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 إستھالل

  

  :قال تعالى  

  

 َتْحُكُموْا َأن النَّاِس  َبْیَن َحَكْمُتم َوِإَذا َأْھِلَھا ِإَلى اِتاَألَماَن ُتؤدُّوْا َأن ِإنَّ اللََّھ َیْأُمُرُكْم( 

  1) َبِصیًرا َسِمیًعا  َكاَن اللََّھ  ِإنَّ ِبِھ َیِعُظُكم ِنِعمَّا  اللََّھ ِِإنَّ ِباْلَعْدل

  صدق اهللا العظیم                                                       

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

 )58(سورة النساء ، اآلیة  -
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  إھــداء

  

  ...إلي والدي أمد اهللا في عمرھما 

  .حفظكم اهللا  ... إلي أخواني وأخواتي األعزاء 
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  شكر وتقدیر

  

الش���كر أول���ھ وأخ���ره للم���ولي ع���ز وج���ل عل���ي جزی���ل نعمائ���ھ وھ���و القائ���ل 

  ) 7(سورة ابراھیم ، اآلیة . } ُتْم َألِزیَدنَُّكْمَلِئن َشَكْر{: 

الش����كر موص����ول إل����ي جامع����ة ش����ندي كلی����ة الدراس����ات العلی����ا والبح����ث    

العلم��ي متمثل��ة ف��ي إدارتھ��ا الت��ي منتحتن��ي الفرص��ة للتحض��یر بھ��ا كم��ا الش��كر           

ی���س عم���ر یوس���ف ، ال���ذي أش���رف عل���ي ھ���ذا البح���ث ،   / موص���ول للبروفیس���ور

م���ن بح���ر  ... وق���دم ث���م ق���دم   ... الثم���ین  وال���ذي أعط���ي ث���م أعط���ي م���ن وقت���ھ     

وص���وًال لب���اب مس���تقبل  .... كان���ت لن���ا معطی���ات  ... علم���ھ وابص���رنا بمالحظات���ھ  

  . زاھر فلھ كل الشكر والتقدیر 

والش���كر أیض���ًا لك���ل م���ن س���اھم مع���ي للوص���ول بھ���ذا البح���ث إل���ي ھ���ذا          

  .المستوي 
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  مستخلص البحث

ر أري أن������ھ م������ن  بع������د دراس������ة القض������اء اإلداري ف������ي الس������ودان ومص������     

الض���روري بمك���ان  أن یك���ون للس���ودان قض���اء إداري مع���ین متخص���ص لی���تمكن     

م���ن تطبی���ق قواع���د ومب���ادئ الق���انون اإلداري خاص���ة وأن الدول���ة أص���بحت دول���ة   

إتحادی���ة قس���مت فیھ���ا الس���لطة والث���روة وتع���ددت فیھ���ا أنظم���ة الحك���م إل���ي قومی���ة     

لفص���ل األول مب���دأ ووالئی���ة ومحلی���ة ، وقس���م الباح���ث البح���ث إل���ي ثالث���ة فص���ول ا 

المش������روعیة والفص������ل الث������اني الق������رار اإلداري والفص������ل الثال������ث ال������دعوي      

  : اإلداریة وقد خلص الباحث إلي نتائج وتوصیات منھا 

لق��د ابتع��د القض��اء اإلداري ف��ي الس��ودان ع��ن القض��اء الموح��د ف��ي النظ���ام           -

اإلنجلی���زي عن���دما أعتب���ر الش���كل ركن���ًا م���ن أرك���ان الق���رار اإلداري عل���ي     

  .النظام اإلنجلیزي الذي عادة ال یھتم بالشكلیات خالف 

عل����ي ال����رغم م����ن ع����دم تخص����یص تش����ریع خ����اص بالقض����اء الدس����توري    -

م وال������ذي ح������ل محل������ھ اخی������رًا ق������انون القض������اء 1996واإلداري لس������نة 

م إال أن المح����اكم الس����ودانیة ق����د أرس����ت كثی����رًا م����ن 2005اإلداري لس����نة 

 .السوابق القضائیة 

داري المش���ار إلی���ھ قاض���ي م���ن المحكم���ة   لق���د خص���ص ق���انون القض���اء اإل   -

القومی����ة العلی����ا للنظ����ر ف����ي الطع����ون المقدم����ة ض����د رئ����یس الجمھوری����ة       

) 4(ومجل����س ال����وزراء الق����ومي وال����وزراء الق����ومیین وفق����ًا ل����نص الم����ادة   

ث���م خص���ص قاض���ي محكم���ة إس���تئناف للق���رارات الوالئی���ة ل���ذا   ) 1(الفق���رة 

المقدم���ة ن���ري ض���رورة وج���ود مح���اكم معین���ة للنظ���ر ف���ي ھ���ذه الطع���ون        

 .وھذا یعني وجود محاكم معینة 

ك���ذلك یج���ب إلغ���اء دی���وان العدال���ة للع���املین بالخدم���ة المدنی���ة وال���ذي تح���ل     -

 . محلھ المحاكم اإلداریة 
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  Abstract 

After studying the Administration law in Sudan 

and Egypt, I see it is most necessary to be 

specialized and particular Administration law to be 

able to apply the rules and elements of the 

administrative law specially the country has 

become a federal country, and there are states and 

localities. 

The researcher has divided the study to three 

chapters, the first chapter is the legislation, the 

second is the administrative decision and the third 

the administrative lawsuit. 

The research has come to the following most 

important out puts and recommendations: 

 The administrative law has be farness of the 

united judiciary which applied In the British system 

when it was considered the formals as basic 

elements, contrary to the British system which has 

accustomed to give no Interest to the formalities. 

In spite the nonbeing of specialized legislation 

for constitutional law and administrative law for the 

year 1996 and which was replaced by the 
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administrative judicial law for the year 2005 

however the Sudanese courts has established a lot 

of judicial precedents. 

