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 مقدمة

التي تحتميا طبيعة  التقاضي حؽ دستوري أصيؿ ،وىو دعامة الحريات األساسيةيعتبر 
 الدوؿ القانونية،وركيزة حكـ ديمقراطي سميـ.

يكوف حؽ التقاضي مكفوال بنص صريح في الدستور،باعتباره المدخؿ  إف لذلؾ أضحى الزما
 الطبيعي إلى حماية الحقوؽ والحريات .

وعميػػػػػو إذا  ومػػػػػف المتفػػػػػؽ عميػػػػػو أف وظيفػػػػػة القضػػػػػاو ىػػػػػي فػػػػػض المنازعػػػػػات بالعػػػػػدؿ والقػػػػػانوف
كػػػػاف البػػػػد لممقتمػػػػف مػػػػف نػػػػانوف ،فألبػػػػد لمقػػػػانوف مػػػػف نضػػػػاو،ألف القضػػػػاو ىػػػػو الػػػػذي يضػػػػفي عمػػػػى 

 .ف صفة الكماؿالقانو 

فالقضػػػػػاو إذف ىػػػػػو ميػػػػػزاف المةػػػػػروعية فػػػػػي الحيػػػػػاة االقتماعيػػػػػة،ومف ذلػػػػػؾ ف نػػػػػو ال يتعػػػػػرض 
لفػػػػػػض المنازعػػػػػػات بػػػػػػيف النػػػػػػاس مػػػػػػف تمقػػػػػػاو نفسػػػػػػو ،إذ يتعػػػػػػيف عمػػػػػػى أصػػػػػػحاب الةػػػػػػ ف أف يطمبػػػػػػوا 

 .ذلؾ منو في كؿ حالة نزاع ،وىو ما يتحقؽ بمباةرة حؽ التقاضي

اـ منازعة نابمة لمفصؿ فييا مف إحدى محاكـ وعميو ف ف مباةرة حؽ التقاضي تفترض ني
السمطة القضائية بقياتيا المتعددة،حيث يتولى القانوف توزيف والية الفصؿ في ىذه المنازعات عمى 

 .تمؾ القيات وفقا لمعايير مختمفة 

ومف اىـ طوائؼ المنازعات التي يفصؿ فييا القضاو ،المنازعات اإلدارية و التي تدخؿ 
داري وفي ىذا الصدد يمكف تعريؼ القضاو اإلداري ب نو القضاو الذي يفصؿ في ضمف القضاو اإل

 المنازعات التي تقـو بيف طرفيف أحدىما قية إدارية .

ويقصد بالقية اإلدارية قميف األةخاص المعنوية العامة كالدولة والقماعات المحمية وىيئاتيا 
صمحية المعروفة بالمؤسسات العمومية،سواو ،وكذا قميف األةخاص المعنوية العامة المرفقية أو الم

والقامعات والغرؼ  االستةفائيةقيوية كالمراكز  كانت مؤسسات وطنية كالمكاتب الوطنية ،أو
 كانت قماعية كالمكاتب القماعية المتمتعة بالةخصية المعنوية. المينية وغيرىا،أو
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التي تسود العألنة بيف اإلدارة والقضاو اإلداري في مفيومو العاـ يعني ))مقموعة مف القواعد  
و المواطف في مختمؼ النزاعات التي تحدث بيف الطرفيف ،والتي تتعمؽ بحؽ مف الحقوؽ أو حرية 

 مف الحريات((

:تحديد المنازعة اإلدارية والجهات التي لها الحق البث في هذه  األولالفصل 

 المنازعات

أىـ موضوعات القانوف اإلداري الذي  مف )) المنازعات والدعاوى اإلدارية(( يعتبر موضوع
ينظـ السمطة اإلدارية ،ويحدد أوقو نةاطيا وأساليب عمميا ،ويحكـ العألنات التي تنة  بينيا وبيف 
األفراد عندما تباةر العمؿ اإلداري في مواقيتيـ ،وما ند ينقـ عف ظمؾ مف منازعات ند تثور 

 .صؿ في المنازعاتنتيقة تمؾ العألنات،ودعاوى تطرح أماـ القضاو لمف

وىكذا نقد القانوف اإلداري بقواعد نانونية متميزة عف نواعد القانوف الخاص ،التي تحكـ تنظيـ 
 أقيزة اإلدارة العامة باعتبارىا صاحبة سمطة تسعى إلى تحقيؽ المصمحة العامة .

 اإلتباعواقبة بؿ إف القانوف اإلداري ند نيد اإلدارة بقواعد تضف ليا الحدود وترسـ ليا السبؿ ال
 . فائدة فييا وال حدود مف ورائيامعيار،أو قوفاو ال حتى ال تكوف تصرفاتيا تعسفية بأل ضابط أو

القانوف اإلداري لألفراد حؽ التظمـ إداريا ونضائيا في حالة اتساـ تصرفات اإلدارة  أعطىكما 
 بعدـ المةروعية.
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 اء اإلداريالمبحث األول: ارتباط المنازعة اإلدارية بتطور القض

يةكؿ القضاو اإلداري الرنابة األىـ عمى أعماؿ اإلدارة،وىي الرنابة القضائية التي تعتبر 
الضمانة األساسية لتحقيؽ المةروعية وخضوع تصرفات اإلدارة ألحكاـ القانوف،عمى خألؼ الرنابة 

 األخيرة خصما وحكما.التي تقـو بيا اإلدارة نفسيا والتي تقعؿ مف ىذه  ،اإلدارية والرنابة الذاتية 

وحرياتيـ لما يتوفر عميو القاضي مف  األفرادفالرنابة القضائية ىي أكثر حماية لحقوؽ 
 ضمانات الحيطة والحذر

يسعى فقط إلى الدفاع عف الحريات الفردية والعامة واحتراـ المصالح  والقضاو اإلداري ال
 الخاصة ،بؿ أيضا إلى تحقيؽ الصالح العاـ .

 

ي يطرح نفسو في ىذا الصدد ىو :لماذا فصؿ القضاو اإلداري عف القضاو والسؤاؿ الذ
 المدني ؟أو بعبارة أخرى ،لماذا تعتبر القواعد اإلدارية مخالفة لمقواعد المدنية؟

 المطمب األول: تحديد القضاء اإلداري وتمييزه عن القضاء المدني

 واة بيف قميف أفراد إف القانوف بصفة عامة يتسـ في أسسو و أركانو بمبادئ المسا

 المقتمف تقعؿ حقوؽ وحريات األفراد تخضف كميا لقواعد واحدة .فأل يمكف تفضيؿ 

 ةخص عمى آخر 

أما في القانوف اإلداري ف ف العألنة بيف اإلدارة و المواطنيف تقوـ عمى عدـ التكافؤ بيف 
ؾ اف اإلدارة بكؿ المصالح التي تمثميا اإلدارة مف قية  و المواطف كفرد مف قية أخرى ،ذل

 أقيزتيا تمثؿ المصمحة بالمقارنة مف المصمحة الخاصة.

 .امة بالمقارنة مف المصمحة الخاصةوميمة اإلدارة وواقبيا أف تعطي األولوية لممصمحة الع
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-تحتـر اإلدارة القواعد القانونية ويحدث ىذا في الظروؼ االستثنائية  األحياف ال بعضفي 
ه الظروؼ تضطر اإلدارة في سبيؿ  القياـ بواقباتيا إلى مخالفة بعض ففي ىذ -كالفتف والكوارث

تواقييا  أفالقواعد القانونية السائدة والخروج عمييا وذلؾ لمعالقة حاالت الضرورة التي لـ يكف ليا 
 اتبعت القواعد القانونية السارية في المقتمف أنيالو 

ف مستقمتيف في الدولة تتولى إحداىما وبالنسبة لنظاـ القضاو المزدوج وقود قيتيف نضائيتي
الفصؿ في المنازعات الخاصة وتسمى بقية القضاو العادي،وتختص الثانية بالنظر في المنازعات 
اإلدارية ،وتسمى بقية القضاو اإلداري ،ويسود نظاـ القضاو اإلداري المزدوج في بعض الدوؿ 

يطاليا واليوناف وتركيا ومصر وطبعا المغر  ب.وسوؼ نعرض سريعا لمنموذج الفرنسي مثؿ فرنسا ،وا 
كمثاؿ ،ثـ التطور التاريخي لمقضاو اإلداري المغربي، في الفصؿ التمييدي ،ثـ الفصؿ األوؿ 
تنظيـ المحاكـ اإلدارية واختصاصاتيا في الفصؿ األوؿ والفصؿ الثاني دعوى اإللغاو ودعوى 

 القضاو الةامؿ  

تبعتيا الدوؿ التي أخذت بو ،وند أخذت بو مصر كانت أوؿ نة ة لمقضاو اإلداري في فرنسا و 
 ـ. 6491منذ عاـ 

المحاكـ العادية الذي كانت  تعسؼوند نة  القضاو اإلداري في األصؿ لحماية اإلدارة مف 
يسمى مقمس الممؾ،فمما نامت  أعمىتسمى في ونت نياـ الثورة الفرنسية بالبرلمانات وكاف ليا 

ضاو العادي مف النظر في المنازعات اإلدارية نظرا لعدـ ثقتيـ بو الثورة الفرنسية أبعد رقاليا الق
ما كاف يحرص عميو القضاو العادي مف عرنمة أعماؿ اإلدارة  أىمياوكراىيتيـ لو،لعدة أسباب 

والتدخؿ في ةؤونيا ومحاسبة رقاليا بما أوتى مف سمطات واسعة كاف يتمتف بيا في العيد 
 1.الممكي

كاف أعضاؤىا يتقاضوف أقورىـ مف الخصـو ،كما أنيـ  -برلماناتال–ىذه المحاكـ  أفكما 
 أصبحوا يةكموف طبقة خاصة لذا ف نيـ كانوا يقفوف في وقو كؿ إصألح.

                                                           
René ChapusDroit administrative Général   Tome 2   8 éditionMontchrestien 1995 pg 563
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لذا ف ف القضاو اإلداري نة  في بداية األمر لحماية اإلدارة مف تعسؼ المحاكـ العادية،ولكف 
 وؽ وحريات األفراد ضد تعسؼ اإلدارة لبث أف تحوؿ مف حماية اإلدارة إلى حماية حق دوره ما

 ومعاييرها مدلول المنازعة اإلداريةتحديد : ثانيالمطمب ال

  litige”وقمعيا منازعات ،كؿ نزاع أو تنازع   contentieuxالمقصود بالمنازعة    

بيف المصالح يقف بيف األفراد فيما بينيـ وبيف إحدى السمطات العامة في الدولة ،يتـ ” 
القضاو إذا باةر صاحب الة ف حقو في التقاضي مف خألؿ رفف الدعوى إليو عرضو عمى 

،ليتحوؿ النزاع مف فكرة مادية تتصؿ بالونائف إلى مناعة  كفكرة نانونية تفصؿ فييا المحكمة 
 المختصة بما يحقؽ القانوف والعدؿ.  

 الفرع األول: تحديد المنازعة

ت لكؿ صاحب إدعاو حؽ ةخصي إقرائي ،يثب “ACTION”الدعوى  تعتبر
”PRETENTION“ في أف يعرض إدعاوه عمى القضاو لقوؿ كممة القانوف فيو ،سواو كاف ذلؾ

التي تعني ” INSTANCE”لغير صالحو ،وىي بيذا المدلوؿ تختمؼ عف الخصومة  لصالحو أو
يداعيا  مقموعة مف الروابط القانونية واإلقراوات أماـ القضاو ،تبدأ ب عألف صحيفة الدعوى وا 
والتي تتضمف الطمب المقدـ لمقضاو بما يدعيو المتقاضي ،وما يرمي إلى تحقيقو مف وراو تقديمو 

 بصدور الحكـ البات فيو أو بانقضائيا بغير حكـ –وتنتيي إقراوات الخصومة -،

وي خذ القضاو اإلداري بيذا المعنى الذي أةرنا إليو ،إذ يرى أف ))الخصومة القضائية إنما 
ية تنة  عف مباةرة الدعوى باإلدعاو لدى القضاو ،أي بااللتقاو إليو بوسيمة الدعوى ىي حالة نانون

،وند حدد القانوف إقراوات التقدـ بيذا االدعاو الذي ينبني عميو انعقاد الخصومة ،وىي التي تقـو 
 عمى اتصاؿ الدعوى بالمحكمة المرفوعة أماميا الدعوى
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ثير نزاعا بيف األفراد أو بينيـ وبيف إحدى المنازعة ىي المس لة التي ت أفوالخألصة 
في الدولة ،واستنادا إلى حؽ التقاضي يتـ حمميا إلى القضاو مف خألؿ مباةرة  العامةالسمطات 

الحؽ في الدعوى ،وىي الحمقة األولى مف حمقات حؽ التقاضي ،إلى اف تصؿ إلى النياية بحكـ 
 . 2نيائي

 داريةاإل معيار تحديد المنازعة الثاني: الفرع

يرتبط تحديد والية القضاو بالفصؿ في المنازعة اإلدارية ب حكاـ ونواعد االختصاص الوظيفي 
المختمفة لمنصوص  أحكاموليذا القضاو وفيا لما يقرره المةرع ،وذلؾ في ضوو تفسير القضاو في 

 التةريعية المحددة ليذا االختصاص ،وتحميؿ الفقياو ليذه النصوص وتمؾ األحكاـ ،توصيأل
 لمعيار المنازعة اإلدارية.

مف ناحية أخرى ارتبط البحث في معيار تحديد المنازعة اإلدارية بالبحث في أساس القانوف 
سيما في فرنسا التي تعد دولة األصؿ في  اإلداري،وكذلؾ في تحديد نطاؽ تطبيؽ ىذا القانوف ،

 اصطألحوالذي يطمؽ عميو  نة ة نظاـ القضاو اإلداري المستقؿ إلى قانب قية القضاو العادي .
ف تعددت قيات القضاو إلى قيتيف أو أكثر مثمما عميو الحاؿ في بعض  نظاـ القضاو المزدوج ،وا 

كالمغرب و مصر،وذلؾ منذ حرماف السمطة القضائية الفرنسية التي تـ تةكيميا عمى  األخرىالدوؿ 
 إثر نياـ الثورة الفرنسية   

لغاو المحاك صدار القانوف مف التعرض لإلدارة ،وا   49– 61ـ التي كانت في ذلؾ الونت،وا 
 الخاص بالتنظيـ القضائي القديد. 6941أغسطس 

مف ىذا القانوف عمى أف ))الوظائؼ القضائية مستقمة وتبقى منفصمة  61فقد نصت المادة 
 عف الوظائؼ اإلدارية،وليس لمقضاة أف يتعرضوا ب ية وسيمة مف الوسائؿ ألعماؿ الييئات اإلدارية

ال كانوا مرتكبيف لقريمة الخيانة العظمى (( 3،وا 
 

                                                           
2

 14ص  4114  01طحُة      انقضاء اإلزارٌ  انًغزتٍ    يُشىراخ انًجهح انًغزتُح نإلزارج انًحهُح   انعسز  ز حظٍ 
3
       Jean Fougerouse  le contentieux administrative en schémasEllipes Edition Marketing    2010  pag   18   



8 
 

ويعتبر ىذا النص ثمرة لمفكر السياسي الذي ساد فرنسا إباف نياـ الثورة ،والذي تبنى تفسيرا 
مختمفا لمبدأ فصؿ السمطات مؤداه ضرورة الفصؿ العضوي بيف ىذه السمطات إلى قانب الفصؿ 

إلدارية عف المحاكـ القضائية فأل يتدخؿ أي منيما الوظيفي بينيا،وبالتالي يتعيف فصؿ الييئات ا
 في ةؤوف اآلخر

وبالرغـ مف اف ىذا النظاـ لـ يمؽ اعتراضا في أوؿ العيد بو ،إال أف الةعب الفرنسي سرعاف 
ما تبيف مقافاتو لمعدؿ والمنطؽ ،وانو حقؽ لإلدارة الحرية التامة مباةرة أعماليا دوف إعانة ،إال 

حوؿ دوف تعسؼ اإلدارة تقاىيـ ،ولذلؾ حرص نابميوف بونبارت عندما تولى أنو لـ يحقؽ ضمانة م
الحكـ عمى القياـ ب صألحات إدارية فعالة ،كاف مف بينيا الفصؿ مابيف اإلدارة العاممة واإلدارة 

إنةاو مقمس الدولة  24القاضية،حيث صدر دستور السنة الثامنة لمثورة متضمنا في مادتو رنـ 
باعتبارىا مف الييئات اإلدارية المستقمة عمى المحاكـ القضائية ،وف ثـ ناـ  ، األناليـومقالس 

كييئات استةارية تقدـ المةورة القانونية لإلدارة  6944نابايوف ب نةاو ىذه المقالس مف نياية 
العامة ،وتقترح الحموؿ الألزمة لمفصؿ في الةكاوى والتظممات التي تقدـ لقية اإلدارة ،عألوة عمى 

 د مةروعات القرارات والقوانيف المتعمقة بالسمطة اإلدارية إعدا

ومنذ نة تو حرص مقمس الدولة عمى عدـ التقيد ب دائو بميامو بنصوص نانونية 
معينة،ووضف نصب عينيو ضرورة التوفيؽ بيف مقتضيات النةاط اإلداري  ودفف العمؿ اإلداري 

حة العامة في أفضؿ ظروؼ مناسبة وذلؾ ب نصى فعالية ممكنة تسمح لإلدارة بالدفاع عف المصم
مف ناحية وبيف كفالة أكبر حماية ممكنة لحقوؽ األفراد وصيانة حرياتيـ في مواقية النةاط 

 .\ر مف السمطة والحرية لإلدارةطمب اإلبقاو عمى أكبر ندولما كانت االعتبارات االولى تتاإلداري،

القانونية التي تمق  إلييا لممارسة نةاطيا وند أدت حرية السمطة اإلدارية في اختيار القواعد 
اإلداري في ظؿ القانوف اإلداري ،وقب إخضاع المنازعات المتعمقة بيذا النةاط لمقانوف اإلداري 
والختصاص القانوف اإلداري،في حيف أنو إذا مارست اإلدارة نةاطيا وفقا لمقانوف المدني 

 . )أوالتقاري بحسب األحواؿ(والختصاص القضاو العادي
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ومف ىنا يثور ىذا التساؤؿ ،كيؼ نعمـ أف اإلدارة ند مارست نةاطيا في ظؿ الفانوف 
اإلداري؟ أو بمعنى آخر ،ماىو المعيار المميز لقواعد القانوف اإلداري عف نواعد القانوف 
الخاص،بحيث يوضح متى تكوف اإلدارة ند اختارت نواعد القانوف اإلداري لممارسة ىذا النةاط 

وثيقا  ارتباطاـ نواعد القانوف اإلداري المنازعات المتصمة بيا؟  ويرتبط ىذا التساؤؿ ومف تـ تحك
 ب ساس القانوف اإلداري ومبرراتو،وبالتالي أسباب تطبيؽ القانوف 

 أوال:المعيار العضوي 

  لقد كاف مف الطبيعي أف يمق  مقمس الدولة الفرنسي إلى األخذ بمعيار عضوي
تصاص القضاو العادي كؿ عاـ صادر عف سمطة إدارية ميما كاف واسف ،بمقتضاه يخرج عف اخ

موضوعو ،وتصبح المنازعات المتصمة بيذا العمؿ مف اختصاص القضاو اإلداري حتى يمكف 
 تحقيؽ استقألؿ اإلدارة التاـ في مواقية المحاكـ العادية.

ت النةاط اإلداري فقد ثبت أف الفصؿ في المنازعات اإلدارية يستمـز المعرفة الوثيقة بمقتضيا
ومتطمبات عمؿ اإلدارة ،والمحاكـ العادية بتكوينيا ليست نادرة عمى تحقيؽ ىذه المعرفة ،عمى 
خألؼ القضاو اإلداري الذي يعمؿ في ذات الونت مستةارا لإلدارة تمق  إليو ،كمما استعصت عمييا 

 مواقيتيا. مةكمة ،مما مكف رقالو مف التعرؼ عمى طبيعة المةكألت اإلدارية وكيفية

وند استمـز ىذا التمييز بطبيعة الحاؿ اإلبقاو عمى القضاو اإلداري مستقأل ،وباعتبارىا 
القضاو المتخصص القادر بمالو مف خبرة طويمة عمى اإللماـ بتفصيألت ىذا القانوف وقزئياتو 

 بالرغـ مف عدـ تقنينو حتى اليـو ،واعتماده أساسا عمى األحكاـ القضائية 

ألساس التاريخي لنة ة القضاو اإلداري وتحولو إلى أساس فني يتعمؽ بنة ة نمو ومف تغير ا
. القانوف اإلداري

4
 

                                                           
4

ىرَح فٍ ذطثُقاخ انقضاء انًغزتٍ    يُشىراخ انًجهح انًغزتُح نإلزارج انًحهُح   طهظهح يىاضُع انظاعح    ز يحًس األعزج      انًُاسعاخ اإلزارَح وانسطر

 41ص      4164       90انعسز 



10 
 

 ثانيا:المعايير الموضوعية

 معيار الهدف– 1

ومضمونو إذا كاف العمؿ موضوع المنازعة يستيدؼ المصمحة العامة،فيو مف االعماؿ 
ضاو اإلداري دوف دوف القضاو العادي اإلدارية التي تخضف لقواعد القانوف اإلداري ويختص الق

بالفصؿ في المنازعات المتصمة بو ،وعميو ال يكفي العتبار المنازعة إدارية أف يكوف أحد طرفييا 
 قية إدارية  

 معيار السمطة اآلمرة 2

يقـو معيار السمطة اآلمرة عمى أساس أف اإلدارة ىي سمطة تتمتف بقدر مف السيادة في 
حتى االمر والنيي ب رادتيا المنفردة الممزمة لألفراد،وىو حؽ ال يستطيف  الدولة،تممؾ بمقتضاىا

االفراد مباةرتو،ومف ثـ فيي تتخذ وضعا يختمؼ عف وضف األفراد وبالتالي يختمؼ عمميا ونةاطيا 
عف مثيمو الذي يقـو بو االفراد وفقا لمقانوف الذي يحكميـ.وترتيبا عمى ذلؾ ف ف القانوف ال تخضف 

 لسمطة اإلداريةألحكامو ا

 معيار اإلدارة العامة

يستند ىذا المعيار إلى اف اإلدارة تمق  أحيانا إلى استخداـ نفس نفس األساليب والوسائؿ التي 
يستعيف بيا االفراد عند ممارستيـ لنةاطيـ الخاص،أو لقاضي متخصص لمفصؿ في المنازعات 

 التي تنة  عف عمؿ اإلدارة في ىذه الحالة.

ـ مظاىر السمطة العامة  اآلمرة في العمؿ استخدال اكثر اتساعا مف سابقوىذا المعيار 
يكفي اختألؼ ممارسة الغدارة لنةاطيا ومباةرة عمميا عف أسموب األفراد لكي يعتبر  اإلداري

 عمميا إداريا خاضعا لمقانوف اإلداري.
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 البث في المنازعات اإلداريةالمبحث الثاني: الجهات التي لها حق 

بار الظروؼ التي أدت إلى إحداث المحاكـ اإلدارية متنوعة منيا ما ىو دولي يمكف اعت
ومنيا ما ىو وطني ،لكف ميما يكف ف ف ىذا اإلحداث بقدر ما ساىـ في تنظيـ القضاو اإلداري 

 ،ف نو أثار نقاةا فقييا حوؿ طبيعة النظاـ القضائي المغربي.
التزاـ المغرب بما  4166دستور و  6441وبعده دستور  6444إف تضميف ديباقة دستور 

وتةبتو بحقوؽ اإلنساف كما ىو متعارؼ  ،5المواثيؽ الدولية مف مبادئ وحريات وواقبات تقتضيو
عمييا عالميا،يقعمنا نستةؼ مدى ت ثر المغرب بالمناخ الدولي الذي طغت عميو منذ التسعينات 

صراحة عمى أف الديباقة قزو بالنص  4166موقة الديمونراطية وحقوؽ اإلنساف،مف تفرد دستور 
مف الدستور.وبذلؾ يمكف اعتبار إنةاو المحاكـ اإلدارية ي تي في سياؽ الت ثر بالمقتمف الدولي 
واستقابة لمقموعة مف االلتزامات الدولية ،التي أخذ المغرب عمى عاتقو االلتزاـ بيا كما تضمنتو 

ائية ،خصوصا إذا عممنا الدور الذي فترة إحداث المحاكـ اإلدارية االبتد 6444ديباقة دستور 
يسعى المغرب لمعبو عمى مستوى العألنات االنتصادية مف المقموعة األوربية وذلؾ بقمب 
االستثمارات األقنبية .بيد القياـ ب صألحات انتصادية ومالية وتبسيط نوانيف االستثمار ال يعتبر 

مقموعة مف اإلصألحات تمس القياز كافيا لقمب األقانب بؿ ال بد مف القياـ موازاة مف ذلؾ ب
كما أف إحداث  القضائي باعتباره يوفر حماية كبيرة ليؤالو األقانب ويؤمف انسقاـ القياز اإلداري

المحاكـ اإلدارية ك قيزة متخصصة لمبت في المادة اإلدارية يعتبر أمرا إيقابيا يستقيب لمتطور 
راؼ بازدواقية النظاـ القضائي ،والتي تبدو لنا الذي عرفو القضاو اإلداري المغربي، بحيث تـ االعت
 .6ةيئا طبيعيا ألف طبيعة المنازعات اإلدارية المتميزة

                                                           
5

 نهًشَس يٍ انرفظُم

َىنُى  11يكزر ترارَد  2419( ترُفُذ َض انسطرىر  ج ر عسز  4166َىنُى  44)  6914يٍ شعثاٌ  49طازر فٍ  6- 66 – 46اَظز انظهُز انشزَف رقى 

 1111ص  4166
6Antari (M) : l’exception d’illégalité et la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs, REMALD, 

N9/1994, p 23 . 
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والخاصة والتي سبؽ أف تعرضنا ليا فيما نبؿ تستمـز وقود نضاة متخصصيف يتمتعوف  
مفصؿ في بدراية كافية بمةاكؿ اإلدارة والمسطرة اإلدارية، ويتوفروف عمى الكفاو الفنية الضرورية ل

 .(7)المنازعات اإلدارية
كما أف إحداث المحاكـ اإلدارية بالمغرب كاف كذلؾ نتيقة حتمية لتطور اإلنساف ونظرتو إلى 
المقتمف وأفراده ،وذلؾ مف اقؿ أف يحتكـ القميف لمقانوف ،وبالتالي توفير ضماناتناقعة تكفؿ 

تخضف قميف سمطاتيا لمقانوف.ومف  احتراـ حقوؽ وحريات األفراد في مواقية الدولة التي يقب أف
تـ ف ف السمطات اإلدارية كما يقوؿ الدكتور ثروت بدوي" ال يمكنيا أف تمـز األفراد بةيو خارج عف 
نطاؽ القوانيف المعموؿ بيا حينما تدخؿ في معاممة مف األفراد،أو اف تخالؼ القانوف أو تخرج 

إال إعماال لنص القانوف أو بموقب عنو،ومف ناحية أخرى ال تستطيف اف تفرض عمييـ ةيئا 
القانوف،فعمى رقؿ اإلدارة إذا نبؿ أف يتخذ إقراو ضد األفراد أف يعززه بالسند القانوني الذي استمد 

 منو سمطة اتخاذ ذلؾ اإلقراو ،وبعبارة اخرى عمى اإلدارة فقط أف 
وعميو ف ننا وف".تمتنف عف مخالفة القانوف ،بؿ يقب عمييا فوؽ ذلؾ أال تتحرؾ إال بموقب نان

سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، المطمب األوؿ سنتناوؿ فيو تنظيـ واختصاصات القيات التي 
ليا مراقعة القرارات اإلدارية في المغرب، والمطمب الثاني سنتناوؿ فيو النقاش الفقيي حوؿ طبيعة 

 النظاـ القضائي المغربي.
اإلدارية في المغرب  في المنازعات البث: تنظيم الجهات التي لها حق األولالمطمب 

 .واختصاصاتها

عمى أنو:" تحدث  6446يوليوز  66الصادر بتاريخ  41- 96تنص المادة األولى مف نانوف 
" ،ومنذ ذلؾ الونت تقرر إحداث سبف محاكـ  محاكـ إدارية تحدد مقارىا ودوائر اختصاصيا بمرسـو

ادية السبف.في انتظار أف يتـ إحداث محكمة إدارية في كؿ مدينة مف كبريات مدف القيات االنتص
وبعد .  6441ماي  0اب قأللة الممؾ ليوـ إدارية داخؿ كؿ عمالة أو إنميـ كما قاو في خط

                                                           
7La participation du juge administratif à la tutelle sur les actes du conseil régional, REMALD, N19, 1997, p 

83. 
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سنة عمى صدور القانوف المحدث لممحاكـ اإلدارية ،تدارؾ المةرع النقص  61مرور أكثر مف 
 8محاكـ االستئناؼ اإلدارية 01- 11الذي تعرفو درقات التقاضي اإلدارية ،ف حدث بموقب نانوف 

مف ىذا القانوف عمى أنو " تحدث بموقب ىذا القانوف محاكـ  األولى،وفي ىذا اإلطار تنص المادة 
". وند صدر ىذا المرسـو  استئناؼ إدارية تحدد مقارىا ودوائر اختصاصيا بمقتضى مرسـو

،ودخمت  4111غةت  69يخ ، ونةر بالقريدة الرسمية بتار 4111يوليوز  49التطبيقي بتاريخ 
 . 4111ةتنبر  69أحكامو حيز التنفيذ بتاريخ 

رسخا وحدة الييئة  10- 11ونانوف  41- 96وتقدر اإلةارة أف كؿ مف القانوف   
دارية ومحاكـ االستئناؼ اإلدارية يخضعوف لمظيير بمثابة قضائية، بحيث إف نضاة المحاكـ اإلال

ة ومحاكـ االستئناؼ اإلدارية يخضعوف لمظيير بمثابة نانوف نانوف بحيث إف نضاة المحاكـ اإلداري
المنظـ لمييئة القضائية،إال أف ذلؾ ال ينفي استقأللية القضاة  6499نونبر  66الصادر بتاريخ 

 اإلدارييف بحكـ طبيعة المياـ المنوطة بيـ.
 محكمة النقضالفرع األول: تنظيم المحاكم اإلدارية االبتدائية واالستئنافية و 

أصبح النظاـ القضائي المغربي  10- 11ب حداث محاكـ االستئناؼ اإلدارية بموقب نانوف 
( :قية القضاو العادي التي تختص بالبث في 9يتوفر عمى قيتيف نضائيتيف متخصصتيف )

القضايا المدنية التقارية واالقتماعية واألسرة، وقية القضاو اإلداري التي تبنت في القضايا 
و ف ف تنظيـ القضاو اإلداري في المغرب ند اكتمؿ بناؤه بصدور ىذا القانوف ،بحيث اإلدارية .وعمي

أصبحت لدينا درقتيف لمتقاضي في المادة اإلدارية :المحاكـ اإلدارية ومحاكـ االستئناؼ اإلدارية، 
أو بقانوف  41- 69فيما يمارس المقمس األعمى دوره كمحكمة نقض .فسواو تعمؽ األمر بقانوف 

" تحدث محاكـ إدارية تحدد 10،ف ف كألىما ينصاف في مادتييما األولى عمى التوالي: 10- 11

                                                           
8

 ٌٍّي٠ل ِٓ اٌزفظ١ً هاعغ

 اٌّؾلصخ ثّٛعجٗ ِؾبوُ اٍزئٕبف ئكاه٠خ 80- 03( ثزٕف١ن اٌمبْٔٛ هلُ  2006فجوا٠و  14) 1427ِٓ ِؾوَ  15طبكه فٟ  1- 06- 07اٌظ١ٙو اٌشو٠ف هلُ 
9

اٌّؾلصخ ثّٛعجٗ ِؾبوُ  08 – 03( ثزٕف١ن اٌمبْٔٛ هلُ  2006فجوا٠و  14) 1427ِٓ ِؾوَ  15طبكه فٟ  1- 06- 07ظ١ٙو شو٠ف هلُ 

 اٍزئٕبف ئكاه٠خ.
10

( ثزؾل٠ل ػلك ِؾبوُ االٍزئٕبف اإلكاه٠خ ِٚمبه٘ب  ١ٌٛ٠2006ٛى  25) 1427ِٓ عّبكٜ ا٢فوح  29طبكه فٟ  2- 06 – 187ِوٍَٛ هلُ  

 ٚكٚائو افزظبطٙب
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"، "تحدث بموقب ىذا القانوف محاكـ استئناؼ إدارية تحدد  مقارىا ودوائر اختصاصيا بمرسـو
."  مقارىا ودوائر اختصاصيا بمرسـو

 الفقرة األولى: تنظيم المحاكم اإلدارية االبتدائية

دارية مف رئيس وعدة نضاة او مستةاروف ومفوض ممكي أو مفوضيف تتكوف المحكمة اإل
ممكييف لمدفاع عف الحؽ والقانوف وكتابة الضبط. وما يمكف تسقيمو بخصوص تنظيـ ىذه المحاكـ 

دارية قمساتيا وتصدر أحكاميا صبح قماعيا ،حيث تعقد المحاكـ اإلاإلدارية ىو اف القضاو أ
. وكوف القضاو قماعيا يةكؿ ضمانة عمى كؿ وقو في عألنية وىي متركبة مف ثألث نضاة"

اتخاذ القرارات المناسبة مف طرؼ القضاة.واستثناو ف ف المةرع أعطى االختصاص لرئيس 
المحكمة اإلدارية أو مف ينيبو عنو بصفتو ناضيا لممستعقألت واالوامر القضائية بالنظر في 

 الطمبات الونتية والتحفظية.
 دارية أوال :قضاة المحاكم اإل

 919النظاـ االساسي لرقاؿ القضاو والمتقمي في الظيير الةريؼ بمثابة نانوف رنـ  لقد حدد
،حدد المقتضيات القانونية  6446يوليو  66والمغير بقانوف  6499نونبر  66بتاريخ  6- 99-

التي تضبط وظيفة القاضي ومسار حياتو اإلدارية ،لذلؾ يقدر بنا أف نعرؼ بالتحديد النظاـ 
القانوني الذي يقري عمى القضاة اإلدارييف،مف العمـ أف المادة االولى مف نانوف المحاكـ اإلدارية 
تضيؼ ))... مف مراعاة االحكاـ الخاصة الواردة فيو باعتبار خصوصية المياـ المنوطة بقضاة 

 المحاكـ اإلدارية((.
 66الصادر بتاريخ فالنظاـ االساسي لرقاؿ القضاو المتقمي في الظيير بمثابة نانوف 

،ىو المطبؽ 11المحدد لممقتضيات التي تحكـ وظيفة القاضي ومسار حياتو اإلدارية 6499نونبر
أيضا عمى نضاة المحاكـ اإلدارية. وبذلؾ ف ف المةرع أبقى عمى تقانس الييئة القضائية ووحدتيا 

 رغـ تبايف وظائفيا.

                                                           
11

٠ىْٛ إٌظبَ األٍبٍٟ ٌوعبي  ( 1974ٔٛفّجو  11) 1394شٛاي  26ثزبه٠ـ  1- 74- 467ٌٍّي٠ل ِٓ اٌزفظ١ً أظو: ظ١ٙو شو٠ف ثّضبثخ لبْٔٛ هلُ 

 اٌمؼبء
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ف ف  96- 41قضاو بمقتضى نانوف ورغـ تغيير الظيير المتعمؽ بالنظاـ األساسي لرقاؿ ال
المادة االولى التي لـ يةمميا أي تغيير تنص عمى أنو " يؤلؼ السمؾ القضائي بالمممكة ىيئة 
واحدة تةمؿ نضاة األحكاـ والنيابة العامة بالمقمس االعمى ومحاكـ االستئناؼ والمحاكـ 

 اإلدارية...((.
ة في الدرقة االولى والمستةاريف بيا في أما الفصؿ الثاني فقد رتب رؤساو المحاكـ اإلداري

الدرقة الثانية والقضاة بيا في الدرقة الثالثة، أما الفصؿ الثالث فتنص مقتضياتو عمى أنو " يعيف 
 القضاة مف الممحقيف القضائييف ضمف الةروط المضار إلييا في القانوف".

طة التنفيذية بعد ويتـ تعييف القضاة في المغرب عمى غرار فرنسا ومصر تقوـ بو السم
الترةيح مف تراىـ انسب لذلؾ،وذلؾ بالخضوع لمةروط العامة لتوظيؼ القضاة،وىي نفس الةروط 
المنصوص عمييا في نانوف الوظيفة العمومية .فالقاضي اإلداري كسائر القضاة يةترط في تعيينو 

: 
المغربية  ػ استيفاو ةروط التعييف ةروط التعييف في الوظائؼ العامة ومنيا القنسية6

األصمية ،ويتـ التوظيؼ عف طريؽ المباراة التي تعتبر  أسموبا عادال وديمقراطيا لولوج الوظائؼ 
 العمومية.

 وعميو ف ف الذي يريد أف يمج سمؾ القضاو يقب اف تتوفر في الةروط التالية:

ة المةار إلييا في نانوف القنسية اف يكوف ذا قنسية مغربية مف مراعاة نيود االىمي -
 المغربي.
 أف يكوف متمتعا بحقونو الوطنية زائد مرووة وسموؾ حسف -
 ةفأف يكوف متوفرا عمى القدرة البدنية المطموبة لممارسة الوظي -

سنة بالنسبة لمقضاة المعينيف  12سنة زال تزيد عف سف التقاعد ) 46أف ال تقؿ سنو عف  - 4
 لقضاة(سنة بالنسبة لغيرىـ مف ا 11بصفة نظامية بالمقمس االعمى و
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في فقرتيا االخيرة عمى انو يمكف تمديد حد سف التقاعد لمدة أنصاىا  12وند نصت المادة 
سنتاف نابمة لمتقديد مرتيف لنفس الفترة بانتراح مف وزير العدؿ، بعد استةارة المقمس االعمى 

 .12لمقضاو، إذا تبيف أف االحتفاظ بالقاضي ضروري لمصمحة العمؿ
 ة اتقاه القوانيف المنظمة لموظيفة العمومية أف يكوف في حالة صحيح– 1

ويةترط في المنخرط في سمؾ الممحقيف القضائييف باإلضافة إلى الةروط المحددة سابقا أف 
يكونوا حاصميف عمى ةيادة اإلقازة في الحقوؽ )العمـو القانونية( أو ةيادة اإلقازة في الةريعة 

ا بمقتضى مرسـو بناو عمى انتراح مف وزير مف قامعة القروييف، أ و ةيادة معترؼ بمعادلتي
 العدؿ.

