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 االهــــــــــــــــــــــــــــداء ...

الـــــــــــــــــــــى هعلن البشرٌت االول النيب االكرم حمود ) صلٍ  اهلل علٍه واله وصحبه 

 وسلن  (  ....

اىل ابين وقرة عٍين الذي فدى بروحه الطاهرة يف سبٍل العراق الشهٍد البطل 

 املالزم عور هثنى العبٍدي  ....

 واوالدي وبناتً ....اىل زوجً 
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 الشكر والعرفان

الحمد هلل اقرارًا بنعمتو وال الو اال اهلل اخالصًا لوحدانيتو والصالة والسالـ عمى نبيو 
 محمد وعمى الو وصحبو وسمـ .

 وبعد ..

رسالة ابعثيا مميئة بالحب والتقدير واالحتراـ الى كؿ مف ساعدني وقدـ الي يد العوف 
 في كتاب ىذا الجيد واخص بالذكر منيـ زوجي وابنائي واصدقائي 

 كذلؾ ال انسى اف اقدـ الشكر واالمتناف لؾ استاذي الفاضؿ 

ذلو مف لما قدمو لي مف عوف وتوجيو سديديف وما ب ـ. ـ. حساـ عبد المطيؼ محي
نير طريؽ طالب التعميـ د خالؿ كتابة بحثي ىذا وفقؾ اهلل وادامؾ سراجًا يػػػػجي

 العالي ...

 

 

 

 اقرار المشرف

اشيد اف اعداد ىذا البحث المرسـو ) السبب في القرار االداري ( قد جرى تحت 
اشرافي في كمية القانوف والعمـو السياسية جامعة ديالى / قسـ القانوف وىو جزء مف 

 متطمبات نيؿ شيادة البكالوريوس في القانوف .
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 المقدمة

ال شؾ باف االدارة عندما تقـو بعمميا االداري بغية اشباع الحاجات العامة       
وتحقيؽ الصالح العاـ ال سيما في الوقت الراىف الوقت الذي اتسمت فيو مسؤوليات 
االدارة وزادت االعباء الممقاة عمى عاتقيا بعد تدخميا في الحياة االقتصادية 

وراء ذلؾ كمو ىو تحقيؽ الغرض الذي تسعى مف واالجتماعية لألفراد انما ىي تبغي 
اجمو دومًا ىو اشباع الحاجات المتجددة والمتغيرة ألفراد المجتمع وتحقيؽ الصالح 
العاـ وذلؾ الف التجارب السابقة اثبت باف عممية التنظيـ المجتمعي كاف يجب اف 

دما تناط بشخص يكوف قادرًا عمى تمبية تمؾ الحاجات وىذا ما حدث بالفعؿ عن
اصبحت ىذه ىيو ميمة االدارة اليـو لذلؾ اف االدارة عندما تقوـ بعمميا يصدر منيا 
نوعيف مف التصرفات القانونية وىي القارات االدارية والعقود االدارية وما دمنا بصدد 
البحث في ركف السبب في القرار االداري الذي يقصد بو الحالة او الواقعة التي 

القرار االداري , ولقد اولت الدراسات القانونية السابقة ال  دفعت االدارة الى اصدار
سيما الفرنسية منيا االىتماـ بنظرية السبب في القرار االداري كذلؾ فرض القضاء 

في االعماؿ االدارية الفردية  ) الفردية االداري رقابتو الشديدة عمى ىذا الركف 
الي وال سيما مف الناحية القانونية االدارية ( وألىمية الموضوع البالغة في الوقت الح

ذلؾ اف االدارة اليـو تصدر االالؼ مف القرارات االدارية وبالتالي نحف اماـ تعدد في 
االسباب التي تدفع االدارة الى اصدار القرارات مما حدا بنا الى البحث في ىكذا 

ى كاف موضوع خصوصًا لقمة البحث فيو مف قبؿ الباحثيف واف بحثوا فيو احياف اخر 
 كذلؾ مقتصرا عمى جانب معيف متسمًا باإليجاز .

تـ تقسيـ ىذا البحث الى مبحثيف وبتفرع عف كؿ  منيا مطمباف حيث تـ     
تخصيص المطمب االوؿ الى تعريؼ ركف السبب وفي حيف تعمؽ المطمب الثاني منو 
بشروط ركف السبب . وافردنا المبحث الثاني الى بحث عيب السبب حيث كاف 
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طمب االوؿ مف قد تناوؿ عيب السبب وحاالتو اما المطمب الثاني الى رقابة الم
 السبب ... القضاء االداري عمى

 كما بحثنا بخاتمة تضمنت عمى اىـ النتائج والمقترحات التي توصمنا الييا .      

 

 المبحث االول 

 مفهوم ركن السبب في القرار اإلداري

اف القرار اإلداري يقوـ عمى خمس اركاف او عناصر واف ركف السبب ىو       
المركز الثالث في القرار اإلداري واف واحد منيا ينبغي اف يتوفر لو شروط صحتو 

واال يكوف باطاًل . كذلؾ  حتى يكوف القرار االداري صحيحًا ومشروعًا ومنتجًا ألثاره  
نتناولو بالتعريؼ وىذا ما خصصنا لو المطمب  وجب عمينا عند دراسة ركف السبب اف 

لبياف تعريؼ ركف السبب في الثاني  ذا المبحث . في حيف افردنا المطمباالوؿ مف ى
 القرار االداري .