The administrative judicial law has specified a 

judge from the high court of justice to look at the 

high constitutional organs crimes. 

 So we see there must be specified courts to 

look at the presented allegation which means there 

must be special courts. 

Also there should be a cancellation to the 

justice chamber for the workers at the civil service 

and to be replaced by administrative courts.   
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 :مقدمة

نج���د أن ف���ي العص���ر الح���دیث ج���اء العم���ل بق���انون خ���اص یحك���م وض���ع         

الدول���ة، وعالقتھ���ا ب���األفراد وذل���ك ألن الدول���ة وأینم���ا تك���ون طرف���ًا ف���ي ال���روابط     

  .القانونیة التي نراھا واضحة في نطاق القانون العام

بحی���ث نج���دھا تظھ���ر كش���خص ع���ادي، ب���ل كس���لطة ذات س���یادة تطل���ب إش���باع          

  .ب جماعیةمصالح عامة أو مطال

والق�����انون اإلداري باعتب�����اره ف�����رع م�����ن ف�����روع الق�����انون الع�����ام، ی�����نظم     

  .اإلدارة ویحكم نشاطھا ویبین قواعد الرقابة علیھا

وتظھ�����ر قیم�����ة الق�����انون اإلداري، وحفظ�����ھ ف�����ي إرس�����اء قواع�����د الق�����انون 

  .اإلداري وتطوره على وجھ الخصوص

وأحكام����ھ  والقض����اء اإلداري ھ����و ال����ذي یم����د الق����انون اإلداري بنظریات����ھ   

أو عل����ى األق����ل الغالبی����ة منھ����ا، ولع����ل الس����بب األساس����ي ف����ي وج����ود القض����اء        

اإلداري، ھ���و العم���ل عل���ى رف���ع ذوي النف���وذ والس���لطات عل���ى الدول���ة م���ن حك���ام    

  .ووالة

ولم����ا ك����ان ھ����ذا الق����انون یتس����م بغای����ة النص����وص المكتوب����ة، فق����د أدرك أولئ����ك     

ض����ع القوع����د ویبت����دع وأن علی����ھ ان ی. ال����رواد ال����دور الخ����الق للقاض����ي اإلداري

  . المبادئ، والحلول لتناسب واختالف التطور

  : أھمیة البحث 

تنب����ع أھمی����ة البح����ث ف����ي أن الق����انون اإلداري ھ����و الق����انون الع����ام حی����ث    

الدس���تور الق���انون األول ، وت���دور أھمی���ة الق���انونین ف���ي أنھم���ا یعم���الن        : یش���مل 

دأ المش��روعیة عل��ي مب��دأ المش��روعیة، ف��إذا ك��ان الدس��تور یعم��ل عل��ي حمای��ة مب��         
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الدس����توریة ، ف����إن الق����انون اإلداري یعم����ل عل����ي الحمای����ة الش����رعیة القانونی����ة        

لجمی��ع أنش��طة الدول��ة المختلف��ة ، ولم��ا ك��ان الس��ودان ق��د ع��رف القض��اء الموح��د           

مت��أثرًا بالنظ��ام اإلنجلی���زي فإن��ھ ب���دأ یعب��ر ع��ن ذل���ك النظ��ام ویقت���رب م��ن النظ���ام        

  .ھمیة یجب الربط بینھما القاري ولھذا اإلبتعاد وذلك اإلقتراب أ

  : أھداف البحث 

التاص���یل للقض���اء اإلداري ومعرف���ة م���دي تماش���یھ م���ع الق���وانین األخ���ري        .1

. 

م المتط�����ور 2005التط�����رق لق�����انون القض�����اء اإلداري الس�����وداني لس�����نة    .2

م والعالق���ة بین��ھ وب���ین ق���انون اإلج��راءات المدنی���ة لس���نة   1996م��ن ق���انون  

 .الدعوي اإلداریة م بوصفھ مكمًال لھ عند السیر في 1983

  :  مشكلة البحث 

كثی���رًا م���ا تتع���رض حق���وق األف���راد لإلنتھ���اك ف���ي مع���امالتھم م���ع اإلدارة       

دارة وھ���ي تق���وم بنش���اطھا أن تلت���زم بالق���انون  وف���ي دورة الق���انون تتح���تم عل���ي اإل 

تطبیق�����ًا للمب�����دأ المع�����روف بمب�����دأ المش�����روعیة وف�����ي إلتزامھ�����ا ت�����أمین لحق�����وق   

  .األفراد والمتعاملین معھا 

دارة عن���د ح���دھا وھ���ي تمتل���ك جمی���ع أدوات الس���لطة     ولك���ن م���ن ال���ذي یوق���ف اإل  

ف��ي مواجھ��ة األف��راد؟ وم��ا ھ��ي الح��دود الت��ي تق��ف عن��دھا اإلدارة ف��ي مث��ل ھ��ذه            

الح����االت؟ وھ����ي المكلف����ة بتطبی����ق الق����انون وحمای����ة الحق����وق ووق����ف تج����اوز         

  اإلدارة في تعاملھا مع األفراد؟ 
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  : حدود البحث 

القض����اء ال����إلداري م����ع المقارن����ة م����ع بع����ض ال����نظم  یتن���اول ھ����ذا البح����ث 

األخ����ري وذل����ك م����ن تن����اول مب����دأ المش����روعیة والقض����اء اإلداري ف����ي الس����ودان   

وك���ذلك أحك���ام القض���اء اإلداري وط���رق الطع���ن اإلداري وتنفی���ذ أحك���ام القض���اء      

  . اإلداري في القانون السوداني 

، وذل�����ك  وص�����في تحلیل�����ي م�����ع اإلس�����تعانة ب�����المنھج المق�����ارن : م�����نھج البح�����ث 