حيث نص التعديؿ عمى ما  6446يوليوز  66وند تـ تعديؿ الفصؿ الخامس بمقتضى نانوف 
يمي:" فيما يخص نضاة المحاكـ اإلدارية حممة اإلقازة )تخصص القانوف العاـ( أو اإلقازة في 

 ضى مرسـو يصدر بانتراح مف وزير العدؿ".العمـو االنتصادية أو ةيادة تعتبر معادلة لذلؾ بمقت
ويمكف أف يعيف مباةرة بالدرقة االولى أو الثانية مف السمؾ القضائي بعض االةخاص الذيف 

 ليـ خبرة طويمة بالمسائؿ او االعماؿ القانونية ك ساتذة القانوف والمحاميف وبعض الموظفيف.
 ثانيا: المفوض الممكي

مؤسسة المفوض الممكي ،وذلؾ لكوف االحتفاظ بمؤسسة لقد تـ تعويض النيابة العامة ب
النيابة العامة لدى المحاكـ اإلدارية ،وبصألحيتيا التقميدية ،وخضوعيا لإلةراؼ اإلداري والتزاماتيا 
بالتعميمات ،يتنافى مف ما أريد ليذه المحاكـ مف فرض سمطة القانوف بتقرد تاـ وموضوعية كاممة 

ؤسسة المفوض الممكي ،فماىي إذف ىذه المؤسسة ؟وماىي ،ليذا تعويض ىذه المؤسسة بم
 االختصاصات التي أسندت ليا؟

                                                           
12  1974ٌولٌوز   15جمادى الثانٌة )  24بتارٌخ  1 – 74- 338للمزٌد من التفصٌل انظر 8مقتطفات من الظهٌر الشرٌف بمثابة قانون رقم  

ٌتعلق بالتنظٌم للمملكة. 1394(   

Les difficultés de répartition du contentieux des élections législatives entre le conseil constitutionnel et le juge 

administratif, REMALD, N24,1998, p119 . 
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تستمد مؤسسة المفوض الممكي لمدفاع عف القانوف والحؽ أساسيا مف مؤسسة مفوض 
 .13الحكومة لدى المحاكـ اإلدارية بفرنسا

خألؿ  وتقدر االةارة، أف مفوض الحكومة في فرنسا ال يمثؿ الحكومة كما يظير لنا مف
تسميتو،بؿ ىو عضو مف بيف أعضاو مقمس الدولة يقـو بكؿ استقأللية بتقديـ تحميؿ نانوني 
لمقضية إلى زمألئو المكمفيف بالحكـ، ويزاوؿ مفوض الحكومة اختصاصو بفرنسا بكؿ استقألؿ 

 ،ويعتبر حضوره في حد ذاتو ضمانة حقيقية لممتقاضيف.
ي يقـو عمييا القضاو اإلداري بفرنسا،عمى ومفوض الحكومة مف الدعامات االساسية الت

اعتبار " أف مصمحة الدولة تتمثؿ في سيادة حكـ القانوف ولو أدى ذلؾ إلى الحكـ عمى اإلدارة، 
 ولكف ال يفيـ مف ذلؾ اف مفوض الحكومة ىو فقيو يبحث عف حكـ القانوف فحسب، فالحقيقة 

وازف بيف المصالح العامة أف ميمتو كمقمس الدولة نفسو تقوـ عمى إيقاد نقطة الت
 والخاصة، ولذلؾ يراعي في فرنسا أال يةغؿ ىذا المنصب إال مف توافرت فيو الخبرة والدراسة معا".   
وبذلؾ فمفوض الدولة الفرنسي ينقز تقارير تتسـ بالدنة والموضوعية مما يقعؿ أغمبية 

 القضاة يتبعوف مقترحات المفوضيف.
تـ إحداثيا بموقب القانوف المتعمؽ ب حداث المحاكـ اإلدارية  وبالنسبة لمتقربة المغربية فقد

 لتصبح قزوا مف تنظيـ القضاو اإلداري المغربي.
ف ف المحاكـ اإلدارية تضـ مفوضا ممكيا أو مفوضيف  41- 96وطبقا لممادة الثانية لقانوف 

مف بيف نضاة  داريةتعيينيـ مف طرؼ رئيس المحكمة اإل ممكييف لمدفاع عف القانوف والحؽ،ويتـ
المحكمة بانتراح مف القمعية العمومية السنوية لقضاة المحكمة لمدة سنتيف.وفي نفس السياؽ 
نصت المادة الثانية مف نانوف محاكـ االستئناؼ اإلدارية  في فقرتيا االخيرة عمى أنو" يعيف 

كثر لمدفاع عف الرئيس االوؿ لمحكمة االستئناؼ اإلدارية مف بيف المستةاريف مفوضا ممكيا أو أ
القانوف والحؽ بانتراح مف القمعية العمومية لمدة سنتيف نابمة لمتقديد" .ويعتبر ىذا التعييف إقراو 
إداريا يتواله رئيس المحكمة اإلدارية  بنص القانوف بالنسبة لمحاكـ االستئناؼ اإلدارية ،وذلؾ بعد 

خمسة عةر يوما االولى مف ةير أف تقترح القمعية العامة المفوض في اقتماعيا المقرر خألؿ 
                                                           
13

Rousset (M) ,le contentieuxadministratif au Maroc .AAN ,1965 P 117     



18 
 

دقنبر كما قاو في الفقرة الرابعة  1دقنبر كما قاو في الفقرة الرابعة مف المادة الثالثة مف مرسـو 
المتعمؽ بتحديد عدد المحاكـ اإلدارية وتعييف مقارىا  6441نونبر  1مف المادة الثالثة مف مرسـو 

 (.14ودوائر اختصاصيا)
مى تعييف المفوض الممكي لمدة سنتيف يعد إقراوا عاما بحيث إف تنصيص المادة الثانية ع

لـ يتضمف ىذا النص أية بيانات حوؿ مدى نابمية ىاتيف السنتيف لمتقديد مما ند يؤثر عمى 
تدارؾ ىذا النقص ،حيث نص عمى  10- 11استقألؿ المفوض الممكي.بيد أف المةرع في نانوف 

 نابمية السنتيف لمتقديد.
المفوض الممكي لتمعب دورا ىاما في الدفاع عف القانوف والحؽ وترفف  لقد أحدثت مؤسسة

مكانة القضاو اإلداري المغربي ،وتبتكر نواعد ومبادئ ت خذ بيا المحاكـ في أحكاميا حاال ومآال 
،خصوصا وأف القانوف وىو يتحدث عف ىذه المؤسسة في الفقرتيف الثانية والثالثة مف المادة 

اصيا، ولـ يقيد آراوىا وتوقياتيا ،وحيث أف المفوض الممكي يعرض آراؤه الخامسة لـ يحدد اختص
المكتوبة والةفيية عمى ىيئة الحكـ بكامؿ االستقألؿ ،ف ف ىذه المؤسسة الوليدة يقب أف تكوف 

 عمى غرار مثيألتيا في التةريعات المقارنة، خاصة مفوض الحكومة في فرنسا.
اتو عرضا سميما مف منطمؽ المكانة الخاصة والمفوض الممكي ينبغي أف يعرض مستنتق

التي تمثميا ألنو بحكـ مونعو يممؾ تنوير ىيئة المحكمة استقألو لمحقيقة لتحري الدنة في كؿ ما 
 يصدر عنو مف أنوؿ وأفعاؿ.

 ثالثا: كتابة الضبط

إف مف  بيف أىـ المةاكؿ التي ترتبط بالقضاو ،ال تكوف مرتبطة دائما بالقانب القانوني، 
نما تكمف أسبابيا في قانب التسيير واإلدارة ،إذ يصعب عزؿ ما ىو إداري عف ما ىو نانوني وا  

 .15،داخؿ نةاط المحكمة نظرا لتعدد القيات المتدخمة، وتنوع القوانيف المطبقة لتسييرىا

                                                           
14

Antari (M) : l’exception d’illégalité et la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs, REMALD, N9/1994, p 23 . 

 
15

  27ص  2002ك  ػجل هللا ؽلاك      رطج١مبد اٌلػٜٛ اإلكاه٠خ  فٟ اٌمبْٔٛ اٌّغوثٟ     ِٕشٛهاد ػىبظ  اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ  
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لذلؾ يتعيف حصر اإلمكانيات المتاحة، وتحديد أفضؿ السبؿ لتنظيـ سير العمؿ بيا 
 ألزمة مف بنايات وأدوات التوثيؽ واالرةيؼ.،وتوفير الوسائؿ ال

فأل يمكف تحقيؽ ونار وىيبة المحكمة ،إال بتوفير المكاف المناسب لممارسة العمؿ 
ند تكوف سببا في ت خير العمؿ،خاصة عندما يقرر المسؤولوف في  فالقضائي.ألف حالة األماك

 .المحاكـ تقميص االونات المخصصة الستقباؿ المحاميف والمتقاضيف
اما بالنسبة لألرةيؼ فبواسطتو يستطيف المتقاضي الحصوؿ عمى االحكاـ،أو البحث عف  

معمومات تيمو.كما يمكنو استرقاع بعض الوثائؽ التي يكوف ند أدلى بيا في مرحمة الدعوى 
،فبالرغـ مف أف التنظيـ المطبؽ حاليا داخؿ المحاكـ ،يساعد عمى معرفة أو نات فتح المكاتب 

محاميف والمتقاضيف، مف أقؿ وضف المذكرات، أواإلطألع عمى الممفات ،وكميا أمور الستقباؿ ال
ضرورية لمعرفة تاريخ انتياو اآلقاؿ ،ف ف تحديث المحاكـ يبقى الياقس االكبر عند المسؤوليف 
،ألنو يتطمب تعبئة إمكانيات كثيرة ومتنوعة ،عمى أساس توسيف استخداـ المعموميات،وتوظيؼ ما 

دارييف والكتاب ،والعمؿ عمى تكوينيـ لقعميـ نادريف عمى تقبؿ طرؽ التسيير ومناىج يكفي مف اإل
 العمؿ الحديثة الألزمة لتحسيف مردودية العمؿ القضائي.

 الفقرة الثانية: تنظيم محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض

ذا المقمس األعمى وذلؾ سنقـو في ىذه الفقرة التطرؽ لتةكيؿ المحاكـ اإلدارية االستئنافية ،وك
لنتمكف مف اإلحاطة بقميف القيات التي ليا حؽ مراقعة القرارات اإلدارية في التقربة المغربية، 

 خصوصا وأننا تطرننا في الفقرة األولى مف ىذا الفرع لتنظيـ المحاكـ اإلدارية االبتدائية.

 أوال: تكوين وتسيير محاكم االستئناف اإلدارية

تئناؼ اإلدارية مف رئيس غرؼ ومستةاريف وكتابة ضبط.وتبعا ألىمية تتكوف محكمة االس
ىذه المحاكـ ف نو يقوز ليا أف تقسـ إلى عدة غرؼ حسب أنواع القضايا المعروضةعمييا.وفي ىذا 

 الصدد يمكف لمحكمة االستئناؼ اإلدارية أف تنةئ غرفا لقضاو اإللغاو أو لمقضاو االستعقالي.
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ه الغرؼ تعمؿ تحت إةراؼ وسمطة الرئيس األوؿ لمحكمة وتقدر اإلةارة إلى أف ىذ
االستئناؼ اإلدارية.كما أنو لكؿ غرفة أف تبحث وتحكـ في كؿ القضايا المعروضة عمى المحكمة 

 .(16)أي كاف نوعيا دوف مراعاة لتخصص كؿ غرفة

وتةتمؿ محكمة االستئناؼ اإلدارية أيضا عمى مفوض ممكي او أكثر لمدفاع عف القانوف 
حؽ ،يتنـ تعيينو مف طرؼ الرئيس األوؿ لممحكمة، مف بيف المستةاريف بانتراح مف القمعية وال

 العمومية لمدة سنتيف نابمة لمتقديد.

وتعقد محاكـ االستئناؼ اإلدارية قمساتيا وتصدر نراراتيا وىي متركبة مف ثألثة مستةاريف 
لمفوض الممكي لمدفاع عف مف بينيـ رئيس يساعدىـ كاتب الضبط .ويتعيف أف يحضر وقوبا ا

القانوف والحؽ. وتقدر اإلةارة إلى اف المفوض الممكي ال يةارؾ في المداوالت وال في إصدار 
األحكاـ كما ىو الة ف بالنسبة لممحاكـ اإلدارية .ويحؽ لألطراؼ الحصوؿ عمى نسخة مف 

 مستنتقات المفوض الممكي لمدفاع عف القانوف والحؽ.

تئناؼ اإلدارية ضمف المحاكـ المةكمة لمتنظيـ القضائي لممممكة وبعد إدماج محاكـ االس
عادة ترتيب ىذه المحاكـ، خوؿ المةرع لمرؤساو األوليف صألحية تفتيش المحاكـ اإلدارية التابعة  وا 

 لدائرة نفوذىـ ،ومرانبتيـ لقضاة االحكاـ العامميف بمحاكميـ ونضاة المحاكـ اإلدارية.

ة االستئناؼ اإلدارية فيما يخص تقريح القضاة نفس ويمارس الرئيس األوؿ لمحكم
االختصاصات التي يسندىا الباب الخامس مف القزو الخامس مف نانوف المسطرة المدنية إلى 

 الرئيس األوؿ لمحكمة االستئناؼ.

 سابقا محكمة النقض حاليا ثانيا: تكوين وتسيير المجمس االعمى

الصادر بتنفيذه الظيير  53 – 53رنـ لقد أحدثت محكمة النقض البمقتضى القانوف 
( و يرأس المقمس  5553نوفمبر  51) 1254ةواؿ  55بتاريخ  1- 53- 111الةريؼ رنـ 
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ٌمؼب٠ب اٌَّغٍخ أِبِٗ لجً كفٛي ػٍٝ أٔٗ " ٠جمٝ اٌجذ ِٓ افزظبص اٌّغٌٍ األػٍٝ ثٛطفٗ عٙخ اٍزضئٕبف١خ فٟ ا 08. 03ِٓ لبْٔٛ  19رٕض اٌّبكح 

 ٘نا اٌمبْٔٛ ؽ١ي اٌزٕف١ن ،ٚرىْٛ اٌمواهاد اٌظبكهح فٟ ٘نا اٌشأْ غ١و لبثٍخ ٌٍطؼٓ ثبٌٕمغ.  
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االعمى أو محكمة النقض رئيس أوؿ ،ويمثؿ النيابة العامة الوكيؿ العاـ لمممؾ يساعده المحاموف 
وى المحاكـ اإلدارية وحاكـ العاموف .والمألحظ أف مؤسسة المفوض الممكي التي تتواقد عمى مست

االستئناؼ اإلدارية ،غائبة عمى مستوى المقمس االعمى مما يدعونا لمتساؤؿ: ىؿ ستحؿ النيابة 
 العامة لدى المقمس االعمى محؿ ىذه المؤسسة بالنسبة لمقضايا اإلدارية؟

ضافة الرئيس األوؿ يةتمؿ المقمس االعمى عمى رؤساو غرؼ المستةاريف ويةتمؿ أيضا  وا 
 .17عمى كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة

وينقسـ المقمس االعمى إلى خمس غرؼ ىي الغرفة المدنية وغرفة االحواؿ الةخصية 
والميراث والغرفة القنائية والغرفة االقتماعية والغرفة اإلدارية ويرأس كؿ غرفة رئيس غرفة ويمكف 

لغرفة وطبيعتيا .ويمكف لكؿ غرفة أف تقسيميا إلى أنساـ بحسب أىمية القضايا المعروضة عمى ا
 تبحث وتحكـ في كؿ القضايا المعروضة عمى المقمس األعمى أيا كاف نوعيا.

ويعقد المقمس األعمى قمساتو ويصدر نراراتو مف طرؼ خمسة نضاة يساعدىـ كاتب 
الضبط.ويقـو الرئيس األوؿ لممقمس األعمى بالسير عمى إنقاز مختمؼ القضايا في أحسف 

كما يسير عمى حسف سير كتابة الضبط لممقمس األعمى.كما أنو يمارس مرانبة  الظروؼ
المستةاريف بالمقمس األعمى وكذا الرؤساو األوليف لمحاكـ االستئناؼ ،بما في ذلؾ الرؤساو 

 األوليف لمحاكـ االستئناؼ اإلدارية.

س كؿ غرفة وينظـ المصمحة الداخمية لممقمس األعمى مكتب يت لؼ مف :الرئيس األوؿ،رئي
وأندـ مستةار فييا، الوكيؿ العاـ لمممؾ ونيدوـ المحاميف العاميف، ويحضر رئيس كتابة الضبط 

 اقتماعات المكتب.

وتقدر اإلةارة إلى أف المكتب يقتمف عند الحاقة كمما اعتبر الرئيس األوؿ ذلؾ مفيدا أو 
 بطمب مف الوكيؿ العاـ لمممؾ بو.

                                                           
17

Du pouvoirdiscrétionnaire du jugeadministratifdansl’application de la théorie du recoursparallèle et seseffets, 

note sous T.A, Rabat 19 Mars 1998, affaire Dahani, REMALD, N24, 1998, p147 
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األعمى سمطتو عمى أعضاو النيابة العامة بالمقمس  ويمارس الوكيؿ العاـ لدى المقمس
 األعمى وعمى مصالح كتابتيا.

كما يمكنو أف يوقو مباةرة تعميمات ومألحظات إلى الوكألو العاميف لمممؾ لدى محاكـ 
لى وكألو الممؾ لدى المحاكـ االبتدائية. لى وكألو الممؾ لدى المحاكـ االستئناؼ وا   االستئناؼ وا 

ذا كاف نانوف عمى  13المحدث لمحاكـ االستئناؼ اإلدارية ينص في مادتو  56- 51 وا 
أنو"تطبؽ أماـ محاكـ االستئناؼ اإلدارية القواعد المقررة في نانوف المسطرة المدنية"،ف ف ىذا 
يدعونا إلى التساؤؿ فيما إذا كاف الوكيؿ العاـ بالمقمس يوقو تعميماتو إلى المفوضيف الممكييف لدى 

رية ومحاكـ االستئناؼ اإلدارية  عمى غرار ما يقوـ بو بالنسبة لى الوكألو العاميف المحاكـ اإلدا
لمممؾ لدى محاكـ االستئناؼ و إلى وكألو الممؾ لدى المحاكـ االبتدائية ،مف العمـ أف مؤسسة 

 51النيابة العامةال تتواقد عمى مستوى المحاكـ اإلدارية ومحاكـ االستئناؼ اإلدارية ؟أـ أف نانوف 
يحمؿ ثغرات تتمثؿ في عدـ إحداث مؤسسة المفوض الممكي عمى مستوى المقمس  56-

 18األعمى؟

ومف ثـ يمكف القوؿ أف محاكـ الدرقة األولى المدنية ومحاكـ االستئناؼ المدنية مف قية، 
والمحاكـ اإلدارية ومحاكـ االستئناؼ اإلدارية مف قية أخرى،تقاوزت في تطورىا أعمى ىي ة 

و عمى مستوى ىيكمتيا وتنظيميا،أو عمى مستوى تسييرىا وتحديد اختصاصاتيا .لذلؾ نضائية سوا
نعتقد أنو آف األواف إلعادة النظر في ىيكمة وتنظيـ وتسيير المقمس األعمى،وذلؾ بمراقعة 

 المحدث ليذه المؤسسة. 1735ةتنبر  55مقتضيات ظيير 

رمضاف  11بتاريخ  1- 52- 225كما أف مقتضيات الظيير الةريؼ بمثابة نانوف رنـ 
(المتعمؽ بالمصادنة عمى نص نانوف المسطرة المدنية خصوصا  1752ةتنبر  56) 1172

 – 53القسـ الرابف والمتعمؽ بمحكمة النقض،حيث تـ تغيير وتتميـ المادة الفريدة مف القانوف رنـ 
                                                           
18Benabdellah (M.A) : les prérogatives de l’Etat dans le recours pour excès de pouvoir, imprimerie de 

Litoral, Rabat, 1981. 
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 51) 1254ةواؿ  55بتاريخ  1- 53- 111الصادر بتنفيذ الظيير الةريؼ رنـ  53
(:تبت محكمة  5553)فاتح ديسمبر 1254ةواؿ  56بتاريخ  3152(:ج.ر.عدد  5553نوفمبر

 النقض مالـ يصدر نص صريح بخألؼ ذلؾ في:

 ػ الطعف بالنقض ضد األحكاـ االنتيائية الصادرة عف قميف محاكـ المممكة باستثناو: 1

مقة باستيفاو (درىـ والطمبات المتع 555555الطمبات التي تقؿ نيمتيا عف عةريف ألؼ)
 واقبات الكراو والتحمألت الناتقة عنو أو مراقعة السومةالكرائية.

ػ الطعوف الرامية إلى إلغاو المقررات الصادرة عف السمطات اإلدارية لمةطط في استعماؿ 4
 السمطة 

 ػ الطعوف المقدمة ضد األعماؿ والقرارات التي يتقاوز فييا القضاة سمطاتيـ.1

ختصاص بيف محاكـ ال توقد محكمة أعمى درقة مةتركة بينيا غير ػ البت في تنازع اال9
 محكمة النقض .

 ػ مخاصمة القضاة والمحاكـ غير محكمة النقض2

 ػ اإلحالة مف أقؿ التةكؾ المةروع.1

 ػاإلحالة مف محكمة إلى أخرى مف أقؿ األمف العمومي أو لصالح حسف سير العدالة.9

 ي لها حق المراقبةالفرع الثاني: اختصاصات الجهات الت

لقد كاف موضوع اختصاص القيات التي ليا حؽ مراقعة القرارات اإلدارية ،وأخص بالذكر 
المحاكـ اإلدارية االبتدائية واالستئنافية ومحكمة النقض ،مف اعقد الميمات التي واقيت الفقو 

مقاؿ تدخؿ  والقضاو في فرنسا ،نظرا لعدـ توفر ضوابط واضحة ودنيقة تساعد عمى معرفة تدخؿ
القضاو اإلداري. فبالرقوع إلى األحكاـ  الكبرى الصادرة عف مقمس الدولة الفرنسي في ىذا الة ف 
،حيث يتبيف أنو كاف يقعؿ األعماؿ المرتبطة بنةاطات مختمؼ المرافؽ العمومية داخمة بطبيعتيا 
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ا بيف عدة . وفي إطار االختصاص النوعيفقد حاوؿ القمف م19في اختصاص المحاكـ اإلدارية
 معايير منيا:

المعيار العضوي:معيار الةخص المعنوي العاـ ،أو معيار المرفؽ العاـ أو معيار السمطة 
 العمومية،وىذه القيات التي تنفرد ب صدار القرارات اإلدارية.

المعيار الموضوعي: مف خألؿ البحث عف الطرؽ المطبقة في تسيير المرفؽ العمومي ،والتي 
 ير م لوفة في القانوف الخاص.ينبغي أف تكوف غ

 الفقرة األولى: اختصاصات المحاكم االبتدائية

يتكوف  معيار اختصاص المحاكـ اإلدارية مف ةقيف :االوؿ ىو النةاط اإلداري،والثاني ىو 
الةخص المعنوي العاـ ،وىما ةقاف متألزماف ينبغي توفرىما في آف واحد لينعقد االختصاص 

 كفي االعتماد عمى واحد منيما دوف اآلخر.لممحاكـ اإلدارية ،فأل ي

وند استخمص المعيار مف التطبيقات المختمفة لموسيمة القانونية التي تستخدميا مختمؼ 
األةخاص المعنوية العامة لممارسة نةاطيا. والوسيمة القانونية الم لوفة لممارسة النةاط اإلداري 

األحياف(.فيي القاعدة األساسية في القانوف العاـ ىي القرارات االنفرادية )العقود اإلدارية في بعض 
،ويمكف أف تصدر في عدة أةكاؿ :نرارات فردية، نرارات تنظيمية، نرارات آمرة، نرارات مانعة، 

 نرارات إذنيو.
أما إذا كاف المرفؽ العمومي متمتعا بالةخصية المعنوية، ف نو مف الألـز التمييز بيف العمومية 

 منيا والخاصة.
 االختصاص النوعيأوال: 

المحدث بموقبو المحاكـ اإلدارية االبتدائية وخصوصا  75- 21بناو عمى مقتضيات القانوف 
 7المادة الثامنة منو ،حيث نصت عمى كوف المحاكـ اإلدارية تختص ،مف مراعاة أحكاـ المادتيف 
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بسبب تقاوز  مف ىذا القانوف ،بالبت ابتدائيا في طمبات إلغاو نرارات السمطات اإلدارية 11و
السمطة في النزاعات المتعمقة بالعقود اإلدارية ودعاوى التعويض عف األضرار التي تسببيا أعماؿ 
ونةاطات أةخاص القانوف العاـ ،ما عدا األضرار التي تسببيا في الطريؽ العاـ مركبات أيا كاف 

 .20نوعيا يممكيا ةخص مف أةخاص القانوف العاـ
 53) 1255قمادى االولى  11بتاريخ  1- 77- 177رنـ  كما أنو تمت بالظيير الةريؼ

(:وتختص المحاكـ اإلدارية كذلؾ بالنظر في النزاعات الناةئة عف تطبيؽ  1777أغسطس 
النصوص التةريعية والتنظيمية المتعمقة باالنتخابات والضرائب ونزع الممكية ألقؿ المنفعة العامة 

ف المستحقة لمخزينة العامة والنزاعات المتعمقة ،وبالبت في الدعاوى المتعمقة بتحصيؿ الديو 
بالوضعية الفردية لمموظفيف والعامميف في مرافؽ الدولة والقماعات المحمية والمؤسسات العامة 

 .21،وذلؾ كمو وفؽ الةروط المنصوص عمييا في ىذا القانوف
صوص وتختص المحاكـ اإلدارية أيضا بفحص ةرعية القرارات اإلدارية وفؽ الةروط المن

 مف ىذا القانوف. 22عمييا في المادة 
كما أنو استثناو مف أحكاـ المادة السابقة تظؿ محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتيائيا 

 في طمبات اإللغاو بسبب تقاوز السمطة المتعمقة ب:
 القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عف الوزير األوؿ، -

تعدى نطاؽ تنفيذىا دائرة االختصاص المحمي لمحكمة نرارات السمطات اإلدارية التي ي -
 إدارية.

ذا كاف المعيار المعتمد لتعييف اختصاص المحاكـ اإلدارية ىو معيار السمطة اإلدارية ،أي  وا 
 أف يكوف الةخص المعنوي العاـ سمطة إدارية.
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 103م  ِؾّل ثٓ ؽٍؾخ اٌلوبٌٟ     اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ ثبٌّغوة   كاه اٌضمبفخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ  ص 
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غبٚى ٌغبء،ثَجت رٚرطجك أِبَ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ لٛاػل االفزظبص اٌّؾٍٟ اٌنٞ ال ٠زؼٍك ثبٌٕظبَ اٌؼبَ،غ١و أٔٙب رَزضٕٟ فٟ اٌفموح األف١وح هفغ ؽٍجبد اإل

ء فٟ ِٛؽٕٗ اٌٍَطخ أِبَ ِؾىّخ ِٛؽٓ اٌّزؼوه أٞ ؽبٌت اإلٌغبء،ٍٛاء وبْ شقظب ؽج١ؼ١ب أٚ ِؼ٠ٕٛب ٔؼٝ أٔٗ ِٓ اٌّّىٓ رون االفز١به ٌوافغ اٌلػٜٛ ٍٛا

 أٚ فٟ ِٛؽٓ اٌّلػٝ ػ١ٍٗ.

ٟ ؽك ئصبهرٗ فٟ ع١ّغ ِواؽً اٌلػٜٛ ثظفخ أِب ف١ّب ٠قض االفزظبص إٌٛػٟ فٟ اٌّبكح اإلكاه٠خ ،ف١ؼزجو ِٓ إٌظبَ اٌؼبَ،ٚفٛي ٌألؽواف ٌٍٚمبػ

 .رٍمبئ١خ
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ريعية ونعني بالسمطة اإلدارية مقموع السمطات التي ال يمكف أف تندرج ضمف السمطات التة
أو القضائية ،فيي تصنؼ ضمف السمطات التةريعية أو القضائية ،فيي تصنؼ ضمف السمطات 

 التنفيذية، وتخضف نراراتيا لمطعف باإللغاو بسبب التقاوز في استعماؿ السمطة.
ولتحديد مدلوؿ السمطة اإلدارية ،يطبؽ المعيار العضوي الذي  يعتد بالقية مصدر القرار 

معيار إلى حصوؿ انسقاـ وتطابؽ بيف مفيومي السمطة اإلدارية والمرفؽ .وأدى تطبيؽ ىذا ال
 العمومي، حيث يعتبر ىذا األخير بمثابة القياز الذي تمارس عف طريؽ السمطة اإلدارية نةاطيا.

وكانت إدارة المرفؽ العمومي ال تعيد إال ألحد األةخاص المعنوية العمومية ،أما اليـو فقد 
 اص ،وىي وضعية في تزايد مستمر بسبب توسف مقاالت الدولة.اصبحت موكؿ ألحد الخو 

ذا كاف بوسف ىذه الييئات الخاصة االستفادة مف مقتضيات القانوف اإلداري،والتمتف ببعض  وا 
االمتيازات الألزمة ألداو المياـ المنوطة بيا عمى احسف ما يراـ ،ف نيا بالرغـ مف كؿ ذلؾ ،تبقى 

كف اعتبار نراراتيا داخمة في عداد القرارات الصادرة عف مقرد أةخاص معنوية خاصة،ال يم
 السمطات اإلدارية.

لكف بعد صدور نانوف المحاكـ اإلدارية القديد، فيمكف القوؿ إنو باستثناو األضرار التي 
تسببيا في الطريؽ العاـ مركبات أيا كاف مالكيا ةخص مف أةخاص القانوف العاـ التي قعمتيا 

ختصاص المحاكـ االبتدائية .ألنيا ىي التي تحمي حقوؽ االفراد وحرياتيـ مف داخمة في ا 6المادة 
قية وىي المختصة بالحكـ ليـ بالتعويض عف الضرر الذي يمحقيـ مف قراو تصرفات الغدارة مف 

 .22قية أخرى
كما أف المحاكـ اإلدارية لـ يكف ليا مونؼ موحد في بداية إحداثيا ،فحسب المحكمة اإلدارية 

(يعتبر اعتداو ماديا، إنداـ اإلدارة عمى  72/ 4/ 12تاريخ  72/ 1)ممؼ استعقالي عدد بمكناس 
احتألؿ أرض ممموكة لمغير ،ولو تحت تبرير المصمحة العامة، طالما أنيا لـ تسمؾ المسطرة 
القانونية المعموؿ بيا في ىذا المقاؿ ,فتكوف اإلدارة بانترافيا ىذا العمؿ ند تخمت عف صفتيا 

دارية، وتصرفت تصرؼ الخواص وتقاضى أماـ المحاكـ االبتدائية ،ألف القاضي العادي كسمطة إ
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 .191ص  2009ِىوه  61م ِؾّل األػوط   اٌمبْٔٛ اإلكاهٞ اٌّغوثٟ  اٌغيء اٌضبٟٔ  ِٕشٛهاد اٌّغٍخ اٌّغوث١خ  ػلك 
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ىو المختص إلصدار أوامر مباةرة ليا، وبالتالي ف ف المحكمة اإلدارية سواو بصفتيا نضاو 
مف القانوف المحدث لممحاكـ اإلدارية ،غير  55و 6موضوع أو نضاو استعقالي حسب المادتيف 

 النزاعات المرتبطة باألعماؿ المادية الصرفة لإلدارة.   مختصة بالنظر في 
 17وتاريخ  72/ 15وىو نفس المونؼ الذي تبنتو المحكمة اإلدارية بمراكش في الممؼ عدد 

حيث اعتبرت النزاعات المتعمقة باألعماؿ المادية الصرفة لإلدارة داخمة في اختصاص  72/ 15/
بالدار البيضاو كاف ليا مونؼ مخالؼ ،فيي تعتبر  القضاو المدني.إال اف المحكمة اإلدارية

االعتداو المادي مف اختصاص القضاو اإلداري . ونفس االتقاه ذىبت عميو المحكمة اإلدارية 
 (.  73/ 4/ 15تاريخ  72/ 55لفاس ) ممؼ رنـ 

وند تراقعت المحكمة اإلدارية لمرباط عف مونفيا وأصبحت تدرج االختصاص في طمب رفف 
المادي ضمف االختصاصات الموكولة لممحاكـ اإلدارية، عمى اعتبار أف اقتيادىا السابؽ  االعتداو

 23،الذي بموقبو منحت االختصاص لمقضاو العادي.
ونفس االمر بالنسبة لمغرفة اإلدارية بالمقمس األعمى ،حيث أتيحت ليا الفرصة إلبداو رأييا 

عتبرت نرار المحكمة المذكورة مصادفا بمناسبة استئناؼ حكـ المحكمة اإلدارية ب كادير ،وا
لمصواب، عندما نررت عدـ اختصاصيا في طمبات رفف االعتداو المادي وىو نفس انيج سمكتو 

 نبؿ إنةاو المحاكـ اإلدارية.
  4/1774/ 4تاريخ  252لكنيا تراقعت عف مونفيا السابؽ )نرار عدد 

داو المادي ،مف األمور الداخمة وانضمت لصؼ مختمؼ المحاكـ اإلدارية ونررت اعتبار االعت
 في اختصاص القضاو اإلداري سواو تعمؽ األمر برفف االعتداو أو التعويض عنو.

 ثانيا: االختصاص المحمي 

مف نانوف  15إلى  55تيدؼ نواعد االختصاص المحمي المنصوص عمييا في الفصوؿ 
يتورط في خصومة ليس لو المسطرة المدنية إلى تبسيط ميمة المدعى عميو،الذي مف الممكف أف 

                                                           
23Droit du contentieux administratif, 6éme éd, Montchristien, Paris, 1996. 
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فييا يد، فتكوف المحكمة المختصة ىي محكمة موطنو، إال أنو استثناو مف ذلؾ ترفف طمبات 
اإللغاو إلى المحكمة اإلدارية التي يوقد موطف المدعي داخؿ دائرتيا ،أو التي صدر القرار 

 (.مف نانوف المحاكـ اإلدارية 15المطعوف فيو بدائرة نفوذ اختصاصيا )المادة 
وتبقى المحكمة اإلدارية بالرباط مختصة وحدىا في النزاعات المتعمقة بالوضعية الفردية 
لألةخاص المعينيف بظيير ةريؼ أو مرسـو ،وكذلؾ بالنزاعات الراقعة إلى اختصاص المحاكـ 

 . (  11اإلدارية ،والتي تنة  خارج التراب الوطني) المادة 
ية بالعاصمة ،اتخذت مقموعة مف القواعد لتزيف وألقؿ تخفيؼ العبو عف المحكمة اإلدار 

 االختصاص المحمي بيف المحاكـ اإلدارية نذكر منيا:
( في دعوى اإللغاو محكمة موطف المدعي أو المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصيا  1

 القرار المطعوف فيو.

 ( في الطعوف االنتخابية محكمة الموطف الذي قرى فيو االنتخاب 2

منازعات المتعمقة بالضرائب وتحصيؿ الديوف المستحقة لمخزينة العامة والديوف التي ( في ال 3
في حكميا ،محكمة الموطف الذي تستحؽ فيو الضريبة ومحكمة الموطف الذي يقب أف يتـ فيو 

 .24تحصيؿ الديف المستحؽ لمدولة

ة والرسـو وتطبيؽ نفس المقتضيات بالنسبة لممنازعات المتعمقة بتحصيؿ الضرائب المباةر 
 المعتبرة في حكميا وغير ذلؾ مف الديوف التي يقـو بتحصيميا م مور الخزينة العامة.

أما بالنسبة لممنازعات المتعمقة بالضرائب المستحقة لمقماعات المحمية وىيآتيا فتختص بيا 
في نرارات  المحكمة اإلدارية التي يوقد في دائرة نفوذىا مقر لقنة العمالة أو اإلنميـ إذا كاف الطعف

 ىذه المقنة.
( في المنازعات المتعمقة بنزع الممكية مف اقؿ المنفعة العامة أو االحتألؿ المؤنت تكوف  4

 محكمة موطف العقار.
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Réflexions sur le juge de l’ecès de pouvoir et l’Etat de droit, REMALD, N7/8,1994, p 17. 
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 ( في منازعات العقود محكمة محؿ تونيف العقد3

 ( في مقاؿ المسؤولية التقصيرية محكمة المحؿ الذي حصؿ فيو الضرر.1
 محكمة محؿ إنقاز األةغاؿ( في األةغاؿ العمومية 7

( في المنازعات المرتبطة بالمعاةات غالبا محكمة موطف المدعي،ما عدا الطعف في أحكاـ  8
 1977أكتوبر  4مف نانوف  57لقنة االستئناؼ ،والطعف القضائي المنصوص عميو في الفصؿ 

 رية بالرباط.المحدث لمنظاـ القماعي لرواتب التقاعد. فيمكف توقيييما أماـ المحكمة اإلدا

اما الغرفة اإلدارية بالمقمس االعمى فيي محكمة ابتدائية وانتيائية في طمبات اإللغاو بسبب 
التقاوز في استعماؿ السمطة ،بالنسبة لممقررات التنظيمية والفردية الصادرة عف الوزير االوؿ 

ختصاص المحمي والقرارات الصادرة عف السمطات اإلدارية التي يتعدى نطاؽ تنفيذىا دائرة اال
 . 25مف نانوف المحاكـ اإلدارية( 7لمحكمة إدارية )المادة 
 ثالثا:تنازع االختصاص

يعتبر تنازع االختصاص نتيقة حتمية لتعدد وتنوع المحاكـ الموقودة في الدولة ،وند ظير في 
فرنسا مف منذ إنةاو القضاو اإلداري ،فكانت القاعدة المطبقة ىي اختصاص محكمة التنازع 

عييف القية المختصة في حالة وقود تنازع االختصاص بيف القضاو اإلداري والقضاو العادي بت
،أما بالنسبة لتنازع االختصاص المحمي فيو يحاؿ عمى رئيس ةعبة المنازعات بمقمس الدولة 

 المحكمة المختصة.-بواسطة أوامر–ليعيف 
دارية أو االبتدائية( أف تعمف وبخصوص المبدأ المطبؽ بالمغرب ف نو يتعيف عمى المحكمة )اإل

عف اختصاصيا أو عدمو نبؿ كؿ دفف أو دفاع ،دوف ضمو لمقوه،ويبقى حكميا ىذا معرضا 
 لمطعف باالستئناؼ ،وال يطبؽ نفس التدنيؽ بالنسبة لتنازع االختصاص المحمي.

 حالة تنازع االختصاص النوعي 1

                                                           
   1996. 1ِؾّل ِوىاق ٚػجل اٌوؽّبْ أث١ٍال : )) إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍّٕبىػبد اٌغجبئ١خ ثبٌّغوة(( ِطجؼخ األ١ِٕخ ثبٌوثبؽ  25
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المنازعات اإلدارية وبقيت المحاكـ لقد اصبحت المحاكـ اإلدارية بعد إحداثيا ىي المختصة ب
 االبتدائية مختصة بالمنازعات العادية.

لكف حينما نرقف إلى المقاؿ العممي يصعب تحديد مقاؿ اختصاص كؿ قية ،وتعييف 
 المحكمة التي يمكف التقاضي أماميا.

و فالتنازع في ىذه الحالة يكوف بيف قيتيف نضائيتيف مختمفتيف،ىما القضاو اإلداري والقضا
 العادي/واىـ صوره:

التنازع اإليقابي: عندما تتمسؾ كؿ قية ب نيا ىي صاحبة االختصاص لمنظر في الدعوى  -
 المعروضة عمييا.

التنازع السمبي: عندما تتمتف كؿ قية مف النظر في الطعف المقدـ إييا ويسمى ب نكار  -
 العدالة، أي وقود نضية بدوف ناض.

 لنظاـ العاـ وتترتب عنو النتائج اآلتية:ويعتبر تنازع االختصاص النوعي مف ا
 يمكف إثارتو في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى –أ 
 يقوز لمقاضي إثاره مف تمقاو نفسو. -ب
 ال يمكف االتفاؽ عمى مخالفة نواعد االختصاص–ج 

ويعود لممةروع أمر رسـ الحدود الفاصمة بيف القضاو اإلداري والقضاو العادي،لتفادي صدور 
 اربة.أحكاـ متض

فرغـ إحداث المحاكـ اإلدارية ،تبقى العديد مف منازعات اإلدارة ذات الطابف العادي مف 
 :26اختصاص المحاكـ االبتدائية ،نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ

 ّ  النزاعات المرتبطة بالعقود الخاصة
مكيا ّ  دعاوى التعويض عف األضرار التي تسببيا في الطريؽ العاـ مركبات أيا كاف نوعيا ،يم

 ةخص مف اةخاص القانوف العاـ
 ّ  المسؤولية الةخصية ألعواف اإلدارة
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 . 1989اٌٙلا٠خ ٌٍطجغ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ ) اإلٍىٕله٠خ(  اٌؼمل ( ِىزجخ –ِؾّل فإاك ػجل اٌجبٍؾ :أػّبي اٌٍَطخ اإلكاه٠خ ) اٌمواه اإلكاهٞ 
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ّ  بعض األنةطة التي تمارسيا المؤسسات العمومية ذات الطبيعة االنتصادية واالقتماعية 
....وغيرىا مف المنازعات التي استثناىا المةرع مف اختصاص المحاكـ اإلدارية وقعميا مف 

 اختصاص المحاكـ االبتدائية.
 حالة تنازع االختصاص المحمي– 2

 .في ىذه الحالة يكوف النزاع بيف نوع واحد مف المحاكـ وىي المحاكـ اإلدارية
 ّ  ومف أىـ القواعد التي طبقت بة نو في فرنسا نذكر:

 تنازع االختصاص المحمي مف النظاـ العاـ.أ ػ 

ف تعيف المحكمة ب ػ ال يقوز لممحكمة اإلدارية التي تصرح بعدـ اختصاصيا المحمي، أ
 اإلدارية المختصة أو تحيؿ األطراؼ عمييا.

 قػ  يحتفظ ب قؿ الطعف رغـ توقيو الطمب إلى محكمة إدارية أخرى غير مختصة محميا.

د ػ القاضي األصمي ىو المختص لمنظر في الطمبات الألحقة سواو ندمت مف لدف المدعي 
 ،أو المدعى عميو أو االغيار.

ناضي االستثناو:مثأل إذا كانت إلغاو المراسيـ أو القرارات التنظيمية  ح ػ  ناضي الموضوع ىو
الوزارية مف اختصاص مقمس الدولة الفرنسي وحده ،فيذا ال يمنف المحكمة اإلدارية ،مف فحص 

 ةرعية ىذه األعماؿ أثناو النظر في نضية  تدخؿ في اختصاصاىا.

ارية ،حيث يمكف لألطراؼ االتفاؽ ىناؾ استثناو يمكف أف يحصؿ في مقاؿ العقود اإلد–خ 
 عمى المحكمة اإلدارية التي تكوف مختصة في حالة حصوؿ نزاع.

 ؾ ػ  إذا صدرت أحكاـ متنانضة ،فيقب إلغاو حكـ المحكمة المختصة.

أما بالنسبة لممغرب ف ف نواعد االختصاص المحمي ،ال تعتبر مف النظاـ العاـ وينبغي أف يثار 
محمي نبؿ كؿ دفف أو دفاع ،وعمى مف يتمسؾ بو أف يبيف المحكمة الدفف بعدـ االختصاص ال
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ذا نبؿ الدفف رفف الممؼ إلى المحكمة المختصة بدوف صائر) الفصؿ  مف  61اإلدارية المختصة،وا 
 (.27نانوف المسطرة المدنية()

وتكوف المحكمة اإلدارية التي أثير أماميا الدفف بعدـ االختصاص المحمي ،ممزمة أف تبت فيو 
مف نانوف المسطرة  69موقب حكـ مستقؿ ،أو ب ضافة الطمب العارض إلى القوىر ) الفصؿ ب

 المدنية(.