 

 

 

 

 

 



 

 
20 

 

 

 

 

 المطمب االول 

 تعريف ركن السبب في القرار االداري 

يقوـ القرار االداري عمى حالة واقعية او قانونية صحيحة , تحمؿ االداة عمى      
التدخؿ وتدفع الى اصدار القرارات , وىذه الحالة تشؽ القرار االداري , وتكوف وراء 

ة في اتخاذ القرار االداري وىو عمؿ اداري ألنو افصاح االداة عف ارادتيا ر االدا
بد اف يتمعف طوعية واختيار بناء عمى فكرة معينة الممزمة , وكؿ عمؿ اداري ال 

بحيث انيا ال تتكوف وىذه الفكرة تتكوف لدى رجؿ االداة تتجو ألمر خارجي عنو , 
مف نفسيا في ذىف مصدر القرار وىذا االمر الخارجي الذي يشكؿ حالة قانونية او 

تباطًا وانما البد ة عندما تتخذ قرار ال تفعؿ ذلؾ اعر مادية ىو السبب . لذلؾ اف االدا
ة المختص مف اف يقيـ قرار عمى اساس قاعدة قانونية مع مراعات ر لرجؿ االدا

الظروؼ واالعتبارات الواقعية التي تحيط بو بحيث يكوف قراره نتيجة لجممة عناصر 
قانونية ومادية تكوف سبب القرار والمحرؾ لو وىذه تكوف سابقو عمى القرار وخارجو 

 .  (3)اذ قرار تصدره االدارةومقدمة ضرورية التخ

وعرفو الفقو " بانو حالة واقعية او قانونية بعيدة عف رجؿ االدارة ومستقمة عف      
 ارادتو تتـ فتوحي اليو بانو يستطيع اف يتدخؿ واف يتخذ قرار ما " .

                                                           
والنشر , د. ماهر صالح عالوي الجبوري ؛ مبادئ القانون االداري , دراسة مقارنة , دار الكتب للطباعة  - 1

 . 175, ص 1996الموصل , 
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نرى انو يجب اف يتدخؿ كؿ قرار اداري الى مجموعة مف الظروؼ الواقعية او      
سابقة التخاذ القرار والتي تعد بمثابة المسوغ الذي يرفع رجؿ االداة التخاذ القانونية ال

القرار , وبذلؾ تتجمى اىمية السبب في القرار االداري بانو حالة موضوعة واقعية 
مستقمة وسابقة لمقرار بحيث تكوف وراء االداة في اصدار ىذا القرار . وليست مجرد 

رة فالسبب بمثابة الجانب المادي في القرار حالة نفسية او تصور فكري رجؿ االدا
االداري الذي ييدؼ الى تحقيؽ المنفعة العامة لممجتمع , فال يمكف لتحقيؽ ىذا 
اليدؼ اف يصدر رجؿ االدارة قراره عف اعتقاد بانو يسعى الى تحقيؽ المصمحة 

اجات العامة , بؿ يتعيف عميو اف يتخذ قار استجابة لمتطمبات الحياة العممية واحتي
وتحديد ظروؼ االستجابة لمتطمبات الحياة العممية واحتياجات المجتمع المجتمع 

, فاذا اثبت  (3)وتحديد الظروؼ الواقعية التي يترتب عمييا صدور القرار المناسب
خطأ الحالة القانونية اي خطأ التميؼ والوصؼ القانوني لموقائع كاف سبب القرار غير 
مشروع , وقضت محكمة العدؿ العميا بيذا الخصوص في حكميا في القضية رقـ 

 .(5)استقر الفقو والقرار االدارييف 355/84

ة والقانونية التي تسمح ويمكف تعريفو قانونًا بانو مجموعة مف العناصر الواقعي      
جزاء التأديبي ىو قرار االداري فالسبب في توقيع البالتصرؼ واتخاذ ال لإلدارة

تصرفات الموظؼ العاـ  التي تعد مف االخطاء او الجرائـ التأديبية , والسبب في 
يشغميا وحاجة مف مقرار تعيف احد االفراد في وظيفة عامة ىو خمو ىذه الوظيفة 

يا ىو في فض مظاىرة  وتفريقصالح العاـ , والسبب ميا تحقيؽ لماالدارة الى شغ
 االخالؿ والتيديد بإخالؿ يمحؽ بالنظاـ العاـ مف جراء ىذه التظاىرة .

                                                           
: ) دار الثقافة للنشر ,  1ط ,دراسة مقارنة د. خالد سمارة الزعبً ؛ القرار االداري بٌن النظرٌة والتطبٌق , - 1

 . 39( , ص 1999االردن , 
ر منشأة د . ابراهٌم عبد العزٌز شبحا ؛ القرار االداري والٌة القضاء االداري , دعوة االلغاء : ) الناش - 2

 . 542( , ص 2006, المعارف االسكندرٌة  
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وتقضي رقابة اسباب القرارات بتدخؿ القضاء االداري في جوىرة العمؿ االداري ,     
دارة عمى اصدار االسباب والدوافع الموضوعية التي حممت االحيث يبحث القاضي 

 القرار .

ويمكف ترتيب مدى الرقابة عمى عيب السبب في القرار االداري في ثالث      
 مستويات او ليا وىي تمثؿ الحد االدنى لمرقابة عمى القرارات المشوبة بعيب السبب .