  . بالتحلیل للقضاء اإلداري مع التركیز علي القانون السوداني 

  : الدراسات السابقة 

ی����ومین س����انتق  (تنفی����ذ أحك����ام القض����اء اإلداري  دراس����ة مقارن����ة إع����داد      .1

 . ، رسالة دكتوراة )  ألواك یومن

داري مرتك���زًا عل���ي ق���انون القض���اء    تن���اول الباح���ث تنفی���ذ أحك���ام القض���اء اإل   

م وق������د اخت������ار الباح������ث ثالث������ة دول مص������ر والس������ودان 2005 اإلداري لس������نة

 .وفرنسا 

التف�����ویض اإلداري ف�����ي الق�����انون الس�����وداني ، دراس�����ة مقارن�����ة ، إع�����داد    .2

 .حسن عیسي الشیخ ، رسالة دكتوراة 

تن����اول الباح����ث أھمی����ة التف����ویض اإلداري م����ن أحك����ام القض����اء اإلداري ف����ي   

 . التشریع السوداني 

القض���اء اإلداري الس���وداني ، دراس����ة    دع���وة اإللغ���اء عل���ي ض���وء ق���انون      .3

 .مقارنة ، إعداد أمیر ابراھیم أبشر ، رسالة دكتوراة 

تن���اول الباح���ث ھن���ا دع���وي اإللغ���اء مرتك���زًا عل���ي تش���ریع ثالث���ة دول مص���ر     

 . والسودان وفرنسا وأیضا تناول مبدأ المشروعیة بشيء من التفصیل 
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راھیم الب����دوي ، القض���اء اإلداري ، دراس����ة مقارن���ة ، إع����داد اس���ماعیل اب����    .4

 .رسالة دكتوراة 

تن��اول الباح���ث ف��ي ھ���ذه الرس��الة مرتك���زًا عل��ي التش���ریع المص��ري والالتین���ي      

وذل�����ك لغی�����اب القض�����اء اإلداري ف�����ي الس�����ودان ، ك�����ذلك مرتك�����زًا عل�����ي مب�����دأ    

  . المشروعیة اإلجرائیة كضمان للقضاء اإلداري 

  : الفرق بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة 

إلداري ف������ي القض������اء الس������وداني دراس������ة مقارن������ة ، تن������اول    القض������اء ا

الباح���ث ف���ي ھ���ذه الدراس���ة مس���تندًا عل���ي ق���انون القض���اء اإلداري الس���وداني لس���نة  

  . م باإلضافة إلي بعض القوانین ذات الصلة بھذا الموضوع 2005

  : صعوبات البحث 

  . قلة المراجع والبحوث في ھذا الموضوع 

  : ھیكلھ البحث 

     -: لي ثالثة فصول علي النحو التالي یحتوي البحث ع

 ،وأس����باب اختی����ار الموض����وع ،وأھمیت����ھ ،مقدمةاش����تملت عل����ي تعری����ف بالبح����ث

والدراس�����ات الس�����ابقة وم�����نھج البح�����ث  ،وح�����دوده ،ومش�����كلتھ ،واھ�����داف البح�����ث

  .وھیكلھ 

مب���دأ المش���روعیة ویحت���وي عل���ي أربع���ة مباح���ث       : ول بعن���وانج���اء الفص���ل األ 

المش�����روعیة والث�����اني مص�����ادر مب�����دأ المش�����روعیة  األول یتن�����اول مفھ�����وم مب�����دأ 

والثال���ث نط���اق مب���دأ المش���روعیة وأخی���رًا الراب���ع بعن���وان ض���مانات تحقی���ق مب���دأ   

  . المشروعیة 
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داري ویحت������وي عل������ي خمس������ة  الق������رار اإل : والفص������ل الث������اني بعن������وان 

والث���اني أرك���ان    .االول بعن���وان تعری���ف القض���اء اإلداري وخصائص���ھ     .مباح���ث 

والراب����ع أن����واع الق����رارات    .لثال����ث عی����وب الق����رار اإلداري  وا .الق����رار اإلداري

  . اإلداریة

 ثالث�����ةداری�����ة ویحت�����وي عل�����ي ال�����دعوي اإل : الفص�����ل الثال�����ث بعن�����وان ًاواخی�����ر

 الث�����انيمفھ�����وم ال�����دعوي اإلداری�����ة وبی�����ان طبیعتھ�����ا، والمبح�����ث مباح�����ث األول 

خص���ائص وش���روط دع���وي اإللغ���اء ، والثال���ث ع���ن ح���دود میع���اد رف���ع ال���دعوي    

  .  اإلداریة
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  ألولالفصل ا

  مبدأ المشروعیة

  . مبدأ المشروعیة -:المبحث األول

  .مصادر مبدأ المشروعیة   -:المبحث الثاني 

  .  نطاق مبدأ المشروعیة -:المبحث الثالث 

  . ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة  -: المبحث الرابع 
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  المبحث األول

  مبدأ المشروعیة

  المطلب االول

  ھوم مبدأ المشروعیةمف

ن الس����لطة التنفیذی����ة ف����ي مج����ال عملھ����ا االداري ق����د اتس����ع نش����اطھا ف����ي   إ  

االون����ھ االخی����رة، وھ����و اتس����اع اقتفت����ھ الض����رورة ب����النظر ال����ى النم����و والتط����ور  

لم وایض����ا الزی����ادة الس����كانیة المفرط����ة ف����ي ع����دد الس����كان    ال����ذي س����اد دول الع����ا 

ى التوس����ع م����ن اج����ل دارة تج����د نفس����ھا ف����ي حاج����ة دائم����ة ال����بص����فة عام����ة ف����اإل

االحاط�����ة بحس�����ن تق�����دیم الخ�����دمات م�����ن ناحی�����ة والعم�����ل عل�����ى تلبی�����ة طلب�����ات   