اما المحكمة اإلدارية التي أحيؿ عمييا الممؼ بعد أف ثبت أنيا ىي المختصة محميا ،فيقب 
يا عمييا أف تنظر في قميف الطمبات المرتبطة بالقضية، بما فييا الدفوعات المتعمقة بعدـ اختصاص

 مف نانوف المحاكـ اإلدارية(. 13المحمي أيضا )المادة 

ذا رفعت إلى محكمة إدارية دعوى يكوف ليا ارتباط بدعوى تدخؿ اساسا في اختصاص  وا 
المقمس األعمى أو محكمة الرباط اإلدارية، فيقب عمييا أف تحـ تمقائيا أو بناو عمى طمب أحد 

و إلى القية المختصة ) المقمس االعمى أو األطراؼ بعدـ اختصاصيا مف إحالة الممؼ برمت
 مف القانوف المنظـ لممحاكـ اإلدارية. 14وفقا لمقتضيات المادة ( المحكمة اإلدارية بالرباط

 الفقرة الثانية: اختصاصات المحاكم اإلدارية االستئنافية ومحكمة النقض

ة كذا اختصاصات سنحاوؿ في ىذه الفقرة التطرؽ إلى اختصاصات محاكـ االستئناؼ اإلداري
 محكمة النقض.

 أوال: اختصاصات محاكم االستئناف اإلدارية

لقد تطرننا في الفقرة الثانية مف الفرع األوؿ لتنظيـ محاكـ االستئناؼ اإلدارية ،والتي أةرنا 
المحدثة  56- 51إلى كوف ىذه المحاكـ حديث النة ة فقد أحدثت ىذه المحاكـ بموقب نانوف رنـ 

 54– 165ستئناؼ إدارية ،كما اف مقارىا ودوائر اختصاصيا أحدثت بمرسـو رنـ بموقبو محاكـ ا
(بتحديد عدد محاكـ  5554يوليوز  53) 1255مف قمادى اآلخرة  57صادر في  5-

                                                           
27

 536ص  2010ك ١ٍِىخ اٌظوٚؿ       اٌمبْٔٛ اإلكاهٞ  كهاٍخ ِمبهٔخ    اٌطجؼخ اٌَبثؼخ ِطجؼخ إٌغبػ اٌغل٠لح  
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االستئناؼ اإلدارية ومقارىا ودوائراختصاصيا،وند حدد ىذا المرسـو محاكـ االستئناؼ اإلدارية في 
 .28اثنيف

اؼ اإلدارية بالنظر في استئناؼ أحكاـ المحاكـ اإلدارية وأوامر وتحتص محاكـ االستئن
 رؤسائيا ما عدا إذا كانت ىناؾ مقتضيات نانونية مخالفة.

ويمارس الرئيس األوؿ لمحكمة االستئناؼ اإلدارية أو نائبو مياـ ناضي المستعقألت إذا 
 كاف النزاع معروضا عمييا.

ئناؼ اإلدارية أف يمنح المساعدة القضائية لطالبيا كما أنو يقوز لمرئيس األوؿ لمحكمة االست
مف رقب  15بتاريخ   312- 43طبقا لمةروط المنصوص عمييا في المرسـو الممكي رنـ 

 (بمثابة نانوف يتعمؽ بالمساعدة القضائية. 1744)فاتح نوفمبر  1164
ية أماـ ويست نؼ القرار الصادر عف رئيس المحكمة اإلدارية برفض منح المساعدة القضائ

 يوما مف تاريخ التبميغ. 13محكمة استئناؼ اإلدارية داخؿ أقؿ 
 13كما يتعيف أف يحاؿ مقاؿ االستئناؼ مف المستندات عمى محكمة االستئناؼ داخؿ أقؿ 

 يوما مف تاريخ وضف مقاؿ االستئناؼ.
الحكـ  كما أف األحكاـ الصادرة عف المحاكـ اإلدارية داخؿ أقؿ ثألثيف يوما مف تاريخ تبميغ

مف نانوف  121وما يميو إلى الفصؿ  112وفقا لممقتضيات المنصوص عمييا في الفصؿ 
 المسطرة المدنية.

كما يسري عمى األوامر الصادرة عف رؤساو المحاكـ اإلدارية نفس أقؿ االستئناؼ 
 مف نانوف المسطرة المدنية. 131و  126المنصوص عميو في الفصميف 

الضبط المحكمة اإلدارية التي أصدرت الحكـ المست نؼ بواسطة  ويقدـ االستئناؼ إلى كتابة
مقاؿ مكتوب يونعو محاـ،ما عدا استئناؼ الدولة واإلدارات العمومية حيث تكوف نيابة محاـ أمرا 

 اختياريا.
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ِٓ  15طبكه فٟ  1- 06- 07ُ اٌّؾلس ٌٍّؾبوُ االٍزئٕبف اإلكاه٠خ اٌنٞ طله ثّٛعجٗ ظ١ٙو شو٠ف هل 08- 03ٌٍّي٠ل ِٓ اٌزفظ١ً هاعغ اٌمبْٔٛ 

 ( 2006فجوا٠و  14)  1427ِؾوَ 
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ويرفف مقاؿ االستئناؼ مف المستندات إلى كتابة الضبط بحكمة االستئناؼ اإلدارية المختصة 
 يوما مف تاريخ إيداعو بكتابة الضبط بالمحكمة اإلدارية 13داخؿ أقؿ أنصاه 

كما أنو ليس الستئناؼ األحكاـ الصادرة بونؼ تنفيذ نرار إداري أثر وانؼ ،غير أنو يقب 
عمى محكمة االستئناؼ أف تبت في طمب االستئناؼ المتعمؽ بونؼ تنفيذ نرار إداري داخؿ أقؿ 

 ة ضبط محكمة االستئناؼ بالممؼ.( يوما يبتدئ مف تاريخ توصؿ كتاب 45ستيف )
 ثانيا: اختصاص محكمة النقض 

الصادر بتنفيذه الظيير الةريؼ  53- 53لقد تـ تغيير وتتميـ المادة الفريدة مف القانوف رنـ 
( ومكف ىذا الظيير محكمة  5553نوفمبر 51) 1254ةواؿ  55بتاريخ  1- 53- 111رنـ 

 :29النقض ما لـ يصدر نص صريح بخألؼ ذلؾ في
 .الطعف بالنقض ضد األحكاـ االنتيائية  الصادرة عف قميف محاكـ المممكة باستثناو: 6
(درىـ والطمبات المتعمقة باستيفاو  41.111. الطمبات التي تقؿ نيمتيا عف عةريف ألؼ ) 4

 واقبات الكراو والتحمألت الناتقة عنو أو مراقعة السومةالكرائية.
ررات الصادرة عف السمطات اإلدارية لمةطط في استعماؿ .الطعوف الرامية إلى إلغاو المق 1
 السمطة.
 .الطعوف المقدمة ضد األعماؿ والقرارات التي يتقاوز فييا القضاة سمطاتيـ. 9
.البت في تنازع االختصاص بيف محاكـ ال توقد محكمة أعمى درقة مةتركة بينيا غير  2

 محكمة النقض.
 .30نقض.مخاصمة القضاة والمحاكـ غير محكمة ال 1
 .اإلحالة مف أقؿ التةكؾ المةروع.9
 .اإلحالة مف محكمة إلى أخرى مف أقؿ األمف العمومي أو لصالح حسف سير العدالة.0
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 ١بدٌٍّي٠ل ِٓ اٌزفظ١ً هاعغ ِمزؼ  

5353111531551254515553 
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شٛاي  28ثزبه٠ـ  5374(ط ه ػلك  2005ٔٛفّجو  23) 1426شٛاي  20زبه٠ـ ث 1- 05- 113اٌظبكه ثزٕف١نٖ اٌظ١ٙو اٌشو٠ف هلُ  25- 05اٌمبْٔٛ هلُ 

 اٌّزؼٍك ثبفزظبص ِؾىّخ إٌمغ. 2005فبرؼ ك٠َّجو   1426
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الصادر  91- 10كما أنو تقدر اإلةارة إلى كوف أنو تـ تغيير المادة الفريدة مف القانوف رنـ 
 (. 4114فبراير  41) 6911صفر  44بتاريخ  6- 14- 41بتنفيذ الظيير الةريؼ رنـ 

تكوف القرارات الصادرة عف محاكـ االستئناؼ اإلدارية نابمة لمطعف بالنقض أماـ محكمة 
 النقض،ما عدا القرارات الصادرة في تقدير ةرعية القرارات اإلدارية.

( يوما مف تاريخ تبميغ القرار المطعوف فيو  15يحدد أقؿ الطعف بالنقض في ثألثيف )
 النقض القواعد الواردة في نانوف المسطرة المدنية. وتطبؽ في ة ف مسطرة

كما أنو يمكف لممقمس االعمى عند التصريح بنقض نرار  صادر في دعوى اإللغاو أف 
 يتصدى لمبت إذا كانت القضية قاىزة.

 وتنفذ القرارات الصادرة عف محاكـ االستئناؼ اإلدارية مف طرؼ المحاكـ اإلدارية المصدرة .
قى مف اختصاص المقمس االعمى بوصفيا قية استئنافية في القضايا كما أف البت يب

المسقمة أماميا نبؿ دخوؿ ىذا القانوف حيز التنفيذ ،وتكوف القرارات الصادرة في ىذا الة ف غير 
 نابمة لمطعف بالنقض.   

مف نانوف المسطرة المدنية  131كما اف طمبات النقض واإللغاو المةار إلييا في الفصؿ 
 مقاؿ مكتوب مونف عميو مف طرؼ أحد المدافعيف المقبوليف لمترافف أماـ محكمة النقض . بواسطة

يمكف لممقمس عند عدـ تقديـ مقاؿ أو تقديمو مونعا عميو مف طرؼ طالب النقض نفسو أو 
مف طرؼ طالب النقض نفسو أو مف طرؼ مدافف ال تتوفر فيو الةروط المقررة في الفقرة السابقة 

 لقضية تمقائيا مف غير استدعاو الطرؼ.أف يةطب عمى ا
 يبقى مف ذلؾ مبمغ الوقيبة القضائية التي ند يكوف تـ أداؤىا ممكا لمدولة.

تعفى الدولة مف مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطموبا ضدىا وذلؾ خألفا لمقتضيات 
 أعأله. 5و 1الفقرتيف 

ني باألمر أو موظؼ منتدب ليذا يونف في ىذه الحالة عمى مقاالتيا ومذكراتيا الوزير المع
 الغرض،ويمكف أف يكوف ىذا االنتداب عاما يةمؿ نوعا مف القضايا.

 الفرع الثالث:النقاش الفقهي حول طبيعة النظام القضائي المغربي
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لقد عرفت الطبيعة القانونية لمنظاـ القضائي المغربي نقاةا فقييا ابتدأ نبؿ إحداث المحاكـ 
نقاش بةكؿ كبير بعد إحداث ىذه المحاكـ،حيث تطور ىذا النقاش مف خألؿ اإلدارية وتعمؽ ىذا ال

،بحيث إنو استمر وأبرز لموقود وقيات نظر مختمفة حوؿ طبيعة النظاـ  75- 21القانوف 
 القضائي المغربي.

ويمكف االتقاىات الناتقة عف ىذه النقاةات المتعمقة بطبيعة ىذا النظاـ إلى اتقاىات 
ال يزاؿ يتةبث بمونفو المتمثؿ في كوف النظاـ القضائي ،رغـ إحداث اإلدارية  مختمفة، اتقاه أوؿ

ال يزاؿ نظاما موحدا عمى األنؿ مف الناحية العضوية ،واتقاه ثاني يقوؿ بازدواقية النظاـ القضائي 
،واتقاه semi-Dualiste،واتقاه ثالث يعتبر أف النظاـ القضائي المغربي نظاـ نصؼ مزدوج 

يمزج بيف االزدواقية ونصؼ االزدواقية ،واتقاه خامس يقر بالطبيعة االستثنائية لنظاـ رابف مختمط 
 .31المحاكـ اإلدارية

ونعتقد كما يعتقد غالبية الفقو في المغرب عمى أف النظاـ القضائي في المغرب نة  منذ 
ة ىذه مزدوقا مف الناحية المادية خاصة، وند كرس إحداث المحاكـ اإلداري 1711ميألده سنة 

االزدواقية ،إال أنو مف ذلؾ يظؿ نظاما مختمفا عف نظاـ ازدواقية القضاو في فرنسا عمى المستوى 
 الييكمي.

 الفقرة األولى: أطروحة نظام وحدة نظام وحدة القضاء وازدواجية القانون

إذا كنا ند أوضحنا أف المنازعة اإلدارية تفترض ونوع نزاع ما بيف األفراد وقية اإلدارة 
ناسبة مباةرتيا لمعمؿ اإلداري ،باعتبارىا سمطة العامة ،وأنو عف طريؽ الدعوى اإلدارية يتـ بم

حمؿ ىذا النزاع إلى ساحة القضاو اإلداري،ليفصؿ فييا باعتبار أف موضوع النزاع يعد مف 
المنازعات اإلدارية التي يختص بنظرىا مف خألؿ إقراوات الخصومة القضائية لتنتيي ب نرار 

 أو المصالح المةروعة سواو كاف ذلؾ لصالح األفراد أـ لصالح اإلدارة. الحقوؽ
 وىذ ما سيطرح النقاش الفقيي حوؿ طبيعة النظاـ القضائي في المغرب:

 ػ أوال: اتقاه نظاـ وحدة القضاو
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 ػ ثانيا:اتقاه نظاـ ازدواقية القضاو
ؿ بيا في فرنسا ، ويقد إذا كاف مبدأ فصؿ السمط ارتكز عمى نفس الفمسفة القانونية المعمو 

 1752،والفصؿ مف ؽ.ـ.ـ لسنة  1711مف ظيير التنظيـ القضائي لسنة  6روحو في الفصؿ 
مف نانوف المحاكـ اإلدارية،لو بعد ذو حديف ،فيو في نفس الونت الذي يمنف  35وكذلؾ الفصؿ 

إلدارة القياـ عمى المحاكـ القياـ بعمؿ إداري أو التدخؿ في أعماؿ اإلدارة، يمنف كذلؾ عمى ا
 ب عماؿ القضاو أو التدخؿ في العمؿ القضائي.

ذا كانت ازدواقية القضاو في فرنسا نامت عمى أساس المبادئ القانونية لمبدأ فصؿ  وا 
،ف ف روح ىذه المبادئ تتقمى في النظاـ القضائي المغربي منذ 32السمطات اإلدارية والقضائية

ا يقعمو منذ ذلؾ الحيف نظاما يحمؿ مقومات ،كما أو ضحنا مف نبؿ ،مم 1711ميألده سنة 
ازدواقية نضائية موضوعية. كما أف أغمبية الفقياو لـ يعترفوا بيذه االزدواقية إال بعد إحداث 

،فالمحاكـ تعتبر بمثابة اإلعألف الذي أنيى العمؿ بمبدأ وحدة  1771المحاكـ اإلدارية سنة 
 ج.القضاو،بؿ تعتبر مؤةرا إلنةاو نظاـ نضائي مزدو 

المحدث لممحاكـ اإلدارية أصبح المغرب  75- 21وند ذىب البعض أنو بعد صدور نانوف 
يتوفر عمى قيتيف نضائيتيف:قية القضاو العادي و قية القضاو اإلداري.إال أف الحقيقة التي 

ىي أف ىذا األخير نظاـ مزدوج ،مف خألؿ  1711ظمت لصيقة بالنظاـ القضائي منذ ميألده سنة 
يا،رغـ المظاىر الةكمية التي توحي بوحدتو ،حيث إف االختصاص في المادة اإلدارية تحميمو ماد

الذي كاف يمارسو القاضي العادي ،دفف ىذا األخير إلى بمورة وتنمية نضاو إداري خاص ومتميز 
القضاو العادي،والذي ال يمكف تفسيره إلى مف خألؿ االعتقاد بخصوصية المنازعات التي تكوف 

 المعنوية العامة طرفا. فيو األةخاص
ذا سممنا ب نو ال يوقد نظاما نضائيا موحدا يبت في المادة اإلدارية،ف ف ىذا النظاـ يمارس  وا 

 وظيفة نضائية تختمؼ عف وظيفتو وىو يبت في المادة المدنية.
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ىذه االزدواقية أو التنوع في ممارسة الوظيفة القضائية الذي تقـو بو المحاكـ ،ميما كانت 
سيكوف مف نتائقو المباةرة، الت ثير عمى النظاـ برمتو. وبالتالي يصبح باإلمكاف منانةة ىؿ درقتو 

 األمر يتعمؽ بنظاـ نضائي موحد أو بنظاـ نضائي مزدوج.
كما أف االعتبارات ذات الطابف الةكمي التي تـ تسقيميا بخصوص النظاـ القضائي المغربي 

 ة ىذا النظاـ القضائي المغربي.،لـ تستطف أف تعطي التفسير الحقيقي لطبيع
ذا كاف قؿ الفقياو ند دافعوا عف الطبيعة الموحدة لمنظاـ القضائي المغربي نبؿ إحداث  وا 

سرعاف ما أصبحوا بحكـ تواقد نوعيف مف  75- 21المحاكـ اإلدارية ،إأل أنيـ بعد صدور نانوف 
 ة القضاو.المحاكـ اإلدارية إلى قانب المحاكـ المدنية، يتةبثوف بازدواقي

وعمى الرغـ مف التغيير الذي طرأ عمى مونؼ أغمبية الفقو المغربي،إال أف التةبث بالوحدة ال 
يزاؿ نائما ال سيما عمى مستوى وحدة الييئة القضائية ووحدة المقمس األعمى بصفتو القياز الذي 

 .33يةرؼ عمى المحاكـ المدنية واإلدارية
تتضح وتنكةؼ  75- 21،أصبحت بعد نانوف  عمى أف طبيعة النظاـ القضائي المغربي

لتعبر عف الحقيقة التاريخية ليذا النظاـ و المقسدة في ازدواقية القضاو .وبذلؾ أصبحت ىذه 
ماديا،تغطي الةكؿ الموحد الذي ال يزاؿ يألـز  1711االزدواقية ،والتي كانت حاضرة منذ 

مف الونوؼ عمى كنو وقوىر  -ادنافي اعتق–تحميألت معظـ الفقياو ،ىذا الةكؿ الذي ال يمكف 
 النظاـ القضائي في المغرب.

ىذا التوقو ،بحيث أصبحت درقات التقاضي بالنسبة   56- 51وند زكى صدور القانوف 
لمقضايا اإلدارية مكتممة في أفؽ إحداث مقمس الدولة .فالمحاكـ اإلدارية تبت كمرحمة ابتدائية 

 استئنافية ،فيما يبت المقمس األعمى كقية نقض.،وتبت محاكـ االستئناؼ اإلدارية، كدرقة 
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 الفقرة الثانية: اتجاه نظام القضاء نصف المزدوج ونظام المحاكم االستثنائية

تنص "عمى أنو تحدث بموقب ىذا القانوف  56- 51إذا كانت المادة األولى مف القانوف 
"، يتعم  165ؽ األمر بالمرسـو رنـ محاكـ استئناؼ إدارية تحدد مقارىا ودوائراختصاصاتيا بمرسـو

( وعمى ىذا األساس  5554يوليوز  53) 1255مف قمادى اآلخرة  57الصادر في   554.
دخؿ ىذا القانوف حيز التطبيؽ ،ومف ثـ برز النقاش حوؿ طبيعة النظاـ القضائي المغربي بةكؿ 

آخر،حوؿ تغميب أكثر عمقا واكثر دنة عمى أساس أف المحاكـ اإلدارية االستئنافية ستفتح بابا 
الرأي الذي يقوؿ بازدواقية القضاو او عمى بنظاـ القضاو نصؼ المزدوج، ومف ثـ سنعالج ىذا 
الفرع انطألنا مف فقرتيف الفقرة األولى سنعالج فييا نظاـ القضاو نصؼ المزدوج، وفي الفقرة الثانية 

 الطبيعة المختمطة لمنظاـ القضائي المغربي.
 ضائي نصف المزدوجأوال: أطروحة النظام الق

لقد ذىب اتقاه فقيي  إلى اعتبار أف النظاـ القضائي الذي كاف يتميز بوحدتو منذ سنة 
،وند عمؿ  34حيز التنفيذ نظاما نصؼ مزدوج 21- 75،وأصبح مف دخوؿ أحكاـ نانوف  1711

بةكؿ ىذا االتقاه مف الفقو وقية نظره بكوف أف ازدواقية القضاو تستمـز تواقد قيازيف مستقميف 
تاـ أحدىما عف اآلخر،بحيث يتواقد عمى رأس كؿ منيما محكمة عميا تتدخؿ كآخر 
 درقة،ويخضعاف في حالة تنازع االختصاص المادي إلى محكمة عميا كمحكمة التنازع في فرنسا.

وما تـ تسقيمو ىو كوف ىذه الخصائص التي تميز النظاـ القضائي الفرنسي ،ال تتوفر حسب 
ي النظاـ القضائي المغربي،حتى يمكننا أف نتحدث عف االزدواقية.فوضعية رأي ىذا االتقاه ف

النظاـ القضائي  في المغرب تتسـ بتواقد ىيئة نضائية واحدة ومسطرة موحدة تطبؽ أماـ المحاكـ 
اإلدارية والمحاكـ العادية ،وأف المقمس األعمى يمارس الرنابة عمى النوعيف مف المحاكـ باعتباره 

 ا التي تةرؼ عمييما.الييئة العمي
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إف تفسير طبيعة النظاـ القضائي بيذه الكيفية قعؿ ىذا االتقاه الفقيي يصؼ النظاـ القضائي 
 1711غةت  15ب نو نصؼ مزدوج ،حيث حافظ عمى الةكؿ الموحد الذي كاف سائدا منذ ظيير 
 وفي نفس الونت ورث سمبيات االزدواقية(( التي تعتبر ))ازدواقية غير تامة((.

يمكف القوؿ ىذا الطرح في تحميؿ النظاـ القضائي المغربي يتميز بعدـ ونوفو عمى كنو و 
 وحقيقة النظاـ القضائي،فتكييؼ النظاـ ب نو))نصؼ مزدوج ونصؼ خاصيات نظاـ وحدة القضاو.

إف ىذا التحميؿ األفقي لمنظاـ القضائي يؤدي في أحياف كثيرة إلى الخمط بيف الوحدة 
عف ذلؾ تبني نظرة ةكمية لمنظاـ تركز عمى بنيتو أكثر مما تركز وتيتـ بعمقة  واالزدواقية،ويترتب

وقوىره وطبيعة اختصاصاتو،خصوصا وأف النظاـ القضائي كاف يطبؽ عمميا منذ ميألده سنة 
قرائية خاصة في المادة اإلدارية تتميز عـ القواعد الموضوعية  1711 نواعد موضوعية وا 

 ضاو المدني.والمسطرية المطبقة أماـ الق
فتحميؿ النظاـ القضائي في اعتقادنا يقتضي تةريحو بةكؿ عمودي لمونوؼ عمى حقيقة 
طبيعتو القانونية ،وىذا التحميؿ بيذه الكيفية ىو الذي يمكننا مف الوصوؿ إلى تكييؼ سميـ لمنظاـ، 

المحاكـ  مف نانوف 6فبالنظر إلى االختصاصات التي تمارسيا المحاكـ اإلدارية بمقتضى المادة 
اإلدارية،واالختصاص القضائي في المادة اإلدارية الذي كانت تمارسو المحاكـ القضائية والذي 

،يمكف أف 35ونصوص مختمفة أخرى 1711مف ظيير التنظيـ القضائي لسنة  6يستند إلى الفصؿ 
سية نعتبر أف النظاـ القضائي المغربي نظاـ مزدوج ال يختمؼ في العمؽ عف قوىر التقربة الفرن

في التنظيـ القضائي ال سيما إذا حممنا النظاـ مف خألؿ االختصاصات المادية التي يمارسيا عمى 
 مستوى القضاو اإلداري.

 ثانيا: اتجاه الطبيعة المختمطة لمنظام القضائي المغربي

- 75يعتبر قانب مف الفقو أف النظاـ القضائي المغربي أصبح بعد المصادنة عمى نانوف 
بموقبو محاكـ إدارية،يحمؿ مؤةرات أو عألمات ازدواقية نضائية غير معمف عنيا المحدثة  21

صراحة،حيث ستنتيي في آخر المطاؼ حسب العديد مف الفقياو إلى إنرار نظاـ مزدوج ،وفي 
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نفس الونت يعمف ىذا االتقاه عمى أف النظاـ القضائي المغربي بحكـ وحدة نواعد المسطرة المدنية 
ضائية وتواقد رنابة نضائية يسير عمييا قياز موحد ىو المقمس األعمى ،ويحكـ ووحدة الييئة الق

عدـ تحقؽ االزدواقية كما ىو الة ف في فرنسا ،يعمف ب نو نظاـ" نصؼ مزدوج" ،"نظاـ يحافظ 
 .36عمى الةكؿ الموحد ويرث سمبيات االزدواقية"

ب نو يخمط بيف ما يسمى "  وتحميؿ تصور ىذا االتقاه لطبيعة النظاـ القضائي ،يقعمنا نعتقد
 بنصؼ ازدواقية القضاو"،وبيف ازدواقية القضاو والتي اعتبرىا تتمظير في النظاـ عمى مستوييف:

 عمى المستوى السفمي ،نقد استمرارية التطبيؽ القضائي لممقتضيات التي وضعيا 
ي الذي يخوؿ لممحاكـ العادية االختصاص لمبت ف 1711ظيير التنظيـ القضائي لسنة 

منازعات المسؤولية والعقود اإلدارية،وفي ىذه الحالة يتعيف عمى القاضي لمبت في منازعات 
المسؤولية والعقود اإلدارية ،وفي ىذه الحالة يتعيف عمى القاضي تحديد القانوف الواقب التطبيؽ.إال 

. ومف  أنو مف ذلؾ يألحظ عمى ىذا المستوى ىيمنة وحدة عضوية  تتواقد فوؽ ازدواقية القانوف
مرور الونت يحدث نوع مف التداخؿ بيف المادتيف اإلدارية والمدنية،بحيث يتـ في عدة حاالت خط  
،تطبيؽ نواعد القانوف المدني عمى المنازعات المتعمقة بالمسؤولية اإلدارية،وال يتـ بالتالي تدارؾ 

ئناؼ أو مثؿ ىذه األخطاو في التطبيؽ إال عمى ىذا المستوى األعمى في مرحمة االست
النقض.وعمى ىذا المستوى الثاني تتقمى ازدواقية القانوف بةكؿ مادي وواضح ،بحيث يتدخؿ 
المقمس األعمى كقاض لمنقض بيقضتو ليرسخ نواعد القانوف اإلداري خاصة في مادة المسؤولية 

 التعاندية لإلدارة.
ذا كانت ىذه المعطيات تبرر المسممة التي دافف عنيا ا وحدة ياو المتمثمة في ))لعديد مف الفقوا 

القضاو((،إال أنيا في نفس الونت تتضمف عدة تنانضات ،حيث تعترؼ ضمنيا بازدواقية نضائية 
مادية وموضوعية تبرز أساسا عمى مستوى الممارسة القضائية، إذ يتضح الفصؿ بيف المادة 

وأف القياز الذي يفصؿ اإلدارية التي تتميز بخاصياتيا المستقمة والمتميزة والمادة المدنية،خاصة 
 .37في آخر المطاؼ في مس لة القانوف الواقب التطبيؽ ىو المقمس األعمى
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كما أف قانب مف الفقو يذىب إلى اعتبار أف المحاكـ اإلدارية ىي عبارة عف محاكـ استثنائية 
ما دامت اختصاصاتيا ند وردت عمى سبيؿ الحصر ،والقاعدة أف االستثناو ال يقاس عميو وال 

سف بتفسيره.إف إضفاو الطابف االستثنائي عمى المحاكـ اإلدارية يحيمنيا إلى طرح تساؤليف يتو 
:األوؿ ،ىؿ المحاكـ اإلدارية تعتبر خارقة عف دائرة التنظيـ القضائي لتعتبر محاكـ 
استثنائية؟والثاني،إذا كنا نعتقد أف المحاكـ االستثنائية ىي التي ال تنتمي إلى التنظيـ القضائي 

،كمحكمة العدؿ الخاصة )التي تـ إلغاؤىا(أو المحكمة العميا أو المحكمة  1752حدد في ظيير الم
 العسكرية،ف لى أي حد مدخؿ المحاكـ اإلدارية ضمف ىذا النوع مف المحاكـ؟

كما أف الطابف االستثنائي الذي أضفاه ىذا االتقاه الفقيي عمى المحاكـ اإلدارية يتعيف في 
بيف المحاكـ اإلدارية يتعيف في اعتقادنا أف ال يخمط بالمحاكـ اإلدارية  اعتقادنا أف ال يخمط

القضائي كالمحكمة العسكرية المحدثة بمقتضى ظيير  ـوالمحاكـ االستثنائية الخرقة عف التنظي
المتعمؽ بالتقنيف العسكري ،أو المحكمة العميا لمعدؿ النصوص عمييا منذ  1734نونبر  15

أكتوبر  4العدؿ الخاصة التي أنةئت بواسطة القانوف المؤرخ في ،أو محكمة  1755دستور 
1755 . 

ويعتقد غالبية الفقو إف لـ نقؿ كؿ الفقو  أف المحاكـ اإلدارية بعيدة عف إنحاميا ضمف ىذا 
النوع مف المحاكـ ،ولذلؾ فيي باعتبارىا حمقة أساسية ضمف مسيرة تطور القضاو اإلداري منذ 

رسخ الطابف المستقؿ ليذا القضاو ،وىي مف ىذا المنطمؽ تعتبر أقيزة ،إنما ت 1711نة تو سنة 
 متخصصة لمبت في المادة اإلدارية.

 المطمب الثاني :بعض النماذج المقارنة المختصة بالمنازعات اإلدارية

يعتبر القضاو اإلداري بصفة عامة ،مدينا لمقضاو اإلداري الفرنسي ،وىذا راقف لمظروؼ 
منيا فرنسا ،حيث أسيمت ىذه الظروؼ في إبراز وتحديد معالمو والكةؼ  التاريخية التي مرت

 عنيا.
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ومف ىنا نقد اف دراسة القضاو اإلداري الفرنسي تفرض نفسيا في أية دراسة لمقضاو اإلداري 
في الدوؿ االخرى ،مف حيث التنظيـ واالختصاص .وانطألنا مما سبؽ ،سوؼ نحاوؿ التعرض في 

لتي ليا حؽ مراقعة القرارات اإلدارية و اختصاصاتيا في فرنسا وفي فرع فرع أوؿ لتنظيـ القية ا
 ثاني القية التي ليا حؽ مراقعة القرارات اإلدارية واختصاصاتيا في مصر.

 الفرع األول: تنظيم الجهة التي لها حق مراجعة القرارات اإلدارية واختصاصاتها في فرنسا

داري ،ومنيا أخذ ىذا النظاـ ،ونقؿ إلى الكثير مف تعتبر فرنسا الميد األوؿ لنة ة القضاو اإل
 الدوؿ الحديثة.

والقضاو اإلداري لـ ينة  في فرنسا ليحمي اإلدارة فيما تقوـ بو مف إصألحات مف تدخؿ 
القضاو ،وذلؾ ألف المحاكـ اإلدارية نبؿ الثورة الفرنسية كانت تابعة لألمراو .متميزة بطابف عيد 

 وحصنا المتيازات اإلةراؼ التي أثقمت كاىؿ الةعب.اإلنطاع الذي كاف مظيرا 
وكانت محاكـ اإلةراؼ نبؿ الثورة الفرنسية ،تقؿ حائأل ضد أي إصألح حكومي أو انتصادي 
يمس حقوؽ اإلةراؼ أو امتيازاتيـ .ومف أقؿ ىذا خةيت الثورة الفرنسية ،أف تعرنؿ ىذه المحاكـ 

رة الفرنسية ىذه المحاكـ وأنة ت نضاو مقانيا ونضاتيا وىـ محافظوف ،ومف أقؿ ذلؾ ألغت الثو 
 (.38قديدا)

وحيف تولى نابميوف السمطة أسس مقمس الدولة بقانب رئيس الدولة ،ليتولى ميمة االفتاو غير 
الممـز ،وانتراح الحموؿ لمتظممات اإلدارية المرفوعة إليو، ليدفعيا وبقيت نرارات مقمس الدولة 

،الذي  1655ماي  52ؽ الرئيس اإلداري حتى صدور نانوف .مقرد آراو استةارية تخضف لتصدي
قعؿ القرارات ىذا المقمس صفة اإللزاـ .والتي أصبحت ال تحتاج إلى تصديؽ السمطة اإلدارية 

 عمييا .
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 الفقرة األولى: تنظيم مجمس الدولة بفرنسا

القمة إف األساس الحالي لتنظيـ القضاو الفرنسي يتمثؿ بوقود مقمس الدولة الفرنسي في 
بالنسبة لقميف المحاكـ اإلدارية التي تتميز بكثرتيا وعدـ تدرقيا اليرمي ،ومف ذلؾ يظؿ مقمس 

 الدولة الفرنسي عمى رأس ىذه المحاكـ فيكوف بمثابة محكمة استئناؼ أو محكمة نقض.
فيناؾ فئة مف المحاكـ اإلدارية تخضف لرنابة مقمس الدولة باعتباره قية استئنافية وىي 

ـ اإلدارية اإلنميمية ،والمحاكـ اإلدارية لألناليـ البعيدة عف فرنسا ،ومقمس الغنائـ البحرية المحاك
،والييئة المختصة بالعقود ذات الصمة بالمقيود الحربي ،كما أف ىناؾ فئة أخرى مف المحاكـ 
اإلدارية تخضف لرنابة مقمس الدولة باعتباره قية نقض وىذه المحاكـ ىي : المحكمة الخاصة 
لإلةراؼ عمى تنفيذ الميزانية ،والمحكمة الخاصة بمنازعات التقنيد أو بالتعميـ أو بالمساعدات 
االقتماعية ،باإلضافة إلى عدد مف المنظمات التي أنةئت في السنوات األخيرة. كالمقالس 
المختصة بالنظر في أضرار الحرب ،مصادر الكسب الغير المةروع، ومنازعات النقابات المختمفة 

رغـ ىذا التعدد لممحاكـ اإلدارية في القانوف الفرنسي ،فالثابت أف مقمس الدولة ،ومقالس ،و 
األناليـ) المحاكـ اإلدارية اإلنميمية( في الونت الحاضر تعتبر أىـ ىذه المحاكـ وأكثرىا إحاطة 

 (.39بالمنازعات اإلدارية)
ـ اإلدارية .حيث يختار ويتميز أعضاو مقمس الدولة الفرنسي بتكوينيـ القانوني وبتقربتي

أعضاؤه مف بيف رقاؿ اإلدارة العاممة ،ويعينوف في الوظائؼ المسندة إلييـ وفؽ ةروط مؤىألت 
 متعينة تنظميا نصوص محددة.

ويتميز ىؤالو األعضاو بمزايا تتعدد مف حيث المؤىألت والسف والتقربة .وىذا ما يسيؿ توزيف 
تنظيـ ىذا العمؿ حيث يقـو األعضاو الصغر سنا العمؿ داخؿ المقمس بينيـ بةكؿ يؤدي إلى 
 بتحضير القضايا والممفات ،وترتيبيا وتبويبيا.
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أما بالنسبة لمقرارات النيائية فتتخذ مف نبؿ األعضاو األكبر سنا .ويتمتف مقمس الدولة 
 باستقألؿ تقاه الحكومة والبرلماف ،وىذا ما يضفي عميو أىمية خاصة ومرمونة في القضاو المقارف

 .أما أعضاو مقمس الدولة الفرنسي فيتدرقوف عمى النحو التالي:
أوال: المندوبوف :ىؤالو ىـ أوؿ درقات السمـ في تكويف المقمس وينقسموف إلى فئتيف ،فئة 
الدرقة الثانية، وفئة الدرقة األولى. ويختار المندوبوف مف خريقي المدرسة الوطنية لإلدارة وفقا 

مف ىذه المدرسة ويعمؿ ىؤالو تحت التدريب لمدة سنتيف ف ذا لـ يوفؽ لنتائج الطالب بعد تخرقو 
أي متدرب منيـ خألؿ ىذه الفترة ف نو ينقؿ إلى وظيفة أخرى .وند كانت الفكرة األساسية ىو 
عداد  انتصار عمؿ المندوبيف عف التمريف واالستماع .ولكنيـ اآلف يقوموف بدراسة الممفات ،وا 

 مةروعات التقارير.
النواب :يختار ثألثة أرباع النواب مف المندوبيف ،مف الدرقة األولى اما الربف الباني  ثانيا:

 فتعينيـ الحكومة مف خارج المقمس ،عمى أف يتوفر ةرطاف :
 االوؿ :أال تقؿ سف النائب عف ثألثيف عاما

 والثاني :أال تقؿ خدمتو داخؿ اإلدارة عف عةر سنوات
ف النواب ،وميمتو تتحدد باإلةراؼ عمى سير العمؿ داخؿ أما سكرتير المقمس فيتـ اختياره م

المقمس ،وكاتب الضبط المقمس.وتنحصر ميمة النواب في إعداد موضوعات البحث ،كما 
براز القضايا القانونية التي ند تثار مف خألؿ القضايا المعروضة عمى  يعمموف عمى تحميؿ وا 

 المقمس.
براز القضايا وتنحصر ميمة النواب في إعداد موضوعات الب حث ،كما يعمموف عمى تحميؿ وا 

القانونية التي ند تثار مف خألؿ القضايا القانونية التي ند تثار مف خألؿ القضايا المعروضة عمى 
 .40المقمس
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 ثالثا:المستشارون في الخدمة العادية

الدولة  يختار ثمثاىـ مف بيف النواب، أما الثمث الباني  ،فممحكومة الحرية باختياره خارج مقمس
بةرط أال تقؿ سف المستةاريف عف األربعيف عاما .وعادة ما تختارىـ الحكومة مف بيف كبار 

 الموظفيف.
ويعيف ىؤالو المستةاريف  ،رؤساو الدوائر الفرعية ،وثألثة مساعديف لرؤساو األنساـ المكمفيف 

 باالختصاصات القضائية.
 رابعا: رؤساء األقسام

 يةغؿ كؿ رئيس نسـ مف األنساـ الخمسة في مقمس الدولة. ويبمغ عددىـ خمسة رؤساو حيث
 خامسا: نائب رئيس المجمس

مف الناحية الفعمية ىو الرئيس،ألف رئاسة المقمس مف الناحية النظرية لرئيس الوزراو أو وزير 
 .41العدؿ ،عمى تولي رئاسة القمعية العمومية لممقمس في المناسبات الرسمية

 دمة العاديةسادسا: المستشارون في الخ

أقاز المةرع اختيار اثنا عةر مستةارا لمدة أربعة سنوات ،ويتـ اختيار ىـ مف الةخصيات 
المةيود ليا بالكفاوة ،ومف كبار الموظفيف ،وغالبا ما يحتفظوف بوظيفتيـ األصمية بقانب ميمتيـ 

 في مقمس الدولة.
 مقمس الدولة لمدة سنتيف.وميمتيـ ال تتقدد إال بعد أف يتونفوا عف ممارسة مياميـ داخؿ 

وتقتصر مةاركة ىؤالو المستةاريف في االختصاص اإلداري دوف االختصاص التةريعي 
 ،وىذا راقف ألنيـ رقاؿ إدارة ومرتبطيف بيا.

 سابعا: رئاسة مجمس الدولة

إلى رئيس الحكومة المؤنتة ،واليـو أصبحت محالة نانونيا إلى  رئاسة مقمس الدولة أحيمت
 يمارسيا عنو وزير العدؿ . رئيس الوزراو
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ىو  -كما أسمفنا –عمى أف ىذه الرئاسة تعتبر نظرية ال أكثر ،فالرئيس الفعمي لمقمس الدولة 
 نائب الرئيس .

ومف ىنا نقد أف رئيس الوزراو ووزير العدؿ ال يممكاف نانونيا إال المةاركة الخاصة ب صدار 
 مف مظاىر استقألؿ مقمس الدولة عف الحكومة.األحكاـ وىذه الناحية قوىرية ألنيا تعتبر مظيرا 

 الفقرة الثانية: اختصاصات مجمس الدولة الفرنسي

تتحدد اختصاصات مقمس الدولة الفرنسي باختصاصيف أساسييف ،االستةاري )االفتاو( ، 
 .42والقضائي الذي يةمؿ عادة صدور األحكاـ

 أوال: اختصاص مجمس الدولة االستشاري )االفتاء( 

ف كانت  يعتبر ىذا االختصاص األصيؿ الذي أنةئ مف أقمو مقمس الدولة الفرنسي،وا 
 الوظيفة القضائية لممقمس ند احتمت مكاف الصدارة،وحقبت الوظيفة االستةارية.

