لحكلة وطن ةا اللراجعة الق

ألتتا  ذا حصتتل وصتتاد  لج تتل النتتواب ع تت  هتتذه اللراستت م ااشتتتراع ة فانهتتا تكتستتب الصتتفة 
القانون تتة لنتتذ تتتار،  هتتذا التصتتدي  وتكتتون خاضتتعة لر ابتتة اللج تتل الدستتتورن، ستتندا  لتتنف 

ذا لتتم  طعتتن بهتتا أ تتا  لتتن أصتتحاب الصتتالح ة فتتي تقتتد م هتتذا الطعتتن ختت ال  له تتة القتتانون، وان
اللراجعة القضا  ة، فانها تصب  لحصنة دستور،ا ، وغير خاضعة ل ر ابة القضا  ة، بوجهيهتا 

اللراستت م ااشتتتراع ة تبقتت   اب تتة ل طعتتن عتتن طر،تت  اابطتتا  طاللتتا لتتم اادارن والدستتتورنا ف
حتتين عتتتن ، و لكتتتن ااداد بعتتدم  انونيتهتتا فتتي كتتل  8سيثبتتت أن اللج تتل الن تتابي  تتد صتتدَّ ها

   ا 3ساللراس م والقرارات الصادرة بااستناد  ليها،  الدفس في لعر  الطعن بطر 
ل  اللراس م ااشتراع ة نجد في التطبي  حاات أخرى لن القرارات اادار،ة التي تحتوا  توة  وان
التتتنف التشتتتر،عي، وذلتتتم فتتتي الحالتتتة التتتتي يجيتتتا فيهتتتا اللشتتتتر  لتتتادارة أن تعتتتد    أو ت رتتتي 

ل لج تتل الشتترعي ااستتاللي ب  تترارات  دار،تتة، كااجتتااة التشتتر،ع ة نصوصتتا  تشتتر،ع ة بلوجتت
ستنظتتتت م دوا تتتتر اافتتتتتتاد  12/55ا ع تتتت  أن  عيتتتتد النظتتتتر بأحكتتتتام اللرستتتتوم ااشتتتتتراعي ر تتتتم

وا و اذ ااسالل ة ، وأن  عد  لا يراه ضرور،ا  لنها لتحقي  الرا ة ا ساست ة لنت ، ع ت  ان 
دارة أو افهتا  تكون  رارات  في هذا الصدد وفي كل لا يتع   باافتاد وعتنظ م الطا فة الدين تة وان

 تتترار ا و  4سنافتتتذة بتتتذاتها شتتترر أن ا تتعتتتار  لتتتس أحكتتتام القتتتوانين اللتع قتتتة باانتظتتتام العتتتام
ن ستتلاه اللشتتتر  بتتأن لتت  صتتفة تشتتر،ع ة ،اللج تتل ا ع تت  ل جلتتارم  ا انتت   ، قبتتل الطعتتن وان

                                                 
(1 )

ي الدين د. مح
 غير منشورة. 1111-1111محاضرات في القانون اإلداري ألقيت على طلبة دبلوم القانون العام في الجامعة اللبنانية لعام الدراسية -القيسي

 .413ص 1م 1111، دمحم العنقوني وعلي عواضة/ الدولة، م.ق.إ. 1119أيار  12تاريخ 2112( م.ش. قرار رقم2)

 .119ص 1م 1111وزارة الدفاع الوطني، م.ق.إ.  -، العقيد المتقاعد رفيق الزين/ الدولة1119كانون الثاني  1 تاريخ 192( م.ش. قرار رقم3)

(4 )
م.ش. 

وزارة الشمؤون البلديمة والقرويمة وجمعيمة  -، المديرية العامة لألوقماف اإلسمالمية ودائمرة أوقماف جبمل لبنان/الدولمة2112حزيران 21تاريخ  919قرار رقم 

 .1114ص 2م 2112خيرية اإلسالمية ، م.ق.إ. المشاريع ال
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ادر عتن ست طة  دار،تة هتي لج تل الجلتارم صت،  نت   قبل الطعن بستبب تجتاوا حتد الست طة
 ا 1سالتشر،ع ة  ا ع   بناد ع    انون تفو   أ رت  الس طة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .192ص 1191، جورج جالد وشركة معامل البيرة الماسة/ المجلس األعلى للجمارك، م.إ. 1191حزيران 1تاريخ 121( م.ش. قرار رقم1)
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 الفصل الثاني:
 التمييز بين القرار اإلداري والعمل القضائي

 
دارن، ذكرنا في لقدلة هذا القسم لستتوجبات التلييتا بتين العلتل القضتا ي والقترار اا -874

ورددناها  ل  أن الس طة القضا  ة تصتدر  لت  جانتب الحكتم القضتا ي  ترارات بصتفتها ست طة 
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 دار،تتتة ت عنتتت  بتنظتتت م اللرفتتت  القضتتتا ي، وباللقابتتتل فتتتان اادارة تلتتتارل اختصاصتتتا   ضتتتا  ا  
القضتتتاد أعلتتتاا  لشتتتابهة لألعلتتتا  ،تختتتذ بواستتتطة ال جتتتان اادار،تتتة ذات الصتتتفة القضتتتا  ة، و 

 ا أن لهتتذه ا علتتا  الصتتفة القضتتا  ة بستتبب صتتدورها بلناستتبة للارستتة الوظ فتتة  ،اادار،تتة
 القضا  ةا 

هتتذا التتتداخل بتتين عل تتي القضتتاد واادارة، يتتدفس  لتت  البحتتث عتتن أصتتو  التلييتتا بتتين هتتذين 
العل ين التذن لت  فا تدة عل  تة كبترى، فهتو  ستل  بلعرفتة طب عتة هتذا العلتل ولتت   كتون لتن 

ة  بطتا  لتجتاوا حتد الست طة ضتده، ولتت   كتون للنوعتا  اللستال بت   ا الجا ا تقتد م لراجعت
 وفقا   صو  الطعن بالحكم القضا يا

عتن خصتا ف القترار اادارن التذن  ،وتخت   الخصتا ف التتي يتصت  بهتا العلتل القضتا ي
وصتتفناه بأنتت  التصتترذ القتتانوني الصتتادر عتتن ستت طة  دار،تتة بارادتهتتا اللنفتتردة و،تلتتتس بتتالقوة 

ن كتتتتان هنتتتتام شتتتب  بتتتتين  حتتتتدى أدوات اادارة أو وستتتا  ها التتتتتي تستتتتتخدلها فتتتتي  يذ تتتة،التنف وان
القضتتتاد فتتتي أداد وظ فتتتت  وهتتتي  ةلباشتتترة وظ فتهتتتا وهتتتي القتتترار اادارن الفتتتردن، وعتتتين وستتتي 

الحكتتتتم القضتتتتا ي، فكالهلتتتتا ينقتتتتل حكتتتتم القتتتتانون لتتتتن حالتتتتة العلول تتتتة والتجر،تتتتد  لتتتت  حالتتتتة 
 قتت  ع تت  الحتتاات الفرد تتة التتتي يواجههتتا كتتل لتتن القضتتاد الخصوصتت ة والتجستتيد، وذلتتم بتطب

 ا 1سواادارة
 ،لتتن الدستتتور ال بنتتاني 80الفقتترة ا ولتت  لتتن اللتتادة الستت طة القضتتا  ة اللحتتددة فتتي  تشتتللو 

 علتا  فهتذه ا أعلا  اللحاكم وكل لا يتصل بهذه ا علا  واللتع قة بالكان تة أداد وظ فتهتاا
اد العتتدلي تعتبتتر أعلتتاا   ضتتا  ة صتترفة ا تخضتتس اللنااعتتات التتتي تتع تت  بتنفيتتذ لرفتت  القضتت

لكون هذه ا علا  تشتكل نتواة   ،السبب في ذلم عود بشأنها اختصاف القاضي اادارن، و 
س طة القضتاد العتدلي، التتي ا  لكتن  خضتاعها لر ابتة هتذا القاضتي بفعتل لبتدأ الفصتل بتين 

ا ختتتترى اللتع قتتتتة بح تتتتاة القضتتتتاة اللستتتت ك ة ا وألتتتتا ا وضتتتتا   8سالستتتت طتين اادار،تتتتة والعدل تتتتة
نهتتا تبقتت  خارجتتة اف ،كتالتعيين والصتترذ وااختتراج لتتن الستت م بريتتر الطتر  التأديب تتة القضتتا  ة

                                                 
م -القرار اإلداري -د. محمود حافظ(  1)

رجع سابق
 .11ص 

 24ص سابقمرجع  -الثانيالكتا  -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  2)

R. Chapus- Droit administratif  général, 
Op. Cit, 

T1
 p

949 no 1166 
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وتحتتفا بصتفتها اادار،تة  ،عن الوظ فة القضتا  ة اللحتددة دستتورا  و انونتا  ع ت  الوجت  اللبتين
 ا 1ساللحضة

تتصت  لتن حيتث طب عتهتا وتكو،نهتا ، ضتاد العتدليفا حكام الصادرة عن اللحاكم التابعتة ل ق
حتتو  طب عتهتتا، ولكتتن ا لتتر يخت تت  عنتتدلا  لتتن   أن نتتاا ٍ  يثتتاروا   ،بصتتفة القتترار القضتتا ي

كحالتة ال جتان اادار،تة ذات الصتفة القضتا  ة، أو  ،القتانون جهتات  دار،تة اختصتاف  ضتا ي
عنتتدلا  كتتون لجهتتة اادارة أو  ،للرفتت  القضتتا يضتتا  ة صتتالح ة تنظتت م اعنتتدلا تتتتول  جهتتة  

اختصاصتتات فتتي  صتتدار  تترارات لتصتت ة بالعلتتل القضتتا يا فتتي هتتذه الحتتاات  تتد  صتتتعب 
هتي التلييا بتين طب عتة هتذا العلتل هتل هتو  ترار  دارن أم علتل  ضتا ي، هتذه اللوضتوعات 

 الفقرات اات ة لوضو  البحث في هذا الفصل وفقا  ل ترتيب الوارد في 

  القرار اادارن عن العلل القضا يتلييا ا الفقرة ا ول   لعايير
   االوظ فة القضا  ةالفقرة الثان ة  القرارات الصادرة بلناسبة للارسة 

  اد ضلن تصن فات القرار اادارن القضاالفقرة الثالثة   دخا   رارات تنظ م 
     االفقرة الرابعة  ال جان اادار،ة ذات الصفة القضا  ة

 
 
 

 ايير تمييز القرار اإلداري عن العمل القضائيالفقرة األولى: مع
 

 ذا كتتتان لتتتن ا هل تتتة بلكتتتان تلييتتتا العلتتتل القضتتتا ي الصتتتادر عتتتن جهتتتات القضتتتاد  -875
العتتتدلي عتتتن العلتتتل اادارن التتتذن  صتتتدر عتتتن الستتت طات اادار،تتتة، فتتتان هتتتذه ا هل تتتة تكتتتون 

ة التتتتي تصتتتدر عتتتن لضتتتاعفة عنتتتد  جتتتراد التلييتتتا بتتتين القتتترارات اادار،تتتة والقتتترارات القضتتتا  
لتتتة وظ فتتتة  ضتتتا  ة بحكتتتم القتتتانونا وتنوعتتتت النظر،تتتات الباحثتتتة فتتتي  الستتت طات اادار،تتتة اللخوَّ

                                                 
، المحمامي 2111كمانون الثماني  29تماريخ 121مجلس القضايا قرار رقم -22ص 1121، الياو الريس/ الدولة، م.إ. 1121كانون الثاني  23تاريخ 21( م.ش. قرار  1)

 .291ص 1م 2113لعام  12ل، م.ق.إ. العدد العد وزارة –جان عيد/الدولة 
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تلييا العلل القضا ي عن القرار اادارن، بين لعايير ذات صبرٍة شك  ة تركتا ع ت  تشتكيل 
نتتدلا عالهي تتة وااجتترادات التتتي تعتلتتدها، أو لعتتايير ذات صتتبرة لاد تتة تعتبتتر القتترار  ضتتا  ا  

، وألا ااجتهاد فال  ستقر ع   لع تاٍر لوحتٍد لتن فيها ن  صدر في خصولة لب ان حكم القانو 
ر تتتتتوافر شتتتترور القتتتترار اادارن وفقتتتتا  لألصتتتتو   ااثنتتتتين بتتتتل  فحتتتتف النتتتتاا  اللعتتتترو  و قتتتتد  
ره كاف ا  لتكتو،ن  ناعتت  حتو  طب عتة  الشك  ة أو اللاد ة أو  أخذ لن عناصر اللع ار،ن لا  قد  

القتترار صتتتفة ا ولتتن الفقهتتاد لتتن  فتتر  الجلتتس بتتين اللع تتار،ن لعتتا ، فيتترف  لتتن   1سلتتلالع
الحكتتم القضتتا ي  ذا لتتم يجتلتتس هتتذان الشتترطان  الشتتك ي سصتتدور القتترار لتتن الجهتتة أو الهي تتة 
التتتي لنحهتتا القتتانون وا تتة القضتتاد  واللوضتتوعي سأن  فصتتل القتترار فتتي خصتتولة أو لنااعتتة 

 ا   8س لب ان حكم القانون فيها 
 وسنتعرَّذ ع   كٍل لن 
       أوا   اللع ار الشك ي 
 ثان ا   اللع ار اللادن
   ثالثا   لو   ااجتهاد

 
 

 في تمييز القرار اإلداري عن الحكم القضائي المعيار الشكليأواًل:  
 

 قوم هذا اللع ار ع   أسال الرجو   ل  الهي ة التي صدر عنها العلل حت  نعرذ  -876
كان  رارا   دار،ا  أو علال   ضا  ا ، وع   هذا ا سال  عتبر العلل الصادر عن لا  ذا 

الس طة اادار،ة علال   دار،ا  أ ا  كان لضلون  أو لحتواها فكل تصرذ صادر عن هي ات 
اللحاكم اللدن ة أو التجار،ة أو الجنا  ة أو اادار،ة أ ا  كانت طب عت  ، أن سواد  أكان علال  

صل في خصولة أو القرارات الرجا  ة والل  تة وااعداد ة التي يتخذها القاضي  ضا  ا   ف

                                                 
(1)J.M. Auby -  Autorités administratives et autorités juridictionnelles- AJDA 

1995 p91.   
.24ص سابقمرجع  -الكتا  الثاني-القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  2)

 
Schwartzenberg

, R G- 
 L’autorité de chose décidée

- Op. Cit 
P402

.
 



 

494 

بلقتض  س طان  في تسيير الدعوىا فانها تعتبر أعلاا   ضا  ة  و، ح  بذلم القرارات التي 
 ا 1ستصدر عن الن ابات العالة ودوا ر التنفيذ

نلا شكل العللا فالذن  لي  ا العلل القضا ي عن القرار اادارن ل ل اللضلون  اللادن وان
خص صا  لللارسة  لنشأةٍ  هي أن  لن صنس هي ةٍ  ،عرذ بها هذا العللوأن العاللة التي    

 ،ا فتشكيل الهي ة لن أعضاد لستق ين 8سالقضاد، كلا  عرذ أ ضا  لن خال   جرادات 
ألالها ااجرادات اللتبعة خاضعين ل س طة الر اس ة اادار،ة، وكانت غير و  ،بطر،قة لفردة

، فان هذه الهي ة هي هي ة للوجب التع يل  راراتهاخضو  لس حفا ح  الدفا ، و 
 ا 3س ضا  ة

م الهي ة القضتا  ةف  ذ ا  لكتن  نشتاد هي تة  ضتا  ة  ا بقتانون،  ،القانون هو الذن  عي  ن و،نظ  
ة هي تة ون ة اللشتر  هتي اللرجتس اعطتاد هتذه الصتفة لهي تٍة لتا، وبالتتالي اعتبتار هتذه الهي ت

 ضتتا  ةا وعنتتدلا يتحقتت  القاضتتي لتتن ن تتة اللشتتتر  الواضتتحة  ستتجل ذلتتم فتتي  تتراره و،خضتتس 
 ا   4سارادة اللشتر 

 –عتترذ ا    بحيتث ا صو  التي تتبعها هذه الهي ة فتي للارستة وظ فتهتا، القانون  حدد كلا 
لنصتب  التصترذ لوضتو  البحتث أنبوجتود فكترة القضتاد للجترد  -واستنادا  ل لع تار الشتك ي

نلا ا بد لن صدور التصترذ لتن  ،ع   لسألة  انون ة لتناا  ع يها أو غير لتناا  ع يها وان
جرادات خاصة تحكم نشاطها   ا 5سهي ة لعينة لها وضس خاف وان

و ضت  بتأن نظتام الحكتم فتي أخذ ااجتهاد ال بناني في بع  أحكال  باللع ار الشك ي، لقد و 
ستتتتقال  الستتت طات وتعاونهتتتا، وأنتتت  تطب قتتتا  لهتتتذا اللبتتتدأ  قتتتوم فتتتي الدستتتتور ع تتت  لبتتتدأ ا ،لبنتتتان

وأن تكتتون لقراراتتت  الصتتفة القضتتا  ة  ،ا  لكتتن لتتوا،ر أن  كتتون  اضتت ا   ،ا صتتيل فتتي النظتتام
نلتتتا  حتتتتفا فيهتتتا بصتتتفت   حتتتت  فتتتي الخالفتتتات التتتتي  عطتتتي لتتت  القتتتانون صتتتالح ة فصتتت ها، وان

 ا 6س كس طة  دار،ة لوكو   ليها تطبي  القوانين وا نظلة
                                                 

م -القرار اإلداري -د. أكرم مساعدة(  1)
رجع سابق
 .42ص 

(2)R. Carré De Malberg - Contribution à la théorie générale de l'Etat, Op. Cit. T1 p268 et p691 

(
3
) C.E. 10 aout 1918, Villes, Rec p841; C.E. 12 juillet 1929, Leroux, Rec p710; 

C.E. Ass. 19 février 1943, Bugnet Charlot et autres, Rec p46.  
(4)Jacquemart: Le Conseil d'etat juge de cassation 

- 
LGDJ1957 P72.  

213ص سابقالرقابة القضائية على أعمال اإلدارة مرجع  -د.  دمحم كامل ليله(  2)
.
 

 .112ص 1191، م.إ. االجتماعيةوزارة العمل والشؤون  -انك/الدولة ، شركة موبيل أويل ليبانون1191حزيران 9تاريخ  241( م.ش. قرار رقم  9)
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و، خذ ع   اللع ار الشك ي بأن  ا  ص   وحده لع ارا  حاسلا  لتحديد العلل القضا ي 
وتليياه عن القرار اادارنا وذلم بسبب  صوره عن لواجهة لخت   الحاات، فالعلل 
القضا ي ا  صدر دا لا  عن هي ة لنظلة تنظ لا  خاصا  لللارسة س طة القضاد بالذات، 

لا يخو    الجهات اادار،ة س طة  صدار أحكام بلعن  الك لة، وهي  ذلم أن اللشتر  كثيرا  
كحالة ديوان اللحاسبة الذن ل  لهلة ا  1سالجهات اادار،ة ذات ااختصاف القضا ي

كلا أن جل س ا علا  الصادرة عن الس طة القضا  ة ا تعتبر لادوجة  دار،ة و ضا  ة، 
 ر،ة بطب عتهاالنها لا  عتبر أعلاا   دا ن أحكالا  بل 

 
 المعيار المادي في تمييز القرار اإلداري عن الحكم القضائي ثانيًا: 

 

 ستند اللع تار اللوضتوعي  لت  جتوهر ولضتلون التصترذ برت  النظتر عتن الجهتة  -877
هتتو العلتتل لعلتتل القضتتا ي طبقتتا  لهتتذا اللع تتار، االتتتي صتتدر عنهتتا العلتتل أو القتترارا ف كتتون 

بقصتتد  نهتتاد نتتاا  أو  ،ان حكتتم القتتانون فتتي حالتتة خاصتتة لحتتددةالقتتانوني التتذن يهتتدذ  لتت  ب تت
ا فكتتل هي تتة لهلتهتتا فصتتل النتتاا  بقتتوة الحق قتتة القانون تتة، أو  8سالفصتتل بتتين طتترفين لتنتتااعين

ا ألتتا الهي تتة التتتي ا  3ستل تتم صتتالح ة فتتر  العقوبتتات، فتتان هتتذه الهي تتة هتتي هي تتة  ضتتا  ة
نلتت تل تتم صتتالح ة الفصتتل بتتين النااعتتات وفتت  أحكتتام لك فتتة باتختتاذ  تترارات ف لتتا  االقتتانون، وان

فتتتالقرار القضتتا ي وفقتتا  لهتتتذا ا  4سيتع تت  بستتير لرفتت  عتتتام، فتتان هتتذه الهي تتتة هتتي هي تتة  دار،تتة
اللع تتار هتتو لتتا  حستتم ع تت  أستتال القاعتتدة القانون تتة، خصتتولة  ضتتا  ة تقتتوم بتتين خصتتلين، 

نلتا  قترر فتي وتتع   بلركتا  تانوني ختاف أو عتام، وا ينشت  القترار لركتاا   ا نون تا  جديتدا ، وان
 وة الحق قة القانون تة وجتود حت   ن لتن الخصتلين أو عتدم وجتوده، ولتو صتدر لتن هي تة ا 
نلتتا أستتندت  ليهتتا ستت طة  ضتتا  ة استتتثنا  ة ل فصتتل ف لتتا أنتت ط  تتكتتون لتتن عناصتتر  ضتتا  ة، وان

                                                 
214هامش ص سابقالرقابة القضائية على أعمال اإلدارة مرجع  -د.  دمحم كامل ليله(  1)

.
 

(2)L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, 
Op. Cit. 

 T2 p423
; 

Duguit- L'acte juridictionnel et l'acte administratif, 

R.D.P.1906 p413
.
 

(
3
)  C.E. 12 janvier 1951Union commerciale de Bordeaux-Bassens,D1951 p335; 

C.E. 12 juillet 1969, L'Étang, RDP 1970, p387, note Waline. 

(
4
) C.E.27 mai 1955, Électricité de France,Rec p298. 
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 ،تصتتدره أ تتا  كانتتت الستت طة التتتي ، شتتترر فتتي القتترار القضتتا ي، حيتتث  1سبهتتا لتتن الخصتتولات
تتتتوافر شتتترور ثالثتتتة  ا و     تتتام خصتتتولة بتتتين طتتترفين، والثتتتاني أن تقتتتوم الخصتتتولة ع تتت  
لسألة  انون ة، والثالث أن  كتون ل قترار عنتد الفصتل فتي الخصتولة  توة الشتيد اللقضت  بت ، 

 ا  8سوبلعن  أوض  أن  عتبر عنوان الحق قة ف لا  ض  ب 
تقر،ر  حسم اادعاد أو الناا  بحٍل يتلتس بقوة والعلل القضا ي يبدأ بادعاد أو ناا   عقب  

الحق قة القانون ة، و قصد بعنصر التقر،ر أن تطرل ع   القضاد لنااعة لبحثها وتلح صها 
وأن القانون في جانب   سند دعواه، فاذا لا  ،وع ان أن لن طرفي اللنااعة هو صاحب الح 
ين هو و،بين أن لن اادعادحكل  بالقض ة انته  القاضي لن عل  ة التحق ،   صدر 

 ا 3سالذن يتف  وأحكام القانون 
وبعد لرح ة التقر،ر أن  صدار الحكم الذن هو عنوان الحق قة، تأتي لرح ة التنفيذ ولعناها 
 سباغ الصفة التنفيذ ة ع   العنصر ا و  سالتقر،ر  واستخالف النتا ج التي أ رها الحكم، 

هذان العنصران لرتبطان ارتباطا  وث قا  بحيث ينصب أن التنفيذ الجبرن ل حكم القضا يا و 
التقر،ر ع   لنااعة تثار للعرفة وج  الح  فيها، والتنفيذ يهدذ  ل  حسم اللنااعة بصفة 

 ا  4سنها  ة
 عطي  و  وه ة ااحسال بأن هذا  ، ن هذا التح يل ل علل القضا ي في عناصره اللنطق ة

ن لوظ فة واحدة لهلتها تطبي  ،ارن لجهة كونهلا لظهر العلل يبدو وكأن  لشاب  ل قرار ااد
القانون، وخاصة  في لجا  التلييا بين القرار اادارن الفردن والقرار الصادر عن القضاد 
اادارن،  ا أن ذلم لم  لنس أن ن لل فر ا  جوهر،ا  بين القرار،ن، تعددت بشأن  النظر،ات 

ه  ل  اللبررات اات ة     5سالتي تردو

                                                 
م – د. حمدي عكاشة،  ذكره: 921ص 2و–،مجموعة مجلس الدولة 21/4/1141( محكمة القضاء اإلداري، جلسة تاريخ 1)

-رجع سابق
 .91ص 

م – د. حمدي عكاشة،  ذكره: 421ص 2و–،مجموعة مجلس الدولة 12/9/1141( محكمة القضاء اإلداري، جلسة تاريخ 2)
رجع سابق
 .91ص 

(3)L. Duguit- Traité de droit constitutionnel, 
Op. Cit. 

 T2 p431  

(4) 
R.

Bonnard - Précis de droit administratif-3e ed. 1940 p70. 

(
5
)
 M. Stassinopoulos – Traité des actes administratifs – Op.

 Cit.
 p71

; 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, Op. 

Cit.
 T1

 p98 et s.
 

ب:  ونقله أيضا
213ص سابقل اإلدارة مرجع الرقابة القضائية على أعما -د.  دمحم كامل ليله

. و
م -القرار اإلداري -د. محمود حافظ

رجع سابق
 .11ص 
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  يذهب أنصار هذا الرأن  ل  أن القرار اادارن اةوي: ن رية الستية اإلسونسابية معيارال
، ع   العكل لن الحكم القضا ي الذن  صدر بناد   ستنساب ة نلا  صدر بناد  ع   س طة 

 ع   س طة لقيدةا 
تعر  هذا اللع ار ل نقد،  ن اادارة ا تتلتس دا لا  بس طة تقدير،ة في للارسة 

تصاصاتها، بحيث تكون اادارة ل الة باصدار  رار  دارن بااستناد  ل  نف  انوني اخ
ا ولن الجهة اللقاب ة فان س طة القاضي ل ست س طة  1س فر  ع يها لوجب التصرذ

لقيدة باللط  ، فاللشتر   عطي القاضي حر،ة تقدير تشب  أو تقترب لن الس طة التقدير،ة 
 ا 8سالتي تتلتس بها اادارة

 

  يذهب أنصار هذا الرأن  ل  أن القرار اادارن المعيار الثانس: ن رية الوصرف الوتقائس
يتليا بصدوره بطر،قة ت قا  ة، في حين أن الحكم القضا ي ا  صدر  ا بناد  ع   ط ب 

،  ن اادارة في حااٍت أ ضا   ا وهذا الرأن غير لوف ٍ  3سا فراد في شكل دعوى أو دفس
، بحيث ا  صدر القرار اادارن  ا بناد  ع    4سنوعة لن التصرذ الت قا يكثيرة تكون لل

أو لن  الجنس ة، أو  رار  ،أو  رار  بو  ااستقالة ،الوظا   ىحدكقرار التعيين في   ،ط ب
 القرارات اللتع قة بلن  التراخ فا

 

 ،أو لوضوع     ستند هذا اللع ار  ل  طب عة العللالمعيار الثالث: ن رية يبيعة العمل
ف كون العلل  ضا  ا   ذا كان لوضوع  الفصل في خصولة أو ناا ، وعذلم  كون عنصر 
الخصولة هو اللليا ل حكم القضا ي عن القرار اادارنا ألا القرار اادارن فهو لا  صدر 
في  طار النشار اادارن، و،جد هذا اللع ار سنده في الفصل الثالثي ل س طات التشر،ع ة 

، جهة اادارة ن ا و د أخذ ع   هذا اللع ار أن  غير لطاب  ل وا س،  5سر،ة والقضا  ةواادا

                                                 
(

1
)C.E. 14 décembre 1962, Doublet, AJDA 1963 p85; C.E. Ass. 20 octobre 1972, 

Marabout, AJDA 1972 p481.  
(2)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, Op. Cit.

 T1
 p106

; 
M. Stassinopoulos – Traité des actes administratifs – Op.

 

Cit.
 p
72

. 

(3)
 
Ch. Eisenmann – 

Op. Cit
 T1 p100. 

(4) M. Stassinopoulos – Op.
 Cit.

 p
72

. 

(5)
 
Ch. Eisenmann –Op. Cit. p106. 
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جرادات شب   ،الفصل في ناا  لكن أن تتول   أو تصدر  رارات بناد  ع   تحق قات وان
 ا 1س ضا  ة

 

  تهدذ اادارة في لباشرتها لوظ فتها وبلا المعيار الرابع: ن رية الغرض من الوصرف
رارات  دار،ة  ل   شبا  الحاجات العالة، ألا القضاد فهو  فصل في النااعاتا تصدره لن  

فاختالذ الرر  الذن تستهدف  الس طة لن كٍل لن القرار اادارن والحكم القضا ي، أدى 
ليا لكٍل لن هذين العل ين،  ذ أن  للا كانت الحاجات العالة الطابس الل ل  اختالذ 

لرنة والتدت هذه اللرونة  ل  أعلالها، فاتسلت القرارات لتطورة، كانت وظ فة اادارة 
اادار،ة بدورها بهذه اللرونة حت  تساير لقتض ات التطورا ألا النظام القانوني ل دولة 
ف حتاج  ل  الحلا ة واللحافظة، لذلم طبعت أحكام القضاد بطابس الجلود والثبات واتبا  

ولراعاة ح  لن خال  اعتلاد الوجاه ة  أصو   جرا  ة تهدذ  ل  ضلانة عدالة القضاد
بحيث  عب  ر القاضي  ،ر اس ة رابطةٍ أن وعدم ارتباطها ب ،ة القضا  ةالدفا  واستقال  الهي 

عن  ناعت  بدون خضو   ن ر ابة تس س  ة، وألا ا حكام القضا  ة فتحوا لحج ة القض ة  
 ا 8ساللقض ة

 

تي بذلها الفقهاد بحثا  عن لع ار ل تلييا بين أهم لا  الحا حو  اللحاوات اللخت فة ال ن 
العلل القضا ي والقرار اادارن، هو أنها ذكرت بع  أوج  ااختالذ التي  لكن أن 
تساعد ع   التلييا بينهلاا و عتقد الدكتور لحلود حافا أن اللليا بينهلا هو أن القرار 

لم عن طر،   نشاد لراكا اادارن يتضلن  حداث تريير في البناد القانوني ل دولة، وذ
  انون ة جديدة أو عن طر،   جراد تعديل أو  لراد ل لراكا القانون ة القا لةا

ألا العلل القضا ي فال يتضلن أن لسال بالنظام القانوني القا م،  ذ أن هدف  حراسة هذا 
لة أو للراكا القانون ة العا  لراد  أو تعد ال  أو  ظام وحلايت ، فهو ا يتضلن  نشاد  الن

نلا الخاصة التي يتكون لنها لجلو  ا ناا   ،يتضلن تقر،ر القانون لبناد القانوني ل دولة، وان وان

                                                 
(1) M. Stassinopoulos – Op.

 Cit.
 p
72.

 

(
2
)
 Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, Op. Cit.

 T1
 p108

; 
M. Stassinopoulos – Traité des actes administratifs – 

Op.
 Cit.

 p
74

. 
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القانون ة أو كشفا  عن حق قة اللراكا  ،ووضعا  ل ح  في نصاب  ،حكل  ع   اللنااعات
 ا 1سالخصولة القضا  ة، عنصر هذا العنصراللتناا  ع يهاا ع   أن   ضاذ  ل  

 
 من تمييز القرار اإلداري عن الحكم القضائياالجتهاد  موقف ثالثًا: 
 ،غالبا  لا ا  كفي اللع ار الشك ي وحده لتفر،  العلل اادارن عن العلل القضا ي -872

تقوم أح انا  باتخاذ  رارات ا تطب  ع يها  ، ن ثلة أجهاة  ضا  ة في شك ها وتكو،نها
  دار،ةا  وتعتبر بالتالي ذات صفة ،أصو  العلل القضا ي

في هذه الحاات ا بد لن التركيا ع   اللع ار اللادن في لواجهة لوجة الشم التي تحوم 
غالبا  حو  علل بع  ا جهاة ذات الوج  القضا ي الصرذ في تأل فها، في حين أنها  د 

 ا  8ستقوم لاد ا  بنشار  دارن صرذ، لن ذلم لج ل القضاد ا ع  
ند  ل  اللعايير اللاد ة لتقر،ر وجود أو عدم وجود الصفة ذا نالحا بأن ااجتهاد  ستهل

القضا  ة، وهو ا ي جأ  ل  اللعايير الشك  ة  ا بصورة استطراد ة، وعندلا ا تكون 
تصب  عند ٍذ اللعايير الشك  ة أو العضو ة ذات أهل ة  ،اللعايير اللاد ة كاف ة بحد ذاتها

 ،ا ضواد ع   اللع ار اللادنت اادار،ة، س  طت ااجتهادابالرة ل فصل باللوضو ا  ف
القضا ي، وكان سبي ها في ذلم التركيا  قرارن العاادارن القرار كطر،قة وحيدة لتلييا 

 قراراتع   لحتوى ت م ا علا  ا ع   طب عة القا لين بهاا وفي هذا الس ا ، اعتبرت ال
اللتع قة بسيره أعلاا   قراراتتبرت ال، في حين اعة  ا   دار،اعلأ  داللتع قة بتنظ م لرف  القضا

اادار،ة يرجس لكونها ا تشكل  قراراتا ول  في خانة ال ف ةالرا ة لن  دخا  الو ا  3س ضا  ة
نواة ل س طة القضا  ة نفسها، بل اعتبارها أعلاا  ترتبط بوا ة هذا اللرف  أكثر لن 

 اارتباطها بلوضوع  اللتلثل بالحكم في الدعاوى 
ااجتهاد ع   القانون، الذن  ل م وحده صالح ة وص  لجنة لا بأنها  ضا  ة أو  و،رك  ا

ا وكان الشرر ا ساسي  4س  دار،ة، و كون ذلم لن خال  استقراد أحكام القانون اللنش  لها

                                                 
 -القرار اإلداري -د. محمود حافظ(  1)

مرجع سابق
 .22ص 

م -القانون اإلداري العام – د. يوسف سعدهللا الخوري(  2)
رجع سابق
 .211ص 
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اعطاد الصفة القضا  ة ل قرارات الصادرة عن بع  الهي ات هو أن تكون ت م الهي ة 
، غير أن هذا هي ات القضا  ة  ا بهذه الطر،قة نشاد اللحاكم وال  ذ ا يجوا ،لنشأة بقانون 

 د بذات ، حيث  قتض  أن نتحرى عن ن ة الشار  للعرفة لا  ذا كان  الشرر ل ل كاف ا  
 ا  1سصفة ال جنة  القضا  ة وأعط  هذه ال جنة صفة ال جنة اادار،ة أ

أن لقرارات هذه الهي ة هذه الصفة، فاذا لم  ص  القانون هي ة لا بأن لها صفة  ضا  ة، أو 
أو  ذا لم  كن لألصو  اللتبعة لديها أن لن اللقولات اللعتلدة اصدار ا حكام القضا  ة، 

  ا 8سفال  لكن القو  بأن  رارات هذه الهي ة هي  رارات  ضا  ة
 رارات لج ل القضاد ا ع   الخاصة بسير القضاد أو بالوظ فة  ،فاعتبرت  ضا  ة

ة، بينلا اعتبر ااجتهاد أن القرارات التي يتخذها اللج ل اللذكور في ش ون القضاة القضا  
نهاد الخدلة هي  رارات  دار،ة تقبل اللراجعة بطر،   كالتعيين والتر  ة والصرذ والتقاعد وان
اابطا  لتجاوا  نها لن اللسا ل اللتع قة بالتنظ م القضا ي وأن صفتها اادار،ة ا تنفصل 

نلا عنها با نتقالها لن اختصاف الس طة التنفيذ ة  ل  اختصاف لج ل القضاد ا ع   وان
ال جنة الع  ا الناظرة في ااعتراضات ع   تخلين اللصادرات هي ا و  3ستالالها أينلا ذهبت

ا تنشأ فقط  ،ان صفتها هذه ،لجنة  دار،ة ذات صفة  ضا  ة وان لم يتو  ر استها  ا ٍ 
نلا أ ضا  عن أوضا  أخرى لستلدة لن ك ف ة تو  ،عن ر استها القضا  ة ولن شكي ها، ان

طب عة أعلالها وا صو  التي تخضس لها أعلالها ولاه ة  راراتهاا وأن  لت  كانت أعلالها 
تقوم ع   الفصل في اللنااعات الداخ ة ضلن صالحيتها وتعدد الدرجات في البت بها 

د الج سات ودعوة الفر اد  ليها وكان الفصل  ست ام  تبا  أصو  اللحاكلات في عق
صدار القرارات النافذة التي ا  وااستلا   ل  دفوعهم ووسا ل سلاعهم وأجراد التحقي  وان
تخضس للصاد ة الس طة اادار،ة اللختصة وخضو  هذه القرارات لطر  اللراجعة 
ة كااعترا  أو النظر في اللنااعات بالدرجة الثان ة , فان للثل هذه ال جنة الصف

 قوم بأعلا  عندلا القاضي العقارن  رار وأخذا  باللع ار اللادن   ضَي بأن ا  4سالقضا  ة
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، هو لن ضلن القرارات اادار،ة ول ل القضا  ة رغم صدورها عن  اٍ  التحديد والتحر،ر
السجل العقارن خاصة بالنسبة ل طعن  ألين طب  ع    لا  طب  ع    ن لا  قوم ب  
عل   في هذه الحالة ا يدخل ضلن ،  ن كألين سجل عقارن  أنذه بقرارات  بصفت  ه
نلاالقرارات القضا  ة   ا 1ساادار،ةضلن القرارات  وان

عتلتتد ع تت  التتذن  لج تتل شتتورى الدولتتة، نظتتام و ستتتند  لتت  ااجتهتتاد ال بنتتاني فتتي تح ي تت   لتت  
ا أن لوضتتوع  صتتفة القتترار ولتت ل ع تت  اللرجتتس التتذن يتختتذه، فهتتو  دارن و،بقتت   دار،تتا  طاللتت

ا  8سي بلقتضتت  القتتانون صتتالح ة  صتتداره دارن بصتترذ النظتتر عتتن صتتفة اللرجتتس التتذن ول  تت
صتتدار ا حكتتام لنوطتتة بحستتب الدستتتور بالستت طة القضتتا  ة ولتت ل ف لهلتتة فصتتل النااعتتات وان

   ة س طة أخرى أو  ن جهاا غير جهاا الس طة القضا  ة أن  ضط س بهذه اللهلة ا
أسال تلييا العلل التشر،عي عتن القترار اادارن، بينلتا ، كان ار الشك يأن اللع  ، فتولا ي  

 لقضا ي عن القرار اادارناااللع ار اللوضوعي هو أسال تلييا العلل 
 

 

 الوظيفة القضائيةالفقرة الثانية: القرارات الصادرة بمناسبة ممارسة 
 

ل شورى الدولة باعلتا  ذكرنا بأن أنظلة القضاد اادارن تلنس  بو  طعن ألام لج  -879
ا وتشتتلل هتتذه ا علتتا  كتتل لتتا يتع تت  بستتير العلتتل القضتتا ي  105ساللادةلهتتا صتتفة  ضتتا  ة

لتن الدستتورا بحيتث  حتو  هتذا الحظتر  80الذن تستقل ف   اللحاكم القضا  ة علال  باللادة 
اللرفت   ذات الطب عة القضا  ة اللتع قة بسيرلا بين القضاد اادارن  والر ابة ع   ا علا  

لثتتتتل ا حكتتتتام والقتتتترارات الصتتتتادرة عتتتتن اللحتتتتاكم ع تتتت  اختتتتتالذ درجاتهتتتتا  ،العتتتتام القضتتتتا ي
 ،لثتتتل التتتتدابير العدل تتتة ،فضتتتال  عتتتن أعلتتتا  اللرفتتت  العتتتام العتتتدلي التنفيذ تتتة ،واختصاصتتتاتها

كلذكرات الج تب وااحضتار والتو يت  وتحر،تم الحت  العتام وتنفيتذ ا حكتام العدل تة، وا والتر 
وبصتورة عالتة فتان  ،اللتع قة بحستن ستير العدالتة ،ت الصادرة عن الس طة القضا  ةوالتع  لا

                                                 
لكترونية، مجموعة كاسندر اإل1/9/2112، تاريخ 23/2112( تمييز مدني قرار رقم  1)

.
 

كانون الثاني  23تاريخ 21م.ش. قرار  -929ص 2م 14عدد 2113وزارة العدل، م.ق.إ.  –، خليل جريج/ الدولة 1111حزيران  19تاريخ 919( م.ش. قرار رقم 2)

 .22ص 1121، الياو الريس/ الدولة، م.إ. 1121
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تتصتتتل لباشتتترة بهتتتذه ، كتتتل القتتترارات التتتتي تصتتتدر فتتتي لعتتتر  للارستتتة ا صتتتو  القضتتتا  ة
 ا   1سا صو ، وتكون خاضعة تبعا  لذلم اختصاف هذه الجهة القضا  ة

 
 وسنبحث في هذه الفقرة  
   ا صدور ا حكام القضا  ةأوا   القرارات الللهدة ل

       ا حكام القضا  ةاثان ا   
   القرارات الالحقة ع   صدور ا حكام القضا  ةاثالثا   

 
 

 أواًل: القرارات الممهدة لصدور األحكام القضائية
 

تستل  لتن ضتلن القترارات التتي ا علا  التلهيد ة الصادرة  بل صدور الحكم تعتبر  -820
 ترار لج تل القضتاد "  أخرج ااجتهاد لن صالح ة لج ل شورى الدولتةفا  8سأعلاا   ضا  ة

ا ع تتت  اللوجتتت   لتتت  النا تتتب العتتتام التلييتتتان بهتتتدذ ط تتتب ااذن بلالحقتتتة اللستتتتدعي بجتتترم 
اللل بسلعة القضاد،  ن  لتن ا علتا  اللتع قتة بتحر،تم التدعاوى العالتة التتي  عتود النظتر 

القتتترارات التلهيد تتتة "و،  3س "لتتتتي تقتتتام التتتدعوى ألالهتتتابهتتتا  لتتت  اللحكلتتتة العدل تتتة اللختصتتتة ا
الصتتادرة لتتن اللحكلتتة  بتتل الفصتتل فتتي لوضتتو  النتتاا  ولنهتتا  ط بتتات ااعفتتاد لتتن الرستتوم 
القضتتا  ة، القتترارات الصتتادرة بتعيتتين خبيتتر، القتترار الصتتادر باحالتتة التتدعوى  لتت  التحقيتت  فتتي 

لتا بنتاد  حاات  نكار الخطور والتوا  س أو ا ختام،  رار ا نتقا  اللحكلة ل لعاينة  لتا عفتوا  وان
ع تت  ط تتب الفر تتاد فتتي التتدعوى، تتتأخير تستتجيل التتدعوى التتذن ارتكبتت  كاتتتب لج تتل العلتتل 

 ا   4س"التحك لي ال اا

                                                 
(1)T. C. 2 juillet 1979, Agelasto, Rec. p573 . 

R. Chapus -
 

 Droit administratif  général, 
Op. Cit, 

T1
 p952

 no
1169

; M. Stassinopoulos – Traité des actes administratifs 

– Op.
 Cit.

 p
46.

  

 .31ص 1121، بلدية برج البراجنة وتحويطة الغدير والليلكه/ الدولة، م.إ.2/2/1129، تاريخ 932( م.ش. قرار رقم  2)

 .211ص 1م 2112، الدكتور دمحم المغربي/ الدولة، م.ق.إ. 2112 شباط 22تاريخ 393( م.ش. قرار رقم 3)

 24ص سابقمرجع  -الكتا  الثاني-القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  4)

R. Chapus, Droit administratif  général, 
Op. Cit, 

T1
 p

949 no 1166
.
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للارستة الوظ فتة القضتا  ة العدل تة جل تس النشتاطات التتي لهتا ارتبتار وثيت  ضتلن يدخل كلا 
 ا علتتا كتتل ف ، تتة بستتير ونشتتار الستت طة العدل تتةبأصتتو  اللحاكلتتات العدل تتة وكتتل لتتا لتت  عال

وكل القرارات وكل النشاطات اللتخذة لن الس طات اادار،تة التتي تترتبط بأصتو  اللحاكلتات 
العدل ة والتي تندلج أو تخضس بلوجب نف أو وف  اللبتادد العالتة ل قتانون للرا بتة الست طة 

 دعتتتادات الن ابتتتة ، لثتتتل  " 1سرن ااداالعدل تتتة هتتتي بحتتتد ذاتهتتتا غيتتتر خاضتتتعة للرا بتتتة القضتتتاد 
 عتبتر نفست  غيتر صتال  ل نظتر بتالقرارات  ، كلتا رف  تحر،كتبأو العالة بتحر،م الح  العام 

أعلتتتتا  رجتتتتا  الضتتتتابطة و" ، 8س" فتتتتي ستتتت ا  التعقبتتتتات الجاا  تتتتةالصتتتتادرة عتتتتن الن ابتتتتة العالتتتتة 
لا يتخذونت  لتن ، و بكش  الجرا م وجلس ااستداات اللوص ة ل تحقي  في الدعوى القضا  ة 

جترادات التفتت ش ضتدهم،  ة جرادات في سبيل تعقتب اللتهلتين والقتب  ع تيهم وجلتس ا دلت وان
 ، 4س"لداهلة اللشبوهين والتحقي  لعهتم"، أو  3س"والضبط أو القب  عل لجرم في حالة ت ب ل

أذاعتت ب انتات عتن حتادث تجترن الن ابتة تحق قت  لخالفتة  لصادرة رجا  اادارة لنس  جر،دة"و
بذلم القرار الذن أصتدرت  الن ابتة بحظتر  ذاعتة ب انتات عتن هتذا الحتادث، فهتو علتل  ضتا ي 

بتبع  أعلتا   نك فتالن اا علتا  التتي  تام بهتا شترط و"،  5س" ذا تمَّ هذا ااجراد بتألر الن ابتة
بتنفيتتذ ألتتر ر تت ل الشتترطة القضتتا  ة التتذن كتتان بتتدوره  كانتتا  قولتتان تس ستتال  و الن ابتتة العالتتةا 

  تام التتدرم ، و" 6س"تنفيتذ ألتر الن ابتة العالتة  نلتا تتتدخل ضتلن نطتا  ا علتا  القضتا  ة قتوم ب
با فتتتتا  لحتتتتل اللستتتتتدعي وختتتتتم اات الف يبتتتترا اللوجتتتتودة ف تتتت  بالشتتتتلس ا حلتتتتر لتتتتن أعلتتتتا  

،  7س"الضابطة العدل ة بعد أن تلت بناد  ع     عتاا اللتدعي العتام ااستت نافي فتي جبتل لبنتان
احراج التي تقوم بها سر،ة خاصة تابعة لواارة الاراعة، ولحاضر الضتبط لرا بة وص انة ا"و

التي تنظلها هذه الستر،ة وحجتا الحطتب والفحتم  عتود نظرهتا  لت  اللحتاكم العدل تة لتا دام أن 
،  2س"عل هتتتا  عتبتتتر  ذا  لتتتن أعلتتتا  الضتتتابطة العدل تتتة التتتتي ا تخضتتتس للرا بتتتة هتتتذا اللج تتتل

                                                 

(
1
)

R. Odent- Contentieux administratif, Op. 
Cit. 

p
649.  

  .242ص  1193وزارتي العدل والداخلية، م.إ.  -، حمود/ الدولة22/9/1193تاريخ  1141م.ش. قرار رقم ( 2)

 .219ص  1111وزارة الداخلية، م.ق.إ.  -، ورثة أمين األيوبي/الدولة11/9/1119تاريخ  911(  م.ش. قرار رقم 3)

 .221ص 1111وزارة الداخلية، م.ق.إ.  -، ورثة دمحم القرى/الدولة4/2/1119تاريخ  241(  م.ش. قرار رقم 4)

– د. حمدي عكاشة،  ذكره: 294،مجموعة عمر ص21/4/1141( محكمة القضاء اإلداري، جلسة تاريخ2)
مرجع سابق 

 .91ص 

 . 221ص 1121، وديع برباري/ الدولة، م.إ. 1121تشرين األول  12تاريخ 422( م.ش. قرار رقم 9)

  .492ص  1119عبد الرحمن العتر/الدولة، م.ق.إ.  12/2/1119تاريخ  391(  م.ش. قرار رقم 9)

 . 2ص  1193،  م.إ. 21/2/1193تاريخ  111( م.ش. قرار رقم 1)
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 الفصتتل بهتتذه اللحاضتترف ،لفتشتتي العلتتل بحتت  الشتتركةلحاضتتر الضتتبط اللنظلتتة لتتن  بتتل و"
رم الحضتر الضتبط اللتنظم لتن  بتل رجتا  الجلت"و،  1س عود  لت  القضتاد الجاا تي اللختتف"

وهتتو لحضتتر الحجتتا الل قتت  ع تت  البضتتاعة تنفيتتذا  لقتتانون لقاطعتتة  ستترا يل هتتو لتتن أعلتتا  
  يختترج عتتن اختصتتاف قتتد أحيتتل  لتت  اللحكلتتة العستتكر،ة ل نظتتر ف تت  فانتتلالضتتابطة العدل تتة و 

 تتتترار لتتتتدير التجتتتتارة بتتتتاجراد اللالحقتتتتات وتحو،تتتتل أورا  ، و" 8س"ور ابتتتة لج تتتتل شتتتتورى الدولتتتتة
الضتتتبط  لتتت  الن ابتتتة العالتتتة أو فتتتر  عقوبتتتات بالطر،قتتتة اادار،تتتةا فتتتان هتتتذا القتتترار باحالتتتة 
أ اللحضر  ل  الن ابة العالة  تد جعتل عل  تة   فتا  اللستتود  وحجتا البضتاعة جتادا  ا يتجتا 

 ا   3س"لن اللحاكلات الجاا  ة وا  لكن اعتباره علال   دار،ا  لنفصال  
 

 األحكام القضائية  ثانيًا:
 

 ن القرارات القضا  ة التي تصدر عن القضاد العدلي، لهلا كانت طب عتها تعتبر  -821
وتخرج بالتالي  ،وتدخل في  طار سير علل اللرف  القضا ي ،أعلاا  ذات صفة  ضا  ة

ولن الطب عي أن ا يختف لج ل شورى الدولة كقضاد  ا 4سابة لج ل شورى الدولةعن ر 
 القضا ي العدليا ا بة ر صالح ة ل دارن بأ ة لراجعة ضد هذه ا حكام نظرا   ن  ا  ل م 

فكتتتتتل تصتتتتترذ  صتتتتتدر لتتتتتن هي تتتتتة اللحكلتتتتتة اللدن تتتتتة أو التجار،تتتتتة أو الجنا  تتتتتة أو الشتتتتترع ة 
أن سواد  أكان علال   ضا  ا   فصتل بخصتولة، أو كتان تصترفا  واللذهب ة، وأ ا  كانت طب عت  

كتأن  عتين وصت ا  رجا  ة، أو بلقتض  ألتر ع ت  عر،ضتة، يجر،  القاضي بلقتض  س طت  ال
، فلتتتثال   5سأو يجيتتا تصتتترفات ، أو  عتتتين ر تتت ل جلع تتتة ل  تتتت، فهتتتي ا تعتبتتتر أعلتتتاا   دار،تتتة

  6س"فصتتت ة عتتتن ا صتتتو  القضتتتا  ةعلتتتا  غيتتتر لنلتتتن ا لطالعتتتة لفتتتو  الحكولتتتة كانتتتت  "
تتصتتل بتتالحكم الصتتادر عتتن هتتذا القاضتتي، وا  ،عتتدلي "و تترار تصتتف ة غرالتتة فرضتتها  تتا ٍ ،

                                                 
 .22ص 1191، شركة سوريا ليمتد/ الدولة، م.إ. 1191شباط  21تاريخ 231( م.ش. قرار رقم1)

 .41ص 1199وشركة جدع إخوان/ الدولة، م.إ. ، شركة مارك روو وشركاه 1199كانون األول  23تاريخ  1421م.ش. قرار رقم (2)

 .9ص 1191، موريس شركون/ الدولة، م.إ. 1121تشرين األول  11تاريخ 232( م.ش. قرار رقم3)

 . 191ص 2م 2114، الدولة/نزيه شمعون، م.ق.إ. 2111تموز  2تاريخ 211(  م.ش. قرار رقم4)

-القانون اإلداري -د. طعيمة الجرف(  2)
مرجع سابق 

 .331ص 

(
6
) C.E. 26 janvier 1990, Vincent, D1990, IR p49.  
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 تترار  اضتتي التحقيتت   فصتتل بلوجبتت  "، و 1س"اللنااعتتة ألتتام القضتتاد اادارن هتتذا القتترار  قبتتل 
  ا 8س، هو لن ا علا  القضا  ة ول ل  رارا   دار،ا   خالد السبيلبط بات 

 
 

 القرارات الالحقة  على صدور األحكام القضائيةثالثًا: 
 

 ن ا علتتتا  التتتتي تتتتأتي بصتتتورة احقتتتة ع تتت  صتتتدور ا حكتتتام وتهتتتدذ  لتتت  تتتتألين  -828
 عطتاد الصت رة "كلثتل    ا 3ستنفيذها، هي أ ضا  تكون خارجة عن اختصاف القضاد اادارن 

خالصتتتة بتحصتتتيل الرستتتوم  الخطتتتأ فتتتي تنظتتت م"و،  4س"التنفيذ تتتة لألحكتتتام فهتتتي علتتتل  ضتتتا ي
الخطتتتأ اللنستتتوب للوظتتت  "، و 5س"بلوجتتتب لتتتذكرة  ضتتتا  ة  عتتتود النظتتتر فيهتتتا ل قضتتتاد العتتتدلي

 حجتتتتام دا تتتترة ، أو " 6س"الستتتجل العتتتتدلي فتتتي تدو،نتتتت  خالصتتتتة ا حكتتتام الجاا  تتتتة ع تتتت  الستتتجل
ادا  فتاجرادات تنفيتذ ا حكتام تعتبتر التتد ااجراد عن تنفيذ أحكام صادرة عن اللحاكم العدل تة،

لهتتذه ا حكتتام ولاجتترادات الستتابقة ع يهتتا، ولتتن ثتتمَّ فهتتي تأختتذ صتتفة ااجتترادات القضتتا  ة، 
فاعتبر علل ر  ل دا رة  جراد بيروت علال  يتع ت  بتستيير ا علتا  القضتا  ة, وبالتتالي فتان 

عتتتدم تنفيتتتذ دا تتترة ااجتتتراد حجتتتاا  "و،  7س"ر ابتتتة هتتتذا العلتتتل وتقتتتديره تعتتتود  لتتت  القضتتتاد العتتتدلي
بقا ت  فتي ااضتبارة بتدون تنفيتذ وا تب  ت ، فتان دوا تر ااجتراد اح ت اط ا  ل قت  ع ت  عقتار،ن، وان

هتتتي دوا تتتر لرتبطتتتة باللحتتتاكم العدل تتتة البدا  تتتتة لتتتا  ضتتتفي ع تتت  أعلالهتتتا الصتتتفة القضتتتتا  ة 
العدل تتة، و،وجتتب ع تت  اللحتتاكم اادار،تتة ااحجتتام عتتن ر  تتة دعتتوى تتع تت  بعتتدم تنفيتتذ دوا تتر 

و"لعال ة تحر،ر التركات وترتيب الحقتو   ، 2س "م الصادرة عن اللحاكم العدل ةااجراد لألحكا
ذا أصتدرت التواارة  ل ورثة تدخل ضلن النطا  القضا ي وا  عود لواارة العد  التتدخل فيهتا، وان

                                                 
(

1
) CAA Lyon, 11 octobre 1994, Fraboulet, Juris-Data n° 051057 . 