  . )1(واحتیاجات االفراد من ناحیة اخرى

ف�����ي ھ�����ذا المق�����ام ھ�����ي االدارة بمعناھ�����ا العض�����وي   الت�����ي تعن�����ي دارةواإل  

دارة ب����المعنى العض����وي تعن����ي مجموع����ة م����ن     إن واح����د ف����اإل  وال����وظیفي ف����ي  

ة االف���راد الیومی���ة  ت���دخل الدول���ة الحدیث���ة ف���ي حی���ا  مھم���ة المنظم���ات الت���ي تت���ولى  

فیم���ا المعن���ى ال���وظیفي ل���الدارة ھ���و النش���اط  ،ش���راف الس���لطات السیاس���یةإوتح���ت 

دارة ؤدي ال����ى اتص����ال اإلال����ذي تق����وم ب����ھ الھیئ����ات او المنظم����ات الحكومی����ة وی���� 

ه ولك���ي تق���وم ھ���ذ ، )2(م���ن ھ���ذا الخ���دمات المعنى العض���وي ب���االفراد ولیس���تفیدواب���

ن تتمت���ع بق���در ك���افي م���ن   أكم���ل ، ك���ان الب���د  امھ���ا وعل���ى الوج���ھ األ الھیئ���ات بمھ

،  )3(.داء ھ���ذه الخ���دمات أالس���لطات والص���الحیات والوس���ائل الت���ي تعینھ���ا عل���ى      

و ق������وانین تعت������رف االدارة بامتی������ازات وحق������وق أوذل������ك بموج������ب تش������ریعات 

  . 1تمكنھا من تحقیق الھدف المنشود وھو المصلحة العامة

                                                           
)1(

 –القاھرة  –دار لفقھ العربیة  –ملتزم الطبع والنشر  –وضوابط خضوع االدارة العامة للقانون  –مبدا المشروعیة  –عطیة الجدف /د
 3ص -1976 –الطبعة الثالثة 

)2(
 4ص  -1982 –مطبعة جامعة عین شمس  –اري الوجیر في القانون االد –سلیمان محمد الطماوي /د

)3(
 3ص  –م 2001-مطبعة جامعة النیلین  –مبدأ المشروعیة  –یوسف حسین محمد البشیر /د

1
  .وما بعدھا  5ص  –م 1983ط  –دار الفكر العربي  –الرقابة على اعمال االدارة  –محمد كامل لیلة / د. 
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یات والواجب����ات الملق����اة عل����ى ع����اتق ھیئ����ات  وف����ي حقھ����م ھ����ذه المس����ئوول   

و حری���اتھم ام���ا ع���ن   أف���راد د تعت���ري ھ���ذه الھیئ���ات عل���ى حق���وق األ    الدول���ة ، ق��� 

و ربم�����ا تج�����اوز  أو نتیج�����ة للتعس�����ف  أطری�����ق الخط�����ا ف�����ي تطبی�����ق الق�����انون     

االختص����اص ف�����ي بع�����ض الح�����االت مم�����ا یجع����ل م�����ن االھمی�����ة بمك�����ان ایج�����اد   

العام����ة وتض����منھا فك����ان  ض����مانات تحم����ي ھ����ؤالء االف����راد م����ن ج����ور الھیئ����ات 

فتھ����ا وھ����ي ت����ؤدي وظی. ن تخض����ع جمی����ع المؤسس����ات والھیئ����ات العام����ةأالمب����دأ 

ي ھ�����ذا الخض�����وع اص�����طالحًا بمب�����دأ     مس����� وی ، ف�����ي خدم�����ة االف�����راد للق�����انون    

  . 1المشروعیة

ویقض����ي مب����دأ المش����روعیة بھ����ذا المعن����ى ان یخض����ع الحك����ام والمحك����ومین ف����ي 

   . 2الدولة للقواعد القانونیة المعمول بھا

وبحك���م الدول���ة المعاص���رة مب���دأ ذو اھمی���ة وھ���و مب���دأ المش���روعیة یعب���ر            

ع���ن مب���دأ اعل���ى ھ���و مب���دا س���یادة الق���انون ذل���ك ان الدول���ة الت���ي یحكمھ���ا االن ق���د   

انھ��ا ش��خص م��ن اش��خاص الق��انون تلت��زم ب��ھ وتخض��ع ل��ھ        -: اس��تقر ف��ي تعریفھ��ا  

ائی����ة ال ویتع����ین ت����دریبیا عل����ى ذل����ك ان اعم����ال الھیئ����ات العام����ة وقرارتھ����ا النھ    

ال اذا ص���درة إتك���ون ص���حیحة وال ناف���ذة وملزم���ة ف���ي مواجھ���ة المخ���اطبین بھ���ا      

بن��اء عل��ى ق��انون وطبق��ًا ل��ھ ، ب��ل واحیان��ا اخ��رى ب��التطبیق الص��حیح ل��ھ، بحی��ث           

فانھ���ا تك���ون غی���ر مش���روعة ویمك���ن لك���ل ص���احب   ك اذا ص���درت عل���ى غی���ر ذل��� 

ش����ان ح����ق طل����ب الغائھ����ا ووق����ف تنفی����ذھا فض����ًال ع����ن ح����ق طل����ب تع����ویض         

  . 3ضرار التي تسببھااال

                                                           
1

 .
د
  . م 2005قانون القضاء االداري لسنة  الوجیز في شرح –عامر محمد عبد المجید /  

2
 .