 المطمب الثاني

 صحة السبب في القرار االداري سالمة شروط 

ال يكفي لصحة القرار االداري اف يستند الى سبب اوجدتو حالة قانونية او      
واقعية دفعت االدارة الى التدخؿ بإصدارىا ىذا القرار , بؿ يجب اف يتوفر في ىذا 

تاريخ اصدار القرار , اضافة الى  وط ثالث تتمثؿ في ضرورة قيامو حتىالسبب شر 
 حدودًا .مضرورة اف يكوف مشروعًا و 

 شرط االول : قيام السبب حتة تاريخ اصدار القرار ال

ما داـ سبب القرار ىو مبرر مشروعيتو فال يكفي وجود ىذا السبب لتبرير القرار,     
فاذا ازاؿ قبؿ ىذا التاريخ عد القرار االداري مفتقدًا لسبب اصداره , االمر الذي 

ا القرار ىو الوقت ىذيستوجب الغائو ويجد ىذا الشرط مبرره في اف تاريخ صدور 
الذي يجب الرجوع اليو لتقدير مشروعيتو . وتطبيقًا لذلؾ فاف تقدـ الموظؼ باستقالتو 
ال يعد سببًا إلصدار قرار انياء خدمتو , ماداـ قد عدؿ عنيا قبؿ صدور القرار . 
وقد ذىبت المحكمة االدارية العميا تأكيدا ليذا الشرط الى اف ... رقابة القضاء 

الدارية النيائية تقتصر عمى مراقبة السبب الذي استندت اليو عمى القرارات ااالداري 
جية االدارة عند اصدارىا لمقرار .... والبحث عف مشروعية القرار بدور حوؿ 
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المالبسات التي احاطت بو وقت صدوره , فاف كانت تبرر القرار وتؤدى ماديًا 
 القرار سميمًا وقائمًا عمى سبب صحيح .وقانونيًا الى النتيجة التي انتيت الييا , كاف 

 الشرط الثاني : مشروعية السبب 

ال يكفي لصحة القرار االداري اف يصدر استنادًا الى سبب قائـ في تاريخ       
 صدوره بؿ يجب اف يكوف ىذا السبب مشروعًا الى مطابقة القانوف . 

و يكوف بوسع االدارة وىذا الشرط يشكؿ استثناء عمى االصؿ العاـ الذي بموجب     
اختيار اسباب قرارتيا , حيث يورد عمى تمؾ القاعدة مبدًأ ىمًا . مفاده اف المشروع 

سببًا إلصداره بعض القرارات فاف عمييا االلتزاـ بو ىذا الشأف باطاًل ة لإلدار اذا حدد 
, ع لإلدارة سببًا إلصدار قرار ما فاذا لـ يحدد المشر  لقيامو عمى سبب غير مشروع .

فاف السبب الذي اختارتو االدارة إلصدار ىذا القرار يتعيف اف يكوف متفقًا مع احكاـ 
الدستور والقانوف بمعنى واسع , عمى نحو ما سوؼ نتناولو تفصياًل عند دراستنا 
لركف المحؿ في القرار االداري . وتأسيسًا عمى ما نقدمو فقد الفت المحكمة االدارية 

احد المرشحيف في الوظيفة مساعد نيابة االدارية , حيث العميا قراره برفض تعيف 
سببًا لرفض التعييف , جعؿ القرار مف المركز االجتماعية المتواضع لوالد المرشح 

حيث انتيت المحكمة الى اف ىػػػذا القرار يشكؿ اخالاًل بالقرار الدستوري الذي قضى 
ؼ العامة , والعبرة في تقدير المساواة في الحقوؽ العامػػة ,ومف بيا حؽ يتولى الوظائ

مدى مشروعية السبب الذي بنى عميو القرار االداري تكوف بالنظر لمسبب الحقيقي 
 الذي صدر ىذا القرار مستندًا اليو .

الشرط يقتضي اف يكوف السبب الذي استندت اليو االدارة في قرارىا متفقًا مع       
 احكاـ 

 الشرط الثالث : تحديد السبب 
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ذ استندت االدارة في اصدار قرارىا الى سبب او مجمؿ عد قرارىا معيبًا في ا      
سببو , وال شؾ في اف اعماؿ ىذا الشرط ال يكوف اال بالنسبة لمقرارات التي تصدر 
مسببة دوف اف يمزميا المشروع بذلؾ . وتأكيدا كذلؾ فقد قضت المحكمة االدارية 

ذكر االدارة يتسبب قراراتيا , وجب العميا باف كمما الـز المشروع صراحة جية 
 .القرار واضحة جمبة االسباب التي بنى عمييا 

ولعؿ ابطاؿ القرارات االدارية عامة االسباب او مجيمتيا عمتو اف في ذلؾ ما     
يجوؿ دوف اعماؿ الرقابة القضائية عمييا ارساء لمبدأ المشروعية اضافة لعدـ تمكف 
المخاطييف بيا معرفة مساسيا بمركزىـ القانوني حتى يقبموىا او يطعنوا عمييا اماـ 

تسند في اصدارىا لقرار االداري ىناؾ ما يمنع االدارة القضاء طمبًا إللغائيا . ليس 
عمى اكثر مف سبب , وىنا يثور تساؤؿ حوؿ مدى شروعيو القرار االداري المستند 
ألكثر اذا ما فقد احد اسبابو الشروط الواجب توفرىا لصحة السبب في القرارات 