(2)C.E. 4 novembre 1994, Korber, R.F.D.A. 1995,p 817, note pradel 
.
 

(3)J.M. Auby -  Autorités administratives et autorités juridictionnelles- AJDA 

1995 p91.   
م – د. حمممدي عكاشممة،  ذكممره: 1211ص 1و–،مجموعممة مجلممس الدولممة 21/9/1124ق  جلسممة تمماريخ111/9( محكمممة القضمماء اإلداري، الممدعوى رقممم4)
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لتتذكرة لتع قتتة بهتتذه اللعال تتة، فانهتتا أتتتت جتتادا  لتتن علتتل  ضتتا ي ا  عتتود ل لحتتاكم اادار،تتة 
 ا 1سالر ابة ع يها"

 

 لتتتدى اللحكلتتتة التتتتي أصتتتدرت الحكتتتماللتتتدعي العتتتام وفتتتي  طتتتار ا حكتتتام الجاا  تتتة  "يتتتتول  
 العفتو الختاف، وعتن لراست م  8س "ةا حكام التي اكتسبت الدرجتة القطع تلهلة تنفيذ  الجاا ي،

عتتدم  بتتو  طعتتون اابطتتا    "ع تت  القضتتاد اادارن،اطتتردت أحكتتام عتتن هتتذه الجتترا م، ف قتتد 
الختتاف التتتي  صتتدرها ر تت ل الجلهور،تتة بتتالعفو عتتن الجتترا م فتتي حتتدود ضتتد لراستت م العفتتو 

وبشأن تحديد ألاكن اا الة، أو تحديد اللنتاط  التتي  لنتس   ا 3س"س طان  اللقرر في الدستور
ع   اللحكوم ع    اا التة فيهتا تنفيتذا  لعقوبتة تبع تة لحكتوم بهتا ع ت  هتذا الشتخف اللبعتد، 

الصتتادرة فتتي هتتذا اللوضتتو  أن لراجعتتة  بطتتا  ألتتام القضتتاد  فتتال تقبتتل  تترارات وا،تتر الداخ  تتة
حجتتا ، بتتل  ن " 5سوا  قبتتل الطعتتن أ ضتتا   تترار تخفتت   لتتدة عقوبتتة ستتالبة ل حر،تتة ا 4سدارن اا

حر،ة ا شخاف دون ااستناد  ل  نتف  تانوني أو  لت  لتذكرة تو يت  صتادرة عتن الست طات 
التذن لت    6س"النظتر بهتا ل قضتاد العتدلي العدل ة اللختصتة هتو لتن نتو  الر بتة التتي  عتود ألتر

دون القضتتاد اادارن صتتالح ة النظتتر فتتي التتدعوى التتتي يرفعهتتا ضتتد الدولتتة شتتخف  تتب  
 ا   7سع    بعد اتهال  برير  ثبات أو دليل أن  لن الجواس ل

فتي هتذا اللرفت  ، فان القرارات التي يتخذها  2سأن لرف  تنفيذ العقوبات هو لرف   دارن ورغم 
 تترارات ، لثتتل  "تتصتتل بتتالحكم القضتتا ي وا تقبتتل الطعتتن ألتتام القضتتاد اادارن لهلتتت ، تنفيتتذ 

عقوبتة ااعتدام، أو "لرستوم بتنفيتذ ،  9س"لجنة تطبي  العقوبات  نها تتصل بتنفيتذ هتذه العقوبتة

                                                 
 .142ص 1191وزارة العدل، م.إ.  -، دور شهوار دي بيراد/ الدولة1191آذار  23تاريخ 391 ( م.ش. قرار رقم1)

(2 )
وزارة العمدل، م.ق.إ.  -، روزالمين فمرح ورفاقهما/ الدولمة1111تشمرين الثماني 4تاريخ 11م.ش. قرار رقم

.199ص 1112-1113
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C.E. 31 janvier 1986, Legrand, AJDA 1987 p132.
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 ا أن لج ل شورى الدولة ال بناني  بل شكال  النظر في لراجعتة  بطتا  لرستوم تنفيتذ عقوبتة 
 ا   1سااعدام

ل بنتتاد ع تت   وبالنستتبة لط بتتات استتترداد أو تستت  م اللجتترلين، فتتان ط تتب ااستتترداد التتذن  شتتكَّ
، أو ألتتتر البحتتتث عتتتن الشتتتخف اللط تتتوب استتتترداده فانهلتتتا يتصتتتالن  8سط تتتب النا تتتب العتتتام

وألتتتا لراستتت م ااستتتترداد فأدخ هتتتا ااجتهتتتاد ،   3س بتتتااجرادات القضتتتا  ة غيتتتر اللنفصتتت ة عنهتتتا
، أو رفتتتت   5سلراستتتت م بقبتتتتو  تستتتت  م اللجتتتترلينستتتتواد  أكانتتتتت   4ستصاصتتتت اادارن ضتتتتلن اخ

ا فرا تب لج تل  7سو،دخل النظر في لشروعيت  ضتلن صتالح ة القضتاد اادارن  ، 6ستس  لهم
تنحصتر "لكتن ،  2س"لرستوم تست  م لتتهم   لت  ست طات  ضتا  ة أجنب تة"  شورى الدولتة ال بنتاني

لتت الشتترور القانون تة ل تست  م دون النظتر فتي صتتحة هتذه الر ابتة بالتثبتت لتن أن اادارة احتر 
 ا   9س"التهم اللنسوبة ل لط وب تس  ل 
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التتي تتع ت  بتنظت م أدخل ااجتهاد اادارن ضلن تصن فات القترار اادارن، القترارات  -823
وهذا عا د  ل  كون عل  تة التنظت م بحتد ذاتهتا هتي نشتار  ، 1سأخضعها لر ابت د و لرف  القضا

  دارن وتدخل في ص ب لهام الس طة التنفيذ ةا 
عل  تتتة ، هتتتو وعتطبيتتت  هتتتذا اللبتتتدأ ع تتت  لرفتتت  القضتتتاد العتتتدلي، نجتتتد أن تنظتتت م هتتتذا اللرفتتت 

اختصتتاف ا يتصتتل بهتتا لتتن  تترارات تتصتت  بالصتتفة اادار،تتة وتتتدخل فتتي ، وأن كتتل لتت دار،تتة
القضاد اادارن، ستواد  أكانتت صتادرة عتن الست طة التنفيذ تة، أم عتن لج تل القضتاد ا ع ت  

 لا سنعالج  ضلن بندين  ضا يا وهذاوهو الهي ة اللنشأة  انونا  لتسيير اللرف  الق
   رارات الس طة التنفيذ ة اللتع قة بش ون  ضا  ةاأوا   
 لقضاد ا ع  ا دار،ة صادرة عن لج ل ا رارات ثان ا   

 ثالثا    رارات صادرة عن الهي ات القضا  ة
 

 
 

 قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بشؤون قضائيةأواًل: 
 

 -تصتتتدر القتتترارات اللتع قتتتة بتنظتتت م القضتتتاد وتتتتألي  اللحتتتاكم عتتتن الستتت طة التنفيذ تتتة -824
ادار،تة، وهتذا ا لراس م أو  رارات صادرة عن وا،تر العتد ا وهتي بهتذه الصتفة لتن القترارات ا

  عني أن كل هذه القرارات تخضس لر ابة القضاد اادارنا
فلن هذه القرارات لا ا يخضس لر ابة القضاد اادارن، لثل  "القرارات التي يتخذها وا،ر 

تشكيل " رار و،  8سرجعا  ل س طة القضا  ة، و،تع َّ  بسير العلل القضا يلالعد  بصفت  
وهذا ااجتهاد هو بعكل  ، 3سن ا علا  اللتع قة بسير القضادلج ل القضاد ا ع   هو ل

 رار تعيين أعضاد اللج ل ا ع   ل قضاة  قبل لو   القضاد الفرنسي الذن  عتبر أن 
  ا 4سلراجعة اابطا  لتجاوا حد الس طة

ألتتا القتترارات التتتي تصتتدر عتتن الستت طة اادار،تتة فتتي شتت ون  دار،تتة تعتتود  لتت  تنظتت م اللصتت حة 
اللرستتوم التتذن و كتتون  تتابال  لطعتتن اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة، فنتتذكر  "ة القضتتا  ة، العالتت

                                                 
(1) T.C. 15 décembre 1980, Tauhiro, D.1981. IR. P109, obs. P. Delvolvé. 

 .121ص 1192م.إ. –األميرة دور شهوار دي بيرار/ الدولة وآخرون  -12/1/1192تاريخ  319(محكمة حل الخالفات قرار رقم 2)

  .191ص 1121مجلس القضاء األعلى، م.إ.  -، ح.ح./ الدولة اللبنانية1/11/1121تاريخ  214( م. ش. قرار رقم 3)

(4) C.E. Ass. 17 avril 1953, Falco et Vidaillac, R.D.P. 1953 p448. 



 

411 

، هتو  ض  بتشكيل اللحكلة ااستثنا  ة ل نظتر باعتادة اللحاكلتة فتي  ضتا ا الرلتو  العقار،تة
 ترارات "، و 1ساللتع قة بتنظ م القضاد وخاضعا  بالتالي  ل  ر ابة لج تل الشتورى لن القرارات 
لحا  أو نقل عدد لن القضتاة لتن هتذه   نشاد لحاكم  ضا  ة وتوا،عها الليداني أو  لرا ها، وان

 ن  تترار نقتتل القاضتتي لتتن لحكلتتة  لتت  أختترى تقتترره ، لتتن ف تتة القتترارات اادار،تتة، اللحتتاكم
، واستتتتنادا  لهتتتذا ااجتهتتتاد فانتتت   8سلصتتت حة اللرفتتت  و فتتتتر  حصتتتول  لتحقيتتت  هتتتذا الرتتتر 

التذن  العتد  وا،تر  ترار ابال  لطعن اابطا  لتجاوا حد الست طة   فتر  أن  كون  رارا   دار،ا  
  ، 3سغرفتة كتل  ضتاة وعتدد ولراكاهتا وعتددها العلل ا ول  الدرجة لحاكم لباشرة تار،  حدد 

 تتترار تثبيتتتت ا حتتتة اللرشتتتحين لالشتتتترام فتتتي لبتتتاراة تعيتتتين  ضتتتاة، بحيتتتث  كتتتون تصتتترذ و"
التعلتت م التتذن يتتذك  ر "و،  4س ل كستت طة  ضتتا  ةالنا تتب العتتام ووا،تتر العتتد  كستت طة  دار،تتة ولتت

لوضتس التنفيتذ، فتان  وضع بتوجهات الحكولة  ااد الهجرة السر،ة، و ط ب لن الن ابة العالة 
القتترارات الخاضتتعة لر ابتتة وهتتو لتتن ،  5سهتتذا التعلتت م ا يتصتتل با صتتو  القضتتا  ة الخاصتتة

 االقضاد اادارن 
 
 

 س القضاء األعلى إدارية صادرة عن مجلقرارات ثانيًا: 
 

يتول  لج ل القضاد ا ع   لهلة اتخاذ جل س التدابير الالالة لحسن سير  -825
القضاد، وبالنظر لطب عة هذه القرارات فهي ا تقس تحت ر ابة وتقدير لج ل الشورى علال 

 ا  6سبلبدأ فصل الس طات

                                                 
 .31ص 1121، بلدية برج البراجنة وتحويطة الغدير والليلكه/ الدولة، م.إ. 1129كانون األول  21تاريخ 932( م.ش. قرار رقم1)

111( مجلس القضايا قرار رقم 2)
 

 29تاريخ 
11كانون األول 

119، ص1112، منصور/الدولة، م.ق.إ.، 13
.
 

 
M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous: 
T.C. 27 novembre 1952, Préfet de la Guyanne, GAJA

 2005 no70 p452.
 

الصادر فمي  229والمعدَّل بالقانون رقم  14/9/1192تاريخ 11434من نظام مجلس شورى الدولة  الصادر بموجب مشروع القانون المنفر بالمرسوم رقم 34( المادة 3)

31/2/2111 
.
 

(
4
)C.E. 27 janvier 1982, Bertin, D.1982 p177 concl. Stirn.  

(
5
)C.E. 19 mars 1997, Synd. Magistrature, JCP 1997, II, 22851, concl. Piveteau. 

.94ص 1199ين/ الدولمة، م.إ.، عبد المطلب األمم1199كانون األول  19تاريخ 1429( م.ش. قرار رقم 9)
-
، 1199كمانون األول  12تماريخ  1119م.ش. قمرار رقمم  

 .3ص 1191أ.ج.  ./ الدولة، م.إ. 



 

411 

ضتتافة  لتت  ا علتتا  اللتع قتتة بستتير القضتتاد، يتختتذ لج تتل القضتتاد ا ع  تت   تترارات لتع قتتة وان
القضاد واللسار الوظ في ل قضاة، وهذه ا علا  هي بطب عتهتا  دار،تةا ولترد ذلتم أن بتنظ م 

ينحصتر بالوظ فتة القضتا  ة، ع ت  لتا  - دار،تة وأكانتت عدل تة أ –استقال  الس طة القضا  ة 
تتتتتت الفقتتتتترة الثان تتتتتة لتتتتتن اللتتتتتادة  لتتتتتن الدستتتتتتور  "اااوالقضتتتتتاة لستتتتتتق ون فتتتتتي  جتتتتتراد  80نصَّ

د فتتي الدستتتور لضتتلون هتتذه الوظ فتتة بأعلتتا  اللحتتاكم ولتتا يتترتبط بهتتذه  وظ فتتتهمااا"ا وتحتتدَّ
ا علتتتا  و ستتته  ل أداد وظا فهتتتاا وألتتتا ا وضتتتا  ا ختتترى اللتع قتتتة بح تتتاة القضتتتاة اللستتت ك ة 

بتالطر  التأديب تة القضتا  ة أم بريتر  -كالتعيين والتدرج والتر  ة والصرذ وااخراج لن الست م
ً  و انونتا   نهتا تت ثر  – ت م الطر   فانها تبق  خارجة عن الوظ فتة القضتا  ة اللحتددة دستتورا 

 ا   1سلسارهم الوظ في في
 ،لج ستتتا  أع تتت  ل قضتتتاد لستتتتقال  عتتتن الستتت طة التنفيذ تتتة 1946وفتتتي فرنستتتا للتتتا أنشتتتأ دستتتتور

ولتتة وا ولك فتتا  بتتادارة اللحتتاكم العدل تتة وتتتألين استتتقال  القضتتاة وتتتأديبهم، لتتم يختترج لج تتل الد
لحكلتتة حتتل الخالفتتات عتتن التفر تتة بتتين  دارة لرفتت  القضتتاد وعل تت ا فالقاضتتي اادارن غيتتر 
لختتتف بنظتتر أن  تترار حتتت  ولتتو كتتان صتتادرا  لتتن عضتتو تنفيتتذن بلجتترد أن تكتتون لتت  صتت ة 

 ترار نتاا  حتو  بنظر كل  ا  لختص كون  ،بذات للارسة الوظ فة القضا  ة, وهو ع   العكل
بلجتترد تع قتت  بتنظتت م لرفتت  لقضتتاد، فكتتان  حتتال   -عضتتو  ضتتا يولتتو كتتان صتتادرا  لتتن -

اللع تتتتار اللوضتتتتوعي لحتتتتلَّ اللع تتتتار العضتتتتون وكأنتتتت  يبتعتتتتد عتتتتن ا ستتتتال ا صتتتت ي لعتتتتدم 
 ا 8س بكل لا يتع   بسير جهاا القضاد - اضي الس طة التنفيذ ة–اختصاف لج ل الدولة 

اللحتاكم العدل تة بتل وظ فتة لتن وللَّا كان لج ل القضاد ا ع   ا  لارل وظ فتة  ضتا  ة ك
ا وكتتان م لرفتت  عتتام هتتو لرفتت  القضتتاد العتتدلي طب عتتة  دار،تتة بحكتتم لوضتتوعها، وهتتي تنظتت

اللع تتار القتتانوني اللعتلتتد لتحديتتد صتتالح ة لج تتل شتتورى الدولتتة هتتو فتتي صتتفة القتترار ا فتتي 
أن  اللرجتتتس التتتذن يتختتتذه، فهتتتو  دارن و،بقتتت  بهتتتذه الصتتتفة خاضتتتعا  ل ر ابتتتة القضتتتا  ة طاللتتتا

لوضتتتوع   دارن بصتتترذ النظتتتر عتتتن صتتتفة اللرجتتتس التتتذن ول  تتتي بلقتضتتت  القتتتانون صتتتالح ة 
 صتتدارها فتتان  تترارات لج تتل القضتتاد ا ع تت  تحتتتفا ف لتتا يتع تت  بشتت ون القضتتاة اللستت ك ة 
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ا  تعيينتا ستواد  أكانتت  1سبصفتها اادار،ة، وتبق  بهتذه الصتفة خاضتعة لر ابتة القضتاد اادارن 
خراجتتا  صتترفأم  ة  تر  تتا  أم تتتدر جأم  بتتالطر  التأديب تتة القضتتا  ة أم بريتتر ت تتم  –لتتن الستت م  ا  وان

 نهتتا تتت ثر  ،ا   تتا  و انون،فانهتتا تبقتت  خارجتتة عتتن الوظ فتتة القضتتا  ة اللحتتددة دستتتور  –الطتتر  
ا ولهذا السبب ألكن  حالة لنااعاتهتا التتي  تد تنشتأ  لت  القاضتي الوظ في القضاة ع   لسار

   ا 8سال بلبدأ الفصل بين الس طتين اادار،ة والقضا  ةاادارن لن دون أن لس
ا يا،تل الصتفة  ،اشترام لج ل القضاد ا ع ت  فتي الشت ون اللست ك ة الخاصتة بالقضتاةأن و 

اادار،تتة عتتن لوضتتوعها وا يتتدخ ها فتتي الوظ فتتة القضتتا  ة كلتتا حتتددها الدستتتور،  ن  شتترام 
لتتتن  80لانات التتتتي تتتتنف اللتتتادةلتتت ل  ا ضتتتلانة لتتتن الضتتت ،لج تتتل القضتتتاد ا ع تتت  فيهتتتا

ا وأن القتتو  بتتأن القتترارات  3سالدستتتور ع تت  توفيرهتتا ل قضتتاة فتتي الحتتدود التتتي  عينهتتا القتتانون 
اللتع قتتة بالشتت ون اللتتذكورة أصتتبحت غيتتر  اب تتة ل طعتتن بعتتد  شتترام لج تتل القضتتاد ا ع تت  

حكتام الدستتور فيها ي دن  ل  الحرلان لن ضلانة  انون ة  ا لة، ا لتر التذن يتعتار  لتس أ
 ا   5سا وع   هذا اللبدأ استقر اجتهاد لج ل شورى الدولة ال بناني 4س و،جب استبعاده

ولقاب  ة الطعن بقرارات لج ل القضاد ا ع   سبب آخر يتصل بلبدأ ضلانة ال جود  ل  
قد حاو  اللشتر  في الفقرة الثان ة لن اللادة لالقضاد الذن هو لبدأ ذو   لة دستور،ةا و 

 خراج القرارات التأديب ة الصادرة لن لج ل  -887/8000 قانون ر م لالجديدة  64
أحسن اللج ل الدستورن القضاد ا ع   لن لراجعة اابطا  لتجاوا حد الس طةا  ا أن 

وأبط ها لع نا  بأن ح  ، فقرتها الثان ة الثوب الدستورن  64صنعا  عندلا خ س عن اللادة 
ذو   لة دستور،ة لستلدة    الدستور،ة ا ساس ة، ولبدأ عامالطعن القضا ي هو لن الحقو 
 ا  6سلن لواد ورول الدستور ال بناني

                                                 
 .23ص  1121، الياو الريس/ الدولة  م.إ. 22/1/1121تاريخ  21ش. قرار رقم  ( م.1)

 119، ص1112، منصور/الدولة، م.ق.إ.، 29/12/13تاريخ   -111( مجلس القضايا قرار رقم  2)

 
M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous: 
T.C. 27 novembre 1952, Préfet de la Guyanne, GAJA

 2005 no70 p452.
 

929ص 2113، الرئيس خليل جريج/ الدولة، مجلة القضاء اإلداري19/9/11تاريخ 919( م.ش. قرار رقم 3)
- 

، 1199ون األول كان 19تاريخ 1429م.ش. قرار رقم

 .3ص 1191، أ.ج.  ./ الدولة، م.إ. 1199كانون األول  12تاريخ  1119م.ش. قرار رقم  -94ص 1199عبد المطلب األمين/ الدولة، م.إ.

 .22ص 1121، الياو الريس/ الدولة، م.إ. 1121كانون الثاني  23تاريخ 21( م.ش. قرار  4)

 21ص 1111وزارة العدل، م.ق.إ.-داد/ الدولةالقاضي ح 1/11/1119تاريخ 19(م.ش. قرار رقم2)

(9) 
م.د.
  .31/2/2111تاريخ  229الصادر بمراجعة إبطال مواد في قانون 2111، 29/9/2111تاريخ  2/2111قرار رقم    
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وللتتا  ستتتتد  ع تت  الصتتتفة اادار،تتة لقتتترارات لج تتتل القضتتاد ا ع تتت  أن اللشتتتر  جعتتتل لتتتن 
لج تل التتواراد لرجعتتا  ل بتتت ستت با  أو  يجابتتا ، ك  تا  أو جا  تتا ، بقتترارات لج تتل القضتتاد ا ع تت  

لكان تتة ردهتتاا وا تصتتب  هتتذه القتترارات نافتتذة  ا باللوافقتتة ع يهتتا صتتراحة، أو بانقضتتاد لتتس  
له تتة عشتترة أ تتام لتتن تتتار،  ورودهتتا ع تتت  ألانتتة ستتر لج تتل التتواراد دون صتتدور اللرستتتوم 
باللوافقتتةا ولتتن اللتفتت  ع  تت  ع لتتا  واجتهتتادا  أن القتترارات اادار،تتة وحتتدها هتتي التتتي تخضتتس 

اادار،تتة، بختتالذ القتترارات القضتا  ة التتتي ا تقبتتل الخضتتو  للثتتل ت تتم  لر ابتة وتقتتدير الستت طة
الر ابتتة وذلتتم التقتتدير  ن لرجعهتتا ا  كتتون  ا لرجعتتا   ضتتا  ا ،اا فصتتراحة التتنف تثبتتت أن 
دور لج ل التواراد عنتدلا ينظتر فتي  ترارات  نهتاد الخدلتة ا  قتصتر ع ت  النفتاذ أو عدلت ، 

نلا  ل  ، وتتواان الست طة التس ست  ة  نهتا تشتلل حت  طة الوصتا ةم بلوجب  س طة تفو  ست وان
 ا  1سالتعديل  ل  جانب اللوافقة واالراد

 
 
 

 ثالثًا: قرارات صادرة عن الهيئات القضائية
 

يتترف  القاضتتي اادارن اعتبتتار ا علتتا  الصتتادرة عتتن هي تتات  ضتتا  ة، بأنهتتا  دار،تتة  -826
لثتل  "ا والتر التتي  صتدرها التر  ل ا و  ، رغم أنها ا تنتسب  ل  دا رة ا صو  القضا  ة

، أو "القترار التذن يتختذه التر  ل  8سللحكلة ااست ناذ لتتألين ستير العلتل فتي  صتور العتد "
ا و  للحكلة ااستت ناذ لتن أجتل تنظت م لناوبتة القضتاة فتي لحكلتة استت ناذ بيتروت، فتان 

انا  وستطا  بتين ا علتا  اللتع قتة هذا القرار يدخل في عداد  رارات اادارة القضا  ة وتحت لك
،  3سبتنظتت م اللرفتت  القضتتا ي، وت تتم اللتع قتتتة بستتيره وهتتي ا تخضتتس لر ابتتة القضتتتاد اادارن 

، أو "رفت  كاتتب  4سو"التحقي  الذن يجر،  الر  ل ا و  حو  سير العلل في   م اللحكلة"
                                                 

 .3ص 1191، أ.ج.  ./ الدولة، م.إ. 1199كانون األول  12تاريخ  1119( م.ش. قرار رقم 1)

 .21ص 1م 1111وزارة العدل، م.ق.إ.  -، القاضي السابق زاهي حداد/ الدولة1119تشرين األول  1تاريخ  19م.ش. قرار رقم   (2)

(
3

وزارة العممدل،  -، الممدكتور دمحم المغربممي/ الدولممة2113كممانون الثمماني  21تمماريخ 292( م.ش. قممرار رقممم 

 .223ص 2119م.ق.إ. 
(4)T. C. 2 mai 1977, Hénin, RDP 1977 p1063, note J.-M. Auby; C.E. 5 novembre 1976, Hénin : Rec p474, concl. Franc

.  
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ج تل الدستتورن التذن رار ا لتين العتام ل ل، أو " ت 1ساللحكلة تس  م نستخة عتن حكتم  ضتا ي"
رف  بلوجب  تعديل لضلون لالحظات اللج تل الدستتورن اللتع قتة باانتخابتات التشتر،ع ة 

، فانتت  يختترج عتتن ر ابتتة القضتتاد اادارن التتذن ا  عتتود لتت  الفصتتل فتتي 8008الفرنستت ة لعتتام 
لستتتتا ل تتتتترتبط بلباشتتتترة اللج تتتتل الدستتتتتورن التتتتتي أناطتتتتت  بهتتتتا نصتتتتوف الدستتتتتور والقتتتتوانين 

 ا   3س رار اللج ل الدستورن بتنظ م أصو  ااطال  ع   أرش ف "، أو " 8سة"العضو 
تتتا  ذا كتتتان لج تتتل الدولتتتة الفرنستتتي فتتتي هتتتذا القتتترار ا خيتتتر  تتتد رجتتتس  لتتت   وتستتتاد  الفقتتت  علَّ
اللع ار العضون في تعر،  القرار اادارن بأنت  القترار التذن  صتدر عتن ست طة  دار،تة، ذلتم 

الدستتورن اللتصت ة بلهالت  القضتا  ة، هتي  ترارات ختارج ر ابتة أن   ذا كانت  رارات اللج تل 
لج تتل الدولتتة، فتتان هتتذا اللج تتل، أستتوة  بكتتل الهي تتات القضتتا  ة، يتختتذ  تترارات تتع تت  بتنظتت م 
لرفتتت  اللج تتتل الدستتتتورن، و كتتتون لهتتتذه القتتترارات الطتتتابس اادارن اللحتتت ، وا تتشتتتاب  لتتتس 

تور،ةا وأن  تترار تنظت م ااطتتال  ع تت  ا رشتتي  القترارات التتتي يتختتذها فتتي تنفيتذه لهالتت  الدستت
هتتتو بحستتتب لوضتتتوع  لتتتن ف تتتة القتتترارات ذات الطتتتابس التنظ لتتتي اادارنا وااجابتتتة لتتتم تكتتتن 
نلتتا بتتالنف القتتانوني التتذن أختترج هتتذه القتترارات عتتن ر ابتتة  لوجتتودة فتتي طب عتتة القتترار ذاتتت ، وان

لتتن  68بااستتتناد  لتت  اللتتادةالقضتتاد اادارن وهتتذا لتتا بيَّنتت  الحكتتم باعالنتت  عتتدم اختصاصتت  
ا  ا أن  4سالدستتتور التتتي تتتنف ع تت  أن  تترارات اللج تتل الدستتتورن ا تخضتتس  ن لراجعتتة

فقهتتتتاد القتتتتانون الدستتتتتورن حبَّتتتتذوا هتتتتذه الخطتتتتوة، ولفضتتتت ين أن ي تتتتتام لج تتتتل الدولتتتتة بحتتتتدود 
لست طة اختصاص  اللحدد في  وانين تنظ ل  وهو الر ابة ع   القرارات الصادرة عن هي تات ا

" وأنت   Conseil de la concurrence التنفيذ ة كلا بيَّنها اللج ل الدستتورن فتي  تراره الشتهير "
ا  عود ل  لرا بتة  ترارات أن هي تة  ضتا  ة حتت  ولتو كتان هتذا القترار لتختذا  فتي  طتار تنفيتذ 

تل اعتلتاد اللع تار الشتك ي فتي تلييتا 5ساللرف  القضا ي العلتل  ، أن أن الفقت  الدستتورن  فض  
 القضا ي عن القرار اادارنا

                                                 
(

1
)C.E. 27 juillet. 1984, Assoc. SOS Défense, AJDA 1984 p560. 

(
2
)C.E. 9 novembre 2005, m. Claude x, n° 258180 . 

(
3
)C.E.Ass. 25 octobre 2002, Brouant, RFDA 2003 p1.  

(
4
) P. Gonod & O. Jouanjan - Le Conseil constitutionnel peut-il être soumis à un 

contrôle du juge administratif ? RFDA 2003 p14.  
(

5
)L. Favoreu - Le Conseil constitutionnel peut-il être soumis à un contrôle du 

juge administratif ?- RFDA 2003 p8. 
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 الفقرة الرابعة: اللجان اإلدارية ذات الصفة القضائية
 

لتم  عتد القضتاد لقتصتترا  ع ت  اللحتاكم بتاللعن  الحرفتتي والضتي    والتوارد تعتدادها فتتي  -827
 تتوانين التنظ لتتات القضتتا  ة، حيتتث  علتتد اللشتتتر  فتتي حتتااٍت كثيتترة  لتت   نشتتاد لجتتان  دار،تتة 

حهتتا اختصاصتتا   ضتتا  ا ، وتكتتون  لتتا لجانتتا  لتخصصتتة بنتتوٍ  لحتتدد لتتن اللراجعتتات، أو و لن
 ا 1ستكون ل  تة

، أن أن  8سيتتتدخل  نشتتتاد أن نتتتو  لتتتن أنتتتوا  الهي تتتات القضتتتا  ة فتتتي اختصتتتاف اللشتتتتر  ذ 
ا فت نا  حكلا  صفة القضتاد عتن كتل هي تة ا تنشتأ  3سالقانون هو أداة  نشاد الهي ات القضا  ة

 ا 4سبقانون 
ذا كان ا صل أن كل لجنة  دار،ة ذات صفة  ضا  ة يجب أن تكون حكلا  لنشتأة بقتانون،  وان
 ا أن هتتذا الشتتترر لتتت ل كاف تتا  لوحتتتده للتتتن  الصتتفة القضتتتا  ة لهتتتذه ال جنتتة ، بتتتل  قتضتتتي أن 
تكتتون ن تتة اللشتتتر  الصتتتر،حة أو الضتتلن ة لتجهتتة نحتتو اعتبتتتار هتتذه الهي تتة هتتي ذات صتتتفة 

ذا لم  تظهتر هتذه اارادة، فتان ع ت  القاضتي اادارن أن يتحترى عنهتا، لتتنقال  فتي  ضا  ة، وان
، التتتذن أصتتتب  هتتتو اللع تتتار اللهتتت لن  6س،  لتتت  اللع تتتار اللتتتادن 5سبحثتتت  لتتتن اللع تتتار الشتتتك ي

، ع تت  أن  كتتون  7سلتحديتتد طب عتتة الهي تتة القضتتا  ة بصتترذ النظتتر عتتن الشتتكل التتذن ت بستت 
 ا 2سدور لساند فقطالل لع ار الشك ي 

                                                 
(1)

 Ch. 
Berthon - Autres juridictions administratives- JCA 1995, Fasc.1029.  

(
2
)C.C. no61-14 L du 18 juillet 1961, I.H.E.O.M., GDCC 1999 p146 n

o
11.    

(
3
)M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous
 C.E. Ass. 2 mars 1962, Rubin de Servens, 

GAJA2005 no55
 
p551. 

(4)C.E. 19 décembre 1980, Hechter, JCP G 1982, II, 19784, note Pacteau; C.E. 16 novembre 1984, Woetglin, D. 1985 p58. 

(
5
)C.E. Ass. 7 février 1947, D'Aillières, GAJA2005  no60 p381 . 

(
6
) C.E. Ass. 12 décembre 1953, De Bayo, AJDA 1954, II, p138, note de Soto.  

(
7
)R. Chapus.-  Qu'est-ce qu'une juridiction ? La réponse de la jurisprudence 

administrative, mélanges Eisenman : 1975 p265.  

(
8
)C.E. 12 juillet 1969, L'Étang, RDP 1970, p387, note Waline; P. Klaousen - 

Réflexions sur la définition de la notion de juridiction dans la jurisprudence du 

Conseil d'État-  Petites affiches 30 juillet 1993 p22.  
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وحو  هذا النو  لن الهي ات تثتور ااشتكال ات حتو  تحديتد طب عتهتا ولتا  ذا كانتت  دار،تة أو 
 ضا  ة، بخاصٍة في حا  ستكوت اللشتتر  عتن  تعيتين طب عتهتا، أو خ ت  الشتم حولهتا ف لتا 
 ذا كانتتتت هي تتتات  ضتتتا  ة خاصتتتة أو ستتت طات  دار،تتتة لستتتتق ة أو هي تتتات  دار،تتتة ذات صتتتفة 

ن علتل هتذه الهي تات فتي لشتك ٍة حتو  تعيتين نوع تة اللراجعتة التتي  ضا  ة، و قس الشتاكي لت
  قتضي أن  س كهاا 

 

هتتذه ال جتتان أو الهي تتات الخاصتتة  لتت  ثالثتتة أنتتوا   لجتتان أو هي تتات  دار،تتة انقستتلت  -822
ولجتان أو  –لجان أو هي ات تسل  لجان أو هي ات  دار،تة ذات اختصتاف  ضتا ي  –بحتة 

النو  ل جتتان أهل تتة ع ل تتة  صتتوىا فتتن هتتذه ا نتتوا  الثالثتتة لتتن اهي تتات  ضتتا  ة، ول تفر،تت  بتتي
عتتتام فتتتي اختصتتتاف جهتتتة  تصتتتدر س تتترارات  دار،تتتة  تتتتدخل كأصتتتلٍ  ،ا و  لتتتن هتتتذه ال جتتتان

تخضتس لر ابتة لج تل القضاد اادارنا و صدر النو  الثاني  رارات  دار،تة و ترارات  ضتا  ة، 
اللطعتتون ف تت   تترارا  دار،تتا ، أو عتتن  شتتورى الدولتتة عتتن طر،تت  ط تتب اابطتتا   ذا كتتان القتترار

ألتتا النتتو  الثالتتث لتتن ال جتتان أو الهي تتات  طر،تت  التتنق   ذا كتتان ذلتتم القتترار  تترارا   ضتتا  ا ا
 القضا  ة فانها تصدر  رارات  ضا  ة وتعتبر بلثابة لحكلةا

تكتتون  تترارات هتتذه ال جتتان اادار،تتة ذات الصتتفة القضتتا  ة، خاضتتعة لر ابتتة جهتتة حيتتث دا لتتا ، 
وهتي  ،ا  ة ع  ا التاالا  بلبدأ التقاضي ع   درجتين ولبدأ ح  الطعن با حكتام القضتا  ة ض
اللبتتادد العالتتة  صتتو  اللحاكلتتات اادار،تتة التتتي بلوجبهتتا يخضتتس كتتل  تترار  ضتتا ي لتتن 

 ا   1سل نق  ألام س طة  ضا  ة ع  ا لا لم تنف القوانين صراحة أم ضلنا  ع   خالذ ذلم
ار،ة ذات الصفة القضا  ة لر ابة لج ل شورى الدولتة ع ت  لتا ذكرتت  الهي ات اادأخضعت ف

لتن نظالت ا و،نستجم هتذا التنف لتس القاعتدة العالتة اللتع قتة بتالحقو  ا ساست ة  117اللادة 
التتتي تكر  ستتها الدستتاتير
، والتتتي تجعتتل لتتن لراجعتتة التتنق  لتتن صتتن  اللراجعتتات التتتي ا  8س

، وأن   عتود لكتل  نستان أن  لتارل هتذا الحت  لتس تحتاج للارستها  ل  نف تشر،عي  كرسها
وجتتتود نتتتف لختتتال ،  ن وجتتتود لثتتتل هتتتذا التتتنف  كتتتون لتعارضتتتا  لتتتس لبتتتدأ حتتت  لراجعتتتة 

                                                 
 .11ص 1م 2113لعام  12وزارة التربية الوطنية والجمعية الخيرية األرثوذكسية، م.ق.إ. العدد  -الدولة 1111تشرين األول  13تاريخ 4( م.ش. قرار رقم 1)

(
2 ) C.C. n

o
93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration 

, GDCC 1999 n
o
 46 p846. 
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رفتتتس القضتتتاد التتتذن أعطتتتاه اللج تتتل الدستتتتورن   لتتتة دستتتتور،ة تفتتتو    لتتتة القتتتانون، بحيتتتث 
 لتتادةٍ لتتن نظتتام لج تتل شتتورى الدولتتة لتتن  117اللتتادة اللج تتل الدستتتورن اللبتتدأ التتوارد فتتي 

عالتة ا  لكتن  انتظال تةذات صتفة  تط    لبدأ  عالا  س لكن لخالفت  بلبدأ ختاف   لت  لتادةٍ 
ا وكان ااجتهاد الساب   قضي بقبو  لراجعتات التنق  حتت  ولتو كانتت القترارات  1سلخالفتها

أن لراجعتات التنق  ت قبتل حتت  ل كتدا   ا 8سنها  ة وغير  اب ة  ن طر،  لن طتر  اللراجعتة
 ا   3سع   استبعادهاغ اب النف ع يها لا لم تنف القوانين صراحة  في

لتتت ل ، فهتتتذا  ذا كتتتان لهتتتا صتتتفة  ضتتتا  ة أم األتتتا عتتتن تعيتتتين الطب عتتتة القانون تتتة لهي تتتة، ولتتتا 
ع تت   لتتم تتترل   دة ولتنا ضتتة، وحتتت  أحكتتام القضتتاد،، والتح تت الت الفقه تتة عديتتالستتهللر بتتا 

لا بينها هو أن اللشتر  وحده  ل م القتدرة  لكتي ينشت  لحدد، لكن الجالس اللشترم ف  لع ارٍ 
ا وعنتتد ستتكوت التتنف القتتانوني حتتو  تحديتتد طب عتتة الهي تتة،  4سهي تتة ذات اختصتتاف  ضتتا ي

 ا  قا  ل لعايير اللعتلدةفان القاضي اادارن  علد  ل  تفسير  رادة اللشتر  وف
و ،  ا أنتت  لتتم  كتتن وبتتالرغم لتتن وجتتود اجتهتتاد وفيتتر وعتتدد لتتن الدراستتات حتتو  هتتذا اللوضتت

 سهال  التعروذ بصورة واضحة عن لعايير التلييا بين العلل القضا ي والقرار اادارنا 
فتي نفتل  لتجتلتسلتم تكتن  ،شتك ياللادن وال ،نونجلت هذه الصعوبة لن أن عناصر اللع ار 

 الو تا بل  لكن أن نجد بع  العناصر اللتوافرة في هي ة هي غير لتوافرة في هي ة أخترى 
لتم  كتن اللع تار اللتادن أو اللع تار الشتك ي هتو لحتل هتذا  ن لم  كن اللوجود هو نق ضتهاا ل

نلتتتا كتتان  ستتتخ ف هتتتذه الطب عتتة لتتن ختتتال   اهتلتتام القاضتتي عنتتد تحديتتتده طب عتتة الهي تتة، وان
حالة لن ااشارات التتي تستاعد فتي تكتو،ن  ناعتت  حتو  طب عتة هتذه الهي تةا و ستتوحي هتذه 

تعيينتتت  ا صتتتو  التتتتي فتتتي تشتتتكيل الهي تتتة، و لتتتتي وضتتتعها اللشتتتتر  ا ستتتلااشتتتارات عبتتتر ا 
 ا 5ستتبعها في اتخاذ  راراتها، وطر  الطعن اللقررة ضد هذه القرارات
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ل  ل  تحديتد الطب عتة القضتا  ة ل هي تة، يبقت  ألالت  تعيتين لتا  ذا كانتت تابعتة و  بعد أن يتوصَّ
الختتتتاف واختصتتتتاف القاضتتتتي ل قتتتتانون العتتتتام واختصتتتتاف القاضتتتتي اادارن، أم ل قتتتتانون 

العدليا فاذا عيَّن اللشتر  اللرجس القضا ي الذن تتبع  هذه الهي ة، فال لشتك ة، ألتا  ذا كتان 
التتتنف غالضتتتا  أو لتتتم يهتتتتم بتتتألر تعيتتتين اللرجتتتس القضتتتا ي التتتذن تتبعتتت   لحكلتتتة التلييتتتا أم 

رستة اختصاصت  لج ل الدولة، فان ع   القاضي تعيين هتذه الطب عتة  ن ا لتر يتع َّت  بللا
 اللرتبط بالنظام العاما 

و،تمو هذا التعيين لن خال  لعرفتة علتل الهي تة ولتا  ذا كانتت تفصتل فتي نتاا  يتع ت  بقضتا ا 
القتتانون العتتام أم نتتاا  يتع تت  بقضتتا ا القتتانون الختتافا فتتي الحالتتة ا خيتترة تكتتون هتتذه الهي تتة 

م التابعتتتة لجهتتتة القضتتتاد تعالتتتل لعال تتتة اللحتتتاكو  ،غيتتتر لستتتتق ة عتتتن جهتتتة القضتتتاد العتتتادن
، كلتتا لتتو كانتتت ال جنتتة تفصتتل فتتتي  ضتتا ا الل ك تتة العقار،تتة فتكتتون تابعتتة ل قضتتتاد  1سدليالعتت

لتتتن  تتتانون  42اللنشتتتأ بلوجتتتب اللتتتادة  تحك لتتتيال ضتتتلانال لج تتتل، ولتتتن ألث تهتتتا  8سالعتتتدلي
التذن تخضتس  راراتت  لر ابتة لحكلتة  1999حا،تران  12تتار،  94تنظ م هي تات الضتلان ر تم

 ا 3ستلييا اللدن ةال
وسنتعرَّذ في هذه الفقرة ع   نلاذج لن لجان لنشأة بقانون لها صفة  دار،ة بحتة، وأخرى 
لخت طة لها صفة  دار،ة و ضا  ة، وتسل  بال جان اادار،ة ذات الصفة القضا  ة، وفقا  

 ل خطة اات ة 
   اأوا   القرارات اادار،ة الصادرة عن ال جان اادار،ة

 ا القرارات الصادرة عن ال جان اادار،ة ذات الصفة القضا  ة ثان ا  
 

 القرارات اإلدارية الصادرة عن  اللجان اإلداريةأواًل: 
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اللثتتتتل ا وضتتتت  عتتتتن ال جتتتتان اادار،تتتتة الصتتتترذ التتتتتي ا تلت تتتتم أن اختصتتتتاف  ن  -829
ار،  تت 114نش  بلوجب اللرسوم ااشتراعي ر تم أ الذن ، ضا ي هو لج ل الخدلة اللدن ة

تشتلل صتالح ات  جل تس اادارات ، و ، وذلم لكتي يرعت  شت ون الوظ فتة العالتة18/6/1959
العالة والل سسات العالة والب د ات التي تخضعها الحكولة لر ابت  بلرسوم يتخذ فتي لج تل 
التتواراد باستتتثناد القضتتاد والجتت ش وا فتتراد اللتتدنيين الل حقتتين بتتالج ش و تتوى ا لتتن التتداخ ي 

 ام وألن الدولةا وا لن الع
حو  طب عة القترارات الصتادرة عتن لج تل الخدلتة   شكال ةٍ  ، أنو ااجتهادات اادار،ة ر  ث  ولم ت  

نلتتا كانتت ،اللدن تة هتتي أعلتتا  تلهيد تة ا  لكتتن الطعتتن ت طب عتهتا اادار،تتة لتتن اللست لاتا فوان
تت  الطعتتن  لتت   تترار اادارة التتتي تبن ابهتت نلتتا يوجَّ ، وذات ا لتتر  1ستتت ألتتام القضتتاد اادارن، وان

  8س199/93رأن لج ل الخدلة اللدن ة حو   نهاد خدلة اللوظ  سندا  ل قانون بالنسبة ل
 الخدلتة لتن  صترف وأست طة  حالتة اللوظت  ع ت  التقاعتد  ةالخدلتة اللدن ت لج ل ل م  لكن

ة / لتن اللتاد3سالفقرة / اللال ة وواارة اللختصة اادارة رأن استطال  عد صدر ب  راربلوجب 
، فتان  هتذا القترار هتو ستا ر  ترارات لج تل الخدلتة اللدن تةل لن نظام اللوظفين  وخالفتا   62

 ا 3س رار  دارن صادر عن س طة  دار،ة تل م ح   صداره ع   نحو نها ي
ل جنتتة الخاصتتة بتحديتتد تعتتو   اللصتتادرات اللدن تتة ا"  ولتتن ال جتتان اادار،تتة اللحضتتة نتتذكر

لتحقيتت  الصتتح ة ولجتتان ااعتراضتتات الصتتح ة اللنصتتوف لجتتان ا"، و 4س"فهتتي لجنتتة  دار،تتة
التتتتي ا تعتبتتتر و  ،التتتداخ ي ا لتتتنولتتتا ي  تتت  لتتتن  تتتانون تنظتتت م  تتتوى  155ا فتتتي اللتتتواد لتتتعنه
تشتتكل تتتدبيرا    ذضتتارة وا تقبتتل بصتتورة لستتتق ة لراجعتتة اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة هتتا  رارات

ن الطب تتة لتخصتت ف لعتتاش ااعتتتال  هتتي ال جتتا"و ، 5س"داخ  تتا  لهي تتا  ل قتترار اادارن الضتتار
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وأن  راراتهتتتا هتتتي لجتترد أعلتتتا   دار،تتتة تحضتتتير،ة أ ضتتا  لجتتتان فن تتتة  دار،تتتة ول ستتت  ضتتتا  ة، 
اصتدار  ترارات   قصد لن خاللها أن تكون ستندا   ،تهدذ  ل  التحق  لن الو ا س اللعروضة

و ستتتد  ع تت  ذلتتم وهتتي صتتادرة عتتن هي تتات  دار،تتة ا تتستتم بالصتتفة القضتتا  ة  ، دار،تتة نافتتذة
لتتتن لجلوعتتتة لتتتن التتتدا ل كأصتتتو  تشتتتكي ها وتكو،نهتتتا ولوضتتتو  ااحالتتتة والتصتتتدي  ع تتت  

 راراتهتتتتا ل ستتتتت نافتتتتذة بتتتتذاتها بتتتتل  عتلتتتتد ع يهتتتتا "، و 1س" راراتهتتتتا لتتتتن  بتتتتل التتتتر  ل التس ستتتت ي
وضتتتع ة اللستتتتدعي للتتتا تتتتراه لناستتتبا   دقتتترر ع تتت  ضتتتو  لو ،  8س"لتخصتتت ف لعتتتاش ااعتتتتال 

    ا 3س"القانون ة
 

 

 القرارات الصادرة عن اللجان اإلدارية ذات الصفة القضائيةثانيًا: 
 

تتعتتتتتتتتدد الهي تتتتتتتتات اادار،تتتتتتتتة ذات الصتتتتتتتتفة القضتتتتتتتتا  ة، أو جهتتتتتتتتات القضتتتتتتتتاد اادارن  -890
وهتتتتتي هي تتتتتات  دار،تتتتتة ذات اختصتتتتتاف  ضتتتتتا ي صتتتتترذ، أو لختتتتتت ط  دارن اللتخصصتتتتتة، 

ارستت  ولتتدى الصتتالح ات التتتي و ضتتا يا وتتفتتاوت أهل تتة هتتذه الهي تتات تبعتتا  ل تتدور التتذن تل
تتلتس بها ود لولتهتاا و تأتي فتي  لتة هترم هتذه الهي تات اادار،تة ذات ااختصتاف القضتا ي 
ديتتوان اللحاستتبة والتفتتت ش اللركتتان والهي تتة الع  تتا ل تأديتتبا فهتتي هي تتات تصتتدر  تترارات ذات 

للهتتتتام طب عتتتتة  ضتتتتا  ة كلتتتتا تصتتتتدر  تتتترارات  دار،تتتتة وآراد استشتتتتار،ةا وستتتتنذكر ألث تتتتة عتتتتن ا
 القضا  ة التي تلارسها هذه الهي اتا

  نبدأ لس
الصتتتادر بتتتتار،   115رستتتوم ااشتتتتراعي ر تتتم لاللنشتتتأة بلوجتتتب ال ه ئدددة الواوددديك المركدددز  

وهتتتتي لرتبطتتتتة لباشتتتترة بتتتتر  ل لج تتتتل التتتتواراد  وتشتتتتلل صتتتتالح اتها جل تتتتس  18/6/1959
ا  تصتتتدر هتتتذه الهي تتتة اادارات العلول تتتة والل سستتتات العالتتتة واللصتتتال  اللستتتتق ة والب تتتد ات

نتتوعين لتتتن القتترارات اادار،تتتة والقضتتا  ة، بالنستتتبة ل قتترارات القضتتتا  ة فهتتي التتتتي تصتتدر فتتتي 
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 ر تتتتم للرستتتتومبالتتتتن  تتتتانون الهي تتتتة اللعدلتتتتة  19 ضتتتتا ا تأديتتتتب لتتتتوظفين وفقتتتتا   حكتتتتام اللتتتتادة
ا و راراتهتتتتا اللتختتتتذة ضتتتتلن هتتتتذا ااختصتتتتاف هتتتتي  تتتترارات  1س 5/8/1964 تتتتتار،  15317
لها الصفة القضا  ة أن  رارات نها  ة ا تقبل أ ة لراجعة ستوى لراجعتة التنق  ألتام   تأديب ة

تقتصتتتر صتتتالحيت  ع تتت  الفصتتتل فتتتي لتتتدى  انون تتتة القتتترار ، التتتذن  8سلج تتتل شتتتورى الدولتتتة
 ا 3ساللطعون ف   دون التصدن  سال القض ة التأديب ة

 

لتتن الدستتتور ال بنتتانيا   27، وهتتو ل سستتة دستتتور،ة لنشتتأة بلوجتتب اللتتادة د ددوان المحاسددبة
وتعد التتتت ، التتتذن  16/9/1923تتتتار،   28يخضتتتس اليتتتوم  حكتتتام اللرستتتوم ااشتتتتراعي ر تتتم 

يتتنفو فتتي لادتتت  ا ولتت  أن ديتتوان اللحاستتبة لحكلتتة  دار،تتة تتتتول  القضتتاد اللتتالي، ف لتتارل 
 ابتتة اللستتبقة التتديوان لهلتتتين  دار،تتة عبتتر ااراد ااستشتتار،ة التتتي يبتتديها لتتادارات العالتتة والر 

والل خرة التي يجر،ها ع   الحسابات، كلا  لارل وظ فة  ضا  ة عبتر فصت   بصتورة نها  تة 
فتتتي النااعتتتات التتتتي أدخ هتتتا اللشتتتتر  ضتتتلن صتتتالح ات  القضتتتا  ة، وتنحصتتتر هتتتذه الوظ فتتتة 

بالر ابتتة ع تت  الحستتابات،  لتتن نظتتام ديتتوان اللحاستتبة 55 لتتادةالقضتتا  ة كلتتا نصتتت ع يهتتا ال
وتخضتس هتذه القترارات القضتا  ة لر ابتة لج تل يتتول   دارة ا لتوا  العلول تةا  وع   كتل لتن

، التذن اعتبتر بتأن الصتالح ة القضتا  ة لتديوان اللحاستبة هتي  4سشورى الدولة كلرجس تلييتان 
صالح ة استثنا  ة خاصة يجب تطب قهتا حصترا  ع ت  لتا شترعت لت ، دون أن يجتوا تطب قهتا 