(
  .  16ص –مرجع سابق  –الرقابة على اعمال االدارة  –محمد كامل لیلة / د

3
 . 5ص  –مرجع سابق  –مبدا المشروعیة وضوابط خضوع االدارة العامة للقانون  -طعمیة الجرف. 
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والدول����ة الت����ي یس����ود فیھ����ا مب����دأ المش����روعیة تع����رف اص����طالحًا بالدول����ة     

القانونی���ة حی���ث الحك���ام والمحكوم���ون للق���انون وعل���ى عك���س ذل���ك ف���ان الدول���ة          

  .  1اجھزتھا عن احترام القانون تعرف بالدولة االستبدادیة تبتعدالتي 

ر م����ن س����یادة حك����م  ن مب����دأ المش����روعیة ف����ي معن����اه الع����ام ال یعن����ي اكث����  إ  

الق���انون وھ���و ب���ذلك یع���د مب���دأ مس���تقًال ع���ن فص���ل الدول���ة فیك���ون س���اریًا عل���ى         

الدول����ة الدیمقراطی����ة وحت����ى یس����ود ھ����ذا المب����دأ ویحق����ق نتائج����ة یج����ب ان تق����وم   

  -:الدولة على االسس االتیة

سلس���لة ف���ي الدول���ة ن مب���دا فص���ل الس���لطات یرس���م لك���ل فص���ل الس���لطات أل  . أ

م���ن س���لطات الدول���ة ال���ثالث تعم���ل      ن ك���ل الس���لطة ح���دود اختصاص���ھا أل 

 .على ایقاف السلطة االخرین 

فص�����ل الس�����لطات تقتص�����ر دور  أوفق�����ًا لمب�����د -:خض����وع االدارة للق�����انون    . ب

االدارة عل���ى تنفی���ذ الق���انون وعلیھ���ا ان تحت���رم ارادة المش���رع وال تخ���رج      

 .على نصوص القانون

ختصاص���ات والس���لطات االداری���ة بص���ورة واض���حة م���ن خ���الل     تحدی���د اإل  . ت

ف���راد والقض���اء عل���ى رقاب���ة ، ألن ھ���ذا التحدی���د یع���ین األال���وظیفي الوص���ف

داء وظیفتھ�����ا االداری�����ة ویترت�����ب عل�����ى ذل�����ك ع�����دم ج�����واز   أاالدارة ف�����ي 

 .)1(التفویض المطلق

و االدارة الحك�����ام أن خض�����وع الس�����لطة التنفیذی�����ة   ف�����ي الواق�����ع المعیش�����أ  

، وان ش����اءت   تعض����،ان ش����اءت خالق����انون ال یك����ون بمح����ض ارادتھ����ا   

                                                           
1

 . 4ص  –مرجع سابق  –مبدا المشروعیة  –یوسف حسن محمد البشیر / د. 
)1(

 .12،  13ص  –م 2006ط  –دار الفكر العربي –النظریة العامة للقرارات االداریة  –سلیمان محمد الطماوي /د
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الب���د ع���ن االل���زام بھ���ذا الخض���وع وبھ���ذا نش���ات فك���رة         ت واض���حاً الجم���

  .)2(عمال االدارةأالرقابة على مشروعیة 

حك�����ام متع�����ددة فھن�����اك أس�����الیب وأدارة أعم�����ال اإلویتخ�����ذ الرقاب�����ة عل�����ى   

ي الع���ام المتمثل���ة ف���ي  أالرقاب���ة السیاس���یة الت���ي تق���وم بھ���ا البرلمان���ات ورقاب���ة ال���ر   

حس���ب مب���دأ المش���روعیة ف���ي   وبة ، نش���اط االح���زاب السیاس���یة والص���حف الیومی���  

  .وسع صورة في الرقابة القضائیة على مشروعیة اعمال االدارةأ

ى فح���ص م���دي ص���حة عم���ل   س���اس عل��� أن الرقاب���ة القض���ائیة تق���وم   أذل���ك   

إذا المفت������رض دوم������ًا ان تباش������ر دارة واحترام������ھ للق������انون بص������ورة عام������ة  اإل

االدارة ع���ن ھ���ذه ذا خرج���ت إاعمالھ���ا وفق���ًا لل���نظم والض���وابط القانونی���ة ف���   ةداراإل

إن ی����رد ن للقض����اء دور فی����إال����نظم او انحرف����ت ع����ن مس����ار تطبی����ق الق����انون ف����  

  .النحراف والتعسفاإلدارة الى صوابھا ومنعھا من ا

م���رًا مھم���ا الجھ���ة   أداري منفص���ل ع���ن القض���اء الع���ادي یع���د     إنش���اء قض���اء  إن إ

م���ا س���اقھا الھ���وى او   رة الق���انون كلدارة یردھ���ا ال���ى حظی���  ھ رض���یًا عل���ى اإل كون���

  .)1(ھا من قیود لذلل أي تتحررا

عم���ال بفك���رة  أی���ذھب ال���بعض ال���ى مقابل���ة مب���دأ المش���روعیة وال���ذي ھ���و         

س���یادة حك���م الق���انون، بمب���دأ الدس���توریة وھ���و المب���دأ ال���ذي ین���ادي بع���د مخالفت���ھ        

. ل����ع القض����اء الموح����د او الم����زدوج  ّطأن����ھ ومثلم����ا ی و بمعن����ي أاحك����ام الدس����تور  

دارة وع���دم مخالفتھ���ا للق���انون بمعن���اه   إلأعم���ال ابمھم���ة الرقاب���ة عل���ى مش���روعیة   

طل���ع بجھ���ة الرقاب���ة عل���ى دس���توریة     ، ف���ان القض���اء الدس���توري ك���ذلك ی   الواس���ع 

فق��د یم��ارس   .دارةادًا علیھ��ا م��ن تص��رفات تق��وم ب��ھ اإل    الق��وانین وم��ا یص��در اس��تن   

دارة فحس���ب  أعم���ال اإلالقض���اء الدس���توري دورًا رقابی���ًا یش���مل عل���ى دس���توریة      
                                                           