وبمقتضى ىذه الوظيفة يبدي مقمس الدولة الفرنسي رأيو لإلدارة في المقاؿ التةريعي واإلداري 
 عمى النحو التالي:

يةترؾ مقمس  1732مف األمر الصادر سنة  41ف وفقا لنص المادة ػ في مقاؿ التةري
الدولة في إعداد القوانيف والمراسيـ ،وند دأبت الحكومات المتعانبة عمى تفسير ىذا النص بصفتو 

 ممـز لمحكومة ،حيث :
ػ تقـو الحكومة بعرض مةروعات القوانيف عمى المقمس نبؿ عرضيا عمى البرلماف وند قاو 

 مؤيدا ليذا المسمؾ. 1736دستور 
ػولكف ىذا االلتزاـ مقتصرا عمى مةروعات القوانيف ذات المصدر الحكومي فقط دوف المةاريف 

 التي يتقدـ بيا أعضاو البرلماف.
ػ في المقاؿ اإلداري: يمكف تقسيـ الحاالت التي يتدخؿ بيا مقمس الدولة في المقاؿ اإلداري 

مة ،واختيارية ،والثالثة بمبادرة مف مقمس الدولة ،إلى ثألث حاالت :إقبارية بطمب مف الحكو 
 نفسو.
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  27- 26ص    1985أظو :اٌلوزٛه ١ٍٍّبْ اٌطّبٚٞ :  اٌٛع١ي فٟ اٌمؼبء اإلكاهٞ ،كهاٍخ ِمبهٔخ ،كاه اٌفىو اٌؼوثٟ ،اٌمب٘وح ،  
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ففي مقاالت القرارات اإلدارية التنظيمية ،فالحكومة ممزمة أف تطمب رأي مقمس الدولة في 
القرارات التنظيمية ،وىذه القرارات تصدر بناو عمى توصية مف المةرع ،كما أف الحكومة ممزمة 

 ة.ب خذ رأي المقمس في القرارات اإلداري
 وما عدا ىذيف النوعيف مف القرارات يظؿ رأي مقمس الدولة اختياريا بالنسبة لمحكومة.

 ثانيا: اختصاصات مجمس الدولة في المجال القضائي  

يعتبر االختصاص القضائي ىو األصمحاليا،ودور مقمس الدولة ىنا واسف ومتنوع وحدده 
 المةرع  بثألث اختصاصات:

درقة بالنسبة لبعض القضايا ومحكمة استئناؼ أو نقض ػ فالمقمس محكمة أوؿ وآخر 1
 بالنسبة لبعضيا اآلخر.

 ػ  مقمس الدولة كمحكمة أوؿ وآخر درقة5
وذلؾ بمقتضى مرسوـ  1732ػ ةيد ىذا االختصاص تطورا خطيرا ،ابتداو مف أوؿ يناير 1

 ( .43) 1731ةتنبر  15
ازعات اإلدارية التي لـ يخوليا فقبؿ صدور ىذا المرسـو كاف مقمس الدولة يختص بقميف المن

 المةرع لمحكمة أخرى.
وىذا أدى إلى تراكـ نضايا كثيرة ترتب عميو ت خير الفصؿ في ىذه القضايا سنوات طويمة 
.وبما أف القضاو اإلداري لو ميزة أساسية وىي سرعة البت في االمور .وليذا تدخؿ المةرع 

 15ناو عمى نانوف التفويض .كما حدد مرسـو إلصألح ىذا الوضف ف صدر المرسـو المةار إليو ب
دور مقمس الدولة ب نو محكمة إدارية ،ذات اختصاص محدد عمى سبيؿ الحصر  1731ةتبر 

 . 1732،منذ أوؿ يناير 
وبالمقابؿ أصبحت المحاكـ اإلدارية ،ىي صاحبة االختصاص العاـ ،حيث نقؿ إلييا 

البت في القضايا المطروحة عمى القضاو االختصاص العاـ مف مقمس الدولة لدواعي السرعة و 
 والتخفيؼ عف كاىؿ مقمس الدولة ىذه األعباو الثقيمة.
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 ظو ثزفظ١ً أوضوأ

  153ص  1988ك  ػجل اٌمبكه ثب٠ٕخ  اٌمؼبء اإلكاهٞ ،األٌٍ اٌؼبِخ ٚاٌزطٛه اٌزبه٠قٟ ،اٌطجؼخ األٌٚٝ ،كاه رٛثمبي ٌٍٕشو ،اٌلاه اٌج١ؼبء ،
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 والعائدة إلى تراكـ القضايا المعروضة عميو.مما أدى إلى تقنب البطو في إصدار االحكاـ.
حدد اختصاص مقمس الدولة ك وؿ وآخر درقة حصرا  1731ةتنبر  15وتمةيا مف إصألح 

 :44اليةعمى القضايا الت
الدعاوى الرامية إلى إلغاو القرارات التنظيمية والفردية ،الصادرة بةكؿ مراسيـ،بسبب - 1

 الةطط في تقاوز السمطة .
 المنازعات المتعمقة بالموظفيف العينيف بمراسيـ ،والخاصة بوظائفيـ. – 5
مف محكمة الدعاوى المرفوعة ضد القرارات اإلدارية التي تمتد تنفيذىا إلى حدود أكثر  – 1

 إدارية واحدة.
 المنازعات اإلدارية التي تقف في مناطؽ ،ال تدخؿ في اختصاص محاكـ إدارية. – 2
الدعاوى المتعمقة بتفسير او فحص ةرعية القرارات اإلدارية التي يختص بيا مقمس  – 3
 الدولة.

ؿ وىذه القضايا وحدىا ،ىي مف اختصاص مقمس الدولة كمحكمة أوؿ وآخر درقة،وال تدخ
 في اختصاص محاكـ إدارية أخرى.

 مقمس الدولة كمحكمة نقض –ب 
 ىنا يقتصر دور المقمس عمى مرانبة تطبيؽ القانوف دوف التعرض لمونائف:

فيو يمارس دوره كمحكمة نقض ،عمى قميف الييئات ذات االختصاص القضاو اإلداري  – 1
حكاـ المتعمقة بالقضاو اإلداري ،والتي تعتبر أحكاميا بمثابة آخر درقة ،وبمعنى آخر قميف األ

 والتي ال تخضف لمقمس الدولة في إطار دوره االستئنافي
الدولة وليذا ف ف قميف األحكاـ الصادرة في القضايا اإلدارية تكوف نابمة لمطعف أماـ مقمس

 ،إذلـ يكف ىناؾ نص صريح ،يسمح ب مكانية الطعف.
ىو نرار نيائي ،غير نابؿ ألي طعف  بؿ لو حتى أةار ىذا النص ،إلى أف الحكـ المذكور

 .إال إذا نرر المةرع بنص صريح عدـ إمكانية وقود أي طعف.
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اف١ٍخ ،اٌمَُ االعزّبػٟ ٠ٛعل فٟ ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَٟ فَّخ ألَبَ أهثؼخ ِٕٙب ماد افزظبطبد ئكاه٠خ ٟ٘ لَُ اٌّب١ٌخ،لَُ األشغبي اٌؼبِخ،لَُ اٌل 

 ،ٚأف١وا اٌمَُ اٌمؼبئٟ اٌنٞ ٠زفوع ثلٚهٖ ئٌٝ فوٚع ٚػٍٝ هأً وً فوع ٠ٛعل هئ١ٌ .
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مقمس الدولة بصفة أعمى ىيئة نضائية ،داخؿ القضاو اإلداري ،عيد إليو المةرع بميمة  – 5
ليذه التفتيش بالنسبة لقميف الييئات القضائية اإلدارية بفرنسا.وفي نطار ما وراو البحار التابعة 

 الييئات.
 وأخيرا ىناؾ محاكـ ،يطعف في أحكاميا أماـ مقمس الدولة ،وىي: – 1
 محكمة الحسابات : وىي محكمة نضائية مكمفة بالنظر في صحة الحسابات العمومية. -

 المحكمة الخاصة باإلةراؼ عمى كيفية تنفيذ الميزانية  -

 المقمس األعمى لمتربية -

 قتماعيالمقاف والمقالس الخاصة بالضماف اال -

 المحاكـ المتعمقة بالمعاةات العسكرية -

 المحاكـ المتعمقة بالنظر في األضرار الناتقة عف الحرب -

 المحاكـ المينية. -

 اإللغاء ودعوى القضاء الشاملصل الثاني:ماهية ،طبيعة وأهداف دعوى الف

عمى نظرا ألىمية مراقعة دعوى القرارات اإلدارية واإلةكاليات التي تطرح بخصوصيا، سواو 
مستوى التكييؼ،او عمى مستوى تحديد ىذه الدعوى ،انطألنا مف مقموعة مف المعايير التي تتدخؿ 
في تحديد مثؿ الدعاوى، ونظرا لما تتميز بو التةريعات اإلقرائية مف تعريؼ نانوني لمدعوى 

يية العادية بةكؿ عاـ والدعوى اإلدارية بةكؿ خاص،ومرد ذلؾ إلى تصور المةرع ب نيا مس لة فق
 يقب أف يضطمف بيا الفقو.

 اإللغاءاألول: ماهية   دعوى  المبحث

 .اإللغاووسنحاوؿ في ىذا الفرع التطرؽ إلى مقموعة مف التعاريؼ وكذا خصائص دعوى 
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 اإللغاءاألول: اإلشكاليات المتعمقة بتحديد دعوى  المطمب

دية لغة ب نيا تعني لقد اختمفت التعريفات الفقيية ، حيث يعرؼ بعض الفقياو الدعوى العا
( "ومف الناحية القانونية فيي" السمطة القانونية لةخص ما لحماية حقو 45بةيو معيف") االدعاو"

( . ومما ال ةؾ فيو أف الدعوى وديعة نانونية 46بواسطة القضاو دوف غيره مف سمطات الدولة" )
ؽ القضاو عمى وضعيا المةرع تحت تصرؼ األفراد كي يتمكنوا بموقبيا مف الحصوؿ عف طري

الحماية المقررة لحقونيـ. ليذا تتميز الدعوى ب نيا اختيارية لصاحب الحؽ أف يستعمميا أو العكس. 
فيي ليست واقبًا عمى مف يتعدى عمى حقو نحو نفسو ونحو المقتمف الذي يعيش فيو. والدعوى 

قونيـ وبفضميا يتمكف وسيمة نانونية يتمكف األفراد بموقبيا مف االستفادة مف الحماية المقررة لح
القضاو مف تقرير تمؾ الحماية القانونية. فمف المسمـ بو أف االرتباط بيف الدعوى والحؽ الذي 

حميو ، كذلؾ تحميو وثيؽ قدًا ، فالحؽ يتقرد مف أي نيمة إذا لـ تكف ىناؾ دعوى نضائية ت
 ( .47بوقود ىذا الحؽ ) فالدعوى ال توقد إال

فقد ذىب رأي إلى أنيا "اإلقراوات القضائية التي تتخذ أماـ  وحوؿ تعريؼ الدعوى اإلدارية
القضاو اإلداري لممطالبة ب ثر مف اآلثار المترتبة عمى عألنة إدارية" . فيما يرى قانب آخر ب نيا 

( . أما 48الدعوى "التي يكوف أحد أطرافيا دائمًا قية إدارية ، سوو كاف مدعيًا أو مدعي عميو)
فقد تباينت تعريفاتيا فتعرؼ ب نيا "دعوى نضائية ترمي  اإلدارية،قرارات بخصوص دعوى مراقعة ال

إلى أف يمغي القاضي اإلداري نرارًا غير مةروع" وب نيا "دعوى تستيدؼ إلغاو نرار لمخالفتو 
لمقواعد القانونية" . كما تعرؼ ب نيا "دعوى تستيدؼ أف يمغي القضاو اإلداري نراًر إداريًا ، بعد أف 

دـ مةروعيتو" وب نيا "دعوى نضائية يطمب الطاعف بمقتضاىا مف القضاو اإلداري يعترؼ بع
 ( .49مرانبة مةروعية نرار إداري والحكـ ب لغائو إذا تبيف لو أنو غير مةروع" )
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كاهٞ اٌغبِؼططططخ اٌغل٠ططططلح ٌٍٕشططططو ، اإلٍططططىٕله٠خ  –ثطططططالْ ئعططططواءاد اٌزمبػططططٟ أِططططبَ اٌمؼططططبء اإلكاهٞ  –ك.ِظطططططفٝ ِؾّططططٛك اٌشططططوث١ٕٟ 

 ( .25َ()ص/2006)
46

 ( .154()1997اإلٍىٕله٠خ ) –كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح  –لبْٔٛ اٌّوافؼبد اٌّل١ٔخ ٚاٌزغبه٠خ  –ك.ٔج١ً ئٍّبػ١ً ، ٚك.أؽّل ف١ًٍ 
47

 ٔفٌ اٌظفؾخ . –اٌّوعغ اٌَبثك  –ك.أؽّل اٌظبٚٞ 
48

 ( .28ٚ29()ص/1996اإلٍىٕله٠خ ) –كاه اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ  –اٌقظِٛخ اإلكاه٠خ  –اٌؾى١ُ فٛكٖ لك.ػج
49

 ( .276َ()ص/2004كاه اٌضمبفخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ ، األهكْ ) –ٍِٛٛػخ اٌمؼبء اإلكاهٞ  –ٔمالً ػٕل.ػٍٟ فبؽو اٌشطٕبٚٞ  
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وىناؾ تعريؼ فقيي آخر أنرف تعريؼ ىذه الدعوى بتوفر المصمحة حيث عرفيا ب نيا 
لقضاو اإلداري لمنظر في طمبات ذوي المصمحة ب لغاو "الدعوى القضائية التي ترفف أماـ قية ا

( . ونرى أف التعريؼ األخير ىو األدؽ مف بيف ىذه 50القرارات اإلدارية لعدـ مةروعيتيا")
التعريفات التي نيمت في ىذا الة ف، وذلؾ ألنو يتفؽ مف طبيعة دعوى المراقعة باعتبارىا دعوى 

إللغاو أو دعوى مراقعة القرارات اإلدارية بصورة نضائية ، ويبرز الطبيعة القضائية لدعوى ا
تنسقـ مف ةروط نبوليا مف حيث أنيا ال ترفف إال مف نبؿ ةخص لو مصمحة . كما يركز ىذا 
التعريؼ عمى الغاية واليدؼ مف دعوى اإللغاو والمتمثؿ في ت كيد احتراـ مبدأ المةروعية تحقيقًا 

ية االحتمالية ليذه الدعوى بمعنى أف تقديـ ىذه الدعوى لسيادة القانوف . فضأًل عف أنو يوضح النيا
ونبوليا ةكأًل كما توضحو عبارة "لمنظر في طمبات" ال يؤدي بالضرورة إلى إلغاو القرار المطعوف 
فيو بؿ أف القضاو ىو الذي سيقرر مصير ذلؾ القرار مف حيث الحكـ بعدـ مةروعيتو مف عدمو 

بًا مف ما ذىبت إليو المحكمة اإلدارية العميا في مصر لتعريؼ . عمما باف ىذا التعريؼ ينسقـ تقري
الدعوى حيث قاو في أحد أحكاميا أف الدعوى ىي "الوسيمة التي يمق  بمقتضاىا صاحب الة ف 

 ( .51إلى السمطة القضائية ، أي إلى المحاكـ لحماية حقو" )

 ية كمصر مثألً في بعض الدوؿ العربمف قانب آخر يختمؼ المةرع العماني عف نظرائو 
حوؿ التسمية التي تطمؽ عمى دعوى إلغاو القرارات اإلدارية ، ففي حيف تسمى في مصر صراحة 

( مف نانوف 4ف ف المةرع العماني أسماىا في المادة ) (52بدعوى طمب إلغاو القرارات اإلدارية )
ى تقاوز السمطة المحكمة باسـ مراقعة القراراتاإلدارية ، والتي تعرؼ في فرنسا كذلؾ باسـ دعو 

وفي المغرب بدعوى اإللغاو وىو ما يستنتج منو بانالمةرع العماني أراد مف وراو استخداـ ىذه 
التسمية البعد عف أية مصطمحات مف ةانيا أف تثير حفيظة اإلدارة ، نظرًا لحداثة القضاو اإلداري 

المعروؼ تاريخيًا أف اإلدارة في البألد وحاقتو لمتمكيف واالستقرار ال التصادـ مف اإلدارة حيث مف 
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 ( .98َ()ص/2004ِٕشأح اٌّؼبهف ، اإلٍىٕله٠خ ) –ا١ٌٍٛؾ فٟ كػٜٛ ئٌغبء اٌمواهاد اإلكاه٠خ  –أ ك.ٍبِٟ عّبي اٌل٠ٓ  
51

ِغّٛػخ إٌَخ اٌَبكٍخ  –ق 21(ق ٌَٕخ29(ق ، ٚ)21ٕخ )( 747ٌَاٌطؼٕبْ هلّب ) –َ 9/12/1980ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ اٌؼ١ٍب ثزبه٠ـ  

 ( .27اٌّوعغ اٌَبثك )ص/ –( . أٔظوك.ِظطفٝ اٌشوث١ٕٟ 136ٚاٌؼشو٠ٓ )ص/
52

ؼطبء اإلكاهٞ ماٌٍّٛطٛػخ اٌشطبٍِخ فطٟ شطوػ اٌ –َ ،ك.ػٍطٟ اٌطل٠ٓ ى٠طلاْ ٚاؽّطل اٌَط١ل 1972( ِٓ لبْٔٛ ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌؼبَ 10اٌّبكح ) 

(. ٚونٌه ثؼغ ط١غ اٌلػبٚٞ اإلكاه٠طخ اٌّملِطخ 62ٚ63()ص/2005ٌ اٌلٌٚخ ، كاه اٌفىو اٌغبِؼٟ ، اإلٍىٕله٠خ )اٌغيء األٚي ، لبْٔٛ ِغٍ

طط١غ اٌطلػبٚٞ اإلكاهٞ فطٟ ػطٛء اٌمؼطبء ٚاٌفمطٗ كاه اٌفىطو  –ٌٍمؼبء اإلكاه٠خ اٌّظوٞ ؽٛي افزظبطبد اٌّغٌٍ ، أٔظو أ.شو٠ف اٌطجطبؿ 

 ( .501-433َ()ص/2006اإلٍىٕله٠خ ) –اٌغبِؼٟ 
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في البمداف الحديثة العيد بيذا القضاو تتوقس خيفة منو ال سيما إذا كانت كالسمطنة لـ تعرؼ 
رنابة نضائية عمى القرارات اإلدارية مف نبؿ . وما يدعـ رأينا تقنب المةرع العماني أيضًا استخداـ 

ثؿ تفاديو لفظ "االنحراؼ بالسمطة" مفضأل عمييا ألفاظ مغايرة عف الةائف ليا في القوانيف المقارنة م
تسمية "إساوة استعماؿ السمطة" واستخدامو" أسانيد الدعوى "بداًل عف "أوقو أو عيوب دعوى القرار 

 اإلداري" وىكذا .

( مف نانوف المحكمة لفظًا 13كما يألحظ انو بالرغـ مف استخداـ المةرع العماني في المادة )
الدعوى ، حيث تنص المادة المذكورة عمى أف "يصدر الحكـ في الدعاوى  مغايرا لمحكـ في ىذه

( بصحة 6( مف المادة السادسة ، والفقرة الثانية مف المادة )3و1و5المنصوص عمييا في البنود )
القرار أو عدـ صحتو" إال أف محكمة القضاو اإلداري العماني عادت ونررت باف عدـ الصحة 

ومتوازناف . وذلؾ ما أكدتو حيف نضت ب نو "مف حيث أف القية اإلدارية واإللغاو لفظاف متساوياف 
ند دفعت بعدـ اختصاص المحكمة بنظر الدعوى عمى أساس أف المدعي طمب في صحيفة دعواه 
نما  إلغاو القرار المطعوف فيو ، في حيف أف المحكمة وفقًا لقانوف إنةائيا ال تختص باإللغاو وا 

قرار اإلداري وىو أمر ال يرنى إلى مرتبة إلغاو القرار ف ف ىذا الدفف تختص بالقضاو بعدـ صحة ال
في غير محمو قممة وتفصيأًل ، ألف اصطألح اإللغاو واصطألح عدـ الصحة ىما اصطألحاف 
مترادفاف ومتماثألف مف قميف األوقو سواو مف حيث األثر أو النتائج المترتبة عمى القضاو ب ي 

 ( .53منيما أو مف حيث الحقية" )

 اإللغاء: مميزات دعوى الفرع األول

ما  تتميز دعوى مراقعة القرارات اإلدارية بمقموعة مف الخصائص ،نستنتقيا مف خألؿ 
الذي ىذا الحكـ ، القضاو اإلداري مف خألؿ مقموعة مف األحكاـ نذكر منيا انتيت إليو محكمة

ف أقي في الوانف عطفا عمى ومنط انضاو موضوعي لخص نضاو مراقعة القرارات اإلدارية بكونو
( مف نانوف محكمة القضاو اإلداري العماني نصت عمى أف "األحكاـ الصادرة بعدـ 51المادة )
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اٌّغٍططلاْ  –ِغّٛػططخ اٌّجططبكب اٌمب١ٔٛٔططخ ٌّؾىّططخ اٌمؼططبء اإلكاهٞ اٌؼّططبٟٔ  –َ ٠2002ٕططب٠و  30(ق ثزططبه٠ـ 1( ٌَططٕخ )14اٌططلػٜٛ هلططُ ) 

 َِمؾ . –( ِطبثغ إٌٙؼخ 176ٚ178()ص/2001ٚ2002( ٌَٕزٟ )1ٚ2)
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صحة القرار تكوف حقة عمى الكافة" وذلؾ أسوة باألحكاـ الصادرة ب لغاو القرار اإلداري في بعض 
إلداري العماني ألزمتيا باف ( مف نانوف محكمة القضاو ا53البمداف العربية خاصة وأف المادة )

تةمؿ األحكاـ الصادرة منيا بعد صحة القرار اإلداري صيغة "عمى الوزراو ورؤساو وحدات القياز 
قراو مقتضاه" . وعميو ف ف الحكـ بعدـ الصحة يعني و اإلداري لمدولة المختصيف  تنفيذ ىذا الحكـ وا 

حكـو بعدـ صحتو ، فور صدوره مف لي ىذه الوحدات مطالبوف دوما بتنفيذ القرار المؤو أف مس
المحكمة ذلؾ أف امتناع الموظفيف العمومييف عف القياـ بتنفيذ األحكاـ يعتبر قريمة يعانب عمييا 
القانوف . ولممحكـو لو في ىذه الحالة رفف دعوى قنائية مباةرة إلى المحكمة المختصة ، وذلؾ 

مى أف "تصدر األحكاـ وتنفذ باسـ قأللة مف النظاـ األساسي لمدولة التي تنص ع51وفقًا لممادة 
السمطاف ويكوف االمتناع عف تنفيذىا أو تعطيؿ تنفيذىا مف قانب الموظفيف العمومييف المختصيف 

 قريمة يعانب عمييا القانوف" .

وبالتالي نرى ب ف الفرؽ في المعنييف "عدـ الصحة واإللغاو" ليس إال فرنًا لفظيًا فعدـ 
اإللغاو طالما أف النتيقة واحدة في النياية وىي عدـ تنفيذ القرار اإلداري الصحة في رأينا يساوي 

المطعوف ضده وتنفيذ الحكـ القضائي الصادر مف محكمة القضاو اإلداري . وىو ما أكدتو 
المحكمة المعنية في أحد أحكاميا حينما نضت ب ف "صدور حكـ مف المحكمة بعدـ صحة نرار 

تبادر  أفمؿ خارج البألد مف ما يترتب عميو ذلؾ مف آثار يتعيف معو القية اإلدارية بترحيؿ العا
قراو مقتضاه وكذا اآلثار المترتبة عمى حقية ذلؾ الحكـ") ( وىو 54القية اإلدارية بتنفيذ الحكـ وا 

ما يؤكد استنتاقاتنا السابقة ب ف المةرع كاف يستيدؼ عدـ إثارة اإلدارة ليس إال بانتقاو مصطمحات 
 ف والخصوصية العمانية ، وتؤدي إلى نفس المعنى في ذات الونت .تناسب الوان

والقدير بالذكر أف محكمة القضاو اإلداري العماني نضت ب ف ىناؾ نوعيف مف الوالية 
القضائية التي تندرج ضمف اختصاصات المحكمة ، أحدىما والية عدـ الصحة "وحميا دعاوى عدـ 

ات اإلدارية النيائيةلمسمطات اإلدارية سواو أكانت صادرة الصحة المتعمقة بالحكـ بعدـ صحة القرار 
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َِطمؾ  –( ِططبثغ إٌٙؼطخ 2003ٚ2004( ٌؼطبِٟ )3ٚ4اْ )َ ِغّٛػخ اٌّجطبكب اٌمب١ٔٛٔطخ ٌٍّؾىّطخ ، اٌّغٍطل28/6/2004ق( ثزبه٠ـ 79/4اٌلػٜٛ هلُ ) 

 ( .842)ص/
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في ةؤوف موظفيف عمومييف أـ في ةؤوف أفراد طبيعييف أو اعتبارييف بسبب مخالفتيا لمقانوف 
( وفي الفقرة الثانية مف 4( مف المادة )3و2و1و5بالمعنى العاـ والمنصوص عمييا في البنود )

تتعمؽ برفض أو بامتناع السمطات اإلدارية عف اتخاذ نرار ( مف نانوف المحكمة والتي 6المادة )
كاف مف الواقب عمييا اتخاذه وفقا لمقوانيف والموائح . فموضوع ىذه الدعوى ىو ةرعية القرار 
اإلداري، ولذا نيؿ ب ف الطعف بعدـ الصحة ىو طعف موضوعي بمعنى أنو موقو ضد القرار 

اضي اإلداري في ىذا النوع مف الدعاوى تقتصر عمى المطعوف فيو وليس ضد اإلدارة . وسمطة الق
رنابة مةروعية القرارات اإلدارية النيائية محؿ تمؾ الدعاوى فأل يحؿ القاضي اإلداري نفسو محؿ 
نما يكتفي بعدـ صحة ما تبيف لو أنو  الوحدة اإلدارية المختصة في إصدار القرار الصحيح نانونا وا 

كا لإلدارة المختصة إصدار القرار الصحيح نانونا عمى ىدى غير مةروع مف تمؾ القرارات ، تار 
 ( .  55نضاه بعدـ صحة القرار المطعوف فيو")

مما ورد في نصوص نانوف محكمة القضاو اإلداري العماني انطألنا  وتنتفي ىذه التعريفات
و إلى أف دعوى المراقعة أو اإللغاو ىي دعوى إدارية رفعيا صاحب المصمحة إلى محكمة القضا

اإلداري ، بصحيفة تةتمؿ عمى ونائف الدعوى وماىية القرار اإلداري المطموب مراقعتو والحكـ 
بعدـ صحتو، واألسانيد التي ترتكز عمييا دعوى عدـ الصحة . ويكوف مف دعمو ومدى مةروعيتو 
ووقو العيب الذي أصابو ليقرر بعدىا إف كاف سيقبؿ الدعوى أو يرفضيا . وىو ينسقـ مف ما 

بو المحكمة اإلدارية العميا في مصر باف "الخصومة في دعوى اإللغاو خصومة عينية مناط نضت 
اختصاـ القرار اإلداري في ذاتو استيدافا لمرانبة مةروعيتو ، ويتعيف لقبوؿ الدعوى أف يكوف القرار 

اف ( . وفي حكـ آخر نضت ذات المحكمة ب نو " إذا ك56نائما ومنتقا آلثاره عف إنامة الدعوى" )
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( . أِططب إٌططٛع 249ٚ250( اٌّوعططغ اٌَططبثك )ص/2ٚ4ِغّٛػططخ اٌّجططبكب اٌمب١ٔٛٔططخ ٌٍّؾىّططخ ) –َ 20/3/2004( ق ثزططبه٠ـ 3( ٌَططٕخ )21اٌططلػٜٛ هلططُ ) 

ؼبء اٌىبًِ ٚاٌزٟ رشطزًّ ػٍطٝ ع١ّطغ اٌطلػبٜٚ ِطب ػطلا كػطبٜٚ ػطلَ اٌظطؾخ اٌضبٟٔ اٌنٞ أشبه ئ١ٌٗ ٘نا اٌؾىُ فٙٛ "ٚال٠خ اٌمؼبء اٌىبًِ ِٚؾٍٙب كػبٜٚ اٌم

اإلكاهح ثفؼطً  ٍبٌفخ اٌج١بْ ، ٟٚ٘ كػبٜٚ ٠وفؼٙب أطؾبة اٌشأْ ػل اإلكاهح ٌزؼل٠ٙب ػٍٝ ؽمٛق ِب١ٌخ ٌٙطُ أٚ ِٕبىػزٙطب فطٟ ِطلاٖ ، ِططبٌج١ٓ اٌؾىطُ ٌٙطُ ػٍطٝ

غ ِٓ اٌّبي ِٚٓ أِضٍخ مٌه كػبٜٚ اٌّورجطبد ٚاٌّؼبشطبد ٚاٌّىبفطود ِٚطب فطٟ ؽىّٙطب وطلػبٜٚ شٟء أٚ االِزٕبع ػٓ فؼً شٟء ، ٚفٟ غبٌت األؽ١بْ ثلفغ ِجٍ

ػطلا  –اإلكاه٠طخ االٍزؾمبق ٌٍّٛظف١ٓ اٌؼ١١ِّٛٓ أٚ ٌٛهصزُٙ ، ٚكػبٜٚ اٌزؼ٠ٛغ ػٓ اٌمواهاد اإلكاه٠خ إٌٙبئ١خ غ١و اٌّشوٚػخ ٚاٌلػبٜٚ اٌّزظٍخ ثبٌؼمٛك 

فظٍخ فٟ فظطِٛبد ٘طنٖ اٌؼمطٛك ٚاٌزطٟ رٕطلهط ٌٙطنا اٌَطجت فطٟ كػطبٜٚ ػطلَ اٌظطؾخ ، ٚ٘طٟ اٌطلػبٜٚ إٌّظطٛص كػبٜٚ ػلَ طؾخ اٌمواهاد اإلكاه٠خ إٌّ

( ِٓ لبْٔٛ اٌّؾىّخ . ٚرىْٛ ٍٍطخ اٌمبػٟ فٟ ٘طنا إٌطٛع ِطٓ اٌطلػبٜٚ أٍٚطغ ِطلٜ ، ؽ١طش ٠ؾَطُ اٌؾمطٛق 6( ِٓ اٌّبكح )1ٚ6ٚ7ػ١ٍٙب فٟ اٌجٕٛك أهلبَ )

اٌّلػٝ أٚ ثؼلَ أؽم١زٗ ف١ّب ٠طٍت اٌؾىُ ٌٗ ثٗ ػٍٝ اإلكاهح ، اٚ ٠مؼٟ ثاٌياِٙب ثطأْ رفؼ١طً شط١ئب أٚ ثطأْ رّزٕطغ ػطٓ فؼطً  اٌّزٕبىع ػ١ٍٙب ؽَّب ٔٙبئ١بً ثأؽم١خ

 شٟء أٚ ثأْ ٌٍّلػٟ ِجٍغب ِٓ إٌمٛك" .   
56

( ٔمطالً 65()ص/67اٌؼطلك ) –خ (ق ، ِغٍطخ اٌّؾبِطبٖ اٌّظطو31٠( ٌَطٕخ )1383اٌطؼطٓ هلطُ ) –َ 9/3/1957ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ اٌؼ١ٍطب )ِظطو( ثزطبه٠ـ  

 ( .28اٌّوعغ اٌَبثك )ص/ –ػٓ ك.ػجلاٌؾى١ُ فٛكٖ 
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مف الثابت أف الخصومة انصبت عمى إلغاو نرار إداري فموضوع الدعوى ىو اختصاـ القرار 
اإلداري في ذاتو . ووزنو بميزاف القانوف، فيمغى القرار إذا ةابو عيب مف العيوب المنصوص عمييا 

 ( .57مف اإللغاو إذا لـ ينطوي عمى عيب أو أكثر مف تمؾ العيوب") محصنافي القانوف ويكوف 

 اإللغاءطبيعة وأهداف دعوى : لفرع الثانيا

تعد دعوى مراقعة القرارات اإلدارية  مف الدعاوى القضائية الميمة التي أنيطت بمحكمة 
القضاو اإلداري بعد العمؿ بقانونيا فعمييا يتونؼ مصير تقرير حقوؽ وحريات األفراد المتضرريف 

المةرع العماني حيث ولدت مف ظيور مف تمؾ القرارات رغـ أنيا تعتبر في السمطنة مف صنف 
نانوف المحكمة ولـ يكف القضاو العادي نبؿ ظيور القضاو اإلداري يقوـ بمراقعة القرارات اإلدارية 
غير المةروعة كما سبؽ بيانو. وند أحاط القضاو المعنى ىذه الدعوى بعد أف أصبحت مف 

ىذا المبحث مف خألؿ ؿ سنتناو اختصاصاتو برعاية كبيرة . ولكي نقؼ عمى تفاصيؿ ذلؾ 
ىداؼ ىذه :أالثانيالمطمب ، و القرارات اإلدارية طبيعة دعوى طمب المراقعة:األوؿ مطمبيف:المطمب

 .الدعوى

 اإللغاءطبيعة دعوى : ىاألول قرةالف

تعتبر دعوى المراقعة دعوى نضائية موضوعية أو عينية مناطيا اختصاـ القرار اإلداري 
( ، فيي 58لممدعي في حدود واليتو المقررة عمى ىذه الدعوى) بغض النظر عف الحقوؽ الةخصية

دعوى يةترط لقبوليا توافر محميا ، وىو القرار اإلداري الذي تدور معو وقودا وعدما . ف ذا ت كد 
 القاضي اإلداري مف عدـ مةروعية القرار اإلداري المطعوف فيو حكـ بعدـ صحتو .

عدـ الصحة غير مقبولة ةكأًل دوف تطرؽ  أما إذا انتقى القرار اإلداري أضحت دعوى
(.لذلؾ ال توقو دعوى المراقعة لإلدارة 59القاضي إلى بحث الةروط األخرى لقبوؿ الدعاوى )

الدنيؽ لمكممة، بقدر ما ىي موقية  يالعامة كما أنيا ليست خصومة بيف طرفيف بالمعنى الفن
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( 65()ص/67اٌؼطلك ) –(ق ، ِغٍطخ اٌّؾبِطبٖ اٌّظطو٠خ 31( ٌَطٕخ )1383اٌطؼطٓ هلطُ ) –َ 18/6/1986ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاهٞ اٌؼ١ٍطب )ِظطو( فطٟ رطبه٠ـ  

 ( .28اٌّوعغ اٌَبثك )ص/ –ٔمال ػٓ ك.ػجلاٌؾى١ُ فٛكٖ 
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 ( .91اٌّوعغ اٌَبثك )ص/ –ا١ٌٍٛؾ فٟ كػٜٛ ئٌغبء اٌمواهاد اإلكاه٠خ  –بِٟ عّبي اٌل٠ٓ أ.ك.ٍ
59

 (.11َ()ص/1998اٌمب٘وح )–كػٜٛ اإلٌغبء أِب اٌمؼبء اإلكاهٞ ، اٌىزبة اٌضبٟٔ ، كاه اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ  –ك.ِؾّل ِب٘و أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ 
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فالخصـ في ىذه الدعوى ىو القرار  الختصاـ القرار اإلداري المعيب ب حد عيوب عدـ المةروعية.
والغاية منيا محاكمة ىذا القرار فقط لتحديد مدى مةروعيتو مف عدميا  مطعوف فيواإلداري ال

وينحصر دور القضاو اإلداري في التحقيؽ مف مدى مةروعية القرار اإلداري المطعوف فيو مف 
إلى أف ذلؾ القرار  ،متى توصؿ عدمو ، فيقرر الحكـ بصحتو كميا أو قزئيًا أو بعدـ صحتو كامألً 

( . ومف ىنا يمكف تحديد طبيعة دعوى المراقعة وفقا لخصائصيا 60المختصـ فيو مخالؼ لمقانوف)
 ( :61التالية)

 دعوى قضائية وموضوعية: أوال

تعتبر دعوى اإللغاو في مصر مف الدعاوى القضائية وذلؾ منذ نة تيا  :: دعوى قضائيةأ
دولة بمعنى أف الدعوى ترفف إلى قية تممؾ الوالية القضائية مف نياـ مقمس ال 1724عاـ 

 بالمعنى الفني الدنيؽ وتصدر أحكاما ال معقب عمييا مف أية ىيئة أخرى.

وند أكدت المحكمة اإلدارية العميا تمؾ الطبيعة القضائية لدعوى اإللغاو في حكـ مبكر ليا 
اإلدارية درقة أعمى مف درقة التقاضي ،بؿ  ،نررت فيو أف القضاو اإلداري ال يعتبر بالنسبة لمقية

 القيتاف مستقمتاف في اختصاىما الوظيفي.

أما في فرنسا ،فكما أةرنا سمفا ،ف ف دعوى اإللغاو أو باألحرى الطعف بتقاوز السمطة نة  
باعتباره تظمما رئاسيا ،ألف ما يصدر عف مقمس  -خألؿ مرحمة اإلدارة القضائية –في األصؿ 
ارات في ذلؾ الونت كاف معمقا عمى تصديؽ رئيس الدولة ،أي أنيا كانت بمثابة الدولة مف نر 

انتراحات أو فتاوى تصدر بناو  عمى طمب رئيس الدولة الذي يختص بالفصؿ في الطعوف او 
التظممات باعتباره سمطة رئاسية ،وكاف القرار الذي يختص بالفصؿ في الطعوف أو التظممات 

اف القرار الذي يصدر بناو عمييا ينسب نانونا إلى رئيس الدولة الذي لو باعتباره سمطة رئاسية، وك
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أف يوافؽ عمى انتراح المقمس أو يرفضو، ومف ىنا كانت تسمية نضاو مقمس الدولة في ىذه 
 الفترة بالقضاو المحقوز.

الذي منح مقمس الدولة سمطة القضاو البات  1655مايو سنة  52وبصدور نانوف 
ويض أو باألحرى تخويؿ سمطة الفصؿ نيائيا في المنازعات اإلدارية دوف المفوض،حيث تـ تف

حاقة إلى تصديؽ رئيس الدولة عمى أحكامو ،تحولت طبيعة ىذا الطعف فاتسـ بالصفة القضائية  
 وأصبحت أحكامو نيائية،ولـ يعد ىناؾ قداؿ حوؿ تمؾ الطبيعة القضائية بتقاوز السمطة.

مف الدعاوى القضائية  في السمطنة اإلدارية أو عدـ الصحةدعوى مراقعة القرارات كما أف 
التي باتت تنظرىا محكمة القضاو اإلداري منذ بدو العمؿ بقانوف ىذه المحكمة في السمطنة في 

ـ ، بمعنى اف ىذه الدعوى ترفف إلىقية مستقمة تممؾ الوالية القضائية 5555الحادي مف ديسمبر 
 أحكامًا ال يعانب عمييا مف أية قية أخرىبالمعنى الفني الدنيؽ والتي تصدر 

: دعوى موضوعية :إذا تعمقت الدعوى بحؽ ةخصي ييدؼ رافف الدعوى الدافف عنو  بً 
ف نيا تعد مف الدعاوى الةخصية وىي دعاوى تتميز باف اليدؼ منيا حماية المراكز القانونية 

ستيدؼ الدفاع كذلؾ عف الةخصية أو الفردية بينما تعتبر الدعوى عينية أو موضوعية إذا ا
مصمحة عامة حتى ولو كانت الدعوى تحوي عناصر ةخصية أو ترمي إلى الدفاع عف مصالح 
فردية ، إذا يظؿ اليدؼ الرئيسي ىو حماية القواعد القانونية العامة المقردة أو باألحرى حماية 

إلى احتراـ مبدأ  مبدأ المةروعية وذلؾ ما يتحقؽ مف خألؿ دعوى طمب المراقعة التي تيدؼ دوماً 
 المةروعية .

يكوف بيف طرفيف فالمدعي في ىذه  –كما ىو معروؼ  –والنزاع في الدعاوى الةخصية 
الدعاوى يمق  إلى القاضي ألنو يرى أف أحد األةخاص ند تعدى عمى حؽ لو ناتج عف مركز 

 .62طرفي الخصومة وطمباتيـ ادعاواتنانوني ةخصي ، ومف ثـ يتمثؿ دور القاضي في فحص 
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ف ف رافف الدعوى ييدؼ إلى تحريؾ رنابة القاضي لتحقيؽ  الموضوعية،أما في الدعاوى  
مصمحة عامة وىي بالنسبة إلى دعوى المراقعة محو آثار القرارات اإلدارية غير المةروعة وحث 
اإلدارة عمى عدـ الخروج عمى مبدأ المةروعية السالؼ ذكرىا .ومف ىنا تختمؼ فكرة الخصومة في 

اوى الموضوعية عنيا في الدعاوى الةخصية، فيي في الدعاوى الموضوعية مخاصمة لقرار الدع
أو عمؿ صادر عف سمطة عامة، ولكف في تقدير الطاعف غير مةروع بقصد رده إلى حكـ القانوف 

 حماية لممةروعية.

واستنادا إلى ىذه التفرنة ف ف نبوؿ الدعوى الموضوعية يكوف أوسف نطانا مف الدعاوى 
ةخصية وأكثر سيولة وتيسيرًا منيا ، فيكتفي مثأًل بالنسبة لرافف الدعوى أف تكوف لو مصمحة في ال

رفف الدعوى ، دوف اةتراط اف يكوف صاحبا لحؽ معتدى عميو مثمما عميو األمر في الدعاوى 
الةخصية ، كما أنو يترتب عمى اختألؼ اليدؼ بيف القضاوالموضوعي والقضاو الةخصي أف 

ة األحكاـ الصادرة في الدعاوى الموضوعية، مثؿ دعاوى اإللغاو حقية مطمقة في تكوف لحقي
مواقية الكافة ، بعكس األحكاـ المتصمة بالقضاو الةخصي ذات الحقية النسبية التي تدور مف 

 موضوع الدعوى وسببيا وأطراؼ الخصومة فييا.