 ا 5سع   سبيل الق ال
 

 لت  ف تة الهي تات اادار،تة ذات الصتفة القضتا  ة، أنشت ت فتي و،نضتمو   ،العتيا لتوأد باله ئة 
تحتتتت تستتتل ة اللج تتتل التتتتأديبي العتتتام، لهلتهتتتا النظتتتر باللخالفتتتات التتتتي  حتتتا   1965العتتتام

بستتببها اللوظفتتون الخاضتتعون لصتتالحيتهاا لتتم يتترد بتتنٍف صتتر،ٍ  أن  تعيتتيٍن لطب عتتة الهي تتة 
نلتا تقتررت طب عتهتا القضتا  ة لتن ختال  لعتايير تلييتا العلتل اادارن عتن  الع  ا ل تأديتب، وان
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العلتتل القضتتا ي التتذن  ستتتخرج لتتن ختتال   تترادة وتح يتتل النصتتوف القانون تتة الناظلتتة لعلتتل 
بتأن  ترارات اللج تل التتأديبي ا وهذا لا أكَّده لج ل شورى الدولتة عنتدلا  ضت   1سهذه الهي ة

ونافتذة بحتد ذاتهتا وا تل تم الست طة اادار،تة ح الهتا حت   العام لها طابس  ضتا ي  نهتا نها  تة
اابطتتتا  أو التعتتتديل أو للارستتتة ر ابتتتة لتتتا ع يهتتتاا وأن اللراجعتتتة ألتتتام لج تتتل شتتتورى الدولتتتة 

 ا 8سبشأن هذه القرارات ا  لكن أن تكون  ا لراجعة نق 

 54/65م لتتن نظتتام الهي تتة الع  تتا ل تأديتتب الصتتادر بلوجتتب القتتانون ر تت 113وكانتتت اللتتادة 
أن  تترارات اللج تتل التتتأديبي العتتام ا تقبتتل أن   "تتتنف ع تت  ،1965تشتتر،ن ا و   3تتتار،  

طر،  لن طر  اللراجعة بلا في ذلم ط ب اابطا  لتجاوا حد الست طة أو ط تب التعتو   
هتذا التنف صتالح ة لج تل شتورى الدولتة بتالنظر فتي لقد  يَّتد ا و "عن طر،  القضاد الشالل

ذكتتر اللج تل التتأديبي العتام ستابقا  ا  ذ ضتد  ترارات الهي تة الع  تتا ل تأديتب سالطعتون اللوجهتة 
التتنف عتتدم خضتتو   تترارات الهي تتة للراجعتتة اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة ولتتم يتتذكر لراجعتتة 
تتر اللج تتل هتتذا التتنف وفقتتا  لن تتة اللشتتتر  ولطب عتتة  تترارات الهي تتة دون التو تت   التتنق ، ففسَّ

 تترارات اللج تتل التتتأديبي العتتام  تترارات  ضتتا  ة وان اللقصتتود  عنتتد حرف تتة ال فتتا، فتترأى بتتأن 
أنفتتة التتذكر  نلتتا هتتو التتنق ، ف كتتون اللشتتتر   تتد لنتتس  113لتتن اابطتتا  التتوارد فتتي اللتتادة 

 ا  3س طعن النق  ضد  رارات اللج ل التأديبي العام
م، عاد و ا أن لج ل شورى الدولةإ الهي ة  لن نظام 113وعطَّل اللادة ،أاا  هذا اللحرَّ

لن نظام لج ل شورى  64الع  ا ل تأديب لتس حا  بصالحيت  الشال ة اللقررة في اللادة 
 خالفا  ، التي تنف ع   أن  31/5/8000تار،   887الدولة اللعدلة بلوجب القانون ر م 

، «آخر ينظر لج ل شورى الدولة في النااعات اللتع قة بتأديب اللوظفين فٍ ن ن 

                                                 
(
1
ب  - زق هللاجوزف ر(  ب تمييزيا الجامعة  -رسالة دبلوم-مجلس شورى الدولة في لبنان بوصفه مرجعا

 .142ص -2114 -اللبنانية
لدولة، قرارات مجلس شورى الدولة ومحكمة حل الخالفات ص.، الحجار/ ا1199أيار  11تاريخ 123( م .ش. قرار رقم 2)

-
 12تاريخ 11 – 239/11م.ش. قرار رقم 

 .221ص 1م 2113لعام  14المجلس التاديبي العام، م.ق.إ. العدد  –، بطرو رزق / الدولة 1111كانون الثاني 

 -319ص 2م 2113لعمام  14تثمار مشروع مياه الشفة فمي جبيمل، م.ق.إ. العمدد ، جوزيف بيالن/لجنة ادارة واس1111آذار  23تاريخ 11-311/11( م.ش. قرار رقم3)

  11-411/11م.ش. قمممرار رقمممم -313ص 2م 2113لعمممام  14، المهنمممدو انطممموان شمممليطا/ الدولمممة، م.ق.إ. العمممدد 1111آذار  23تممماريخ 11-413/11م.ش. قممرار رقمممم

، ريممممال 1111كممممانون األول  21تمممماريخ 11-211/11م.ش. قممممرار رقممممم -.211ص 2م 2113 لعممممام 14، دمحم فواز/الدولممممة، م.ق.إ. العممممدد 1111نيسممممان  29تمممماريخ

 –، بطمرو رزق / الدولممة 1111كممانون الثماني  12تماريخ 11 – 239/11م.ش. قمرار رقمم -119ص 1م 2113لعممام  14وزارة الماليمة، م.ق.إ. العمدد  -السممروط/الدولة

 .221ص 1م 2113لعام  14المجلس التاديبي العام، م.ق.إ. العدد 
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، وعتفسيره  87/6/8000تار،   5/8000تهاد اللج ل الدستورن ر م ولتلسكا  أ ضا  باج
لن نظام لج ل شورى الدولة التي تنف ع   ان   لكن تلييا ا حكام  117لادة ل 

الصادرة بالدرجة ا خيرة عن الهي ات اادار،ة ذات الصفة القضا  ة, وان لم ينف القانون 
نتظام العام، ا تحتاج  ل  نف تشر،عي ن لراجعة النق  تتع   باالا  عني أ ع   ذلم,
 ا 1س كرسها

 

نهتا   ، 8سو راراتهتا نها  تة هتي لتن الهي تات اادار،تة ذات الصتفة القضتا  ة، اإلسومالكلجان 
ا واعتبرتهتا  3سا تقبل أ ة لرا بة  دار،ة تس س  ة أو  سترحال ة كلا هتو حتا  القترارات اادار،تة

ها ل صتتفة القضتتا  ة، بااكتستتهتتي رغتتم ، و  4س ضتتا  ةلحكلتتة حتتل الخالفتتات هي تتات ذات صتتفة 
ضتترورة  صتتدارها باستم الشتتعب ال بنتتاني  ة لجهت، ا حكتتام صتتدار  ا أنهتا ا تخضتتس  صتو  

فهام  راراتها ع نا   ،  وا يتوجب ع يها عند ختم اللحاكلة  رجاد الدعوى  ل  تتار،  لحتدد  5سوان
غيتتتتتر ل التتتتتة باتبتتتتتا  أصتتتتتو  ، لجتتتتتان  دار،تتتتتة ذات صتتتتتفة  ضتتتتتا  ة هتتتتتيلتفهتتتتت م الحكتتتتتم، بتتتتتل 

 ا 6ساللحاكلات
الذن أوردناه هو رعط كل هي ة  دار،ة بجهة  ضا  ة  الدستورن  وع   الرغم لن أن اللبدأ

ع  ا تلارل ر ابة القانون ع   القرارات الصادرة عن هذه الهي ات طبقا  لقواعد وأصو  
ر ابة النق ا بعد أن  النق ا  ا أن اللشتر  أخرج  رارات لجان ااستلالم الع  ا لن

خاضعة  -صادرة عن هي ات  دار،ة ذات صفة  ضا  ة-كانت بصفتها  رارات  ضا  ة 
ذلم في ظل أحكام اللرسوم ، و  7س للثل هذا النو  لن اللراجعات ألام لج ل شورى الدولة

                                                 
(
1
 )

 -السفير الياو غصن/ الدولة 2111/ 22/11تاريخ 2112-91/2111م.ش. قرار رقم
  21ص 1م 2112م.ق.إ.

 .23ص 1199وزارة األشغال العامة، م.إ. -، موسى زين الدين/ الدولة1199تشرين الثاني  11تاريخ  1314( م.ش. قرار رقم2)

الجمزء األول بمدون ناشمر طبعمة  -القمانون اإلداري العمام –ذكره: الخوري، سعدهللا  -ناسيونال لماكينات تسجيل النقدشركة  1194أيار  23تاريخ 212( م.ش. قرار رقم3)

 212ص 1114العام

21ص 1199ن.ق. 1199أيلول  22( م.ح.خ. تاريخ4)
.

 

 .129ص 1191.إ. وزارة األشغال العامة والنقل، م –، .../ الدولة 1191كانون األول  12تاريخ  221( م.ش. قرار رقم2)

 .111ص 1م 1111، ماؤي خوام/ الدولة، م.ق.إ. 1119كانون األول  3تاريخ  122( م.ش. قرار رقم9)

ص1113-1192عريضممة / بلديممة بيممروت،  قممرارات محكمممة حممل الخالفممات ومجلممس شممورى الدولممة  29/4/1192( م.ح.خ. قممرار  تمماريخ 9)
- 

 143م.ش. قممرار رقممم

، مجلمس تنفيمر المشماريع الكبمرى لمدينمة بيمروت/ 1192تمموز 1تماريخ 1249م.ش. قمرار رقمم -114ص 1199كموكران /الدولمة، م.إ. ، ايفمون 1199حزيران  21تاريخ

 .222ص 1192جبران ورفول مطر، م.إ. 
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الذن لن  لجان ااستلالم ااست ناف ة  -النظام الساب  لاستلالم– 54-4ااشتراعي ر م 
 ا 1سعة الهي ات اادار،ة ذات الصفة القضا  ة التابعة ل قضاد اادارن طب 

، حدد طر  الطعن بقرارات لجان ااستلالم ااست ناف ة 52/91وللا صدر القانون ر م 
بطر،  ااعترا  واعترا  الرير وانعادة اللحاكلة فقط وذلم ضلن اللهل وا سباب ووفقا  

  اللحاكلات اللدن ةا  وبالتالي لم تعد هذه لألصو  اللنصوف ع يها في  انون أصو 
ال جان لرتبطة  انون ا  بلج ل شورى الدولة، لذا رأت لحكلة حل الخالفات أن  للا كان 
القضاد العدلي هو صاحب ااختصاف ل نظر في النااعات اللتع قة بالل ك ة الفرد ة لا لم 

م ااست ناف ة الصفة يرد نف خاف لخال ا فأصب  ل قرار الصادر عن لجنة ااستلال
ا  ا أن الصفة العدل ة ل جان ااستلالم، لم تدفس لحكلة التلييا  8سالعدل ة ول ل اادار،ة

ا لثل هذه ات هذه ال جان  ن القانون لم ي جاللدن ة  ل   بو  لراجعات النق  ضد  رار 
رى الدولة، ا ولن ناح ة لج ل شو  3س اللراجعات ضد  رارات لجان ااستلالم ااست ناف ة

،  قضي بأن جل س  رارات 52/91 انون ااستلالم الجديد ر م فان  أ ضا   والتاالا  بأحكام 
ثمَّ  ا 4سلجان ااستلالم غير  اب ة ل طعن ألام لج ل شورى الدولة عن طر،  النق 

استعاد لج ل شورى الدولة  اختصاص  كلرجس تلييان لقرارات لجان ااستلالم 
ت ع   أن   "8006كانون ا و   2لن  انون  6جب اللادة ااست ناف ة، بلو   ، التي نصَّ

 ااستلالم ح  ل لالكين وأصحاب الحقو  الطعن ألام لج ل شورن الدولة بقرارات لجان 
% ولادارة 85 ذا  ضت بتخف     لة التعو   اللحكوم ب  بدا ة أكثر لن  ااست ناف ة

 %ا50با،ادة   لة التعو   أكثر لن  ت ناف ةااس ااستلالماللستل كة  ذا  ضت لجان 

                                                 
 .44مجموعة القرارات الجزء األول ص -، حمود/ الدولة1199أيلول  22تاريخ 4( م.ح.خ. قرار رقم1)

ص 1/2119، سعد عيد/الدولة، مجلة العمدل 2112نيسان  9تاريخ 2112-411/2114( م.ح.خ. قرار رقم 2)
194- 

، 2111أيمار  19تماريخ 411قمرار رقمم  م.ح.خ.

 .913ص 2م 2114وزارة األشغال العامة، م.ق.إ.  -عادلة شعبان/ الدولة

(
3

 مجموعة كاسندر اإللكترونية.-11/12/1112تاريخ  42/12( تمييز مدني قرار رقم
 11تتتتار،  814ماشا  تتترار ر تتتم  -20ف 1م 8005، ما ا ا وااعلتتتار اانلتتاد، علتتر  واهيتتتر البتتتراج/ لج تتتل 8001تشتتتر،ن ا و   30تتتتار،  24ر تتتم  ماشا  تترار 4س

، 8008كتتانون الثتتاني  2تتتار،   857ماشا  تترار ر تتم  -ا854ف 1م 8005بيتتت الككتتو / لنتتا طعلتتة، ما ا ا  –عتتين عتتار  –، ب د تتة  رنتتة شتتهوان 8001كتتانون ا و  

، ب د تتة  رنتتة شتتهوان/ 8008آذار  86تتتار،   482ماشا  تترار ر تتم  -388ف 1م 8005الدولتتة، ما ا ا  -لتتارن رف تت  دبانتت  ورفا هتتا / لج تتل تنفيتتذ اللشتتار،س اانشتتا  ة

الحبتتول/ لاجتتد  -كتتوبيتتت الك –عتتين عتتار  -،  ب د تتة  رنتتة شتتهوان8008آذار  86تتتار،   489ماشا  تترار ر تتم  -639ف 8م 8005القاضتتي ال تتال لوستت ، ما ا ا 

 ا747ف 8007، ب د ة  رنة شهوان/ اللهندل جورج الخورن، ما ا ا 8003ن سان  2تار،  413ماشا  رار ر م  -641ف 8م 8005د سعد لس م، ما ا ا وعلا
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تخضس اللراجعة في هذه الحا  ل لهل وا صو  وا سباب التي يخضس لها ااست ناذ ألام 
لج ل شورى الدولة الذن يبت باللراجعة خال  له ة شهر واحد ي ي تار،  انتهاد تباد  

 «اال وا  
 

ل لفتتتة لتتتن الحتتتاكم ر  ستتتا  لبنتتتان، لنشتتتأة لتتتدى لصتتترذ  هتتي هي تتتة، اله ئدددة المصدددرقية العتيدددا
وأرععة أعضاد بينهم  اٍ  وأنت ط بهتا بشتكل أساستي اتختاذ  جترادات تأديب تة بحت  اللصتارذ 

نافذة بحد ذاتهاا  ا تتلتس الهي تة اللصترف ة الع  تا بشخصت ة  ها رارات، تكون العال ة في لبنان
ل تة فتي لبنتان والستهر لعنو ة لستق ة عتن لصترذ لبنتان، وهتي تتتول  لرا بتة اللصتارذ العا

 ا  1سع   تقيدها با نظلة الخاضعة لها
 ضتتا  ة تخضتتس لر ابتتة القضتتاد اادارن ا ولتت ،  تترارات   تصتتدر الهي تتة نتتوعين لتتن القتترارات

 نتفا يوجتد فتر  عقوبتة، و تفصتل فتي نتاا ، وا تا ات  رار والثان ة، ا  8سعن طر،  النق 
صتفة القترار اادارن النافتذ التذن  عتود ألتر النظتر  كون ل  فبالقرار القضا ي،  ا صفه انوني 

 ا 3سبدعوى اابطا  لتجاوا حد الس طة بالطعن ف   لصالح ة لج ل شورى الدولة
 

ستتواد أكانتتت لجتتان اعتتترا  ع تت  الضتترا ب اللباشتترة أو ، لجددان االعوددراض عتددا ال ددرائب
ااعتراضتات ع ت  نتة ولج ، 4سغير اللباشرة أو لجان اعترا  ع   الرستوم والعتالوات الب د تة

 ا 5سرسم الطابس اللالي
، تصتتدر  راراتهتتا بعتتد ااستتتلا   لتت  أ تتوا  الطتترفين  6سهتتي لجتتان  دار،تتة ذات صتتفة  ضتتا  ةو 

  هتتذه وعتوجتتب ع تت ا 7سوتحتتل نقتتار   انون تتة وأن  راراتهتتا تستتتأن  ألتتام لج تتل شتتورى الدولتتة

                                                 
 .313ص   1119، م.ق.إ. 1112شباط  12تاريخ  291( م.ش. قرار رقم 1)

2، قدورة/بنك المدينة ش.م.ل. ومصرف لبنان، مجلة العدل 2113أيار  14تاريخ 211/2113( عجلة بيروت قرار رقم 2)
3و 

ص 2113/
233
. 

، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان/ الدولة والهيئة المصرفية العليا ومصرف لبنمان والمؤسسمة الوطنيمة لضممان 1112كانون األول  23تاريخ 312( م.ش. قرار رقم3)

 .314ص 1119الودائع، م.ق.إ. 

 13 – 19/12م.ش. قممرار رقممم -314ص 1م 2114، المستشممفى اللبنماني المعممروف بالجعيتماوي/ بلديممة بيمروت، م.ق.إ. 2111آذار  12تماريخ 294ار رقممم( م.ش. قمر4)

 .199ص 1114، بلدية بيروت / رزق هللا ونعمة هللا مزنر ، م.ق.إ. 1113شباط  24تاريخ

ص 1/2119وزارة المالية، مجلة العدل  –، شركة ليبانسيل ش.م.ل./الدولة 2112تشرين األول  9تاريخ 2119-21/2112( م.ش. قرار رقم2)
199
. 

 .223ص 1م 2114وزارة المالية، م.ق.إ.  -، شركة الخازن وشركاه/الدولة 2111كانون الثاني  22تاريخ 111( م.ش. قرار رقم9)

 .4ص 1121، م.و.ول./ الدولة، م.إ.1121تشرين األول 21تاريخ 442( م.ش. قرار رقم9)
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و الررالتتة أو الرستتم لتوافقتتة لتتس ، وأن تبحتتث ف لتتا  ذا كانتتت الضتتر،بة أال جتتان، تع يتتل  راراتهتتا
  ا  1سالتطر   ل  وعاد الضر،بة  ذا ا تض  ا لرأ ضا   و،دخل في لهلتها  ،الوا س والقانون 

 

، اللنصتتوف ع يهتتا فتتي  تتانون اانتختتاب والل لفتتة لتتن ر تت ل غرفتتة التجنددة االنوبابيددة العتيددا
، هتتي ذات صتتفة فتتي لحكلتتة ااستتت ناذ فتتي اللحافظتتة ر  ستتا ، ولتتن  تتاٍ  ولفتتتش عضتتو،ن

 ضتتا  ة نظتترا  لتر ستتها لتتن  بتتل  تتاٍ  واشتتترام آختتر فتتي عضتتو،تها ول قتترارات النها  تتة التتتي 
 ا   8ستصدرها وطر  اللراجعة بشأنها

 

علتال  بأحكتام   تانون  الجديك، التجنة العتيا النا رة قس االعورا ات عتا وبمد ن مصدادرات
 ،ة وان لتتم يتتتو  ر استتتها  تتا هتتي لجنتتة  دار،تتة ذات صتتفة  ضتتا  اللعتتد   1942أ تتار  10

نلتا أ ضتا  عتن أوضتا  أخترى لستتلدة   ن صفتها هذه ا تنشأ فقتط عتن ر استتها القضتا  ة وان
  ا 3سلن ك ف ة تك فها ولن طب عة أعلالها وا صو  التي تخضس لها أعلالها ولاه ة  راراتها

 

هتتذه ال جنتتة  ، فتتان  تتراراتلجنددة وبمدد ن الوعددويض عددن نددزل الحقددوو المكوسددبة عتددا الميددا 
التحك ل تتة هتتي لتتن القتترارات ذات الصتتفة القضتتا  ة والتتتي تقبتتل الطعتتن ألتتام لج تتل شتتورى 

 ا   4سالدولة بطر،  ااست ناذ بحكم القانون باعتبارها  رارا  تحك ل ا  
 

لهتتا صتتفة ال جنتتة  لجنددة لحددل الحالقددات بدد ن الدولددة وأصددحاب المدددارا المجانيددة الباصددة
، و راراتهتتتتا نها  تتتتة وعهتتتتذه الصتتتتفة تكتتتتون خاضتتتتعة للراجعتتتتة  5ساادار،تتتتة ذات صتتتتفة  ضتتتتا  ة

 ا 1سحيث تخضس  راراتها ل طعن ألام لج ل شورى الدولة،   6سالنق 

                                                 
 .211ص 2م 2114، شركة منير كوربوريشن ش م.م./ الدولة، م.ق.إ. 2111شباط  29تاريخ 322( م.ش. قرار رقم1)

 .114ص 1191، ن.ق.1191آ   11تاريخ 92( تمييز مدني قرار رقم2)

(
3

 -119ص 1199، فؤاد ووديع المقدسي/ الدولة، م.إ. 1199حزيران  14تاريخ 121( م.ش. قرار رقم
 .41ص 1م 1111، الدولة/ البير حلو، م.ق.إ. 1119تشرين األول  14تاريخ 22مم.ش. قرار رق

، 1119أيار  31تاريخ 999م.ش. قرار رقم  -11، ص 1191، سلهب ورفاقه/الدولة وشركة كهرباء البارد، م.إ.1191نيسان  4تاريخ 413( م.ش. قرار رقم4)

 .. 991ص2م 1119لكهربائية، م.ق.إ. وزارة الموارد المائية وا -انطانيوو مراد ورفاقه/الدولة 

 2م 14عمدد 2113وزارة التربية الوطنية والشبا  والرياضة/ الجمعية الخيرية األرثوذكسمية، م.ق.إ.  –، الدولة 1111تشرين الثاني  19تاريخ 911( م.ش. قرار رقم2)

 .992ص 2م 14عدد 2113، أحمد حسنين/ الدولة، م.ق.إ. 1111حزيران  22تاريخ 912م.ش. قرار رقم -992ص

، 1111حزيران  2تاريخ 914م.ش. قرار -119ص 1199وزارة التربية الوطنية، م.إ.  –، محمود أبو الحسن/ الدولة 1199نيسان  11تاريخ 429( م.ش. قرار رقم9)

، بلديمة بيروت/رمزيمة 2111تمموز  1تماريخ 914رقمم م.ش. قمرار -223ص 2م 1111وزارة التربية والشمبا  والرياضمة، م.ق.إ.  –الرهبانية اللبنانية المارونية/ الدولة 

 .122ص 2م 2114فوالدكار، م.ق.إ. 
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هتي لجنتة تحك ل تة، لتن الهي تات اادار،تة ذات ، لجنة الوعويض عن متحقات المالك العامدة

 ا 8سالصفة القضا  ة
 

سددعاف المو ددررين مددن الاي ددانات قددس  وهتتي ال جنتتة  منيقددة لبنددان ال،ددماي،لجددان إ ددواء واف
والتتتي تتتتأل  لتتن لتتدير عتتام واارة الشتت ون  1955كتتانون ا و   84اللنشتتأة بلوجتتب  تتانون 

ااجتلاع تتة ولحتتافا لبنتتان الشتتلالي ور تت ل لكتتتب القلتت  ولحاستتب طتتراب ل لهلتهلتتا تقتتدير 
   ا 3سيرةل لستحقين لها الصفة القضا  ة و راراتها تصدر بالدرجة ا خا ضرار وصرفها 

 

استتتتقيت طب عتهتتتا  ،هتتتي هي تتتة  دار،تتتة ذات صتتتفة  ضتتتا  ة ه ئدددة وأد دددب الببدددراء المحتاددد ن
أن الوضتتتتع ة  ذلتتتتم، بتتتتالنظر لطب عتتتتة النااعتتتتات اللعروضتتتتة ع يهتتتتا، القضتتتتا  ة لتتتتن لهلتهتتتتا

القانون تتة ل خبيتتر اللح تت  لتتدى اللحتتاكم التتذن يتصتت  عل تت  باللشتتاركة واللستتاهلة فتتي تنفيتتذ 
العدالة، و،نتلي  لت  ف تة اللستاهلين واللشتاركين فتي اللرفت  العتام،ااا لرف  عام وهو لرف  

 ا 4ستكون هي ة تأديب الخبراد عندلا ت ت م بهذه الصفة هي ة  دار،ة ذات صفة  ضا  ةف

 
 
 
 
 

                                                                                                                          
 29تماريخ  11-414/11م.ش. قمرار رقمم -.439ص 1م 2114، الدولة/ جمعية الخدمات الخيرية في طمرابلس، م.ق.إ. 2111شباط  21تاريخ 311( م.ش. قرار رقم1)

 .212ص 2م 2113لعام  14وذجية، م.ق.إ. العدد ، الدولة/ مدرسة التنشئة الوطنية النم1111نيسان 

 .92ص 1192، شركة كهرباء البارد/ الدولة، م.إ. 1194أيار  2تاريخ 213( م.ش. قرار رقم2)

 .214ص 1191، ريال عبد الواحد/ الدولة، م.إ.1191تشرين األول  19تاريخ 211( م.ش. قرار رقم 3)

 .119ص 1م 2113لعام  12، غسان مجاعص/الخبير دمحم عثمان أمين، م.ق.إ. العدد 1111تشرين الثاني  1تاريخ 93( م.ش. قرار رقم4)
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 الفصل الثالث:
 القرارات اإلدارية الخاضعة لرقابة القضاء العدلي

 
ادارن التي ا يتدور حولهتا أن جتدٍ ، هتو اختصتاف القضتاد لن لس لات القانون ا -891

اادارن بتتالنظر فتتي صتتحة القتترارات اادار،تتة الضتتارة الصتتادرة عتتن الستت طات اادار،تتة، لتتا لتتم 
 ا 1س يتتنف  تتانون لتتا صتتراحة ع تت  ختتالذ ذلتتم فتتي شتتأن بعتت  القتترارات وا علتتا  اادار،تتة

العتام اختصتاف القضتاد العتدلي فتي  حيث  قرو ااجتهاد بالكان ة  خضا  أشخاف القانون 
 ا   8سلنااعاتهم الفرد ة دون التنظ ل ة

القتترارات الصتتادرة فتتي نطتتا  القتتانون الختتاف لتتن اللفهتتوم التتوظ في ل قتترار وعنتتدلا استتتبعدت 
لكتتن اادارنا  باختصتتاف القاضتتيرعتتط هتتذا القتترار فتتان ستتبب هتتذا ااستتتبعاد، هتتو اادارن، 
ولتتس ذلتتم جتترى  ،ارات تتصتت  بكتتل خصتتا ف القتترار اادارن  ن هتتذه القتتر  ،لنتقتتدهتتذا التترأن 

                                                 
 .321ص 1112وقائمقام المتن ووزارة الداخلية، م.ق.إ.  -، شكري بجاني/ بلدية بيت شبا 1114كانون األول  19تاريخ 319(م.ش. قرار رقم 1)

، توما/ الدولة وبلدية صوفر1129شباط  2تاريخ 114م.ش. قرار رقم  -لحة مياه المتن، عازار/ مص1191آذار  21تاريخ 121(  مجلس القضايا قرار رقم 2)
.

 

T.C. 22 janvier 1921 Soc. comm... De l'Ouest Africain (Bac d'Eloka), Rec.p91; T.C. 24 janvier 1925 Conservateur des eaux et 

forêts de la Corse, Rec. p613. 
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استتتتبعادها لتتتن تعر،تتت  القتتترار اادارن بستتتبب خضتتتوعها اختصتتتاف القاضتتتي العتتتدلي رغتتتم 
 ا   1سصدورها عن س طة  دار،ة

هتي ككتل  ترار  دارن  ،فالقرارات اادار،ة اللتخذة في نطا  لستا ل خاضتعة ل قتانون الختاف
صتدر لتتن هي تة  دار،تتة بارادتهتا اللنفتردة بالصتتورة التق يد تة التتتي تتلتتس بتالقوة التنفيذ تتة، وهتي ت

 صدر بها القرار اللنفرد الخاضس ل قانون العام و كون لتلتعا  بالت اا ا ولو تة أستوة  بتا خير 
 ا 8سل ح  الخاف ا  كان لضلون  تابع لوو 
ع تت  و ااجتهتتاد  دار،تتة، أ تتدم اللشتتتر  أ كثيتترة هتتي النلتتاذج التتتي  لكتتن أن نعطيهتتا لقتتراراتٍ و 

والتستتا   هتتو حتتو  طب عتتة هتتذه القتترارات بعتتد  ، 3سلصتتدرها القتتانون الختتاف أعلتتاا   ،اعتبارهتتا
تحو،تتتل ااختصتتتاف بشتتتأنها  لتتت  القضتتتاد العتتتدلي، فهتتتل تفقتتتد صتتتفتها وخاصتتتيتها كقتتترارات 

 ا؟ دار،ة، أم تبق  لحتفظة بهذه الصفة
رات ا طروحتة، ستنجد ااجابتة التتي  ذا عدنا ل تح يل الذن عرضناه ف لا سب  لتن أ ستام وفقت

نقتنس بها، فهذه ا علتا  تكتون  ترارات  دار،تة  ذا كتان لهتا خصتا ف وأركتان القترار اادارن، 
تلتتس بقتوة تنفيذ تةا فتأن تأن أن تكون هذه القرارات صادرة عن س طة  دار،تة بصتورة لنفتردة و 

برتتت  النظتتتر عتتتن علتتتل  صتتتدر عتتتن اادارة وهتتتو لتلتتتتس بهتتتذه الخصتتتا ف هتتتو  تتترار  دارن 
 اللرجس القضا ي الذن  فصل بصحت ا

وألا عندلا تتصرذ اادارة وف   واعد القتانون الختاف أن أنهتا ا تتصترذ بارادتهتا اللنفتردة 
نلا تقوم بتصرفات لتبادلة بلعن  أن   ام هذا التصرذ يتو ت  لت ل فقتط  ،وا بصفة ألر،ة وان

نلتتا ع تت   رادة الطتترذ ااختتر ، فتتان هتتذه التصتترفات تفقتتد خاصتت ة القتترار ع تت   رادة اادارة وان
اادارن لنذ البدد  نها فقدت ركنا  أساست ا  فيهتا وهتو صتدورها بتاارادة اللنفتردة لتادارةا فهتذه 
التصرفات هي خارج نطا  القرار اادارن أصال ، واعتبارها لن تصرفات القتانون الختاف أم 

ختتارج نطتتا   يرن والعقتتد العتادن، وهتتالعتام، فهتتو يتتدخل فتي لجتتا  التصتتني  بتين العقتتد اادا
بحثنتاا واللثتتل البتتارا ع تت  هتتذه التصتترفات التتي ل ستتت بقتترار  دارن لفقتتدنها عنصتتر اانفتتراد، 

                                                 
(

1
) J.  Lamarque – La décision administratif de droit privé- Mélanges 

Stassinopoulos- LGDJ 1974 p291. 

(
2
)  J. Lamarque –Art. Pr. p295. 

311ص  سابقمرجع -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات( 3)
.
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هتتو التصتترفات الصتتادرة فتتي  دارة ا لتتالم الخاصتتة وفقتتا   حكتتام القتتانون الختتاف، وعال تتة 
فك لتا كنتا ألتام تصترفات  الل سسة العالة ااستثلار،ة باللستتفيدين لنهتا واللستتخدلين لتديهاا

ا ألتتا عنتتدلا نكتتون ألتتام الت تتااات عتتدليلتع قتتة بتتاادارة الخاصتتة كتتان ااختصتتاف ل قضتتاد ال
، و كتتتتون  1سالستتتت طة العالتتتتة التتتتتي تلارستتتتها ستتتت طة  دار،تتتتة فهتتتتذا  فيتتتتد أننتتتتا ألتتتتام  تتتترار  دارن 

لركبتة تتدخل  ا لكن عندلا يرتبط  رار  دارن لا بعل  ةٍ  8سااختصاف ت قا  ا  ل قضاد اادارن 
، أو  3سفتتي اختصتتاف القضتتتاد العتتدلي، لثتتل القتتترارات الصتتادرة فتتي  ضتتتا ا الل ك تتة العقار،تتتة

اللكفولة دستور،ا  واللنار اختصتاف النظتر بهتا  لت    4سالقرارات اللتع قة بالحر،ات الشخص ة
القضتاد العتدلي، فتتال يجتوا ل قضتاد اادارن أن ينظتتر بصتحة هتذه القتترارات  ن هتذا ستتي دن 

  ل  التأثير ع   لجلل القض ة والحل اللقرر لها في القضاد العدليا 
 

وفتتتي هتتتذا الفصتتتل ستتتتنتعرذ ع تتت  نلتتتاذج عتتتن القتتتترارات اادار،تتتة التتتتي أدخ هتتتا اللشتتتتتر  أو 
 ااجتهاد في اختصاف القضاد العدلي، وفقا  ل ترتيب ااتي 

 في القضا ا العقار،ةا اادار،ة الصادرةالفقرة ا ول   القرارات 
 الفقرة الثان ة  القرارات اادار،ة الصادرة في  ضا ا ا حوا  الشخص ةا
 الفقرة الثالثة  القرارات اادار،ة الصادرة عن ل سسات عالة استثلار،ةا

 الفقرة الرابعة  نلاذج  ضاف ة عن  رارات  دار،ة خاضعة لر ابة القاضي العدليا
 
 

 في القضايا العقاريةالفقرة األولى:  القرارات اإلدارية  الصادرة 
 

                                                 
(

1
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p58. 

(
2
)T. C. 16 juin 1923, Septfonds, S. 1923, III, p49, note Hauriou ; T. C. 17 juin 

1991, Madhaoui, Rec. p466. 
(3)C.C. n° 81-132 DC du 16 janvier 1982,

GDCC 1999 no31 p463
 
"

la propriété est "un droit inviolable et sacré"; 
T. 

C. 6 mai 2002, JCP G 2002, II, 10170
 
.
 

(4)C.C. n° 93-325 DC. Du 13 août 1993, liberté du marriage; C.C. n° 95-352 DC du 18 janvier 1995, droit au respect de la vie privée; 

C.C. n° 80-132 du 19 et 20 janvier 1981, la liberté d'aller et de venir.  
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لن الدستور ال بناني بتأن الل ك تة فتي حلت  القتانون، وهتي لرتبطتة  15 ضت اللادة  -898
القضتاد العتدلي بصتفت  تدخل في صت ب اختصتاف ، ف 1سالخاصة الل ك ةو بالحر،ات الفرد ة، 

الخاصتتة ، و قتترو ااجتهتتاد اادارن بتتأن لتتا يتع تت  بالل ك تتة  8سحتتالي الحقتتو  الفرد تتة والل ك تتة
حتتت  ولتتو كانتتت هتتذه الل ك تتة الخاصتتة هتتي لتتادارات  ، 3سهتتو لتتن اختصتتاف القضتتاد العتتدلي

فكتتل لتتا يتع تت  بحلا تتة الل ك تتة الفرد تتة وتتتدو،ن الوا عتتات ع يهتتا يتتتم تحتتت  شتتراذ ا  4سالعالتتة
القضاد العدلي، وهذا لا أ رت   القوانين العقار،ة عالة، و انون  نشاد السجل العقتارن بصتورة 

 يتردو  التتي الحتاات كتل فتيأنت  "ع ت   122/86لن القرار 20اللادةا حيث ورد في  5سخاصة
  ابتتتتل التتتترد  تتتترار فتتتتان تتتتتر ين أو تستتتتجيل ط تتتتب العقتتتتارن  اللكتتتتتب ر تتتت ل الستتتتجل ألتتتتين بهتتتتا

 ا 6س"العقار لحل لحكلة  ل  ااست ناذ
تصتدر عتن ألانتة ي وتقيودا  بتالحظر القتانوني واللبتادد الدستتور،ة، كانتت القترارات اادار،تة التت

هتتتتي  تتتترارات تتتتتدخل ضتتتتلن  ،ولتع قتتتتة بتتتتألوا  عقار،تتتتةالعالتتتتة،  ااداراتالستتتتجل العقتتتتارن أو 
 اختصاف القضاد العدلي، وتحديدا  اللحكلة التي  قس العقار ضلن نطا ها الجررافيا

نلتا أراد  ناطة ااختصاف بالقضاد العدلي، ا ينفي عن هتذه القترارات طب عتهتا اادار،تة، وان وان
وعتنٍف صتتر،  أن ينقتل ااختصتاف القضتتا ي بالفصتل بهتذه القتترارات  لت  اللرجتتس  ،شتتر الل

فتي القضتا ا العقار،تة، وحتت  لعقار،ة، رغبة  لن  بتوحيد ااختصاف الذن ينظر في القضا ا ا
ا يتعطَّتل علتل القضتاد العتدلي التذن ينظتر فتي  ضت ة عقار،تة عنتدلا يبتتو القاضتي اادارن 

 دارن اللتع   بهذه القض ةابلشروع ة القرار اا
وبستتبب اتصتتاذ هتتذه القتترارات بكتتل خصتتا ف القتترار اادارن، و تتس اللتقاضتتون فتتي  شتتكال ة 
حتتتو  لعرفتتتة طب عتهتتتا القانون تتتة، وبالتتتتالي تعيتتتين اللرجتتتس الصتتتال  ل بتتتت بتتتالطعون اللوجهتتتة 

                                                 
(
1
تاريخ  221الصادر في الطعن بالقانون رقم   22/9/2111تاريخ  4/2111م.د. قرار رقم ( 

 .449ص 2111-1119مجموعة قرارات المجلس الدستوري  -31/2/2111

(
2
)T.C. 30 Octobre  1947,Barinstein,D.1947,476; RDP. 1948, p86, note Waline. 

(
3
 1194وزارة التربيمة الوطنيمة، م.إ.  -، دمحم جنمبالط/ الدولمة1194تمموز  9تماريخ  914م.ش. قرار رقمم( 

 .111ص

(
4
 .11ص 1129، روز توما/ الدولة وبلدية صوفر، م.إ. 1129شباط  21تاريخ 114م.ش. قرار رقم ( 

 1م 2113لعممام  12العامممة، م.ق.إ. العممدد  األشممغالوزارة  –ل/الدولممة 1م1، الشممركة الماليممة اللبنانيممة العامممة ش1111تشممرين األول  13تمماريخ 21( م.ش. قممرار رقممم2)

 .43ص

 .491ص 2م 1119، داليا كبريته/ الدولة، م.ق.إ. 1112نيسان  11تاريخ 219( م.ش. قرار رقم9)
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رارات لرتبطتة لن القضا ا اللرفوعة ألام القضتاد اادارن طعنتا  بقت ا  كبير  ا  ضدهاا ووجدنا عدد
بقضتتا ا عقار،تتة، وفتتي جل تتس هتتذه القتترارات كتتان لج تتل شتتورى الدولتتة ال بنتتاني يتتردو التتدعاوى 

 لعدم ااختصافا
 لذا نبي  ن الطب عة القانون ة  لهذه القرارات، في البنود اات ة 

    القرارات الصادرة عن ألين السجل العقارناأوا   
 عالة في لسا ل عقار،ةا ثان ا   القرارات الصادرة عن س طات 

    القرارات اادار،ة اللتص ة بعل  ة ااستلالماثالثا   
 

 أواًل: القرارات الصادرة عن أمين السجل العقاري
 

 قوم ألين السجل العقارن بتدو،ن كل حدث يرلي  ل   نشاد ح  عينتي أو نقتل ذلتم  -893
العال تتة وبستتبب ااتصتتا   الحتت  أو  عالنتت  أو تعدي تت  أو  ستتقاط  بنتتاد  ع تت  ط تتب صتتاحب

الوثيتت  بتتين القضتتا ا العقار،تتة وحلا تتة الل ك تتة الفرد تتة، كتتان كتتل لتتا يتع تت  بتتتدو،ن الوا عتتات 
ع يهتتا يتتتم تحتتت  شتتراذ القضتتاد العتتدلي بااستتتناد  لتت  القتتوانين العقار،تتة عالتتة والتت  أحكتتام 

استتتتلالم ط تتتب شتتتطب  شتتتارة ا فلتتتثال   " ن لتتتن  تتتانون  نشتتتاد الستتتجل العقتتتارن، 20اللتتتادة 
والتخط ط عتن الصتحا   العين تة هتي لستألة تتع ت  بقيتود الستجل العقتارن، ولتن اختصتاف 

 تتتترار ألتتتتين الستتتتجل العقتتتتارن اايتتتتل  لتتتت  رفتتتت  تستتتتجيل عقتتتتد ع تتتت  "و،  1س "القضتتتتاد العتتتتدلي
الصتح فة العين تة ل عقتار،  هتو  ترار لنتور بالقضتاد العتدلي دون غيتره لتن اللراجتس القضتتا  ة 

ا صتتتالح ة للج تتتل شتتتورى الدولتتتة ل نظتتتر بقتتترار ألتتتين الستتتجل "و  ، 8س"صتتتالح ة النظتتتر ف تتت 
العقتتارن اللتضتتلن رفتتس ااشتتارة ع تت  صتتح فة العقتتار ان اللحكلتتة العدل تتة اللختصتتة التتتابس 

تتاب اادارة بتتدو،ن ، و"ك 3س"لها لحل العقار هتي الصتالحة لتصتدي  أو فست  لثتل هتذا القترار
رارا   تتابال  ل طعتتن كلتتا أن شتتطب ااشتتارة أو تر ينهتتا  شتتارة ع تت  الصتتح فة العين تتة ا ي لتت   تت
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هتتتو لتتتن عتتتيَّن اللرجتتتس القضتتتا ي اللختتتتف ل نظتتتر فتتتي ، "فالقتتتانون  1س" عتتتود ل لحتتتاكم العدل تتتة
وأن  سجيل والتر ين، وهو لحكلة العقتار، رارات ألين السجل العقارن اللتع قة برد ط بات الت

أن يتت دن  لتت  النتيجتتة نفستتها التتتي  تتد لجتتود اللستتتدعي  لتت  لحكلتتة لحتتل العقتتار لتتن شتتأن  
وفرة لتتا فتكتتون شتترور اللراجعتتة اللواا،تتة لتت تقتتترن بهتتا لراجعتتة اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة،

 ا 8س قتضي رد اللراجعة
 

اللو ت  الصتتارم ل قاضتي اادارن بتترف  كتل طعتن يوجتت  ضتد  تترارات ألتين الستتجل  وبلتواااة
 قبتتل ، كتتان ح ة الللنوحتتة لت  لتتن  بتتل اللشتتر العقتارن، فتتان القضتاد العتتدلي والتاالتتا  بالصتال

كتان لوضتو   ذا " وللتا ورد فتي أحكالت   هذه الطعون و فصل فيها وفقتا  لألحكتام القانون تة، 
الدعوى  بطا   رار ألين السجل العقارن الرالتي  لت   عتادة تستجيل عقتار،ن ع ت  استم الدولتة 

دستتورن وا بعلتل  دارن بتل طعنتا  بقترار ال بنان ة، فان لثل هذا الط ب ا  عتبر طعنتا  بعلتل 
عتتادن أصتتدره ألتتين الستتجل العقتتارن وألحتت  ضتتررا  باللتتدعيين، وبالتتتالي فتتان ألتتر النظتتر فتتي 

" ولتت  صتتالح ة ،  3س"هتتذا الط تتب  عتتود  لتت  القضتتاد العتتدلي باعتبتتاره حتتالي الل ك تتة الخاصتتة
ي والتفصتتي ي العتتام لرستتوم تصتتدي  التصتتل م والنظتتام التتتوجيهط تتب تتتر ين  شتتارة فتتي  الفصتتل
 ين الحجتا ااحت تاطي اللتلثتل بتاعترا  حتو  تتر  ألين السجل العقتارن  رار "، أو  4س "للدينة

 ا  5س"ع   انجاا لعال ة عقار،ة
عتترذ رغم  بو  القاضي العدلي لالعتراضتات ع ت   ترارات ألتين الستجل العقتارن،  ا انت  ا و 

لتتن القتترار  20اللتتادة أن "  كثتتر لتتن حكتتم، حيتتث ورد فتتي أهتتذه القتتراراتبالطب عتتة اادار،تتة ل
ا يختتترج  ،ألتتتين الستتتجل العقتتتارن ، وأن  Décision  لتتت  أشتتتارتبصتتت رتها الفرنستتت ة  122
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الستتجل العقتتارن تتستتم فتتي طب عتهتتا بالصتتفة  ألتتينوظ فتتة ن " أ، و 1س" دار،تتا  عتتن كونتت  لوظفتتا  
 ا 8ساادار،ة

 
 اريةالقرارات الصادرة عن سلطات عامة في مسائل عقثانيًا: 

 

 ستتب   تترار ألتتين الستتجل العقتتارن بتستتجيل القيتتود أو  أن -فتتي حتتااٍت لعينتتة - لكتتن -894
عقار،تة أو بالتصترذ بتا رار حقتو  عين تة  لتع قتةٍ  ختصة لقراراتٍ اللدارات  صدار ااتر ينها، 

تكون هذه القرارات داخ ة ضلن اختصتاف القضتاد العتدلي بصتفت  حال تا  ف في هذه الحقو ا
عقار،تتةا ولتتن ا لث تتة التتتي نوردهتتا عتتن  تترارات  دار،تتة  ضتت  لج تتل شتتورى الدولتتة ل ل ك تتة ال

 تترار اللتتدير العتتام اللنتتار اختصاصتتها بالقضتتاد العتتدلي  " باعتبارهتتا لتع قتتة بقضتتا ا عقار،تتة
 تتتترار " ، 3س"ل تجهيتتتا اللتتتتا ي والكهرعتتتا ي والقاضتتتتي بتستتتتجيل نبعتتتة لتتتتاد ع تتتت  صتتتح فة عقتتتتار

ن الل تاه اللوارد اللا  ة والكهرعا  ة واللتضلن رف   عال الرف  الضلني الصادر عن واارة
 ترار ر ت ل ب د تة طتراب ل بترف  "،  4س"لن ا لالم العالةاللتفجرة في ألالم خاصة، بأنها 

 ترار الترف  الضتلني بتتر ين "،  5س" االة وشتطب  شتارة اللخالفتة عتن الصتح فة العين تة لعقتار
لنطقتة اللطي تب العقار،تة واعتبتار هتذا  32ار ر تم القيد ااحت اطي اللدون ع   صتح فة العقت

لرستتتوم  عتتتالن لنطقتتتة ضتتتم وفتتترا فتتتي ، " 6س"للخالفتتتت  ا نظلتتتة العقار،تتتة القيتتتد ستتتا طا حكلتتتا  
ن كان لن القرارات اادار،ةلنطقة عقار،ة اللتع ت   1954كانون ا و   7،  ا أن  انون ، وان

ل نظتتر فتتي ااعتراضتتات ع تت   بضتتم وفتترا ا راضتتي،  تتد عتتيَّن اللرجتتس القضتتا ي اللختتتف
اضتتتي اللشتتترذ ع تتت  أعلتتتا  الضتتتم أعلتتتا  الضتتتم والفتتترا والنااعتتتات اللتع قتتتة بهتتتا، وهتتتو الق

ن لجود اللستدعي  لت  القاضتي اللشترذ ع ت  أعلتا  الضتم والفترا لتن شتأن  فتي والفرا، وان 
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 حا  حصتول ، أن يت دن  لت  النتيجتة نفستها التتي  تد تقتترن بهتا لراجعتة اابطتا  لتجتاوا حتد
 ا 1س"الس طةا لا يجعل شرور اللراجعة اللواا،ة لتوفرة، فترد لراجعة اابطا 

أن  خضا  القرارات اللتع قة بالل ك ة والقضا ا العقار،ة اختصاف القضتاد العتدلي، هتو  ا 
استتتثناد ع تت   اعتتدة الصتتالح ة اللط قتتة ل قضتتاد اادارن فتتي الر ابتتة ع تت  القتترارات اادار،تتةا 

ف القضتتاد العتتدلي بكتتون العقتتارات اللتع قتتة بشتت ون عقار،تتة صتتادرة عتتن لتتذا ارتتتبط اختصتتا
س طة لختصة اتخاذها، فاذا صدر القرار عن س طة غيتر لختصتة، عتاد ااختصتاف  لت  

 ا   8سصاحب  ا صيل وهو القضاد اادارن حت  ولو كان القرار لتع قا  بش ون عقار،ة
 

 ستمالكالقرارات اإلدارية المتصلة بعملية اإلثالثًا: 
 

أن الل ك ة في حل    "لن الدستور 15للا  ض  الدستور ال بناني في اللادة  -895
فال يجوا أن ينا  عن أحد ل ك   ا  سباب اللنفعة العالة وفي ا حوا   ،القانون 

حدد  -أن الدستور -ا فان "اللنصوف ع يها في القانون وبعد تعو ض  عن  تعو ضا  عادا  
  الل ك ة الفرد ة، في سبيل اللص حة العالة وفي  طار القانون، ولقابل الحاات تبرر انتاا 
ا وكانت هذه القيود الدستور،ة هي اللوجب اصدار  وانين ااستلالم  3ستعو   عاد 

التي وضعت ا صو  اادار،ة انتاا  الل ك ة الفرد ة، ونوجا هذه ا صو  التي تشك  ل 
دأ باصدار لرسوم  عالن اللنفعة العالة، الذن  كون بلجلوعها عل  ة ااستلالم بأنها تب

لسبو ا  با ترال أو بلوافقة اللج ل الب دن بالنسبة لاستلالكات التي تدخل ضلن النطا  
ذا فشل ااتفا  الحبي  الب دن،  ثمَّ تعلل اادارة ع   دفس التعو   العاد  بصورة حب ة، وان

ي تحدد التعو   الذن يتوجَّب ع   اادارة تحيل ل   ااستلالم  ل  لجان ااستلالم الت
دفع ، كلا تحدد الشرف ة التي ي تام بدفعها اللالكون اللجاورونا وبعد دفس التعو   تصدر 
اادارة  رار وضس اليد ع   العقار اللستل م وتعلد  ل  نقل ل كيت   ل  ا لالم العالةا 
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ذا لم ينفَّذ اللشرو  الذن جرى ااستلالم  ج  ، ج اا لصاحب العقار اللستل م أن وان
  ط ب استرداد عقارهااا ا

 ن عل  ة ااستلالم التي أشرنا  ل  أهم لحطاتها تتضلن في ط اتها جل ة  رارات  دار،ة 
ن كانت صادرة عن س طة  دار،ة  ا  و ضا  ة، نالحا أن أنواعا  لن هذه القرارات اادار،ة وان

اوا حد الس طة، أو تكون هذه القرارات خاضعة أنها تكون لحظورة لن لراجعة اابطا  لتج
، لكن أحكالا  للج ل شورى الدولة أصرَّت ع   اختصاصها بالفصل لر ابة القضاد العدلي

 ا في صحة  رارات لرتبطة بعل  ة ااستلالم
 ن  تترار  لقتتاد الحجتتا ع تت  عقتتارات اللستتتدعي استتت فاد   لتتة الشتترف ة، هتتو لعال تتة "فلتتثال   

عتتن تنفيتتذ  تترارات لجنتتة ااستتتلالم التتتي حتتددت لب تت  الشتترف ة اللترتتتب ع تت    جرا  تتة ناتجتتة
أن  طعتتتن بقتتترارات لجنتتتة ااستتتتلالم، وللتتتا لتتتم  فعتتتل،   اللستتتتدعي كتتتان ع تتتأنتتت  عقاراتتتت ، و 

 ذا "و،  1س"أصتتتبحت لبرلتتتة ولتتتم  عتتتد باالكتتتان الطعتتتن باللعتتتالالت ااجرا  تتتة الناتجتتتة عنهتتتا
دة اللحتددة فتي  تانون ااستتلالم دون أن تنف  تذ اادارة صدر  رار وضتس اليتد بعتد انقضتاد اللت

فتان هتذا القترار ا  قبتل طعتن اابطتا   ن  لذن جرى ااستتلالم لتن أجتل تنفيتذه،اللشرو  ا
ا وخالفتتا  لهتتذا  8س"ل لستتتدعي لراجعتتة لواا،تتة ألتتام القضتتاد العتتدلي استتترداد العقتتار اللستتتل م

 ذا كان وفقا  لبناداتت  صتادرا  بااستتناد  لت  لرستوم اللبدأ  ض  ااجتهاد بأن  رار وضس اليد 
وع ت   ،ااستلالم وع   اللعالالت التي جرت تلهيتدا  لتحديتد تعتو   ااستتلالم اللتوجتب

 رارات لجنتة ااستتلالم التتي حتددت هتذا التعتو   لتا ينفتي عتن القترار اللطعتون ف ت  صتفة 
ير لتدى  انونيتت ، ككتل  تترار  دارن، التعتدن ع ت  الل ك تة الفرد تة فتنحصتر اللراجعتتة فتي تقتد

 ضتت  بتتأن "ا وفتتي حكتتٍم آختتر أختتذ بتتذات ااتجتتاه، و 3س"ضتتلن صتتالح ة لج تتل شتتورى الدولتتة
نتتذار اا تترار ر تت ل ب د تتتة جتتل التتديب بوضتتتس اليتتد ع تتت  العقتتار ختتتال   باخال تت اللستتتتدعي  وان

  لحتا   لت يتذه بحتا  تنف التذن يت دن اادار،تةلتن القترارات  هتو ثالثين يولتا  لتن تتار،  التب  ت 
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عتن بقترار وضتس اليتد ع ت  طَ ب َل لج ل شورى الدولتة ال بنتاني ال، كلا  1س"الضرر باللستدعي
 ا 8س"عقار لستل م، واعتبر أن ا خطاد في التنفيذ هي وحدها التي تخرج عن اختصاص 

عشر سنوات لن تار،   رار لدة ذا انقضت  "  أن لن جهت  قض  ألا القضاد العدلي ف
ك  ا ،  أوج   جا  ا  ألن  ااستلالمتنفيذ اللشرو  الذن جرى  اادارةد ولم تباشر وضس الي

و  ررت هذا التخص ف ولم ألن اللنافس العالة  أع نلم تقرر تخص ص  للشرو  آخر  أو
، اعتبر ذلم عدوا  وح  لصاحب أعالهتباشر بتنفيذه ضلن له ة العشر سنوات اللذكورة 

لرسوم ااستلالم علل  دارن، كان ،  ن  و" ن  3س   استردادهااا"لخ فا أوالعقار اللستل م 
 ا أن استرداد العقار ولا  عن   ذلم لن  لراد لرسوم ااستلالم هو لن اختصاف 

ول ل  ،اللالم  ل العقار اللستل م واللسجل كل م عام  باعادةهو اللخو  فالقضاد العدلي 
يخو  استرداد العقار لن  بل اللالم لت   كان القانون   ذا،  دارن في ذلم تعر  لعلل 

اللحاكم العدل ة هي صاحبة ااختصاف لنظر الدعاوى ف" ، 4ستوافرت شرور هذا ااسترداد
و بو  دعوى ااسترداد بوصفها  ااستلالمعن  اادارةالناتجة عن الخالفات حو  عدو  

 ا 5س" حال ة ل ل ك ة الفرد ة
 

 ية الصادرة في قضايا األحوال الشخصيةالفقرة الثانية: القرارات اإلدار
 

 ن القتترارات التتتي تتختتذها اادارة فتتي لستتا ل ا حتتوا  الشخصتت ة وخاصتتة  فتتي  ضتتا ا  -896
 نهتتتا تتصتتتل  ،الجنستتت ة هتتتي لتتتن أكثتتتر اللستتتا ل التتتتي تظهتتتر فيهتتتا الت تتتااات الستتت طة العالتتتة

قتتترو بتتتأن القواعتتتد التتتتي ستتت اد ة، وكتتتان ااجتهتتتاد الفرنستتتي القتتتد م  القضتتتا ا بالاتصتتتاات وث قتتتا  
ا ولتس ذلتم كتان  6سأو فقتد الجنست ة هتي لتن القتوانين اللرتبطتة بالقتانون العتام باكتسابتتع   

رأن اللشتتتتتر  عتتتتدم التركيتتتتا ع تتتت  الصتتتتفة اادار،تتتتة ل قتتتترارات اللتختتتتذة فتتتتي  ضتتتتا ا الجنستتتت ة، 
                                                 

132ص1113-1192، أبو جودة/ بلدية جل الديب،  قرارات محكمة حل الخالفات ومجلس شورى الدولة  1111آذار  11تاريخ111( م.ش. قرار رقم1)
.
 