 .االدارية 

ة المصري بفكرة السبب الدافع لمواجية ىذا الموقع العممي فقد اخذ مجمس الدول      
ألصدر القرار عمى غرار الشكؿ الجوىري بالنسبة لعيب الشكؿ , حيث فرؽ بيف ىذا 
السبب وبيف السبب الثانوي فاذا كاف السبب غير صحيح ىو سبب دافع إلصدار 

, عد القرار بمعنى اف القرار ما كاف ليصدر بنفس مضمونو مع غياب ىذا السبػب 
بعيب السبب , اما اذا كاف السبب غير صحيح ثانويًا او مشوبًا  كونوالقرار باطاًل ل

زائد بمعنى اف عيابة ما كاف ليمنع مف اصدار القرار , حيث اف القرار كاف ليصدر 
بنفس المضموف سواء وجد ىذا السبب او غاب منيا ال يكوف ثمة تأثير لعدـ صحة 
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صحيحًا في سببو محمواًل عمى ىذا السبب عمى مشروعية القرار , حيث يبقى القرار 
 . (3)السبب الدافع إلصداره

 الفرع الثاني 

 تعدد االسباب واثر عدم صحة بعضها 

لمعرفة اثر عدـ صحة بعض االسباب القرار عمى مشروعيتو , يمـز التفرقة بيف 
 الحالتيف :

قرار القياـ القرار عمى جميع االسباب التي استند الييا , مف البدييي تأثر االولى : 
حاؿ عدـ صحة بعضيا فقد حدث اف منعت االدارة احد اساتذة الجامعة بكمية الطب 
مف السفر استنادًا الى اعطائو دروسًا خصوصية لمطالب خالفًا لمقانوف , وال تيامة 
بالتالعب في درجات الطمبة ولما كاف السبب االخير لـ يثبت في حؽ صاحب الشأف 

الى عدـ الترخيص بالسفر فقد قاـ يا القرار استنادًا فقد الغت المحكمة االدارية العم
احد السببيف المذكوريف .. وىو االىـ عمى السببيف مجتمعيف , ومف ثـ فاف تخمؼ 

 بعيف القرار المطعوف فيو ويتعيف لذلؾ انقضاء بإلغائو .

كفاية بعض االسباب لصحة القرار في ىذا الفرض ال ينعكس عدـ صحة  الثانية :
بعض االسباب عمى القرار , فاذا تبيف " اف القرار التأديبي المطعوف فيو قد بني 
عمى سببيف , فانو واف كاف قد ثبت عدـ صحة السبب الثاني الذ قاـ عميو الجزاء 

التعميمات المالية ".  اال اف محؿ ىذه المنازعة وىو الخاص بمخالفة المطعوف ىذه 
ىذا القرار  يظؿ عمى الرغـ مف ذلؾ محمواًل عمى سببو االوؿ الخاص بخروجو عمى 
مقتضى في اعماؿ وظيفية , بتطاوؿ عمى رؤسائو بدوف وجو حؽ وبذلؾ تكوف 

                                                           
 1991,  2ط د. عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة ؛ القرارات االدارٌة فً الفقه والقضاء مجلس الدولة , - 1

 . 125ص
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. متخمصة استخالصًا سائغًا النتيجة التي انتيت الييا القرار التأديبي في ىذا الشؽ 
نتجيا ماديًا وقانونًا ومف ثـ ال يكوف القرار المطعوف فيو قد قاـ عمى مف اصوؿ ست

سببو الصحيح المبر لو , وصدر مطابقًا لمقانوف وال يتغير مف ىذا النتيجة كوف 
القرار االداري عمى االكثر مف سبب واحد . فاف استبعاد الى سبب منيا ال يبطؿ 

 القرار وال يجعمو غير قاـ عمى سببو .

 

 المبحث الثاني 

 عيب السبب وموقف القضاء العراقي من ركن السبب 

فيو بمعنى مشروعية السبب الذي بني عميو القرار االداري , اما لعدـ وجود      
القرار , او لعدـ صحة التكيؼ الحالة القانونية او الواقعية , الباعثة عمى اتخاذ 

نتناوؿ في ىذا المبحث عيب السبب س . (3)القانونية او لموقائع التي بني عمييا القرار
 ني لبياف الرقابة عمى السبب الذي خصنا لو المطمب في حيف افردنا لمطمب الثا

 بيانو تابعًا .وىذا ما سوؼ يأتي 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 211, ص 2015, بغداد ,  1دار السنهوري , طد. وسام صبار العانً ؛ القضاء االداري ,  - 1
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 المطمب االول 

 عيب السبب

ىناؾ حاالت كثيرة تجعؿ السبب في القرار غير مشروع ومف ثـ يكوف ذلؾ      
االسباب القانونية لمقرار  (3)مدعاة لطمب ابطاؿ القرار , وتمثؿ حاالت عدـ شروعيو

في اتخاذ القرار خارج مجاؿ تطبيؽ القانوف او عدـ صحة االساس القانوني لمقرار لـ 
في القانوف , اما حاالت عدـ شروعيو  يعد موجود او كذلؾ في حالة االخطاء

االسباب القانونية او الفعمية فتمثؿ بعدـ الوجود المادي لموقائع التي استندت الييا 
االدارة في اصدار قرارىا او عدـ صحة تكيفيا القانوني او عدـ صحة تقدير اىميتيا 

 وخطوتيا .