 : دعوى تنمي إلى قضاء المشروعيةثانيا

رير عدـ المةروعية بالنسبة إلى القرارات اإلدارية المخالفة تستيدؼ دعوى المراقعة تق
لمقانوف، ف ذا ما ألغي القضاو اإلداري أحد القرارات اإلدارية لمقاوزة السمطة ف ف ذلؾ يعني أف 

( . وىكذا يت سس نضاو اإللغاو عمى فكرة المةروعية بمعنى أف دعوى 63القرار غير مةروع)
داري غير مةروع لمخالفتو نواعد القانوف فيما يتعمؽ ب ي مف اإللغاو ال ترفف إال ضد نرار إ

عناصر القرار اإلداري وىي : االختصاص والةكؿ والسبب والمحؿ والغاية . ولذلؾ إذا ما خالفت 
اإلدارة بقرارىا اعتبارات العدالة المقردة مثأل دوف مخالفة القانوف . ف ف ىذه المخالفة ال تكفي 

لمحكـ برفض الدعوى . ويستوي أف يثبت  –إذا رفعت  –و وتؤدي وحدىا لرفف دعوى اإللغا
المدعي أف القرار غير مألئـ أو أنو ضار بو ةخصيًا ، فحتى لو نقح في إنامة الدليؿ عمى ذلؾ 
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لما أفاده ةيئًا طالما كاف القرار مةروع كما أف العكس صحيح فأل يقدي اإلدارة المدعى عمييا أف 
أنو يحقؽ مصمحة عامة أو أنو ند حققيا بالفعؿ ، طالما ظير أف القرار تثبت أف القرار مألئـ أو 

 غير مةروع ك ف يكوف ند خرج عمى ناعدة نانونية أيا كانت .

وناضي اإللغاو ىو ناض لممةروعية حيث تدور كافة إقراوات دعوى المراقعة حوؿ 
دورالقاضيعمى المقابمة  فحص القرار اإلداري لمتحقؽ مف سألمتو مف الناحية القانونية . ويقتصر

بيف القرار المطعوف فيو بعدـ الصحة والقواعد القانونية المةروعة النافذة المتصمة بو وصحة 
تطبيؽ القانوف ، فأل يقوز لو ك صؿ عاـ أف يعقب عمى قوانب النةاط اإلداري التي ال تخضف 

قديرية حيث تنفرد اإلدارة وحدىا لقواعد نانونية تحكميا ، أي تمؾ التي تتمتف بة نيا اإلدارة بسمطة ت
 بتقدير مألئمة ىذه القوانب مف النةاط أو عدـ مألمتيا .

ومف ناحية أخرى ال يقوز لمقاضي اإلداري أف يتناوؿ الونائف بالفحص والتحقيؽ إال إذا 
كاف ذلؾ ضروريًا لفحص المةروعية، غير أف ذلؾ ال يعني أف ناضي اإللغاو ىو ناضي نانوف 

نائف. إذ أف لمقاضي أف يبحث في عنصر السبب في القرار إذا كاف مبني الطعف وليس ناضي و 
فيو انعداـ سببو الصحيح ، ف ذا ما ثبت لمقاضي أف الوانعة التي أستند إلييا القرار ال وقود ليا 
البتة أو ال وقود ليا بالوصؼ القانوني المطموب كاف لو إلغاو القرار اإلداري لعيب السبب . وأىـ 

أف سمطات القاضي اإلداري تتحدد  ،ترتب عمى اعتبار دعوى المراقعة مف دعاوى المةروعيةما ي
 في ىذه الدعوى فأل يقوز أف ينتيي حكمو إال إلى أحد أمريف :

نبوؿ الدعوى ةكأًل ورفضيا موضوعيًا وىو ما يعني ت ييد مةروعية القرار محؿ الطعف  :أ
. 

 .64مةروعيتو سواو كاف ذلؾ كميًا أو قزئيًا  : الحكـ بعدـ صحة القرار اإلداري لعدـب
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ويرقف السبب في تحديد سمطات ناضي اإللغاو عمى ىذا النحو إلى طبيعة ىذه الدعوى 
العينية وخاصيتيا المتعمقة بالمةروعية ، مما ال يستمـز أكثر مف فحص موضوع ىذه الدعوى 

لمةروعية القرار المطعوف فيو  لتقرير إلغاو القرار اإلداري لعدـ مةروعيتو ، أو رفض الدعوى
 فبذلؾ يتحقؽ دور الدعوى في حسـ النزاع حوؿ مةروعية القرار .

وتطبيقًا لذلؾ أكد القضاو اإلداري العماني رنابتو عمى أعماؿ اإلدارة لمت كد مف التزاميا 
بتطبيؽ مبدأ المةروعية ، ويظير ذلؾ مف خألؿ حكـ محكمة القضاو اإلداري في إحدى الدعاوى 

اف "محكمة القضاو اإلداري تتمقى رنابة المةروعية وسيادة القانوف عف طريؽ ونؼ تنفيذ القضاو ب
بعدـ صحة القرارات اإلدارية ، التي بياعيب مخالفة القانوف أو إساوة استعماؿ السمطة وتكوف 

لمقضي اإلدارة ممزمة بتنفيذ أحكاـ القضاو اإلداري الصادرة في ىذا الة ف ، عمأل بحقية األمر ا
بو، والتي ىي مطمقة بالنسبة ألحكاـ عدـ صحة القرار الذي ينص نانوف محكمة القضاو اإلداري 

 ( .65الصادر بالمرسـو السمطاني ... صراحة عمى أنيا حقة عمى الكافة")

مما سبؽ يتضح باف القضاو اإلداري يمارس رنابتو عمى أعماؿ اإلدارة ونراراتيا اإلدارية 
صحة القرار اإلداري المخالؼ لممةروعية بسبب عيبو ب حد عيوب عدـ  عف طريؽ الحكـ بعدـ

المةروعية ، كما يقوز لممحكمة أف ت مر بونؼ تنفيذ القرار اإلداري المطعوف فيو متى طمب 
الطاعف أو المدعي مف المحكمة ذلؾ في المحكمة ذلؾ في عريضة الدعوى ، التي يقدميا إلى 

توافر الةروط المقررة لونؼ تنفيذ القرار . وىذا ما أكدتو  أمانة سر المحكمة وندرت المحكمة
محكمة القضاو اإلداري العماني ب ف "طمب ونؼ التنفيذ يقـو عمى أسباب قدية تحمؿ عمى ترقيح 
الحكـ بعدـ صحتو عند نظر موضوع الدعوى  واالستعقاؿ باف يكوف مف ة ف تنفيذ القرار ونوع 

تنفيذ القرار الصادر بفصؿ طالب مف الدراسة بالكمية يحرمو مف نتائج يتعذر تداركيا وأف استمرار 
مواصمة دراستو بيا ويتحقؽ معو ركف االستعقاؿ ، أثر ذلؾ ونؼ تنفيذ نرار الفصؿ مف 

 ( .66الدراسة")
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عمومًا ف نو عندما تعرض عمى القضاو اإلداري دعوى مراقعة القرار اإلداري ف نيا تمر 
لموصوؿ إلى الفصؿ في موضوعيا المعروض عمى المحكمة وىذه ك ي دعوى بعدة مراحؿ متتابعة 

 المراحؿ ىي :

تتمثؿ في التحقيؽ مف اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المطروحة عمييا المرحمة األولى:
إذ ند يخرج موضوع الدعوى عف اختصاص القضاو بصفة عامة أو عف اختصاص القضاو 

اختصاص القضاو اإلداري . ف ذا ثبت لممحكمة  اإلداري وحده ، كما ند تكوف الدعوى خارقة عف
أنيا غير مختصة بنظر الدعوى ، ف نيا تبادر إلى الحكـ بعدـ االختصاص بنظرىا ، وتقـو 

 ب حالتيا بحالتيا إلى المحكمة المختصة بيا، أما إذا ثبت العكس تنتقؿ لممرحمة الثانية .

الواقبة اإلتباع ، لكي تكوف الدعوى  يتـ فييا البحث عف الةروط القانونيةلمرحمة الثانية:ا
مقبولة أماـ القضاو وىي ةروط ةكمية ترقف إلى أىمية رافف الدعوى وميعاد رفعيا واإلقراوات التي 
تقب مراعاتيا عند رفعيا ، ف ذا توافرت ىذه الةروط ف ف المحكمة تقبؿ النظر في الدعوى أما إذا 

 ـ نبوليا .تحقؽ كميا أو بعضيا أصدرت المحكمة حكميا بعد

بعد نبوؿ الدعوى تنتقؿ المحكمة في بحثيا إلى مرحمة فحص الدعوى المرحمةالثالثة :
وتييئتيا لمحكـ ، حيث يقري البحث في أسباب الطعف في القرار اإلداري لمتحقؽ مف توافر أحد 

دى أوقو أو أسانيد الدعوى فيو . وبالتالي تقدير مدى مةروعية القرار المطعوف فيو لمفصؿ في م
 أحقية رافف الدعوى في طمب مراقعة القرار المستيدؼ.

أخيرًا ت تي مرحمة الحكـ في الدعوى سواو برفضيا إذا تبيف لممحكمة سألمة :المرحمةالرابعة
ذا ما صار  ت ثرهالقرار وصحتو نانونًا . أو بعدـ صحتو بسبب  ب حد عيوب القرار اإلداري . وا 

طرؽ الطعف فيو بدأت مرحمة قديدة تتعمؽ بآثار لحكـ الحكـ نيائيًا بعد استنفاد الخصـو ل
 ( .67وتنفيذه)
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 اإللغاءأهداف دعوى : الفقرة الثانية

عمى احتراـ نواعد القانوف القائمة والسارية المفعوؿ ، لذلؾ يتوقب  دولة الحؽ والقانوفتقـو 
كاـ اإللغاو أو عمى كافة سمطات الدولة احتراـ تمؾ القواعد القانوني حتى تمغى او تعدؿ وفؽ أح

المراقعة ، وبالتالي يتعيف عمى اإلدارة العامة احتراـ القواعد القانونية بغض النظر عف مصدرىا 
 سواو كانت مكتوبة أـ غير ذلؾ .

 اإللغاء: تحديد أهداف دعوى أوال

مخالفة اإلدارة ألحكاـ نانونية يعتبر مف األمور الواردة وىي ممكنة سواو كانت  أفوال ةؾ 
مخالفة ونعت بحسف نية أـ بسوو نية. لكف الةيو المؤكد أنو ال يمكف ترؾ ىذه التصرفات تمؾ ال

غير المةروعة دوف قزاو نانوني يونف عمييا بسبب ما ينطوي عميو ذلؾ مف مقافاة ألسس الدوؿ 
ىا القانونية. كما أف ترؾ اإلدارة تتصرؼ كيفما تةاو ، يقودىا إلى التحكـ واالستبداد . لذا يتعيف رد

دائما إلى طريؽ الصواب ، ال سيما إذا تمسكت بمخالفة القانوف القائـ . ومف ىنا تظير أىمية 
دعوى اإللغاو باعتبارىا األداة القانونية الوحيدة التي وضعيا المةرع تحت تصرؼ األفراد لممطالبة 

 ( .68بالحكـ بعدـ صحة القرارات اإلدارية غير المةروعة )

اإلداري العماني عف أىداؼ القضاو باإللغاو حيف نضت ب ف وند عبرت محكمة القضاو 
"مفاد عدـ الصحة ليس ىو فقط إلغاو القرار المطعوف فيو المقضي ب لغائو أو بعدـ صحتو مف 
نما ىو إلغاو العممية كميا التي صدر بة نيا  تاريخ صدوره مف ما يترتب عمى إصداره مف آثار ، وا 

القرار المطعوف فيو ذاتو وكؿ ما يترتب عمى إصداره مف آثار  القرار المطعوف فيو ، بما في ذلؾ
إلصدار القرار  دتبحيث يعود الحاؿ إلى ما كاف عميو الوضف نبؿ اتخاذ اإلقراوات التي مي

المقضي ب لغائو أو بعدـ صحتو . ثـ تقـو القية اإلدارية المختصة مف قديد بمعاودة اتخاذ 
 ( .69المطموب تارة أخرى وفقًا لمقواعد القانونية الصحيحة")اإلقراوات الألزمة الستصدار القرار 
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 ( .190ٚ191( اٌّوعغ اٌَبثك )ص/1ٚ2َ ،َ.اٌّجبكب اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّؾىّخ )30/1/2002/ق( ثزبه٠ـ 14اٌلػٜٛ هلُ ) 
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 اإللغاء: تجميات أهداف دعوى ثانيا

تتقمى أىداؼ دعوى مراقعة القرارات اإلدارية ،في كوف األحكاـ الصادرة بة نيا يمكف 
بو محكمة القضاو اإلداري في إحدى نضت  تنفيذىا عمى المستوى االبتدائي،وذلؾ وفؽ ما 

األصؿ ىو أف أحكاـ محكمة القضاو اإلداري نابمة لمتنفيذ بمقرد صدورىا حتى لو " أحكاميا 
كانت نابمة لمطعف عمييا ، ف حكاـ الدوائراالبتدائية نابمة لمتنفيذ بمقرد صدورىا حتى لو طعف فييا 
باالستئناؼ ، ألف االستئناؼ ليس لو أثر وانؼ لمحكـ المست نؼ ، وبالتالي ال يقوز ونؼ تنفيذىا 

نافذة بمقرد صدورىا  االستئنافيةبونؼ تنفيذىا وأحكاـ الدائرة  االستئنافيةذا أمرت الدائرة إإال  ،
 ألنيا أحكاـ نيائية وال يقوز الطعف عمييا ب ي طرؽ مف طرؽ الطعف العادية" .

ويكوف الحكـ ب لغاو القرار اإلداري إما إلغاو كمي أو إلغاو قزئي ، وند أفتت لقاف القسـ 
ري لمفتوى والتةريف بمقمس الدولة المصري ب نو "ومف حيث المسمـ بو أف حقية األحكاـ االستةا

الصادرة باإللغاو وىي حقية عينية كنتيقة طبيعية إلعداـ القرار اإلداري في دعوى ىي اختصاـ 
لو في ذاتو ، إال أف مدى اإللغاو يختمؼ بحسب األحواؿ ، فقد يكوف ةامأًل لقميف أقزاو القرار 

ا ىو اإللغاو الكامؿ وند يقتصر اإللغاو عمى قزو منو دوف بانية ، وىذا ىو اإللغاو القزئي . وىذ
ونضى البياف أف مدى اإللغاو أمر يتحدد بطمبات الخصـو وما تنتيي إليو المحكمة في نضائيا 
ف ذا صدر الحكـ باإللغاو كميًا كاف أو قزئيًا ف نو يكوف حقة عمى الكافة ذلؾ أف الخصومة 

لحقيقية في الطعف باإللغاو تنصب عمى القرار اإلداري في ذاتو وتستند عمى أوقو عامة كعدـ ا
االختصاص أو وقود عيب في الةكؿ أو إساوة استعماؿ السمطة ، وكؿ وقو منيا ىو مف العموـ 
في حالة نبوؿ الطعف مما يقعؿ القرار المطعوف فيو باطأًل ليس بالنسبة لمطاعف وحده بؿ لمكافة 

 ( .70و بطألف مطمؽ" )في
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اٌمَططُ االٍزشططبهٞ ٌٍفزططٜٛ ٚاٌزشططو٠غ ثّغٍططٌ اٌلٌٚططخ اٌّظططوٞ ٌٍَططٕٛاد اٌضّب١ٔططخ ٚاٌؼشططو٠ٓ ٚاٌزبٍططؼخ  ِغّٛػططخ اٌّجططبكب اٌمب١ٔٛٔططخ اٌزططٟ لوهرٙططب ٌغططبْ

ئكاهح اٌفزٜٛ ٌٛىاهاد اٌّب١ٌخ ٚاٌزغبهح اٌقبهع١طخ ٚاٌزّط٠ٛٓ ٚاٌزأ١ِٕطبد )فزطٜٛ  –َ( اٌٍغٕخ اٌضبٌضخ 9/1976ئٌٝ آفو/-1/10/1973ٚاٌؼشو٠ٓ ٚاٌضالص١ٓ ِٓ )

 +اٌّىزت اٌّظوٞ  –لؼبء اإلٌغبء أِبَ ِغٌٍ اٌلٌٚخ  –( أٔظو ك.ػيد أؽّل ٠ٍٛف 26/11/1973ََ(ثزبه٠ـ 1984هلُ)

 ( .28َ()ص/2005اٌمب٘وح ) –ٌإلطلاهاد اٌمب١ٔٛٔخ 
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 اإلدارية المطمب الثاني: معيار تحديد دعوى مراجعة القرارات اإلدارية ومفهوم الخصومة

يرتبط تحديد والية القضاو اإلداري بالفصؿ في المنازعة اإلدارية ب حكاـ ونواعد 
االختصاص الوظيفي ليذا القضاو وفقا لما يقرره المةرع ،وذلؾ في ضوو تفسير القضاو في 
أحكامو المختمفة لمنصوص التةريعية المحددة ليذا االختصاص ،وتحميؿ الفقياو ليذه النصوص 

 وتمؾ األحكاـ ،توصيأل لمعيار تحديد المنازعات اإلدارية.

كما أف البحث في معيار المنازعة اإلدارية يرتبط بالبحث في أساس القانوف اإلداري وكذلؾ 
في فرنسا التي تعد دولة األصؿ في نة ة القضاو  في تحديد نطاؽ تطبيؽ ىذا القانوف،سيما

ف تعددت  اإلداري المستقؿ إلى قانب القضاو )العادي(،والذي يصطمح عميو القضاو المزدوج، وا 
قيات القضاو إلى قيتيف أو أكثر مثمما عميو الحاؿ في العديد مف الدوؿ نذكر منيا مصر 

التي تـ تةكيميا عمى إثر الثورة الفرنسية مف  مثأل.كما أنو منذ حرماف السمطة القضائية الفرنسية
صدار القانوف  لغاو المحاكـ التي كانت نائمة في ذلؾ الونت، وا   52– 14التعرض لإلدارة وا 

مف ىذا القانوف عمى أف "  11الخاص بالتنظيـ القضائي القديد آنذاؾ. فقد نصت المادة  1575ػ
ئؼ اإلدارية ،وليس لمقضاة أف يتعرضوا ب ية الوظائؼ القضائية مستقمة وتبقى منفصمة عف الوظا

ال كانوا مرتكبيف لقريمة الخيانة العظمى".  وسيمة مف الوسائؿ ألعماؿ الييآت اإلدارية ،وا 

ويعتبر ىذا النص ثمرة لمفكر السياسي الذي ساد فرنسا إباف نياـ الثورة ،والذي تبنى تفسيرا 
فصؿ العضوي بيف ىذه السمطات إلى قانب مختمفا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات مؤداه ضرورة ال

الفصؿ الوظيفي بينيا ،وبالتالي يتعيف فصؿ الييئات اإلدارية عف المحاكـ القضائية األخرى فأل 
 يتدخؿ أي منيا في ةؤوف األخرى.

 اإللغاءالفرع األول: معيار تحديد دعوى 

انونية معينة منذ نة تو حرص مقمس الدولة عمى عدـ التقيد في أدائو لميامو بنصوص ن
،ووضف نصب عينيو ضرورة التوفيؽ بيف مقتضيات النةاط اإلداري ودفف العمؿ اإلداري ب نصى 
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فعالية ممكنة تسمح لإلدارة بالدفاع عف المصمحة العامة في أفضؿ ظروؼ مناسبة وذلؾ مف 
 اإلداري.ناحية، وبيف كفالة أكبر حماية ممكنة لحقوؽ األفراد وصيانة حرياتيـ في مواقية النةاط 

كاف مف الضروري االعتراؼ ب مر وانف وىو  1655وند ترتب عمى ما تقدـ أنو بحموؿ عاـ 
أف مقمس الدولة بالرغـ مف صفتو اإلدارية إال أنو يمارس سمطة نضائية فعمية ،وكانت نراراتو 

ف لـ تكف كذلؾ مف الناحية القا نونية ،وعميو بمثابة األحكاـ القضائية النيائية مف الناحية العممية وا 
( بة ف مقمس الدولة ليؤكد استقأللو ب نو حرر "نراراتو" مف نيد 71) 1565مايو  52صدر نانوف 

ضرورة تصديؽ رئيس الدولة عمييا، ف صبح نضاؤه منذ ذلؾ التاريخ نضاو مبرما تماةيا ال يحتاج 
برما نيائيا ال في تنفيذه إلى تصديؽ رئيس الدولة عميو ،ف صبح نضاؤه منذ ذلؾ التاريخ نضاو م

يحتاج في تنفيذه إلى تصديؽ ،ولذلؾ أطمؽ عميو منذ ذلؾ الحيف اصطألح " القضاو المفوض" أو" 
 .72القضاو البات "

وند أدت حرية السمطة اإلدارية في اختيار القواعد القانونية تمق  إلييا لممارسة نةاطيا 
المصمحة العامة ،إلى أنو عند  اإلداري ،بما يتألوـ مف أىدافيا مف ممارسة نةاطيا   ،ويحقؽ

حدوث أية منازعات بصدد أوقو نةاطيا المختمفة ف نو يمـز معرفة القواعد القانونية التي تحكـ ىذه 
المنازعات، ف ذا ما رست اإلدارة نةاطيا وفقا لقواعد القانوف الخاص ،وقب إخضاع المنازعات 

ساؤؿ ،ما ىو المعيار المميز لقواعد القانوف المتعمقة بيذا النةاط لمقانوف الخاص ومف ىنا يثور الت
اإلداري عف نواعد القانوف الخاص؟،و مف ثـ وقب إخضاع المنازعات المتعمقة بيذا النةاط 

 لمقانوف المدني )أو التقاري بحسب األحواؿ( والختصاص القضاو العادي.

وقود القانوف  ويرتبط ىذا التساؤؿ ارتباطا وثيقا ب ساس القانوف اإلداري، أي بالسبب في
 اإلداري ومبرراتو، وبالتالي أسباب تطبيؽ القانوف اإلداري في أوقو نةاط اإلدارة.
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فقد تعددت المعايير التي التق  الفقو الفرنسي إلى األخذ بيا في إطار تحديد المنازعات 
اط اإلدارية،وذلؾ وفقا ألسس مختمفة منيا العضوي ومنيا الموضوعي الذي يتصؿ بالغاية مف النة

اإلداري ،أو ذلؾ الذي يتصؿ ب ساليب ممارسة ىذا النةاط ،حيث ظير في أوؿ األمر المعيار 
 العضوي ثـ أعقبتو المعايير األخرى.

وفي إطار المعيار العضوي لقد ثبت أف الفصؿ في المنازعات اإلدارية يستمـز المعرفة 
اكـ العادية بتكوينيا ليست نادرة الوثيقة بمقتضيات النةاط اإلداري ومتطمبات عمؿ اإلدارة، والمح

عمى تحقيؽ ىذه المعرفة عمى خألؼ القضاو اإلداري الذي يعمؿ في ذات الونت مستةارا لإلدارة 
تمق  إليو كمما استعصت عمييا مةكمة ،مما مكف رقالو مف التعرؼ عمى طبيعة المةكألت 

اإلبقاو عمى القضاو اإلداري  استمـز ىذا التمييز بطبيعة الحاؿ داإلدارية وكيفية مواقيتيا. ون
مستقأل ،باعتباره القضاو المتخصص القادر بما لو مف خبرة طويمة عمى اإللماـ بتفصيألت ىذا 

 (.73القانوف وقزئياتو بالرغـ مف عدـ تقنينو حتى اليوـ، واعتماده أساسا عمى األحكاـ القضائية)

ؾ المعايير الموضوعية وبخصوص المعايير الموضوعية تعددت األفكار والنظريات وكذل
التي تتناوؿ أساس القانوف اإلداري وتحديد اختصا القضاو اإلداري،إزاو ما تعرض لو القانوف 
اإلداري مف تطورات متألحقة تبعا لتطور الظروؼ اإلدارية والسياسية واالقتماعية واالنتصادية في 

 (. 74فرنسا ميد القانوف اإلداري)

 عيار السمطة اآلمرةفقرة األولى :معيار الهدف وملا

وسنحاوؿ التطرؽ إلى ىذيف المعياريف عمى أساس أنيما يدخألف صمف المعايير 
 الموضوعية، كؿ واحد منيما عمى حدة.
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  672ِطجؼخ كاه اٌفىو اٌؼوثٟ ،  ص  , 1976هاعغ ِإٌف ١ٍٍّبْ اٌطّبٚٞ     اٌمؼبء اإلكاهٞ ،اٌىزبة األٚي لؼبء اإلٌغبء     
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اٌمبْٔٛ اٌؼبَ ٠ّىٓ أْ  ثً هثّب أوضو ِٓ اٌٍَطبد اٌؼبِخ ، ٌىٟ رؼُ ثؼغ اٌزٕظ١ّبد اٌشؼج١خ ِضً األؽياة ا١ٌَب١ٍخ ،فٙٛ ٠وٜ أْ ِؼ١به أشقبص 

واهاد ٠ؾزٛٞ ِؼ١به اٌّوفك اٌؼبَ، وّب أٔٗ ٠إكٞ ئٌٝ افزظبص ِغٌٍ اٌلٌٚخ ثبٌٕظو لواهاد اٌٍَطخ اٌزشو٠ؼ١خ فٟ فظٛص رأك٠ت أػؼبئٙب ،ٚونٌه اٌم

 ٌٚخ . اٌظبكهح ِٓ األؽياة ا١ٌَب١ٍخ فٟ شإْٚ أػؼبئٙب .ثبػزجبه٘ب ٚفمب ٌزطٛهاد اٌؼظو ،عيءا ِٓ ا١ٌَٕظ اٌلٍزٛهٞ ٌٍل
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 أوال :معيار الهدف

ومفاده أنو إذا كاف العمؿ موضوع المنازعة يستيدؼ المصمحة العامة ،فيو مف األعماؿ 
اري دوف القضاو العادي ،بالفصؿ في المنازعات المتصمة اإلدارية التي تخضف لقواعد القانوف اإلد

بو، وعميو ال يكفي العتبار المنازعة اإلدارية أف يكوف أحد طرفييا قية إدارية ،بؿ يمـز أيضا أف 
 يكوف اليدؼ مف العمؿ اإلداري ىو تحقيؽ المصمحة العامة.

ونتيا، وحاقتيا إلى وند تعرض ىذا المعيار لمنقد نظرا لغموض فكرة المصمحة العامة ومر 
معيار قديد يوضح متى يحقؽ العمؿ الصادر عف اإلدارة مصمحة عامة، أي ما ىي العناصر أو 

 المقومات التي تتكوف منيا المصمحة العامة؟

ومف قية نقد أف اإلدارة في بعض األحياف تمق  إلى نواعد القانوف الخاص لممارسة 
ذلؾ تحقيؽ المصمحة العامة ،وفي مثؿ ىذه الحالة بعض أوقو نةاطيا اإلداري، إذا كاف مف ة ف 

ينعقد االختصاص لمقضاو العادي بالرغـ مف تحقؽ ىذا المعيار واستيداؼ اإلدارة لممصمحة 
 (.75العامة)

 ثانيا:معيار السمطة اآلمرة

عمى أساس أف اإلدارة ىي سمطة تتمتف بقدر مف السيادة في  ويقوـ معيار السمطة اآلمرة
قتضاىا حؽ األمر والنيي ب رادتيا المنفردة الممزمة لألفراد ،وىو حؽ ال يستطيف الدولة،تممؾ بم

األفراد مباةرتو ،ومف ثـ فيي تتخذ وضعا يختمؼ عف وضف األفراد ،وبالتالي يختمؼ عمميا 
ونةاطيا عف مثيمو الذي يقـو بو األفراد وفقا لمقانوف الذي يحكميا وترتيبا عمى ذلؾ ف ف القانوف ال 

حكامو السمطة اإلدارية ،كما أنيا ال تخضف كذلؾ لممحاكـ العادية التي تطبقو ،ما لـ يخضف أل
تتصرؼ اإلدارة تقاه األفراد ،دـو أف تمارس حؽ األمر أو النيي ،وتقبؿ التعامؿ معيـ عمى أساس 
القانوف الخاص الذي يخضعوف لو،وبالتالي توافؽ عمى الخضوع عند عرض النزاع عمى المحاكـ 

 ية العادية.القضائ
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ىذا االزدواج في وضف اإلدارة عند مباةرتيا العمؿ اإلداري وممارستيا لنةاطيا، ودفف 
الفقياو الفرنسييف في النصؼ الثاني مف القرف التاسف عةر إلى التمييز بيف أعماؿ السمطة اآلمرة 

التي ت مر وتنتيي وأعماؿ اإلدارة العادية،ففي األعماؿ األولى تظير اإلدارة بمظير السمطة العامة 
وتستعمؿ سمطتيا وسمطانيا ،ومف تـ تخضف في ىذه الحالة لقواعد استثنائية أي نواعد القانوف 
اإلداري ،والختصاص القضاو اإلداري دوف القضاو المدني الختألؼ ىذه األعماؿ عف تمؾ التي 

 يمارسيا األفراد ،أما بصدد األعماؿ الثانية ف ف اإلدارة

اليب وفي ذات الظروؼ التي يمارس فييا اختصاص القضاو اإلداري ، وعميو تمارسيا بنفس األس
يختص بالنظر في المنازعات المتعمقة بيا القضاو العادي،نظرا ألف اإلدارة تمارس األعماؿ 
بصفتيا ةخصا عاديا مثميا في ذلؾ مثؿ األفراد ،مما يعد إىدارا الستقألؿ اإلدارة عمى القضاو 

 (.76لة يطبؽ عمييا القانوف الخاص الذي يخضف لو كافة األفراد العادييف)العادي، وفي ىذه الحا

وبالرغـ مف وضوح وبساطة ىذا المعيار ،إال أف إعمالو يؤدي إلى خروج كثير مف األعماؿ 
القانونية التي ليا طبيعة مختمطة فتكوف في بعض قوانبيا مف طبيعة األعماؿ العادية التي يقرييا 

األخرى تتضمف بعض عناصر السمطة العامة اآلمرة ،مف نطاؽ تطبيؽ  األفراد وفي قوانبيا
القانوف اإلداري ،ومثاؿ ذلؾ العقود اإلدارية التي تقـو عمى أساس الرضا مثميا في ذلؾ مثؿ العقود 
التي يبرميا األفراد ،ومف ذلؾ ف نيا تتضمف ةروطا استثنائية تميز اإلدارة عف الطرؼ اآلخر 

ميا في مركز أسمى منو ،مما يستمـز إخضاعيا لقواعد القانوف اإلداري المتعاند معيا، وتقع
 ،وكذلؾ الحاؿ بصدد إدارة الدولة ألمواليا. 

 الفقرة الثانية: معيار اإلدارة العامة ومعيار المرفق العام

إذا كانت فكرة التمييز بيف أعماؿ اإلدارة العامة والمرفؽ العاـ متداخمة، ف ف التمييز بيف 
لسمطة اآلمرة وأعماؿ اإلدارة العادية، ند لقيت ت ييدا واضحا مف قانب غالبية الفقو خألؿ أعماؿ ا

النصؼ الثاني مف القرف التاسف عةر ،إال أف القضاو اإلداري الفرنسي رأى أف يسمؾ اتقاىا آخر 
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ؽ إلى التمييز بيف ما يطم-يساند قانب مف الفقو–ولكنو يقـو عمى ذات الفكرة ،حيث ذىب القضاو 
 عميو أعماؿ اإلدارة العامة وأعماؿ اإلدارة الخاصة.

 أوال: معيار اإلدارة العامة

ويستند ىذا المعيار إلى أف اإلدارة ند تمق  أحيانا إلى استخداـ نفس األساليب والوسائؿ التي 
يستعيف بيا األفراد عند ممارستيـ  لنةاطيـ الخاص،وفي ىذه الحالة ال يوقد مبرر لتطبيؽ نانوف 

اري متميز عف القانوف الخاص،أو لقاضي متخصص لمفصؿ في المنازعات التي تنة  عف عمؿ إد
 (.77اإلدارة في ىذه الحالة)

أما حيث تمق  اإلدارة إلى أساليب مغايرة لألساليب التي يتبعيا األفراد في ممارسة نةاطيـ  
ة،مما يبرر تطبيؽ الخاص.فيذا يعني أف اإلدارة تتبف أسموب مختمؼ ىو أسموب اإلقارة الخاص

القانوف المتميز والمختمؼ عف القانوف الخاص ،أي القانوف اإلداري،وبالتاليينعقد االختصاص 
بالفصؿ في المنازعات التي تثيرىا أعماؿ اإلدارة في ىذه الحالة لمقضاو اإلداري وليس لممحاكـ 

 (.78القضائية العادية)

سابقو رغـ تةابييما الواضح ،إال أنو لـ  وبالرغـ مف أف ىذا المعيار يبدو أكثر اتساعا مف
يكتب ليذا المعيار النقاح والترقيح لدى الفقو ،خاصة مف ظيور معيار المرفؽ العاـ واتقاه معظـ 
الفقو إلى اعتنانو في ذلؾ الونت ،باعتباره أساسا فنيا صالحا لبناو القانوف اإلداري ،وبالتالي معيارا 

 التي يختص بنظرىا والفصؿ فييا القضاو اإلداري.عاما لتحديد المنازعات اإلدارية 

ولعؿ أىـ أوقو نقد ىذا المعيار أنو ال يحدد عمى وقو الدنة مظاىر االختألؼ بيف أسموبي 
اإلدارة العامة واإلدارة الخاصة، أو بةكؿ واضح بيف وسائؿ القانوف العاـ ووسائؿ القانوف الخاص 

 الواقب تطبيقيا.
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 امثانيا: معيار المرفق الع

في أواخر القرف التاسف عةر بدأ القضاو والفقو في فرنسا في االتقاه إلى ربط القانوف 
اإلداري،ومف ثـ اختصاص القضاو اإلداري بفكرة المرفؽ العاـ، وباعتباره موضوع النةاط اإلداري 
وغرضو ،وذلؾ ت سيسا عمى أف عمة وقود الدولة ىي أداو الخدمات لألفراد ولتحقيؽ ىذه العمة 

مق  الدولة إلى إنامة مةروعات عامة تتمثؿ في المرافؽ العامة التي تنةئيا اإلدارة وتقـو بتنظيميا ت
 وتسييرىا بيدؼ تحقيؽ النفف العاـ لألفراد.

ونظرا لعدـ مألومة نواعد القانوف الخاص التي وضعت لتنظيـ وحكـ المةروعات الفردية،لحكـ 
والوفاو بغايتيا ،ف نو مف المحتـ أف توقد نواعد خاصة المرافؽ العامة وتمكينيا مف أداو واقبيا 

مألئمة لحكـ المرافؽ العامة مف حيث تنظيميا ونةاطيا وغايتيا ، تستطيف اإلدارة بمقتضاىا 
تحقيؽ المصالح العامة وتغميبيا عمى مصالح األفراد إذا تعارضا معا،وىو ما يعني تدعيـ المرافؽ 

 (.79األفراد) العامة بامتيازات ال نظير ليا عند

ىذه القواعد القانونية الخاصة تكوف في مقموعيا نواعد القانوف اإلداري ،وبذلؾ يرتبط ىذا 
 (.80القانوف بالمرافؽ العامة التي تعتبر أساس وقوده وبالتالي محؿ تطبيقو)

وىكذا ف ف العمة مف نة ة القانوف اإلداري وفقا ألنصار ىذا المعيار ىي أنو يرتبط بالمرافؽ 
امة،التي ترتبط بدورىا بتحقيؽ النفف العاـ والمصمحة العامة،ومف ثـ تحتاج معو ىذه المرافؽ إلى الع

وقود نظاـ نانوني استثنائي لعدـ كفاية مألومة القانوف الخاص الذي يحكـ عألنات األفراد فيما 
يـ بينيـ عمى أساس المساواة بيف أطراؼ ىذه العألنات ،وىي أطراؼ تيدؼ إلى تحقيؽ مصالح

الخاصة ،وعمى ذلؾ يتعيف أف يحكـ المرافؽ العامة نواعد نانونية مختمفة تكفؿ الضمانات 
واالمتيازات الألزمة لتحقيؽ المصمحة العامة أو النفف العاـ،وىذه ىي نواعد القانوف اإلداري ،فكؿ 

وـ توزيف ما يتعمؽ إذف بتنظيـ المرافؽ العامة يدخؿ في نطاؽ تطبيؽ القانوف اإلداري ،ومف ثـ يق
االختصاص بيف القضاو اإلداري والمحاكـ العادية عمى التفرنة بيف ما يتعمؽ بالمرافؽ العامة مف 
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ناحية،ونةاط اإلدارة الخاص الذي ال يتصؿ بالمرافؽ العامة مف ناحية أخرى،حيث تخضف األولى 
 الختصاص  القضاو العادي الذي يطبؽ عمييا كقاعدة عامة  نواعد القانوف الخاص.

ووفقا لما تقدـ تكوف فكرة المرفؽ العاـ ىي الفكرة المركزية ،أو حقر الزاوية ونقطة االرتكاز 
،التي تدور حوليا كؿ مبادئ القانوف اإلداري ،والتي يت سس عمييا بالتالي اختصاص القضاو 

تمتقي اإلداري بالفصؿ في المنازعات اإلدارية ،''إذ يغدو نزاعا إداريا كؿ نزاع ينطوي عمى مس لة 
 بنةاط المرافؽ العامة''.

 ولعؿ أىـ العيوب واالنتقادات التي لحقت بمعيار المرفؽ العاـ ما يمي:

ػ نصور المعيار حيث ال يستوعب كؿ مظاىر النةاط اإلداري الذي ال يقتصر عمى إدارة 1
المرافؽ العامة،إذ يةمؿ أيضا نةاط الضبط اإلداري،عألوة عمى أنو يمكف تحقيؽ اليدؼ مف 

لمرافؽ العامة عف طريؽ مساندة المةروعات الخاصة وتدعيميا لتحقيؽ النفف العاـ دوف تحويميا ا
 إلى مرافؽ عامة.

ػ عدـ كفاية المعيار لتحديد اختصاص القضاو اإلداري نظرا لخضوع بعض المرافؽ مف  5
تي تنة  بعض النواحي لقواعد القانوف الخاص واختصاص القضاو العادي بالنظر في المنازعات ال

بصددىا، ومثاؿ ذلؾ العقود التي تبرميا اإلدارة بصدد النةاط المرافؽ العامة دوف أف تضمنيا 
ةروط خاصة أو استثنائية وىو ما ينفي عنيا صفة العقد اإلداري ويخرقيا بالتالي مف اختصاص 

 (.81القضاو اإلداري ومف نطاؽ تطبيؽ القانوف اإلداري)
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ة ىذا االنتقاد ظيور المرافؽ االنتصادية التي تفضؿ اإلدارة إخضاعيا وند ضاعفت مف حد
ألحكاـ القانوف الخاص تحقيقا لممصمحة العامة، وانتةار موقو لت ميـ المةروعات االنتصادية 

 (.82الخاصة دوف أف يترتب عمى ذلؾ بالضرورة إخضاعيا لنظـ القانوف العاـ واإلدارة العامة)

يعترؼ أنصار فكرة المرفؽ العاـ بيذا النقد باعتباره قوىر أزمة  وعمى خألؼ النقد األوؿ،
 المرافؽ العاـ، ومف ثـ يسمموف ب ف المرفؽ العاـ لـ يعد ىو المعيار في تحديد

اختصاص مقمس الدولة ،ولـ يعد باإلمكاف القوؿ ''إف ىذا مرفؽ عاـ فمتحكمو بصفة عامة 
 كقاعدة عامة لممحاكـ اإلدارية. –ازعاتو مبادئ القانوف اإلداري،وليكف االختصاص بكؿ من

كما أنو لـ يعد باإلمكاف القوؿ أنو حيث يوقد المرفؽ العاـ ينتفي تطبيؽ القانوف الخاص 
 وينتفي اختصاص المحاكـ العادية. 