(
2
 .1122ص 2119، فؤاد عبود/ بلدية أميون، م.ق.إ. 2113حزيران  24تاريخ 293. قرار رقم م.ش(  
2/11/2119، تاريخ 133/2119استئناف جبل لبنان قرار رقم  -11/9/2119تاريخ  19/2119( تمييز مدني قرار رقم 3)

.
 

2/2/1111تاريخ  11/11( تمييز مدني قرار رقم4)
.
 

 .29/11/2112، تاريخ 121/2112( تمييز مدني قرار رقم 2)
(

6
)Cass. ch. réunies, 2 février 1921, S. 1921.1. 113, note Audinet; Cass. civ., 24 

mai 1949, Rev. crit. DIP 1949.501, note Motulsky. 
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لقضتتاد وأعطتت  الر بتتة لصتتفة الحر،تتة الشخصتت ة التتتي تطبتتس كتتل  ضتتا ا الجنستت ة لعتبتترا  أن ا
العتتدلي هتتو ا حتترف ع تت  تتتألين لصتتال  ا فتتراد فتتي لواجهتتة ستت طة اادارة، و ضتت  بتتنٍف 
صتتر،  أن  ضتتا ا الجنستت ة وا حتتوا  الشخصتت ة هتتي ختتارج اختصتتاف القضتتاد اادارنا  ا 

 في حاات التجنل وسحب الجنس ة وااسقار لن الجنس ة أو  عادتهاا 
 ة الفرنستتتتي الصتتتتادر بتتتتا لر التشتتتتتر،عي  لتتتتن  تتتتتانون الجنستتتت 184فتتتتان اللتتتتادة ،وفتتتتي فرنستتتتا

،  تتتد أدخ تتتت  ضتتتا ا الجنستتت ة ضتتتلن ااختصتتتاف الحصتتترن 1945تشتتتر،ن ا و   19تتتتار، 
تلتتتوا  88تتتتار،   933علتتتد اللشتتتتر  الفرنستتتي بلوجتتتب  تتتانون ر تتتما ثتتتمَّ  1سل قضتتتاد العتتتدلي

 ا 8س ل  دلج  انون الجنس ة ضلن لدونة القانون اللدني 1993
جنس ة ضلن ف تة ا علتا   ضا ا شورى الدولة ال بناني، أن يدخل في لبنان، رف  لج ل و 

ن فرعي القضاد  العدلي واادارن، بحيتث بشأنها بيااختصاف وواَّ  اللشتر   ، 3سالحكول ة
لتن  9يختف القضاد العدلي بتالنظر فتي اللنااعتات اللتع قتة بالجنست ة علتال بأحكتام اللتادة 

تترف   أوشترع ة اللراست م التتي تجيتا  أنحين ، في  4س19/1/1985تار،   15القرار الر م 
   ا 5سالقضاد اادارن تسحب التجنل اللعط  لشخف تخضس لر ابة  أو

وهتتتذا التوا،تتتس لالختصتتتاف يتع تتت  بالنظتتتام العتتتام، بحيتتتث ا  عتتتود ل حكولتتتة حتتتت  بلرستتتوم 
تنظ لتتتتي أن تعتتتتد    ف تتتت  أو تحجتتتتب صتتتتالح ة القضتتتتاد العتتتتدلي ل نظتتتتر فتتتتي  ضتتتتا ا ا حتتتتوا  

 نتت  يتتدخل فتتي جل تتة اللتتواد التتتي  عتتود ل ستت طة التشتتر،ع ة وحتتدها التطتتر   ليهتتا، صتت ة، لشخ
فاذا أصدرت اادارة لرسولا  لنحت بلوجب  ر  ل دوا ر النفتول حت  شتطب  يتود تتع ت  بهتا 
حقتتو  أصتتحابها دون استصتتدار حكتتم لتتن اللرجتتس القضتتا ي التتذن أوجدتتت  ا نظلتتة الحديثتتة 

ن الس طة التنفيذ ة تجاوات صالحيتها باصتدارها هتذا اللرستوم لص انة الحقو  الشخص ةا فا
 ا 6سوهو لستوجب اابطا 

                                                 
(1)R. Odent- Contentieux administratif, Op. 

Cit. 
p51

4;  
J-M. Auby & R. Drago

 
- Traité de contentieux administratif

, Op. 

Cit. 
 TI 

p 521 
no439; 

P. Lagarde -Nationalité, Rép. civ. Dalloz-1998 . 
 

(
2
)O. Schrameck, La réforme du droit de la nationalité,AJDA 1993.755  

بما  اإلجتهماد  2113لعمام  3و2مجلمة العمدل العمدد  -يمةوزارة الداخل -الرابطمة المارونيمة/ الدولمة -9/2/2113تماريخ 2113-414/2112قمرار رقمم -( مجلس القضمايا3)

 1اإلداري ص

 241، ص1119. عفيف شمس الدين المصنف في قضايا الوصية واالرث واالحوال الشخصية، 2/3/1194تاريخ  33( قرار محكمة التمييز الغرفة الثالثة الرقم  4)

م(  2)
.ش. قرار
 19تاريخ  212رقم  

تشرين الثاني 
1124
،
لدولةطوطح / ا 

، م.إ. 
213ص 1129

.
 

-1141، مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة 1142حزيران سنة  12تاريخ  31و 21( م.ش. قرار رقم  9)
 

 . 211ص 1142
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و،تتتتواَّ  ااختصتتتاف فتتتي  ضتتتا ا ا حتتتوا  الشخصتتت ة ضتتتلن ثالثتتتة لحتتتاكم، فهنتتتام القضتتتا ا 
اللتع قة بنااعات الجنس ة وهي لن اختصاف اللحاكم اابتدا  ة في القضاد العتدلي، وهنتام 

نستت ة وهتتي لتتن اختصتتاف لج تتل شتتورى الدولتتة، وأخيتترا   ضتتا ا  ضتتا ا التجتتنل وستتحب الج
النفتتول لتتن اواج وطتتال  ووادة ووفتتاة وكتتل لتتا يتع َّتت  بالحالتتة الشخصتت ة ل بنتتاني هتتي لتتن 

 اختصاف القاضي اللنفردا 
 وهذا لا سنعالج  في هذه الفقرة ضلن البنود اات ة 

 ا ا الجنس ةاأوا   اختصاف اللحاكم العدل ة بالقرارات الصادرة في  ض
    رارات التجنل وسحب و  سقار  واستعادة الجنس ةاثان ا   
   اختصاف اللحاكم العدل ة  في القرارات النفولاثالثا   
 

 اختصاص المحاكم العدلية بالقرارات الصادرة في قضايا الجنسية أواًل: 
 

ورد في اللتادة ا ولت  الجنس ة هي الرابطة الس اس ة الروح ة بين الفرد و الدولة، فقد  -897
أن رابطتة التدم هتي أستال لتن  الجنست ة  1985كتانون الثتاني  19تتار،   15لن القرار ر م 

ال بنان تتتتة، وبستتتتبب هتتتتذا اللعنتتتت  الللنتتتتول ل جنستتتت ة، فانتتتت   عتتتتود ل دولتتتتة ألتتتتر تنظتتتت م رعو،تهتتتتا 
لألشتتتتخاف التتتتذين ستتتتينتلون  ليهتتتتا وذلتتتتم حفاظتتتتا  ع تتتت  نظالهتتتتا الس استتتتي وأهتتتتدافها الثقاف تتتتة 
وااجتلاع ةا فكانت القوانين التي ترع  أحكام الجنس ة هي لن القوانين التتي تتع ت  بالنظتام 

تبادلتتتة بتتتين الفتتترد و عتتتن كتتتون الجنستتت ة رابطتتتة ل،نتتتتج و   ا 1سالعتتتام  نهتتتا تلتتتل ك تتتان الدولتتتة
ه لهتتا لتتس لتتا يترتتتب دلفاعيتتل  فهتتي لتتن جهتتة تضتتلن خضتتو  الفتترد ل دولتتة وواالدولتتة، عتتدة 

جبات، وهي لن جهتة ثان تة تت لن حت  الفترد بتأن تضتلن لت  الدولتة الحلا تة ع   ذلم لن لو 
 ا   8سفي الداخل والخارج وأن توفر ل  ح  للارسة حقو   الس اس ة

 15ورغتتتتتتتتتتم هتتتتتتتتتتذا الوصتتتتتتتتتت  للعنتتتتتتتتتت  الجنستتتتتتتتتت ة،  ا أن اللتتتتتتتتتتادة التاستتتتتتتتتتعة لتتتتتتتتتتن القتتتتتتتتتترار 
جنست ةا ذلتم  د أناطت باللحاكم الحقو  ة صالح ة النظتر فتي دعتاوى ال 19/1/1985تار، 

أن حالتتة الجنستت ة وث قتتة الصتت ة بحالتتة ا شتتخاف لكونهتتا صتتفة فتتي الفتترد ترت  تتب جل تتة حقتتو  
                                                 

الدولة اللبنانية/جاسم أحمد المحمد-13/11/2113( محكمة االستئناف المدنية في بيروت الغرفة الثالثة قرار صادر بتاريخ  1)
.
 

الدولة اللبنانية/ الزين -1192كانون الثاني  12تاريخ  2يز المدنية الثالثة قرار رقم ( محكمة التمي 2)
.
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والتاالتتات وتحتتتدد لركتتتاه داختتل الدولتتتةا وعهتتتذا الوصتتت  يتعتتين عقتتتد ااختصتتتاف بلنااعاتهتتتا 
ل قضتتتاد العتتتدلي بوصتتتف  القاضتتتي الطب عتتتي النتتتاظر فتتتي اللستتتا ل اللتع قتتتة بحالتتتة ا شتتتخاف 

الة لألفراد وأه يتهم، وهو  ا   1سلا يوف  ر حلا ة فعَّ
كانتتت كتتل التتدعاوى اللتع قتتة باثبتتات الجنستت ة أو اللطالبتتة بالحصتتو  ع تت  شتتهادة الجنستت ة و 

لتتتن  تتتانون الجنستتت ة  149لتتتن القتتتانون اللتتتدني الفرنستتتي واللتتتادة 30هتتتي أ ضتتتا  وفقتتتا  ل لتتتادة
واطن ة بلا تعن ت  لتن ،  ن الجنس ة هي أسال الل 8سالفرنسي لن اختصاف اللحاكم العدل ة

ح  للارسة الحقو  الس اس ة ودختو  الوظتا   العالتة والخدلتة العستكر،ة وحت  التلتتس بكتل 
تل أو  طترد  ،اللتجنلحت  الحقو  اللقررة ل لواطن، بخالذ ا جنبي أو  الذن  لكن أن يرحَّ

 ا 3سأو  س َّم  ل  دولة ثان ة
 

رفتة اابتدا  تة والقاضتي اللنفترد، تقترر عند توا،س ااختصاف لا بين الرفي لبنان، و  -892
لن  انون أصو  اللحاكلات اللدن ة أن دعاوى الجنس ة تدخل فتي اختصتاف  26في اللادة

الررفتتتة اابتدا  تتتتةا وعنتتتتدلا تلتتتتارل هتتتتذه اللحتتتاكم صتتتتالح اتها بااستتتتتناد  لتتتت  نتتتتٍف  تتتتانونٍي 
تتالي القتو  بأنهتا تعتدَّت صر، ، تكون  د لارست حقها الذن أواها   اه القانونا فال  لكن بال

 ا 4سع تت  ستت طة غيتتر ستت طتها أو أنهتتا تتتدخ ت فتتي شتت ون اادارة وتعرَّضتتت ل قتترارات اادار،تتة
اللحكلتتة هتتي دعتتوى جنستت ة ت قتتام ألتتام  يتتد لتت  فتتي الستتجالت ال بنان تتة وتكتتون دعتتوى لتتن ا 

بحستتتتب النصتتتتوف اللرع تتتتة  ، 6سلتتتتن صتتتت ب صتتتتالح ة القضتتتتاد العتتتتدلي، وهتتتتي  5ساابتدا  تتتتة
 جرادااا

                                                 
(1  )

د. عكاشة 
 .911ص 2111الطبعة األولى  -منشورات الحلبي الحقوقية –الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية -عبد العال

(
2
) J.P. Thiellay - Compétence du juge judiciaire à l'égard des demandes de 

certificat de nationalité- AJDA 2005 p2355. 

R. Chapus- Droit administratif general- Op. Cit. p895. 

   .921ص 2119وزارة الداخلية، م.ق.إ.  -، فوقية فلتس/ الدولة2113آذار  22تاريخ 311م.ش. قرار رقم
(3) 

P. Lagarde -Nationalité, Rép. civ. Dalloz-1998 . n
o
2.

 

 .322ص 1192، ن.ق.1192شباط  11تاريخ  49( استئناف جبل لبنان قرار رقم4)

31/3/2113تاريخ  2113/1( تمييز مدني قرار رقم 2)
.
 

 .199ص 1111، دمحم بدوي ورفاقه/ الدولة، م.ق.إ. 1119حزيران  1تاريخ 114( م.ش. قرار رقم9)
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لهتتذا كتتان التوجتت  لتتدى لج تتل شتتورى الدولتتة، حاستتلا  لجهتتة رده اللراجعتتات اللتع قتتة بقضتتا ا 
ط تب  بطتا   ترار "أن ل ل لن اختصاف لج ل شورى الدولة الفصل فتي  الجنس ة، فلثال  

لتدير عتتام ا حتوا  الشخصتت ة القاضتتي بشتطب  يتتد اللستتدعي و يتتود أفتتراد عا  تت  لتتن ستتجل 
وافتتتت  ، التتتتذن لتتتتدير الداخ  تتتتة العتتتتاملقتتتترار ذات اللو تتتت  بالنستتتتبة "و ،  1س، "ةاللق لتتتتين ال بنان تتتت

فتتان هتتذا  ع تتة باخت ارهتتا الجنستت ة ال بنان تتة،ع تت  التصتتار،  اللقدلتتة لتتن الجهتتة اللدبلوجبتت ، 
القرار  نلا هو لنش  ل ح ،  ن اخت ار الجنس ة ا  ع تن وا يخ ت  أن حت  بحتد ذاتت  لتا لتم 

القيتتتتتد ااحتتتتتتراان اللتختتتتتذ لتتتتتن  بتتتتتل اللتتتتتدير العتتتتتام لألحتتتتتوا  ، و"أن  8س" قتتتتتترن بقبتتتتتو  اادارة
والتتذن  قضتتي بعتتدم  عطتتاد اللستتتدعين أ تتة وث قتتة تثبتتت أنهتتم لبنتتانيين، فتتان هتتذا  ،الشخصتت ة

التتتدبير الصتتادر عتتن ذن صتتالح ة بعتتد أختتذ لوافقتتة وا،تتر الداخ  تتة، لتت ل ف تت  صتتفة القتترار 
يبتت فتي  ،رى الدولتة  تي شتان هتذا القترار ن أن  رار  لكن أن يتخذه لج تل شتو  ،اللنفصل

وعنتتدلا  قتترر اللتتدير العتتام لألحتتوا  الشخصتت ة ، " 3سلتتدى حتت  اللستتتدعين بالجنستت ة ال بنان تتة
شتتطب  يتتود لتتن ستتجالت النفتتول، فتتان لتتن لفاعيتتل  تتراره هتتو ستتحب الجنستت ة ال بنان تتة لتتن 

استتتتترجا   اللستتتتتدعين، فتتتتاذا أبطتتتتل لج تتتتل شتتتتورى الدولتتتتة القتتتترار اللتتتتذكور، فستتتتي دن  لتتتت 
 ن هتذا النتو  لتن "،  4س" الجنس ة، ف كون لج ل شورى الدولة لرجعا  غير صال  ل بتت فيهتا

اللراجعتتتات يتع تتت  بحق قتتتت  بتابع تتتة اللعنيتتتين بقتتترار الشتتتطب وترلتتتي  لتتت   يتتتدهم لجتتتددا  لتتتن 
التابعتتة ال بنان تتة فتتي ستتجالت ا حتتوا  الشخصتت ةا وهتتو لوضتتو  جع تت  اللشتتتر  صتتراحة لتتن 

ذا كان يدخل فتي صت ب اختصتاف لج تل شتورى الدولتة "،  5س حاكم اللدن ةاختصاف الل وان
بطتتا  ت تتم التتتي تختتال  القتتانون أو التتتي تتجتتاوا  تقتتدير شتترع ة وصتتحة القتترارات اادار،تتة, وان
فيهتتا اادارة حتتدود الستت طة ,  ا أن بحتتث اللج تتل فتتي شتترع ة  تترار شتتطب  يتتد اللستتتدع ة, 

شتترعيت , لتتن شتتأن  أن يتت دن بصتتورة غيتتر لباشتترة  لتت   ولتتن ثتتم  بطالتت ,  ذا لتتا تبتتين لتت  عتتدم

                                                 
 .129ص 1111-1119/ الدولة، م.ق.إ. ، دمحم خردجي1119أيار  21تاريخ 11( م.ش. قرار رقم1)

 .213ص 1129وزارة الداخلية، م.إ.  –، ابراهيم طوطح وآخرون/ الدولة 1124تشرين الثاني  19تاريخ  212( م.ش. قرار رقم 2)

 .194ص 1119، انجال عشقوتي ورفاقها/الدولة، م.ق.إ. 1112آذار  22تاريخ 191( م.ش. قرار رقم3)

 . 311ص 1119، عبده باشي وأوالده/ الدولة، م.ق.إ.1112كانون األول  4يختار 211( م.ش. قرار رقم4)

 . 111ص 1112، الدكتور هاني حتر / الدولة، م.ق.إ. 1114تموز  2تاريخ 131( م.ش. قرار رقم2)
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 عتتتادة  يتتتد اللستتتتدع ة فتتتي ستتتجالت النفتتتول ال بنان تتتة واستتتتعادتها الجنستتت ة ال بنان تتتة, وبالتتتتالي 
 ا   1س كون اللج ل في هذه الحالة  د تعر  للسالة التابع ة

 ضت  بلوجبتت   وخروجتا  ع ت  هتتذا اللبتدأ العتام،  رأنتتا فتي حكتٍم للج تتل شتورى الدولتة ال بنتتاني
بصتتحة القتتترار الصتتتادر  عتتتن لدير،تتتة ا حتتتوا  الشخصتت ة بشتتتطب  يتتتد الستتتيدة التتتتي اكتستتتبت 

 ا 8سكان هذا الاواج غير  انوني، حيث الجنس ة ال بنان ة نتيجة عقد اواج غير نافذ
 
 

 ثانيًا: قرارات التجنس وسحب و إسقاط  واستعادة الجنسية
 

رابطتة التدم وأنهتا تكتستب بحكتم القتانون، وتكتون ذكرنا بأن الجنس ة تقوم ع   أستال  -899
القتتترارات الصتتتادرة عتتتن اادارة بخصتتتوف لستتتا ل الجنستتت ة خاضتتتعة اختصتتتاف  القضتتتتاد 
العدلي بحيث تثبت الجنست ة لكتل لتن تتوفرت ف ت  الشترور القانون تة بتدون أن تتدخل لتن  بتل 

الب تد كلنحتة  نت  لت ل اادارةا لكن ا لر يخت   بالنسبة ل تجنل أن  عطاد ا جنبي تابع ة 
 ألال  أ ة طر،قة أخرى اكتساب الجنس ة بحكم القانونا 

 

خاضتتعا    فانتت   كتتون سددحب الجنسدديةيرقض أو  ددج ددز أو ة   الدد قددرار اإلدار  القددس حالددة 
و كتون القتترار اللتذكور  تترارا   دار،تتا  اتختذ لتتن  بتل الستت طة اادار،تتة ،  3سلر ابتة القضتتاد اادارن 

 ا  4س الذن يخو  هذه الس طة ح  اتخاذه انون بااستناد  ل  الق
ختتترج بصتتتورة لط قتتتة عتتتن اختصتتتاف القضتتتاد العتتتدلي الر ابتتتة ع تتت  لراستتت م ستتتحب حيتتتث ي

اللحتتتاكم   نتتت   ذا كتتتان القتتتانون  تتتد أولتتت الجنستتت ة أو  ستتتقاطها أو لراستتت م  عتتتادة الجنستتت ةا 
بن تتتة ع تت  اكتستتتاب  صتتدت ت تتتم التتدعاوى الل  نلتتتااللدن تتة ر  تتتة التتدعاوى اللتع قتتتة بالتابع تتة 

دون ت تم التتي تستتوجب استصتدار  ترار لتن  ،التابع ة بحكم القانون التذن حتدد ت تم الحتاات

                                                 
 . 11ص 1111-1111، فتحية السنهوري/ الدولة، م.ق.إ. 1111كانون الثاني  21تاريخ 19( م.ش. قرار رقم1)

 .131ص 1194وزارة الداخلية، م.إ.  -، دولوريس فازكس/الدولة21/4/1194تاريخ 292رار رقم( م.ش. ق2)

(3)J-M. Auby & R. Drago- Traité de contentieux administratif, Op. Cit.  TI p 522 no439.  
 .213ص 1129الداخلية، م.إ. وزارة  –، ابراهيم طوطح وآخرون/ الدولة 1124تشرين الثاني  19تاريخ  212( م.ش. قرار رقم 4)

C.E 26 novembre 1952, Renard, R.D. P1953 p771. 
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ااستتقار لتتن الجنستت ة ال بنان تتة ا فلتتثال  كتتان  " 1س ن لتتن  بتتل الستت طة التنفيذ تتةأ ،ر تت ل الدولتتة
ون كتتان 31بلوجتتب لرستتوم عنتتد تتتوفر  حتتدى الحتتاات اللحتتددة فتتي اللتتادة ا ولتت  لتتن  تتانون 

، ع   اعتبار أن لوضو  الناا  هو الطعن بصحة و انون تة اللرستوم أو القترار 1946الثاني 
، وكتتتذلم  8س"بحيتتتث تكتتتون الر ابتتتة ع تتت  هتتتذه ا علتتتا  للج تتتل شتتتورى الدولتتتة وحتتتده اادارن 
التترخ ف باكتستاب الجنست ة  لرسوم استعادة الجنس ة الذن  صدر ع   شكل  لرتادلبالنسبة "
الستاب  بتالترخ ف اا  بلفعو  رجعي كل أثر ل لرسوم أ د الجديد اللرسوم  ف كون  ا جنب ةا 

 باواجهتتا فقتتدتها التتتي- جنستتيتها ال بنان تتة اللتترأة استتتعادةأو "  ، 3س"باكتستتاب الجنستت ة ا جنب تتة
 و بتل الجلهور،تة، ر ت ل لن لرسوم صدور ع   تتو   الاواج هذا انحال  بعد -أجنبي لن

 ان طاللتتتا الط تتتب لتتتتار،  عبتتترة وا حاصتتت ة، الجنستتت ة  عتتتادة ن تكتتتو  ا اللرستتتوم هتتتذا صتتتدور
 قبتتل الطعتتن ألتتام لج تتل لكتتن ا  ، 4س"التتاواج انحتتال  بلجتترد حكلتتا   تتتتم ا الجنستت ة استتتعادة

 ا   5س"الدولة  رار رف  اادارة باعادة الجنس ة الفرنس ة للن سب  أن فقدها
 

لراستتت م التجنتتت ل تخضتتتس لر ابتتتة شتتترع ة  أنااجتهتتتاد ع تتت   ستتتتقرو ، وقدددس حالدددة الوجنددديا
 ، بحيتتثفقتتدانها أوالتتذن  حتتدد شتترور لتتن  الجنستت ة هتتو اذا كتتان القتتانون فتت ،القضتتاد اادارن 

العلتتتتل  أنيختتتترج عتتتتن ر ابتتتتة القضتتتتاد اادارن باعتبتتتتاره لتتتتن أعلتتتتا  الستتتت طة التشتتتتر،ع ة،  ا 
اا  حتتو  لتتدى عنتتدلا ي ثتتار النتت ،يخضتتس ل ر ابتتة اللتتذكورة ،هتتذا القتتانون   لتت اادارن اللستتتند 

احترام اللرجس اادارن اللختتف ل شترور الواجتب توافرهتا فتي ط تب لتن  الجنست ة، أن لتدى 
 ا 6س تقيد اللرجس اللذكور بلبدأ الشرع ة عند   ال  بهذا العلل

                                                 
 1113نيسان  21تاريخ 31/13( تمييز مدني قرار رقم1)

 .322ص 1192، ن.ق.1192شباط  11تاريخ  49( استئناف جبل لبنان قرار رقم2)

اسمتئناف  -421ص 2111بماز 2111حزيمران  11تماريخ  21تمييز ثانية قمرار رقمم  -219ص 1119, -1119باز  1119تموز  14تاريخ 9( تمييز ثالثة قرار رقم 3)

 -2112نيسان  21، تاريخ 111/2112تمييز خامسة قرار رقم  -2114تشرين األول  21تاريخ  129/2114جبل لبنان قرار رقم 

منشمورات المستشمار  1119لوصمية واالرث واالحموال الشخصمية، ، ذكمره: عفيمف شممس المدين المصمنف فمي قضمايا ا1191أيمار  31تماريخ  34(    م.ش. قرار رقم 4)

 دون أن نتيكد من المصدر. -اإللكتروني

(
5
)T.A. de Nantes, 22 octobre 1996. Mouloud Bouraib,RFDA1997 p332; T.A. de 

Nantes, 20 juin 1996 Mme Zineb Staali, RFDA1997 p324. 
بما  اإلجتهماد  2113لعمام  3و2مجلمة العمدل العمدد  -وزارة الداخليمة -الرابطمة المارونيمة/ الدولمة -9/2/2113تماريخ 2113-414/2112قمرار رقمم -( مجلس القضمايا9)

1اإلداري ص
.
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و عتتتود ل دولتتتة أن تلتتتارل حتتت   ،وث قتتتا بستتت ادة الدولتتتة لستتتألة وطن تتتة تتتترتبط ارتباطتتتا   التجنلفتتت
لتقتديرها، بلتا  حقت  لصت حة الدولتة الع  تا، وبلتا ا  رادتهتا ووفقتا   عطاد جنسيتها للتن تشتاد با

هتو العلتل  وعهذه الخصوص ة، فان لن  الجنس ة،  ا 1سيتعار  لس القوانين وا نظلة النافذة
ااستنستتابي التتتذن  صتتدره ر تتت ل الدولتتتة بشتتكل لرستتتوم،  كتتتون خاضتتعا  اختصتتتاف لج تتتل 

جنس ة اللحفوظة  انونتا  اختصتاف القضتاد شورى الدولةا وهو يخرج عن نطا  لنااعات ال
 لتتتن  ط بتتات فتتتي اللدن تتة اللحتتتاكم نظتتر دون   حتتتو  الستت طات فصتتتل لبتتدأالعتتدليا ذلتتتم أن 

   ا 8سلنحها في سواها دون  التنفيذ ة الس طة تختف التي ال بنان ة التابع ة
ن حا،ترا 80تتار،  5847بلوجب اللرسوم ر تم، ل في تار،  لبنان عل  ة تجنحص ت أكبر و 

نتت بيتنهم وعتين التذين تكوَّ ل ات آاذ ا شتخاف تشر،س وضس والتي بلوجبها جرى  ،1994
،  ا أن هتتذا اللرستتوم كتتان لحتتل طعتتن ألتتام لج تتل شتتورى الدولتتة نتتو  لتتن اللواطن تتة الفع  تتة

حالتة القضت ة لوضتو  الدولة، الذن أصدر بعد أكثر لن تسس ستنوات حكلتا   ضت  بلوجبت  با
لتديها  اادار،تةدرل الل فتات  اعتادةاللختصتة سواارة الداخ  تة   اادارةاللراجعتة الراهنتة ع ت  

الذين حص وا ع ت  الجنست ة ال بنان تة بلوجتب اللرستوم اللطعتون ف ت    ا شخافل فات  أنس
وذلتم فتي ستبيل الرجتو  عتن القترارات التتي  ،النظر فتي اللرستوم اللطعتون ف ت   عادةوبالتالي 

 أصتتحابهاالتتتي اكتستتبها  أو بنان تتة لتتن دون وجتت  حتت ، الجنستت ة ال ا شتتخافلنحتتت لتتبع  
لخالفتتتتة بصتتتتورة فادحتتتتة  أوالتتتتتي تعتبتتتتر لخالفتتتتة ل دستتتتتور  أوعتتتتن طر،تتتت  الرتتتتش والتاو،تتتتر، 

 ا   3سل قانون 
وللتتا صتتدر  تترار لج تتل شتتورى الدولتتة ع تت  هتتذا اللنتتوا ، لتتم تجتتد ف تت  اللحتتاكم العدل تتة لتتا 

 تتررت استتتكلا  الستتير فتتي اللراجعتتات  ، لتتذارستتوم التجنتت ل ستتتفاد لتتن لنطو تت  أنتت  أبطتتل ل
واللتع قتتة بقضتتا ا تختتفو هتت اد اللتجنستتين، والتتتي كتتان الفصتتل  ،العالقتتة ألتتام هتتذه اللحتتاكم

لج تتل لتم يو ت  فطاللتا ا  4سفيهتا لستتأخرا  بانتظتار حكتم لج تل شتورى الدولتة فتي اللوضتو 

                                                 
ا -وزارة الداخلية -الرابطة المارونية/ الدولة -9/2/2113تاريخ 2113-414/2112قرار رقم -( مجلس القضايا1)

لمصدر نفسه.
 

 .21/4/1193ريخ تا 31( تمييز مدني قرار رقم 2)

بما  اإلجتهماد  2113لعمام  3و2مجلمة العمدل العمدد  -وزارة الداخليمة -الرابطمة المارونيمة/ الدولمة -9/2/2113تماريخ 2113-414/2112قمرار رقمم -( مجلس القضمايا3)

 .1اإلداري ص

، تماريخ 119/2113تمييز مدني قمرار رقمم  -29/9/2113خ ، تاري111/2113، تمييز مدني قرار رقم 29/9/2113، تاريخ 119/2113( تمييز مدني قرار ر رقم 4)

31/12/2113
.
 



 

222 

ن تترم  ، 1سى او تنفيتذ لرستوم التجتنل فتال داعتي استت خار بتت هتذه التدعشورى الدولة   نت  وان
،  ا دون وجت  حت  ا شخافالنظر في الجنس ة الللنوحة لبع    عادة ألرلواارة الداخ  ة 

 ا   8سأبق  لرسوم التجنل نافذا  أن  
ولم  كن هذا هو لو   كتل اللحتاكم، فقتد شتذَّت هي تات  ضتا  ة عتن هتذا ااجلتا  واعتبترت 

القضت ة لوضتو  اللراجعتة  باحالتةالحكل ة لج ل شورى الدولة في فقرت  أن  للَّا  ض   رار 
 اادار،تتتةدرل الل فتتتات  اعتتتادةاللختصتتتة  اادارة  لتتت  5847اللقدلتتتة طعنتتتا  باللرستتتوم ر تتتم 

تكتتتون ، فالنظتتتر باللرستتتوم بالنستتتبة للكتستتتبي الجنستتت ة لتتتن دون حتتت  اعتتتادةلتتتديها, وبالتتتتالي 
  عتادة  ليهتاالتتي ستت و   ا لتو   اكتسابهلا لها ع ت  النتيجتة جنس ة اللستأن  ع يهلاااااا

النظتر فيهتا عتن اختصتاف  ألتردراستة يخترج وهتي اللختصة,  اادارةدرل الل فات لن  بل 
لحتتين صتتدور القتترارات الالالتتة لتتن  القضتتاد العتتدلي, للتتا يوجتتب و تت  النظتتر بهتتذه التتدعوى 

ا هتتذا التوجتت  التتذن  3س 424/8003ر تتم لج تتل شتتورى الدولتتة واارة الداخ  تتة فتتي ضتتود  تترار 
ذت ب  هي ة  ضا  ة لم تتباه لحكلتة التلييتا اللدن تة التتي  ضتت فتي أحتدث أحكالهتا بتأن أخ

ا  كتتتون لتتتن دا  و واارة الداخ  تتتة ا تو تتت  لفاعيتتتل التجنتتت ل   لتتت ل فتتتات اللجنستتتين   حالتتتة
 ا 4ساست خار بت الدعوى 

لحتاكم ولو   لحكلة ااست ناذ اللذكور الذن غتال  فتي اتجتاه  بقتاد القضتا ا عالقتة ألتام ال
ولن جل تة لتا أدلت  بت   ،العدل ة، فان اجتهادا  آخر رف  لنذ البدد نظر،ة اللسألة اللستأخرة

أو  ،هتتو عتتدم صتتدور الحكتتم بحتتل اللستتألة اللتتتأخرة بعتتد فتتترة لعتدلتتة لتتن التتالن ،لتتن أستتباب
أو  نهتم لتم  حستنوا طترل الست ا ، ف عتبتر الخصتم  ، ن اللتخاصلين لم يتقدلوا بط تب ح هتا

ثار اللسألة اللتأخرة  د عجا عن  ثبتات لتا ادعتاه، فكيت   ذا كتان الطترذ التذن أثتار الذن أ
اللختتف لنتذ ستنوات،  اللرجتساللسألة اللعترضة هو الطرذ الذن يدلي بعتدم صتحتها ألتام 

 ا 5سألام لج ل الشورى  1994باعتبار أن اللدع  ع يها تدافس عن اللرسوم لنذ العام 
 

                                                 
19/12/2114تاريخ  199/2114( تمييز مدني قرار رقم 1)

.
 

21/4/2112تاريخ  111/2112( تمييز مدني قرار رقم 2)
.
 

21/9/2114تاريخ  931/2114( استئناف جبل لبنان قرار رقم 3)
.
 

 29تماريخ  199/2119تمييز مدني قمرار رقمم  -2119نيسان  21تاريخ 111/2119تمييز مدني قرار رقم  -19/3/2119 تاريخ 91/2119( تمييز مدني قرار رقم 4)

2119تموز 
.
 

، أحمد أسعد رباجي / الدولة اللبنانية4/12/2111تاريخ  221/2111( محكمة الدرجة األولى في الشمال قرار رقم 2)
.
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 لعدلية  في القرارات الصادرة بقضايا النفوساختصاص المحاكم اثالثًا: 
 

تضتتلن جل تتة  تترارات تشتتتلل ع  تت  لتتن لعتتالالت،  لكتتن أن تالنفتتول بلتتا   ضتتا ا ن  -300
 دار،تتتتة يتختتتتذها لتتتتألور التتتتنفل أو لتتتتدير عتتتتام الداخ  تتتتة أو غيتتتترهم لتتتتن اللتتتتوظفين أصتتتتحاب 

ن كانتتتت  دار،تتتة  ا أنهتتتا وبستتتبب ارتباطهتتتا ب قضتتتا ا ا حتتتوا  ااختصتتتافا وهتتتذه القتتترارات وان
تكتون  -أن ت تم القترارات –الشخص ة الخاضعة بجل تها اختصتاف القضتاد العتدلي، فانهتا 

خارجة عن اختصاف القضاد اادارن ولكنها ا تفقد طب عتها كقرارات  دار،ة لصتدورها عتن 
حقتة ل تكتون  ،بتل فتي الرالتب لتعة بالنفاذ أو القوة التنفيذ ةاس طة عالة بارادتها اللنفردة ولت

ولس ذلم فان عدم  اب يتها ل طعن ألام القضتاد اادارن ا عال تة  ،ل ضرر بالشخف اللعني
نلتتتتا بانتتتتدلاج هتتتتذا القتتتترار ضتتتتلن  ،لتتتت  بطب عتتتتة القتتتترار ا حوا  العل  تتتتة اللركبتتتتة اللتع قتتتتة بتتتتوان

الشخص ةا ولعلَّ أفضل تعبيٍر عن سبب استبعاد الطعن ألام لج ل شتورى الدولتة بتالقرارات 
اللتختتذة فتتي  طتتار  ضتتا ا ا حتتوا  الشخصتت ة، هتو لتتا ورد فتتي حكتتم  تتد م نتتذكر لنتت  اادار،تة 

لحتتاكم الصتت   صتتالح ة النظتتر فتتي تصتتح   كتتل لتتا هتتو لتتدرج فتتي ستتجالت  الحيث تتة اات تتة "
ع ت   رادة اللستجل  بنتاد   ،النفول الذن  عتبره اللستدعي لخط ا  لتا لتم  كتن طترأ ترييتر ع  ت 

الة  ل  دا رة النفول  جتراد التصتح   دونلتا حاجتة  لت  حكتما  ذ  ن   عود في ت م الح ،اسل 
وعتتالوة ع تت  ذلتتم فتتان اللحتتاكم اللدن تتة هتتي التتتي تصتت   لبتتد  ا  ل نظتتر فتتي كتتل لتتا يتع تتت  

حتتتتت   ذا كانتتتتت التتتتدوا ر اادار،تتتتة تتتتتدخ ت فتتتتي أحتتتتد ألورهتتتتاااا فتتتتان  ،بتتتتا حوا  الشخصتتتت ة
لواا،تتتة و،توجتتتب ع تتت  اللحكلتتتة ل لستتتتدعي حتتت  لراجعتتتة ت تتتم اللحتتتاكم بطر،قتتتة اللراجعتتتة ال

ا لكتتان لتتن الستتهل لنتتس نظتتر فتتي ط تتب  بطتتا  القتترار اادارن، اادار،تتة كتت  يتتدها عتتن ال وان
ال يجتتوا   التتة التتدعوى فتتلبتتد  ا  لتتن البتتت بالتتدعوى التتتي  عتتود  ل تت  فصتت هاا  [حتتاكم الصتت  ]

ا كتتان ا رات  دار،تتة لع تتة تجتتاوا حتتدود الستت طة  ا ف لتتا  ذالتتدى لج تتل الشتتورى ابطتتا   تتر 
 ا 1سيوجد ل لستدعي طر،  آخر ل وصو   ل  لا  قصده"

ذا أردنتا حصتر  ضتا ا النفتتول، فنقتو  بأنهتا ت تتم التتي تتنتاو  ا حتتداث الطار تة ع ت  حالتتة  وان
هتتي ة وااجتلاع تتة، و  تتا شتتخاف اللدن تتة والتتتي ا تتعتتدى نطتتا  الفتترد فتتي شخصتتيت  الطب ع

                                                 
( م.ش. قرار 1)

ات
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 1951 ا و كتانون  7الشخص ة الصتادر فتي  ا ا حو  انون  يد وثا   في ورد ذكرها التي 
بالوادة والاواج والطال  وبطالن التاواج والوفتاة وترييتر  الذن أدخل ضلنها اللسا ل اللتع قة

أو  كلتا  التنقف فتي وثتا   ا حتوا  الشخصت ة أو  يتدها أو  ا وتبديل اللتذهب اا الةلحل 
بحيث تصب  لتوافقتة لتس  ،لقيودتصح   خطأ في لندرجاتها أو تعديل بع  لحتو ات هذه ا

   حالة الشخف الوا ع ةا
التعلتت م سوهتتو نتتف تنظ لتتي  الصتتادر عتتن اللتتدير العتتام لألحتتوا  الشخصتت ة واللتع تت  وحتت  

بالتأكيتتتد ع تتت  أصتتتو  تنفيتتتذ وثتتتا   ا حتتتوا  الشخصتتت ة والبتتتت باللعتتتالالت وتحديتتتد اللراجتتتس 
 ا 1سبطال اللختصة لتنفيذها، فان لج ل شورى الدولة رف  لراجعة  

 
التتدعوى فكانتتت  وتبتتتدد  ضتتا ا النفتتول لتتن لستت لة هتتي ثبتتات جنستت ة طالتتب القيتتد، -301

دعتوى  هتي ، يتد شتخف ع ت  خانتة والتده ال بنتاني اللستجل فتي ستجالت النفتول  لت الرال تة 
دعتاوى الجنست ة ا ألتا  8سجنست ة الوالتد ثابتتة وا نتاا  حولهتا أننفول ا دعتوى جنست ة طاللتا 

صتتال  وأوا   ثبتتات جنستت ة طالتتب القيتتد اللنتتاا  جتتد ا  بشتتأنها، بحيتتث يتتتمو  بعتتد فهتتي تستتتهدذ أ
لتتن هنتتا ظهتتر  ا  3س ثبتتات هتتذه الجنستت ة  يتتده فتتي ستتجالت ا حتتوا  الشخصتت ة كنتيجتتة لتتذلم

ن الجنس ة كرابطتة  انون تة بتين الفترد لن حيث أ لسا ل الجنس ة ولسا ل النفول،الفار  بين 
 لن  يد الشخف ك بناني فتي الستجالت ال بنان تة، -ي حا  ثبوتهاف-والدولة، هي التي تلكن 

 اهذا القيد  ل تبعا  لقيد الشخف ك بناني، القيود الالحقة اللرتكاة وتأتي 
وع تتتت  صتتتتعيد اللرجتتتتس  ،القضتتتتاد ألتتتتامنتتتتتا ج ع تتتت  صتتتتعيد اللراجعتتتتة  ،و ستتتتتتبس هتتتتذا الفتتتتر  

نااعتتتي وتكتتتون اللحكلتتتة  الصتتتال ، ففتتتي حتتتين تقتتتدم اللراجعتتتة بشتتتأن  ضتتتا ا الجنستتت ة بشتتتكلٍ 
القاضتتي اللنفتترد هتتو و اللراجعتتة رجا  تتة ف ستتا ل النفتتوللفتتي ألتتا   ،اابتدا  تتة هتتي اللختصتتة

 ع تت  بنتتاد اللتذاكرة غرفتتة فتيفتتي  ضتا ا النفتتول  قضتا يال قتترار صتدر ال، حيتتث  4ساللختتف
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، لتتذا  1سالجنستت ة بخصتتوف نتتاا  أن يتتدفت ا، وهتتي العال تتة صتتاحب أو العالتتة الن ابتتة ط تتب
  ا 8س القرارات اللتع قة با حوا  الشخص ة عن اختصاف لج ل شورى الدولةرجت خ
  بطالت  أوالقيتد  اجترادهتو الصتال  ، و لعتدلي هتو اللشترذ ع ت   يتود النفتولالقضتاد اكتان و 

صتتتادر عتتتن اللتتتدير العتتتام   دارن القيتتتد بلوجتتتب  تتترار  تتتتمَّ  حتتتت  ولتتتو، اادارن ولتتت ل القضتتتاد 
لتتتم  عتتتط   تتتانون  يتتتد  نشتتتا ي،  ذ وغيتتتر   عالنتتتيلفعتتتو  القيتتتود ولهتتتذه  ، 3سالشخصتتت ة لألحتتتوا 
ا   ا أن اختصتتاف  4س ستت طة تخولهتتا رفتت  التستتجيل أ تتة لتتادارةالشخصتت ة  ا حتتوا وثتتا   

 أعطتت ولتت ن ا  5سالوثتتا   أو استتتبدالها بتتأخرى   لرتتادتقر،تتر يتو تت  عنتتد حتتد  للحتتاكم العدل تتةا
القاب تتة ل ترييتتر لتتن  بتتا حوا ي كتل لتتا يتع تت  القيتتود فتت بتتاجراداللشتتر  الحتت  للتتألور النفتتول 

 أنالقضتاد العتدلي لتصتح     لت انت  ا شتيد  لنتس لتن ال جتود   االقضتاد   ل دون ال جود 
 نت  فتي حتا  وجتود خطتأ حاصتل  كتون القضتاد العتدلي هتو  ،عل  تة القيتد أثنادخطأ حصل 

 ا   6سهذا التصح   اجرادالصال  
دخل ضتتتتلن ا تقبتتتتل الطعتتتتن ألتتتتام القضتتتتاد اادارن بتتتتل تتتتت عن  تتتترارات  دار،تتتتة،ونتتتتورد ألث تتتتة
عتتتااب وفقتتتا  ع تتت  أنتتت  فتتتي ستتتجالت النفتتتول ذا  ي  تتتد شتتتخف   اللحتتتاكم العدل تتتة  "اختصتتتاف 

الترييتر   جترادنف  انوني  لنس لتن يوجد وا  ،للرسوم التجن ل فان حالت  هذه  اب ة ل تريير
ا شتتيد  لنتتس القضتتاد ،  نتت  اففال تكتتون ثلتتة لخالفتتة لقواعتتد ااختصتت،بحكتتم لتتن اللحكلتتة

 يتتد وث قتتة التتاواج فتتي ستتجالت النفتتول ا يختترج "و،  7س"العتتدلي لتتن تصتتح   وضتتع  العتتا  ي
الشخصتتتت ة  ا حتتتتوا عتتتتن اختصتتتتاف القضتتتتاد العتتتتدلي اللنتتتتار بتتتت  ألتتتتر نظتتتتر كتتتتل لستتتتا ل 

ا  عتبتر لساستا   ،ط ب  يد لولودين لتن أب لتجتنل ع ت  خانتة هتذا ا خيتر"، و 2س"والنفول
 تترار وا،تتر الداخ  تتة و" ، 9س"القيتتد وتصتح ح   جتتراد كتتون ل لتجتنل حتت    ذ ،وم التجنتت لبلرست
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والب تتتد ات اللتع تتت  بعتتتدم تستتتجيل  يتتتد اواج فتتتي ستتتجالت ا حتتتوا  الشخصتتت ة لوجتتتود  شتتتارة 
كتذلم  ترار لتدير ا حتوا  الشخصت ة القاضتي بالرتاد "و،  1س"احتراا،ة لدرجتة ع ت   يتد نفوست 

طاللتتتا أن القتتترار اللطعتتتون ف تتت  غيتتتر  ابتتتل لالنفصتتتا  عتتتن نتتتاا   "، و 8س" يتتتد وث قتتتة الطتتتال 
فتتان اللراجعتتة التتتي تتنتتاو  الطعتتن بقتتراٍر  ،أساستتي عتتال  ألتتام اللحتتاكم العدل تتة أو اللذهب تتة

صتتتادٍر عتتتن لتتتدير عتتتام ا حتتتوا  الشخصتتت ة بتتتتر ين  يتتتد لتتتن ستتتجالتها، تكتتتون خارجتتتة عتتتن 
ام ا حتتوا  الشخصتت ة اللتضتتلن  تترار لتتدير عتت، كلثتتل  3س "اختصتتاف لج تتل شتتورى الدولتتة

عتتدم  عطتتاد أ تتة  يتتود أو  ضتتافة أ تتة  يتتود ع تت  خانتتة نفتتول اللستتتدعين هتتو  تترار غيتتر  ابتتل 
قترار يدخل فتي اختصتاف اللحتاكم العدل تة الطعتن ب، حيث " 4س "ل طعن ألام القضاد اادارن 

ن أن حكتم تضلن شطب القيود  دار،ا  بلعتا  عت ااست نافي في طراب ل الذن اللدعي العام 
 ا   5س"ساب 
 
 

 الفقرة الثالثة: القرارات اإلدارية الصادرة عن مؤسسات عامة استثمارية
 

اللرفتتتت  العتتتتام هتتتتو لشتتتترو  أو ل سستتتتة تتتتتدار تحتتتتت  شتتتتراذ الستتتت طة لتتتتتألين حاجتتتتة  -308
و علتتتتل بانتظتتتتام  ،أو هتتتتو اللشتتتترو  التتتتذن تنشتتتت   اادارة أو تشتتتترذ ع تتتت   دارتتتتت  ، 6سعالتتتتة

وا  كتتون هتتدذ  ،العالتتة اللط وبتتةوالختتدلات طاتها لتتتألين الحاجتتات واستتتلرار وتستتتعين بستت 
نلا تحقي  اللنفعة العالة  ا  7ساادارة الر  سي لن ذلم تحقي  الرع  وان

ر و  تستتتوجب خ ت  لرفتت  عتتام، أو تقر،تر لتتا  ذا كتتان  ،لدولتتة لتا  ذا كانتتت ت ب تتة حاجتة لتتااتقتد  
  هتتذا اللرفتت  العتتام  لتت  ل سستتة عالتتة  ذا ، و،تحتتوَّ  2سنشتتار لتتا  ستتتوجب  عالنتت  لرفقتتا  عالتتا  

ول لشتتتتر  وحتتتده صتتتالح ة  لنحتتتت  اادارة الشخصتتت ة اللعنو تتتة وااستتتتقال  اادارن واللتتتاليا
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التذن و ستتند هتذا الترأن  لت  اجتهتاٍد ل لج تل الدستتورن ال بنتاني  ، 1س نشاد الل سسات العالتة
القتانون هتو  وفتي فرنستا، فتان ا 8سحصر باللج ل الن ابي صالح ة  نشاد الل سسات العالة 

لل سستة اللنتون  نشتادها ف تة جديتتدة، اذا شتتك  ت افت ، 3سأداة  نشتاد أو  لرتاد الل سستات العالتة
ألتتتا  ذا كانتتتت تابعتتتة لف تتتة لوجتتتودة أصتتتال  لتتتن الل سستتتات العالتتتة، فتتتان ل ستتت طة التنظ ل تتتة 

 ا   4سصالح ة  نشا ها وتنظ لها
ا كانتت  دار،تة أو تجار،تة ي جتأ القاضتي   لت  وفي لعر  تحديد طب عتة ل سستة عالتة لتا  ذ

 ثبتتات طب عتتة يتت دن  لجلوعتتة لعتتايير  ستتتنتج لنهتتا الطب عتتة الله لنتتة ع تت  الل سستتة، حيتتث
  ا 5سدورا  هالتا  فتي تحديتد النظتام القتانوني وااختصتاف القضتا ي التذن تخضتس لت  ،الل سستة

القضتا  ة ل فصتل فتي ة دد  واعتد الصتالح تحتطب عتة نشتاطات الل سستة العالتة وع ت  أستال 
العتتتال ين لتتتديها و  عال تتتة الل سستتتة العالتتتة لتتتس اللستتتتفيدين لتتتن ختتتدلاتها ضتتتا ا ناجلتتتة عتتتن 
فتتاذا كانتتت الل سستتة العالتتة  دار،تتة فتتان هتتذه العال تتات تكتتون خاضتتعة وا شتتخاف الثتتالثين، 

ألا  ذا كانتت ل سستة عالتة تجار،تة أو صتناع ة فتخضتس لصتالح ة القضتاد ل قضاد اادارن 
فالنقطتتة ا ساستت ة ل تلييتتا بتتين النشتتار الختتاف والنشتتار العتتام هتتو ببستتاطة عبتتر  ا 6سدليالعتت

 ا   7ستطب   القانون الذن لعرفة 
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وألتتا ستتبب  خضتتا  تصتترفات الل سستتات العالتتة ااستتتثلار،ة اختصتتاف القضتتاد العتتدلي، 
ذ فلتتترده أنهتتتا تتختتتذ هتتتذه القتتترارات لتتت ل بصتتتفتها ل تلنتتتة ع تتت  اللصتتت حة العالتتتة وا تتصتتتر 

نلتا بصتفتها تتاجر عتام ، واللبتتادد العالتة ل قتانون هتي التتي تفتر  ع يهتتا  1سكست طة  دار،تة وان
هتتذا النتتو  لتتن التعالتتل، فلبتتدأ حلا تتة اللبتتادرة الفرد تتة تلنتتس ع تت  اادارة التتتدخل فتتي ليتتدان 

ذا كانت ترغب بالتدخل في هذه الل  دين الصتناع ة والتجار،تة، فتان انشار القطا  الخاف، وان
د العالتتتة تفتتتر  ع يهتتتا واجتتتب أن تتستتتاوى لتتتس ا فتتتراد وأن تتصتتترذ بالطر،قتتتة التتتتي اللبتتتاد

ا وفتتي أغ ب تتتة حااتهتتتا تقتصتتر تصتتترفات هتتتذه الل سستتات ع تتت  التصتتترفات  8سيتصتترفون بهتتتا
نلتتا باجتلتتا   رادتتتين،  وبالتتتالي فتتان لتتا يخضتتس  اللتبادلتتة التتتي ا تصتتدر بارادتهتتا اللنفتتردة وان

ذا لتتتا رارا   دار،تتتا ، لقضتتتاد العتتتدلي لتتت ل  تتتلر ابتتتة ا نلتتتا أعلتتتا  لهتتتا صتتتفة العقتتتد اللتبتتتاد ، وان وان
صادذ أن كان لقرار  دارن لنفرد ص ة لتص ة لس عقتد لتبتاد ، فتان القضتاد العتدلي ينظتر 
فتي صتحة هتذا القترار بستبب التصتا   بالعلتل اللركتب التذن ينتلتي  ل ت ، وكتذلم فتان لج تتل 

جتود اللراجعتة اللواا،تة أو لعتدم  اب  تة هتذا القتترار شتورى الدولتة يتردو الطعتن بهتذا القترار  لتتا لو 
 ل فصل عن العل  ة الخاضعة ل قانون الخافا   

 
وبالتفصتتتيل نقتتتو  بتتتأن الل سستتتات العالتتتة ااستتتتثلار،ة أو الصتتتناع ة والتجار،تتتة هتتتي  -303

لراف  عالة ذات " دارة خاصتة" تقتوم بنشتاطها عتادة لتن دون ال جتود  لت  استتعلا  الت تااات 
تقتتتتوم بأعلتتتتا  لشتتتتابهة لت تتتتم التتتتتي تجر،هتتتتا الل سستتتتات الخاصتتتتة، ، فهتتتتي  3سالعالتتتتة الستتتت طة

وتتقاضتت  بتتدا  عتتن الختتدلات التتتي ت ديهتتا، و،راعتت  العتترذ التجتتارن فتتي  دارتهتتا، وا  ستتتبعد 
فهتتذه الل سستتات التتتي ااد عتتددها بشتتكٍل كبيتتر، تتتنظَّم وتتتدار  ا 4ستحقيتت  ا رعتتال لتتن وارداتهتتا

                                                 
(

1
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p80. 