, فاذا كانت الوقائع  صحة الوقائع , ومف جية سالمة تغير وتكيؼ ىذه الوقائع     
غير موجودة اصاًل , او كانػػػت موجودة ولكنيا ليس بالصورة اليت اركنت الييا 
االدارة , او كانت صحيحة وموجودة حسبما عرضت الييا االدارة ولكف تكيؼ االدارة 

                                                           
د. محمد علً بدٌر, د. عصام عبد الوهاب البرزنجً , د. مهدي ٌاسٌن السالمً ؛ مبادئ احكام القانون  - 1

 . 436, ص 1993الناشر العاتك لطباعة الكتاب , القاهرة, , 2طاالداري , 
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ليا مف الناحية القانونية غير صحيح , ففي ىذه الحاالت الثالثة يكوف سبب القرار 
 ًا الى الحكـ بإلغاء القرار .معيبًا مؤدي

وقد اقاـ القرار االداري في مصر منذ نشأتو قاعدة عامة تطبؽ عمى كافة       
القرارات االدارية , باقتصاص بتعيف عمى االدارة بناء قرارتيا عمى اسباب قائمة 
مادية صحيحة قانونًا ومستفادة مف مصادر ثابتة في االوراؽ , ومؤدية الى النتائج 

منطويًا عمى مخالفة القانوف النعداـ االساس القانوني الذي انتيى الييا واال كاف  التي
 يجػػػػػػب اف يقػػػـو عميو , والوقػػػوع الخػػػطأ في تطبيؽ القانوف بسبب االخطاء في تطبيؽ 

 . (3)الوقائع

منذ نشأة  –واكدت ذلؾ العديد مف االحكاـ محكمة القضاء االداري التي تواترت      
عمى اف االسباب القرارات االدارية يجب اف تكوف محققة الوجود  –ىذه المحكمة 

وقائمة وفي المقابؿ ارسى القضاء االداري في مصر قرينو سالمة القرار االداري 
وافتراض صحتو , واستعر في احكامو عمى اف الجية االدارية ليست ممزمة بذكر 

وفي ىذه الحالة تحمؿ نوف بذكر ىذه االسباب , اسباب لقرارىا اف لـ يمزميا القا
قراراتيا عمى القرينة العامة التي تقضي بافتراض وجود اسباب صحيحة ليذه القرارات 
وعمى مف يدعى العكس اثبات ذلؾ مف وقت طمب صدورىا ,تصدر تمؾ القرارات 

كؿ قرار  قائمة عمييا باعتبارىا اسسًا صادقة وليا قواـ في الواقع , واف المفروض في
اف يكوف مستندًا في الواقع الى  -اسباب  ادرى حتى ولو صدر خموا مف ذكرا بو 

, وانو واف كانت جية االدارة تنتقؿ بتقدير  (5)دواع قامت لدى االدارة حيف اصدرتو
مناسب اصدار قراراتيا وليا مطمؽ الحرية في نقد ظروؼ القرار االداري وازف 

الئمة اصداره مف عدمو , اال انو يجب لصحة ىذا المالبسات المحيطة بو لتقرر م
                                                           

ات االدارٌة الخاصة بحماٌة االقتصاد القومً من الرقابة القضائٌة على القرارد. محمد احمد لجنك ؛  - 1

 . 444, ص 2007مصر ,  , 1ط , الممارسات الضارة فً التجارة الدولٌة
 . 446,  445,  444, ص هد. محمد احمد لجنك , المرجع نفس - 2
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القرار اف يقـو عمى وقائع صحيحة مستفادة مف اصوؿ ثابتو في االوراؽ مؤدية الى 
نتيجة التي انتيى الييا القرار واال انطوى عمى مخالفة القانوف النعداـ االساس 

الخطأ بسبب  القانوني الذي يجب اف يقـو عميو والوقوع بالخطأ في تطبيؽ القانوني
 وفي منيـ الواقع .

وبعد انشاء المحكمة االدارية العميا , فقد اكدت بدورىا عمى ما سبؽ واف استقر      
عميو القضاء االداري في مصر , فقضت فاف السبب ىو حالة واقعية او قانونية التي 

 الباحث عميو تسػػػػػػػوغ تدخػػؿ االدارة إلصػػدار القرار ألحداث مركز قانوني معيف يكوف 

 ابتعاد مصمحة العامة .

كما ذىبت المحكمة االدارية العميا الى اف رقابة القضاء االداري تختمؼ بشاف       
القرارات الصادرة عف سمطة تقديرية , حيث ال يمتـز االدارة بأسباب معينة يفرضيا 

يا تمـز االدارة المشروع عمييا , بالمقابمة مع القرارات الصادرة عف السمطة المقيدة وفي
بتأسيس قراراىا عمى االسباب التي تطمبيا المشروع التي يقوليا اف الرقابة القضائية 
عمى تصريفات االدارة ليست حقيقية عمى قدر واحد بالنسبة الى جميع التصرفات 
االدارية , وانما تتنوع بحسب المجاؿ الذي تتصرؼ فيو , وحد ما تتمتع بو مف حرية 

تطبؽ حقيقة في مجاؿ السمطة التقديرية , حيث ال يمـز رفات وىي وتقدير في التص
قانوف االدارة بنص يحدد مف سمطتيا او بقيد حريتيا في وسيمة التصرؼ او التقدير , 
اال اف ىذا ال يعني ابدًا انيا سمطة مطمقة , واف الرقابة القضائية في ىذا المجاؿ 

دائمًا عمى جميع التصرفات االدارية  تكوف معدمة , بؿ اف الرقابة القضائية موجودة
 ال تختمؼ في تطبيقيا واف تفاوتت فقط في مداىا .
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وفي المقابؿ ارسى القضاء االداري في مصر قرينة سالمة القرار االداري       
وافتراض صحتو ,واستقر في احكامو عمى اف الجية االدارية ليست ممزمة بذكر 

 اسباب لقرارىا اف لـ يمـز القانوف بذكر ىذه االسباب .