)2(
 .4ص  –مرجع سابق  –مبدا المشروعیة  –یوسف حسین محمد البشیر /د

)1(
 10ص –مرجع سابق  –الوجیز في القانون االداري  –سلیمان محمد الطماوي / د
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ره البرلم���ان م���ن ق���وانین فیح���ق للقض���اء الدس���توري    وانم���ا حت���ى عل���ى م���ا یص���د  

عماًال لمب����دأ المش�����روعیة  ،أحك����ام الدس�����تور أالغ����اءه أي تش����ریع یتع�����ارض م����ع    

  .)1(العلیا والدستوریة

ولوی����ة قص����وى لقض����ایا الحری����ات العام����ة وحق����وق االنس����ان    أفالب����د م����ن م����نح  

و وض����ع أویك���ون المش����رع ملزم���ًا باعتمادھ����ا والتقیی����د بھ���ا عن����د س���ن الق����وانین     

  .الدساتیر

ھ���ي كبی���ر ح���ول وض���عیة ھ���ذه الموجھ���ات العام���ة بالنس���بة قق���د دار ج���دل فو  

للدس����تور والق����انون وخاص����ة مق����دمات الدس����اتیر واعالن����ات الحق����وق فق����د ذھ����ب  

عالن���ات الحق���وق ھ���ي مج���رد مب���ادئ فلس���فیة واخالقی���ة لیس���ت لھ���ا   إن أال���بعض ب���

ت����ع ن اعالن����ات الحق����وق تتمإخ����ر ال����ى آقیم����ة قانونی����ة ف����ي ح����ین ذھ����ب فری����ق  

تحدی���د المرتب���ة القانونی���ة ي اختلف���وا ف���ي أص���حاب ھ���ذا ال���رأبالص���فة القانونی���ة ولكن

  .  )2(عالناتلھذه اإل

عل�����ى م�����ن أعالن�����ات الحق�����وق لھ�����ا قیم�����ة ومرتب�����ة   إن أى ال�����بعض أف�����ر  

نھ����ا تس����اوي النص����وص الدس����توریة ف����ي   أي فری����ق م����نھم  أور .الدس����تور نفس����ھ 

ق���رارات وحص���انة ف���ي  ول���ذلك تتمت���ع بھ���ا النص���وص االدس���توریة م���ن    ،المرتب���ة 

م���ا أ.مواجھ���ة المج���الس النیابی���ة النھ���ا ب���ذلك تص���بح ج���زء ال یتج���زأ م���ن الدس���تور 

حك���ام الت���ي ت���رد ف���ي   العلم���اء فق���د می���ز ب���ین ن���وعین م���ن األ  الفری���ق الثال���ث م���ن  

حك����ام وض����عیة وھ����ذا ھ����و الن����وع االول أعالن����ات الحق����وق فاش����ار ال����ى وج����ود إ

تل����ك المب����ادئ الت����ي    ض����منحك����ام الوض����عیة  األوقواع����د توجیھ����ھ او منھجی����ة   

عالن���ات ف���ي ش���كل قواع���د قانونی���ة تنش���ئ مراك���ز قانونی���ة واض���حة  وردت ف���ي اإل

                                                           
)1(

 109ص  – 1982ط –دار النھضة العربیة  –نظریة العامة  –القانون الدستوري  –عر رمزي طھ الشا/ د
)2(

 . 111ص  –مرجع سابق  –القانون الدستوري  –رمزي طھ الشاعر / د
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وب��ذلك فھ��ي نص��وص قانونی��ة واجب��ة التطبی��ق وملزم��ة ش��انھا ف��ي ذل��ك           .المع��الم

  .شان القانون الوضعي

ل�����ذلك بالم�����ادة العاش�����رة م�����ن اع�����الن حق�����وق االنس�����ان    وض�����ربوا م�����ثًال  

حری����ة ال����راي والعقی����دة م����ع ع����دم    عل����نم والت����ي ت1789والمواطن����ة الص����ادرة 

وك���ذلك الم���ادة الخامس���ة بقدیس���ة   ، الل بالنظ���ام الع���ام ال���ذي یق���رره الق���انون   االخ���

  .الملكیة الفردیة

م��ا الن���وع الث���اني وھ��و القواع���د التوجیھی���ة او المنھجی��ة فھ���ي الت���ي تص���در    أ  

ن تاخ���ذ ، وھ���ي بھ���ذه الكیفی���ة ال تفل���ح أل  و مث���ل علی���ا  ،أھ���داف عام���ة أف���ي ش���كل  

لقواع���د القانونی���ة ول���ذا فانھ���ا غی���ر ملزم���ة وال یك���ون لھ���ا س���وي القیم���ة         ص���فة ا

  .)1(بیة داأل الفلسفیة والسیاسیة واالعتبارات

تخ���اذ موق���ف مطل��ق بالنس���بة لجمی���ع م���ا تتض���منھ  إذا ال یتع���ین وف��ي تق���دیریإ   

م���ن ث���م اط���الق   عالن���ات الحق���وق م���ن مب���ادئ ، ب���ل یج���ب تكی���ف ك���ل حال���ة و       إ

س���قاط م���ا توص���لنا الی���ھ ف���ي موض���وع  إودن���ا ال���ى وھ���ذا یق الحك���م المناس���ب علیھ���ا

ن مب���دأ المش���روعیة ھ���و حج���ر الزاوی���ة الت���ي    أل���ى إنخل���ص ، المش���روعیة العلی���ا 

یرتك���ز علی����ھ القض����اء للرقاب����ة عل����ى اعم���ال االدارة وق����د حرص����ت العدی����د م����ن   

 یرھا ان تتض���من ھ���ذا المب���دأ تح���ت مس���مي    ال���دول الحدیث���ة عن���د وض���عھا لدس���ات    

  .سیادة حكم القانون

    

  

  