(
2
)M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous:
 
T. C. 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain, GAJA 2005 

no37 p225; et sous: C.E. 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en d
é
tail 

de nevers, GAJA2005 no44 p273. 
32ص سابقمرجع  -الكتا  الثاني-القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات( 3)

.
 

R. Chapus.
-
 Droit administratif général, TI

 Op. Cit. 
p81

6
 no 10

50.
 

 24مجلس القضمايا قمرار رقمم -291ص 2م 2113لعام  12م.ق.إ. العدد ، لإلسكان، عبد الحليم بلوط / المؤسسة العامة 2111نيسان  12تاريخ 211( م.ش. قرار رقم4)

 .29ص 1م 1119مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، م.ق.إ  –وزارة العدل  –، القاضي المتقاعد فرح حداد/الدولة 1114تشرين الثاني  1تاريخ
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ف وهو لا أدى  ل  تس ل صالح ة اللحاكم العدل تة وبالتتالي  لت  حسب أصو  القانون الخا
تااحم القانون الخاف لتس القتانون اادارن فتي شتأن  دارة الل سستات العالتة ااستتثلار،ة، أو 

عال تتتات الل سستتتة عالتتتة ذات الصتتتفة التجار،تتتة والصتتتناع ة لتتتس اللستتتتفيدين لتتتن بخصتتتوف 
 ا 1ستخدلين لديهاخدلات هذه الل سسة وا شخاف الثالثين  واللس

بارادتهتا اللنفتتردة  ترارات  دار،تتة  -لتن حيتتث اللبتدأ – الل سستات العالتتة ااستتثلار،ةا تتختذ و 
هتتتذه التصتتترفات كتتتون ت لهتتتذا كتتتان لتتتن الطب عتتتي أن، ل التتتة ل لتعتتتال ين لتتتس هتتتذه الل سستتتات

هتتتتذه لكتتتتن   ا 8سالقاضتتتتي العتتتتدلياللتبادلتتتتة خاضتتتتعة  حكتتتتام القتتتتانون الختتتتاف واختصتتتتاف 
أستتاليب الستت طة فات تعتتود وتكتستتب صتتفة القتترار اادارن عنتتدلا تستتتعلل هتتذه اللرافتت  التصتتر 

اختصتتتتاف القضتتتتاد اادارن رغتتتتم صتتتتدورها عتتتتن ، ل خضتتتتو  العالتتتتة، وتعتتتتود بهتتتتذه الصتتتتفة
ل سستتتتتات عالتتتتتة استتتتتتثلار،ة ستتتتتواد  فتتتتتي  طتتتتتار عال تهتتتتتا لتتتتتس اللتعتتتتتال ين لعهتتتتتا
، أو لتتتتتس  3س

وجتت  الخصتتوف عنتتدلا تستتتعلل اادارة ستت طتها  ، أو ع تت  4ساللستتتخدلين أو العتتال ين لتتديها
 ا 5سالالالتتتة بر تتتة تنظتتت م اللرفتتت  العتتتام الصتتتناعي أو التجتتتارن  قتتتراراتالتنظ ل تتتة اصتتتدار ال

اتختتذه لج تتل  دارة طيتتران فرنستتا والتتذن التتذن  قتترارلافلتتثال ، يبقتت  خاضتتعا  ل قضتتاد اادارن  "
اتخذتت   دارة كهرعتاد فرنستا بحستم التذن "القترار ، و 6س" حدد شرور العلل لبع  اللستتخدلين

التتي تصتاد    ترارات ست طات الوصتا ةو" ،  7س"نسبة لتن أجتر العتال ين فيهتا بستبب  ضترابهم
 ا 2سع   لقررات الل سسات العالة ااستثلار،ة"

                                                 
(1)R. Chapus.

-
 Droit administratif général, TI

 Op. Cit. p
 
582 

no 
765 et p810 no 1038

. 

، 12/12/1114تماريخ  392؛ م.ش.قمرار رقمم 121، إدوار فمارو عازار/مصملحة ميماه الممتن، مجموعمة القمرارات ص1191/ 21/3تماريخ  121( م.ش. قرار رقم 2)

.211ص 1112مصلحة مياه الباروك، م.ق.إ.  –عيسى/الدولة 
 

T.C. 12 février 2007, ouvriers de la direction des monnaies et médailles, Juris data 

n° C3592.
 

(
3
)T. C. 26 juin 1988, Sté de distrib. d'eau intercommunale, AJDA 1989 p269, 

obs. J.B. Auby; C.E. 31 janvier 1986, Synd. de la région d'Aigues-Mortes, Rec. 

p24.  
(

4
)T. C. 22 novembre 1993, Matisse, Rec. p410; Ch. Lavaille-  L'évolution de la 

conception de la d
é
cision ex

é
cutoire en droit administratif Français- Op. Cit. p83.  

(5)C.E. Ass. 1er juillet 1988, Billard et Volle, AJDA1988 p592, chron. Azibert et de Boisdeffre.  
)6( T.C. 15 janvier1968, Compagnie air-France c/Epoux Barbier, GAJA

 2005 no86 p582.
 

(7) T.C. 22 juin 1992, Abella, Rec. P488. 

(
8
)C.E. 12 juillet 1955, Féd. nat. des cadres des transports, Rec p427; C.E. Ass. 2 

juillet 1993, Synd. Féd. SUD des PTT, AJDA 1993 p823, note Salon; T. C. 2 
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  ، اللوضوعات اات ةفي بنوٍد ثالثسنبحث و 
   أوا   القرارات اادار،ة الصادرة في العال ة لس اللنتفعينا

   ن ا   القرارات اادار،ة الصادرة في العال ة لس اللستخدليناثا
   حالة لصرذ لبناناثالثا   
 

 أواًل: القرارات اإلدارية الصادرة في العالقة مع المنتفعين
 

هي عال ة تعا د ة أو لتبادلة  العالة ااستثلار،ة لس اللنتفعين، ن عال ة الل سسة  -304
استقرَّ ااجتهاد ع   ولقد فقا   حكام القانون الخاف، ارتضت هذه الل سسة  جرادها و 

لن  نتفعين عطاد الصالح ة ل لحاكم العدل ة ل فصل في صحة هذه العال ة التعا د ة لس الل
ا وهذا  1سطاللا أنها لم تستخدم الت ااات الس طة العالة ،خدلات هذه الل سسات العالة

ل  طب عة العلل، هو اختصاف لرتبط ااختصاف اللنور بالقضاد العدلي واللستند  
بالنظام العام، بحيث ا  لكن بلوجب عقد تحو،ل ااختصاف  ل  جهة ا تل م صالح ة 

 ا  8سلباشرة هذا ااختصاف وفقا  ل لبادد الدستور،ة أو لألحكام القانون ة النافذة
 ،عين لن خدلاتهالعال ة الل سسة العالة ااستثلار،ة لس اللنتف فكانت هذه الطب عة اللدن ة،

هي اللانس ألام اختصاف القضاد اادارن بهذا النو  لن ا علا  ذات الطب عة 
ا  نها بالرالب نشاطات لرتكاة  ل  عنصر التباد  ولها طب عة تعا د ة وتهدذ  3سالخاصة

 ا 5س، وا تلارل فيها اادارة الت ااات الس طة العالة 4س ل  تحقي  الرع 

                                                                                                                          
juillet 1979, Commissariat à l'énergie atomique c/ Synd. CGT-FO du centre 

d'études nucléaires de Saclay, Rec. p568.  
(

1
)C.E. 21 avril 1961, Dame Agnesi, AJDA 1988 p407 obs. J.-B. Auby

  

(2)T. C. 13 novembre 2000, Sté de distribution d'eau intercommunale, Rec. p777 . 

(
3
)T. C. 24 juin 1954, Galland, D1955 p544, note J.-M. Auby; T. C. 17 octobre 

1966, Vve Canasse c/ SNCF, Rec p834; T. C. 17 novembre 1975, Gamba, AJDA 

1976, II, p91. 
(4)R. Odent- Contentieux administratif, Op. 

Cit. 
p675; G. Vedel & P. Delvolvé- Droit administratif- Op. 

Cit. T1 p173; R. Chapus- Droit administratif  général, 
Op. Cit, 

T1
 p823 no1061.

  

(5)CAA Paris, 3 décembre 1996, SARL Agriver c/ Institut National Consommation (INC), Rec. p 617  
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و  بأن نشتار اللرفت  العتام الصتناعي والتجتارن اللتع ت  بتنفيتذ اللشترو  وجرى الفق  ع   الق
 نلتتا يتتتمو بلوجتتب عقتتود يجر،هتتا اللرفتت  العتتام لتتس اللستتتفيدين لتتن خدلاتتت ، لقابتتل رستتم يدفعتت  
 ل تت  فهتتتو فتتتي وضتتتس تعا تتتدن لتتتس اللرفتتت  اللتتذكور، و كتتتون العقتتتد التتتذن يتتترعط اللرفتتت  العتتتام 

ن الختتتتاف وتتتتتدخل اللنااعتتتتات اللتع قتتتتة بتنفيتتتتذه فتتتتي باللستتتتتفيد لنتتتت  هتتتتو لتتتتن عقتتتتود القتتتتانو 
ا وألتتتتتا  ذا أصتتتتتدرت اادارة  تتتتترارات نافتتتتتذة بارادتهتتتتتا اللنفتتتتتردة  1ساختصتتتتتاف القضتتتتتاد العتتتتتدلي

فهي  ترارات  دار،تة تخضتس ل قضتاد اادارن  ا  ذا استتثنيت بتنٍف  نتفعين،وفرضتها ع   الل
 صر،  لن هذا الخضو ا

س اللرفتتت  العتتتام وجتتت  التعا تتتدن لعال تتتات ا فتتتراد لتتتوستتتنعر  بعتتت  ا لث تتتة التتتتي تبتتترا ال
 ن اانتتتتذار التتتتذن وجهتتتتت  لصتتتت حة ل تتتتاه كستتتتروان ل لستتتتتدعي بتتتتدفس " الصتتتتناعي والتجتتتتارن 

البتتدات اللستتتحقة تحتتت طا  تتة  طتتس اللتتاد عنتت ، وكتتان اللستتتدعي ينتتاا  بتتأن شتترور التعا تتد 
ا يول تا  لجانتا ا فتان ألتر بينهلا  عط   الح  بالحصو  ع   كل ة ثالثة ألتار لتن ل تاه جعيتت

لكتتتب الحر،تتر هتتو لتتن و"،  8س"النظتتر فتتي هتتذا الختتالذ يتتدخل فتتي صتتالح ة القضتتاد العتتدلي
الل سستتات العالتتة التجار،تتة والصتتناع ة فتتان عال اتتت  لتتس ا شتتخاف بالنستتبة لألعلتتا  التتتي 
 يتواهتتتا تحتتتتفا بصتتتفتها اللدن تتتة والتجار،تتتة طاللتتتا أنهتتتا ا تتتتدخل فتتتي نطتتتا  أعلتتتا  الستتت طة

ذ،  3س"الالالة ادارة اللرفت  العتام ر لكتتب الحر،تر عتدم شتراد لنتجتات أحتد اللصتانس، ا "وان  ترَّ
فتتان هتتذا اللوضتتو  يتصتتل با علتتا  التجار،تتة والصتتناع ة التتتي  لارستتها لكتتتب الحر،تتر فتتي 

 ا 4س"الق ام بلهلت  وهي أعلا   عود النظر فيها  ل  القضاد العدلي
 

 

 لصادرة في العالقة مع المستخدمينثانيًا: القرارات اإلدارية ا
 

 ن ستتتتتبب خضتتتتتو  عال تتتتتة الل سستتتتتة العالتتتتتة ااستتتتتتثلار،ة لتتتتتس اللستتتتتتخدلين لر ابتتتتتة  -305
واختصتتتاف القضتتتاد العتتتدلي هتتتو بستتتبب انتستتتاب هتتتذه العال تتتة  لتتت  ف تتتة العال تتتات التعا د تتتة 

علتل القا لة ع   تواف  اارادات، فاللستتخدم فتي هتذه الل سستات يترتبط لتس الل سستة بعقتد 

                                                 
 .21بند 231ص  1193طبعة العام  -ةمنشورات زين الحقوقي -رقابة القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة -د. ادوار عيد( 1)

 .12ص 1194مجلس الوزراء ومصلحة مياه كسروان والفتوح، م.إ.  –، ... الدولة 1193آ   2تاريخ 432( م.ش. قرار رقم2)

 . 224ص 1192وزارة الزراعة ومكتب الحرير، م.إ.  -، مخايل الكريدي/ الدولة1192تشرين األول  23تاريخ  222( م.ش. قرار رقم3)

 .219ص 1191، منصور البستاني/ الدولة، م.إ. 1191تشرين األول  24تاريخ 912( م.ش. قرار رقم 4)
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اادارة و فردن أو جلتاعي يخضتس  حكتام  تانون العلتل، وهتذا بختالذ الرابطتة بتين اللوظت  
 الذن هو رابطة نظال ة تخضس  حكام  انون اللوظفينا

استتقر القضتاد ع ت  اعتبتار ا شتخاف العتال ين فتي  ،وبسبب الطب عة التعا د ة لهذه العال تة
لتتوظفين ولكتتن لستتتخدلين كلتتا فتتي القتتانون الل سستتات العالتتة ااستتتثلار،ة ل ستتوا لتتن ف تتة ال

 ن الصتتفة التجار،تتة تجعتتل لتتن هتتذه اللصتتال  تجتتارا  حق قيتتين، والنااعتتات الناشتت ة  الختتافا
،  نها فتي الرالتب  1سبين اادارة واللستخدلين أو العلا  هي لن اختصاف اللحاكم العدل ة

التتتتدابير هتتذه ن بتتتل   ، 8ساختصتتاف القضتتتاد العتتدليتتتدخل فتتتي  ،فرد تتتة نااعتتات ذات طب عتتةٍ 
،  ا  ذا كتتتان  3سالفرد تتتة اللتختتتذة بحتتت  هتتت اد اللستتتتخدلين لتتت ل لهتتتا طب عتتتة القتتترار اادارن 

ا و  فتي كاللست و  ،  4س الذين  لتنحهم القتانون صتفة اللوظت  العتامن ياللستخدللن ه اد 
ستتبة ، ور تت ل اللحا 5سالل سستة التتذن  حصتتر بشخصت   دارة جل تتس دوا تتر الل سستة وأجهاتهتتا

 ا  6سااجتهاد اعترذ لهلا بصفة اللوظ  العامفيها  ذا كان ل  صفة اللحاسب العام ، فان 
ولعتتتلَّ الستتتبب فتتتي ذلتتتم أن هتتت اد  عينتتتون بلرستتتوم أن بقتتترار  دارن صتتتادر بتتتاارادة اللنفتتتردة 
نلتا عال تة نظال تة تخضتس  حكتام  لجهة اادارة وا تعتبر عال ت  بالل سسة عال ة تعا د تة وان

 نون اادارنا القا
باستتتتتطاعة القتتتتانون وحتتتتده ترييتتتتر  ،وهتتتتذا التحديتتتتد لنوع تتتتة العال تتتتة بتتتتين اادارة ولستتتتتخدليها

صتتتتفة اللوظتتتت  لتتتتن الحتتتت  العتتتتام  ،أن تلتتتتن  بلوجتتتتب أنظلتتتتة ،طب عتهتتتتا، وا تل تتتتم اادارة
ل لستخدم في ل سستة عالتة ذات صتفة تجار،تة أو صتناع ة، وأن تعطتي الصتالح ة ل لحتاكم 

بالنااعات التي تنشأ بين الل سسة وعين أفراد جهااهاا حتت  ولتو كتان نظتالهم  اادار،ة ل نظر

                                                 
(

1
)M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous:
 
T. C. 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain, GAJA 2005 

n
o
37 p225.

 

(2)Cass. soc. 26 octobre 1999, n° 99-40 047 : Juris-Data n° 1999-003881
;
 
G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit 

administratif
- Op. Cit. T2 p622

; R. Odent- Contentieux administratif, Op. 
Cit. 

p
678

. 

(3)CE, 15 déc. 1967, Level, AJDA 1968 p228; T. C. 7 juin 1982, préfet Paris c/ Cons. prud'hommes Paris, Rec p562.  
(4)C.E.Ass. 29 janvier 1965, L'Herbier, AJDA 1965 p93; T. C. 24 octobre 1994, préfet région Île-de-France, préfet Paris c/ Féd. 

syndicale SUD PTT, AJDA 1995 p165 note Salon . 
(5)Mosset, concl sur C.E. 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, D.1957 p378.  

(6)
 

C.E
.
8 Mars 1957 Jalanques de Labeau, 

AJDA 1957 p184
; 
T. C. 3 juin 1996, Le Gac, Rec. 

p540. 
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للاثتتتل لنظتتتام اللتتتوظفين،  ن لستتتتخدلي هتتتذه الل سستتتة يخضتتتعون وفتتت  الطب عتتتة القانون تتتة 
لنشاطهم  حكام  تانون العلتل ، وذلتم فتي كتل لتا يتع ت  بشت ونهم الذات تة وح تاتهم العل  تة ، 

ال  كفتتي  ن  لتتن  هتت اد اللستتتخدلين صتتفة اللوظتت  لتتن وألتتا لضتتلون نظتتالهم اادارن فتت
تضلن النظام بنودا  خارجة عن نطا  القتانون الختاف، كلتا أنت  لت ل  ولوحت   ،الح  العام

باستتتطاعة هتتذا النظتتام أن يبتتد  صتتالح ة القضتتاد العتتدلي ل فصتتل فتتي شتتت  النااعتتات التتتي 
 ا 1س لكن أن تنشأ بين اللستخدلين والل سسة

،  8سهتي لتن اختصتاف القاضتي اادارن ف، اللتع ت  بالتتدابير التنظ ل تة نااعاتهذا بخالذ ال
ة عتن عال تات القتانون لنفصت  أعلتا   هتي  ،النااعات اللتع قة بشرع ة القرارات التنظ ل تة  ن

ثتمَّ  عتود ااختصتاف ل قضتاد العتدلي  ذا ،  3س عود ألر النظر فيها ل قضاد اادارن الخاف و 
تستتو ة ب اللتع قتتةقتترارات الل العناصتتر التنظ ل تتة ل لرفتت  العتتام، لثتتل كانتتت التع  لتتات ا تلتت

، فهي  رارات خاضعة  حكتام القتانون ش ون اللتقاعدين في الشركة الوطن ة ل سكم الحديد ة
   ا 4سالخاف

 
 حالة مصرف لبنانثالثًا: 

 

 ، ن لصتترذ لبنتتان هتتو شتتخف لعنتتون لتتن القتتانون العتتام و،تلتتتس بااستتتقال  اللتتالي -306
و،جتترن عل  اتتت  و،تتنظم حستتابات  وفقتتا  ل قواعتتد التجار،تتة  ،و عتبتتر تتتاجرا  فتتي عال اتتت  لتتس الريتتر

وا يخضتتتتتتس لقواعتتتتتتد اادارة وتستتتتتتيير ا علتتتتتتا   ،واللصتتتتتترف ة ول عتتتتتترذ التجتتتتتتارن واللصتتتتتترفي
لتتت ل تتتتاجرا   نلتتتا  عتبتتتر تتتتاجرا  فهتتتو ول ر ابتتتات التتتتي تخضتتتس لهتتتا ل سستتتات القطتتتا  العتتتاما 

فقتتط بلناستتبة   التت  بتتبع  النتتواحي لتتن نشتتاطات ، لكونتت  لصتترفا   قتتوم و كتستتب هتتذه الصتتفة 
لتتس  وأ ،لتتس الل سستتات اللال تتة وأ ،ستتواد لتتس اللصتتارذ ا ختترى  ،بأعلتتا  لصتترف ة عاد تتة

                                                 
11تاريخ 1111ـ  312/1119( مجلس القضايا قرار رقم  1)

شاط  
في طرابلسدمحم ناجي ) مدير مصلحة استثمار مرفي طرابلس ( / مصلحة استثمار مر1111

.
  

(2)
 
C.E

. 
10 novembre 1961,Missa Et Associations des résultats de la radiodiffusion Française,

 
AJDA 1962

 
P40 .  

 .231ص 1م 2112وزارة الصناعة والنفط، م.ق.إ.  -، عبد الرحمن رعد ورفاقه/ الدولة2112آذار  2تاريخ 319( م.ش. قرار رقم 3)

R. Chapus, Droit administratif  général, 
Op. Cit, 

T1
 p818 

no
1056

. 

(4) T.C. 12 juin 1961, Rolland c/ S.N.C.F, AJDA  1961
 
p606, Chron. Galabert et Gentot 
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ل سستتتات القطتتتتا  العتتتتام وأنتتت  ا  كتستتتتب صتتتتفة التتتتتاجر  ا بلناستتتبة   التتتت  بهتتتتذه العل  تتتتات 
   ا 1ساللصرف ة اللحضة

لل سستتات العالتتة لتتن نتتوٍ  ختتاف، يجلتتس خصتتا ف الل سستتات فالبنتتم اللركتتان هتتو لتتن ا
ع تت  حتتدة لتعيتتين  العالتتة اادار،تتة وااستتتثلار،ة، وهتتذا لتتا يوجتتب بحتتث كتتل  تترار لتتن  راراتتت 

 ا  8ساللرجس القضا ي الذن تخضس ل 
صتالحا  ل نظتر فتي النااعتات الناشت ة عتن ا علتا  التتي  كتستب  القضتاد العتدلي حيث  كون 

غيتر لختتف وغيتر صتال  ع ت  ااطتال   لكن   كون سبتها صفة التاجر، لصرذ لبنان بلنا
ل نظر في القضتا ا والنااعتات الناشت ة عتن للارستة لصترذ لبنتان صتالح ات  كست طة عالتة، 
استت لا ت تتم الهادفتتة  لتت  "اللحافظتتة ع تت  النقتتد وستتاللت  وع تت  ااستتتقرار اا تصتتادن وع تت  

الرا تتتة الصتتتالح ات اللعطتتتاة لتتت  بلوجتتتب ستتتاللة أوضتتتا  النظتتتام اللصتتترفي و لتتتارل لهتتتذه 
، لنحتتت  ،تصتتترذ كشتتتخف لعنتتتون لتتتن القتتتانون العتتتام لك تتت  بتستتتيير لرفتتت  عتتتامو  القتتتانون 

الت تتتااات الستتت طة كلتتتا لنحتتت  اللشتتتتر  وستتتا ل تنظ ل تتتة لتنفيتتتذ س استتتت  النقد تتتة واللصتتترف ة، 
ذاتهتتتا  لللارستتتة أعلتتتا  واتختتتاذ تتتتدابير تنظ ل تتتة أو فرد تتتة لتتتن شتتتأنها أن تنشتتت  بحتتتدالعالتتتة 

، لحصتنة لتن ف ة لن  رارات لصرذ لبنتانوهنام ا  3سواجبات والتاالات لألشخاف الثالثين
، التذن ا  كتون لختصتا  ج تل شتورى الدولتةكل طعتن ستواد  ألتام القضتاد العتدلي، أو ألتام ل

عتتتتتن اللج تتتتتل  وأصتتتتتادرة عتتتتتن حتتتتتاكم لصتتتتترذ لبنتتتتتان ال بالفصتتتتتل فتتتتتي أنتتتتتواٍ  لتتتتتن القتتتتترارات
 ا  4ساللركان 

                                                 
(
1
)
 

 .L. n° 93-980, 4 août 1993, art) ذات الوضع بالسبة للمصرف المركزي في فرنسا يراجع:

21) 

Lombard,M-  Le nouveau statut de la Banque de France- AJDA 1994 p. 491; 

Cass. civ. 2 avril 1996, Banque de France, D.A.1996, comm. n° 354; T. C. 16 juin 

1997, Sté La Fontaine de Mars, Muet, RFDA1997 p823, concl. Arrighi de 

Casanova. 

(
2
)C.E.  2 octobre 2002, Banque de France et autres, AJDA 2002 p. 1345 note 

Jean-Paul Markus; Cass. 1re civ. 5 février 2002, D. 2002, p. 1128, note J.-P. 

Gridel.  
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ذلتم أن  ،ا ترفعت   لت  لصتاذ الست طة اللستتق ة ،القانون ة الخاصة للصرذ لبنانالطب عة و 
للتا يبق ت  ضتلن  طتار أجهتاة الدولتة  ،الس طات الدستور،ة الثالث لحددة حصرا  في الدستتور

وهتو يبقت  خاضتعا  لر ابتة القضتاد اادارن  ،التي تلارل وصايتها ع    بواستطة واارة اللال تة
فتتي لتتا يتع تت  بتتالقرارات اادار،تتة التتتي يتختتذها  ااد الل سستتات اللصتترف ة واللال تتة الخاضتتعة 

نة لن الطعن بنٍف صر، ا  1سلر ابت   ، شرر أن ا تكون لن ف ة القرارات اللحصَّ
والقتترو  التتتتي فحينلتتا يتعالتتل لصتترذ لبنتتان لتتس اللصتتارذ الخاصتتة، و قتترر التستته الت 

فان  يتوسل اللص حة العالة بالتأثير ع ت  حركتة النقتد وتوجيهت   ، ط بونها أو يرف  ااجابة
حسب حاجات البالد اا تصاد ة وفي هذا اللجا  فان  ا  علل كتتاجر  ستع  ل ترع  اللتادن 

لتتن  70بتتل كشتتخف لتتن القتتانون العتتام يتصتترذ وفقتتا  ل صتتالح ات اللعطتتاة لتت  فتتي اللتتادة 
التتتتي تصتتتدر عنتتت  بهتتتذا الشتتتأن تتستتتم بالطتتتابس اادارن البحتتتت وا  عتتتود  تا والقتتترارا انات

    ا 8سالنظر بالنااعات الحاص ة بصددها لر ابة القضاد العدلي
 

 
 الفقرة الرابعة: نماذج إضافية عن قرارات  خاضعة لرقابة القاضي العدلي

 

نجتتد لر ابتتة القضتتاد العتتدلي،   لت  جانتتب لتتا ذكرنتتاه، لتتن أنتتواٍ  لقتتراراٍت  دار،تتة تخضتتس -307
فتتي ااجتهتتتاد حتتتااٍت كثيتتترة، لقتتراراٍت  دار،تتتة رفتتت  لج تتتل شتتورى الدولتتتة الطعتتتون اللوجهتتتة 
ضدها لع ة وجود اللراجعة اللواا،ة، أو  ن اللشتر  أدخ ها في اختصاف القضتاد العتدلي، 

هجتر،ن القاضتي فلثال   لم ينكر لج ل شورى الدولة، طابس القرار اادارن عن  رار وا،تر الل
بتالاام اللستتدع ة بتاخالد اللنتا  التتذن تشتر   وتست  ل   لت  ورثتتة اللالتم، لكتن لج تل شتتورى 

بأن لراجعة  اضي اايجتارات ستي و   لت  ذات النتيجتة التتي تبتريهتا اللستتدع ة  ىالدولة، رأ
اجعتة لن حكم اابطا ، واللتلث ة با رار حقها باشرا  اللأجور بصفتها لستأجرةا فتكتون اللر 

                                                 
كمانون األول  21تماريخ 112م.ش. قمرار رقمم -292ص 1م 1119، فرنسمبنك ش.م.ل./ مصمرف لبنمان، م.ق.إ. 1112كمانون األول  21تماريخ 112( م.ش. قرار رقم1)

، فرنسممبنك/ مصممرف لبنممان، م.ق.إ. 1112حزيممران  29تمماريخ 111م.ش. قممرار رقممم -299ص 1م 1119، بنممك نصممر االفريقممي اللبنمماني/ مصممرف لبنممان، م.ق.إ. 1112

939ص 2م 1119
.
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الثان تتة ألتتام  اضتتي اايجتتارات بلثابتتة لراجعتتة لواا،تتة تحتتو  دون  لكان تتة  بطتتا   تترار وا،تتر 
 ا 1ساللهجر،ن اللطعون ف  

نلاذج لها أهل ة خاصتة وتستتح  ااشتارة  ليهتا ولتو باختصتار، وهتي القترارات  ضافة  لكن و 
ل ة، والقترارات اللتختذة اللتخذة لن الس طة التنفيذ ة في  دارة لشروعات لل وكة لها ل ك ة كا

في  طار  دارة ألوا  الدولة الخاصة، وأوالر التحصيلا وسنتعرَّذ ع يهتا باختصتار فتي بنتوٍد 
 ثالث 
  القرارات اللتخذة في  دارة لشروعات خاصة لل وكة لادارةا أوا  

    ثان ا   القرارات اللتخذة في  دارة ا لالم  الخاصةا
       أوالر التحصيلاثالثا   
 

 أواًل:  القرارات  المتخذة في إدارة مشروعات مملوكة لإلدارة العامة
 

فتنشتت    لتت   دارة لشتتروعات لعينتتة بصتتورة لباشتترة، ،ت جتتأ اادارة فتتي حتتااٍت لعينتتة -302
الدولتتة شتتركات أو ل سستتات خاصتتة، وتعلتتل ع تت   دارتهتتا بصتتورة لباشتترة لتتن  بتتل اادارات 

ولجنتتتتة  دارة  ،اللنشتتتتآت النفط تتتتةكاللعنو تتتتة اللستتتتتق ة، فتتتتال تلنحهتتتتا الشخصتتتت ة  ا 8سالرستتتتل ة
دارة حصتر التبت  والتنبتاما  أو تنشت  شتركة لستتق ة تتتول   دارة هتذا واستثلار لرفأ بيتروت، وان

 13944لثتتتتتتتتل  "شتتتتتتتتركة اتصتتتتتتتتاات لبنتتتتتتتتان اللنشتتتتتتتتأة بلوجتتتتتتتتب اللرستتتتتتتتوم ر تتتتتتتتماللشتتتتتتتترو ، 
أو ااجتتااة  تصتتاات"،لتتن  تتانون اا 44بنتتاد  ع تت   جتتااة صتتادرة باللتتادة  4/1/8005تتتار، 

  ق تتتامل "  لتتتن نظالتتت ، 5 اللتتتادةلتتتن  6اد وااعلتتتار بلوجتتتب الفقتتترةلتتتالللنوحتتتة للج تتتل اان
  ستتاهم لخت طتتة أو لرف تتة شتتركة أو ب د تتة أو عالتتة ل سستتة أو  دارة أ تتة بواستتطة أو لباشتترة،

 ااا عقار،ة شركة أو تأس سها في
ذ تتتة بوصتتتفها لالكتتتة لتتتر ول ألتتتوا  التنفيوحتتتو  طب عتتتة القتتترارات التتتتي تصتتتدر عتتتن الستتت طة 

الشركات واللنشآت التي تلت كها الدولة ل ك تة خاصتة، فانهتا ل ستت ع ت  طب عتة واحتدة، فتاذا 
رب علتل، ولت ل بوصتفها ست طة عالتة فتان ه القترارات بوصت  الست طة اادار،تة، صدرت هذ

                                                 
(
1
 .42ص 1م. 2119، ماري ضاهر/ الدولة، م.ق.إ. 2112تشرين األول  1تاريخ 22( م.ش. قرار رقم 

(2)T. C. 3 juillet 2000, S
ocié

té européenne de stationnement et CCI Paris, Rec p769.  
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ر الطا تتة القتترار الصتتادر عتتن وا،تت"  ف كتتون  ، 1سهتتذه القتترارات تخضتتس  حكتتام القتتانون الختتاف
والل تتتتتتاه بصتتتتتتفت  اللستتتتتت و  ا و  عتتتتتتن  دارة اللشتتتتتتتقات النفط تتتتتتة والتتتتتتذن ألرتتتتتت  جتتتتتتادا  لتتتتتتن 

, هتتو لتتن القتترارات التتتي تختترج عتتن لخصصتتات وتعو ضتتات لتتوظفين فتتي اللنشتتآت النفط تتة
 ا 8ساختصاف لج ل شورى الدولة

نلتتتا بوصتتتفها ستتت ط ة ألتتتا القتتترارات التتتتي تصتتتدر عتتتن الجهتتتة اادار،تتتة ا بوصتتتفها رب علتتتل وان
عالتتة أنتتار بهتتا القتتانون الستتهر ع تت  رعا تتة ألتتوا  الدولتتة ودرد الخطتتر عنهتتا وكتت  يتتد لتتن 

بعاده عنها، فت م القرارات هي  رارات  دار،ة     ا 3سيتهددها وان
صدور  رار لن جهة  دار،ة ا يخ س ع  ت  فتي كتل ا حتوا  "  و ضت اجتهادات لصر،ة بأن

نلا ي  ام حت  يتحق  لت  هتذا الوصت  أن  كتون كتذلم وبحكم ال اوم وص  القرار اادارن، وان
بحسب لوضوع  وفحواه، فاذا لا دار القرار اادارن حو  لسألة لن لسا ل القانون الختاف 

 ،أ تتا  كتتان لصتتدره ،أو تع تت  بتتادارة شتتخف لعنتتون ختتاف ختترج لتتن عتتداد القتترارات اادار،تتة
   ا 4س"ولهلا كان لو ع  في لدارج الس م اادارن 

أبو العينين ينتقد هذا اللو   ااجتهادن، لعتبرا  أن اتجاه اللحكلة اادار،ة  ا أن دا لاهر 
الع  ا  ل  لحاولة وضس تصني  داخل القرارات اادار،ة بين  رار  دارن صادر في لسألة 
لن لسا ل القانون العام و رار صادر في لسألة لن لسا ل القانون الخاف يتعار  لس 

الدولة بجوار اللحاكم العاد ة ل نظر في لشروع ة القرارات ا سال الوا عي لوجود لج ل 
اادار،ة لذا ا يتصور أن يتخ   لج ل الدولة عن نظر اللنااعات الناش ة عن  رار  دارن 
تحت دعوى أن  يتع   بألر أو شأن خاف فالقرار صادر عن س طة  دار،ة و حلل 

ي لرف  عام فال يجوا النظر  ل  لقولات نفاذه و وة  لاال  وهو صادر عن س طة  دار،ة ف
ا أدى هذا ا لر  ل  اضطراب  واعد ااختصاف بين  ا ثر الذن صدر القرار تحق قا  ل  وان

ا وهذا اللنح  الفقهي كان ل  تأييدات اجتهاد ة حيث  5سالقضاد اادارن والقضاد العدلي
                                                 

م – د. حمدي عكاشة، ذكره: 22/1/1111ق تاريخ913/24( المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم1)
رجع سابق
 .39ص 

دولةال /، علي يوسف2112أيار  3تاريخ 2119-442/2112( م.ش. قرار رقم2)
وزارة الطاقة والمياه. -

 

م – د. حمدي عكاشة، ذكره: 24/9/1119ق تاريخ192/31( المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم3)
رجع سابق
 .39ص 

22/9/1199ق جلسة 11لسنة  1292( المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم4)
- 

المعنى  الحكم ، وبرات 29/1/1191ق تاريخ432/23المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم

22/2/1119ق جلسمة 29لسمنة 399الصادر بالطعن رقم
- 

29/2/1191ق جلسمة 21لسمنة  313المحكممة اإلداريمة العليما الطعمن رقمم
- 

المحكممة اإلداريمة العليما الطعمن 

م – د. حمدي عكاشةذكره:  29/1/1191ق جلسة 23لسنة  432رقم
رجع سابق
31و 29ص 

34و 
 
 32 

ب.  تتابعا
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 رار وا،ر الصحة   " ضت اللحكلة اادار،ة الع  ا في لصر وخالفا  اجتهادها الساب  بأن
هو  رار  دارن لن علل الس طة العالة ف لا تل ك   ،أحد العال ين في القطا  العامانتداب ب

ن ورد ابتداد  ع   وضس عالل في شركة ا تعتبر لن  لن أوج  التنظ م لال تصاد القولي وان
 ض   ا وأ ضا  في لبنان 1س"  ا شخاف العالة وا  عتبر الشخف اللنتدب لوظفا  عالا

القرار الصادر عن لجنة  دارة واستثلار لرفأ بيروت  في لراجعة  بطا لج ل شورى الدولة 
واللصد  لن وا،ر النقل بأن " لجنة  دارة واستثلار لرفأ بيروت " تتلتس بحقو  " شركة 

فلهلا تعددت أشكا   دارة اللرف  أ بيروت " صاحبة االت اا الساب ،  دارة واستثلار لرف
ستثلاره بالتعاون بين الدولة والقطا  الخاف والعام، ولهلا تنوعت الوسا ل وتعددت العام وا

ك ها تعلل ا شكا  واخت فت الهي ات اللس ولة وا جهاة وال جان ا لفر لن التس  م  ن 
وأن اللراجعة اللقدلة بشأن القرار اادارن الصادر عنها تخضس  بلوجب  وانين خاصة بها،
 ا  8سالدولة لصالح ة لج ل شورى 

و قارب التدكتور لتاهر أبتو العينتين أصتل ااشتكال ة، فهتو لقتنتس بأنت  لت ل لتن اللنطقتي أبتدا  
وحيتتتد هتتتو أن  أن نحجتتتب عتتتن  تتترار لتتت  كتتتل لواصتتتفات القتتترار اادارن هتتتذه الصتتتفة لستتتببٍ 

العتتتدليا  ننتتتا بهتتذا اللنطتتت  غيتتتر القضتتاد اللشتتتر  أو القضتتتاد أرادا  دخالتت  فتتتي اختصتتتاف 
ن  تد رعطنتتا بتدون لبتترر بتين  اب  تتة الطعتن ألتتام لج تل شتتورى الدولتة وعتتين صتتفة الست  م نكتتو 

القرار اادارن، لس أننا أثبتنا في كل لطارل هذه ا طروحة أن القرار القابل ل طعن هتو جتاد 
لتتن لنظولتتة القتترار اادارن وهتتو لتت ل كتتل تطب قاتتت  وأعطينتتا العديتتد لتتن ا لث تتة عتتن  تترارات 

 ابطا  وتحتفا بخصا ف القرار اادارنا  دار،ة ا تقبل طعن ا
نقتتو  بتتأن القتترارات التتتي تصتتدر عتتن هي تتات عالتتة بصتتفتها  ا لتتة بتتادارة أعلتتا  وفقتتا  لهتتذا، 

ل قانون الخاف، فانها تبق  لحتفظة بصفتها كقرارات  دار،ة حت  ولو دخ ت فتي اختصتاف 
وعنتدلا تخضتس اادارة   ل ل في القتانون الختاف أست وب القترار اادارن،  ذالقضاد العدليا 

 حكتتام القتتانون الختتاف فهتتذا  عنتتي أنهتتا تتصتترذ بلوجتتب تصتترفات القتتانون الختتافا ولكتتن 

                                                 
منشمورات دار  -الكتما  األول -دعموى اإللغماء أممام القضماء اإلداري -ذكره: أبو العينمين، دمحم 12/2/1112ق جلسة 22لسنة  199( المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم1)
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 ذا أصتتدرت  تترارات  دار،تتة فتتان هتتذا القتترارات تكتتون خاضتتعة ل قضتتاد العتتدلي بتتارادة اللشتتتر  
 ول ل  ن هذا القرار  د بدَّ  ج ده أو طب عت  وأصب  ذو طب عة أخرىا

 
 رارات المتخذة في إدارة األمالك  الخاصةثانيًا:  الق

 

جرت العادة ع   تقس م ألالم وللت كات ا شخاف العالين  ل  ف تين بحسب  -309
اندراجها في ا لالم العالة أو ا لالم الخاصةا فتشلل ا لالم العالة لجلو  ا لوا  

اط ، طر ، العالة اللنقولة أو غير اللنقولة اللخصصة  لا استعلا  الجل س سشو 
لا استعلا  لص حة عالة أو لرف  عام سلدارل، لحطات، حافالت،  لنتاهات عالة  وان
 صور عد ااا ال  ا وتتلتس بنظام  انوني سخار   غير لألوذ في القانون الخاف الذن 
 كرل عدم جواا التصرذ بها وعدم  اب يتها ل تقادم، واللنااعات التي تثار بشأنها تخضس 

 ا  1ساختصاف القاضي اادارن  ع   نحو طب عيٍ 
ألا ألالم اادارة الخاصة فتتناو  ا ش اد أو ا لوا  التي تل كها اادارة ل ك ة شبيهة 
بل ك ة ا فراد  لوالهم والتي يجوا لها لن ثمَّ  جراد عقود التصرذ ع يها بالب س أو الوعد 

لالم اللنقولة أو غير اللنقولة ا ت م ا  8سبالب س واللقا ضة والتأجير وااستثلار وغير ذلم
لألشخاف العالين التي ا تكون لخصصة استخدام العالة أو للرف  عام، فان هذه 
ا لالم الخاصة هي  اب ة ل تقادم والتصرذ وتخضس بالتالي ل قانون الخاف وتثار 

  ا 3سلنااعاتها ألام القاضي العدلي
فس  عندلا ي جأ الشخف العام  ل  بيد أن اختصاف القاضي اادارن سرعان لا  فر  ن

، أو في الناا  الذن يثيره  4س دارة ألالك  الخاصة عبر استخدال  الت ااات الس طة العالة

                                                 
34ص سابقمرجع  -الكتا  الثاني-القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات( 1)

.
 

R. Chapus.
-
 Droit administratif général, TI

 Op. Cit. p
828 no 1066. 

 .19بند 324ص  1193طبعة العام  -منشورات زين الحقوقية -رقابة القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة -د. ادوار عيد( 2)

، الحموي/بلدية 3/2/19، تاريخ 29؛ ش.ل. قرار رقم 23، ص1111، دمحم وسمير صبحي طرابلسي/بلدية بيروت، م.ق.إ. 21/1/1119تاريخ  11( م. ش. قرار رقم 3)

 .33، ص1111بيروت، م.ق.إ. 

(4) T.C. 8 février 1965, Martin, Rec.p811; C.E. 16 mars 1955, Ville de Grasse, Rec.p161. 
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 سل  بقطس أشجار الذن  قرار، كاللذكورةدارة الااالعلل اادارن اللنفصل عن عل  ات 
 ا  1سغابة تدخل في نطا  ألالم الدولة الخاصة

فتتان اادارة تعلتتد  لتت   صتتدار  تترارات تتع تت  بهتتذه ا لتتوا   ،م الخاصتتةوعختتال   دارة ا لتتال
 وتتتتدخل هتتتذه القتتترارات رغتتتم اعتبارهتتتا لتتتن القتتترارات اادار،تتتة فتتتي اختصتتتاف القضتتتاد العتتتدلي 

ستتت طات رفتتت   "أو،  8س"رفتتت  تتتتأجير عقتتتار تتتتابس ل ب د تتتة انشتتتاد لو تتت  ستتت ارات"  كقتتترار
 رار اللج ل الب دن الذن يوافت  ع ت   "أو،  3س"لشرو  خاف اللوان  ب س رلل الشواط   ل 

تنفيذ عقتد اللقاستلة وفقتا  ل شترور التواردة فتي العقتدا فتان هتذا القترار لت ل  ا تجستيدا  للو ت  
لصتالح ة فهتو يخضتس كالعقتد نفست   ،ولفهولهتا ل بنتود التواردة ف ت  ،الب د ة لن عقتد اللقاستلة

اللوافقتتة ع ت  ب تتس عقتتار تتتابس  لتتالم الب د تتة  تترار اللج تتل الب تتدن ب "أو،  4س"اللحتاكم العاد تتة
 ا 6س" رار اللصاد ة ع   الب س الحاصل أو عدم اللوافقة ع   ، أ, " 5س"الخاصة

 
أن ، و  رادتتينأن  دارة ا لالم الخاصة تجرن وفقا  لألست وب التعا تدن والتقتاد  ،اللبدأ -310
حستتب الع تتم وااجتهتتاد اللستتتلر هتتي ب ،العقتتود التتتي تتع تت  بتتادارة ألتتالم الدولتتة الخاصتتةهتتذه 

د لتخضتتس لتتن صتتالح ة اللحتتاكم العاد تتة  ن الدولتتة باجرا هتتا هتتذه العقتتود تنتتا  لنالتتة ا فتترا
 ا 7سلصالح ة اللحاكم العاد ة

يل بوا تظهر القرارات اادار،ة اللنفردة الطرذ في نطا   دارة ا لالم الخاصة،  ا ع ت  ست
فتخضتس بهتذه الصتفة اختصتاف القضتاد العتدليا لثتل  أنها  رارات لتص ة بعل  تة تعا د تة،

عنتتدلا ا  لكتتن  ،القتترارات التتتي تتختتذها اادارة تطب قتتا  ل شتترور التعا د تتة لاجتتارة وتنفيتتذا  لهتتا
فتتال  قبتتل الطعتتن بتتالقرار  نتت  ا  ستتتند  لتت   ،فصتت ها عتتن ا ستتال التعا تتدن التتذن تستتتند  ل تت 

، وا يتع ت  بتالقرار بوصتف  علتال   دار،تا  صترفا  وا سبب لستقل عن العقد والعال ات التعا د ة

                                                 
(1) C.E. 3 mars1975, Courriere, AJDA 1975, 233, Chron. Franc et Boyon

.
 

(2) C.E. 18 mai 1928 , laurens- D. 1928. 3. p65 note Waline. 

(3)C.E. 21 novembre 1988, S.A.R.L. Cetra c/ Port autonome de Saint Nazaire, Rev. Adm. 1988 p529 note Terneyre. 

 .11با  القضاء العدلي ص 1191، بلدية الشويفات/علي سلمان ورفاقه، م.إ. 1199أيار  11تاريخ 41( م.ت. قرار رقم4)

 .11ص 1129، روز توما/ الدولة وبلدية صوفر، م.إ. 1129شباط  21تاريخ 114( م.ش. قرار رقم 2)

 .11بند 399ص  1193طبعة العام  -منشورات زين الحقوقية -رقابة القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة -د. ادوار عيد( 9)

(
9
وزارة المالية  -ل/ الدولة، جان جبراي1142كانون الثاني  19تاريخ  1م.ش. قرار رقم ( 

، مجموعة قرارات مجلمس 

441ص  1142-1141شورى الدولة 
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م هتتتذا  1س لكتتتن بالتتتتالي فصتتتل هتتتذا القتتترار عتتتن ا ستتتال التعا تتتدن التتتذن يرتكتتتا  ل تتت  ا و،تتتدع  
ااجتهتتاد وجهتتة نظرنتتا القا  تتة باحتفتتاظ القتترار بصتتفت  اادار،تتة، وأن عتتدم  اب يتتت  ل طعتتن هتتو 

اف، وهكتتذا ردَّ القضتتاد التتدعوى بستتبب بستتبب اتصتتال  بعلتتل تعا تتدن فتتي  طتتار القتتانون الختت
بتتة، ولتت ل  ن هتتذا القتترار ا ينتلتتي  لتت  ف تتة  وجتتود دعتتوى لواا،تتة وانتلتتاد القتترار لعل  تتة لركَّ

 القرارات اادار،ةا
وبالفعل استردَّ القاضي اادارن اختصاص  في الطعن بقرار لتصل بعل  تة تأجير،تة، و ضت  

لتس تهتا اللنفتردة بفست  عقتد  جتارة ألالكهتا الخاصتة، بأن   دام اادارة ع    صتدار  ترار باراد
أن العقود اللتع قة بادارة ا لالم الخاصة العا دة لادارات العالة هتي عقتود خاصتة تخضتس 

لتتس فر تتاد العقتتد لتتن ا فتترادا فهتتذا الوضتتس القتتانوني ا  ، وتتستتاوى فيهتتا اادارةل قواعتتد اللدن تتة
ع تت  حتت   نتتفٍ وجتود  تنفيتذ العقتتود الخاصتتة، وأنيجيتا لتتادارة استتتعلا  ست طتها العالتتة فتتي 

نلا  فست  لهتا لجتا  الرجتو   لت   اضتي  ،ا يوليها س طة للارست  لن جانب واحد ،الفس  وان
ا لتذا فتان القترار اللطعتون ف ت   ذ  ضت  بفست  عقتد ااجتارة لتن جانتب بفستخ العقد ل لطالبة 

 ا  8سبطا واحد  كون لشوبا  بتجاوا حد الس طة وبالتالي لستوجبا  اا
في هذا الحكم لم يرد لج ل شورى الدولة هذه القض ة لعدم ااختصاف باعتبتار أن كتل لتا 
نلتتا أبطتتل  تترار الفستت  ع تت  أنتت   يتع تت  بتتالعقود الخاصتتة لتتن اختصتتاف القضتتاد العتتدلي، وان

ن  أ ضتتا   تترار  دارنا وهتتذا الحكتتم يثبتتت  بتتأن القتترارات اللنفتتردة الطتترذ تبقتت   تترارات  دار،تتة وان
 صادرة في  طار عال ة تابعة ل قانون الخافاكانت 

القاضتي العتدلي القترار اللتصتل بعال تة تأجير،تة  اادارن، ف قتد جترَّد    القاضتيوعخالذ لو 
بأن  رار وا،تر اللتا  القاضتي بفست  عقتد  و ض لن كل  وت  التنفيذ ة واعتبره كأن  لم  كن، 

فانت  ا ينتتج أن لفعتو   ،حكتم القتانون  يجار لتس أن هتذا العقتد  ستتفيد لتن التلديتد االاالتي ب
هتو بتدون لفعتو  ع ت   ، انوني، وأن هذا القرار شأن اارادة الصادرة عن أن فرٍد لتن ا فتراد

 ا   3سالعقد الللدد بفعل القانون وا يتلتس بأ ة  وة تنفيذ ة

                                                 
 .111ص 1194، الياو صيبعا/ الدولة اللبناني ـ وزارة الزراعة، م. إ. 1194حزيران  11تاريخ 911( م.ش. قرار1)

 .131ص 1194، توفيق وهبة/ الدولة اللبنانية، م.إ. 24/3/1194تاريخ 412( م.ش. قرار رقم2)

 . 12با  اإلدارة أمام القضاء العدلي ص 1193م.إ.  1193أيلول  11( منفرد مدني قرار تاريخ3)
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 دارة ألتتتتالم الدولتتتتة والب تتتتد ات الخاصتتتتة  حكتتتتام القتتتتانون الختتتتاف، بستتتتبب  عتخضتتتتوهكتتتتذا 
ا الثنا ي، فهتذه اادارة تتتمو وفقتا   حكتام العقتود أن بالتقتاد  رادتتين، ولت ل بتارادة اادارة طابعه

لنفتردة ا وعهتتذا االتقتتاد لتارادات ا  كتتون ل قتترار اادارن لكانتتا  وهتو اللتصتت  بطتتابس اانفتتراد 
ذ وااست ثارا  ام القتانون أن يتعا تدوا وفقتا   حكت لن الح  العتام، لألشخاف اللعنو،ين  ح و وان

ذا لتا ترافت  لتس عدل تالعقود لن اختصاف اللحاكم الهذه الخاف فتكون جل س   برالهتا، ة، وان
تبعتا   تطب قتا  اللحتاكم هتذه نفيذا  لهذه العقتود، فانهتا تخضتس اختصتاف ت دار،ة   راراتٍ صدور 

 ن  ولتو جتترى العقتد بطر،قتتة اللتااد الع نتتيحتت   ، 1سلنظر،تة ا علتا  اللتصتت ة بعل  تة لركبتتة
نلا هي لضتلان نااهتة  دارة للت كتات  هذه اللعال ة ا تبد  صفة العقد لن خاف  ل  عام وان

 ا 8سالدولة
 اب ة لطعن اابطتا  لتجتاوا حتد الست طة  ذا ألكتن فصت ها عتن العقتد الخاضتس  تصب ولكنها 

 تترار اللج تتل الب تتدن التتذن حيتتث  عتبتتر لنفصتتال  عتتن العقتتد الختتاف  "،  3سل قتتانون الختتاف
 ا   5س" رار  جااة  برام عقد"، أو  4س"ا تأجير أر  تابعة  لالم الب د ة الخاصةيجي
 

 أوامر التحصيل ثالثًا: 
 

بتتتدفس ألتتتوا  نقد تتتة،   لاالتتتا   تتترارات  دار،تتتة لتضتتتلنة أوالتتتر التحصتتتيل هتتتي عبتتتارة عتتتن  -311
،  نهتا وتتج   فيها بوضول لظهر الت اا الس طة العالتة باتختاذ  ترارات نافتذة بصتورة ت قا  تة
 ا  6ستتضلن تعبير عن  رادة اادارة بالاام اللدين بدفس لب   لن اللا  بلوجب ألر تنفيذن

أن  بتيَّن بوضتول،التذن  ،كلا ورد في أكثر لن لوضٍس ساب ، وعخاصٍة حكتم لج تل القضتا ا
، ضتتتتلن  7ستعيتتتتين صتتتتالح ة القضتتتتاد اادارن والقضتتتتاد العتتتتدلياللشتتتتتر  وحتتتتده التتتتذن  ل تتتتم 

                                                 
 .11با  اإلدارة أمام القضاء العدلي ص 1121وزارة األشغال العامة، م.إ.  -، نجال الفغالي/ الدولة 1121آذار  29تاريخ 21( م.إ.خ. حكم رقم 1)

(
2
وزارة المالية  -، جان جبرايل/ الدولة1142الثاني كانون  19تاريخ  1م.ش. قرار رقم ( 

، مجموعة قرارات مجلمس 

441ص  1142-1141شورى الدولة 
. 