في  ويمخص مف كؿ ما تقدـ الى اف القضاء االداري في مصر قبؿ نظيره     
يستمـز في القرار االداري اف يقوـ عمى سبب صحيح  –الواليات المتحدة االمريكية 

واقعًا وقانونًا , واذ اف مف غير المتصور في تصرؼ االدارة اف بال سبب يستند اليو 
 مف الناحية الواقعية ويبرره عف الناحية القانونية .

 

 

 المطمب الثاني 

 السبب  رقابة القضاء االداري عمى

تطورت الرقابة عمى سبب القرار االداري مف الرقابة عمى الوجود المادي لموقائع      
الى رقابة الوصؼ القانوني لموقائع الى اف وصمت الى مجاؿ المالئمة او التناسب 

 بيف القرار االداري والوقائع التي دفعت الى اصداره .

المدى الذي  55/33/3971وقد اوضحت المحكمة العميا في حكميا بتاريخ     
يبسط فيو القضاء االداري رقابتو عمى السبب في مجاؿ القرار التأديبي فقالت : " اف 
رقابة الوجود المادي لمواقعة ونسبتيا لممتيـ تستمـز مناقشة كافة االدلة المثبتة لمواقعة 
والتحقؽ مف انيا تصمح القتناع القاضي وليا في ىذه المرحمة اف تجرد اقواؿ الشيود 

ما بشوبيا مف شوائب واضحة , الكذب التظاىر والتمفيؽ المفضوح , وذلؾ حتى م
تثبت مف صحة قياـ الواقعة واستخالصيا سائغًا مف االوراؽ .. ضمانًا لجدية ركف 
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السبب في القرار االداري , ومتى اطمأنت المحكمة الى الوجود المادي لمواقعة 
اف عنصر السبب في القرار االداري مف , واذا مف المتفؽ عميو ونسيتيا الى المتيـ 

ناحية مجموعة مف الوقائع المادية , كما يضـ مف ناحية اخرى بعض العناصر 
القانونية , فاف مف الجائز التميز بيف الجانبيف بحيث يمكف القوؿ باف ىناؾ اسباب 

يد ىذا مادية واقعية , واخرى قانونية , ولعؿ الفائدة العممية ليذا التميز تتمثؿ في تحد
 . (3)المدى المتصؿ باألسباب او الحالة القانونية

والواقع اف التميز باألسباب تمؾ التفرقة لمدى الرقابة القضائية عمييا , وتقوـ      
اساسًا العتبارات نظرية او عممية , ولكنو ال يعني عماًل حتمة انفصاليا , واذ قد 
يحدث نوع مف التداخؿ بينيا , وخاصة اذا كانت الوقائع التي يقـو عمييا عنصر 

كثر مف وصؼ او تكيؼ قانوني , ومف ثـ تكوف السبب مركبة او كانت تحتمؿ ا
محاًل لمسمطة التقديرية وحرية تقدير المالئمة , وذلؾ عمى خالؼ ما اذا تمثؿ عنصر 
السبب في واقعة بسيطة ال تحتمؿ سوى وصؼ واحد , وبالتالي ال تحتمؿ اف يتفؽ 

 بشأنيا لإلدارة حرية تقدير مالئمتيا .

مف د الى اف الفقو في مجموعة بفرؽ مف اكثر شارة في ىذا الصدالا رجدوت      
مستوى الرقابة عمى عنصر السبب في القرار االداري , حيث يضيؼ دومًا مستوى 
ثالثًا يتصؿ بالرقابة عمى اىمية وخطورة السبب ومدى تناسبو مع محؿ القرار المتخذ 
 عمى اساسو , وىي ما تثؿ رقابة المالئمة بصدد عنصر السبب والمحؿ , بؿ ىو

القضاء االداري في  يضر المحؿ منو الى رقابة السبب , يقاقرب الى رقابة عنص
المبادئ  مثؿ ىذه الحالة بإلغاء القرار االداري لمخالفة القانوف مثاًل في بعض

نحو ما سنحدده الحقًا . ومف ثـ مف المنطقي في اطار دراسة القانونية العامة عمى 

                                                           
,  1االسكندرٌة , طد. سامً جمال الدٌن ؛ الوسٌط فً دعوى الغاء القرارات االدارٌة , ) منشأة المعارف  - 1

 . 516( , ص 2004



 

 
32 

القرار المطعوف فيو مف خالؿ دراسة مف حيث مدى كفاية السبب لتبرير محؿ 
انفصاؿ ىذا  –كذلؾ  –عنصرًا المحؿ وليس السبب , واف كاف ذلؾ ال يعني 

المستوى مف الرقابة عف سابقيو , كؿ ما في االمر اننا ال ندرس ىذه الرقابة تحت 
مسمى دور القاضي او سمطاتو في الرقابة مباشر السمطة التقديرية مثاًل , حيث 

ه الحالة اتباع ىذا المنيج القائـ عمى التميز بيف مستويات تمؾ الرقابة , يصمح في ىذ
فقد وانما نحف في صدد تحديد جوانب الرقابة عمى عناصر القرار االداري منفصمة , 