ولعؿ أبرز ما يؤخذ عمى معيار المرفؽ العاـ أف أنصاره يتقاىموف تماما فكرة السمطة العامة 
منطقية ال ةؾ فييا،ولذلؾ لق  كثير مف أنصار معيار المرفؽ العاـ إلى ،وىي فكرة حقيقية و 

محاولة تألفي أوقو النقد والعيوب التي وقيت إلى نظرية المرفؽ العاـ،بالقوؿ ب ف وقود المرفؽ 
ف كاف ةرطا ضروريا النعقاد اختصاص القضاو اإلداري وتطبيؽ أحكاـ القانوف اإلداري،  العاـ وا 

الةرط الوحيد والكافي لذلؾ، وعميو يمـز أف يةترط أيضا أف يدار المرفؽ العاـ  إال أنو ليس دائما
ب سموب القانوف العاـ،وىو ما يعني في حقيقة األمر استخداـ أساليب السمطة العامة في نةاط 

ف رفض أنصار فكرة المرفؽ العاـ االعتراؼ بذلؾ.  المرفؽ العاـ ،وا 

 ية وموقف المشرع منهاالفرع  الثاني : مفهوم الخصومة اإلدار 

وتطمؽ تسمية حاالت أو أسباب افتتاح دعوى مراقعة القرارات اإلدارية عمى مختمؼ أو 
المخالفات التي توصـ العمؿ اإلداري والتي يترتب عنيا بالضرورة إلغاو المقرر اإلداري التنفيذي 
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اإلدارية ،ومف ىنا  المعيب،كما أف دعوى مراقعة القرارات اإلدارية تكوف ،حينما توقد الخصومة
 (.83سنحاوؿ التطرؽ لمفيوـ الخصومة اإلدارية في فقرة أولى وفي فقرة ثانية مونؼ المةرع منيا)

 الفقرة األولى: مفهوم الخصومة اإلدارية

حظيت الخصومة اإلدارية باىتماـ المةرع والقضاو اإلداري العماني عمى عكس بعض الدوؿ 
يةيف استخداـ الطعوف أو الطمبات أو الدعاوى ، أو التي ال تستخدـ ىذا المصطمح ، حيث 

المنازعات بداًل عنيا . ولـ يرد ذكرا لمخصومة اإلدارية في أي بند مف بنود نوانيف المحاكـ اإلدارية 
(. ولعؿ دليؿ اىتماـ المةرع العماني بالخصومة اإلدارية في السمطنة ىو ما نصت عمييا 84فييا )

( ، األمر الذي ترتب عميو وقود مفيوـ محدد وواضح 85) ( مف نانوف المحكمة6المادة )
لمخصومة اإلدارية يعكس أوقو تفردىا عف نظيرتيا العادية مف قية ويبيف خصائصيا الذاتية التي 
تميزىا عف غيرىا مف االصطألحات األخرى مف قية ثانية . والخصومة اإلدارية عبارة عف نزاع 

ألنؿ أحدىما ذو مصمحة فيما يطمب ، واآلخر تكوف أو تعارض في المصالح بيف طرفيف عمى ا
 مصمحتو في نكراف ذلؾ أو دحضو وىو يكتسب الصفة اإلدارية باقتماع أحد ةرطيف :

 : أف يكوف أحد أطراؼ الموضوع إداريًا ، أي مف أةخاص القانوف العاـ. أوليماػ 

العاـ وبمناسبة  أف يكوف التصرؼ أو العمؿ ناـ بو ةخص مف أةخاص القانوف وثانييما :ػ 
 ( . 86إدارة مرفؽ عاـ )

وعرفت نفس محكمة القضاو اإلداري الخصومة اإلدارية في حكـ آخر ب نيا "حالة نانونية تنة  
أحدثتو مف أضرار أو مف منازعة طرؼ ألحدى القيات اإلدارية العامة فيما أصدرتو مف نرارات أو 
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اٌزطٟ رٕطلهط ػطّٓ  ( ِٓ لبْٔٛ اٌّؾىّخ رض١و علالً فم١ٙبً ِٕن رطبه٠ـ اٌؼّطً ثمبٔٛٔٙطب ، ؽ١طش أْ ل١طبَ اٌّشطوع ثطنوو اٌقظطِٛبد6اٌغل٠و ثبٌنوو أْ اٌّبكح ) 

( ِطٓ إٌظطبَ األٍبٍططٟ ٌٍلٌٚطخ ثبٔؼمطبك اٌٛال٠طخ ثٕظطو إٌّبىػططبد 67ٚال٠طخ اٌّؾىّطخ ػٍطٝ ٍطج١ً اٌؾظطو ال اٌّضططبي ثٙطب ، لطل عطبء ِقبٌفطب ٌٍّمظططٛك ِطٓ اٌّطبكح )

ؽطل ، ٚٔطوٜ ٚفمطبً ٌٍمبػطلح اٌفم١ٙطخ "ثطأْ اإلكاه٠خ ٌٍلائوح أٚ اٌّؾىّخ اٌقبطخ ثبٌفظً فٟ اٌقظِٛبد اإلكاه٠طخ ، ٚاٌطنٞ ٚهك ثشطىً ِطٍطك غ١طو ِم١طل ثم١طل أٚ 

( ٠مؼطٟ ثبفزظطبص اٌمؼطبء اإلكاهٞ اٌؼّطبٟٔ 6اٌّطٍك ػٍٝ ئؽاللٗ ِب ٌُ ٠م١ل" . ٚ٘ٛ ِب ٠ؾزبط ئٌٝ ئػبكح ٔظو ِٓ اٌّشوع ، ئِب ثاػبفخ ثٕطل عل٠طل ٌٍّطبكح )

طخ اٌمؼبئ١خ فٟ اٌجالك ٌزموأ ))ف١ّب ػطلا اٌقظطِٛبد اإلكاه٠طخ اٌزطٟ ( ِٓ لبْٔٛ ا8ٌٍَثَبئو إٌّبىػبد اإلكاه٠خ ، أٚ اإلٍزؼبػخ ػٓ مٌه ثزؼل٠ً ٔض اٌّبكح )

 رقزض ثٙب ِؾىّخ اٌمؼبء اإلكاهٞ ، رقزض اٌّؾبوُ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘نا اٌمبْٔٛ ثبٌؾىُ فٟ اٌلػبٜٚ اٌّل١ٔخ ٚاٌزغبه٠خ ..ئٌـ(( .
86

-3()ص/2007كاه اٌغبِؼططخ اٌغل٠ططلح ٌٍٕشططو )اإلٍططىٕله٠خ() –قظططَٛ أمؼططبء اٌقظططِٛخ اإلكاه٠ططخ ثططبإلكاهح إٌّفططوكح ٌٍ –أٔظططو ك.ِؾّططل ثططبٟ٘ أثططٛ ٠ططٌٛٔ  

 ( .28ٚ29اٌّوعغ اٌَبثك )ص/ –(. أٔظو ونٌه ك.ػجلاٌؾى١ُ فٛكٖ 12ص/
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صومة نضائية إذا ما اتصمت ب حدى المحاكـ إخألؿ بالتزاماتيا العقدية أو غيرىا وتصبح ىذه الخ
، أو دخمت في واليتيا بدعوى أو عريضة تحيؿ الحالة القانونية الناةئة عف المنازعة بيف طرفييا ، 

 ( . 87إلى عألنة بينيما مف قية وبيف المحكمة مف قية أخرى")

ا واستمراره ونضت المحكمة في حكـ آخر ب ف "مناط الخصومة القضائية نياـ نزاع بيف طرفيي
ف فقداف ىذا المناط ونت إنامتيا يوقب القضاو بعدـ مف الخصومة  إلى حيف الفصؿ فييا ، وا 

ف فقدانو أثناو نظرىا يوقب الحكـ باعتبار الخصومة منتيية ومف  حيث أنو لما تقدـ كنبوليا وا 
مؼ بيانو وكاف الثابت أف القرار المطعوف فيو الصادر بتخفيض معاش المدعي ند تـ سحبو كما س

عمى ىذا النحو تكوف ند  دعوىوأنو لـ تعد ثمة خصومة بينو وبيف المدعي عمييما ، ومف ثـ ف ف ال
( . وفي حكـ 88أصبحت غير ذات موضوع ، مما يتعيف معو الحكـ باعتبار الخصومةمنتيية )

مماثؿ نضت المحكمة أيضًا ب نو مف "الثابت مف مذكرة ةرطة عماف السمطانية في ردىا عمى 
الدعوى وكذلؾ مف خطاب المفتش العاـ لمةرطة والقمارؾ الموقو إلى المدعي العاـ نياـ القية 

ـ الصادر ب بعاد المدعي عف البألد 57/7/5551اإلدارية بسحب القرار المطعوف فيو بتاريخ 
وىو  –واعتباره ك نو لـ يكف ومف حيث أف القرار المطعوف فيو الصادر ب بعاد المدعي عف البألد 

حؿ الدعوى ند تـ سحبو اعتبارًا مف تاريخ صدوره ، ف ف القية اإلدارية تكوف بذلؾ ند استقابت م
لطمبات المدعي ولـ تعد ثمة خصومة بينو وبينيا . ومف ثـ تكوف القضية ند أصبحت غير ذات 

 ( .89موضوع مما يتعيف معو الحكـ باعتبار الخصومة ةبو منتيية") 

 نهامالفقرة الثانية:موقفالمشرع  

مف  سواو في المغرب أو في بعض الدوؿ المقارنة  عمى مقموعةنبؿ تناوؿ مونؼ المةرع 
بما أنره الفقو والقضاو اإلداري ب نو يفترض أف كؿ نرار  كذلؾ التذكير بحيث يقب سانيد  ،األ

 إالي مراقعة القرار اإلدار  يمكفوال .إداري يعتبر مةروعا وصادرًا وفقًا لما تقتضيو نواعد القانوف
ه بعدـ مةروعيتو ومخالفتو لمقانوف وبسبب وقود أحد عيوب عدـ المةروعية بالقرار أف يثبت إدعا
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 ( .107( اٌّوعغ اٌَبثك )ص/1ٚ2)–َ .ِغّٛػخ اٌّجبكب اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّؾىّخ 2/7/2001(ق ثزبه٠ـ 1( ٌَٕخ )6اٌلػٜٛ هلُ ) 
88

 ( .121( اٌّوعغ اٌَبثك )ص/1ٚ2َ ، ِغّٛػخ اٌّجبكب اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّؾىّخ )15/4/2002ق( ثزبه٠ـ 18/1اٌلػٜٛ هلُ ) 
89

 ( .209اٌّوعغ اٌَبثك )ص/ –ِغّٛػخ اٌّجبكب اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّؾىّخ  –َ َ 15/4/2002(ق ، ثزبه٠ـ 2( ١ٌٕخ)21اٌلػٜٛ هلُ ) 
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. ذلؾ أف ىناؾ نرينة نانونية عامة تفترض صحة ومةروعية القرارات اإلدارية التي تصدرىا اإلدارة 
لكف ىذه القرينة العامة، أي أف نرارات اإلدارة تتمتف بقرينة الصحة والمةروعية في آف واحد ، و 

( .  90نابمة إلثبات العكس مف قانب الطاعف ) وأنيا ؿ القواعد العامة في القرائف القانونيةحم
حسب الرأي  –وترتبط العيوب التي يمكف أف تةوب القرار اإلداري بعناصر القرار اإلداري ، الذي 

المنفردة لسمطة إدارية  أف لو ركف وحيد ىو اإلرادة ، أي اإلرادة –( الراقح لدينا  91الفقيي )
بقصد إحداث أثر نانوني معيف ، بحيث إذا لـ تتوافر ىذه اإلرادة بةروطيا المنوه عنيا تخمؼ 
وقود القرار اإلداري ذاتو ،  دوف أف يمنف ذلؾ مف القوؿ باختصاص القضاو اإلداري عمومًا 

 . وقود خصومة إداريةوبالتالي اإلنرار ب منازعة إداريةلكونو يتعمؽ ب ىذا الطمب في نظرالب

( السائد وىو 92يقـو بتحميؿ عناصر القرار اإلداري عطفًا عمى تعريفو الفقيي والقضائي ) و
بما ليا مف سمطة  ةإرادتيا الممزم ر عفيبعلمت"إفصاح اإلدارة في الةكؿ الذي يتطمبو القانوف 

اف ذلؾ ممكنًا وقائزا بمقتضى القوانيف والموائح ، وذلؾ بقصد إحداث أثر نانوني معيف ، متى ك
ركف )اإلرادة( يبرز كركف ال غنى  أفنانونًا ، وكاف الباعث عميو ابتغاو مصمحة عامة" ، سنقد 

عنو لوقود القرار وانعقاده ، وىو ركف ال يختمؼ مف نرار إلى آخر . ويةترط فيو أف تكوف اإلرادة 
انوني معيف . أما بقية العناصر لإلدارة وأف تكوف ىذه اإلرادة ممزمة والقصد منيا إحداث أثر ن

ف نيا ند تختمؼ مف نرار إلى آخر وذلؾ بحسب ما ند يفرضو القانوف بة نيا مف ةروط ، تعد إذا 
 تحققت مف ةروط صحة أو مةروعية القرار وليست مف ةروط وقوده أو انعقاده وذلؾ كما يمي :

ع واستمـز إلصدار القرار ةكؿ بالنسبة لعنصر الةكؿ : ف نو ال يتقيد إال إذا تدخؿ المةر  –أ 
معيف أو إقراوات محددة ، حيث تغدو ىذه القيود مف ةروط صحة القرار ومةروعيتو وال عألنة 
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-َ(2000كاه اٌّطجٛػطبد اٌغبِؼ١طخ االٍطىٕله٠خ ) –ٚاٌزؼط٠ٛغ ٚاٌّظطبٌُ لؼطبء اإلٌغطبء  –اٌىزطبة اٌضطبٟٔ  –اٌمؼطبء اإلكاهٞ  –ك.ِؾّل هفؼطذ ػجطلاٌٛ٘بة 

 ( .94)ص/
91

 –أىك.ٍطبِٟ عّطبي اٌطل٠ٓ ، أٔظطو ِإٌفطٗ )أططٛي اٌمطبْٔٛ اإلكاهٞ ٌلٌٚطخ األِطبهاد  -ِٓ ث١ٓ اٌفمٙبء اٌن٠ٓ ٠زجٕطْٛ ٘طنا اٌّٛلطف ٔطنوو ػٍطٝ ٍطج١ً اٌّضطبي : 

أٔظططو ِإٌفططٗ )كػططٜٛ اإلٌغططبء أِططبَ  –( ،ٚك.ِؾّططل ِططب٘و أثططٛ اٌؼ١ٕطط١ٓ 246-241()ص/1994بْ ، كثططٟ )اٌىزططبة اٌضططبٟٔ ، ِطططبثغ اٌج١طط –ٔظو٠ططخ اٌؼّططً اإلكاهٞ 

( ، فطٟ ؽط١ٓ ٠ٛعطل فمٙطبء آفطوْٚ ِطُٕٙ عطٛهعٟ شطف١ك ى٠طلاْ ، اٌطنٞ 18-16( )ص/1998اٌىزبة األٚي ) -اٌمؼبء اإلكاهٞ ، شوٚؽ لجٛي كػٜٛ اإلٌغبء ) 

)اٌَطجت ٚاٌّؾطً ٚاٌغب٠طخ ( أِطب )اإلفزظطبص ٚاٌشطىً( فّٙطب ِطٓ شطوٚؽ ططؾخ اٌمطواه ، ال ِطٓ أهوبٔطٗ . أٔظطو ٠وٜ ثأْ أهوبْ اٌمطواه اإلكاهٞ صالصطخ فمطؾ ٘طٟ 

 ( .774-723َ()ص/2004ِطبثغ كاه إٌٙؼخ ، اٌمب٘وح اٌطجؼخ اٌواثؼخ ) –كب اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ اإلكاهٞ( اٌىزبث١ٓ األٚي ٚاٌمبٟٔ بِإٌفٗ )اٌّج
92

–( 1236()ص/12(ق ، اٌّغّٛػطخ اٌَطٕخ )12( ٌَطٕخ )674اٌمؼط١خ هلطُ ) –َ ٠2/9/1967طخ اٌؼ١ٍطب )ِظطو( فطٟ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي هاعغ اٌّؾىّخ اإلكاه 

اٌٍٛط١ؾ فطٟ كػطٜٛ ئٌغطبء  –( ٔمال ػٓ أ.ك.ٍبِٟ عّبي اٌل٠ٓ 10( هلُ )75()ص/15(ق ، ِغّٛػخ إٌَخ )23( ٌَٕخ )433اٌمؼ١خ ) –َ 27/1/1967ٚفٟ 

(ق .ً ، 3( ٌَطٕخ )19( .وّب رج١ٕطذ ِؾىّطخ اٌمؼطبء اإلكاهٞ اٌؼّطبٟٔ ٘طنا اٌزؼو٠طف رمو٠جطبً فطٟ كػطٜٛ هلطُ )111اٌّوعغ اٌَبثك )ص/ –اٌمواهاد اإلكاه٠خ 

 ( .241( اٌّوعغ اٌَبثك )ص/3ٚ4ِغّٛػخ اٌّجبكب اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّؾىّخ ) –َ 20/3/2004ثزبه٠ـ 
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ليا بوقوده أواعتقاده  بحيث انو في حالة عدـ تدخؿ القانوف في ىذا الة ف ، ف ف كؿ ما يحمؿ 
 ى نرار إداري .معنى اتقاه إرادة اإلدارة إلى إحداث أثر نانوني إنما ينطوي عم

وبالنسبة لعنصر االختصاص : ف نو يكفي في األصؿ اف يعد كؿ تعبير عف إرادة  –ب 
اإلدارة ممف يممؾ التعبير عنيا مف القرارات اإلدارية ، غير أنو نظرًا لضخامة القياز اإلداري 

اإلدارة  واتساع أوقو نةاطو واختصاصاتو ، ف ف المةرع يتدخؿ لتوزيف صألحية التعبير عف إرادة
االختصاص . وعميو يولد القرار أو  بيف مختمؼ األقيزة اإلدارية وموظفييا بحسب طبيعة النةاط

اإلداري وينعقد إذا كاف تعبيرًا عف إرادة اإلدارة ، ولكنو ال يكوف مةروعًا إال إذا صدر ىذا التعبير 
تصاص في ىذا الصدد مف القية المختصة بذلؾ نانونًا ، وبالتالي تكوف النصوص المحددة لألخ

 بمثابة ةروط لمةروعية القرار وصحتو نانونًا .

بالنسبة لعنصر السبب : فيو بدوره ليس مف أركاف القرار اإلداري مف التسميـ بحتمية  أما –ج 
توافر العنصر بصدد كؿ نرار ، إنو عمى فرض انعداـ األسباب وىو فرض غير صحيح ف ف القرار 

الونائف واألسباب و أف المةرع ند يتدخؿ ليحدد بصدد بعض القرارات ينعدـ بدوره  ولكف الحاصؿ 
التي يمكف االستناد إلييا إلصدار مثؿ ىذه القرارات ، ومف ثـ تعد ىذه األسباب مف ةروط صحة 

 أو مةروعية القرار ، وال عألنة ليا أيضًا بوقوده .

ال ينتج عنو حااًل وكذلؾ الحاؿ في عيب المحؿ : أي مضموف األثر القانوني الذي  –د 
ومباةرا حيث ند يرى المةرع أف يفرض عمى اإلدارة في ةاف بعض االختصاصات أثر نانوني 
محدد يتعيف عمييا تحقيقو أو االمتناع عف تحقيقو، أو المفاضمة بيف عدة آثار نانونية يمكف لإلدارة 

ةروط مةروعية القرار  االختيار مف بينيا دوف غيرىا . ففي كؿ ىذه الحاالت تعد ىذه القيود مف
اإلداري وصحتو نانونًا ، وىو ما يةير إليو القضاو باةتراط أف يكوف األثر القانوني المترتب عمى 

 القرار "ممكنًا وقائزًا نانونًا" ، وبالتالي ليس لذلؾ عألنة بانعقاد القرار ووقوده .

ف كاف دومًا لتحقيؽ وأخيرًا ف نو بالنسبة عمى عنصر الغاية مف القرار اإلداري : ف -ػى يو وا 
المصمحة العامة ، وىو المبرر الحقيقي لمنح اإلدارة سمطة اتخاذ نرارات إدارية ممزمة ، إال أف 
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المةرع ند يرى تخصيص أىداؼ محددة بصدد بعض القرارات المتصمة بنةاط معيف مثأًل بحيث 
انوف لخروقو عمى أحد ةروط أف عدـ االلتزاـ بيذه األىداؼ المحددة يعني أف القرار ند خالؼ الق

مةروعيتو ، وىو األمر الذي يتحقؽ كذلؾ إذا ونف انحراؼ باليدؼ المبتغى مف القرار اإلداري عف 
المصمحة العامة ، إذ يعد القرار اإلداري في ىذه الحالة غير مةروع دوف أف يؤثر عمى وقوده 

 .(93)وانعقاده 

جراءات ر  اإللغاءثاني: خصائص دعوى المبحث ال  فعهاوا 

إذا كاف النظاـ القضائي في الدولة يقوـ عمى مقموعة مف المحاكـ تتنوع في وظائفيا وتندرج 
،ويقوـ أيضا عمى أساس وقود أفراد وىيئات مختمفة تتعاوف مف  مف ىذه الوظائؼ في كؿ نوع

تحقيؽ العدالة،ف نو مقابؿ ذلؾ ييتـ بتحديد اختصاص المحاكـ  أفؽالمحاكـ والمتقاضيف في 
حسب طبيعة موضوع الدعوى مف قية ثانية.كما و تمفة حسب نوع المنازعة وأىميتيا مف قية المخ
قموعة مف الخصائص ومقموعة مف مرة التقاضي أماـ المحاكـ اإلدارية تتميز بطسمأف 

 اإلقراوات سنعمؿ عمى توضيحيا فيما يمي:

 اإللغاءالمطمب األول :خصائص دعوى 

ميز بو دعوى مراقعة القرارات اإلدارية،لمقموعة وسنتطرؽ ضمف ىذه الخصائص التي تت
 مف المساطر سنتناوليا في الفرعيف التالييف:

 الفرع األول: مسطرة كتابية وتحقيقية وحضورية

وتتحدد ىذه المسطرة في كوف األطراؼ المتقاضيف يكوف ممزميف بوضف طمباتيـ االفتتاحية 
وسائؿ القانونية المثارة،كتابة وال تقبؿ المألحظات ،ومذكراتيـ التعقبية ،ومستنتقاتيـ وت ويألتيـ لم

 الةفوية إال إذا وقد نص صريح يبحيا،كاالستماع إلى الةيود مثأل.
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  658ص   1978  -ؾل٠ضخ هاعغ اٌلوزٛه ِؾّل فإاك ِٕٙب : ِجبكب ٚاؽىبَ اٌمبْٔٛ اإلكاهٞ فٟ ظً االرغب٘بد اٌ
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 األولى:مسطر كتابية الفقرة

يما :قية القضاو العادي التي تنظر يتميز نظاـ القضاو المزدوج بوقود قيتاف نضائيتان
يـ وبيف اإلدارة ال باعتبارىا سمطة ولكف باعتبارىا قميف المنازعات المدنية بيف األفراد أو بين

 ةخص معنوي ،وتعد محكمة النقض أعمى درقات محاكـ ىذا النظاـ.

أما القية الثانية فيي قية القضاو اإلداري وىذه تقتضي وقود نانوف إداري يطبؽ عمى 
ما يتميز ىذا النظاـ قميف المنازعات اإلدارية العميا في نمة اليـر القضائي ليذا النظاـ، وغالبا 

بالمسطرة الكتابية في مقاؿ القضاو اإلداري التي تعتبر ىي األصؿ ،كما ىو موقود في فرنسا 
 والمغرب إلى حد ما. 

 أوال:مميزات المسطرة الكتابية

لقد تميزت مسطرة التقاضي بخصوص دعاوى مراقعة القرارات الكتابية،فنقد ىده ىي الميزة 
،لكف المةرع المغربي خصص حيزا كبيرا لممسطرة  1711ب منذ ظيير والمبدأ الذي طبؽ بالمغر 

،بيدؼ التبسيط وتقريب القضاو مف المتقاضيف ،ويألحظ منذ صدور  1752الةفوية منذ سنة 
المعدؿ لقانوف المسطرة المدنية ،أصبحت نواعد المسطرة الكتابية المطبقة  1751/ 7/ 15ظيير 

بعض القضايا مثؿ نضايا النفقة ،والقضايا االقتماعية والحالة  أماـ المحاكـ االبتدائية،ما عدا في
 (.94)مف نانوف المسطرة المدنية المعدؿ( 23المدنية..) الفصؿ 

ويكوف تطبيؽ نواعد المسطرة الكتابية إقباريا أماـ المحاكـ اإلدارية ،ألف المنازعة اإلدارية 
اـ ،الذي ال يتوفر في المسطرة تحتاج في غالب األحياف إلى بعض التركيز والدنة واالنسق

 الةفوية.

                                                           
94

وّب ( ثبٌّظبكلخ ػٍٝ ٔض لبْٔٛ اٌّطوح اٌّل١ٔخ   1974شزٕجو  28)  1394هِؼبْ  11ثزبه٠ـ  1. 74. 447هاعغ اٌظ١ٙو اٌشو٠ف ثّضبثخ لبْٔٛ هلُ 

 ٚلغ رؼل٠ٍٗ ٚرز١ّّٗ.
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 ثانيا:شكل المسطرة الكتابية

ارية والتي دة في كوف القضايا المتعمقة بمراقعة القرارات اإلييتحدد ةكؿ المسطرة الكتاب
ينبغي رفعيا إلى المحكمة اإلدارية تكوف عمى ةكؿ مقاؿ مكتوب ،مونف مف لدف محاـ مسقؿ في 

ويتضمف 95مف نانوف المسطرة المدنية(  11ف بالمغرب )المادة المحامي ىي تقدوؿ ىي ة مف 
دارة المدعى عمييا ،ومركزىا العائمي والةخصي وصفة ومينة وعنواف المدعي،واسـ اإل االسـ

ممثميا القانوني،ويبيف فيو ب يقاز الونائف والوسائؿ المثارة،ويكوف معززا ببعض الوثائؽ و 
يا عند االنتضاو،وكذلؾ بعدد مف النسخ مساو لعدد والمستندات التي ينوي المدعي استعمال

 مف نانوف المسطرة المدنية(. 15الخصـو ) الفصؿ 

دارة ممزمة ب ف تعرض وقية نظرىا عمى ةكؿ مذكرات كتابية،وال يمكف إعفاؤىا وتكوف اإل
مف ىذا اإلقراو ،كما أف المفوض الممكي ممـز ب ف يعرض استنتاقاتو كتابية ،ألنو مف حؽ 

مف نانوف المحاكـ اإلدارية(.وقميف  3اؼ أخذ نسخة منيا نصد االطألع عمييا)المادة األطر 
 المذكرات يقب أف تحرر بالمغة العربية.

 الفقرة الثانية: مسطرة تحقيقية وحضورية

وسنتناوؿ في ىذا الفرع كؿ مف الخاصيتيف المتعمقتيف بكوف ىذه المسطرة تحقيقية وما 
 ا مسطرة حضورية وما يميزىا مف إقراوات.يميزىا مف إقراوات ،ثـ كوني

 أوال: مسطرة تحقيقية

بعد تسقيؿ مقاؿ الدعوى يعيف رئيس المحكمة اإلدارية ناضيا مقررا ويحيؿ الممؼ عمى 
 (.2المفوض الممكي)المادة 
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ّلػٟ أٚ ٚو١ٍٗ أٚ ثزظو٠ؼ ٠لٌٟ ثٗ اٌّلػٟ شقظ١ب " روفغ اٌلػٜٛ ئٌٝ اٌّؾىّخ االثزلائ١خ )اإلكاه٠خ( ثّمبي ِىزٛة ِٛلغ ِٓ ؽوف اٌ 31اٌفظً 

٠ّىٓ ٌٗ ٠ٚؾوه ثٗ أؽل أػٛاْ وزبثخ اٌؼجؾ ٠ٚؾوه ثٗ أؽل أػٛاْ وزبثخ اٌؼجؾ اٌّؾٍف١ٓ ِؾؼوا ٠ٛلغ ِٓ ؽوف اٌّلػٟ أٚ ٠شبه فٟ اٌّؾؼو ئٌٝ أٔٗ ال 

 اٌزٛل١غ.

 ث١بْ أٍّبء األؽواف ٚونا ربه٠ـ االٍزلػبء. رم١ل اٌمؼب٠ب فٟ ٍغً ِؼل ٌنٌه ؽَت اٌزور١ت اٌزٍٍََٟ ٌزٍم١ٙب ٚربه٠قٙب ِغ

 .ثّغوك رم١١ل اٌّمبي ٠ؼ١ٓ هئ١ٌ اٌّؾىّخ ؽَت األؽٛاي لبػ١ب ِموها أٚ لبػ١ب ِىٍفب ثبٌمؼ١خ
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يصدر القاضي أمرا يقضي بتبميغ المقاؿ لممدعى عميو ،ويعيف تاريخ القمسة واآلقاؿ التي 
ذا تقاعس ،فقد يمنح لو آقاال قديدا بانقضائو تعتبر ينبغي فييا تقدي ـ المذكرات الدفاعية، وا 

المسطرة حضورية بالنسبة لقميف األطراؼ .ويةار في الممؼ إلى قميف التبميغات واإلةعارات 
 مف نانوف المسطرة المدنية(. 157الحاصمة) الفصؿ 

الألزمة لقعؿ القضية ويمكف لمقاضي أو المستةار المقرر أف يتخذ قميف اإلقراوات 
قاىزة لمحكـ، وي مر بتقديـ المستندات التي يرى وقودىا ضروريا لمتحقيؽ في القضية ويستمف 
لألطراؼ ويقري معاينة ،ويستعيف بتقرير الخبراو ،وعندما تصبح القضية قاىزة لمحكـ ،يصدر أمرا 

كف أف تضاؼ لمممؼ أي بتخميو عف الممؼ ويحدد تاريخ القمسة التي تدرج فييا القضية ،وال يم
مستندات قديدة ما عدا تمؾ الرامية إلى التنازؿ ،ولكف إذا ظيرت وانعة قديدة مف ة نيا أف تؤثر 

مف  114إلى  111عمى سير الحكـ يمكف إرقاع الممؼ إلى مكتب القاضي المقرر ) الفصؿ 
 .96نانوف المسطرة المدنية المغربي كما ونف تعديمو وتغييره(

 وريةثانيا:مسطرة حض

مسطرة التقاضي، ألنيا مرتبطة ب ىـ حؽ يممكو وتعتبر ىذه الخاصية مف أىـ سمات 
المدعي عميو أال وىو حؽ الدفاع ،فأل يتصور صدور حكـ دوف تمكيف الةخص مف إبداو دفوعاتو 
والرد عمى قميف المسائؿ القانونية التي أثيرت في المقاؿ االفتتاحي أو المذكرات التعقيبية ،وىذا 

ي تبميغ نسخة مف المقاؿ والوثائؽ المرفقة بو إلى المدعى عميو،الذي يكوف ممزما ىو اآلخر يقض
تبادؿ المذكرات مستمرة إلى حيف باإلقابة واإلدالو بحققو داخؿ اآلقاؿ الممنوح إليو،وتبقى عممية 

 انتياو كؿ وسائؿ الدفاع لدى األطراؼ وصدور األمر بالتخمي مف لدف القاضي المقرر.

ذا تخمؼ أحد األطراؼ ولـ يقدـ مستنتقاتو داخؿ األقؿ األوؿ أو الثاني المحدد لو ،مف  وا 
 لدف المستةار المقرر اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة إليو.
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ئٌٝ " ئما ٌُ ٠ملَ اٌَّزأٔف ػ١ٍٗ َِزٕزغبرٗ ػٕل ػوع اٌمؼ١خ فٟ اٌغٍَخ طله اٌؾىُ ف١ٙب غ١بث١ب ِب ٌُ رموه اٌّؾىّخ رأع١ً اٌمؼ١خ  333اٌفظً 

 عٍَخ أفوٜ ؽجمب ٌٍطٍت ِٓ اٌَّزأٔف ػ١ٍٗ أٚ و١ٍٗ لظل رمل٠ُ َِزٕزغبرٗ.

 .رأِو ِؾىّخ االٍزئٕبف ػٕل رمل٠ُ اٌَّزأٔف ػ١ٍٗ َِزٕزغبرٗ ثاهعبع اٌمؼ١خ ئٌٝ اٌَّزشبه اٌّموه ئال ئما اػزجود اٌمؼ١خ عب٘يح ٌٍؾىُ
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ويمكف إضافة خاصية أخرى لمسطرة التقاضي أماـ المحاكـ اإلدارية وىي خاصية السرية 
ت الممؼ ،كما أف القمسات ال تكوف عمنية ،حيث إف األغيار ال يحؽ ليـ االطألع عمى مستندا
 .في قميف األحواؿ إال إذا وقد نص صريح يبيح ذلؾ

 اإللغاءالفرع الثاني : اإلجراءات واآلجال المتطمبة في رفع دعوى 

ىناؾ مف اإلقراوات ،مخصصة لرفف دعوى مراقعة القرارات اإلدارية بسبب تقاوز السمطة 
اميا والعمؿ بيا ومخالفتيا تسبب في إبطاؿ الدعوى ،ألنيا ،بحيث يتعيف عمى ذوي المصمحة احتر 

تكتسي طابف النظاـ العاـ ،وتعمؽ األمر بمقاؿ الدعوى ،والبيانات التي تميز ىذا المقاؿ والتي يقب 
 أف يحتوي عمييا.

كما أف مقاؿ الدعوى بسبب تقاوز السمطة تةممو مسطرة كتابة ،سواو كاف الطرؼ الخصـ 
المدعى عميو،ويونعو محاـ ،والبيانات المتطمبة في مقاؿ الدعوى،ثـ الطريقة  في مونف المدعي أو

 .(97)الي يقب بواسطتيا إيداع مقاؿ الدعوى

 الفقرة األولى: المؤازرة بمحامي والبيانات الواجب توفرها في مقال الدعوى

مف  ترفف النزاعات اإلدارية عادة إلى القية القضائية المختصة بمقاؿ مكتوب،مونف عميو
نبؿ محاـ مسقؿ في قدوؿ ىيئة المحاميف بالمغرب، وفؽ القانوف المحدث لممحاكـ اإلدارية 

وند أوقب المةرع المغربي المسطرة الكتابية في كؿ المراحؿ التي تقطعيا الدعوى بالمغرب. 
 القضائية.

 أوال: المؤازرة بمحام

كمستةار في مرحمة ما نبؿ كما أف المحامي بالنسبة لزبونو يمعب دوريف متميزيف ،أحدىما 
عرض النزاع عمى أنظار القضاو ،حيث يقـو بتوقيو تظمـ إداري ،استعطافي أو رئاسي إلى 

 السمطة اإلدارية التي أصدرت القرار اإلداري أو تمؾ التي تعموىا مباةرة.
                                                           

97
 9ٕشٛه ثبٌّغٍخ اٌّغوث١خ ٌإلكاهح اٌّؾ١ٍخ ٚاٌز١ّٕخ ٍٍٍَخ ِٛاػ١غ اٌَبػخ ،اٌؼلك ك ِٛالٞ ئكه٠ٌ اٌؾالثٟ    " شوٚؽ اٌّظٍؾخ فٟ كػٜٛ اإلٌغبء " ِ

  29 – 42.ص  1996،
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في وثانييما تمثيميا أماـ القضاو اإلداري ،حيث يختار بكؿ حرية دفوعاتو ويخوؿ لو كامؿ الحؽ 
االطألع عمى الممؼ لدى كتابة الضبط ،بؿ يمكنو أف يحصؿ عمى نسخة منو ،كما يقف عمى 

 عاتقو إغناو الممؼ بكؿ وثيقة مف ة نيا إثبات الدليؿ عمى تعسؼ اإلدارة أو ةططيا في 

 استعماؿ السمطة،كاالستناد إلى بند مف بنود العقد أو كناش التحمألت أو إنداـ الةيود .

غفاؿ ىذا الةرط ،مف 98يودعو المحامي لدى كتابة الضبط )والمقاؿ الذي  (،،يكوف ممزما تونيعو وا 
مف نانوف المسطرة المدنية تنص:"  532ة نو أف يرتب إبطاؿ الدعوى،فالفقرة الثانية مف الفصؿ 

يمكف لممقمس عند عدـ تقديـ المقاؿ أو تقديمو مونف عميو مف طرؼ طالب النقض نفسو أو مف 
توفر فيو الةروط المقررة في الفقرة السابقة أف يةذب عمى القضية تمقائيا مف غير طرؼ مدافف ال ت

 استدعاو الطرؼ..."

و إذا كاف ىذا الةرط وقوبيا بالنسبة لممةرع ولمقضاو ،فقد يؤخذ عميو تقييده لرافف 
الدعوى،مما حمؿ المةرع الفرنسي إلى التخفيؼ مف حدتو،وفتح الباب أماـ المواطنيف،بصفتيـ 

سؤوليف لمرانبة مختمؼ تصرفات اإلدارة ،لتقديـ ىذه الدعوى بدوف مؤازرة محاـ ما.وفي نفس م
االتقاه استدرؾ المةرع ىذا العيب ووسف مف نطاؽ ىذا الةرط عند إنةاو المحاكـ اإلدارية ،حيث 
خوؿ صألحية تونيف مقاؿ دعوى اإللغاو لكؿ محاـ مسقؿ في قدوؿ ىيئة  مف ىيئات المحاميف 

 رب،مما يسيؿ حؽ مرانبة اإلدارة وترسيخ دولة القانوف.بالمغ

 ثانيا: البيانات الواجب توفرها في مقال الدعوى

تتحدد البيانات الواقب توفرىا في مقاؿ الدعوى وفؽ ما حدده نانوف المسطرة المدنية كما 
ضبط الفقرة األولى منو : يودع المقاؿ ...بكتابة  134ونف تعديمو وتغييره وخصوصا الفصؿ 

 المقمس األعمى في حالة طمب اإللغاو ضد مقرات السمطة اإلدارية.

 يسقؿ المقاؿ في سقؿ خاص..."
                                                           

98
ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّؾلس ٌٍّؾبوُ اإلكاه٠خ ،ٚ٘نٖ اٌّبكح ٌُ رف١ل هافغ اٌلػٜٛ وّب ٘ٛ اٌشأْ ثبٌَٕجخ ٌٍمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌّغوثٟ  3هاعغ اٌفموح األٌٚٝ ِٓ اٌّبكح 

اٌفموح األٌٚٝ ِٕٗ اٌزٟ رٕض : أٚ ثٛاٍطخ ِمبي ِىزٛة ِٛلغ ػ١ٍٗ ِٓ ؽوف أؽل اٌّؾب١ِٓ اٌّمج١ٌٛٓ ٌٍزوافغ أِبَ اٌّغٌٍ  354 ٚػٍٝ اٌقظٛص اٌفظً

 األػٍٝ.. " ٚثنٌه ٠ىْٛ اٌّشوع لل ثَؾ اٌَّطوح ٚفٛي ٌٍّٛاؽ١ٕٓ ثظفخ ػبِخ ِّبهٍخ ٘نا اٌؾك.
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مف القانوف المحدث لممحاكـ اإلدارية ...ويسمـ كاتب ضبط المحكمة اإلدارية  1وأضافت المادة 
يداع وصأل ب يداع المقاؿ يتكوف مف نسخة منو،يونف عمييا خاتـ كتابة الضبط وتاريخ اإليداع ..."وا 

مقاؿ اإللغاو بسبب تقاوز حد السمطة يتطمب احتراـ مقموعة مف اإلقراوات القانونية الةكمية 
 ك قؿ اإليداع وأداو الرسـو القضائية ومسؾ سقألت خاصة بدعوى مراقعة القرارات اإلدارية.

 الفقرة الثانية: آجال إيداع مقال دعوى اإللغاء

 يف:األقؿ القانوني لإليداع وأداو الرسـو القضائية.وتةمؿ ىذه اإلقراوات محوريف أساسي

 أوال: األقؿ القانوني لإليداع

أف دعوى اإللغاو بسبب تقاوز السمطة تبدأ ب يداع مقاؿ  اإلةارة إلى ذلؾ فكما سبقت
الدعوى لدى كتابة الضبط القية القضائية المختصة،ف ذا تمت ىذه الخطوة في الميعاد 

 القانوني،فتح ممؼ النزاع.

وكما ىو متفؽ عميو ،فقيا ونضاو ونانونا،أف الطعف باإللغاو ال يقبؿ إال إذا كاف ىناؾ 
مقرر إداري تنفيذي يواقو فيو الطالب السمطة اإلدارية ،وىذا القرار يترقـ مونؼ اإلدارة المعنية إما 

لتراقف صراحة أو ضمنا.فالطعف اإلداري ، االستعطافي أو الرئاسي ييدؼ نحو حمؿ اإلدارة عمى ا
عف نرارىا،وذلؾ عف طريؽ سحبيا مف تمقاو نفسيا ليذا القرار المعيب ب حد عيوب المةروعية 
 ،والطعف القضائي بدوره يرمي نحو إلغاو القرار التعسفي او المخالؼ لممةروعية بمفيوميا الواسف.