(
3
)C.E. 29 avril 2002, Sté Apsys international et a., AJDA 2002 p419.

  

(
4
)T. C. 4 novembre 1991, Ginter, Rec. p476CAA Nancy, 19 décembre 2002, 

Jacques, Rec. p652.  
(

5
)T. C. 14 février 2000, Cne Baie-Mahaut et Sté Rhoddlams, Rec. p747.  

(6)
 G. 

Pellissier - Les titres exécutoires doivent comporter les nom, prénom, qualité et signature de leur auteur- AJDA 2007 p. 686s. 
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ارتتأى اللشتتر  أن يجعتل اختصتاف الطعتن فتي ا والتر التحصتي  ة ولقتد ور،ةا الحدود الدستت
لتتن  تتانون اللحاستتبة العالتتة ع تت  أن  45جتتاد فتتي اللتتادة فلتتن اختصتتاف القضتتاد العتتدلي، 

جتراد اللالحقتة بشتأنها  ،"ديون الواردات التتي لتم تعتين القتوانين النافتذة تصتفيتها، وتحصتي ها وان
تتت ،رها ر تتت ل اادارة اللختتتتففتصتتتف  بلوجتتتب أوالتتتر تحصتتتيل  صتتتد ل وفقتتتا  لألصتتتو  وتحصَّ

اللتبعتتة فتتي تحصتتيل الضتترا ب اللباشتترة والرستتوم الللاث تتة لهتتا"ا وع تت  أنتت  " لكتتن ااعتتترا  
ع   ألر التحصيل ألام اللحتاكم العدل تة الصتالحة فتي لحتل   التة اللعتتر  ختال  شتهر،ن 

و تتتت  ااعتتتتترا  تنفيتتتتذ ألتتتتر لتتتتن تتتتتار،  تب  تتتت  اللتتتتدين شخصتتتت ا  أو فتتتتي لحتتتتل   التتتتت ا وا ي
 التحصيل  ا  ذا  ررت اللحكلة ذلم ك  ا  أو جا  ا "ا

 لتحصتتيل العالتتة اادارات  ل تت  ت جتتأ ،لنفتتردة لشتتي ة عتتن صتتادر علتتل هتتو التحصتتيل ألرفتت
 النافتتذة القتوانين تعتين لتم واردات أو رستوم أو بضتترا ب واللتلث تة ،الريتر بذلتة اللترتبتة ديونهتا
 التتي اللباشتر اادارن  العلتل للارستة وستا ل لتن وستي ة  عتبتر وهوا لتحصي ها خاصة طر ا  
 القضتتتاد  لتتت  ال جتتتود بتتتدون  تتتت لباشتتترة التنفيتتتذ بقاب  تتتة ،تلتتتتسو ، اادارن  القتتتانون   واعتتتد أ رتهتتتا
 ط اتت  فتي  حلتل  دار،تا    جترادا   يجستد أنت  بلعن  ،االاام طابس و،رتدن ت القاب  ة هذه اكساب 
 ا 1سالعال ة صاحب بذلة لال ا   لوجبا   ترتيب  لعر  في واالاام النفاذ لعاني

ورغتتتتم أن أوالتتتتر التحصتتتتيل هتتتتي بطب عتهتتتتا  تتتترارات  دار،تتتتة، فتتتتان اللشتتتتتر   ضتتتت  باعطتتتتاد 
 عتة هتذا ااختصاف ل لحاكم العدل ة ل بتت فتي ااعتترا  ع ت  ألتر التحصتيل، لتجتاواا  طب

هتتو ديتتن و ا لتتر لتحصتتي  ، ستتتند  لتت  لوضتتو  التتدين التتذن صتتدر ا لتتر التتتي هتتي  دار،تتة، وا
 ا 8سلترتب لادارة ع   ا فراد

وبستبب هتتذه الصتالح ة ااستتتثنا  ة، التتي أن طتتت باللحكلتتة اللدن تة، فتتان ع يهتا تقيوتتدا  بحتتدود 
 أن لتن أن ااستتثنا  ة، صتالحيتها انعقتاد لقولتات تكالتل لتن عفوا   تهذا ااستثناد، أن تتثبَّ 

 ،فاعيتلل لتن لهتا لتا فتأنتج التحصتيل أوالتر شتكل تختذا  دارن   جتراد ع   انصب ااعترا 
 بتين ااختصتاف توا،تس  واعتد يختر   ااستتثنا ي اللحكلتة هتذه اختصاف أن  ل  ذلم ولرد

                                                 
. ذكره: 2/1/1192تاريخ  1( الغرفة االبتدائية في بيروت ـ الخامسة ـ قرار رقم 1)

د. عفيف 
شمس الدين في كتا  المصنف في اختصاص القضاء العدلي في 

423القضايا اإلدارية   ص
.
 

 .113بند 431ص  1193طبعة العام  -منشورات زين الحقوقية -رقابة القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة -دوار عيدد. ا( 2)
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 ا   1ستحصيل ألر بشأن ناا  يثار عندلا اادارن  القضاد وعين العدلي القضاد
استتقالا  ألتام القضتاد فانهتا ا تقبتل الطعتن  ،القرارات اادار،ة اللتص ة بتألر التحصتيلوعن 

 الصتادر القرارفت"اادارن،  نها لتص ة بعل  ة لركبتة خاضتعة اختصتاف القضتاد العتدليا 
  لتتتتر ديدا  العالتتتتة وتستتتت ل لواانتتتتة  يتتتترادا   لتتتتن اللتتتتا  لب تتتت  أختتتتذاللتضتتتتلن و  اللتتتتا  واارة عتتتتن

الفصتتتل فتتتي  يختتترج، التحصتتتيل ستتتند عتتتن فصتتت    لكتتتن االتتتذن  القتتترار، فتتتان هتتتذا التحصتتتيل
بتتتتترد   "  لهتتتتتذا  ضتتتتت  لج تتتتتل شتتتتتورى الدولتتتتتة ا 8ساادارن  القضتتتتتاد صتتتتتالح ة عتتتتتنوعيت  لشتتتتتر 

ااعترا  ع   كتاب ر  ل لحاسبة واارة الصتحة العالتة واللتضتلن ط تب  عتادة التعتو   
اللقبو  ااا،  ن  ا  شكل القترار النافتذ التذن لتن شتأن   لحتا  الضترر لباشترة وأنت  صتدر 

لط وب  عادت   عود ل جهة اللستدع ة ااعتترا  ع  ت  ألتام ف لا بعد ألر تحصيل باللبال  ال
ألتتر تحصتتيل الصتتادر عتتن واارة اللال تتة  عتتتر  ع  تت  كلتتا  ضتت  بتتأن  ، 3س"اللحتتاكم العدل تتة

 ا   4س"ألام اللحكلة العدل ة الصالحة
، فتان لج تل شتورى الدولتة  كتون  ذا كتان ألتر التحصتيل صتادر عتن غيتر ذن صتالح ةألا 

 الصترف ات لصت حة ر ت لالصتادر عتن كتتاب صتل بصتحت ، لثتل الصاحب ااختصتاف ل ف
 دون  تريبتهتتتا أ تتتام عتتتن اللدع تتتة  بضتتتتها التتتتي الرواتتتتب استتتترداد بالتتتدفس ألتتترا   يتضتتتلنالتتتذن 
 العلول تة اللحاستبة  تانون  لتن 32 اللتادة ن  ،اا هو صادر عن ست طة غيتر لختصتةلبرر
جتراد تحصتي ها طتر   وا نظلة لقوانينا تعين لم التي الوارداتأن  ع   تنف الثان ة فقرتها  وان

ولتتم يتقبتتل القاضتتي العتتدلي  ا 5ستحصتتيل ستتندات اللال تتة وا،تتر بهتتا يتتنظم ،بشتتأنها اللالحقتتات
صتتتدور أوالتتتر التحصتتتيل عتتتن ستتت طة غيتتتر صتتتالحة ا فكتتترة عتتتدم اختصاصتتت ، و ضتتت  بتتتأن 

 صتادرال التحصتيل ستندثمَّ أبطتل  حجب اختصاف  اللحاكم العدل ة في  بطالها لهذه الع ة، 
 ا 6سلع ة عدم ااختصاف بدا  لن الوا،ر العام اللدير عن
 

                                                 
ا. 2/1/1192تاريخ  1( الغرفة االبتدائية في بيروت ـ الخامسة ـ قرار رقم 1)

لمصدر نفسه.
 

222ص 1111وزارة المال، م.إ. -عبر الشرق/ الدولة ، تفليسة جوزف منير وشركة1119تشرين الثاني  1تاريخ  121( م.ش. قرار رقم 2)
.
 

 .91ص 1191، الدكتور جبرائيل سكاف/ الدولة، م.إ. 1191حزيران  24تاريخ  291( م.ش. قرار رقم3)

 .329ص2م 1112، وكاالت كوستا بابابولس/ الدولة، م.ق.إ. 1114آذار  1تاريخ 212( م.ش. قرار رقم4)

 .11ص 1194وزارة المالية، م.إ. -، أوديت مكرزل/ الدولة1194آذار  31تاريخ 441( م.ش. قرار رقم 2)

ذكرهمما:  1194تشمرين الثماني  21تماريخ  11محكممة التمييمز المدنيمة الرابعمة قمرار رقمم  -1191حزيمران  9تماريخ  212( استئناف بيروت قرار رقم 9)
د. عفيمف 

ا اإلدارية  شمس الدين في كتا  المصنف في اختصاص القضاء العدلي في القضاي
 -مرجع سابق

 .412و 411ص
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 الفصل الرابع:

 قرارات الهيئات الخاصة الخاضعة الختصاص القضاء اإلداري
 

خضتتتو   تتترارات صتتتادرة عتتتن أشتتتخاف القتتتانون الختتتاف اختصتتتاف القضتتتاد كتتتان  -318
قتتتد أشتتترنا ف لتتتا ستتتب  أن  ل جتتتد  فتتتي القتتتانون اادارنا ف اادارن، هتتتو أكثتتتر اللستتتا ل اللثيتتترة

وأن اجتهتاد هتذا القضتاد  ،اختصاف القضاد اادارن  نلا يتلحتور حتو  الطعتن بقترار  دارن 
 ولسب  صتر،حا  كتان أ  دارنٍ  لستقر  ع   رد   كل لراجعة لا لم تكن واردة بشكل  طعٍن بقرارٍ 

ن  عنتي عتدم اختصتاف لج تل شتورى الدولتةا ضلن ا ا وهذا  عني بأن عتدم وجتود  ترار  دار 
والذن  عني لن جل تة لتا  عن ت  بأنت   ذا لتم  كتن  ،هذا هو اللبدأ ا سال في القانون اادارن 

ولنها صدوره عن س طة  دار،ة فان هذا القرار ا  كتون لتن  ،ل قرار خصا ف القرار اادارن 
تبتتتار  تتترارات صتتتادرة عتتتن اختصتتتاف القضتتتاد اادارنا فكيتتت   لكتتتن تجتتتاوا هتتتذا اللبتتتدأ واع

هي تتتات لتتت ل لهتتتا صتتتفة الستتت طة اادار،تتتة بأنهتتتا  تتترارات  دار،تتتة أو  تتترارات  اب تتتة ل طعتتتن ألتتتام 
 اللحاكم اادار،ة؟

 ستتتط س أن  فتتتر   ،ا أخفتتي أننتتتي لتتم استتتتطس تقبتتل فكتتترة أن شخصتتا  لتتتن القتتانون الختتتاف
فتتي ااجتهتتاد  ا أن ذلتتم لتتم بارادتتت  اللنفتتردة أوالتتر جبر،تتة ع تت  ا فتترادا ولتت ن لتتم أجتتد تأييتتدا  

 لنعنتتي لتتن لتابعتتة اللستتير   تتو  بأنتت  لتت ل صتتح حا  بتتأن اختصتتاف لج تتل شتتورى الدولتتة 
لرتبط بالت ااات الس طة العالة، فالنف واض  وااشتارة أوضت   لت  أن ااختصتاف لترتبط 
بقرارات صادرة عتن ست طة  دار،تةا ولت ن أراد اللشتتر  أن يتدخل أعلتا  خاصتة بتنٍف صتر،  

أو بتالعكل فهتذا شتأن  وع ت  اللحتاكم االتتاام، وألتا عنتد  ،لن اختصاف القضاد اادارن ض
فالشتتتخف  ،للشتتتتر  لق تتب  واعتتتد ااختصتتافاغلتتو  التتتنف فتتال  لكتتتن التحتترن عتتتن ن تتة 

الخاف ا  لكن أن  صدر  ترارات  دار،تة  نلتا لتن الللكتن باجتااة تشتر،ع ة  خضتاع  لر ابتة 
 ثنادا القضاد اادارن ع   سبيل ااست
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وعند غلو  النف نفسره وفقتا  ل لبتادد اللعتلتدة فتي  ضتا ا الل سستات العالتة ااستتثلار،ة 
التي أراد اللشتر   خضا  جاد لن نااعاتها ل قانون الخاف، ف كون لن  ك   لن أشتخاف 
القتتانون الختتاف بلستتا ل  ر،بتتة لتتن هتتذه التتتي تلارستتها الل سستتات العالتتة ااستتتثلار،ة هتتي 

 ل قضاد العدلي وفقا  ل ن ة الواضحة ل لشتر  ول ل الن ة اللفترضةا لسا ل خاضعة 
فتتأن لنطتتٍ  لتنتتا ٍ ،  تترارات  دار،تتة صتتادرة عتتن ل سستتات عالتتة استتتثلار،ة تكتتون خاضتتعة 
اختصتتاف القضتتتاد العتتتدلي، ثتتتمَّ نقتتتو  بتتتأن  تتترارات الهي تتتات الخاصتتتة اللك فتتتة بتتتادارة لرافتتت  

ي اادارن؟ وكيت  أجانتا الجلتس بتين ستطوة عالة استثلار،ة هي خاضتعة اختصتاف القاضت
 اللا  وسطوة الس طة؟؟

فتتان كتتل علتتل صتتادر عتتن شتتخف لتتن أشتتخاف القتتانون الختتاف يبقتت   ،لتتن حيتتث اللبتتدأ
ا ولتتتن  1سعلتتتال  خاضتتتعا  ل قتتتانون الختتتاف حتتتت  ولتتتو وافقتتتت ع  تتت  أو صتتتدَّ ت  الستتت طة العالتتتة

ن الفقهتتاد وااجتهتتاد لتتن  صتتف   كتتون لهتتذا القتترار بتتأن شتتكٍل صتتفة القتترار اادارن، بتتل  ن لتت
ا حتت  ولتو كتان هتتذا  3س، أو ع ت  أبعتد تقتدير لجترَّد لتن كتل أثتر  تانوني 8سبأنت  عتد م الوجتود

الشتتخف لك َّتت  بتتتألين اللنفعتتة العالتتة فهتتذا لتت ل شتترطا  كاف تتا  اعتبتتار  تترارات هتتذه الهي تتة 
 ترارات الهي تات الخاصتة، ا بل ولو صاد ت الس طة اادار،ة أو أجاات  4سبأنها  رارات  دار،ة

، ألتتتتا  تتتترار  5سفتتتتان هتتتتذه القتتتترارات ا تكتستتتتب بهتتتتذه اللصتتتتاد ة أو اللوافقتتتتة ل طب عتتتتة اادار،تتتتة
 ا   6ساللصاد ة أو ااجااة ف   الصفة اادار،ة

 
اذ القتترارات اادار،تتة هتتي الستت طة العالتتة ، أن الستت طة الصتتالحة اتختت 7سكنتتا  تتد ذكرنتتا -313

دارن  عتترَّذ وفقتتا  ل لع تتار العضتتون، أن أن لصتتدر القتترار يجتتب أن وأن القتترار اا اادار،تتة،
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 كتتون حتتا اا  لصتتفة الستت طة اادار،تتة، وعنتيجتتة هتتذا التح يتتل فانتت  ا  كتتون لال لتتا  لتتس النظتتام 
و،توافت  هتذا  ا 1سالقانوني، أن  كون القترار اللنفترد التذن تصتدره هي تة خاصتة هتو  ترار  دارن 

رفت  الخ تط أو اللتاج بتين القتانون الختاف والقتانون العتام،  اللو   لس التوجت  الفقهتي نحتو
وكتل لنهلتا هتو ختارج عتن نطتا  ااختر، وفكترة الخ تط  ،فف تم كتل لتن القتانونين هتو لخت ت 

، خاصتتة   ذا تتتذكرنا بتتان القتتانون اادارن هتتو  تتانون اادارة  8سبالقواعتتد هتتو ألتتر غيتتر طب عتتي
ا ولتتتن غيتتتر  3ستحكتتتم أعلتتتا  هتتتذه اادارة ن  ضتتتس القواعتتتد التتتتيالعالتتتة أو هتتتو القتتتانون التتتذ

تتتس ل سستتتة خاصتتتة  حكتتتام القتتتانون العتتتام للجتتترد أنهتتتا تعا تتتدت لتتتس  اللقبتتتو  أ ضتتتا  أن ن خض 
اادارة بلوجتتتب عقتتتد الت تتتاا ادارة وتستتتيير لرفتتت  عتتتاما فيبقتتت  اللشتتتتر  ا اادارة هتتتو التتتذن 

دا لتا  ااجتهتاد يتردو   تراره  ل م تعيين اللراف  العالة التي تدار لن هي ات القانون الخاف، و 
ولتت ل  لتت  التنظتت م اادارنا وفتتي كتتل ا حتتوا  فتتان وجتتود هي تتات  ،بهتتذه الحق قتتة  لتت  القتتانون 

خاصتتتتة لك َّفتتتتة بتتتتادارة لرافتتتت  عالتتتتة طتتتترل جل تتتتة أستتتت  ة لبد  تتتتة كتتتتادت تهتتتتاو أستتتتل القتتتتانون 
 ا 4ساادارن 

أن وجتتتود ل سستتتات غيتتتر أن لج تتتل الدولتتتة الفرنستتتي أصتتتدر عتتتدة  تتترارات اعتبتتتر بلوجبهتتتا 
خاصة لك َّفة بتسيير وتنفيذ لراف  عالة ول ن حت لهذا الرتر  الت تااات الست طة العالتة التتي 
تجيتتا لهتتا اتختتاذ تتتدابير تنظ ل تتة أو فرد تتة بلشتتي تها اللنفتتردة، فتتان هتتذه القتترارات هتتي  تترارات 

عضتون، ذلتم ا أن لن الفقهاد لن اعتبر أن لج تل الدولتة لتم يخترج عتن اللع تار ال  دار،ة، 
ولتتتس ذلتتتم لتتتم ا  5سأن هتتتذه الهي تتتات الخاصتتتة اللك فتتتة بتتتادارة لرافتتت  عالتتتة هتتتي هي تتتات  دار،تتتة

ففتتي اجتهتتادات أختترى كتتان  عتبتتر أن تك يتت   ، ظهتتر ااجتهتتاد لتلستتكا  دا لتتا  بهتتذا اللو تت 

                                                 
(

1
)  J.F. Lachaume- Quelques remarques sur les critères de l'acte administratif 

exécutoire émanat d'organismes privés gérant un service public administratif- 

Mélanges Stassinopoulos- LGDJ 1974 p95. 
(2)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, Op. Cit T1 p6

58 et 694
. 

(3)
 
Ch. Eisenmann – O

p. Cit. 
p
98

. 

(4)
 
Ch. Eisenmann – O

p. Cit. 
p
668-669

. 

(
5
)  J.F. Lachaume- Art.Pr. p96 
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وا  ،بتادارة لرفت  عتام لت ل شترطا  كاف تا  لترييتر طب عتت  القانون تةالخاف شخف لن القانون 
 ا   1سل  أن  صدر  رارات  دار،ة كون 

و بتتل بحتتث اللو تت  الفقهتتي وااجتهتتادن حتتو  طب عتتة القتترارات الصتتادرة عتتن هي تتات خاصتتة 
هي تتتات ا تصتتتاد ة واجتلاع تتتة التتتتي تتختتتذ تتتتتول   دارة لرافتتت  عالتتتة، نشتتتير  لتتت  تعتتتاظم دور 

كراه تتة بحتت  ا فتتراد، بتتل تكتتون اادارة نفستتها ل التتة بلقتتررات  هتتذه الهي تتات  تترارات  جبار،تتة وان
لقتتترارات هتتتتذه الشتتتركات أو الهي تتتتات اا تصتتتتاد ة  تنفيذ تتتتةفتتتي بعتتتت  ا ح تتتانا وهتتتتذه القتتتوة ال

لت  ل  هي ات عالة حت  ولتو كانتت تستاهم فتي  ،وااجتلاع ة ا  عني بأن هذه الهي ات تحوَّ
تستتتيير لرفتتت  عتتتام كالنقابتتتات وااتحتتتادات الر،اضتتت ة والجلع تتتات ذات النفتتتس العتتتام، وشتتتركة 

الشتتتر  ا وستتط وشتتتركة ت فا،تتون لبنتتتان س بتتل استتتتعادة الدولتتة كالتتتل أستتهلها  وشتتتركة  طيتتران
ستتتوليدير التتتتي تتتتدير لنطقتتتة وستتتط بيتتتروت وشتتتركة ستتتوك ين التتتتي تتتتتول  لرفتتت  النظافتتتة فتتتي 
لنتتاط  كبيتترة فتتتي لبنتتان ولنشتتآت التتتنفط التتتي تتتتدار وفقتتا   حكتتام القتتتانون الختتاف وشتتتركات 

 ت الخ و ةااا االخ يون التي تدير لرف  ااتصاا
ن كانتتت تلت تتم  لكان تتات غيتتر   ن هتتذه ا لث تتة عتتن هتتذه الهي تتات ااجتلاع تتة واا تصتتاد ة وان
عاد تتتة فتتتي  دارة اللرافتتت  العالتتتة، فهتتتذا ا  عنتتتي أبتتتدا  أن لتتتا  صتتتدر عتتتن هتتتذه الهي تتتات لتتتن 
لقتتررات هتتي  تترارات  دار،تتة، افتقادهتتا لعنصتتر أساستتي هتتو صتتدور هتتذه القتترارات عتتن ستت طة 

  دار،ةاعالة 
 

افتقتتاد عنصر "صتتدور القتترار عتتن ستت طة  دار،تتة" ينفتتي نف تتا   اطعتتا  أن  عتبتتر هتتذا  ن  -314
التصرذ  رارا   دار،ا  لهلا كانت طب عت  الخاصة أو عال ت  باللرف  العام طاللا أن اللشتتر  
ب أراد أن  ك     هي ات خاصة بادارة هتذا اللرفت ، فهتذا  فيتد بصتورة ضتلن ة أن اللشتتر  رغت

باخضتتتا  هتتتذا النشتتتار اختصتتتاف القضتتتاد العتتتدلي، ولتتتو أراد العكتتتل لتتتنفَّ صتتتراحة  ع تتت  

                                                 
(

1
) C.E. 23 janvier 1953, Andouin, JCP,II,7916; C.E. 5 février 1954, Société J. 

Perdrieux, Rec. p54; Cités par: J.F. Lachaume- Art.Pr. p96. et C.E. 2 janvier 

1959, Syndicat industriel d'utilisation et de transformation des fruits, pâtes de 

fruits et fruits secs, Rec p1; C.E. 15 avril 1964, Valentin- Cités par: Ch. Lavaille-  
L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit administratif 

Français- Op. Cit. p70. 
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اختصتاف لج تتل شتتورى الدولتة بتتالنظر فتتي هتذه التصتترفات، وألتتا  ذا لتم  فعتتل ذلتتم فاننتتا ا 
نوافتت  ااجتهتتاد أو  الفقتت  التتذن  حتتاو  أن  ري  تتر  واعتتد ااختصتتاف التتتي هتتي  واعتتد  لاال تتة 

 م ا  ل م القضاد تعدي ها أو ترييرهااتتع   باانتظام العا
 ولتتتتا يتتتتر،  بهتتتتذا الصتتتتدد أن هتتتتذا التفتتتتو   ينحصتتتتر فقتتتتط باللجتتتتا  اا تصتتتتادن والتجتتتتارن 

، أن فتتي اللجتتاات التتتي ذكرنتتا أن اادارة غالبتتا  لتتا تقتتدم ع تت  التصتترذ بشتتأنها وااجتلتتاعي
صترا  فتي  طتار كا فراد وتخضس اختصاف القضاد العدليا لذا فان هذا التفو   بقتي لنح

وفتتي لجتتا   ا 8س، وا يجتتوا أن يتعتتداه  لتت  غيرهتتا لتتن اللرافتت  1ساللرافتت  العالتتة ااستتتثلار،ة
العلل ااجتلاعي، نالحا بأن  ل ل كل النقابات هي  لاال ة، فهنتام النقابتات االاال تة وهتي 

لتتس أن كتتال اللنشتتأة بقتتانون، والنقابتتات ااخت ار،تتة، وهتتي التتتي ا يتتتول  اللشتتتر  تنظ لهتتا،  
 النوعين يتول   دارة لرف  اجتلاعي لهنيا

لتتذلم فتتان خضتتو  القتترارات الصتتادرة عتتن هي تتات خاصتتة اختصتتاف لج تتل شتتورى الدولتتة، 
 نلتتتا  كتتتون فتتتي حالتتتة وجتتتود نتتتف تشتتتر،عي  عطتتتي ااختصتتتاف ل قضتتتاد اادارن بالفصتتتل 

ة لرفتت  عتتام، بالنااعتتات اللتع قتتة بقتترارات أو تصتترفات صتتادرة عتتن هي تتات خاصتتة تتتتول   دار 
وبر تتاب التتنف الصتتر،  فتتان  واعتتد ا صتتو  تلنتتس ع تت  القاضتتي اادارن الفصتتل فتتي  ضتت ة 

ا كلتتا تلنتتس ع  تت  أن  ضتتفي ع تت  أعلتتا  هتتذه الهي تتات (3)أخرجهتتا اللشتتتر  عتتن اختصاصتت 
 صفة القرارات اادار،ة لن أجل أن تصب  خاضعة  اختصاص ا 

 تتتااات الستتت طة العالتتتة  نلتتتا هتتتي لتتتن ا لتتتور وهتتتذا نتتتابس لتتتن أن وستتتي ة القتتترار اادارن والت
الل تصتتتقة بالستتت طة اادار،تتتة، وعنتتتدلا نختتترج لتتتن نطتتتا  اادارة فاننتتتا نختتترج لتتتن ليتتتدان هتتتذه 
االت تتااات وحتتت  اادارة ذاتهتتا فهتتي تستتتط س أن تتخ تت  عتتن الت تتااات الستت طة العالتتة، وهتتذا 

اللجتا  دارة أن تخرج لتن حيث تستط س ااساب ، ال صلفالكثير الحدوث كلا أشرنا  ل   في 
ولكتتتتن ا  ستتتتتط س أن شتتتتخف لتتتتن أشتتتتخاف القتتتتانون  االحصتتتترن اللستتتتل  القتتتترار اادارن 

                                                 
(

1
)
R. Chapus- Droit administratif  général, Op. Cit T1 p

167 no 204.   
((2
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الخاف، لهلا كانت طب عة اللهلة التي  قوم بها، أن يدخل بارادت  عالم القتانون اادارن أو 
  ستخدم خاص ة القرار اادارنا  

شتتتخاف القتتتانون الختتتاف    نلتتتن ،ولتتتو فتحنتتتا هتتتذا البتتتاب  صتتتبحنا وفتتتي ظتتتل الخصخصتتتة
فتتتي ذلتتتم افت تتتات ع تتت  و خاصتتت ة القتتترار اادارن بلتتتا  لث تتت  لتتتن الت تتتااات الستتت طة العالتتتة، 

كتتتراههم ع تتت  اانصتتت ا  ا  هتتتداذ اللنفعتتتة واللصتتت حة العالتتتة نلتتتا  ،لصتتتال  اللتتتواطنين وان وان
 للصال  شركات خاصة وفي ذلم تحو،ر الس طة العالة للآرب خاصةا

ن اراف  العالة ا يتالدم لتس الطتابس الختاف ل هي تات الخاصتة، فاللفهولت دارة الل والسبب أن
بينلتا الثتاني يهتدذ  لت  الترع   ،عتةافا و  يهدذ للص حة الجل ،ن ا و  عن الثانيالتباعد

أن نشتتاٍر ختتاف ا  لكتتن أن  عتبتتر نشتتار لرفتت  عتتام، حيتتث تجاهتتل فتتواللصتت حة الذات تتةا 
عالتتة وحتتدها تل تتم  لكان تتة  دارة لرافتت  عالتتةا وأن لج تتل الدولتتة فتتي أحكالتت  أن الهي تتات ال

الخصخصتتتة أن  شتتترام وأن  ا 1سالهي تتات العالتتتة وحتتتدها تل تتتم ستتت طة  صتتتدار  تتترارات  دار،تتتة
القطتتتتتتا  الختتتتتتاف بتتتتتتادارة واستتتتتتتثلار اللرافتتتتتت  العالتتتتتتة وفقتتتتتتا   حكتتتتتتام القتتتتتتوانين اا تصتتتتتتاد ة 

، فتتتتتان طتتتتتابعي  م اللهنتتتتتي، ولتتتتتن  الهي تتتتتات الخاصتتتتتة دورا  فتتتتتي التنل تتتتتة والتنظتتتتت 8سوالتجار،تتتتتة
رغبتة لتن اللشتتر  لهتذا ظهترت القتانون اادارنا لس  واعد  اا يتالدلالتخصخف واللهن ة، 

لهتتذا   فتتتر  أن تخضتتس كتتذلم ، جعتتل هتتذه القطاعتتات خاضتتعة  حكتتام القتتانون الختتاففتتي 
 ا  ، لا لم  قرر اللشتر  خالذ ذلم قضاد العدليل

التتتواردة فتتتي هتتتذه ا طروحتتتة، بحيتتتث أن القتتتو  ورغتتتم هتتتذا التصتتتور اللنستتتجم لتتتس اللقتتتدلات 
باعتبار القرارات الصادرة عن هي ات خاصة هي  رارات  دار،ة  نلتا هتو  تو  ينتا   كتل لتا 

 تترارات صتتادرة عتتن هي تتات بتتأن خضتتو   ، لتتن رأىستتب  أن   نتتاه، فتتان لتتن الفقتت  وااجتهتتاد
 القرارات اادار،ةا ،  لنحها طب عة خاصة اختصاف القضاد اادارن 

 ضلن الفقرتين ااتيتين وسنبحث هذه اللوضوعات 
  الفقرة ا ول   التأرج  بين لع ار  دارة اللرف  العام والت ااات الس طة العالة

  الفقرة الثان ة  نلاذج عن هي ات خاصة لك فة بادارة لراف  عالة

                                                 
(1)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif,O

p. Cit
, T2 p.

158.
 

(
2
) S. Mannai - La commission de la privatization- AJDA 1997 p551 . 
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 الفقرة األولى:  معياري إدارة المرفق العام وامتيازات السلطة العامة 
 

آب  16بدأت طفرة الهي ات الخاصة اللك فة بتادارة لرافت  عالتة فتي فرنستا لتس  تانون  -315
تتتأ   ،والتتتذن بااستتتتناد  لتتت  أحكالتتت  1940 هي تتتة خاصتتتة ك   فتتتت بتتتادارة لرافتتت   نحتتتو ل تتتتا  ت  نش 
وأنتتار ا وأن هتتذا القتتانون هتتو التتذن لتتن  الهي تتات الخاصتتة الت تتااات الستت طة العالتتة،  1سعالتتة

 طة اتختتاذ القتترارات الفرد تتة ا فتتراد اللنتلتتين  لتت   طتتا   نتتتاجي واحتتد،  لستتبكتتل هي تتة تضتتمو 
والتنظ ل تتة التتتي تفتتر  ع تت  كتتل أعضتتاد اللنتلتتين  لتت  هتتذه الهي تتةا وأن اللشتتتر  هتتو لتتن 
جعتل لتتن تنظت م اانتتتاج لرفت  عتتام، واستتنادا  لتتذلم اعتبتر لج تتل الدولتة الفرنستتي أن  تترارات 

 ا 8سهذه الهي ات هي  رارات  دار،ة
علتتتد ااجتهتتتاد   لتتت   الختتتاف فتتتي  دارة اللرافتتت  العالتتتة،حتتتاات تتتتدخل القطتتتا   تكثتتتر وللتتتا 
لعتتتايير التتتتي تستتتل  بتتتالتعرذ ع تتت  اللرافتتت  العالتتتة التتتتي يتتتديرها أشتتتخاف القتتتانون الوضتتتس 
القضتتاد بأنتت  يوجتتد  لتت  جانتتب الهي تتات الاللركا،تتة اا   ل تتة واللرفق تتة، ، واعتتترذ  3سالختتاف

بالطب عتتتة اادار،تتتة لهتتتذه  أ تتترَّ ن الختتتاف لك فتتتة بتتتادارة اللرافتتت  العالتتتة و أشتتتخاف لتتتن القتتتانو 
 العالةا ات الل سسرف  وصفها بأنها لن ا شخاف في نفل الو ت الذن 

وضتتتس ااجتهتتتاد ثالثتتتة شتتترور للتتتن  هي تتتات القتتتانون الختتتاف لهلتتتة  دارة لرفتتت  عتتتام، وهتتتذه 
أن تكتون تحتت ر ابتة اادارة وأن الشرور هتي أن تهتدذ هتذه الهي تة لتحقيت  اللنفعتة العالتة و 

، وفتتتي اجتهتتاداٍت أختتترى اكتفتتت  ااجتهتتتاد بشتتترطي اللنفعتتتة  4ستلتتن  الت تتتااات الستتت طة العالتتتة
                                                 

(
1
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p107. 
(2)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif,O

p. Cit
, T2 p1

40 et s
. 

(3) T.C. 9 décembre 1899, Association syndicale Du Canal de Gignac, GAJA 2005 n
o
7 p45; 

C.E. 13 

Mai 1938, Caisse primaire “Aide et protection”, GAJA
 2005 no53 p326.

 

(
4
)C.E. 28 juin 1963, Narcy, Lebon p401. 
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تتت   1سالعالتتتة والر ابتتتة اادار،تتتة دون الت تتتااات الستتت طة العالتتتة ، ألتتتا ااجتهتتتاد الحتتتديث فيوض  
 ذا أجتتتاا القتتتانون لهتتتا  ااجتهتتتاد الستتتاب  و قتتترو بوجتتتود هي تتتة خاصتتتة لك َّفتتتة بتتتادارة لرفتتت  عتتتام

ن لم تكن لتلتعة بالت ااات الس طة العالة  ا 8سبذلم، وان
 وسنعر  في هذه الفقرة 
       أوا   لع ار اللرف  العام

   لع ار الت ااات الس طة العالةثان ا   
  القانون لرجس  خضا  الهي ات الخاصة  حكام القانون اادارن ثالثا   

 
 عام في إخضاع القرارات الخاصة للقضاء اإلداريأواًل: معيار المرفق ال

 

 عتتود الستتبب فتتي رعتتط ا علتتا  التتتي تصتتدر عتتن هي تتات خاصتتة تتتدير لرافتت  عالتتة  -316
باختصتتاف القضتتاد اادارن  لتت  ا صتتل التتتار،خي التتذن تبنتتت  لدرستتة اللرفتت  العتتام، والتتتي 

 ا   3سكانت تجعل لن فكرة اللرف  العام أسال القانون اادارن 
ها بتين أشتخاف القتانون العتام أو القتانون  ،كان التفر،  بين أنوا  الل سستات حيث لجهتة عتد  

الختتاف، يتتتمو عتتن طر،تت  الرجتتو   لتت  لجلوعتتة لتتن اللعتتايير والتوفيتت  بينهتتا استتتنبار صتتفة 
فتتاذا كانتتت  ، 4سالل سستتة لتتن ختتال  الشتتب  ا  تترب بينهتتا وعتتين الجلاعتتة العالتتة أو الخاصتتة

دارة لرف  عام وتتألين لنفعتة عالتة، وأن  تأتي هتذا التك يت  لتن اادارة هي ة خاصة لك فة با
رستتتل ا  ا أن تتصتتتدى هتتتي ت قا  تتتا  لتتت ، وان ينتتتار بهتتتا الت تتتااات الستتت طة العالتتتة لتحقيتتت  هتتتذه 
الرا تتتة، حيتتتث تعتبتتتر هتتتذه االت تتتااات شتتترطا  لوجتتتود لرفتتت  عتتتام عنتتتدلا  عهتتتد بتتت   لتتت  هي تتتة 

شتتراذ الستت طة اادار،تتة والتتتي بواستتطة هتتذه  خاصتتة، وأخيتترا  أن تخضتتس هتتذه الهي تتة لر ابتتة وان
الر ابتتة ت كتتد ااهتلتتام التتذن تع قتت  الستت طة العالتتة بنشتتار الهي تتة  واللهلتتة التتتي عهتتدت بهتتا 

                                                 
(

1
)T. C. 6 novembre 1978, Bernardi, Lebon p652; C.E. 20 juillet 1990, Ville de 

Melun, et association Melun-Culture-Loisirs c/ Vivien et autres, AJDA 1990 

p820. 

(
2
)C.E. 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements 

pour inadaptés (APREI), AJDA 2007 p793, chron. F. Lenica et J. Boucher.  
(

3
)T. C. 8 février 1873, Blanco, GAJA2005 n°1 p1.  

(
4
)

T.C. 9 
décembre

 1899, Assoc
iation 

synd
icale 

Du Canal de Gignac, GAJA
 2005 no7 p45.  

ص1/2119، الكاتب العدل سمير رعد/صندوق تعاضد وتقاعد الكتا  العدل، مجلة العدل 2112نيسان  9تاريخ  2112-411/2114م.ح. خ. قرار رقم 
121. 
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شرور كاف ة لعد الل سستة لتن أشتخاف القتانون العتام التتي تخضتس لصتالح ة ا فهذه  1س ليها
 ا   8سالقضاد اادارن 

ضتت  لستتألة القتترارات الصتتادرة عتتن هي تتات خاصتتة لك فتتة بتتادارة أو  لتترة بتترات فيهتتا بشتتكٍل وا
Monpeurtلرفتت  عتتام فتتي  ضتت ة 

التتتي تتتدور حتتو  طب عتتة القتترارات الصتتادرة عتتن لجتتان  )3س
ولنحهتتا ستت طة  صتتدار  16/2/1940تنظتت م اانتتتاج الصتتناعي التتتي أنشتتأها اللشتتتر  بتتتار، 

هتتذا الحكتتتم بالطب عتتة اادار،تتتة  تترارات فرد تتة وتنظ ل تتتة ل التتة ل لشتتروعات الصتتتناع ةا فتتأ ر 
 لقرارات هذه ال جان  نها لك فة باللساهلة في تنفيذ لرف  عاما 

كلا  ض  لج ل الدولة بأن  اللنظلات التعاون ة الاراع ة اللنشأة بلوجب اللادة الثان ة لتن 
الاراع تتة هتتي   بتتة اللهتتنواللتع قتتة بتنظتت م ولرا 1948كتتانون ا و   8القتتانون الصتتادر فتتي 

 ا   4س فة لن جانب اللشتر  بتنفيذ لرف  عام، ولهذا تعتبر  راراتها  دار،ةلك
فتكتتون هتتذه ا حكتتام  تتد فصتت ت بتتين طب عتتة القتترار وصتتفة لصتتدره، ورعطتهتتا باختصاصتتات 

، فاعتلتتدت لع تتار اللرفتت  العتتام لنفتتردا  فتتي تحديتتد طب عتتة القتترار اادارن، للتتا لصتتدر القتترار
Blanco- Terrier- Thérandا م لنتذ أحكتام شتك  ل  ح تاد  لهتذا اللع تار القت

ا  وبلوجتب )5س
هذا الحكم فان استتحالة وجتود  ترارات  دار،تة صتادرة عتن شتخف لت ل لت  صتفة  دار،تة، فتان 

لراجعتتتة بحيتتتث جتتترى ختتتر  القاعتتتدة القانون تتتة التتتتي تتتترعط هتتتذه ااستتتتحالة لتتتم تعتتتد لوجتتتودة، 
، بعتتتد أن ن ستتت طة  دار،تتتةجعتتتة ضتتتد  تتترار صتتتادر عتتتاابطتتتا  لتجتتتاوا حتتتد الستتت طة بأنهتتتا لرا

 تتتي تصتتدر عتتن هي تتات خاصتتة بلعتتر   دارتهتتا لالقتترارات اادار،تتة صتتفة اعتتترذ ااجتهتتاد ب

                                                 
(

1
)M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous: 
C.E. 13 Mai 1938, Caisse primaire “Aide et protection”, GAJA

 2005 no53 p329; 
Ch. Eisenmann – Cours de 

Droit administratif, Op.
 Cit.

 T1 
p654.

  

-1112ة العاممة لقموى األممن المداخلي، م.ق.إ. ، المفمول العمام المتقاعمد حسمام المدين حسمامي/ صمندوق احتيماط المديريم1112تمموز  12تاريخ 114( م.ش. قرار رقم2)

 .494ص 1113

(3) C.E.Ass. 31 juillet 1942, Monpeurt, 
GAJA2005 no54 p332.

 

(4) C.E. 28 juillet 1946, Morand, Rec. p183. 

(5)
M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous: 
C.E.Ass. 31 juillet 1942, Monpeurt, GAJA

 2005 no54 p337; 
Ch. Eisenmann –Cours de Droit administratif, 

Op.
 Cit.

, T1 
p685.
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أصبحت كل القرارات اللتع قة بتنفيذ لرف  عتام هتي  -اللنتقد–ل لراف  العالةا وعهذا اللعن  
 ا 1س رارات  دار،ة بر  النظر عن الشخف الذن يتول  هذا التنفيذ

 
ا التحتتو  هتتام عتتن اللع تتار الشتتك ي  لتت  اللع تتار اللوضتتوعي، ف تتم  عتتد لتتن هكتتذا بتتد -317

الضرورن أن  كون القرار صادرا  لن  حدى الس طات اادار،ة أن لن أحتد أشتخاف القتانون 
نلتتا ي تتام و كفتتي أن  كتتون لوضتتوع  تنفيتتذ لرفتت  عتتام، ل كتتون لتستتلا  بطتتابس الستت طة  العتتام، وان

 1945تلتتتوا  31لتتتن ا لتتتر التشتتتر،عي تتتتار،  38دة للتتتافاصتتتطدم هتتتذا الحكتتتم لتتتس االعالتتتة، 
اللتع تتت  بتنظتتت م لج تتتل الدولتتتة الفرنستتتي والتتتذن يتتترعط اختصتتتاف لج تتتل الدولتتتة بتتتالقرارات 
الصتادرة عتن الست طات اادار،تة، بحيتث أثبتت أن صتفة لصتدر القترار هتي لتن الثوابتت التتتي 

الة  تد أصتاب  اانقتالب، لا  ذا كان لع ار الت اا الس طة الع  ا وعدأ التسا   حو  8سا تلل
ع ت  لشترو  يتديره شتخف لتن القطتا  الختاف لتن شتأن  القتانون العتام ولا  ذا كتان تطبيت  

أن  ري  ر أسل القانون اادارن، ولا  ذا كان لن اللسلول أن ي دن هذا االتداد التذن  ستتند 
للستتندة  لت   ل  لع ار لادن أو وظ في أن  لل ليدان القترار اادارن ولفاه لت  الراستخة وا

ا ثتمَّ هتل أصتب  القترار اادارن  عترَّذ باللع تار اللوضتوعي بأنت  التتدابير  3ساللع ار العضون 
اللتختتذة لتتتألين تنفيتتذ لهلتتة اللرفتت  العتتام أ تتا  كتتان الشتتخف التتذن تصتتدر عنتت ا وأن للارستتة 

 ا  4س؟هذه اللهلة تفتر  ضلنا  التالم الت ااات الس طة العالة
توجتت  فقهتتاد نحتتو الحالتتة اانقالب تتة، حيتتث رف  ذه ا ستت  ة، هتتي بتتكانتتت ااجابتتات ع تت  هتت

أن  ا يوجد  نقالب باللفتاه م الستا دة فتي  -وبعد تح يٍل لستف ٍ  لألحكام القضا  ة -اعتبار
نلا أصتاب التحتو  الهي تات اادار،تة، ف تم تعتد هتذه الهي تات لقتصترة ع ت   القانون اادارن، وان

 علتتد  لتت   نشتتاد  -ين، بتتل أصتتب  اللشتتتر  وعارادتتت  الخالصتتةأشتتخاف القتتانون العتتام التق يتتدي
هي تتات جديتتدة ل عتبرهتتا لتتن الهي تتات العالتتة اللك فتتة بتتادارة لرافتت  عالتتة، وهتتذا اللبتتدأ  ستتتفاد 
أ ضتتا  لتتن أحكتتام لج تتل الدولتتة التتذن يبحتتث فتتي طب عتتة الهي تتة وتعيتتين أعضتتا ها وخضتتوعها 

                                                 
(1)

 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, O

p. Cit. t1p675.
 

(2)
 
Ch. Eisenmann –O

p. Cit
, T2 p

162
. 

(
3
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p121. 

(
4
) Ch. Lavaille-  Op. Cit. p125, 128 et 195. 
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ة العالتتتة التتتتي تتلتتتتس بهتتتا، كتتتل ذلتتتم يتتتوحي بتتتأن ل ر ابتتتة اادار،تتتة واللال تتتة، والت تتتااات الستتت ط
نلا أدخل فتي نطتا   ااجتهاد لم  ري  ر في طب عة القرار اادارن وا بقواعد القانون اادارن، وان

لهي تات جديتدة لتم تكتن  بتل ذلتم لعتترذ لهتا  -واستنادا   ل   رادة اللشتر  –الهي ات اادار،ة 
 ا  1سبأنها لن هي ات القانون العام

لتلييتتا بتتين الل سستتة العالتتة والل سستتة ذات اللنفعتتة العالتتة فتتال بتتد لتتن الرجتتو   لتت  ا لجهتتةو 
لجلوعتتتة لتتتن اللعتتتايير والتوفيتتت  بينهتتتا استتتتنبار صتتتفة الل سستتتة لتتتن ختتتال  الشتتتب  ا  تتترب 

ولتتن اللناستتب ااستتتناد  لتت  نصتتوف القتتانون أو  بينهلتتا وعتتين الجلاعتتة العالتتة أو الخاصتتةا
نف أو عتتدم وضتتول ن تتة واضتتع  يتعتتين تحديتتد التتوان الختتاف ن تتة اللشتتتر  وعنتتد غلتتو  التت

بكل عنصر لن عناصر القانون العام والقانون الخاف وتتصل بصفة خاصة بطر،قتة  نشتاد 
لتس ذلتم و  ا 8سالهي ة ونظام العال ين بها واالت ااات التي تتلتس بها والر ابتة التتي تخضتس لهتا

حاستتتلة و قتضتتتي التوفيتتت  بينهتتتا بصتتتورة لجل تتتس هتتتذه العناصتتتر اللتتتذكورة   لتتتة لط قتتتة و لتتت ل 
تجر،ب تتتة استتتتنبار اللظهتتتر الحق قتتتي ل ل سستتتة ع لتتتا  أنتتت  لتتتن النتتتادر أن تلتتتو   الل سستتتات 

و قتتدم ااجتهتتاد  ا 3سالخاصتتة بواستتطة الضتتر،بة وأن ي حتت  بهتتا لباشتترة بعتت  لتتوظفي الدولتتة
ل تستتل ات الفرنستتي ألث تتة عتتن صتتعوبات التلييتتا بتتين نتتوعي الل سستتات، فالل سستتة العالتتة 

ستتنة لتتن الجتتد  الفقهتتي، واللراكتتا  85لتتم تلتتن  صتتفة الل سستتة العالتتة  ا بعتتد   4سا صتتي ة
اا   ل ة للكافحة السرطان كانت طب عتهتا القانون تة لحتل شتكوم جد تة حتت   ضتت لحكلتة 

بتتتأن ن تتتة اللشتتتتر  كانتتتت لنصتتترفة انشتتتاد ل سستتتة خاصتتتة ولتتت ل ل سستتتة حتتتل الخالفتتتات، 
الدولتتة أنتت  يتبتتين لتتن لجلتتو  النصتتوف التتتي تحتتدد تنظتت م وعلتتل  ا كلتتا رأى لج تتل 5سعالتتة

اتحتتتادات الصتتت ادين أن اللشتتتتر  لتتتن  هتتتذه اللنظلتتتات بعتتت  الت تتتااات الستتت طة وأخضتتتعها 
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4
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5
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ا فالقتتتانون وحتتتده  1سلر ابتتتة  دار،تتتة  و تتتة ولتتتس ذلتتتم فانتتت  أراد لنحهتتتا صتتتفة الل سستتتة الخاصتتتة
 ا 8سة العالةاللرجس في تعيين طب عة الل سسات الخاصة ذات اللنفع

 
 معيار  امتيازات السلطة العامة ثانيًا:

 

بالتتتدعم ااجتهتتتادن التتتالام  رأينتتتا فتتتي البنتتتد الستتتاب  أن لع تتتار اللرفتتت  العتتتام لتتتم  حتتتاَ  -312
لتكر،س  كلبدأ عام،  ذ كان القضاد يبحث دولا  عن عنصر الت تااات الست طة العالتة و،تأكتد 

تترجم ي  التذن  ،و  لتن الست طات الخاصتة بتاادارةللا  ذا كانت الهي ة الخاصة تلارل هتذا النت
ا   ا أن الختتالذ فتتي ااجتهتتاد كتتان  3سبتتا ثر ااجبتتارن وااكراهتتي اللفتترو  بصتتورة لنفتتردة

بتتتين ااكتفتتتاد بعنصتتتر للارستتتة الت تتتااات الستتت طة أم ا بتتتد ل هي تتتة الخاصتتتة أن تكتتتون لك فتتتة 
نكتفتي بلتا  الت  لفتو  الحكولتة فتي بادارة لرف  عام ولتلتعة بالت ااات الست طة العالتة, أم 

أنت  يهتدذ  لت  تحقيت  اللنفعتة ن، ، بأن لفهوم اللرف  العام يتليَّا بخاصتتيBouguen ض ة
فتتتي ستتتبيل اللنفعتتتة ستتتتخدم أن هتتتذه االت تتتااات تو العالتتتة و،تلتتتتس بالت تتتااات الستتت طة العالتتتة، 

 ا 4سالعالة
الت تتااات الستت طة العالتتة لتتم ولتتا   الحتتا أن اانتقتتا  لتتن عنصتتر اللرفتت  العتتام  لتت  عنصتتر 

جلتتس ااجتهتتاد عنصتترن اللرفتت  العتتام والت تتااات الستت طة  ، حصتتل دفعتتة  واحتتدة، ففتتي البدا تتة
Magnierالعالتتتة، فتتتي حكلتتت  الصتتتادر فتتتي  ضتتت ة 

، ة أبعتتتدلج تتتل الدولتتتة خطتتتو  ا، ثتتتمَّ خطتتت 5س
نفيتذ لرفت  فأغفل العبارة التق يد ة التي كانت تترد فتي حيث تات أحكالت  الستابقة، وهتي "لهلتة ت

عتتام"، واكتفتت  بتتأن  ضتتفي ع تت  القتترار الصتتفة اادار،تتة ولتتو أنتت  صتتادر لتتن هي تتة خاصتتة، 
، وعهتتذا بتتترات فكتتترة  6سللجتترد أنتتت  صتتادر لنهتتتا بلقتضتتت  ستت طة لتتتن ستت طات القتتتانون العتتتام
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1
)
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(5) C.E. 13 janvier 1961, Magnier, R.D.P. 1961 p155, Concl. Fournier; A.J.D.A. 1961 p142, note C.P. 