قدرنا المستوى االخير مف مستويات الرقابة عمى القرار اإلداري . وتمثؿ الرقابة عمى 
مف الرقابة القضائية التي يبسطيا القضاء االداري الوجود المادي لمسبب الحد االدنى 

عمى ىذا العنصر , والتي تمكنو مف القاء القرار االداري نتيجة الخطأ في الواقع في 
حيف تمثؿ الرقابة عمى التكيؼ القانونية وىي رقابة تفترض حتمًا اف يسبقيا رقابة 

كقاعدة عامة كافة  الوجود المادي , المستوى العادي او الطبيعي الذي تخضوا لو
 القػػػػػػػرارات االدارية حػػػػػيث يتػػػبنى القػػضاء االداري فػػػي حالػػػة مخالفة االدارة لموصؼ 

 القانوني الصحيح لموقائع . 

تكوف في ثالث مراحؿ حيث سوؼ  وبنا عمى ذلؾ اف الرقابة االدارية عمى السبب
نتكمـ في الفرع االوؿ عف الرقابة عمى وجود الوقائع والفرع الثاني عمى الرقابة عمى 

 الرقابة عمى مالئمة القرار لموقائع .تكييؼ الوقائع وفي الفرع الثالث عف 

 الرقابة عمى وجود الوقائع// الفرع االول 

لتي اشتدت الييا االدارة في اصدار قرارىا , الرقابة عمى وجود الوقائع المادية ا     
 اوؿ درجات الرقابة القضائية عمى سبب القرار االداري .

فذا تبيف القرار المطعوف فيو ال يقـو عمى سبب يبرره فانو يكوف جديرًا باإللغاء      
 الواقعة التي اشد عمييا .
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ائع مع بداية القرف وقد بدأ مجمس الدولة الفرنسي في رقابتو عمى وجود الوق     
الذي قضى بإلغاء القرار  TrePontالعشريف , ومف احكامو في ىذا المجاؿ الحكـ 

االداري الخاص بإحالة الطاعف عمى التعاقد بعدـ بثبوت الواقعة التي اعتمدت عمييا 
 .( 3)وىي تقديـ الطاعـ طمبًا بإحالتو عمى التقاعداالدارة في اصدارىا لمقرار, 

وسار القضاء االداري في مصر وليبيا مع ما سار عميو المجمس الدولة       
 3971/33/59الفرنسية , وفي ذلؾ اوضحت المحكمة العميا في حكميا بتاريخ 

المشار اليو سابقًا " اف القرار التأديبي كأي قرار اخر يجب اف يقـو عمى سبب يسوغ 
ؼ ىو توقيع الجزاء , وال يكف ثمة تدخؿ االدارة بأحداث اثر قانوني في حؽ الموظ

 سبب لمقرار اال اذا قامت حالة واقعية او قانونية تسوغ ىذا التدخؿ " .

اما اذا صدر القرار باالستناد الى السبب يتبيف انو غير صحيح او وىمي ,      
وظير مف اوراؽ الدعوى اف ىناؾ اسباب اخرى وفي ىذا تقوؿ المحكمة العميا في 

" اف المتفؽ عميو في الفقو االداري انو اذا امكف حمؿ  3981/5/36حكميا بتاريخ 
القرار االداري عمى الوقائع واالسباب كشفت عنيا االوراؽ الدعوة غير تمؾ التي عمى 
اساسيا صدر , كفى ذلؾ لصحتو اذا القضاء االداري اف يحؿ السبب الصحيح 

 لمقرار محؿ السبب الوىمي " .

  عمى تكييف الوقائع الرقابة//  الفرع الثاني

وىنا تمتد الرقابة القاضي االداري لتشمؿ الوصؼ القانوني لموقائع التي استندت      
الييا االدارة في قرارىا فاذا تبيف لو اف االدارة اخطأت في تكيفيا القانوني ليذه الوقائع 

 فانو الحكـ بألقاء القرار االداري لوجود عيب في سببو . 

                                                           
1
, منشاة معارف باإلسكندرٌة, 1, طد. سامً جمال الدٌن  , الوسٌط فً دعوى االلغاء القرارات االدارٌة  - 

 516, ص 2004
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بمعنى انو اذا تحقؽ القاضي مف وجود الوقائع المادية التي استندت الييا االدارة      
في اصدار قرارىا فاذا تبيف لو اف االدارة اخطأت في تكيفيا القانوني ليذه الوقائع 

 فأنيا بحكـ بإلغاء القرار االداري بوجود عيب في سببو .

ائع المادية التي استندت الييا بمعنى اف اذا تحقؽ القاضي مف الوجود الوق     
االدارة في اصدار قرارىا فاذا تبيف لو اف االدارة اخطأت في تكيفاىا القانوني ليذا 

 . (3)الوقائع فاف الحكـ بإلغاء القرار االداري بوجود عيب في سببو

 

 الرقابة عمى مالئمة القرار لموقائعالفرع الثالث // 

دير الوقائع وتقدير القرار المناسب ليا حسب يختمؼ مدى حرية االدارة في تق     
طبيعة االختصاص الذي تتمتع بو . فاذا كاف ىذا االختصاص مفيدًا فميس لإلدارة 
سوى االلتزاـ بما فرض عمييا المشروع واتخاذ القرار الذي حدده بعد وقوع السبب 