عدـ وفي كمتا الحالتيف يتعيف الحصوؿ عمى مونؼ اإلدارة أي أف التزاـ اإلدارة الصمت و 
اإلدالوبمونفيا صراحة خألؿ أقؿ ستيف يوما يقـو مقاـ مقرر ضمني لمفرض.حيث يمكف لمطالب 
في ىذه الحالة أف يودع مقالو لدى كتابة الضبط المحكمة المختصة خألؿ أقؿ ستيف يوما،وبفوات 
أقؿ ةيريف ند ترفض الدعوى بسبب عدـ القبوؿ، دوف النظر في أساس النزاع أي يسقط حؽ 

 في القرارات اإلدارية.الطعف 
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ويتطمب األمر في رفف دعوى مراقعة القرارات اإلدارية احتراـ اآلقاؿ القانونية المحددة 
 .(99)لرفعيا وعند فوات اآلقاؿ يسقط الحؽ في رفف الدعوى

مف ، ويعتبر توحيد اآلقاؿ في مختمؼ القضايا اإلدارية مؤةرا لتبسيط إقراوات الدعوى اإلدارية
حديد أقؿ لكؿ منازعة إدارية.وعموما ف ف ميعاد رفف الدعوى اإلدارية يكوف داخؿ غير المعقوؿ ت

يوما مف تاريخ تبميغ أو نةر القرار اإلداري .عمى أف ىناؾ آقاؿ خاصة ببعض  45اقؿ 
 األقؿالمنازعات كالمنازعات االنتخابية ومنازعات القضاو الةامؿ،وفي حالة عدـ التنصيص عمى 

 العاـ. األقؿعتباره يوما با 45نطبؽ أقؿ 

يوما مف تاريخ تبميغ الحكـ  15ف الطعف يقف داخؿ أقؿ  بخصوص االستئناؼ ف أما
 مف القانوف المحدث لممحاكـ اإلدارية ( 23)المادة 

يوما كاممة وال يدخؿ في حسابيا ال يـو التبميغ وال اليـو الذي  15ويقب أف تحسب مدة 
ذا صادؼ اليـو األ يمتد إلى أوؿ يـو عمؿ بعده  األقؿخير يـو عطمة ف ف تنتيي فيو المدة. وا 

 مف ؽ ـ ـ كما ونف تعديمو وتغييره(. 114)الفصؿ 

أما في حالة وفاة أحد األطراؼ ،فقد تونؼ آقاؿ االستئناؼ لصالح ورثتو ،وال يمكف  
أو  يـو التالية ،لتبميغ الحكـ لمورثة بموطف الةخص المتوفى 13مواصمتيا مف قديد إال بعد مرور 

 مف ؽ ـ ـ كما ونف تعديمو وتغييره(. 115إلى ممثمييـ القانونييف) الفصؿ 

 ثانيا: أداء الرسوم القضائية

يختمؼ األمر مف دولة إلى أخرى بخصوص ت دية الرسـو ،ففي بعض البمداف يستوقب  
 . (100)القانوف دفف الرسـ أو الرسـو
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 عبي اٌطؼٓ فٟ لواهاد اٌٍَطبد اإلكاه٠خ.هاعغ اٌفظً اٌقبٌِ ِٓ اٌجبة األٚي ِٓ ٘نا اٌّإٌف َِطوح آ

اٌفموح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّؾلس ٌٍّؾبوُ اإلكاه٠خ أْ رمل٠ُ ؽٍجبد ئٌغبء اٌمواهاد اٌظبكهح ػٓ اٌٍَطبد اإلكاه٠خ ثَجت رغبٚى اٌٍَطخ  23أٚ عجذ اٌّبكح 

 ٕٟ ثبألِوكافً أعً ٍز١ٓ ٠ِٛب ،٠جزلب ِٓ ٠َٛ ٔشو اٚ رج١ٍغ اٌمواه اٌّطٍٛة ئٌغبؤٖ ئٌٝ اٌّؼ
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اٌفموح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّؾلس ٌٍّؾبوُ اإلكاه٠خ أْ رملَ ؽٍجبد ئٌغبء اٌمواهاد اٌظبكهح ػٓ اٌٍَطبد  اإلكاه٠خ ثَجت رغبٚى  23أٚعجذ اٌّبكح 

 اٌٍَطخ كافً أعً ٍز١ٓ ٠ِٛب ،٠جزلب ِٓ ٠َٛ ٔشو أٚ رج١ٍغ اٌمواه اٌّطٍٛة ئٌغبؤٖ ئٌٝ اٌّؼٕٟ ثبألِو.
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ة منيا ما ىو نار ومنيا ما ىو وىكذا في القميورية المصرية يفرض القانوف رسـو متعدد
نسبي،ومنيا رسـ عمى أصؿ الدعوى ومنيا رسـ عمى طمب ونؼ التنفيذ،ورسـ خاص عمى التماس  

 إعادة النظر وذلؾ مقابؿ إيصاؿ.

وفي فرنسا توقب األنظمة المالية كتابة العرائض عمى أوراؽ خاصة ذات نيمة مالية يطمؽ 
ة الدمغة ،وكؿ ىذا إذا لـ يكف المدعي ند حصؿ أي ورن Papier timbréعميو أوراؽ مدمغة

عمى نرار إداري يعفيو مف أداو ىذا الرسـ ،أما في المغرب ف ننا نقد نانوف المسطرة المدنية لسنة 
الفقرة األخيرة منو تنص :"..يسمـ  134كرس مبدأ اإلعفاو مف الرسـو القضائية ،فالفصؿ  1752

ويعتبر وصأل نسخة المقاؿ الموضوع عمييا طابف كاتب الضبط وصأل إلى األطراؼ عند طمبو،
بالتاريخ لكتابة الضبط التي تمقت طمب الطعف " وىذا اإلعفاو أكدتو أيضا الغرفة اإلدارية بالمقمس 

ال بد لو مف أف يؤدي  األعمىاألعمى في أحد أحكاميا ،عندما أنرت أف المدعي أماـ المقمس 
 اري.الوقيبة القضائية ما عدا في المقاؿ اإلد

وليذا ف ف طمبات إلغاو مقررات السمطات اإلدارية المةوبة بالةطط في استعماؿ السمطة 
 تسقؿ مقانا.

القضاو اإلداري بالسمطنة بحيث قعؿ الدعاوى المتعمقة بمراقعة  وونفس االتقاه ذىب في
 ( ب نةاو محكمة71/77القرارات اإلدارية تسقؿ مقانا،وذلؾ وفؽ مف نص عميو القانوف رنـ )

 .(101)لمقضاو اإلداري وتحديد اختصاصاتو بالسمطنة

 الفقرة الثالثة : التظمم اإلداري السابق عمى الدعوى اإلدارية

ويتحدد ىذا األمر في كوف بعض المنازعات اإلدارية تقيز لقوو المتقاضيف إلى اإلدارة مف 
اإلداري المسبؽ في أقؿ التظمـ. ويتحدد ىذا األمر بالنسبة لممةرع المصري في كوف ةرط التظمـ 

مف نانوف  553الةرط المادة  حيث  نصت عمى ىذا:الدعاوى العائدة الختصاص مقمس الدولة
ما لـ يسبقيا الطعف اإلداري التدريقي الذي  ال تكوف الطعوف بالبطألف مقبولة":اإلقراوات المدنية
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  2011- 2010اٌؾبكٞ ػشو 
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اف لـ توقد ف ماـ مف مباةرة القية التي أصدرت القرار ف يرفف أماـ السمطة اإلدارية التي تعمو
نتعرض إلى تعريؼ التظمـ اإلداري المسبؽ ونميزه عف القرار اإلداري  وسوؼ "أصدر القرار نفسو

 .إلى أنواع التظمـ ةالثاني النقطة ، ونةير في النقطة األولىالسابؽ في 

 .تعريف التظمم اإلداري المسبق وتمييزه عن القرار اإلداري :أوال

داري المسبؽ باعتباره وسيمة منوسائؿ حؿ النزاعات اإلدارية بيف نظرا ألىمية التظمـ اإل
 .األفراد والسمطات اإلدارية في الدولة إدارياووديا

فقد وليت لو عناية خاصة مف طرؼ فقو القانوف اإلداري، ويعرفو احدىـ ب نيالتماس أو 
رئاسية والوصائية ةكوى يقدميا أصحاب الصفة و المصمحة إلى السمطات اإلدارية والوالئية وال

والمقاف اإلدارية، طاعنيف في نرارات وأعماؿ إدارية بعدـ الةرعيةوطالبيف ب لغاو أو سحب أو 
 (1تعديؿ ىذه األعماؿ اإلدارية غير المةروعة )

 .(102)ومنيممف طرح مسالة تعريؼ التظمـ اإلداري المسبؽ مف خألؿ معرفة عناصره

يقة القانونية أو الةكوى أو الطمب المرفوع مف وفي ىذا الصددفاف كممة التظمـ تعني الطر 
المتظممممحصوؿ عمى حقونو أو لتصحيح وضعيتو ويعتبر التظمـ اإلداري المسبؽ عمأل 

 :إدارياويتمثؿ العنصر الثاني في التظمـ اإلداري ويعيف ىذا األخير

 .توقيو التظمـ إلىالسمطة اإلدارية المختصة -

 قراوالطابف الغير نضائي ليذا اإلػ   

ويتمثؿ العنصرالثالث في موضوع ومكانة التظمـ في النزاع اإلداري، بحيث يعني ىذا ػ  
 :العنصر انو

 .يوقو مبدئيا ضد عمؿ نانوني أو مادي نامت بو اإلدارة -
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 7ص  1985ٌٍّي٠ل ِٓ اٌزفظ١ً أظو اٌلوزٛه ِؾّٛك ِؾّل ؽبفع     اٌمواه اإلكاهٞ  ا ،كاه إٌٙلح اٌؼوث١خ اٌمب٘وح   
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 ة.إقراو يسبؽ الدعوىاإلداري -

وىناؾ مف عرؼ التظمـ اإلداري المسبؽ عمى انو" طعف ذو طابع داري محض، يوقو إلى 
وغالبا ما تكوف ىذه الدراسة دون قراوات محددة، وبدوف منانةة .دارة التي تتولى دراستواإل

 :حضوري، وياخد ىذا الطعف ةكميف

 طعف والئي، ػ 

 .وطعنرئاسيػ 

 أنواع التظمم :ثانيا

يتفرع التظمـ اإلداري إلى نوعيف حددىما كؿ مف الفقو والتةريعوالقضاو فقد يكوف رئاسيا وند 
ؽ ا مبقوليا" ال تكوف الطعوف بالبطألف مقبولة ما لـ  553وىذا ما نصت عمييا المادة يكوف والئيا 

يسبقيا الطعف اإلداري التدرقي الذييرفف أماـ القية اإلدارية التي تعمو مباةرة القية التي أصدرت 
 ."القرار فاف لـ توقدف ماـ مف أصدر القرار نفسو

 :وسنتطرؽ إلى النوعيف التالييف

لمعرفة مفيوـ التظمـ اإلداري الرئاسي البد أف نتطرؽ إلى ماأةارت إليو : الرئاسي التظمـ :1
ؽ ا ـ " اصطألح الطعف التدريقي ىو الذي يرفف إلى السمطة التيتعمو مباةرة القية  553المادة 

 ."التي أصدرت القرار

األمر القانوف "أف المةرعالقزائري سمؾ مسمكا يتسـ بالبساطة فحسـ  أساتذةويرى بعض 
بالنص صراحة عمى أف الييئة التي يوقي لييا التظمـ الرئاسي ىي القية التي تعمو مباةرة القية 
التي أصدرت القرار وليسالسمطة الرئاسية األعمى الموقودة في نمة اليـر السممي وال باني 

 (.103)السمطات األنؿ منيامرتبة
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س رنابة عمىاألعماؿ القانونية فعف طريؽ السمطة الرئاسية نألحظ أف رئيس المؤسسة يمار 
التي يقوـ بيا العماؿ واليدؼ مف ذلؾ ىو تطبيؽ مبدأ المةروعية،وذلؾ أف التظمـ الرئاسي ير فف 

 (. 104)إلى الييئات العميا الممارسة لمرنابة عمىمرؤوسييا

وخألصة القوؿ باف التظمـ اإلداري الرئاسي يعتبر بحؽ إقراو قوىريوضروري البد أف يرفعو إلى 
 .مصدرة القرار متوخيا بذلؾ تحقيق ىدافو ورغباتوالقية السمطة التي تعمو مباةرة 

 اإللغاءالمطمب الثاني :الشروط الالزم توافرها في رافع دعوى 

تتفؽ العديد مف التةريعات أف دعوى مراقعة القرارات اإلدارية أو دعوى اإللغاو ال يمكف أف 
إذ ال يمكف بحث موضوع الدعوى إال بعد الت كد مف تقـو  إال بعد توفر مقموعة مف الةروط ،

توفر ىذه الةروط، ف ذا لـ تتوفر ىذه الةروط تحتـ عميو الحكـ بعدـ نبوليا دوف الدخوؿ في 
منانةة الموضوع.ويستفاد مف مقموعة مف النصوص القانونية المنظمة لمقضاو اإلداري سواو في 

يةترط لقبوؿ الدعوى ضرورة توافر المصمحة  مصر أو المغرب أو غيرىا مف الدوؿ ،أف المةرع
الةخصية لدى رافف الدعوى،والتظمـ اإلداري السابؽ بالنسبة لبعض القرارات اإلدارية ،وبالتالي ف ف 
تخمؼ أحد ىذيف الةرطيف أو كألىما يؤدي إلى الحكـ بعدـ نبوؿ الدعوى ،وبالرغـ مف تماـ انعقاد 

 .الخصومة اإلدارية ب يداع عريضة الدعوى

ويمحؽ بيذيف الةرطيف بعض الةروط العامة األخرى التي تسري عمى أية دعوى أماـ 
القضاو ،ومف ثـ تندرج ضمف ةروط نبوؿ دعوى إلغاو القرارات اإلدارية بدورىا ، وأوؿ ىذه 

 (.105الةروط توافر الصفة في مباةرة الدعوى في الميعاد المحدد نانونا )

يستمـز في رافف دعوى مراقعة القرارات اإلدارية أف  العديد مف التةريعات أنو أوضحتوند 
تكوف لو فحسب مصمحة ةخصية ،ويضيؼ قانب كبير مف الفقو إلى ةرط المصمحة ةرطي 
الصفة واألىمية ،في حيف يرى آخروف أف المصمحة ىي الةرط الوحيد لقبوؿ الدعوى فيما يتصؿ 

بوليا وأف الصفة ىي مظير لةرط برافعيا عمى أساس أف األىمية ةرط لمباةرة الدعوى ال لق
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المصمحة.وتبعا لذلؾ يمـز عمينا أف ندرس أوال عألنة ةرط المصمحة وأنواعيا التي تسمح برفف 
توافر ةرط المصمحة فيو وأثار انتفاو المصمحة في لدعوى إلغاو القرارات اإلدارية والونت الألـز 

 دعوى اإللغاو أو زواليا. 

ةرطي مقموعة مف العناصر المتعمقةب الضوو عمى وسنحاوؿ في ىذا المطمب تسميط
الصفة واألىمية الواقب توفرىما في رافف دعوى مراقعة القرارات اإلدارية، وىما نفس الةرطيف 
المذيف  نقدىما في رافف الدعوى العادية، عمى أساس أف نخصص الفرع الثاني ألىـ ةرط يقب 

ىو ةرط المصمحة الةخصية الذي سنعالقو في توفره في رافف دعوى مراقعة القرارات اإلدارية و 
 .الفرع الثاني

 الفرع األول: الصفة واألهمية

وسنحاوؿ في ىذا الفرع تسميط الضوو عمى  ةرطيف أساسييف  وقب توفرىما في رافف 
دعوى مراقعة القرارات اإلدارية، وىذيف الةرطيف ىما ةرط األىمية الذي يقب توفره في رافف 

 ىمية التقاضي ،وأىمية التقاضي تحددىا التةريعات وىي السف القانونية التي الدعوى وىو تمتعو ب
تقعؿ األةخاص الطبيعييف مف حقيـ في التقاضي ،مف طبعا عدـ وقود أي عارض مف عوارض 
األىمية. والةرط الثاني ىو ةرط الصفة ،بحيث ينبغي وقود صفة في رافف دعوى اإللغاو ،فالصفة 

بداو دفاعو فييا وحتى ولوكاف الطاعف ىي اإلمكانية المباحة ل مطاعف مف اقؿ رفف الدعوى وا 
يتوفر عمى ةرطي األىمية والمصمحة ،فأل يقوز لو في بعض األحياف مزاولة الدعوى بنفسو 

 النعداـ ةرط الصفة .

 الفقرة األولى :الصفة

ومف ميا.لتقديالصفة ىي القدرة القانونية عمى رفف الخصومة إلى القضاو أو المثوؿ أمامو 
يباةرىا إال ذو صفة،وىو إما صاحب الحؽ أو  أفالمسمـ بي ف الدعوى القضائية ال يمكف 
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المصمحة نفسو أو النائب عنو نيابة نانونية أو اتفانية ،ومف عدى ىؤالو فيو غير ذي صفة في 
 .(106)مباةرة الدعوى

ؿ دعوى ومف المألحظ أف نانوف مقمس الدولة لـ ينص عمى ىذا الةرط ضمف ةروط نبو 
نما اكتفى باةتراط أف تكوف المصمحة ةخصية أي خاصة برافف الدعوى أو بمف يمثمو  اإللغاو، وا 
طبقا لقواعد اإلنابة القانونية أوالوكالة ،ومف ىنا يرى غالبية الفقو أف ةرط الصفة يندمج مف ةرط 

بمعنى المصمحة ،ألف صاحب المصمحة ىو الوحيد ذو الصفة وقميف مف عداىـ غير ذي صفة ،
أف الصفة ىي وصؼ مف أوصاؼ المصمحة لكي تكوف ةخصية ومباةرة ،حيث يكفي التحقؽ مف 

 الصفة لمتيقف مف توافر المصمحة.

غير أنو إذا كانت الصفة تندمج مف المصمحة في الحاالت التي يكوف رافف الدعوى فييا ىو 
لحاالت التي يكوف رافف صاحب المصمحة ،ف نيا تعتبر ةرطا نائما بذاتو مف ةروط الدعوى في ا

الدعوى فيو ىو النائب نانونا أو اتفانا عف صاحب المصمحة ،مثؿ حاالت رفف الدعوى عف 
ةخص معنوي ،إذ تتميز الصفة رافف الدعوى لمعرفة ما إذا كاف يممؾ أف يمثؿ صاحب المصمحة 

 تمثيأل أـ ال.

قاضي وىي صألحية وىنا يميز بعض الفقياو بيف الصفة في الدعوى وبيف الصفة في الت
الةخص لمباةرة إقراوات الخصومة القضائية باسـ غيره ،وذلؾ عندما يستحيؿ عمى صاحب 
الصفة في الدعوى وىو مف تكوف لو مصمحة ةخصية مباةرة في رفعيا ،أف يتولى بنفسو مباةرة 
ؿ إقراوات الخصومة ،فيتوالىا ةخص آخر ممثأل لصاحب الصفة في الدعوى ،وبالتالي يسوغ القو 

 .ب ف أصحاب الصفة في الدعوى ىـ أطراؼ الدعوى،وبالتالي يسوغ

في الدعوى ىـ أطراؼ الدعوى ،إما أصحاب الصفة في  ةالقوؿ ب ف أصحاب الصف
 التقاضي فيـ أطراؼ الخصومة القضائية فقط دوف أف يكونوا أطرافا في الدعوى، وعميو ف ف عدـ
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ينما تخمؼ الصفة في التقاضي يؤدي إلى بطألف توافر الصفة في الدعوى يؤدي إلى عدـ نبوليا ،ب
 اإلقراوات .

ويتقو القضاو اإلداري إلى أف الصفة في دعاوى إلغاو القرارات اإلدارية تندمج في 
المصمحة ،بحيث تتوافر الصفة كمما كانت ىناؾ مصمحة ةخصية مباةرة لرافف الدعوى في طمب 

حقؽ المحكمة في كثير مف الحاالت مف توافر إلغاو ىذه القرارات ،ولكف دوف أف يمنف ذلؾ مف ت
 ىذه الصفة، السيما إذا كاف ىناؾ دفعا بعدـ نبوؿ الدعوى لرفعيا مف غير ذي صفة.

وفي ذلؾ تقوؿ المحكمة اإلدارية العميا إف "الخصومة القضائية ىي حالة نانونية تنة  عف 
التقدـ بيذا االدعاو الذي ينبغي مباةرة الدعوى باالدعاو لدى القضاو ،وند حدد القانوف إقراوات 

عميو انعقاد الخصومة ،ويمـز لصحة الدعوى أف تكوف موقية مف صاحب الة ف ذاتو أومف قانب 
صاحب الصفة في تمثيمو والنيابة عنو نانونا أو اتفانا، كما أنو مف المقرر أف مف ةروط نبوؿ 

رافف الدعوى في طمب إلغاو الدعوى أف تكوف مصمحة ةخصية ومباةرة مادية كانت أو أدبية  ل
القرار المطعوف فيو... وكما قرى نضاو ىذه المحكمة ف ف التحقؽ مف صفة الخصـو أمر قوىري 
في انعقاد الخصومة وتتصؿ بالنظاـ العاـ لمتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة لمدعاوى اإلدارية، 

 (.107")ويقب عمى المحكمة التصدي لو بالبحث والتقصي والتحقيؽ مف تمقاو نفسيا

وبحسب  المحكمة اإلدارية العميا ف ف القضاو اإلداري ند استقر عمى أف نياـ ةرط 
المصمحة يعني توافر ةرط الصفة ،وعمى أساس أف المصمحة والصفة تندمقاف في المدعى في 
رفعيا، وتطبيقا لذلؾ نضت محكمة القضاو اإلداري ب ف عقد بيف العقار غير المةير ال يرتب إال 

ت ةخصية بيف المتعانديف ،ولذلؾ فبالرغـ مف توافر النزاع ،"ومف ثـ فأل تكوف لممدعي أي االلتزاما
صفة في الطعف عمى ما يصدر في ة ف األرض محؿ النزاع مف نرارات " وبالتالي نضت 

 المحكمة بعدـ نبوؿ الدعوى النعداـ صفة المدعي في رفعيا.
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ف ذي صفة ،وبالنسبة لصفة المدعى ومف ناحية أخرى ف نو كما يةترط اف ترفف الدعوى م
عميو فأل تقبؿ الدعوى إذا لـ يكف لو أي ة ف بالنزاع ...وعميو ال تثريب  نصر الخصومة عمى 
القيات اإلدارية التي أصدرت القرار وحدىا ألف طمبات اإللغاو التي توقو إلى القرارات اإلدارية 

ائو ، ومف ثـ يكفي أف توقو تنطوي عمى خصومة عينية وتوقو إلى نرار معيف بقصد إلغ
 الخصومة إلى القيات المسؤولة عف إصدار القرار وتنفيذه.

وعمى ذلؾ فاألصؿ في االختصاـ في الدعوى اإلدارية أف توقو ضد القية اإلدارية التي 
أصدرت القرار ،فيي أدرى الناس بمضموف القرار واألسباب التي أدت إليو، ومف ىنا تبدو أىمية 

دعاوى مراقعة القرارات اإلدارية في ضرورة تحققو كذلؾ في قانب القية اإلدارية ةرط الصفة في 
التي تتقو إلييا الدعوى، حيث أف اختصاـ قية أخرى غير تمؾ التي أصدرت القرار أو مف يمثميا 
،يعد رفعا لمدعوى عمى غير ذي صفة، مف مألحظة أف حضور نضايا الدولة وتوقيو الخصومة 

 .108حح أي عيب ند يةوب توقيو الدعوى لمقية ذات الصفةليا مف ة نو أف يص

 الفقرة الثانية : األهمية

بخصوص ةرط األىمية ،يقب أف يكوف رافف الدعوى متمتعا باألىمية الألزمة لأللتقاو إلى 
القضاو برفف دعواه إليو،وىو ةرط عاـ الـز بالنسبة لقميف الدعاوى ،فمف ليس أىأل لمتقاضي ليس 

نما يمكف أف يرفعيا في ىذه الحالة مف حقو رفف الد الولي أو القيـ أو  -نيابة عنو –عوى، وا 
 الوصي الذي يمثمو نانونا.

وفي تقدير قانب مف الفقو اف الدعوى تكوف مقبولة بمقرد توافر المصمحة ،واف مقرد عدـ 
قراوات توافر األىمية في المدعي ال يحوؿ دوف نبوؿ الدعوى ،إذ أف األىمية ىي ةرط لمسير في إ

التقاضي، ويمكف تعييف مف يمثؿ نانص األىمية الستكماليا، وبذلؾ ف ف األىمية ةرط لصحة 
إقراوات التقاضي ولكنيا ليست ةرطا لقبوؿ الدعوى بحيث إذا باةرىا مف ىو ليس أىأل كانت 

 إقراوات الخصومة باطمة.
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 ف ةرط األىمية مف ومف ذلؾ ف ف بعض األحكاـ القميمة التي تعرضت لمس لة األىمية نضت ب
ةروط نبوؿ الدعوى ،إذ أنو " ال يكفي لقبوؿ الدعوى أف تخاصـ الييئة التي أصدرت القرار محؿ 
المنازعة بؿ يةترط لقبوؿ الدعوى أف تكوف القية المدعى عمييا ند توافرت ليا الةخصية 

ذي يباةرىا ذا ،كما " ال يكفي لقبوؿ الدعوى أف يكوف الةخص ال109االعتبارية وأىمية التقاضي" 
 حؽ أو ذا مصمحة أو ذا صفة في التقاضي ،بؿ يقب أف تتوافر لو أىمية المخاصمة لدى القضاو.

 الفرع الثاني: شرط المصمحة الشخصية

لقد اةترطت مختمؼ التةريعات عمى ضرورة توافر ةرط المصمحة الةخصية لدى رافف 
لقبوؿ الدعاوى بصفة عامة ،وذلؾ  دعوى مراقعة القرار اإلداري، بوصفو أحد الةروط الألزمة

تطبيقا لمقاعدة المقررة ضمف مبادئ اإلقراوات أماـ قيات القضاو المختمفة مف أنو " ال دعوى 
 حيث ال مصمحة " ،باعتبار أف المصمحة ىي الحاقة إلى حماية القانوف.

ر ىذا الةرط، بيد أف العديد مف التةريعات لـ تحاوؿ أف تحدد مف قانبيا العناصر الألزمة لتواف
فترؾ ىذه الميمة لمفقو والقضاو عمى أساس أف تحديد المصمحة في الدعوى ىي مف المسائؿ 
الموضوعية التي تختمؼ باختألؼ طبيعة النزاع وظروفو، وباختألؼ مونؼ ذوي الة ف فيو، ومف 

 ثـ يقب أف تترؾ لمقاضي ليعمؿ فييا بموقب تقديره.

إلى فقرتيف الفقرة األولى سنتناوؿ فييا طبيعة ةرط  ومف ثـ سنحاوؿ التطرؽ في ىذا الفرع
 المصمحة والفقرة الثانية سنتناوؿ فييا خصائص المصمحة.

 األولى:طبيعة شرط المصمحة الفقرة

كما أنو ال يمكف رفف دعوى مراقعة القرارات اإلدارية)دعوى اإللغاو( إال ممف ليـ مصمحة 
 (.110 مصمحة ال دعوى")في رفعيا استنادا عمى المبدأ القائؿ" حيث ال
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ف ذا كاف الطاعف ةخصا طبيعيا ف نو يقب أف يبيف أف القرار المطعوف فيو مسو في بعض 
مصالحو مثؿ المساس بممتمكاتو أو مينتو أو راحتو، وند يمس حتى حرياتو وبعض مةاعره 

 )المصمحة المعنوية(.

رية ) دعاوى التعويض( وعمى خألؼ الدعاوى أماـ القضاو العادي ودعاوى المسؤولية اإلدا
أماـ القضاو اإلداري ،والتي يةترط في المصمحة التي تبرر نبوليا أف تستند إلى حؽ معتدى عميو 
أو ميدد باالعتداو عميو،فقد استقر الفقو والقضاو في مصر وفرنسا عمى انو يكفي لقبوؿ دعوى 

اإللغاو،دوف حاقة إلى  إلغاو القرار اإلداري توافر ةرط المصمحة الةخصية المباةرة في ىذا
االستناد إلى حؽ مكتسب لمطاعف ،ت سيسا عمى أف الطعف ب لغاو القرارات اإلدارية ىو في الحقيقة 
طعف موضوعي عاـ مبني عمى المصمحة العامة،إذ يدور النزاع فيو حوؿ مةروعية القرار 

يكوف الطاعف صاحب  المطعوف فيو بذاتو،" ومف ثـ كاف ىذا اإللغاو عينيا وال يمـز في طمبو أف
حؽ ذاتي بؿ يكفي ألف يكوف ذا مصمحة ةخصية ومباةرة فيو. وىذه المصمحة تتحقؽ متى كاف 

 الطاعف في مركز نانوني خاص وثيؽ الصمة بالقرار المطعوف فيو ب نو تربطو بف عألنة مباةرة".

كاف ىناؾ  وكاف مقمس الدولة الفرنسي ند اطرد نديما عمى عدـ نبوؿ دعوى اإللغاو إال إذا
تعد عمى حؽ مكتسب لممدعي،أي أف ترتبط مصمحة الطاعف بحؽ ذاتي معتدى عميو،ولكف 
المقمس  تخمى ال حقا عف ىذا الةرط ،واكتفى بالمصمحة الةخصية دوف ربطيا بالحؽ المعتدى 
عميو،مما دفف بقانب مف الفقو الفرنسي إلى القوؿ ب ف طعوف اإللغاو تعتبر مف نبيؿ الدعاوى 

بحقة أف النصوص  -دعاوى الحسبة –أي كما يطمؽ عمييا في الةريعة اإلسألمية  -يةالةعب
لـ تعمؽ نبوليا عمى ةرط المصمحة – 1555مايو  52نانوف  –المنظمة ليا في القانوف الفرنسي 

،ومف ثـ فميس لمقضاو أف يتطمب ةرطا لـ يذكره المةرع ،عألوة عمى أف الطبيعة الموضوعية 
تستمـز ىذا الةرط ،حيث ال يسعى الطاعف فييا إلى حماية حؽ ةخصي بقدر  لدعوى اإللغاو ال

ما يسعى إلى حماية القانوف وتحقيؽ الصالح العاـ،بدليؿ عدـ اةتراط مقمس الدولة الفرنسي توافر 
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المصمحة إال عند الدعوى ،بحيث لو انعدمت المصمحة بعد ذلؾ ونبؿ صدور الحكـ ف نو يستمر 
 .(111)في النظر بالطعف

غيرأف القضاو اإلداري الفرنسي ومعظـ الفقو ىناؾ رفض ىذا االتقاه لضعؼ حقتو وعدـ 
 سألمة منطقو وذلؾ لما يمي:

إف عدـ النص في القانوف عمى ةرط المصمحة لقبوؿ دعوى اإللغاو، ال يعني عدـ اةتراطو،  – 1
قضي ب نو " حيث ال إذ المرقف إلى القواعد العامة والمبادئ المستقرة في ىذا الموضوع ،وىي ت

 مصمحة ال دعوى " كما ذكرنا سمفا، ف ذا انتفت المصمحة انتفت الدعوى.

إف طبيعة دعوى اإللغاو بوصفيا مف الدعاوى العينية أو الموضوعية ،ال تحتـ اعتبارىا مف "  – 5
نما تؤدي فحسب إلى التساىؿ   الدعاوى الةعبية" ،والوصوؿ إلى حد إلغاو المصمحة الةخصية ،وا 

 في تقدير ىذا الةرط وتقريبو مف المصمحة العامة.

إف عدـ استمزاـ ةرط المصمحة يعني اختفاو ةخصية المدعي، وظيور القاضي ك نو  – 1
يتعرض لمنزاع مف تمقاو نفسو، مما يتعارض مف وظيفة القاضي وطبيعتيا التي ال تقيز لو 

 أو سياسية عمى اإلدارة. التصدي لنزاع لـ يرفف إليو ،وتقعؿ منو سمطة رنابية إدارية

اةتراط المصمحة في رافف الدعوى يؤدي إلى الحد مف اإلسراؼ والتمادي في مياقمة أعماؿ  – 2
غراؽ القضاو بسيؿ مف الدعاوى غير القدية.  اإلدارة ومنف الدعاوى الكيدية وا 

ة وكذلؾ سار القضاو المصري في نفس االتقاه القضاو الفرنسي ،فاةترط ضرورة وقود مصمح
لدى الطاعف ،وأنو يكفي لذلؾ أف يكوف الطاعف في حالة نانونية خاصة  بالنسبة إلى القرار 
المطعوف ،مف ة نيا أف تقعمو مؤثرا في مصمحة ذاتية لمطالب ت ثيرا مباةرا ،بحيث تبرز مصمحتو 
في الطعف لمتخمص  مف القرار المطعوف فيو ،بمعنى آخر أف يكوف رافف دعوى اإللغاو في مركز 

 نانوني خاص يت ثر بالقرار المطعوف فيو ما داـ نائما.
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 الفقرة الثانية: خصائص المصمحة

لـ تةترط مقموعة مف التةريعات ومنيا التةريف المصري بصدد المصمحة الألـز توافرىا 
ؼ رافف الدعوى ب لغاو القرارات اإلدارية، سوى أف تكوف مصمحة ةخصية ،غير أف الفقو والقضاو 

مى ضرورة أف تكوف ىذه المصمحة مباةرة ومةروعة ،وال ييـ بعد ذلؾ أف تكوف تمؾ ند استقرا ع
 المصمحة محققة أو محتممة ،مادية أو أدبية ،وذلؾ عمى انحو التالي:

 يجب أن تكون المصمحة شخصية  -أوال

لما كانت دعوى اإللغاو ليست مف دعاوى الحسبة،وال يراد بيا الدفاع عف حؽ كؿ ةخص 
تراـ اإلدارة لمبدأ  المةروعية ،ف نو ال يكفي لقبوؿ دعوى اإللغاو االستناد إلى في ضرورة اح

المصمحة العامة ،بؿ يمـز أف تكوف المصمحة التي يستند إلييا الطاعف مصمحة ةخصية ،أي 
مستمدة مف مركزه القانوني أو الحالة القانونية الةخصية لو،بحيث يؤثر فييا القرار المطعوف 

 يضيف ونت القضاة بمسائؿ ذات صبغة مقردة ال ترتبط بيا مصمحة الطاعف فيو،وذلؾ حتى ال
نما يرتبط بوانف الحاؿ وظروؼ الدعوى في كؿ نضية عمى  ،وىو أمر ال يمكف تحديده سمفا وا 

 (.112حدة)

وعميو فقد اضطرت أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا عمى أنو يقب أف تكوف المصمحة ةخصية،إال 
اإللغاو وحيث تتصؿ ىذه الدعوى بقواعد واعتبارات المةروعية والنظاـ العاـ، أنو في مقاؿ دعوى 
ال يقؼ في تفسير ةرط المصمحة الةخصية عند ضرورة  -يؤازره الفقو–ف ف القضاو اإلداري 

نما يتقاوز ذلؾ بالقدر الذي يتفؽ ويسيـ في  وقود حؽ يكوف القرار اإلداري ند أىدره أو مس بو ،وا 
رساو مقتضيات النظاـ العاـ ،بحيث يتسف ةرط المصمحة الةخصية تحقيؽ مبادئ الم ةروعية وا 

لكؿ دعوى إلغاو يكوف رافعيا في حالة نانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعوف فيو ،مف ة نيا 
 أف تقعؿ ىذا القرار مؤثرا في مصمحة قدية لو.

                                                           
112

 ٘نٖ اٌٛػؼ١خ رزطٍت ِٓ اٌطبػٓ أْ ٠ىْٛ طبؽت ؽك ٠لافغ ػٕٗ ،ال ِغوك طبؽت ِظٍؾخ ،ففٟ ١ِلاْ اٌؼمٛك اإلكاه٠خ ِضال ٠طبٌت اٌّلػٟ ثؾّب٠خ

مبػلُ٘ ٠طبٌت اٌّلػٟ ثبٌؼًّ ػٍٝ ؽّب٠خ اٌؾمٛق اٌّزورجخ اٌؾمٛق اٌَّزّلح ِٓ اٌؼمل ،ٚفٟ ١ِلاْ اٌطؼْٛ اٌقبطخ ثوٚارت أعٛه اٌّٛظف١ٓ ِٚؼبشبد ر
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لغاو القرار ميما تكف لكف ال تقبؿ الدعوى المرفوعة مف فرد ليس لو مصمحة ةخصية في إ
صمتو بذي المصمحة الةخصية ،ألف الةخص ال يممؾ التقاضي إال في ة ف نفسو ،وليس مف 
حقو أف يتولى التقاضي بالنسبة لغيرة إال بموقب نيابة نانونية صحيحة بناو عمى تفويض مف 
ة صاحب الة ف.وتطبيقا لما سمؼ ال تقبؿ دعوى الزوج الذي يطمب إلغاو نرار يمس مصمح

ةخصية لزوقتو ،وال تقبؿ دعوى مرفوعة مف أخ يطمب إلغاو امتناع اإلدارة عف تقديد قوازات 
السفر الخاصة ب خوتو ولو كاف ىو أكبر أفراد األسرة، وراعى ةؤونيا ،إذ المفروض أف كؿ فرد لو 

لية كيانو الخاص وىو الذي يدافف عف نفسو وعف حقونو ،كما ال يقبؿ مف الورثة أف يحموا بصفة آ
محؿ مورثيـ ي السير في إقراوات دعوى اإللغاو ،إذا مات المورث نبؿ صدور الحكـ فييا، فأل 
يقبؿ منيـ ذلؾ إال إذا كانت ليـ مصمحة ةخصية ومميزة عف مصمحة المورث ،حيث أف الحؽ 

 (.113في طمب   اإللغاو ال يورث)

 ثانيا: يجب أن تكون المصمحة الشخصية مباشرة

اإللغاو أف تكوف مصمحة رافف الدعوى ةخصية فحسب ،بؿ يةترط  يكفي لقبوؿ دعوىال 
أيضا أف تكوف مباةرة ،أي أف يكوف المركز القانوني لمطاعف يؤثر فيو القرار المطعوف فيو ت ثيرا 
ال انتفت مصمحة الطاعف في الدعوى وتعيف بالتالي الحكـ بعدـ نبوليا،فأل يقبؿ مثأل "  مباةرا،وا 

در بالتعييف في وظيفة مف الوظائؼ العامة ممف ال تتوافر فييـ الةروط طمب إلغاو القرار الصا
 الألزمة لمتعييف فييا".

ومف ةاف تحقؽ ىذا الةرط ضماف قدية مصمحة الطاعف وىو ما أةارت إليو بعض أحكاـ 
ف كاف ال يةترط في المصمحة المسوغة لطمب اإللغاو أف  القضاو اإلداري صراحة بقوليا" أنو وا 

حؽ أىدره القرار اإلداري ،بؿ يكفي أف يمس القرار مصحة ةخصية ،مادية كانت أو تقـو عمى 
أدبية لممدعي ،إال أنو يةترط إلى قانب ذلؾ أف تكوف ىذه المصمحة قدية ،وأف يكوف إلغاو القرار 
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اإلداري مستيدفا تحقيؽ ىذه المصمحة القدية.ولما كانت المصمحة المادية التي يصفيا المدعي 
و مف إلغاو القرار المطعوف فيو ليس مف وانف األمر إال مقرد طعف في تصرفات المدعى ب نيا ىدف

عميو الثاني وسموكو نحو المدعي وتعطيؿ مصالحو لما بينيما مف خصومة مما يقوز أف ينسبو 
أي ةخص لعمدة نرية ،وليست ىذه ىي المصمحة الةخصية المباةرة التي تسوغ طمب إلغاو 

 القرار اإلداري..."

 

 ثالثا: يجب أن تكون مصمحة رافع الدعوى مشروعة

باإلضافة إلى وقوب أف تكوف المصمحة ةخصية ومباةرة، يةترط الفقو الفرنسي كذلؾ أف 
تكوف ىذه المصمحة مةروعة ،أي مصمحة يقرىا القانوف،وذلؾ باف يتواقد الطاعف في مركز 

ب العامة،ولذلؾ تةترط المحكمة نانوني مةروع غير مخالؼ لمقانوف أو لمنظاـ العاـ أو اآلدا
اإلدارية العميا في مصر لقبوؿ دعوى اإللغاو " أف يكوف لرافعيا مصمحة نانونية في إنامتيا باف 
يكوف موضوع الدعوى ىو المطالبة بحؽ أو بمركز نانوني أو التعويض عف ضرر أصاب حقا مف 

 الحقوؽ ،وأف تكوف المصمحة ةخصية ومباةرة ونائمة وحالة".

صمحة الةخصية المباةرة لمطاعف يقب أف تتطابؽ مف المصمحة التي يحمييا القانوف، فالم
نما يقب باإلضافة إلى  وال يكفي أف يثبت المدعي أف مصمحتو في إلغاو القرار المطعوف فيو ،وا 
ذلؾ أف تكوف المصمحة متطابقة مف تمؾ التي يريد القانوف حمايتيا، ب ف تكوف القاعدة القانونية 

 الفيا القرار المطعوف فيو مقررة لصالح اإلدارة وحدىا.التي خ

 رابعا: المصمحة المحققة والمصمحة المحتممة

إذا كانت القاعدة في دعاوى القضاو العادي أنو لكي تقبؿ الدعوى يقب أف يكوف لرافعيا 
ونت رفف الدعوى ف نو  يقب أف يكوف لرافعيا مصمحة  -حالة مستقبمية –مصمحة محققة ونائمة 

ونت رفف الدعوى ،باف يتكوف الفائدة التي ستعود عمى  –حالة أو مستقبمية  –محققة ونائمة 
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المدعي مؤكدة ،فأل يكفي أف تكوف محتممة ،ولذاؾ يكتؼ المةرع في نانوف المرافعات الحالي 
بالمصمحة المحتممة لقبوؿ الدعوى إال استثناو " إذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدفف ضرر 

 أو االستباؽ لحؽ يخةى زواؿ دليمو عند النزاع فيو". محدؽ

أما بخصوص نبوؿ دعوى اإللغاو، فقد سار مقمس القولة المصري في طريؽ التوسف في 
ىذا الة ف فاكتفى بالمصمحة المحتممة لقبوؿ ىذه الدعوى بعد أف رفض ذلؾ في بداية نة تو، 

 (:114ويفسر الفقو ىذا التوسف ب مريف)

ى اإللغاو ذات الطابف الموضوعي والتي تستيدؼ تحقيؽ مصمحة عامة محققة إف طبيعة دعو – 1
دائما وىي حماية مبدأ المةروعية، تستمـز فتح أبوابيا ألكبر عدد ممكف مف ذوي المصالح 

 المةروعة، باعتبارىا الدعوى األساسية لرنابة مةروعية القرارات اإلدارية.