(6) C.E. 6 octobre 1961, Fédération nationale des huileries métropolitaines moyennes et artisanales, AJDA 1961 p610, chron. 
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 ستتتال الوحيتتتد فتتتي نظتتتر لج تتتل الدولتتتتة، الستتت طة العالتتتة وحتتتدها فتتتي الليتتتدان وأصتتتبحت ا
فتي أن  لتن  القتانون كا بحيتث  عن الهي ات الخاصة  رارات  دار،ة اعتبار القرارات الصادرة

بع  ستتت طات أو الت تتتااات القتتتانون العتتتام حتتتت  تعتبتتتر القتتترارات  حتتتدى الهي تتتات الخاصتتتة، لتتت
 ا 1سالصادرة عنها  رارات  دار،ة

لم يذكر العبارة التق يد تة التتي جترى ع ت  استتخدالها فتي أحكالت  الستابقة،  Magnierفي حكم 
ون الهي ة لصدرة القرار لحل الطعن لك فة بتنفيذ لرف  عام،  ا أن هذا الحكم أشتار وهي ك

ن كانت هي ة خاصة،  ا أنها ت قت بلقتض   ترار وا،تر الدولتة  بوضول  ل  أن ت م الهي ة وان
ولنحت بناد  ع ت  ذلتم  ،في تطبي  التنظ م اا تصادن ةل ش ون اا تصاد ة تك  فا  باللساهل

رارات  دار،ة، لا  عتبر الت ااا  لن الت ااات الس طة العالةا  وعذلم استتعا  س طة  صدار  
بتتين لتتن  ت تتم رعتتط، لتتن ناح تتٍة ثان تتة، عتتن عبتتارة اللرفتت  العتتام بعبتتارة التنظتت م اا تصتتادن، و 

 ا  8س الهي ة الت ااا  لن الت ااات القانون العام وعين لساهلتها في ت م اللهلة
 

هتتاد اللع تتار اللوضتتوعي القتتا م ع تت  تنفيتتذ لرفتت  عتتام، لتتم  لهتتل وعنتتدلا أعتلتتد ااجت -319
لج ل الدولة عنصر الس طة العالة  نهلا عنصران لتالالان، ولم  عد شترر اتصتا  النتاا  
بلرفتتت  عتتتام كاف تتتا  اختصتتتاف جهتتتة القضتتتاد اادارن بتتتل يجتتتب أ ضتتتا  أن  كتتتون ا ستتت وب 

   ا 3سليب القانون العاماللستخدم في  دارة اللرف  العام واسترالل  لن أسا
 قتتترارات والتصتتترفاتالبتتتأن التنتتتاا  سحتتتل الخالفتتتات   ضتتتت لحكلتتتة  Rollandوفتتتي  ضتتت ة 

تستو ة شت ون اللتقاعتدين فتي ، كالصادرة عن الهي ة التي تدير لرفقا  عالا  صناع ا  أو تجار،تا  
ا  4س اف، لت ل بقترارات  دار،تة وتخضتس  حكتام القتانون الختالشركة الوطن ة ل ستكم الحديد تة

الكتان اعتبتار القترار  دار،تا ، ا و  أن  كتون لتع قتتا  فتأ رَّ هتذا الحكتم، بوجتوب تتوفر شتترطين 

                                                 
(

1
) M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- 

Observations sous: 
T.C. 9 

décembre
 1899, Assoc

iation 
synd

icale 
Du Canal de Gignac, GAJA

 2005  

no7 p48. 

(
2
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p230. 

(
3
) C.E. 17 février 1992, Société Textron, AJDA1992 p450. 

(4) T.C. 12 juin 1961, Rolland c/ S.N.C.F, A.J.D.A  1961 p 606, Chron. Galabert et Gentot 
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ا  لتتتن هي تتتة أو ستتت طة تلتتتارل الت تتتااات الستتت طة بتنظتتت م لرفتتت  عتتتام، الثتتتاني أن  كتتتون صتتتادر 
 ا 1سالعالة

وأن ،  8سى فقهتتاد أن العنصتتر اللتترج  فتتي تحديتتد ااختصتتاف هتتو لع تتار الستت طة العالتتةأور 
ذلم  ستفاد بال أدن  شم لن حيث ات الحكم التي بعتد أن  تررت أن اللشتتر   تد عهتد بلهلتة 
تنفيذ لرف  عتام  لت  هي تات خاصتة، ذكترت أنت  فتي الحتاات التتي تصتدر فيهتا ت تم الهي تات 
 رارات فرد ة لن جانٍب واحد ول الة، فان هذه القرارات تكون  رارات  دار،ةا فان شترر تنفيتذ 

ن كان ضرور،ا ،  ا أن  ل لاللرف  ا كاف تا  اعتبتار القترار  دار،تا ، بتل يجتب أن نكتون  لعام وان
 ا   3سبصدد لباشرة الت اا لن الت ااات القانون العام

عنتتد عتتدم وضتتول  رادة اللشتتتر  ن جتتأ لحكلتتة حتتل الخالفتتات  ضتتت بأنتت  وفتتي لبنتتان،  ضتتت 
وهتتي ااجتهتتاد ع تت  ا ختتذ بهتتا  لتت  ااسترشتتاد بخصتتا ف اللرفتت  العتتام التتثالث التتتي استتتقر 

تحقيتتت  اللنفعتتتة العالتتتة، والخضتتتو  لر ابتتتة اادارة العالتتتة، والتلتتتتس بتتتبع  الت تتتااات الستتت طة 
ااجتهتتاد الفرنستتي الحتتديث وعخاصتتة لحكلتتة حتتل الخالفتتات ا تتتاا  ا وكتتذلم فتتان  4سالعالتتة

 سستتتة ا كلتتتا  ضتتت  لج تتتل الدولتتتة الفرنستتتي  بتتتأن تك يتتت  ل 5ستصتتترو ع تتت  تتتتوافر العنصتتتر،ن
تع  ل ة خاصة باللشاركة في تنفيذ اللرف  التع  لي والترعون، فان القرارات التي تتختذها هتذه 

لهتتتذه  تتتتدخل فتتتي اختصتتتاف القضتتتاد اادارن،  نتتت  لتتت ل الل سستتتة بخصتتتوف الطتتتالب ا
 ا  6سالل سسة صالح ة استخدام الت ااات الس طة العالة
 ترارات هي تة تابعتة ل بورصتة التجار،تة   "وباللقابل، أخضس لج تل الدولتة الفرنستي لصتالحيت 

لج تتتتل البورصتتتتة عنتتتتد فرضتتتت  " تتتترارات ، و 7ستعيتتتتين لب تتتت  الضتتتتلانات"فتتتتي بتتتتار،ل وتتع تتتت  ب

                                                 
(

1
) Ch. Lavaille - Op. Cit. p237-238. 

(2)
 
Ch. Eisenmann – Cours de Droit administratif, Op. Cit. p350. 

(3)
M. 

Waline
 -

 note sous T.C. 12 juin 1961, Rolland c/ S.N.C.F, R.D.P. 1962 p 725
; Auby,J-M note sous:

 T.C. 15 

janvier1968, Compagnie air-France c/Epoux Barbier, D 1969 p204. 

ص1/2119، الكاتب العدل سمير رعد/صندوق تعاضد وتقاعد الكتا  العدل، مجلة العدل 2112نيسان  9ريخ تا 2112-411/2114( م.ح. خ. قرار رقم  4)
121.

 

(
5
)T. confl., 24 sept. 2001, Bouchot-Plainchant c/ Féd. dptale des chasseurs de 

l'Allier : AJDA 2002, p. 155, concl. Arrighi de Casanova ; RFD adm. 2002, p. 

425. – CE, 29 juill. 2002, SARL Delplanque : Juris-Data n° 2002-064449 ; AJDA 

2002, p. 1287, note Cliquennois ; Dr. adm. 2002, comm. 204, note C.M.  
(6)C.E. 4 juillet 1997, Vitry, RFDA 1997 p1103 

.
 

(7)T. C. 2 mai 1988, Sté Maurer, Rec. p488 
.
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 رار ال جنة الدا لة ل تجهيتا البحترن اللتع ت  بتوا،تس حقتو  الناشت ة عتن "، و 1س"عقوبات لال ة
بتطبيتتتت  ا نظلتتتتة  ستتتتهم تتتترارات هي تتتتات لهن تتتتة ت"، و 8س"حركتتتتة اللتتتترور فتتتتي البحتتتتر اللتوستتتتط

 تتترارات "و ، 4سها ر تتت ل جلع تتتة الصتتتيد اللستتتلول بتتت "القتتترارات التتتتي يتختتتذ، و" 3س"اا تصتتتاد ة
اللج تتل التتوطني لتطتتو،ر اللدينتتة ، و" تترارات  5ستقاعتتد ا طبتتاد الفرنستتيين"الصتتندو  التتوطني ل

 ا   6س"الجالع ة الدول ة في بار،ل ولا يتفرَّ  عن  لن هي ات
في اجتهادات لا  فيد اعتلاد لع ار الت ااات الس طة العالة كأسال  ألا  في لبنان فنقرأ

اعتبار الهي ات الخاصة خاضعة اختصاف لج ل شورى الدولة، فلثال  نقرأ عن نقابة 
ا طباد في لبنان بأنها شخف لعنون يندرج أصال  في عداد ا شخاف اللعنو،ين الذين 

العا دة له اد ا شخاف، وهي لنشأة بقانونا  يتولون الدفا  عن الحقو  واللصال  اللهن ة
ن كانت نقابة ا طباد لن أشخاف الح  الخاف  ا أن اللحكلة ترى في ك ف ة  نشا ها  وان
وفي لهالها لا  لياها في هذا اللجا  عن غيرها لن النقابات وفي ذلم دالة ع   غا ة 

ا وفي حكم  7ستتالدم وهذه الرا ة لعينة أرادها اللشتر  ا بد لن ان  كون لها نتا ج  انون ة
آخر رف  ااجتهاد  دراج الجلع ات ضلن اختصاف القاضي اادارن  ن  لم يتبين أن 

 ا 2سأن لن أجهاتها وهي اتها تتلتس بصفات أو الت ااات الس طة العالة
 
 

 تعيين االختصاصالقانون مرجع إخضاع  ثالثًا: 
 

                                                 
(

1
)C.E. 1er mars 1991, Société des bourses françaises, RFDA 1991 p 612, concl. 

de Saint-Pulgent.  
(2)C.E. Ass. 27 novembre 1970, Agence maritime Marseille-Frêt, JCP 1971, II, 16756, note Moderne.  
(3)C.E. 6 octobre 1961, Féd. nat. huileries métropolitaines, AJDA 1961 p610, chron. Galabert et Gentot; C.E. Ass. 30 mars 1962, 

Assoc. nat. de la meunerie, AJDA 1962 p285, chron-. Galabert et Gentot
.
   

(4)C.E. 7 juillet 1978,  Vauxmoret, Rec. p295; C.E. 28 mars 1979, Boutet : Dr. adm. 1979, n° 174 . 
(5)C.E. 29 juin 1988, Pennec, RDP 1989 p250 

.
 

(6) C.E.15 octobre 1982, Dlle Mardirossian, Rec. p348 . 
 1112، الدكتور فائق يونس /اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب اطباء بيمروت، مجلمة العمدل 1112تموز  19تاريخ 1( محكمة بداية بيروت، الغرفة الثانية قرار رقم 9)

ص
312
. 

 .219ص 1م 1111وزارة الداخلية، م.ق.إ.  -، عفيفة السيد/ الدولة1111باط ش 4تاريخ 242( م.ش. قرار رقم1)
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ن جهتتتي القضتتاد اادارن والعتتدلي، واعتبتتر أن توا،تتس الصتتالح ات بتتي كتترَّل ااجتهتتاد -380
، فتتتي لقتتتدلها لراجعتتتة  بطتتتا   تتترارات  1سهنتتتام لواضتتت س لحجتتتواة بطب عتهتتتا ل قضتتتاد اادارن 

 قضتتتتتي باناطتتتتتة  كلتتتتتا،  8سصتتتتتادرة عتتتتتن هي تتتتتات عالتتتتتة تلتتتتتارل الت تتتتتااات الستتتتت طة العالتتتتتة
شتتخاف ااختصتتاف بالقضتتاد اادارن عنتتدلا تتتتوافر عناصتتر نشتتار لرفتت  عتتام يتتديره أحتتد أ

،  وأختتتترى لحجتتتتواة بطب عتهتتتتا ل قضتتتتاد  3سالقتتتتانون العتتتتام و لتتتتارل الت تتتتااات الستتتت طة العالتتتتة
، وا ه  تتتتتتة والحالتتتتتتة  4سالعتتتتتتدلي، وعخاصتتتتتتة القضتتتتتتا ا اللتع قتتتتتتة بالل ك تتتتتتة العقار،تتتتتتة الخاصتتتتتتة

 ا 5سالشخص ة
وختتتارج  طتتتار هتتتذه القضتتتا ا اللحجتتتواة، فانتتت   عتتتود ل لشتتتتر  وحتتتده أن يختتتال   واعتتتد توا،تتتس 

، و عتتتتود لتتتت  وحتتتتده أن  عتتتتي  ن حتتتتدود  6سين اادارن والعتتتتدليداف ف لتتتتا بتتتتين القضتتتتاااختصتتتت
، و عتتتود لتتت  أن  قتتترر تول تتتة القضتتتاد العتتتدلي  7سختصتتتاف ف لتتتا بتتتين الجهتتتتين القضتتتا يتيناا

 ا   2سصالح ة النظر ببع  اللنااعات اادار،ة الخاصة
 ضتتا ، بتتل  يَّتتتدها  ا أن ستت طة اللشتتتر  فتتي   تتتب  واعتتد ااختصتتاف ل ستتت ستتت طة لط قتتة أ

اللج ل الدستورن الفرنسي، بشرر أن  أتي هذا الترييتر فتي ااختصتاف لصتال  حستن أداد 
العدالة، وفي الحالة التي ي دن فيها تطبي  القانون  ل  لنااعات  ضا  ة تتتوا  بتين القضتاد 

تتتد   واعتتتد اادارن والقضتتتاد العتتتدلي فيجتتتوا فتتتي هتتتذه الحالتتتة ل لشتتتتر  ولصتتتال  العدالتتتة أن يوح  
 ا   9سااختصاف القضا  ة في جهة القضاد اللعن ة بصورة أساس ة

 

                                                 
(1)C.C n° 119 DC du 22 juillet 1980, Lois de validation, AJDA 1980 p480. 

(2)C.C. n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, GDCC 1999 
n

o
41 p714; GAJA 2005 no93 

p656
. 

(
3
)T. C.18 octobre 1999, Aéroports de Paris, Rec. 1999 p469.  

(4) T. C. 6 mai 2002, Binet c/ EDF, JCP G 2002, II, 10170. 

(5)C.C. n° 261 DC du 28 juillet 1989 Loi Joxe, RFDA 1989 p621, note Genevois ; AJDA 1989 p619, note Chevallier. 

(6)C.C. n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, GDCC 1999 
no41 p714, GAJA 2005 no93 

p656
. 

(7)
G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit administratif
- Op. Cit. T1 p187.

 

(8)T.C. 2 mars 1970, Sté Duvoir, Rec. p885; T. C. 20 octobre 1997, Albert c/ CPAM Aude, Rec. 1997, p535; C.E. Ass. 30 mai 1962, 

Assoc. nat. meunerie, AJDA 1962 p285. 

(9)
M. Long & P. Weil & G. Braibant & P. Delvolvé & B. Genevois- Observations 

sous: 
C.C. n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence,

 GAJA 2005 no93 p660
. 
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لتتتذا فتتتان تك يتتت  القطتتتا  الختتتاف بتتتادارة لرفتتت  عتتتام ا  كفتتتي لتحو،تتتل ااختصتتتاف  -381
لناح تتة القضتتاد اادارن  ا أن يتتتمَّ ذلتتم بلوجتتب  تتانون وأن تقتضتتي حستتن ستتير العدالتتة هتتذا 

صتتاف الدستتتورن اللحصتتور بالقضتتاد اادارن التحو،تتلا ع تت  أن يراعتتي هتتذا القتتانون ااخت
للارستة الت تتااات الستت طة الر ابتتة ع تت  القترارات اللتختتذة لتتن ست طة  دار،تتة تلتتارل واللتلثتل ب

العالة، فحيث توجد هذه االت تااات فتال  لكننتا أن نتحتدث عتن تحو،تل ااختصتاف ل قضتاد 
ع تتت  ا  تتتل فتتتي  –العتتتدلي، ونتحتتتدث عنتتتدها عتتتن نتتتواة صتتت بة اختصتتتاف القضتتتاد اادارن 

 ا  1سا  عود حت  ل لشتر  أن يتجاواها-فرنسا 
و،تتتدخل فتتتي  طتتتار  شتتترام القطتتتا  الختتتاف فتتتي  دارة اللرافتتت  العتتتام، لتتتا بتتتات   عتتترذ  بنظتتتام 
الخصخصة التي ينظر  ليها في الرالب ع ت  أنهتا عل  تة تحتو   لتن نظتالي اادارة اللباشترة 

أو  لتت  كونهتتا تلثتتل تنتتااا  عتتن أستتهم شتتركات  والل سستتة العالتتة  لتت  نظتتام الشتتركة اللرف تتة،
ذات رأل لا  عام أو شب  عام تتراف  عادة لس ضلانات تر  ب فيهتا اللصت حة العالتة ع ت  

أوجد ااجتهاد  اعدة لفادها أن  حيث "تتنج  اللبتادرة الفرد تة، فتال ا حيث  8ساللنط  التجارن 
شتترام القطتتا  الختتاف فتتي  دار  ة اللرافتت  العالتتة، هتتو عبتتارة عتتن يجتتوا لتتادارة أن تتتتدخلا وان

عل  تتة تحو،تتل ل لشتترو  العتتام  لتت  لشتترو  ختتافا وهتتذا  عنتتي أن هتتذا اللشتترو   فقتتد صتتفت  
العالة لتس لتا يترتتب ع ت  ذلتم لتن نتتا ج أهلهتا خروجت  لتن حلا تة ورعا تة القتانون اادارن 

 ليدخل في نطا  القوانين الخاصةا
لوجتتتب  تتتانون أو  جتتتااة تشتتتر،ع ة لستتتبقة تحتتتدد وعل  تتتة التحو،تتتل هتتتذه ا  لكتتتن أن تتتتتم  ا ب

الشتترور التتتي ترعتت  عل  تتة التحو،تتل بلتتا ا يتعتتار  لتتس أحكتتام الدستتتورا واعتبتتر اللج تتل 
الدستورن أن هذا التحو،ل للشروٍ  عام  ل  لشروٍ  ختاف، أو نقتل ل ك تة هتذا اللشترو  لتن 

وحتتده تحديتتد ا لتتالم القطتتا  العتتام  لتت  القطتتا  الختتاف يبقتت  بيتتد اللشتتتر  بحيتتث يبقتت  لتت  
 ا 3سواللشار،س التي يتناولها هذا التحو،ل

                                                 
(1)Breen, E - Compétence administrative ou judiciaire - Bases de repartition- JCA Septembre 2004 Fasc. 1045.  

221ص  سابقمرجع -الكتا  األول -القانون اإلداري العام -د. فوزت فرحات(  2)
.
 

م(  3)
.د.
 2111-1119ارات المجلمس الدسمتوري مجموعمة قمر -31/2/2111تماريخ  221الصادر في الطعن بالقانون رقم   22/9/2111تاريخ  4/2111قرار رقم  

 .449ص
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أن القانون هو ا داة الوحيدة لتك ي   ،و لكن أن نستند  ل  حجة أخرى لن أجل  ثبات
أشخاف القانون الخاف  دارة لراف  عالة اجتلاع ة أو لهن ة أو ا تصاد ة، وذلم في حكٍم 

 نشاد لرف  عام ي دن  ل  الحد لن الحر،ات أن "  ل لج ل الدستورن ال بناني  ض  ف  
الفرد ة ت ب ة لحاجات اللجتلس، أو  لن  أساليب الس طة العالة فان ااختصاف بانشا   

 ا 1س" كون لحفوظا  للج ل النواب بتفرد والت اا
كتتان القتتانون هتتو اللنط تت  ا ساستتي التتذن اعتلتتده ااجتهتتاد لتقر،تتر طب عتتة الهي تتة الخاصتتة ف

 ك   فهتا بتادارة لرفت  عتام، هتو و ارة لرف  عاما فالنف التذن ينشت  الهي تة الخاصتة اللك فة باد
التتذن  لتتن  هتتذه الهي تتات صتتالح ة اتختتاذ  تترارات ذات  تتوة تنفيذ تتة، ودا لتتا  باستتتناد  لتت  نتتف 

ا فلتثال   أثيتترت ألتام لج تل شتتورى الدولتة ال بنتاني  شتتكال ة حتو  الطب عتة القانون تتة  8سالقتانون 
استتتتثلار لرفتتتأ بيتتتروت،  ا أن لج تتتل شتتتورى الدولتتتة تجنَّتتتب فتتتي حكلتتت  تحديتتتد ل جنتتتة  دارة و 

طب عتتة هتتذه ال جنتتة ولتتا  ذا كانتتت ل سستتة عالتتة أم ا، ورأى بتتأن اللنطتت  القتتانوني  فتتر  
ف قتتتتد وضتتتتعت ا   3سااعتتتتتداد بالقتتتتانون دون ستتتتواه وا  صتتتت   ااستتتتتنتاج اللختتتتال   حكالتتتت 

   العام واستتثلاره بالتعتاون بتين الدولتة والقطتا  الختافالتشر،عات أشكاا  عديدة ادارة اللرف

غير أن  ولهلتا تنوعتت الوستا ل وتعتددت ا شتكا  واخت فتت الهي تات اللست ولة وا جهتاة ،  4س
وذات ا لتتتر بالنستتتبة  ا 5سوال جتتتان ا لفتتتر لتتتن التستتت  م ان تعلتتتل بلوجتتتب  تتتوانين خاصتتتة بهتتتا

 تصتتاد والتجتتارة ااشتتراذ اللباشتتر ع يهتتا  ن تتتول  وا،تتر اا"و  اهتترادات لرفتتأ بيتتروت التتتي
سبعتتتتد استتتتترداد االت تتتتاا  دون أن تعتتتتديل أو ترييتتتتر فتتتتي الوضتتتتس القتتتتانوني أو فتتتتي الطب عتتتتة 

                                                 
ب( ممن الممادة  إبطمالالصمادر فمي طلمب  11/2/2111تماريخ 1/2111( م.د. قرار رقم 1) د. فموزت ويؤيمد  -3/4/2111تماريخ  212ممن القمانون رقمم  األولمىالفقمرة )ثالثما

 .223ص سابقمرجع  –هره الفتوى القضائية ويتبناها. راجع: القانون اإلداري العام الكاتب األول  فرحات

(
2
)  J.F. Lachaume- Quelques remarques sur les critères de l'acte administratif 

exécutoire émanat d'organismes privés gérant un service public administratif- Art. 

Pr. P100. 
 2م 2114لجنمة إدارة واسمتثمار مرفمي بيمروت، م.ق.إ.  -جمورج نقموال الشمماو / الدولمة ، شركة مدكو ش.م.ل. ومحالت 2111أيار  23تاريخ 211( م.ش. قرار رقم 3)

 . 921ص

(4)P. Orianne, La loi et le contrat dans la concession de service public, chap XIII, p. 339. 

 2م 2112ماو / الدولة ولجنة إدارة واسمتثمار مرفمي بيمروت، م.ق.إ. ، شركة مدكو ش.م.ل. ومحالت جرجي نقوال الش2112تموز  11تاريخ 941( م.ش. قرار رقم  2)

 2114لجنة إدارة واستثمار مرفي بيروت، م.ق.إ.  -، شركة مدكو ش.م.ل. ومحالت جورج نقوال الشماو / الدولة 2111أيار  23تاريخ 211م.ش. قرار رقم -1199ص

اوور  دوار   اترتادار در ري ويرر  ، م. .د.  -ش.م.ل.  دحرت  ور رن والر ل ااشرداا د ااو ار  ، شررة  دروة  3002أيار  32تاريخ 805م.ش. قرار رقم -921ص 2م

 .937ص 3م 3002
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القانون ة لهذا اللرفت  التذن بقتي خاضتعا  ستواد فتي تكو،نت  أو طر،قتة استتثلاره أو فتي أنظلتت  
   ا 1س"ل قانون الخاف ول وسا ل اللتبعة في  دارة اللشار،س الخاصة

 ن كانتت لتن أشتخاف الحت  الختاف  ا أن "و ،ونقابة ا طباد في لبنان وهي لنشأة بقانون 
اللحكلتتة تتترى فتتي ك ف تتة  نشتتا ها وفتتي لهالهتتا لتتا  لياهتتا فتتي هتتذا اللجتتا  عتتن غيرهتتا لتتن 
النقابتتات وفتتي ذلتتم دالتتة ع تت  غا تتة لعينتتة أرادهتتا اللشتتتر  ا بتتد لتتن وان  كتتون لهتتا نتتتا ج 

التتي أخضتعها " ،لااولتة لهنتة الهندستةا وكتذلم ا لتر بالنستبة ل 8س"وهذه الرا تة انون ة تتالدم 
اللشتتر   لت  تنظت م تتتتواه الحكولتة لباشترة ع تت  الوجت  اللبتين  كتون  تتد جعتل لنهتا لصتت حة 

اللتضلن تنظ م لهنة خبتراد اللحاستبة  1/2/94تار،   364/94القانون ر م ، وأن  3س"عالة
  ااختصاف القضا ي بين لرجعيتين ا ولت  لج تل شتورى واَّ  ، هو لناللجاا،ن في لبنان

واستتنادا   لت  هتذا القتانون رأى لج تل شتورى الدولتة حيتث الدولة والثان ة لحكلتة ااستت ناذا 
ال بناني أن   عتبر لختصا  للرا بة جل س أعلا  لج تل النقابتة باستتثناد ت تم العا تدة انتختاب 

، و كتون  4سحكلة ااست ناذ اللدن تة فتي بيتروت ل  لجل س أعضا   ف عود هذا ااختصاف 
 نا ب العام ااست نافي في بيروت أن  ستتأن   ترارات لج تل النقابتة للكل صاحب لص حة و 

، وأن اختصتاف البتت فتي اللراجعتات  5سفتي له تة شتهر،ن لتن تتار،  التب  ت  أو الع تم بتالقرار
ت اانتستتاب،  كتتون شتتالال  القتترارات عنتتا  فتتي  تترارات لج تتل النقابتتة الخاصتتة بط بتتاطاللقدلتتة 

 ا 6سالصر،حة والضلن ة برف  ت م الط بات
Monpeurt وفتي  ضتيتي 

لجتان تنظت م لتم  صتر  ل لج تل الدولتة بطب عتة  )Bouguen  )1و  7س
تتف  اانتتاج الصتتناعي ونقابتة ا طبتتاد ،  نلتا كتتل لتتا  ترره أنتت  تحترى عتتن ن تة اللشتتتر ، وتفحَّ

                                                 
 ا117ف 1م 8005، جان تولا / الدولة ، ما ا ا 8001تشر،ن الثاني  6تار،  104  ماشا  رار ر م 1س

 1112دكتور فائق يونس /اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب اطباء بيروت، مجلة العمدل ، ال1112تموز  19تاريخ 1( محكمة بداية بيروت، الغرفة الثانية قرار رقم  2)

ص
312
. 

، بشمارة 1121آذار  9تماريخ  111. وذات المعنمى: م.ش. قمرار رقمم111ص 1191، ملحم أبو شمديد/ الدولمة، م.إ. 1191حزيران  23تاريخ  234( م.ش. قرار رقم 3)

 ص. 1121قطوف/ الدولة، م.إ. 

 . 139ص 2م 2114، شربل والياو ابو سليمان/نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، م.ق.إ. 2111تموز  1تاريخ 911.ش. قرار رقم( م 4)

 1م 2113لعممام  14، اليمماو ماضممي وانطمموان بممو سممليمان/ مجلممس نقابممة خبممراء المحاسممبة المجممازين، م.ق.إ. العممدد 1111شممباط  11تمماريخ  311( م.ش. قممرار رقممم 2)

 .311ص

(
9

، نبيه حاطوم/ نقابة خبراء المحاسبة المجمازين فمي 2112كانون األول  29تاريخ  192( م.ش. قرار رقم 

 .324ص 2119لبنان، م.ق.إ. 
(7) C.E.Ass. 31 juillet 1942, Monpeurt, GAJA

 2005 no54 p332.
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لنظلتتتتة لهتتتتذه الهي تتتتات، لتتتتيخ ف  لتتتت  أن اللشتتتتتر   تتتتد أراد نصتتتتوف التشتتتتر،عات اللنشتتتت ة وال
 ع ت لج تل الدولتة بحيتث اعتلتد اعتبار النشار الذن تقوم ب  الهي ات اللذكورة لرفقا  عالا ا  

اللع تتار الرستتلي فتتي التلييتتا بتتين اللرافتت  العالتتة واللشتتروعات الخاصتتة، ذلتتم اللع تتار التتذن 
ذه الن تتتة لتتتن النصتتتوف التشتتتر،ع ة اللنشتتت ة لتتت داه الرجتتتو   لتتت  ن تتتة اللشتتتتر ، واستتتتخالف هتتت

لنها اارادة الضلن ة ل لشتتر  اخضتاعها  حكتام القتانون   ستوحيواللنظلة ل لشرو ، التي 
 ا 8سالعام

Magnierوفتتتي  ضتتت ة 
، فتتتان اللشتتتتر  هتتتو لتتتن أنشتتتأ نقابتتتات تتتتتول  لهلتتتة القضتتتاد ع تتت   3س

لتشتتتتر،س اللتتتتذكور أن الطفي  تتتتات والحشتتتترات الضتتتتارة باللاروعتتتتات، و،تضتتتت  لتتتتن نصتتتتوف ا
اللشر   صد اعتبار ت م اللهلة لرفقا  عالا ، فهي تهدذ  ل  حلا ة اا تصاد الوطنيا وفتي 
ستتبيل أدا هتتا للهلتهتتا اعتتترذ اللشتتتر  ل نقابتتات اللتتذكورة بتتبع  ستت طات والت تتااات القتتانون 

ة، ن لتتتالم ا راضتتتي الاراع تتتلتتتالعتتتام، كاحتكتتتار ت تتتم اللهلتتتة، وستتت طة جبا تتتة فتتترا   لال تتتة 
 Fédération nationale desحكم  وس طة  صدار  رارات فرد ة ل الة للالكي ا راضيا وفي

huileries métropolitaines moyennes et artisanales
فتان القتانون هتو التذن لتن  هتذه ،  4س

 الهي ة بع  س طات أو الت ااات القانون العاما
ذا لتتتتم تكتتتتن  رادة اللشتتتتتر  الصتتتتر،حة ظتتتتاهرة وواضتتتتحة،  تتتتة  علتتتتد ااجتهتتتتاد ل تحتتتترن عتتتتن ن وان

للشتر ، لن خال  استقراد نصوف القانون ليتبتين ف لتا  ذا كانتت ن تة اللشتتر  لتجهتة نحتو ا
لن  هذه الهي ة الخاصة صالح ة  دارة لرف  عتام، وتستتخ ف هتذه الن تة لتن ختال  اللنفعتة 

التتتي  فرضتتها تحق قهتتا وشتترور  نشتتا   وتنظ لتت  ووظا فتت  والواجبتتات  ع تت العتتام التتتي يهتتدذ 

                                                                                                                          
(1) C.E.Ass. 2 avril 1943, Bouguen, 

GAJA2005 no55 p342.
 

(
2
) Ch. Lavaille-  L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p79. 
(3) C.E. 13 janvier 1961, Magnier, R.D.P. 1961 p155, Concl. Fournier; A.J.D.A. 1961 p142, note C.P. 

(4) C.E. 6 octobre 1961, Fédération nationale des huileries métropolitaines moyennes et artisanales, A.J.D.A. 1961 p610, chron. 

Galabert et Gentot 
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والتتتدابير التتتي يتختتذها والر ابتتة اادار،تتة ع  تت ، وهتتذا التعيتتين يتو تت  بالدرجتتة ا ولتت  وا خيتترة 
 ا 1سع    رادة اللشتر 

فتاذا  تبتين لتن  ترار  ا حل الخالفاتالتناا  سو ظهر في هذه الحالة الدور اللحورن للحكلة 
بتتأنٍ  لتتن الت تتااات الستت طة العالتتة،   نشتتاد الهي تتة الخاصتتة وتحديتتد صتتالح اتها أنهتتا ا تتلتتتس

فتتان  راراتهتتا تكتتون داخ تتتة ضتتلن اختصتتاف القضتتتاد العتتدلي، حتتت  ولتتتو كانتتت هتتذه الهي تتتة 
ا ألا  ذا تلتَّعت هتذه الهي تة بالت تااات الست طة العالتة فانهتا تتدخل  8سلك َّفة بادارة لرف  عالة

 ا 3سفي هذا النو  لن التصرفات ضلن اختصاف القضاد اادارن 
 ضتتا  فتتان لج تتل شتتورى الدولتتة ال بنتتاني  حب  تتذ البقتتاد ضتتلن لحتتور ن تتة اللشتتتر ، وعتتدا هتتذا وأ

اللو تت  واضتتحا  فتتي  ضتت ة "صتتندو  تعاضتتد الكتتتاب العتتد " حيتتث رأى بتتأن نظتتام الصتتندو  
 ظهر أن جل س واردات  تكاد تكتون لتن ا لتوا  الخاصتة ل لشتتركين وهتي لكونتة لتن بتدات 

لنتستتبين  ل تتت  وا يتكتتتون أن جتتاد لتتتن هتتتذه  اللتتوارد لتتتن ا لتتتوا  ااشتتترام الشتتتهرن لكافتتتة ال
ااعفتتتادات التتتتي تعطتتت  ل لرافتتت  العالتتتة  أوكلتتتا أنتتت  لتتتم   لتتتن  االت تتتااات ، العلول تتتة ل دولتتتة

كستتت طة عالتتتة وا أ تتتتة حقتتتو  خار تتتة كحتتتت  ااستتتتلالم وفتتتر  الررالتتتتات والتنفيتتتذ الجبتتتترن 
نشتا اعطا ت  صتفة الل سستة العالتة، ولتو شتاد  ه بلوجتب  تانون  عتبتر غيتر كتاذٍ   الفورنا وان

اللشتتتتتر  أن  ضتتتتفي ع تتتت  الصتتتتندو  صتتتتفة الل سستتتتة العالتتتتة لكتتتتان أخضتتتتع  لر ابتتتتة ديتتتتوان 
صتندو  ]اللحاسبة ولوصا ة وا،ر العد ا لذا ا يوجد أن لع ار  لكن أن ي دن  لت  اعتبتار 

غيتتر خاضتتعة ل سستتة عالتتة وبالتتتالي تكتتون جل تتس أعلالتت  و راراتتت   [التعاضتتد لكتتتاب العتتد 
ا  ا أن لحكلتتة حتتل الخالفتتات لتتم تقتنتتس بالتع يتتل التتوارد فتتي حكتتم  4سلر ابتتة القضتتاد اادارن 

لج تتل شتتورى الدولتتة و ضتتت باعتبتتار صتتندو  تعاضتتد الكتتتاب العتتد  لتتن أشتتخاف القتتانون 
عنتتد عتتدم وضتتول  رادة اللشتتتر  العتتام الخاضتتعة لر ابتتة القضتتاد اادارنا ورأت اللحكلتتة أنتت  

استرشتتاد بخصتتا ف اللرفتت  العتتام التتثالث التتتي استتتقر ااجتهتتاد ع تت  ا ختتذ بهتتا ن جتتأ  لتت  ا

                                                 
(

1
)F.Lenica & J. Boucher -Organismes privés chargés de la gestion d'un service 

public et prérogatives de puissance publique : fin d'une vieille controverse, 

nouvelles interrogations- AJDA 2007 p793.  
(2) T. C. 25 janvier 1982 Mme Cailloux c/ Comité national, AJDA 1982 p720, note A. Pécheul.  
(3) T. C. 6 novembre 1978, Caisse de crédit mutuel c/ Conféd. nat., Dr. adm. 1978, n° 368.  

 ا702ف 8م 8005، سلير رعد/ صندو  تعاضد الكت اب العد ، ما ا ا 8008ن سان  84تار،   467  ماشا  رار ر م  4س
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وهي تحقي  اللنفعة العالة، والخضو  لر ابة اادارة العالة، والتلتس ببع  الت ااات الست طة 
 ا  1س العالة
 

 الفقرة الثاني: نماذج عن هيئات خاصة مكلفة بإدارة مرافق عامة
 

لة اا تصتاد ة التتي تتدار لتن  بتل أشتخاف القتانون الختاف،  ن نلوذج اللراف  العا -388
هو نلوذج لألوذ جدا  فتي اللجتلعتات الحديثتة، حيتث تتتول  هتذه الهي تات الخاصتة تنفيتذ أو 
تستتيير لشتتار،س لعينتتة، تحتتت عنتتوان لتتا بتتات   عتترذ بعقتتود االت تتاا أو التفتتو   أو الشتتراكة 

يتترى الفقتت  أن غالب تتة حتتاات تك يتت  ا حيتتث فتتي  دارة واستتتثلار اللرافتت  العالتتة ااستتتثلار،ة
القطا  الخاف بادارة لرافت  عالتة تتتمو بلوجتب عقتود اللرافت  العالتة، وتتضتلن  لتا تفو ضتا  
بتتتادارة لرفتتت  عتتتام أو تك  فتتتا  بأشتتترا  عالتتتة، وأن اادارة بلوجتتتب هتتتذا العقتتتد هتتتي التتتتي تحتتتدد 

 ذ لتتتت ل بالضتتتترورة أن  كتتتتون  شتتتترور  دارة اللرفتتتت  العتتتتام وفقتتتتا  لحاجتتتتة اللرفتتتت  العتتتتام ذاتتتتت ،
 ا 8ساللفوَّ  بادارة اللرف  العام بحاجة  ل  لثل هذه االت ااات لتنفيذ لهلت 

التتي تنشتأ لتن اللرافت  العالتة، وهتي  نقابتات اللهتن تصتني  ا أن الوج  غيتر اللتألوذ هتو 
غالبتتتتا  بنتتتتاد  لط تتتتب أصتتتتحاب اللهنتتتتة ولرا تتتتة حصتتتتر،ة هتتتتي تنظتتتت م شتتتت ون هتتتتذه اللهنتتتتة، بتتتتل 

ضتتتتعونها لر ابتتتتة القضتتتتاد اادارن، وذات ا لتتتتر بالنستتتتبة لالتحتتتتادات الر،اضتتتت ة، والتتتتتي و،خ
ذا ستتتترنا بتتتتذات التتتوتيرة، فستصتتتتب  يولتتتتا  افتتتت  الر،اضتتت ةلر الصتتتن  فت بأنهتتتتا تتتتتول  شتتتت ون   ،، وان

، وستتتلن  الت تتااات ا حتتااب الس استت ة بأنهتتا هي تتات عالتتة تتتدير اللرفتت  الس استتي فتتي التتبالد
 االس طة العالة

القتتو ، نعتتر   الوجهتتة ااجتهاد تتة والفقه تتة لتتن النقابتتات لتتن لتتألوذ الا نختترج عتتن وحتتت  
 وااتحادات أو الجلع ات الر،اض ة، في بندين 

      أوا     رارات النقابات اللهن ةا 
     ثان ا   الجلع ات وااتحادات الر،اض ةا

 
                                                 

ص1/2119، الكاتب العدل سمير رعد/صندوق تعاضد وتقاعد الكتا  العدل، مجلة العدل 2112نيسان  9تاريخ  2112-411/2114( م.ح. خ. قرار رقم  1)
121.

 

(
2
)Lenica,F Boucher,J –art. Pré. p793.  
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 أواًل:  قرارات النقابات المهنية 
 

كثتتر الهي تتات التتتي أثتتارت ااشتتكال ة حتتو  طب عتهتتا القانون تتة، وا تعتبتتر النقابتتة لتتن أ -383
يخفتت  أهل تتة هتتتذا التلييتتا فتتي تحديتتتد نتتو  الشتتتخف اللعنتتون وتحديتتد النظتتتام القتتانوني التتتذن 

ستتل  بتحديتتد طب عتتة التصتترفات وا علتتا   أنتت   ،يخضتتس لتت ، ولتتن أهتتم نتتتا ج هتتذا التصتتني 
  دار،تتتة  ذا كانتتتت صتتتادرة عتتتن أشتتتخاف الصتتتادرة لتتتن ت تتتم الهي تتتات، فهتتتي ا تعتبتتتر أعلتتتاا  

 ا 1ست صادرة لن أشخاف القانون العامالقانون الخاف، وتعتبر كذلم  ذا كان
لم  صترل بطب عتة هتذه الهي تات،  نلتا  ضت  بتأن القترارات التتي تصتدر والالفت أن ااجتهاد، 

 تترارات عتتن هتتذه الهي تتات الخاصتتة التتتي تتتدير لرافتت  عالتتة هتتي  تترارات  دار،تتة، ستتواد أكانتتت 
واستتنتج فقهتاد   ا)8(تنظ ل ة، كنظتام آداب اللهلتة، أو  ترارات فرد تة كقترار القيتد فتي الجتدو 

أن النقابتتات اللهن تتة تعتبتتر طا فتتة جديتتدة لتتن أشتتخاف القتتانون العتتام  لتت  جانتتب الطتتا فتين 
التق يتتديتين، رغتتم أن لج تتل الدولتتة أنكتتر ع يهتتا صتتفة الل سستتة العالتتة، ولكنتت  اعتبرهتتا لك فتتة 

طعتون  للج تل الدولتة لهتذا كتان  بتو   ،  دار،تةاادارة لرف  عام، وانته   ل  اعتبار  راراتهتاب
لبنتتتي ع تتت  اعتبارهتتتا لتتتن  تتترارات ا شتتتخاف اللعنو تتتة  ، تتترارات هتتتذه الهي تتتاتللوجهتتتة ضتتتد ا

  ا 3سالعالة
أن نقابات اللهن، هي هي تات خاصتة لك فتة بتنفيتذ لرفت  عتام، وهتي   Vedelو،رى ا ستاذ 

د لن الت ااات الس طة العالة الللنوحة لها بلقتض  القتانون فتصتدر تبعتا  لتذلم  ترارات تستفي
فهتو ينكتر ع ت   Connoisا ولن أنصتار هتذا الترأن  4سنافذة تخضس  حكام القانون اادارن 

نقابتتات اللهتتن صتتفة الل سستتات العالتتة، و عتبرهتتا لتتن أشتتخاف القتتانون الختتاف نظتترا  لعتتدم 
الست طة العالتة، وهتو  فستر لو ت  لج تل الدولتة بأنت  عتدو  لتن  خضو  حساباتها لتصتدي 

جانبتتت  عتتتن اللع تتتار الشتتتك ي  لتتت  اللع تتتار اللوضتتتوعي بحيتتتث تستتتتلد القتتترارات الصتتتادرة لتتتن 
نلتتا لتتن طب عتتة النشتتار التتتذن  نقابتتات اللهتتن صتتفتها اادار،تتة ا لتتن طب عتتة ت تتتم الهي تتات وان

                                                 
م -القرار اإلداري -مود حافظد. مح( 1)

رجع سابق
 .32ص 

(2) C.E.Ass. 2 avril 1943, Bouguen, 
GAJA2005 no55 p342.

 

(
3
) Ch. Lavaille- L'évolution de la conception de la d

é
cision ex

é
cutoire en droit 

administratif Français- Op. Cit. p109. 

(
4
)G. Vedel & P. Delvolvé- 

Droit administratif
- Op. Cit. T2 p668-669.  
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ا وأن لتتا يتترج  اعتبتتاره النقابتتة لتتن  1سامتلارستت  واللهلتتة اللوكولتتة  ليهتتا وهتتي تنفيتتذ لرفتت  عتت
الهي تتتات الخاصتتتة هتتتو عتتتدم لنحهتتتا صتتتفة الل سستتتة العالتتتة، ولتتتو رأى ااجتهتتتاد فيهتتتا طا فتتتة 
جديدة لن أشخاف القانون العام لكان  د صرَّل بذلم في حكل ا وللا يتدعم هتذا النظتر فتي 

بتنفيتذ لرفت  عتام، ثتمَّ  النها ة أن اللج ل استشتعر الحاجتة  لت  تأكيتد أن هتذه الهي تات لك فتة
رتب ع   ذلتم النتيجتة التتي  ستتهدفها وهتي اعتبتار  راراتهتا  ترارات  دار،تة، ولتو كتان  عتبرهتا 
لتتن أشتتخاف القتتانون العتتام لرتَّتتب ع تت  هتتذا ااعتبتتار نتيجتتت  القانون تتة دون أن  ك   تت  نفستت  

اكتفتتت  باللع تتتار لشتتتقة البحتتتث فتتتي طب عتتتة اللهلتتتة اللوكولتتتة  ليهتتتا، وكونهتتتا لرفقتتتا  عالتتتا ، و 
 ا 8سالشك ي الذن جرى ع    علال  لنذ نشأت 
ذهب  ل  القو  أن  رغتم عتدم تحديتد    Bouguenوفي لطالعة لفو  الحكولة حو   ض ة 

القانون بشكٍل صتر،  لطب عتة النقابتة،  ا أنت  يتبتين لتن النصتوف التشتر،ع ة اللنظلتة لنقابتة 
نظتت م لهنتتة الطتتب وااشتتراذ ع يهتتا لرفقتتا  عالتتا ا ا طبتتاد أن اللشتتتر  هتتو التتذن أراد اعتبتتار ت

 ا  3سوأن هذا اللرف  هو الذن  ضفي ع    رارات النقابة صفة القرار اادارن 
ستتواد  ن، وتتالتتت ا حكتتام القضتتا  ة التتتي أخضتتعت  تترارات نقاب تتة اختصتتاف القضتتاد اادار 

 تتترارات "، أو 5س"الهندستتتة تحديتتتد رستتتم ااشتتتترام فتتتي نقابتتتة"، أو  4س"لنقابتتتة الصتتت ادلة"  بالنستتتبة
غرذ التجارة والصناعة فهي ل سسات عالتة تتدير "و ، 6س"التسجيل في نقابة خبراد اللحاسبة

 لا لراف  عالة  دار،ة أو لراف  عالة صتناع ة وتجار،تة، وهتي بهتذه الصتفة تخضتس  حكتام 
 ا 7سالقانون العام

الخبتتراد  اللتع تت  بنقابتتة 1946أ تتار  7التتذن عتتدَّ   تتانون  1994حا،تتران 82ثتتمَّ صتتدر  تتانون 
تتاحون  ، فتضتتلَّن توضتت حا  لطب عتتة النقابتتة، فهتتي لتتن أشتتخاف القتتانون الختتاف اللك َّفتتة اللسَّ

                                                 
(1)R

. 
Connois 

-
La notion d'établissement public en droit administratif Français, LGDJ 1958 p100. 

(
2
) Ch. Lavaille-  Op. Cit. p110. 

(
3
)
 
concl. Lagrange sur: C.E. Ass. 2 avril 1943, Bouguen, D. 1944, p. 52.

 

(
4
)C.E. 31 janvier 1969, Union nat. grandes pharmacies de France, Rec p54 . 

(
5
)C.E. 23 octobre 1981, Sagherian, AJDA 1981, p598, chron-. Tiberghien et 

Lasserre.  
(

6
)C.E. Ass. 22 janvier 1982, Cons. rég. Paris Ordre des experts-comptables et 

comptables agrees, AJDA 1982 p402, concl. Franc.  
(7)C.E. 28 novembre 1969, Michel, AJDA 1970 p 309

.
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، وذلتتم أستتوة  بلتتا استتتقرَّ ع  تت  ااجتهتتاد الستتاب  لناح تتة الهي تتات اللهن تتة  1سبتتادارة لرفتت  عتتام
ذا كانت النقاب ا 8سالتي  عتبرها لن الهي ات الخاصة ول ل العالة ات تلت م ست طة تنظ ل تة وان

ف لتتا ختتفَّ تنظتت م ألتتر اللهنتتة،  ا أنهتتا ا تل تتم فتتر  تتتدابير ت حتت  ضتتررا  بأعضتتاد النقابتتة 
 ا بناد  ع   تفو   تشر،عي أو تنظ لي صر، 
 ا   3س

ن لتتتم تتتتدخل فتتتي نطتتتا  الل سستتتات العالتتتة أو اللصتتتال  اادار،تتتة  وفتتتي لصتتتر فتتتان النقابتتتة وان
 أنها تعتبر لتن أشتخاف القتانون العتام،  نهتا تجلتس لقولتات العالة اللستق ة عن الدولة،  ا

هتتتذه ا شتتتخاف، فانشتتتا ها يتتتتمو بقتتتانون أو لرستتتوم أو بتتتأن أداة تشتتتر،ع ة أختتترى، وأغراضتتتها 
وأهتتدافها ذات نفتتٍس عتتام، ولهتتا ع تت  أعضتتا ها ستت طة تأديب تتة، ولهتت اد ا عضتتاد دون ستتواهم 

، واشتتتترام ا عضتتتاد فتتتي النقابتتتات ألتتتر حتتت  احتكتتتار لهنتتتتهم، فتتتال يجتتتوا لريتتترهم لااولتهتتتا
ونالتتتتت نقابتتتتة اللحتتتتالين طب عتتتتة الشتتتتخف العتتتتام استتتتتنادا   لتتتت  أن  تتتتانون نقابتتتتة    4سحتلتتتتياا

اللحتالين  تتد أضتتف  ع تت  هتذه النقابتتة وهي اتهتتا نوعتتا  لتتن الست طة العالتتة، وخولهتتا حقو تتا  لتتن 
 راراتهتتتا هتتتي  تتترارات نتتتو  لتتتا تختتتتف بتتت  الهي تتتات اادار،تتتة العالتتتة للتتتا يترتتتتب ع  تتت  اعتبتتتار 

ا وااتحتتاد العتتتام ل رتترذ التجار،تتتة هتتو لرفتتت  عتتام لتتتن لرافتت  التلثيتتتل اللهنتتي لتتتدى  5س دار،تتة
الستت طات العالتتة، ولتتن ثتتمَّ ي تتام اعتبتتاره ل سستتة عالتتة ووستتا    فتتي تعيتتين لوظف تت  وفصتت هم 

 ا   6سهي  رارات  دار،ة تخضس لوصا ة  دار،ة لن لص حة التجارة
 

ااجتهتتاد غيتتر لستتتقر حتتو  طب عتتة النقابتتة، فاتجتتاه  عتبرهتتا لتتن ، فتتان فتتي لبنتتانألتتا  -384
ا تقتصتر ع ت  لجترد ااشتراذ  ،لداخ تة الدولتة فتي تنظت م اللهنتة أنالهي ات العالتة، و،ترى 

بتل أن هتذه اللداخ تة تجعتل لتن الدولتة فتي  ،والتوج   أو الق ام بعلل لحساب الهي ات اللهن ة
كتتل لتتا يتع تت  بلااولتتة اللهنتتة طاللتتا أن اللااولتتة لع قتتة ع تت  هتتذا التنظتت م فر،قتتا  أصتت  ا  فتتي 

                                                 
(

1
)M. Lascombe - Les ordres professionnels- AJDA 1994 p855.

 
  

(
2
)C.E. 7 décembre 1984, Centre d'études marines avancées et Cousteau, Leb. p 

413 ; T. C. 13 février 1984, Cordier, Leb. p447.
 
  

(
3
)C.E. 29 mai 1987, Union nationale pour l'exercice comptable, Leb. p908; C.E. 

29 mai 1992, Mongeot, Dr. adm. 1992, n° 353.
 
  

93جع سابق صمر -تدرج القرارات اإلدارية -د. ثروت بدوي، أشار إليه: 321، المجموعة الخامسة ص 29/12/1121القضائية تاريخ 3لسنة 214( القضية رقم4)
.
 

ا -د. ثروت بدوي. أشار إليه: 314، المجموعة الخامسة ص29/12/1121قضائية تاريخ 2لسنة  312( القضية رقم 2)
لمصدر نفسه
91ص 

.
 