                                                           
)1(

 .م 2005 –ما ورد في مقدمة دستور جمھوریة السودان االنتقالي 



20 
 

 طلب الثانيالم

  أھمیة مبدأ المشروعیة

 وفق���ًا لحك���م دارة اإلتص���رفات   اذا ك���ان مب���دأ المش���روعیة یقض���ي وج���وب      

ف���ان ھ���ذه  ،لغ���اء التص���رفات غی���ر مش���روعیة قابلی���ة لإل   ال ع���دت ھ���ذه إالق���انون و

التص����رفات تتمت����ع بقرنی����ة الص����حة والمش����روعیة حت����ى یتب����ین العك����س واثب����ات   

  . )1(عیتھعدم صحة تصرفات االدارة ونفي عدم مشرو

دارة ق����رار یقض����ي بمن����ع م����واطن م����ن الس����فر  أص����درت اإلفم����ثًال اذا م����ا   

ن یطع���ن ف���ي ذل���ك الق���رار ال���ذي أص���احب الق���رار لخالف���ا الحك���ام الدس���تور ج���از 

داري ان ت���ھ مب���دأ المش���روعیة وح���ق للقض���اء اإل  ص���در بمنع���ھ م���ن الس���فر لمخالف  

  .یلغیھ لمخالفتھ مبدأ المشروعیة

ض�����مان بحاج�����ة الحق�����وق والحری�����ات    ھك�����ذا یك�����ون مب�����دأ المش�����روعیة      

حك���ام أدارة االعت���داء علیھ���ا ب���الخروج عل���ى   إذا من���ع لجھ���ة اإل .الخاص���ة ب���االفراد 

مب����دأ المش����روعیة كقی����د عل����ى س����لطة   ھمی����ة أك����ذلك تتض����ح .الق����انون ومقتض����اه

ل��ذلك ص��ح الق��ول   .متی��ازات الس��لطة العام��ة  إدارة ف��ي المج��ال ال��ذي تتمت��ع فی��ھ     اإل

ح��د عناص��ر  أدارة للق��انون یع��د  م��ن خض��وع اإل  بم��ا یعین��ھ ن مب��دأ المش��روعیة  أب��

للنظ���ام  ف��راد وحری��اتھم األس��اس   م���ن حق��وق األ  دول��ة الم��ذھب الح��ر ال��ذي یجع��ل     

  .السیاسي والقانوني في الدولة

ھمی���ة مب���دأ المش���روعیة واتس���اع نطاق���ھ تطبیق���ھ      أوت���زداد بطبیع���ة الح���ال     

  .بعد ان عبرت الدولة دور الدولة الحارسھ ،في الوقت الراھن

                                                           
)1(

 . 20اإلسكندریة ، الطبعة األولي ، ص منشأة المعارف ب –القضاء االداري  –ابراھیم عبد العزیز / د
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س����بیل تطبی����ق مب����دا المش����روعیة او س����یادة حك����م الق����انون ال یكف����ي      ف����ي   

ساس���یة للدول���ة ال���نص عل���ى ان تك���ون الحكوم���ة قانونی���ة ع���ن طری���ق الس���لطات اال 

ن إب���ل یج���ب ك���ذلك   ،م���ا ونعن���ي حق���وق االف���راد وحری���اتھم   وتحدی���د العالق���ة بینھ 

م���ا یكف���ل احت���رام ھ���ذه الس���لطات واالختصاص���ات    یك���ون ھن���اك م���ن الض���مانات   

  . ا ایاھ لتي خولھا

وف���ي تق���دیري ان ك���ل ال���دول الحدیث���ة ای���ا ك���ان نظ���ام الحك���م فیم���ا خاض���عة     

للق���انون ب���درجات متفاوت���ھ ف���ان ل���م تخض���ع الدول���ة ف���ي تص���رفاتھا للق���انون كلن���ا      

  .امام دولة بولیسیة كما یسمیھ الفقھ
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  المطلب الثالث

  مدلول مبدأ المشروعیة

وعیة ھ�����و لم�����ن ك�����ان ھن�����اك إتف�����اق ع�����ام عل�����ي أن المقص�����ود بالمش�����ر       

اإللت�����زام بأحك�����ام الق�����انون بالنس�����بة للجمی�����ع حاكم�����ًا ومحكم�����وین عل�����ي ق�����دم     (

، إال أن التعبی����ر عل����ي ھ����ذا المعن����ي أطلق����ت علی����ھ ع����دة مص����طلحات ) المس����اواة

المش���روعیة ، والش���رعیة ، وس���یادة حك���م الق���انون ، والخض���وع للق���انون      : منھ���ا 

حات مختلف���ة لك���ن التعبی���ر ق���د ج���ري بإص���طال    . فالھ���دف واح���د ل���دي الجمی���ع    . 

والخض�����وع للق�����انون أو أحك�����ام الق�����انون یقص�����د ب�����ھ خض�����وع الجمی�����ع حاكم�����ًا   

ومحك���ومین إل���ي الق���انون ، أي أن یك���ون الق���انون یج���ب أن یك���ون واح���دًا للح���اكم    

للتعبی����ر ) أحك����ام الق����انون(والمحك����ومین وكثی����رًا م����ا یس����تخدم الفق����ھ اإلنجلی����زي  

حك����م (ص����طالحًاع����ن المش����روعیة بینم����ا س����یتخدم بع����ض الكت����اب الفرنس����یین إ     

  . 1للتعبیر عن ذات المعني) القانون

. یك���اد یجم���ع الفق���ھ عل���ي أن مب���دأ المش���روعیة یعن���ي س���یادة حك���م الق���انون      

وھ���و ف���ي الحقیق���ة تعری���ف مناس���ب تمام���ًا لمب���دأ المش���روعیة وھ���و المب���دأ ال���ذي       

م 2005أعتنق�����ھ المش�����رع الس�����وداني ف�����ي دس�����تور الس�����ودان اإلنتق�����الي لس�����نة     