 –ةيريف في فرنسا وستيف يوـ في مصر  –إللغاو إف الميعاد القصير المحدد لرفف دعوى ا– 5
 مف ة نو أف ييدد بانقضاو ىذا الميعاد نبؿ رفعيا انتظارا لتحقؽ المصمحة منيا.

 خامسا: المصمحة األدبية والمصمحة المادية

ال يةترط في مصمحة الطاعف في دعوى اإللغاو أف تكوف ما دية أي مما يمكف تقويميا 
فائدة التي تعود عميو فيما لو نبمت طمباتو فاقئة مالية ،إذ يقوز أف تكوف بالماؿ،بمعنى أف تكوف ال

ىذه المصمحة أدبية أو معنوية ال تقوـ بالماؿ ،وغف كاف الغالب في معظـ الدعاوى أف تكوف 
 .115المصالح التي يسعى إلييا الطاعف مادية

فيو مصمحة ولذلؾ استقر القضاو اإلداري عمى أنو " يكفي أف يمس القرار المطعوف 
ةخصية ما دية كانت أو أدبية لممدعي ،وما داـ القرار الوزاري يمس حالة نانونية خاصة بالمدعي 
تقعؿ لو مصمحة مادية أو أدبية في طمب اإللغاو " فقد توافرت ىذه المصمحة ما دامت تمؾ 

 المصمحة ةخصية ومباةرة".
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ميو بحكـ قنائي لو مصمحتاف وتطبيقا لذلؾ نضت محكمة القضاو اإلداري ب ف " المحكـو ع
في الطعف في الحكـ إحداىما مادية والثانية أدبية ،ف ذا لـ تكف لو مصمحة  في الطعف مف الناحية 
ف المصمحة كما تكوف مادية تكوف أدبية فكمتاىما  المادية ف ف المصمحة األدبية متوافرة دائما" وا 

حة في أف لمف أحيؿ إلى المعاش تقزي في نياـ الدعوى وتصمح ليا دعامة وسندا ،وال مةا
مصمحة أدبية في إلغاو المرسـو الصادر بتقديـ غيره عميو في األندمية لما ند يفتح مف ثغرة 
يتسرب منيا سوو الظف إليو ،والسيما إذا لوحظ ما أدلت بو الحكومة في دفاعيا مف أف مف بيف 

ة المطعوف فيو المةرفة مف األسباب التي دعت إلى صدور المرسـو المةار إليو طوؿ مدة خدم
 قية كفاية ونزاىتو، وما ند يحممو ذلؾ التوقيو مف تعرض خفي".

ف زالت المصمحة  كما نضت محكمة القضاو اإلداري باف " المصمحة األدبية تكفي وحدىا وا 
المادية" وعف " تونيت القرار اإلداري بمدة معينة ال يعني انتفاو المصمحة في إلغائو بانتياو مدتو 

ف صاحب الة ف لو مصمحة أدبية أو مادية في إلغاو القرار رغـ انتياو مدتو إلزالة كؿ ما كاف أل
 لو مف أثر".

 المبحث الثالث: دعوى القضاء الشامل

ىي الدعوى التاي يفصؿ فييا القاضي اإلداري مابيف طرفيف غير متساوييف ،يكوف احدىما 
ـ او سمطة إدارية مستقمة،سواو كانت ترمي ةخصا عاما او ذا نفف عاـ يساىـ في سير مرفؽ عا

إلى حماية حؽ ةخصي أو إلى إنرار مةروعية أو إلى االمريف معا ،أو إلى أي ىدؼ آخر مف 
 ,المصمحة العامة

 المطمب األول : تحديد دعوى القضاء الشامل

 تدخؿ في إطار دعوى القضاو الةامؿ بمفيوميا الدنيؽ: •

البنايات الميددة –المعاةات المدنية  -يةالطعوف الضريب -الطعوف االنتخابية •
  –دعاوى القنسية  –قانب مف دعاوى التحفيظ  –المؤسسات الخطيرة  –باالنييار 
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116ويدخؿ في دعوى القضاو الةامؿ بمفيوميا الةامؿ •
 

 القضاو االستعقالي -ونؼ التنفيذ   –نزع الممكية  –العقود  –دعاوى التعويض  •

 لقانون الفرنسي جذور دعوى القضاء الشامل في ا •

إف فيـ اإلطار القانوني دائما يتـ ربطو أوال بالدستور ثـ القانوف ثـ الونائف التاريخية  •
القدؿ الذي نغوص معو في كتب الفقو في   مقاال لمرأي والرأي اآلخر لينة التي تةكؿ

 محاولة لعرض الت صيؿ الفقيي 

لذلؾ يمكننا البحث عمى أساسيا مف ال تنص الدساتير الفرنسية المتعانبة عمى ىذه الدعوى و 
 60خألؿ أساس القضاو اإلداري عموما ،ما دامت بواكير القضاو اإلداري خألؿ نياية القرف 

تصنؼ ضمف ىذه الدعوى مثؿ نضاو المسؤولية اإلدارية والضرائب وكؿ الدعاوى المتعمقة باعتداو 
 اإلدارة عمى حؽ ةخصي

داري ودعوى القضاو الةامؿ عندما نوغؿ في ويمكننا أف نرادؼ بيف نة ة القضاو اإل •
وخألؿ القرف  64القدـ،ليحدث التمايز رسميا بيف أنواع القضاو اإلداري منذ نياية القرف 

وىكذا حينما نبحث عف األساس الدستوري لدعوى القضاو الةامؿ في الدساتير  41
 9بدستور  وانتياو 6491و  6092ومرورا بدساتير  6904الفرنسية ابتداو مف دستور 

فرغـ نصيا عمى استقألؿ السمطة القضائية وتخصيص عدة فصوؿ ليا  6420اكتوبر 
،يبدو وانف الدساتير الفرنسية خاصة االخير منيا ))مخالفا لموضف الطبيعي(( ما دامت 
فرنسا تعرؼ عمميا منذ ما يقرب مف نرنيف مف الزماف ورسميا منذ أزيد مف نر مف الزماف 

 داري عف القضاو العادياستقألؿ القضاو اإل

األمر الذي قعؿ مقمس الدولة الفرنسي منذ منتصؼ القرف العةريف يقتيد في  •
داري وىو دعوى اإللغاو ووقد ضالتو انب القضاو اإلالبحث في األساس الدستوري لق

وسبيمو في المبادئ العامة لمقانوف حيث يستفاد مف خألؿ أحكامو إعطاؤىا نيمة دستورية 
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أكده فيما بعد المقمس الدستوري،ىذا األخير كاف عمينا انتظاره حتى الةيو الذي 
 44ؤكد استقألؿ القضاو اإلداري ) المقمس الدستوري مانينات ليصدر حكما في بدايتيا يالث

انيف القميورية ،ثـ ( اعتمادا عمى المبادئ األساسية المعترؼ بيا في نو  6401يوليوز 
او اإلداري أساسا دستوريا ) المقمس الدستوري ضالق في نيايتيا يعطي لوقود يصدر حكما 

 6409يناير  41

ستعمار ما دامت أف وبالنسبة لممغرب ف نو برقوعنا لعد الحماية ،ف ننا نقد أنيا تختمؼ عف اال
ذا كانت اتفانية  األولى تقتضي احتفاظ الدولة المحمية بسيادتيا إلى قانب سيادة الدولة الحامية ،وا 

لتي ميدت لمحماية ند خولت فرنسا حؽ القياـ بكؿ اإلصألحات الضرورية ا 6466نونبر  9
ذا كانت اتفانية فاس ) 6)الفصؿ  ( ند نصت عمى حؽ الدولة الحامية في  6464مارس  11( وا 

( ،ف ف فرنسا لـ تكتؼ ب عادة تنظيـ المحاكـ الةريفة الموقودة  6القياـ بتنظيـ القضاو ) الفصؿ 
بؿ فسرتيا تفسيرا واسعا وأنة ت محاكـ فرنسية نصوص ىذه االتفانيات  مف نبؿ ،حسب ما تقتضيو

 (  6419نونبر  9قديدة ،وذلؾ انسقاما لما تضمنتو االتفانية الفرنسية األلمانية )

وىنا يمكف أف نتساوؿ بخصوص القضاو اإلداري :أي إصألح أدخمتو سمطة الحماية ؟وأية 
الةريفة ؟ألـ تعد ىناؾ سوى الدولة الحامية ؟وبعبارة  ممارسة؟ ىؿ احترمت بالفعؿ سيادة الحكومة

 أخرى ىؿ تحولت الحماية إلى استعمار؟

مادة تعد  6461غةت  64وعميو ف ننا نقد الظيير المنظـ لمقضاو في المغرب الصادر في 
  0حقر األساس في تحديد قية القضاو التي تنظر في المادة اإلدارية ىي :  المادة 

ادة االختصاص العاـ بالمنازعات اإلدارية لممحاكـ الفرنسية ،بعد ذلؾ فقد خولت ىذه الم
الدعاوى التي تختص المحاكـ المذكورة بيا وحصرتيا في : مسؤولية اإلدارات حددت أنواع 

 العمومية عف األضرار الناقمة عف حاالت ثألث:
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ألضرار الألحقة بالغير تنفيذ العقود التي تبرميا ىذه اإلدارات ،أو األةغاؿ التي تامربيا ،أو ا
 .117بسبب نراراتيا

ويتضح لنا مف خألؿ مقموعة مف النصوص القانونية ،أف دعوى القضاو الةامؿ فيتزامف 
 . 6461غةت  64تنظيميا بنص تةريعي مو ىذه القوانيف التي وضعتيا سمطة الحماية في 

ى الخصوص وذلؾ مف خألؿ الدعوى المةار إلييا في النص : وىي دعوى المسؤولية ،عم
،وبعض القضايا األخرى التي عرضت عمى المحاكـ في المادة الضريبية واالمألؾ الخاصة 

 باإلدارة والعقود .

ومغربتو وند صدرت عدة نوانيف بعد االستقألؿ تعيد تنظيـ قياز القضاو في اتقاه توحيده 
،كما يخص في وتعريبو وكاف الحدث البارز ىو إحداث المقمس االعمى ينظر في طمبات النقض 

 ( . 6429ةتنبر  49طمبات اإللغاو ) ظيير 

فمـ ي ت بقديد بالنسبة  6499يوليوز  62كما أنو رغـ صدور ظيير التنظيـ القضائي في 
منو بنفس عبارات الفقرة األخيرة  111لدعوى القضاو الةامؿ ،إذ وردت الفقرة االخيرة مف الفصؿ 

 ور أعأله.المذك 6429ةتنبر  49مف زىير  69مف الفصؿ 

منو  60،لينص في الفصؿ  6499ةتنبر  40ثـ صدر بعد ذلؾ نانوف المسطرة المدنية في 
عمى ما يمي: )) تختص المحاكـ االبتدائية ،مف مراعاة االختصاصات الخاصة المخولة إلى حكاـ 

بالنظر في قميف القضايا المدنية ونضايا االحواؿ الةخصية  –القماعات وحكاـ المقاطعات 
 واإلدارية واالقتماعية ابتدائيا و انتيائيا مف حفظ االستئناؼ((بررات التقارية والم

ىذا الفصؿ الذي أعطى اختصاصا عاما لممحاكـ االبتدائية ومف تـ فيي تختص بدعاوى 
القضاو الةامؿ الذي يتطابؽ مضمونيا ىنا مف المادة اإلدارية ،وميزة ىذا الفصؿ أف المادة 

 ة فقط عمى الدعاوى الرامية إلى إنرار مديونية الغدارات العمومية.اإلدارية لـ تعد مقتصر 
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أي إلغاو التحديد واالنتصار عمى دعوى المسؤولية فقط المنصوص عميو في الفقرة األولى مف 
مف نفس  42،ىذه المادة الممغاة نصا والمستمرة روحا ،في نصوص أخرى كالفصؿ  0المادة 

تركة بيف مختمؼ المحاكـ كاآلتي: )) يمنف عمى المحاكـ القانوف الذي ينص عمى مقتضيات مة
عدا إذا كانت ىناؾ مقتضيات نانونية مخالفة ظاف تنظر ولو بصفة تبعية في قميف الطمبات التي 

 عمؿ الغدارات العمومية االخرى أو تمغي إحدى نراراتيا .مف ة نيا أف تعرنؿ 

 41- 96ات ،حيث صدر القانوف وكاف مف الضروري االنتظار حتى بداية سنوات التسعين
 , 6441نونبر  1الذي صدر في القريدة الرسمية في 

 وند قعؿ ىذا القانوف نضاو اإللغاو عمى درقتيف ما عدا بعض االستثناوات

النص عمى نبوؿ بعض الدعاوى التي كانت مرفوضة إلى حيف صدوره ،مثؿ وضعية 
 ( 66األةخاص المعينيف بظيير ) المادة 

 ممكي أو مفوضيف لمدفاع عف الحؽ والقانوف.تعييف مفوض 

ذا كنا نسقؿ أف القانوف 41- 96وا 
قعؿ القضاو اإلداري عمى درقتيف يكوف ند حـر 118

المواطف بالنسبة لمقضاو الةامؿ مف درقة مف درقات التقاضي )االستئناؼ( كما أنو يبعد القضاو 
حاكـ االبتدائية التي كانت تنظر عف المتقاضيف .وذلؾ مف خألؿ حموؿ المحاكـ اإلدارية محؿ الم

 . 41- 96في ىذه الدعاوى نبؿ نانوف 

المحدث بموقبو المحاكـ اإلدارية االستئنافية ،والتي ستختص بالنظر  11- 01لكف القاف رنـ 
 . 119في استئناؼ اإلدارية وأوامر رؤسائيا ما عدا إذا كانت ىناؾ مقتضيات خاصة

تعويض يتحدد ويحصر في االضرار التي تسببيا كما اف اختصاص ىذه الحاكـ في مقاؿ ال
 خارج ىاتي الحالتيف .أعماؿ ونةاطات أةخاص القانوف العاـ ،يعني عدـ مسؤولية الدولة 
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المتعمؽ ب حداث المحاكـ اإلدارية النص صراحة عمى  41- 96ويتضح  مف القانوف 
 عتداو المادي اختصاص ىذه المحاكـ في مقاؿ المنازعات المتعمقة بنزع الممكية واال

بحيث نقد أف التعويض ىو القانب الوحيد الذي ينص عميو نانوف نزع الممكية  ) الباب الرابف 
( ،حيث نقد أف القضاو وسف باقتياده مف مقاؿ تطبيؽ النص ليةمؿ  6404مف زىير ماي 

مرسـو  اإللغاو والتعويض معا ،بقبولو الطعف باإللغاو ضد نرار إعألف المنفعة العامة ،بؿ ألغي
 نزع الممكية نفسو لكونو غير مةروع وىذا مونؼ إيقابي. 

 المطمب الثاني: دعوى المسؤولية اإلدارية

 تعتبر نظرية المسؤولية اإلدارية ،مف النظريات التي ابتدعيا االقتياد القضائي حديثا.

 فيي مف النظريات التي ابتدعيا االقتياد القضائي حديثا.

 تألوـ مف وظائؼ الدولة الحديثةفتقرير مبدأ المسؤولية ،ي

إف نةاط اإلدارة إذا كاف ييدؼ أساسا إلى تحقيؽ الصالح العاـ ،ف نو نمما يمحؽ  •
أضرارا باألفراد ،ولكف ينبغي أف نعمـ اف نةاط الدولة المتزايد واستعماليا لبعض الوسائؿ 

رار الخطيرة،لمف ةانو اف يحدث بعض المةاكؿ التي مف الممكف أف تمحؽ بعض األض
 بالخواص ،فكاف ال بد مف قبرىا.                                           

ولقد أثار نقاش كبير مف الباحثيف حوؿ أساس المسؤولية اإلدارية بالمغرب ،دوف  •
ة والمختصيف ذفسنا متفقيف مف مقموعة مف األساتالدخوؿ في عمؽ ىاتو النقاةات ،نقد أن

اف الرأي السائد ىو الذي يميؿ إلى تفسير )) اف مسؤولية في ىذا المقاؿ  الذيف يروف ب
اإلدارة تكوف موضوعية،وتترتب بمقرد حدوث ضرر وليس لممتضرريف مف أعماؿ  اإلدارة 

 تكوف موضوعية ،وتترتب بمقرد حدوث ضرر

 اإلدارة  طخوليس لممتضرريف مف أعماؿ اإلدارة أف يثبتوا بالضرورة  •
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 ة اإلداريةأنواع المسؤوليالفرع األول : 

 أوال:المسؤولية الخطئية

كانت ىذه أوؿ مسؤولية طبقت مف لدف المحاكـ المغربية ،وىي ترتكز عمى ركف  •
أساسي ىو الخط  ،تفأل يمكف إثارة مسؤولية اإلدارة والحكـ عمييا   بتعويض الضرر الناتج 

ةرعي  ،فالخط  ىو كؿ فعؿعف نةاط مرافقيا ،إال إذا كاف ىناؾ خط  مقترؼ مف طرفيا 
عي أو غير مبرر يمكف أف ينتج عنو ضرر سواو اكاف ىذا الفعؿ إيقابيا او ر أو غير ة

وينقسـ الخط     قسيما أو عاديا سمبيا وسواو أكاف عمديا أو غير عمدي  وسواو أكاف 
120إلى نوعيف : خط  ةخصي وخط  مرفقي

 

كوف في الخط  الةخصي ىو الخط  الذي يمكف تمييزه ،وينسب إلى الموظؼ الذي ي •
ىذه الحالة ند ناـ ب عماؿ التمت لمصمحة المرفؽ ب ي صمة ،ونتقت عنيا أضرار لمغير 

 ،فيكوف ممزما بقبر الضرر مف مالو الخاص لكونو الفاعؿ المخطئ.

فالخط  الةخصي ىو الذي يكةؼ مف خأللو تيور الموظؼ واتقاىو إلى تحقيؽ  •
 أغراض ةخصية كاالنتقاـ

 مف ؽ ؿ ع  01قانوني في الفصؿ ويقد الخط  الةخصي سنده ال •

ومف أمثمة الخط  الةخصي : نياـ الموظؼ ب عماؿ التدخؿ في اختصاصاه ،ك ف  •
 ي مر بيدـ منزؿ في ممؾ أحد األفراد او في حالة نظرية االعتداو المادي,,,,,,

اما الخط  المرفقي فيو الخط  الذي ينسب إلى المرفؽ ،ولوكاف مرتكبو أحد  •
 مقيوؿ ينسب إلى اإلدارة , الموظفيف ،ألنو خط 

 ومف األمثمة التطبيقية لمخط المذكور: •

                                                           
120

ذىسَع  4111نً ز إتزاهُى انًُجٍ    زعىي انرعىَض اإلزارٌ   انرُظُى انقاَىٍَ وانعًهٍ نسعى انرعىَض اإلزارٌ أياو يحاكى يجهض انسونح   انطثعح االو 

  92ص  انًعارَف اإلطكُسرَح    



108 
 

أوال: تنفيذ نرار إداري غير مةروع يةكؿ خط  تترتب عنو المسؤولية اإلدارية ،ف ذا  •
 حكـ باإللغاو ف نو يكوف سببا لممطالبة بالتعويص 

ح أما إذا لـ يرفف المعني باألمر دعوى اإللغاو ،ف ف القرار غير المةروع يصب •
 متحصنا ويمكف المطالبة بالتعويض في ظؿ فحص ةرعيتو.

 ( 41. 96مف ناف  99)الفصؿ  •

ثانيا:عدـ تنفيذ االحكاـ ،ف ذا لـ تقـ اإلدارة بتنفيذ الحكـ الصادر ضدىا ف نو تكوف ند  •
 ارتكبت خط  يستوقب المطالبة بتعويض الضرر الحاصؿ.

فيذ األحكاـ القضائية بةكؿ عاـ أما إذا امتنعت اإلدارة مف منح القوة العمومية لتن •
دوف اف يكوف رفضيا مستندا إلى حقة المحافظة عمى النظاـ العاـ ف نو يعتبر بمثابة خط  

 .121قسيـ تترتب عنو مسؤوليتيا

ثالثا: ما يحصؿ في المرافؽ الصحية كالمستةفيات ،لكونيا تقوـ ب عماؿ تكتسي  •
 بعض الخطورة مف ة نيا أف تمحؽ أضررا بالخواص

را ،ف ف منح وصؼ لمخط  مف ة نو أف يحدد القية المختصة لمنظر في طمب وأخي
التعويض ،ف ذا كاف الخط  ةخصيا دخؿ والية المحاكـ القضائية ،أما إذا كاف مرفقيا فيحاؿ 

 عمى المحاكـ اإلدارية

وفي فرنسا يمكف القمف بيف الخط يف الةخصي والمرفقي ،أما في المغرب ف ف  •
ؤكد عمى أف الدولة ال تتحمؿ مسؤولية الخط  الةخصي لمموظؼ مف ؽ.ؿ.ع ي 01الفصؿ 

،إنما يمكف أف تحؿ محمو في األداو عند ثبوت إعساره لتقتطف بعد ذلؾ مف راتبو أو معاةو 
  41 96،إذ أف القمف بيف الخط يف غير ممكف وىو ماأكده القانوف 
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 األركان العامة لممسؤولية اإلداريةالفرع الثاني: 

اف العامة لممسؤولية اإلدارية حيث مسؤولية اإلدارة عمى الخط ،وىذه األركاف تتحقؽ األرك
ىي أوال العمؿ الخاطئ الوانف مف اإلدارة، أي ركف الخط  ،)ثانيا( ركف الضرر الذي يمحؽ 
الفرد صاحب الة ف المضرور،)ثالثا( رابطة السببية بيف الخط  والضرر ،ب ف يكوف ىذا 

 اإلدارة.  الضرر نتج مباةرة عف خط  

 أوال: الخطأ

لقد سبؽ القوؿ أف األساس الطبيعي الذي تقـو عميو المسؤولية  اإلدارية ىو الخط   •
والمقصود ركف الخط  ك حد االركاف العامة في المسؤولية اإلدارية ،ىو أف تقوـ اإلدارة 
بعمؿ مادي أو نرار إداري ، ويكوف ىذا العمؿ أو القرار مخالؼ لنصوص القوانيف أو 
لموائح التي كاف عمى اإلدارة مراعاتيا في نةاطيا اإلداري،فالخط  يتمثؿ إذف في مخالفة 

 نانونية في عمؿ مادي أو نرار إداري صدر عف قية إدارية.

ذلؾ اف مف ةروط المسؤولية اإلدارية ،وقود الخط  الثابت عمى قانب اإلدارة ،ألنو  •
ابؽ لمقاعدة القانونية ال يمكف اعتباره يتعمؽ بصفة أساسية مف صفات القرار اإلداري المط

تصرفا خاطئا مف قانب اإلدارة تمتـز بتعويض الضرر الذي ند ينةا عنو، فعدـ المةروعية 
يعتبر ىو الةرط القوىري الألـز لتقرير مسؤولية اإلدارة، ولكنو ليس الةرط الوحيد الكافي 

أو بالمعنى االصطألحي عدـ في ىذا الصدد ،فالصفة الخطئية في عدـ االنتظاـ القانوني 
 المةروعية التي تستتبف تحريؾ المسؤولية اإلدارية. 

 والخط  نوعاف

 الخطأ المرفقي 6

لقد عرؼ الفقو الخط  المرفقي ب نو كؿ إخألؿ بواقبات الوظيفة التي تقف عمى عاتؽ 
،فيو  المرفؽ ،وال يتوافر فيو ةروط الخط  ،ىذا اإلخألؿ بواقبات الوظيفة ال يقف تحت حصر



110 
 

يتخذ أةكاال عدة ويتبدى في صورة متعددة ويعاب عمى المرفؽ بصفة عامة أنو لـ يعمؿ ،أو 
 عمؿ مت خرا ،أو أنو عمؿ بةكؿ غير صحيح.

فالخط  المرفقي ىو خط  موضوعي ينسب إلى المرفؽ مباةرة عمى اعتبار أف ىذا المرفؽ 
سناد الخط  إلى موظؼ معيف ند ناـ بارتكاب الخط  بغض النظر عف مرتكبو ،فسواو أمكف إ

بالذات أو تعذر ذلؾ ،ف نو يفترض أف المرفؽ ذاتو ىو الذي ناـ بنةاط يخالؼ القانوف،ومف ثـ 
فيو وحده الذي ناـ بارتكاب الخط  ،كما أف المسؤولية عف الخط  المرفقي تعتبر مسؤولية 

ذاتو بحيث تقاـ غير تبعية.فالمسؤولية عمى الخط  المرفقي تقف أصأل عمى المرفؽ أصمية 
الدعوى عميو مباةرة أماـ القضاو اإلداري دوف حاقة إلى توقيييا إلى الموظؼ مرتكب الخط  

 ،ويكوف التعويض مف األمواؿ العامة.

 الخطأ الشخصي4

عرؼ الفقو الخط  الةخصي ىو الخط  الذي ينسب إلى الموظؼ وتتحقؽ مسؤوليتو 
ف األضرار التي نتقت عنو ،وذلؾ بدفف الةخصية عف ىذا الخط  ،ويكوف وحده مسؤوال ع

 .122تعويض مف مالو الخاص

فالخط  الةخصي ينسب إلى الموظؼ نفسو ،ويصدر عف الموظؼ أثناو خدمتو في 
المرفؽ ،أو استخدمت فيو أدوات المرفؽ ووسائمو ،ففي ىاتيف الحالتيف تقـو الصمة بيف الخط  

خارج الخدمة ،مادامت ند استخدمت والمرفؽ ،فيذ الصمة تظؿ نائمة حتى ولو حدث الخط  
فيو أدوات المرفؽ ووسائمو ،فغف الخطر ند ينفصؿ ىنا عف المرفؽ ،ولكف المرفؽ ال ينفصؿ 

عف ولكف المرفؽ ال ينفصؿ  –ألف المرفؽ لـ يتطمبو –عف الخط  ،ند ينفصؿ عف المرفؽ 
إلداري بدعاوى الخط  ألنو ند ساىـ ب دواتو ووسائمو في إحداثو ،فمناط اختصاص القضاو ا

المسؤولية عف األخطاو الةخصية ،أف يكوف الخط  الةخصي لمموظؼ ند ارتكب أثناو خدمة 
 المرفؽ ،أو خارج الخدمة أو اةترؾ في حدوثو أدوات المرفؽ ووسائمو.
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 ثانيا: الضرر

لقد سبؽ أف وضحنا أف األساس الطبيعي الذي تقوـ عميو المسؤولية اإلدارية ىو الخط ، 
في تحريؾ المسؤولية اإلدارية توافر ركف الخط ،بؿ ال بد أف يتسبب ىذا الخطا في وال يكفي 

الضرر ،بؿ يعد وقود توافر ركف  اإلدارية ال يمكف أف تقـو بغيرإحداث الضرر ،فالمسؤولية 
 123ركف الضرر ىو الذي يدفف إلى تحريؾ المسؤولية منذ البداية

ة  في حالة المسؤولية عمى أساس والبحث عف خط  الغدارة ،بمعنى أف خط  الغدار 
الخط ،أو نةاطيا في حالة المسؤولية عمى  أساس المخاطر، وال يؤدي إلى مسؤوليتيا إال إذا 
ترتب عميو ضرر ،وأمكف نسبو ىذا الضرر إلييا،ومف ثـ يعتبر الضرر عنصرا رئيسيا في نياـ 

ـ نامت عمى أساس الخطر المسؤولية اإلدارية بقميف أنواعيا ،سواو نامت عمى أساس الخط  أ
 .أـ نامت عمى أساس مبدأ المساواة أماـ االعباو العامة ولو لـ يتوافر الخط 

 والضرر نوعان 

الضرر المادي وىو الذي يصيب الةخص في حؽ أو عمى مركز نانوني قدير بالحماية 
فاألضرار المادية ب سرىا انصبت عمى حؽ مالي عيني أو عمى حؽ أو عمى مصمحة مالية،

ف كاف مف الميسور أف يكوف ىناؾ  مالي ةخصي يقب أف يعوض عنيا في قميف األحواؿ ،وا 
 أضرارا مادية تنقـ عف األضرار المعنوية أو تصاحبيا.

ثـ ىناؾ الضرر األدبي و الذي يصطمح عمى تسميتو بالضرر المعنوي غير المادي ،وىو 
ر المالية ،أي عمى الذي يصيب الةخص في مصمحة غير مالية،فينصب عمى الحقوؽ غي

غير الذمة المالية لمةخص ،كالضرر الذي يقف عمى قسـ اإلنساف أو حقو في اسمو أو ةرفو 
أو عرضو أو كرامتو أو حقو في مصنفات الممكية  الفكرية والةيرة ،وعمـو اآلالـ النفسية 

معو  والمركز األدبي لمةخص ،والضرر األدبي غالبا ما يكوف مصاحبا لمضرر المادي ومتحما
 ،وىو ما يطمؽ عميو الضرر المختمط ب ف ينقـ عف الضرر المعنوي بعض األضرار المادية. 
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نما يولد الضرر تمؾ المسؤولية  كما أف المسؤولية اإلدارية ال تقـو إال عند تحقؽ الضرر ،وا 
 مف توافر ةرطاف وىما: ماديا أو معنويا ،ال بد سواو كاف الضرر

 صب عمى مركز نانوني قدير بالحماية.أف يكوف الضرر محققا، وأف ين

يكتفى في المسؤولية عمى أساس المخاطر ب ثبات الضحية وقود عألنة سببية نةاط  •
اإلدارة والضرر الذي أصابو أي أف يكوف الضرر الذي لحقو ناتقا عف نةاط المرفؽ 

 العمومي.

مساولة الدولة إال اف المةرع المغربي ال يةترط لقياـ المسؤولية عمى اساس المخاطر أي 
حتى في حالة انعداـ الخط ،حرصا منو عمى تخفيؼ العبئ الذي يقف عمى عاتؽ المتضرر 

 خاصة واالقتياد القضائي بصفة عامة

بما أف المسؤولية ىي وسيمة لقبر الضرر ،فيي ليست نظاما قزائيا أو انتقاميا أو  •
داري ،وىو أمر غرامة ،فالمس لة ىب تعويض الضرر الحاصؿ مباةرة عف النةاط اإل

 .124يةترط باإلضافة إلى الضرر ،وقود عألنة سببية بيف الفعؿ والضرر

 سببية بين الفعل والضررالعالقة ال:ثالثا •

بما أف المسؤولية ىي وسيمة لقبر الضرر ،فيي ليست نظاما قزائيا أو انتقاميا او غرامة 
و أمر يةترط ،فالمس لة ىي تعويض الضرر الحاصؿ مباةرة عف النةاط اإلداري ،وى

 باإلضافة إلى الضرر ،وقود عألنة سببية بيف الفعؿ والضرر

ال يمكف منح أي تعويض إذا لـ يكف ىناؾ ارتباط بيف نةاط المرفؽ كما أنو  •
والضرر الحاصؿ ،فسواو أكانت المسؤولية خطئية أو عمى أساس المخاطر ،ف ف العألنة 

 السببية الضرورية لقبر الضرر.
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ذي لحقو ،ويمكف االستعانة ما ب ف يثبت بكافة الوسائؿ الضرر الويكوف المتضرر ممز 
الخبراو في ىذا المقاؿ،ويةترط في الضرر أف يكوف ناتقا مباةرا عف فعؿ اإلدارة ،وند  ربتقاري

يكوف ماديا يصيب المتضرر في مالو ،أو معنويا يصيب الفرد في ةرفو أو سمعتو أو كرامتو 
 .أو عواطفو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة

لقد حاولنا في ىذه الدراسة تسميط الضوو عمى ماىية المنازعة الغدارية ومعايير تحديدىا وكذا  
قراوات رفعيا، ودعوى القضاو الةامؿ وأنواعيا، واتضح لنا أنو  دعوى اإللغاو  وخصائصيا وا 
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عمى انطألنا مف التحميؿ الذي نمنا بو ،ف ف صعوبة تحديد مفيوـ دعوى اإللغاو بحيث  تبقى نائمة،
أساس أف ىذه الدعوى تقـو عمى وقود منازعة إدارية، وكذلؾ الة ف بالنسبة لدعوى القضاو 

 الةامؿ .

ذا كانت المنازعة ىي المس لة التي تثير نزاعا بيف األفراد أو بينيـ وبيف إحدى السمطات  وا 
الحؽ في  العامة في الدولة واستنادا إلى حؽ التقاضي يتـ حمميا إلى القضاو مف خألؿ مباةرة 

الدعوى ،وىو الحمقة االولى مف حمقات التقاضي ،ف نو يتـ نظرىا مف خألؿ إقراوات الخصومة 
القضائية ،وىي الحمقة الثانية مف حمقات حؽ التقاضي ،إلى أف تصؿ خاتمة المطاؼ بصدور 

 –لثالثة الحكـ النيائي البات فييا و الذي يمثؿ التسوية أو الترضية القضائية باعتبارىا المرحمة ا
 مف حمقات حؽ التقاضي. -واألخيرة

ذ تختمؼ المسائؿ التي تمثؿ محؿ المنازعات التي يفصؿ فييا القضاو وتتنوع بحسب  وا 
موضوعيا وطبيعتيا .ومف تعدد قيات القضاو في السمطة القضائية بالدولة ،ف نو يتـ توزيف ىذه 

ه المنازعات ،بحيث ال يقوز المسائؿ عمى تمؾ القيات لتختص كؿ منيا بالفصؿ في قانب ىذ
ألي منيا أف تتعدى اختصاصاتيا الذي يتعمؽ في ىذه الحالة بواليتيا القضائية أو وظيفتيا 
،لتفصؿ فيما ال يدخؿ في ىذه الوالية مف منازعات، وعميو ف ف تحديد المنازعة ماىية دعوى 

منا فيـ تحديد والية القضاو مراقعة القرارات اإلدارية ،في السمطنة وبعض النماذج المقارنة تطمب 
اإلداري وذلؾ بالفصؿ في المنازعة اإلدارية ب حكاـ ونواعد االختصاص الوظيفي ليذا القضاو وفقا 
لما يقرره المةرع ،وذلؾ في ضوو تفسير القضاو في أحكامو المختمفة لمنصوص التةريعية المحددة 

ـ ،وتوصيأل لمعيار تحديد المنازعة ليذا االختصاص ،وتحميؿ الفقياو ليذه النصوص وتمؾ األحكا
 اإلدارية.

كما أف تحميمنا لخصائص دعوى اإللغاو ودعوى القضاو الةامؿ قعمنا نفيـ أكثر ىذه 
الخصائص وكذا فيـ إقراوات رفف دعوى مراقعة القرارات اإلدارية،وند خمصنا بعد ىذا التحميؿ 

 الذي نمنا بو في ىذا الفصؿ إلى ما يمي:
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اعاة أف االعتبارات التاريخية في فرنسا والتي أدت إلى إنةاو مقمس الدولة ػ مف الضروري مر 
ىناؾ ،وفيـ القانوف اإلداري فييا بمدلوؿ معيف يتسـ بالضيؽ ،كاف ليا ت ثيرىا البالغ حوؿ مس لة 
أساس القانوف اإلداري ونطاؽ تطبيقو ومعيار المنازعة اإلدارية وىي اعتبارات ال ة ف لمدوؿ 

 األخرى بيا.

ػ بالرغـ مف االعتراؼ بالرابطة الوثيقة بيف تحديد أساس القانوف اإلداري ومعيار تطبيقو أو 
باألحرى تحديد نطاؽ تطبيؽ ىذا القانوف ،وبيف تحديد معيار االختصاص القضائي لمقمس الدولة 

ا ليس أي تحديد المنازعة اإلدارية التي يختص بالفصؿ فييا القضاو اإلداري ،إال أف التألـز بيني
حتميا ،إذ أف تقرير اختصاص القضاو اإلداري بمنازعة معينة ال يستتبف حتما تطبيؽ القانوف 
اإلداري،إذ ليس محرما عمى ىذا القضاو أف يطبؽ نواعد القانوف الخاص،إذ لو أف ي خذ ما يراه 

 صالحا لمفصؿ في الروابط اإلدارية.

نما إف تعدد المعايير في ىذه المس لة ال تعني الخألؼ  الفقيي الحاد كما ند يتصور البعض وا 
األمر  يتعمؽ بنوع مف التطور لسريف نظرا لمرونتو،كما أف وقود القضاو الغداري وأساسو ند حدث 
بة نو إحألؿ في األسباب والمبررات مف أسباب تاريخية إلى مبررات فنية،مما يؤكد أف تعدد 

 المعايير ىو تطورليا في قوىر األمر.

عديد مف الفقياو الذيف يروف إمكانية تعدد المعايير أو االعتماد عمى معيار  إذا كاف ىناؾ
أساسي تكممو أو يصحبو معيار ثانوي،ف ف أغمبيـ مف أنصار معيار المرفؽ العاـ إذ أف معظـ 
أنصار معيار السمطة العامة ال يروف ضرورة ذلؾ.والعنصر أو المعيار المكمؿ لدى فقو المرافؽ 

السمطة العامة أو استخداـ أساليب القانوف العاـ أو االلتقاو إلى أسموب الغارة العامة ىو عنصر 
العامة،وكميا اصطألحات وأفكار تدور حوؿ وسائؿ ممارسة النةاط اإلداري،أي أنيا كميا تدور في 

 فمؾ السمطة العامة
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   مدى حاقة القضاو المستعقؿ إلى التطوير والتحديث، ندوة القضاو المستعقؿ، دار النةر
 .614، صفحة 6401المغربية، الدارالبيضاو
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 المتعمؽ  14.11دولية في القانوف رنـ أحمد ادريوش، ت مألت حوؿ مكانة االتفانيات ال
نامة األقانب بالمممكة المغربية وباليقرية غير المةروعة، ندوة حوؿ موضوع  بدخوؿ وا 
نراوة في نانوف اليقرة، منةورات المعيد العالي لمقضاو، سمسمة الندوات والمقاوات واألياـ 

 .69، صفحة 4111، يناير 9الدراسية، العدد 

 :أحمد الصايغ 

سمطة القاضي اإلداري في رنابتو عمى إبعاد األقانب، ندوة حوؿ موضوع نراوة  حدود  -6
في نانوف اليقرة، منةورات المعيد العالي لمقضاو، سمسمة الندوات والمقاوات واألياـ 

 .661، 4111، يناير 9الدراسية، العدد 

 األطروحات والرسائل 
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 السمطة التقديرية لإلدارة والرنابة  – عصاـ بنقموف : أطروحة الدكتوراه في القانوف العاـ
المممكة المغربية السنة القامعية   –قامعة محمد الخامس السويسي  –القضائية عمييا 

2005 -2006 . 

  تطور الرنابة  –يوسؼ بف سالـ بف حمود الفميتي : أطروحة لنيؿ الدكتوراه في القانوف العاـ
امعة عبد المالؾ السعدي  كمية الحقوؽ القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في سمطنة عماف  ق

  2013- 2012بطنقة الموسـ القامعي 

  أوقو إلغاو القرار  –يوسؼ محمد الكندي :  أطروحة لنيؿ الدكتوراه في القانوف العاـ
قامعة عبد المالؾ السعدي كمية   -اإلداري دراسة مقارنة بيف المغرب وسمطنة عماف 

 . 2012- 2011الحقوؽ بطنقة الموسـ القامعي 



123 
 

   القرارات  -سعيد بف محمد بف سعيد البوسعيدي :  أطروحة لنيؿ الدكتوراه في القانوف العاـ
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 :مدى مساىمة السمطة القضائية في خمؽ القاعدة القانونية ،رسالة  إدريس الحألبي الكتاني

لنيؿ دبمـو الدراسات العميا في القانوف العاـ ،قامعة محمد الخامس كمية الحقوؽ أكداؿ 
 . 1985- 1984،الرباط ،

  إدريس القفاؿ :نظرية االعتداو المادي في القانوف المغربي والمقارف،رسالة لنيؿ دبمـو
ميا في القانوف العاـ ،قامعة محمد الخامس  كمية الحقوؽ أكداؿ،الرباط الدراسات الع

1996 -1997  
  محمد بف طمحة : المحاكـ اإلدارية بالمغرب ،رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا في القانوف

 1985- 1984العاـ ،قامعة محمد الخامس كمية الحقوؽ ،أكداؿ ،الرباط ،

  اإلدارية ،رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا في القانوف العاـ محمد األعرج : تعميؿ القرارات
 . 1992- 1991،قامعة محمد الخامس كمية الحقوؽ أكداؿ ،الرباط ،

  محمد سيبويو : دراسة حوؿ مةروع إنةاو المحاكـ اإلدارية ،رسالة لنيؿ دبمـو سمؾ العالي
 . 1993لممدرسة الوطنية لإلدارة العمومية،

 المقاالت 

 ين و المراسيمالقوان 
 القانوف المحدث لممحاكـ اإلدارية ومرسـو تطبيقو .1
 1993ةتنبر  10) 1414مف ربيف األوؿ  22صادر في  1 – 91- 225ظيير ةريؼ رنـ  .2

 المحدث بموقبو المحاكـ اإلدارية. 41. 90( بتنفيذ القانوف رنـ 
 ( 1993نوفمبر  3) 1414مف قمادى األولى  18صادر في  2- 92- 59مرسـو رنـ  .3
 المحدث بموقبو محاكـ إدارية. 41- 90تطبيقا ألحكاـ القانوف رنـ  .4
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