 92سابق ص مرجع -تدرج القرارات اإلدارية -د. ثروت بدوي. أشار إليه: 931، المجموعة التاسعة ص21/2/1194( المحكمة اإلدارية العليا في مصر، تاريخ9)
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تتترخ ف لتتن وا،تتر ا شتترا  العالتتةاااا وحيتتث أن الشتتار  باخضتتاع  لااولتتة لهنتتة الهندستتة 
ا  1س ل  تنظ م تتواه الحكولة لباشترة ع ت  الوجت  اللبتين  كتون  تد جعتل لنهتا لصت حة عالتة

بتتتتة علتتتتا  الخ اطتتتتة فتتتتي بيتتتتروت فتتتتي اجتهتتتتاٍد آختتتتر  ضتتتت  باخضتتتتا  انتخابتتتتات لج تتتتل نقاو 
ا  وهنتام اجتهتاد ل قضتاد العتدلي  فيتد بتأن نقابتة ا طبتاد  8ساختصاف لج ل شورى الدولتة

 ا 3ستتلتس بالت ااات الس طة العالة وتخضس تبعا  لذلم اختصاف القضاد اادارن 
قابتتات ألتتا التوجتت  الثتتاني فتتي ااجتهتتاد ال بنتتاني فهتتو نحتتو عتتدم ااعتتتراذ بالصتتفة العالتتة ل ن

ا تخضتس  ، وهتياللهن ة، فالنقابة في لبنان ا تدير لصال  عالة وا تت لن ل سستات عالتة
لقواعتتتد  لنظتتتام الحتتت  العتتتام بتتتل ت لتتت  ل سستتتة ذات لنفعتتتة عالتتتة تقتتتوم بنشتتتار جلتتتاعي وفقتتتا  

ا تتدير لصتال   وهتي ، 4سلعنتو،ين خاضتعين لنظتام الحت  الختاف وت ل  أشخاصتا   ،خاصة
لنظتتتتتام الحتتتتت  و وفقتتتتتا ل قواعتتتتتد الخاصتتتتتة  ،اجتلتتتتتاعي قتتتتتوم بنشتتتتتارٍ عالتتتتتة بتتتتتل ت لتتتتت  جلع تتتتتة ت

نقابتتة و  ، 6سلنقابتتة الصتتحافة بوجتت  ختتاف  واعتتد غيتتر خاضتتعة ل قضتتاد اادارن و  ، 5سالختتاف
نلا هي جلع ة ذات لنفعة عالتة تقتوم  بنشتاطها السا قين في لبنان ا تشكل لص حة عالة وان

قضتتتتا ا اللتع قتتتتة بهتتتتا لتتتت ل لتتتتن وأن صتتتتالح ة النظتتتتر فتتتتي ال وفقتتتتا  لقواعتتتتد الحتتتت  الختتتتاف،
و تترار وا،تتر العلتتل باعتبتتار ااتحتتاد ال بنتتاني لنقابتتات التعتتدين  ، 7ساختصتتاف القضتتاد اادارن 

والل كان م والكهرعاد عضوا  كالتل الحقتو  والواجبتات فتي ااتحتاد العلتالي العتام  عتود النظتر 
فة اللنفعتتتة لهتتتا صتتت وغتتترذ التجتتتارة والصتتتناعةا  2سبهتتتا ل لحكلتتتة العدل تتتة وحتتتدها دون ستتتواها

تهتدذ  لت  ت ب تة احت اجتات  ،لعنو تة لتن أشتخاف القتانون الختاف العالة أن أنها أشتخاف
 ا 9ساللجتلس

                                                 
، بشمارة 1121آذار  9تماريخ  111. وذات المعنمى: م.ش. قمرار رقمم111ص 1191، ملحمم أبمو شمديد/ الدولمة، م.إ. 1191حزيران  23تاريخ  234( م.ش. قرار رقم1)

ص 1121قطوف/ الدولة، م.إ. 
11
. 

 .12ص 1191، كريم أبو رجيلي ورفاقه/ الدولة، م.إ. 1191شباط  12تاريخ  41( م.ش. قرار رقم2)

 1112، الدكتور فائق يونس /اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب اطباء بيمروت، مجلمة العمدل 1112تموز  19تاريخ 1( محكمة بداية بيروت، الغرفة الثانية قرار رقم 3)

 ص.

 .19ص 1199وزارة اإلرشاد واألنباء ، م.إ.  –، فاضل عقل/ الدولة 1199آذار  21تاريخ 92( م.ش. قرار رقم4)

321ص 2م 1111الدولة، م.ق.إ.  –، اتحاد النقابات المتحدة للمستخدمين والعمال / 1111آذار  2تاريخ  342( م.ش. قرار رقم2)
.
 

 .19ص 1199وزارة اإلرشاد واألنباء ، م.إ.  –، فاضل عقل/ الدولة 1199آذار  21تاريخ 92( م.ش. قرار رقم9)

 .11ص 1191، ألبير مشرفاني وإلياو شعيا/ الدولة، م.إ. 1199كانون األول  1تاريخ  1993( م.ش. قرار رقم9)

 321ص 2م 1111الدولة، م.ق.إ.  –، اتحاد النقابات المتحدة للمستخدمين والعمال / 1111آذار  2تاريخ  342( م.ش. قرار رقم1)

 .292ص 1م 2113لعام  12ان/ بلدية بيروت، م.ق.إ. العدد ، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبن2111شباط  3تاريخ 122( م.ش. قرار رقم1)
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 ثانيًا:  االتحادات الرياضية
 

بتتارت ااشتتكال ة حتتو  طب عتتة ااتحتتادات الر،اضتت ة فتتي فرنستتا، عنتتدلا لتتن  اللشتتتر   -385
صتفة الهي تات  ،اللبار،ات الوطن تة واللناطق تة الفرنسي لالتحادات الر،اض ة التي تهتم بتنظ م

 -نت  عنتدلا تتختذ هتذه ااتحتادات الر،اضت ة بأو ضتي  االخاصة اللك فة بوظ فة عالتة  دار،تة
فتتان لهتتذه القتترارات صتتفة القتترارات  ،ع تت  النتتوادن والالعبتتينبلوجبهتتا التاالتتات  تترارات تفتتر  

 ا  1سطة العالة،  ذا ظهر أنها تضلنت للارسة الت ااات الس اادار،ة
القتترار التتذن يتختتذه ااتحتتاد التتوطني لكتترة القتتدم التتذن فكتتان خاضتتعا  لر ابتتة القاضتتي اادارن  "

، "تتتدابير و تت  الالعبتتين أو النتتوادن عتتن  8س"نتتاَّ  بلوجبتت  نتتادن ر،اضتتي  لتت  الدرجتتة الثان تتة
ااستتبعاد لتن  تتدابير" ،  3س"التتي يتختذها ااتحتاد الفرنستي لكترة القتدماللشتاركة فتي لبار،تات، 

 ترارات الرابطتة الوطن تة "و ، 4س"اللشاركة في سبا   ينظلت  ااتحتاد الفرنستي لستبا  الست ارات
تحديتد طتر  تنظت م ، " 5س "لكرة القدم في ش ون النشاطات الر،اض ة التي تنظلهتا هتذه الرابطتة

اج ي فرضتتتتتها ااتحتتتتتتاد ع تتتتتت  درَّ العقوبتتتتتتة التتتتتتت"و ، 6س"اللنافستتتتتات بتتتتتتين ااتحتتتتتتادات الر،اضتتتتت ة
تعتديل النظتام التداخ ي لاتحتاد ، " 2س"ااجااة الللنوحة لالعبين لن  بتل ااتحتاد"،  7سلحترذ"

رف  ااتحتاد لنتتا ج ااخت تار اللستب  ل ر،اضتيين اللشتاركين ، " 9س"ف لا يتع َّ  بنقل الالعبين
لفتتو  لكتتن ف لتتا ختتفَّ ااتحتتاد الفرنستتي ل جيتتدو وخالفتتا  لتترأن  ا 10س"فتتي ا لعتتاب ا وللب تتة

                                                 
(1)T. C. 7 juillet 1980, Peschaud c/ Group. football pro., D. 1981 IR p42; C.E. 22 novembre 1974, Féd. ind. fr. de sport, RDP 1975 

p1129, note M. Waline; C.E. 19 décembre 1980, Hechter, JCP G 1982, II, 19784, note Pacteau.  
(2)T.C. 13 Janvier 1992, Assoc. Nouvelle des Girondins de Bordeaux, A.J.D.A 1992, 451, obs., J.P.Théron

.
 

(3)C.E. 5 mai 1995, Burruchaga, AJDA 1995 p753, obs. J.-P. Théron 
.
 

(4)C.E. 16 mars 1998, Féd. fr. sport automobile, D.A.1998, comm. n° 241
.
 

(
5
)T. C. 4 novembre 1996, Sté Datasport c/ Ligue nationale de Football, AJDA 

1997 p142, chron. Chauvaux et Girardot. 

(
6
)C.E. 22 novembre 1974, Féd. industries fr. d'articles de sport, RDP 1975 

p1109, note Waline.  
(7)C.E. 26 novembre 1976, Féd. fr. Cyclisme, AJDA 1977 p139 note Moderne . 

(8)C.E. 31 mai 1989, Union sportive de Vandoeuvre, AJDA 1989 p478, chron. Honorat et Baptiste.  

(9)C.E. 14 mai 1990, Lille Université Club, AJDA 1990 p742 obs. Théron.  

(10)C.E. 22 février 1991, Mlles Bensimon, Cuyot, Kamoun, AJDA 1991 p481.  
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الحكولة اعتبر لج ل الدولتة أن هتذا ااتحتاد هتو لتن الهي تات الخاصتة اللك َّفتة بتادارة لرفت  
 ا 1سعام، وأن نظالها الداخ ي و راراتها هي  رارات خاضعة اختصاف القضاد العدلي"

أن  تتترار تنا،تتتل نتتتاٍد  لتتت  الدرجتتتة الثان تتتة   ،الفرنستتت ة  حتتتل الخالفتتتاتالتنتتتاا  سلحكلتتتة   ضتتتتو 
, فانتتتت   كتتتتون  8س1924تلتتتتوا  16لتتتتن  تتتتانون  17و 16بااستتتتتناد  لتتتت  اللتتتتادتين واللتختتتتذ 

لت  تفتو   ااتحتادات الر،اضت ة وبااستتناد   خاضعا  اختصاف القضاد اادارن،  ن هتذه
 تتانوني لك فتتتة بتنفيتتذ لرفتتت  عتتتام  دارن ا  عتتود ستتتوى ل قضتتتاد اادارن النظتتر فتتتي النااعتتتات 

 ا 3سذا تضلنت للارسة الت ااات الس طة العالةاللتع قة بالقرارات التي تخذها  
فانهتا  ،القرارات الصادرة عتن ااتحتادات الر،اضت ة دون استتخدام الت تااات الست طة العالتةألا 

وتقتتتس هتتتذه ا علتتتا  فتتتي الليتتتدان الختتتاف حيتتتث ينعقتتتد اختصتتتاف ا تعتبتتتر  تتترارات  دار،تتتة، 
فرنستتتي لكتتترة القتتتدم باعتتتادة البتتتث  تتترار ااتحتتتاد اللثتتتل  " ، 4سالنظتتتر بهتتتا  لتتت  القاضتتتي العتتتدلي

أعلتاا    تعتبترالعقوبات التأديب ة الصادرة عتن اتحتادات ر،اضت ة ا"و ، 5س"الت فا،وني للبار،ات
للارستتتة ،  ذا لتتتم  كتتتن لهتتتذا ااتحتتتاد وفقتتتا  لقتتترار التتتترخ ف لتتت  ستتت طة  دار،تتتة لنفتتتردة الطتتترذ
 ا 6س"وتنفيذ لرف   دارن  الت ااات الس طة العالة

، فاللستألة لخت فتة بحيتث ثبتت الطتابس الختاف لالتحتادات الر،اضت ة، طاللتا أن ألا في لبنان
ل قضتتتاد اادارن،  بشتتتأنهاالقتتتانون لتتتم  لنحهتتتا صتتتفة الشتتتخف العتتتام ولتتتم  حيتتتل ااختصتتتاف 

م نشتاطا  ر،اضت ا  لعينتا   فقض  ااجتهاد بان ااتحاد ال بناني لكرة القدم هو ل سسة أه  ة تتنظ  
والر،اضتتتتة، ولتتتت ل لهتتتتذا ااتحتتتتاد صتتتتفة لتتتتن الصتتتتفات اللتع قتتتتة  تشتتتترذ ع  تتتت  واارة الشتتتتباب

بالقانون العاماا وأن  رار ااتحاد هو  رار نافذ بذات  ول ل بحاجة  لت  لوافقتة أو لصتاد ةاا 

                                                 
(

1
)C.E.13 décembre 2003, Fédération française de judo, jujitsu, kendo et 

disciplines assimilées (FFJDA), AJDA 2004 p992, note Sylvie Joubert-Rifaux.  
(2) Modifié par 

l'
ordonnance no 2006-596 du 23 mai 2006 

ن هرا التعدي ب يُجاز بموجبه للوزير المكلف بالشؤون الرياضية بين يطعن بقرارات هره االتحادات الرياضية أممام القضماء اإلداري إذا قمدَّ وقد تضمَّ ب صريحا ر أنهما مخالفمة لمبمدأ ل نصا

المشروعية وله أن يطلب وقف تنفيرها.
  

(3)T. C.13 janvier 1992, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde c/ l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux à la 

Ligue nationale de football, Rec p473 
; 

 

(4)R. Chapus- Droit administratif  général, Op. Cit, T1 p 530
 
no715

.
 

(5)CA Paris 23 décembre 1991, SA « La 5 » c/ Féd. fr. Football, Gaz. Pal. 1993, 1, p9.  
(6)C.E. 19 décembre 1988, Dame Pascau, A.J.D.A 1989, p271; 

C.E. 15 octobre 1982, Mlle Mardirossian, 

Lebon p348.
  



 

299 

ال جنتتة ،  كتتذلم اعتبتتر أن  1سوأن الطعتتن ف تت  لتتن  بتتل اللتضتترر  كتتون ألتتام القضتتاد العتتدلي
ور نشتتاطها ضتتلن نطتتا  تشتتج س حركتتات الشتتباب ا وللب تتة ال بنان تتة هتتي هي تتة أه  تتة يتلحتت

 ب ة وتعل م الحركة ا وللب تة،وااشراذ ع   الحركة الر،اض ة ا ه  ة وتنظ م ا لعاب ا ولل
 ا 8سضلن أهداذ الشرعة ا وللب ة العالل ة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتــــــــــــمة
 

                                                 
(
1
)
 

االتحاد اللبناني  -، نادي النجمة الرياضي/ الدولة2112كانون األول  31تاريخ 114م.ش. قرارر قم 

 .411ص 2119لكرة القدم، م.ق.إ. 

(
2

، اللجنممة األولمبيممة اللبنانيممة / الدولممة ـ 2113أيلممول  31تمماريخ  2113ـ  991/2112 ( م.ش. قممرار رقممم

في كتابه محطات اجتهادية هامة في قضاء مجلس شورى  وزارة الشبا  والرياضة، تعليق د. فوزت فرحات

 الدولة اللبناني.
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فعتتال  كتتم هتتو صتتعب البحتتث فتتي  بعتتد أن انتهيتتت لتتن كتابتتة آختتر فقتترات ا طروحتتة، أدركتتت
الطب عتتتتة القانون تتتتة  ن تصتتتترٍذ  تتتتانوني،  ذ ع  تتتتم أن تبحتتتتث فتتتتي العناصتتتتر الجالعتتتتة لهتتتتذا 
التصترذ أن خصا صتت  اللتليتتاة، التتتي تستتتط س أن تجلتتس كتتل ا صتتناذ التتتي تنتتدرج ضتتلن 

تلنتتتس  ،العنتتتوان العتتتام لهتتتذا التصتتترذا ثتتتمَّ ع  تتتم  ثبتتتات أن خصتتتا ف هتتتذا التصتتترذ الذات تتتة
 رفات اللشابهة لن أن تندرج ضلن كت ت ا التص

د القترار بصتدوره عتن ست طة  دار،تة  فهذه هي الصعوبة، وأن صعوبة، هي صعوبة  ثبتات تفترو
  لااما – رادة  -أو لا  سل  بثالث ة   دارةلتلتعا  بخاصيتي اانفراد ة والقوة التنفيذ ة، 

بيتر اللستل  القترار اادارن،  ذ ا ثمَّ لحاولة جلس كل لفتردات القترار ضتلن هتذا العنتوان الك
تتتتمو لهتتذا البحتتث فا دتتت ،  ذا بقتتي هنتتام شتتم أو  شتتكال ة حتتو  أحتتد أصتتناف  أو فروعتت ا بتتل 
 لكن أن يهدم هذا الشم كل بن ان ا طروحة،  نها  ا لة حو  تحديد الطب عة اللوحتدة لكتل 

ات اادار،تتة ذات الطب عتتة أصتتناذ القتترارات اادار،تتةا فتتاذا لتتم نتتنج  فتتي  ثبتتات أن لكتتل القتترار 
لها غير لطابقتٍة ل وا تسا ثتمَّ ع ينتا بعتد  القانون ة، فهذا  عني أن هذه الطب عة القانون ة التي نقد  
ذلتتم أن نحي  تتد كت تتة ا علتتا  التشتتر،ع ة والقضتتا  ة والخاصتتة عتتن ليتتدان القتترار اادارن، لتتس 

 كل التداخل القا م ف لا بينهاا
تب ع ينتتا أن نحتدد لاه تتة القترار وفقتتا   فكانتت دراستتتنا لرتكتاة ع تت  الك  تات والجا  تتات،  ذ توجَّ

ل خصا ف اللوحدة التي ترع  نظال  القانوني، ثمَّ ع ينا أن نثبتت أن كتل أجتااد أو لفتردات 
 القرار اادارن تنطب  ع يها أركان القرار ولها طب عت  القانون ة الخاصةا  

تقي لتتتن البحتتتر الها تتتل والعليتتت  والتتتوافر لتتتن وبالفعتتتل نجحنتتتا فتتتي التحتتتدن، وحاولنتتتا أن نستتت
الدارستتات القانون تتتة حتتو  القتتترار اادارن، وأن نستتتتعين لنهتتا بلتتتا  ستتتاهم فتتي تعيتتتين الطب عتتتة 
القانون ة ل قرار اادارنا وأثناد اللعالجة كانت هنام لوضوعات لحل استقرار الفقهاد، بينلتا 

هولتتة بحيتتث لتتم  ستتب  أن بحثتتت كانتت لستتا ل أختترى لوضتتس  شتتكال ة وتعتتدد نظر،تتات، أو لج
 بلتتتواااة بعضتتتهلا التتتبع ، ف أختتتذ الفقتتت    ااثنتتتينبعنا تتتة، بستتتبب تتتتأثر الفقتتت  بااجتهتتتاد وستتتير 

و ح  هتتا، ثتتمَّ  ستتتعين القضتتاد بلتتا أرستتاه الفقهتتاد لتتن ب تتورٍة ل نظر،تتات القانون تتة، ف تتم   حكتتامَ ا
نلا كانتا دا لتا  لنستجلان يرتكبهتا  كالهلتا أن هنتةٍ  ولتواانتان،  صتح   سب  أحدهلا ااخر وان

 ااخر، كل ذلم تحت عين اللشتر  الذن  قونن أح انا  لا يتوصل  ل   ااجتهاد لن لباددا
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، وخ تتت ط  لستتتتررب،وفتتتي كثتتترة الفقتتت  وااجتهتتتاد والتشتتتر،س، كتتتان هنتتت لتتتن اللستتتل ات  ام تعتتتدد 
نون تة التتي لهتا الفقه ة وااجتهاد تة والتشتر،ع ة ل قترار اادارن، فتبخالذ لعظتم التصترفات القا

، حتتت  خشتتيت أن عديتتدةاستتم وحيتتد أو أستتلاد لعتتدودة، فتتان القتترار اادارن كتتان لتت  لستتل ات 
شتتتتت الجهتتتد اللبتتتذو ، و  كتتتون لكتتتل تستتتل ة طب عتتتة  انون تتتة خاصتتتة، وهتتتذا لتتتا سينستتت  كتتتل 

 ا  لضالين العلل
عات ال بنان تة،  ررنا أن نسرد كل تسل ٍة أو تعر،ٍ  لعتلٍد ل قترار اادارن ستواد  فتي التشتر،لذا 

أو فتتي ااجتهتتاد ال بنتتاني والفرنستتي واللصتترن، أو فتتي الفقتت  العرعتتي والفرنستتيا ولتتن بتتين كتتل 
هذا الخ  ط الكبير لن التسل ات انتاعنا تعر،فا  ل قرار اادارن، يتلاشت  لتس الطب عتة الخاصتة 

 كتتون لهتتذا القتترار لتتن حيتتث هتتو علتتل  تتانوني  صتتدر عتتن ستت طة  دار،تتة بارادتهتتا اللنفتتردة و 
 لتلتعا  بالقوة التنفيذ ةا 

ولعتتلَّ القتتارد ينتبتت  لباشتترة   لتت  ااستتتعارة اللقتبستتة لتتن تعر،تت  القاعتتدة القانون تتة، ونحتتن ا 
ننكر هذه ااستعارة، فع لتاد ف ستفة القتانون استتقروا ع ت  تعر،ت  القتانون بأنت  القاعتدة العالتة 

ادار،تتتة ذات الطب عتتتة التنظ ل تتتة هتتتي اللجتتتردة اللكفولتتتة باجبتتتار، وهتتتم  قولتتتون بتتتأن القتتترارات ا
نحتو استتعارة تعر،ت  القتانون  لالنطتال  ،، كانت بين أيدينا ا رضت ةوعالعاٍن د ي  انون،  ٍذ 

لنستتتقي لنتت  تعر،تت  القتترار اادارنا وبالفعتتل وضتتعنا التعر،تت  التتذن لتتم  كتتن غا بتتا  عتتن بتتا  
لتتت  ا ستتتل التتتتي اعتلتتتدوها الفقهتتتاد، بتتتل وجتتتدناه لستتتتعلال  لتتتن  تتتب هم لكتتتن دون أن  شتتتيروا  

 استخالص ا  
وبعتتتتد وضتتتتس التعر،تتتت  القتتتتانوني ل قتتتترار اادارن، استتتتتطعنا بستتتتهولة أن نتتتتتخ ف لتتتتن عقتتتتدة 
اللستتل ات العديتتدة ل قتترار اادارن، وأثبتنتتا بتتأن تستتل ة القتترار النافتتذ أو القتترار النهتتا ي  أواا، 

 قترار، ولت ل أصتل القترارا ن لتيهي تسل ات لقبولة بشرر أن نعتبر ك لتي نها ي ونافتد صتف
 نا نلاذج عديدة عن استخدام الفق  لتسل ة ا ش اد بصفتها دون أن ت عاب هذه التسل ةاوعيَّ 
كتل  ترار  دارن لت  أالنا الرابط بين القرار اادارن وا ثر القانوني، ذلتم أن  لقارعٍة لنطق ة،وب

وللتتا كتتان  تترارا  با صتتل،  أثتتر  نتت  لتتو كتتان لنعتتدم ا ثتتر للتتا كتتان هنتتام حاجتتة لصتتدوره، بتتل
ولكن اختالذ ا ثر ل ل لع ارا  أو سببا  ل تفر ة بين أنوا  القرارات اادار،ةا وهتذا ا ثتر لت ل 
نلتتا هتتو خاصتت ة لالالتتة لكتتل تصتتر ذ  تتانوني، فتتاذا   نتتا أن القتترار اادارن  ركنتتا  فتتي القتترار وان
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 تتا ا وعنتتدلا نقتتو  أن القتترار هتتو تصتترذ  تتانوني، فهتتذا  عنتتي أن هتتذا القتترار أحتتدث أثتترا   انون
نكرر أنفسنا ونعيتد فتي تعر،تٍ  واحتد عبتارة  فاننافهذا  ا ،اادارن هو تصرذ  انوني  حدث أثر 

هتتتذا ألتتتر غيتتتتر لتتتألوذ فتتتي ع تتتم القتتتانون القتتتتا م ع تتت  الد تتتة فتتتي ال فتتتتا و واحتتتدة بصتتت رتين، 
 االواض  واللعن  الس  لة والص اغة

قتترار اادارن، تنبهنتتا  لتت  لستتألة الستت طة ااستنستتاب ة ثتتمَّ عنتتد البحتتث فتتي العناصتتر اللكونتتة ل 
والستت طة اللقيتتدة، وفتتي لو عهلتتا الصتتح   فتتي دراستتة الطب عتتة القانون تتة ل قتترار اادارن، فهتتل 
هلتتتا لتتتتن العناصتتتتر اللكونتتتتة ل قتتترار، أم أنهلتتتتا لتتتتن العناصتتتتر الخارجتتتة عتتتتن تكو،نتتتت  و كتتتتون 

ا فتتاذا   نتتا أنهلتتا لتتن ؟لقتترارلو عهلتتا ضتتلن بحتتث اختصتتاف اللرجتتس اادارن فتتي  صتتدار ا
عناصتتتتتر ااختصتتتتتاف فهتتتتتذا  عنتتتتتي أنهلتتتتتا ختتتتتارج نطتتتتتا  بحثنتتتتتا، ولكتتتتتن لتتتتتن اللعتتتتتروذ أن 
ااختصاف  عني أه  تة اللوظت  ع ت  اتختاذ القترار، وبالتتالي فهتذا اللوظت   كتون لختصتا  

نلتتتا اارادة هتتتي  يوجتتتد اختصتتتاف  ستنستتتابي أو اختصتتتاف لقيَّتتتد،  ذ ا أو غيتتر لختتتتف، وان
فكتتان لو تتس الستت طة ااستنستتاب ة والستت طة اللقيتتدة، هتتي فتتي  لقيتتدة أو  ستنستتاب ة، التتتي تكتتون 

أو التقييتتد  ب رادة اللوظتت  صتتاحب ااختصتتاف ع تت  اتختتاذ القتترار، أن أن نطتتا  ااستنستتا
بتتتين الدراستتتات -أحتتتد أركتتتان القتتترار اادارنا فأخرجناهتتتا و و  لتتترة  ،هتتتو فتتتي عنصتتتر اارادة

أ اللشتتتروع ة أو  واعتتتد ااختصتتتاف  لتتت  لو عهتتتا الصتتتح   لتتتن ليتتتدان حتتتدود لبتتتد -الفقه تتتة
 ضلن س طان اارادة باتخاذ القرار اادارنا

وعن ركن اانفراد، الذن كادت أن تط   ب  اللوجبات الل قاة ع   عات  اادارة،  لتا بتاعالم 
رار ا فتتراد لستتبقا  بتتالقرار أو ستتلاعهم  بتتل  صتتداره، أو فتتي حتتااٍت خاصتتة  كتتون  صتتدار القتت

 رتبط بط ٍب لسب  لن ا فرادا ل
لم تق  هذه ااشكال ات عقبة، بعد أن ظهر لو عها الخارجي عتن القترار، وأنهتا لتن التتدابير 
اللنصتتوف عنهتتا فتتي القتتانون، كتتاجرادات لستتبقة تهيتت  اصتتدار القتترار، وا تتتدخل أبتتدا  فتتي 

ار يتو تت  ع تت  كينونتتت  أو تصتتب  جتتادا  لتتن تكو،نتت ا بتتل ع تت  العكتتل أثبتنتتا أن  صتتدار القتتر 
 رادة الجهتتتة اادار،تتتة لنفتتتردة ،  وأنتتت  حتتتت  فتتتي التتترخف فتتتان الط تتتب اللستتتب   بتتتل للارستتتة 
الشتتخف ل نشتتار التتذن  ط تتب التتترخ ف بلباشتترت ،  نلتتا هتتو دليتتل ع تت  عنصتتر القهتتر فتتي 
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القتتترار اادارن، بحيتتتث   لنتتتس ع تتت  ا فتتتراد لتتتن لباشتتترة نشتتتاطاتهم  بتتتل الحصتتتو  ع تتت   ذٍن 
 السبٍ  بص رة  رار

عالجتتت ا طروحتتة هتتذه ااشتتكال ة، وعيَّنتتت أنهتتا ا تتت ث  ر ع تت  عنصتتر اانفتتراد، التتذن  عتبتتر 
التتتركن اللليتتتا ل قتتترار اادارن، والشتتتكل ا ساستتتي استتتتخدام الت تتتااات الستتت طة العالتتتةا  ذ ا 
شب   ل  في عال ات القانون الخاف، بتل لتن غيتر اللتألوذ أو اللقبتو ، أن  فتر  شتخف 

 لتاالات ع   الرير بارادت  اللنفردة وعدون رضاهم اللسب ا  عام أو خاف، ا
فكانتتتت حتتتو  تعيتتتين ا شتتتخاف التتتذين  حتتت و لهتتتم  صتتتدار القتتترارات  ،ألتتتا ااشتتتكال ة الكبتتترى 

اادار،ة، فالفقت  وااجتهتاد ع ت  الستواد  قتبالن باعتبتار القترارات الصتادرة عتن هي تات خاصتة 
ركنتا  لتن شتوَّهنا دار،تةا  ذا  ب نتا بهتذا القتو ، نكتون  تد لك فة بادارة لراف  عالة بأنها  رارات  

  صدر عن س طة  دار،ةا  ع   اعتبار أناادارن،  القرارأركان 
 ارعنتتا حتتلَّ هتتذه ااشتتكال ة لتتن لنط تت  التتنف القتتانوني، فالقتتانون فتتي لبنتتان وفرنستتا ولصتتر 

 ا   طة اادار،تةا فتلستكاادارن بالستواجتهاد اللج ل الدستورن الفرنسي، ك هم يرعطتون القترار 
اشارة  ل  الهي ات الخاصة اللك فة بتادارة لرافت  عالتة، ن لعلدجرى  هلا  بحرف ة النف، 

لبحتتتث الستتت طة اادار،تتتة اللختصتتتة باصتتتدار القتتترارات اادار،تتتة، ثتتتمَّ  فصتتتل اللخصتتتففتتتي ال
عتتتر  اللو تت  الفقهتتي وااجتهتتتادن لتتن القتتترارات صتتل ا خيتتتر لتتن ا طروحتتة لالف خصتتف
رة عتتن هي تتات خاصتتة لك فتتة بتتادارة لرافتت  عالتتة، ولتتم نشتتأ نقتتد الفقتت  وااجتهتتاد القا تتل الصتتاد

اعتبتار  ترارات ببل حاولنا تبر،ر لو ف  بأنت  ي تتام بتارادة اللشتتر  التتي  ضتت   ،بهذه النظر،ة
 ة،طروحتتا  تت هتذه الهي تات لجتااا  بأنهتا  تترارات  دار،تةا وعتذلم لتم نلتتل   باللع تار التذن اعتلد

 تتل بحصتتر القتترارات اادار،تتة بت تتم الصتتادرة عتتن ستت طات  دار،تتة، باللقابتتل ستت َّلنا بلو تت  والقا
للستتاود اعتلتتاد هتتذه الوجهتتة، ولتت ن أصتتروا، فقتترارات هتتذه الهي تتات  ااجتهتتاد والفقتت  لتتس تب تتانٍ 

   باللجاا أو اصطناع ا  ول ل  رارا   دار،ا  بطب عت ا ة دار، اتالخاف تسل   رار 
اللشتتتتتر  ستتتت عيد ترتيتتتتب هتتتتذا الخ تتتتط غيتتتتر اللبتتتترر، وس ضتتتتس النقابتتتتات  ولتتتتدينا ا لتتتتل، بتتتتأن

وااتحادات الر،اض ة والهي ات الخاصتة التتي تتتول   دارة لرافت  عالتة، فتي لكانهتا الصتح   
لتس أ رانهتا لتن هي تات القتانون الختاف، و،بقتتي ل قضتاد اادارن اللهلتة التتي تكبتر يولتا  بعتتد 

 ، والتدادها السر،س نحو الليدان التشر،عي والدوليايوم، لس تعاظم حجم الكت ة اادار،ة
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وحتو  تلتتس القتترار بتالقوة التنفيذ تة، فهتتذا لصتط   لتتأخوذ لتن نتف القتتانون ال بنتاني، و،تتترجم 
كراه تتةا وهتتي القتتوة التتتي تتتالام كتتل علتتٍل لتت  طب عتتة  بلتتا ل قاعتتدة القانون تتة لتتن  تتوة  جبار،تتة وان

تجر،تد ا لتر لتن القتدرة ع ت  النفتاذ وتتعطتل  ألر،ة، بحيث يت دن فقتدان عنصتر ااجبتار  لت 
د لتتتن  تتتوة االتتتاام أو القتتتدرة ع تتت   فاع يتتتت ا وذات ا لتتتر بالنستتتبة ل قتتترار اادارن التتتذن ستتتيتجرَّ
النفتتاذ  ذا لتتم تكتتن لتت  بذاتتت   تتوة تنفيذ تتة بلعتتاٍ  عتتن كتتل   تصتترٍذ ختتارجي، وبفقتتدان هتتذه القتتوة 

ذ تتة لقتتدرتها ع تت  فتتر  احتتترام القتتانون لتتس لتتا التنفيذ تتة ل قتترار اادارن ستخستتر الستت طة التنفي
 عنتتتي بتتتذلم لتتتن  حتتتال  الفوضتتت  فتتتي اللجتلتتتسا فكانتتتت القتتتوة التنفيذ تتتة فتتتي القتتترار اادارن 
لالالتة لالستتقرار وألتان اللجتلتس، وهتي بتتدورها استتوجبت أن  حتوا القترار اادارن بعتد فتتترة 

 لرا ت  أو تعطي ت   لستحب  أوالتي تحصن  لن أن لحاولتة  رلن صدوره ع    وة ا لر اللقر 
 ا ضتتلن شتترور  انون تتة د  قتتة، ولتنوعتتة، ولخت فتتة لتتا بتتين القتترار اادارن الفتتردن، والقتترار 

 االتنظ لي
وبعتتد تحديتتد الطب عتتة القانون تتة ل قتترار اادارن، كتتان التحتتدن الثتتاني هتتو فتتي جلتتس التستتل ات 

أن القترار اادارن  ،،  فأثبتنتا أوا  اللشتتة واللبعثرة ضلن كت تة كبترى أستليناها القترار اادارن 
أالنتتتا التتترابط بتتتين فالقابتتتل ل طعتتتن ألتتتام لج تتتل شتتتورى الدولتتتة هتتتو لتتت ل كتتتل القتتترار اادارن، 

القتترار اادارن، بحيتتث لتتم  عتتد لقبتتوا  أن نتعتترَّذ عتتين لراجعتتة اابطتتا  لتجتتاوا حتتد الستت طة و 
رى الدولتةا بتل أثبتنتتا أن ع ت  القترار اادارن لتن ختتال  لتدى  اب يتت  ل طعتتن ألتام لج تل شتتو 

القتوة التنفيذ تةا  -الست طة اادار،تة -ل قرار اادارن أركان ثالثة هي التصرذ القانوني اللنفرد
وأن أن علتتٍل  حتتوا هتتذه ا ركتتان هتتو  تترار  دارن بلعتتاٍ  عتتن  اب يتتت  ل طعتتن ألتتام القضتتاد 

لقتترار اادارن ع تت  وأستتندت هتتذه الفكتترة، عبتتر بحتتٍث تتتار،خٍي بستت ط، أظهتتر أستتبق ة ااادارنا 
لراجعة اابطا  لتجاوا حد الس طة، وحددت ا صل الحق قي للا   عرذ با علا  الحكول تة 

 والس طة ااستنساب ة ورعط الناا ا 
هتتي اللع تتار الفاصتتل فتتي تحديتتد أو تعيتتين طب عتتة العلتتل ف لتتا القتترار اادارن، أركتتان وكانتتت 

 ذا كان هذا القرار  ابال  ل طعتن ألتام ، علَّا بحثد، يتمو الثمَّ ف لا بع ذا كان  رارا   دار،ا  أم ا، 
 القضاد اادارن  ذا ألح  ضررا  باللستدعيا
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ولتتا دعتتم وجهتتة نظرنتتا لناح تتة الستت طة اادار،تتة، هتتو  بتتو  الفقتت  وااجتهتتاد ل طعتتن بتتالقرارات 
التتتتي الصتتتادرة عتتتن هي تتتات تشتتتر،ع ة و ضتتتا  ة بعتتتد أن صتتتنَّفها أعلتتتا   دار،تتتة،  ن الستتت طة 

نلا اتختذت هتذه القترارات لت ل بهتذه الصتفة ن كانت س طة تشر،ع ة أو  ضا  ة، وان ، اتخذتها وان
نلتتا  لتتارل وظ فتتة  دار،تتةا فكتتان لع تتار الستت طة العالتتة اادار،تتة هتتو بصتتفتها ستت طة عالتتة توان

 ا سال القو م ل قرار اادارنا
  تلهيد تتتة أو تأكيد تتتة أو وعنتيجتتتة اللع تتتار الجديتتتد، لتتتم  عتتتد لقبتتتوا  أ ضتتتا  الحتتتديث عتتتن أعلتتتا

تتتتدابير داخ  تتتة أو أعلتتتا  حكول تتتة أو   تتترارات لتصتتت ة بعل  تتتة  دار،تتتة لركبتتتةا فك هتتتا  تتترارات 
القتتوة  -الستت طة اادار،تتة - دار،تتة  ذا تتتوفرت فيهتتا الشتترور الثالثتتة  التصتترذ القتتانوني اللنفتترد

ل الحكتولي هتو  ترار التنفيذ ة، فهذه ا ركتان هتي لع تار التصتني  الوحيتد التذن نقب ت ، فالعلت
 دارن أكتتتتان  قبتتتتل الطعتتتتن ألتتتتام لج تتتتل شتتتتورى الدولتتتتة أو ا  قبتتتتل، وكتتتتذلم ا لتتتتر بالنستتتتبة 
لألعلتتا  اللتصتت ة بعلتتٍل  دارٍن آختتر، وحتتت  القتترارات التلهيد تتة والتتتدابير الداخ  تتة فهتتي فتتي 

  سٍم لنها  رارات  دار،ة حت  ولو لم تكن تقبل الطعن ألام لج ل شورى الدولةا 
ن اللشتتر  وفتي نلتاذج كثيترة أخترج  ترارات  دار،تة عتن ر ابتة القضتاد اادارن وأخضتعها بل  

لر ابتتتة القاضتتتي العتتتدلي، ستتتواد  فتتتي القضتتتا ا العقار،تتتة أو ا حتتتوا  لشخصتتت ة أو الل سستتتات 
العالتتة ااستتتثلار،ة  أو أوالتتر التحصتتيل، اا أو حتتت  أنتتوا  لتتن الضتترا ب سفتتي فرنستتا ، فهتتل 

صتفتها كقترار  دارن للجترد أن لج تل شتورى الدولتة لتم  عتد لختصتا   هتذه القتراراتعتن ننفي 
ل بتتتت   فيهتتتا، الجتتتتواب كتتتان بتتتتالنفي حتلتتتا ، فهتتتذه القتتتترارات تبقتتت  لحتفظتتتتة بطب عتهتتتا القانون تتتتة 

تتتد اللراجعتتتات حتتتو   ،كقتتترارات  دار،تتتة، ولتتتا حصتتتل أن اللشتتتتر  شتتتاد لحستتتن العدالتتتة أن يوح  
حالتة  تترارات  دار،تة ألتتام القضتاد العتتدلي ا أعلتا   دار،تة لعينتتةا وهتذا الق تتب لالختصت اف وان

 لكتتتن أن يجتتتر  د هتتتذه القتتترارات لتتتن طب عتهتتتا القانون تتتة ا صتتتي ة، كتتتل لتتتا هنالتتتم أن القضتتتاد 
لتتا ستتبَّب هتتذه الر،بتتة حتتو  طب عتتة ف بتتالنظر فتتي هتتذه القتتراراتا و اادارن أصتتب  غيتتر لختتت

 ا القرار لم  عد  رارا   دار،ا ا توحي وكأن هذ انون ة، هذه القرارات هو استخدام لصط حات 
غيتتر اللقبتو  للجتترد أن اللشتتتر   لتن فألتا عتتن الهي تات الخاصتتة اللك فتة بتتادارة لرفت  عتتام، 

أخضتس  تترارات هي تتات خاصتة اختصتتاف القضتتاد اادارن أن نجعتل القتترارات الصتتادرة عتتن 
  بت  بستهولة، و واعتد  رار اادارن نظام  تانوني ا  لكتنقهذه الهي ات بأنها  رارات  دار،ةا ف  
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ااختصتتتاف تتع تتت  بالنظتتتام العتتتام، فعنتتتدلا يختتترج اللشتتتتر  علتتتال  لتتتن اختصتتتاف القاضتتتي 
اادارن فتتال  عتتود لتت  حتت  النظتتر ف تت ، والعكتتل كتتذلم عنتتدلا  لتتن  اللشتتتر  ل قاضتتي اادارن 

 صالح ة النظر في نوٍ  لن التصرفات فال  عني أن هذا التصرذ هو  رار  دارنا
ا ساستتت ة وغيرهتتتا الكثيتتتر لتتتن الجا  تتتات والتفاصتتتيل الضتتترور،ة لقولبتتتة الطب عتتتة هتتتذه النقتتتار 

ولتليتا بليتاة الخصتا ف اللوحتدة  ،القانون ة ل قرار اادارن فتي  التٍب لحتدد الاوا تا وا ركتان
هتتذه ا طروحتتة، ا أدرن أصتتبت أم أخطتتأت عالجتتت  واللشتتتركة والجالعتتة اللانعتتة، هتتي لتتا 

ٍ ، كلا بدأت  لنذ أرعس سنوات باشراذ وتوج   أستتاذنا اللشترذ أنهيت عل ي بشراللهم أني 
بدا تتتة ستتت  لة ل تتتدخو  فتتتي عتتتالم ولتتتا أرجتتتوه، أن  كتتتون هتتتذا العلتتتل، ، التتتدكتور فتتتوات فرحتتتات

 اواللفيد الللتس اانساني البحث القانوني
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 233   الفقرة األولى: اإلعالم المسبق بالقرار اإلداري 

 239  النشر كوسيلة إلعالم المخاطبين بالقرار اإلداريأوالب:   

ب:   243 التبلين كوسيلة إلعالم المخاطبين بالقرار اإلداريثانيا

ب:   241  القرار اإلداريعلى العلم األكيد كوسيلة لإلطالع ثالثا

 

  223  قوة الشيء المقررالفقرة الثانية: المعنى المقصود من   

 224 باستغالق مهلة الطعن القضائية الشيء المقرر وة ارتباط ق أوالب:

ب: استعارة قوة الشيء المقرر من قوة القضية المحكوم بها     222 ثانيا
 

 291 الفقرة الثالثة: قوة الشيء المقرر للقرارات الفردية والتنظيمية  

 291  لقرار التنظيميلأوالب: خصوصية قوة الشيء المقرر 

ب:    292 مقرر في القرار المنشئ للحقوق وااللتزاماتقوة الشيء الثانيا

ب:    292  قوة الشيء المقرر في القرارات اإلعترافيةثالثا
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 213 الفصل الثاني: قوة الشيء المقرر وإعادة النظر بالقرارات اإلدارية 

 219  الفقرة األولى: قوة الشيء المقرر لألنظمة غير المشروعة

  211  له قوة الشيء المقرر القرار عديم الوجود ليسأوالب: 

ب: عدم مشروعية األنظمة اإلدارية منر صدورها  212  ثانيا

ب:   213  عدم المشروعية الناتجة عن تغيُِّر الظروفثالثا
  

  212  الفقرة الثانية: تجاوز قوة الشيء المقرر للقرارات الفردية

 211  لقرارات المنشئة للحقعلى اتغيُّر الظروف أثر أوالب: 

ب: ثان  311 لقرارات غير المنشئة للحقعلى اتغيُّر الظروف أثر يا
 

 313  مشروعيةالالفقرة الثالثة: قوة الشيء المقرر والدفع بعدم 

  314  بعدم تطبيق القرار التنظيميأوالب:  الدفع أمام القضاء 

ب: الدفع أمام اإلدارة     312  بعدم تطبيق القرار التنظيميثانيا

 

 311 انية التعريف ال تتعارض مع تدرج القرارات اإلداريةالفصل الثالث: وحد
 

  311  الفقرة األولى: ماهية التدرج واألسس التي يقوم عليها

  314  أوالب: دور المعيار الشكلي في تدرج القرارات اإلدارية

ب: دور المعيار الموضوعي في تدرج القرارات اإلدارية   319 ثانيا

ب: معيار سمو القرار ال   311  تنظيمي على القرار الفرديثالثا
 

 322   الفقرة الثانية: مقياس التدرج بين القرارات اإلدارية

  323    أوالب: رابطة التدرج الرئاسي

ب: رابطة التدرج الوصائي  321    ثانيا
      

       332    التنفيذ المادي للقرار اإلداريالفصل الرابع: 
 339  الجبري للقرار اإلداري الفقرة األولى: التنفيذ الطوعي أو

 339  أوالب: التنفير الطوعي أو االختياري للقرار اإلداري  

ب   331   للقرار اإلداري والجبريتلقائي :التنفير ال ثانيا
   

 321  الموقف الفقهي من امتياز التنفيذ المباشرالفقرة الثانية: 

  321  االتجاه الفقهي المؤيد لفكرة التنفير الجبريأوالب:   
ب: االتجاه الفقهي الرافض لنظرية التنفير الجبري   324  ثانيا

ب  ب: التسليم بحق اإلدارة باللجوء إلى تنفير قراراتها جبريا   322 ثالثا
 

   321 الباب الثالث: دمج مسميات  مختلفة ضمن منظومة القرار اإلداري
  393  يلطعن جزء من منظومة القرار اإلدارلالقابل  القرار الفصل األول:
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  399   الفقرة األولى: العالقة التاريخية بين القرار اإلداري ومراجعة اإلبطال

  399  في ظّلِ نظام الوزير القاضيأوالب: القرارات اإلدارية 

ب: بقاء آثار  391   النظام القديم في الفكر اإلداري ثانيا
 

 393  الفقرة الثانية: شرط التأثير على المركز القانوني للطاعن

  392  نصر في القرار القابل للطعنمعنى الضرر كعأوالب: 

ب: قرارات إداري  311  ة ألحقت ضرراب  بالمستدعي ثانيا

ب: قرارات إدارية لم تلحق أي ضرر أو مظلمة بالمستدعي    312 ثالثا
  

  319   الفقرة الثالثة: اندماج شرط المصلحة بشرط الضرر 

 312 رار المطعون فيه ملحق للضررقأوالب:  توافر المصلحة ألن ال   

ب: انتفاء المصلحة ألن القرار غير ملحٍق للضرر     313  ثانيا
  

 312  قرار مسبب للضررهو الفقرة الرابعة: قرار الرفض الضمني 

  311    أوالب: ماهية مركرة ربط النزاع

ب:المرجع ال   311  صالح إلصدار قرار رفض ضمنيثانيا

ب: المهلة الممنو   411 للجوا  على مركرة ربط النزاعحة لإلدارة ثالثا
 

  413   الفصل الثاني: القرارات التمهيدية والقرارات التأكيدية 
  414     الفقرة األولى: القرارات التمهيدية

419     اآلراء االستشاريةأوالب: 

ب:     411      االقتراحاتثانيا

ب: المراسالت واإلحاالت   413    ثالثا

ب:    419      يان الرأي والنصيحةبرابعا

ب:   411    التحقيقات واستطالع مواقفخامسا
    

 424 الفقرة الثانية: القرارات التأكيدية الالحقة على صدور القرار اإلداري

  422 نقضاء مهلة الطعناللقرار التيكيدي ال يقبل الطعن أوالب: ا  

ب: القرار التيكيدي ال يقبل الطعن     421 صر الضررنتفاء عنالثانيا
 

  431 الفقرة الثالثة: اإلنذار كعمل تحضيري أو تأكيدي أو قرار إداري  

 432   اإلنرار عمل تحضيري غير قابل للطعنأوالب: 

ب:   434   غير قابل للطعن تيكيدي اإلنرار عملثانيا

ب:   432  اإلنرار قرار ملحق للضرر و قابل للطعنثالثا
   

 439   دارية المتصلة بعملية مركبةالفصل الثالث:  القرارات اإل
 

  431  الفقرة األولى: القرارات اإلدارية المتصلة بالعقد اإلداري

 441  القرارات اإلدارية المتصلة بالعملية التعاقديةأوالب: 

ب:   443  القرارات اإلدارية المنفصلة عن العملية التعاقديةثانيا



 

211 

 

 442   االنتخابية الفقرة الثانية: القرارات المتصلة بالعملية

 449 نتخابات النيابية والرئاسيةأوالب: القرارات اإلدارية الممهدة  لال

ب:    422 القرارات اإلدارية الممهدة النتخابات الهيئات المحليةثانيا

ب: القرارات اإلدارية الممهدة النتخابات      424 ةهيئات خاصثالثا
 

  429  بالضرائب والرسومالفقرة الثالثة: القرارات اإلدارية المتصلة 
 421   أوالب: القرارات اإلدارية المتصلة بالضرائب

ب: القرارات اإلدارية المتصلة بالرسوم  421   ثانيا
  

  491  بالعمل القضائيالفقرة الرابعة: القرارات اإلدارية المتصلة 

 491 القرار اإلداري بإحالة موظف أمام مرجع قضائيأوالب: 

ب: حالة قبول   494 الطعن بقرار إحالة موظف أمام مرجع قضائيثانيا

ب: مراسيم إحالة جرائم على المحاكم الجزائية المختصة   499 ثالثا

 

 491  الفصل الرابع:  القرارات المحظورة من الرقابة القضائية 
 491     الفقرة األولى: األعمال الحكومية 

  493  داء إلى معيار للعمل الحكومي أوالب: فشل االهت

ب:   499  اعتماد قائمة باألعمال المسماة "عمل حكومي"ثانيا
   

 412 الفقرة الثانية:  القرارات اإلدارية المحظور الطعن فيها بنص قانوني

 412 نسيأوالب: حالة القرارات الصادرة عن المفول السامي الفر

ب: نماذج عن قرارات إدارية معفاة من الرقابة بنٍص خاص  419 ثانيا
 

 411 امس: التدابير الداخلية جزء من منظومة القرار اإلداريالفصل الخ
 

 411   الفقرة األولى: الطبيعة القانونية للتدابير الداخلية

 411   أوالب: التدابير الداخلية ال تعد أعماالب قانونية

ب: التدابير الداخلية تصرفات قانونية خاصة  412  ثانيا

ب   ب: تصنيف التدابير الداخلية وفقا   413 لآلثار الناجمة عنها  ثالثا
  

  419    أنواع التدابير الداخلية: الفقرة الثانية

  419    والتعاميم التفسيرية أوالب: التعليمات

ب:    211      التوجيهات ثانيا

ب:    211    ة واآلمرةالتنظيمي اميمالتعثالثا

ب:   214   التدابير الداخلية المخاطبة لألفرادرابعا
  

 211 بع:  التداخل بين القرار اإلداري وأعمال قانونية مشابهةالباب الرا

 213  الفصل األول: التمييز بين القرار اإلداري والعمل التشريعي
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 213 الفقرة األولى: معايير التمييز بين العمل التشريعي والقرار اإلداري

219     المعيار الماديأوالب: 

ب: المعيار الشكلي     221      ثانيا

ب:  إدخالثال  222 األعمال البرلمانية ضمن تصنيفات القرار اإلداري ثا
 

 229 الفقرة الثانية: التشابه المادي بين قرارات إدارية وأعمال تشريعية

 221   لقوانينل يةأوالب: األنظمة أو المراسيم التنفير

ب: األنظمة اإلدارية المستقلة   232    ثانيا

ب ل ب: األنظمة الصادرة وفقا   234 من الدستور الفرنسي 19لمادةثالثا

ب للمادة  ب: المراسيم الصادرة  وفقا   232 من الدستور اللبناني 21رابعا

ب: المراسيم اإلش   239  تراعية واألوامر التشريعيةخامسا
 

 

  242  التمييز بين القرار اإلداري والعمل القضائيالفصل الثاني:  

  249 اري عن العمل القضائيالفقرة األولى: معايير تمييز القرار اإلد

 241     أوالب: المعيار الشكلي

ب: المعيار المادي  221     ثانيا

ب: موقف االجتهادثالث  223     ا
       

 229  الوظيفة القضائيةالفقرة الثانية: القرارات الصادرة بمناسبة 

 229  أوالب: القرارات الممهدة لصدور األحكام القضائية

ب:     221     القضائيةاألحكام ثانيا

ب:   291  القرارات الالحقة على صدور األحكام القضائيةثالثا
 

 293 ء ضمن تصنيفات القرار اإلداريالقضاالفقرة الثالثة:  قرارات تنظيم 

  293  قرارات السلطة التنفيرية المتعلقة بشؤون قضائيةأوالب: 

ب:    292  إدارية صادرة عن مجلس القضاء األعلى قرارات ثانيا

ب: قرارات    291   صادرة عن الهيئات القضائيةثالثا
   

  291   الفقرة الرابعة: اللجان اإلدارية ذات الصفة القضائية

  293  أوالب: القرارات اإلدارية الصادرة عن  اللجان اإلدارية
ب:   292  اإلدارية ذات الصفة القضائيةقرارات اللجان ثانيا

 
  212  ية الخاضعة لرقابة القضاء العدليالفصل الثالث: القرارات اإلدار

 219  الفقرة األولى: القرارات اإلدارية الصادرة في القضايا العقارية

  211  القرارات الصادرة عن أمين السجل العقاريأوالب: 

ب: القرارات الصادرة في مسائل عقارية     211   ثانيا

ب:   212  القرارات اإلدارية المتصلة بعملية اإلستمالكثالثا
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 214  الفقرة الثانية: القرارات اإلدارية في قضايا األحوال الشخصية

 219  أوالب: اختصاص المحاكم العدلية في قضايا الجنسية

ب:    211 قرارات التجنس وسحب و إسقاط  واستعادة الجنسيةثانيا

ب:   913  النفوو قضاياصاص المحاكم العدلية  في اختثالثا
 

  919 ت إدارية صادرة عن مؤسسات عامة استثماريةالفقرة الثالثة: قرارا

  911 أوالب: القرارات اإلدارية الصادرة في العالقة مع المنتفعين

ب: القرارات اإلدارية الصادرة في العالقة مع المستخدمين 913 ثانيا

ب:    912     حالة مصرف لبنانثالثا
       

 919 قاضي العدليالفقرة الرابعة: نماذج عن قرارات خاضعة لرقابة ال

 911  القرارات المتخرة في إدارة مشروعات خاصة  أوالب:

ب: القرارات المتخرة في إدارة األمالك  الخاصة  921  ثانيا

ب:    922     أوامر التحصيلثالثا
 

 921 الفصل الرابع: الهيئات الخاصة الخاضعة الختصاص القضاء اإلداري

 932 عام وامتيازات السلطة العامةالفقرة األولى: معياري إدارة المرفق ال

  939     الب: معيار المرفق العامأو

ب:    941    ر امتيازات السلطة العامةمعياثانيا

ب:    942   تحديد االختصاص القانون مرجع ثالثا
 

  921 الفقرة الثانية: نماذج عن هيئات خاصة مكلفة بإدارة مرافق عامة

  921    أوالب:  قرارات النقابات المهنية 

ب: الجمعيات واالتحادات الرياضية   929   ثانيا

 921         خاتمة

 999         المراجع

  912       الئحة المختصرات

 919        األبجدي الفهرس

 911        الفهرس 

 

 