حرية التقدير  المعيف ايضًا . اما اذا كانت االدارة تتمتع بالسمطة التقديرية فاف ليا
الوقائع المادية وتكيفيا واتخاذ القرار المالئـ ليا . وقد كاف القضاء االداري في فرنسا 
يتمتع عف التدخؿ لتقسيـ تقدير االدارة لموقائع المالئمة لقرار المحكمة العامة . اال اف 

تيا ىذا القضاء قد وسع نطاؽ نقابتو عمى القرارات االدارية حتى تمؾ الداخمة في سمط
التقديرية . وامتد نطاؽ رقابة القاضي في مجاؿ القرارات التي تتخذىا االدارة بموجب 
سمطتيا التقديرية ليطاؿ وجود الوقائع الحقيقة ومطابقتيا وتبريرىا لمقرار وعدـ وجود 

وقد ادخؿ القضاء االداري في فرنسا تقدير ( 5)غمط في جانب االدارة في تقدير الوقائع
االدارة لموقائع وعدـ وجود غمط بيف ىذا التقدير ومف العناصر الحد االوؿ مف الرقابة 

                                                           
,  2015,  1نشر , االردن , طد. محمد علً الخالبة , الوسٌط فً القانون االداري , دار الثقافة لل - 1

 .172ص
 , كلٌة صدام للحقوق . القرار االداريد. ماهر صالح عالوي ؛  - 2
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التي يفرضيا عمى جميع القرارات االدارية . وادى ىذا التطور في موقؼ القضاء 
ادنا باف ترؾ االداري التي تضيؽ سمطة االدارة في تقدير الى ابعد الحدود ورغـ اعتق

قدر مف الحرية لإلدارة في تقدير الوقائع واالسباب التي يقـو عمييا قراراتيا في مجاؿ 
خدمة لمصالح سمطتيا التقديرية امر تقضية فعالية االدارة وضرورة تسير مرافقيا العاـ 

العاـ وحماية النظاـ العاـ فأننا نرى اف انخفاض غمط االدارة البيف في تقدير الوقائع 
رقابة القضاء امر فيو خدة لممصالحة العامة ايضًا , اذ سيكوف مف شانو حمؿ ب

االدارة عمى توخي الدقة في تقدير اسباب قراراتيا وتكيفيا تكيفًا صحيحًا . ىذا مف 
جانب ومف جانب اخر فاف الرقابة تقدير االدارة لموقائع والتاكد مف اف ىذا التقدير لـ 

ة لمنع تعسؼ وتحكـ االدارة ولضماف حقوؽ حريات يشبو غمط بيف وبعد وسيمة ميم
االفراد كما اف االدارة ستكوف مضطرة لتبيف االسباب الوقائع التي بينت عمييا قرارىا 
كي يتبيف القاضي مف دراستيا واستخالص معيار الغمط الذي يراقبو مف ثناياىا . 

بعد مف العناصر  كما نرى اف حسف التقدير االدارة لموقائع وعدـ اصابتو بغمط بيف
 مشروعية القرار االداري .

 الخاتمــــــــــــــــة

بعد االنتياء مف البحث في ركف السبب في القرار االداري الذي تناولناه       
لتعريؼ وبياف الشروط الواجب توفرىا فيو مف اىـ عيب السبب ورقابة القضاء عمى 
ركف السبب في القرار االداري وبياف موقؼ الفقو االداري منو وما استقرت عميو 

 الى النتائج التالية : االحكاـ القضائية في فرنسا ومصر توصمنا

اف السبب ما ىو اال حالة او وضع واقعي تشير لدى رجؿ االدارة الفكرة او الدافع  .3
 إلصدار القرار االداري الذي ينوي معالجتو او تغييره بيذا القرار .
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اف السبب في القرار االداري عمى نوعيف اما سبب قانوني والذي يتمثؿ باي قاعدة  .5
كؿ االساس القانوني لمقرار وسبب واقعي غير قانوني مثاؿ او نص قانوني الذي يش

 مف اجؿ احالتو عمى التقاعد .عمى ذلؾ الطمب الذي يتقدـ بو موظؼ 
االدارة عندما تتخذ قراراتيا االدارية في غير ممزمة بذكر السبب الذي دفعيا الى  .1

 ذلؾ في صمب القرار االداري اال اذا نص القانوف عمى ذلؾ . 
ب القرار االداري غير مشروع فيجوز لكؿ ذي مصمحة المطالبة بأبطاؿ اذا كاف سب .4

 ىذا القرار مف قبؿ القضاء عف طريقة طعف بو اماـ محكمة القضاء االدارية .

 وال يفوتنا في نياية رحمة البحث ىذه اف نوصي بما يأتي :

ارية اف تسعى االدارة دومًا ال سيما عندنا في العراؽ وراء اصدار قراراتيا االد .3
 تحقيؽ الصالح العاـ والمنفعة العامة .

اف ال تجانب االدارة مبدأ المشروعية ال سيما فيما يتعمؽ بركف السبب واال كاف  .5
 قرارىا مداعاة لألبطاؿ مف قبؿ القضاء .

الى اصدار اف تتأكد االدارة مف وجود االسباب الواقعية او الفعمية التي تدفعيا  .1
ا غير قابمة لإلصالح اذا ما تـ تنفيذ القرار وتبيف فيما القرارات التي قد تكوف اثارى

 بعد عدـ وجود االسباب الواقعية التي دفعت االدارة إلصدار القرار .
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