تؤس���س وح���دة الس���ودان عل���ي    ) :(2(من���ھ) أ/4(لم���ادة الح���الي ال���ذي ن���ص ف���ي ا   

اإلرادة الح����رة لش����عبھ وس����یادة حك����م الق����انون والحك����م ال����دیمقراطي الالمرك����زي   

، ویمث���ل مب���دأ المش���روعیة ف���ي الوق���ت  ) والمس���ألة والمس���اوة واإلحت���رام والعدال���ة 

ال������راھن قم������ة الض������مانات األساس������یة الجدی������ة والحاس������مة لحق������وق وحری������ات  

ھ����ذا المب����دأ ك����ل م����ا إس����تطاعت الش����عوب أن تتخ����ذه م����ن    الش����عوب ، إذا یبل����ور

مكاس���ب ف���ي ص���راعاتھا م���ع الس���لطة الحاكم���ة إلجبارھ���ا عل���ي التن���ازل م���ن ك���ل    

                                                           
1

  . 19م ، ص 1999أنور أحمد رسالن ، وسیط القضاء اإلداري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، . 
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مظ���اھر الحك���م المطل���ق وذل���ك عب���ر أجی���ال متعاقب���ة م���رت عل���ي اإلنس���ان حت���ي      

  .  1عصرنا الحالي

وف����ي مج����ال اإلدارة یع����رف المب����دأ تح����ت اس����م خض����وع اإلدارة للق����انون ف����ال       

م�����ل اإلدارة مش�����روعًا إال إذا ك�����ان مج�����رد تطبی�����ق للقاع�����دة القانونی�����ة  یعتب�����ر ع

الموج�����ودة قب�����ل قی�����ام الغ�����دارة لھ�����ذا العم�����ل أي أن عم�����ل اإلدارة ھ�����و مج�����رد   

  . 2ؤتطبیق للقاعدة القانونیة 

إال أن تعبی���ر م���دي س���یادة الق���انون أو ب���األاحري م���ا یتض���منھ ھ���ذا المب���دأ یتحم���ل    

  : أكثر من معني 

نون ب����دور ف����رض النظ����ام أو إنس����یاب األم����ن وھ����و ق����د تعن����ي س����یادة الق����ا .1

معن����ي مس����تبعد لم����ا ینط����وي علی����ھ م����ن تس����ویة لمعن����ي س����یادة الق����انون      

 . ویعتبرھا في نظام السلطة البولیسیة 

تخض����ع س����یادة الق����انون فع����ًال لخض����وع اإلدارة للق����انون بإعتب����ار أن ذل����ك   .2

 یحق���ق كفال���ة الحق���وق الفردی���ة عن���دما تخض���ع الس���لطة التنفیذی���ة للق���انون        

وتمك����ن األاف����راد م����ن أن یتح����روا مش����روعیة الق����رارات اإلداری����ة إال أن     

 . ذلك مشروط بھا یتضمنھ القانون من قواعد 

أن س����یادة الق����انون تتحق����ق بكفال����ة الرقاب����ة القض����ائیة ، وذل����ك ب����أن یك����ون   .3

لك���ل ش����خص یمك����ن أن تت����أثر مص���الحھ بق����رار إداري م����ا الح����ق ف����ي أن   

ث ھ���ذا القض��اء مس��تقًال إس���تقالًال   یمث��ل أم��ام القض��اء وأن یس���تمع إلی��ھ بحی��     

ك���امًال غی���ر أن ذل���ك نافع���ًا لمس���ائل إجرائی���ة وس���یادة الق���انون تمث���ل جمی���ع    

 .المظاھر من تشریعیة وإجرائیة 

                                                           
1

  .  10سامي جمال الدین ، مرجع سابق ، ص . 
2

 . 24أنور أحمد رسالن ، مرجع سابق ، ص . 
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أن س����یادة الق����انون تتحق����ق بتض����یق الس����لطة التقدیری����ة بحی����ث ال یم����ارس    .4

أي ش����خص تص����رف نیاب����ة ع����ن س����لطة الدول����ة إال باإلس����تناد إي قواع����د    

 . علي نحو ما ترخص لھ أحكامھ بھذا التصرف  قانونیة معروفة

الظ�����روف س�����واء كان�����ت عادی�����ة أو إس�����تثنائیة وتاكی�����دًا ل�����نص دس�����تور        .5

ع���ن  الت���ي تح���دثت   ) 78(م علی���ھ ف���ي الم���ادة    2005جمھوری���ة الس���ودان   

 :الطعن في األعمال الوزاریة في

المحكم����ة الدس����توریة إذا ك����ان الفع����ل الم����دعي ب����ھ یتعل����ق بإنتھ����اك ض����د        . أ

ق������ة الحق������وق أو نظ������ام الحك������م الالمرك������زي إو إتفاقی������ة الدس������تور أو وثی

 . السالم الشامل 

الس���لطة المختص���ة أو المحكم���ة المختص���ة إذا ك���ان اإلدع���اء متعل���ق ب���أي          . ب

أخل�����ص م�����ن ذل�����ك أن لمب�����دأ   أس�����باب قانونی�����ة أخ�����ري وف�����ي تق�����دیري    

المش��روعیة عنص��ر واح��د فق��ط یتمث��ل ف��ي س��یادة حك��م الق��انون ف��ي الدول��ة         

فیھ���ا بحی���ث یص���بح معوف���ًا بھ���ا ، وذل���ك م���ع      مم���ا ی���ؤدي إل���ي إذدواجی���ھ    

األخ����ذ ف����ي اإلعتب����ار أن المقص����ود بالق����انون ھن����ا ھ����و الق����انون بمعن����اه         

وأن المقص���ود س���یادتھ ف���ي ادلول���ة وخض���وع ك���ل م���ا فیھ���ا م���ن      . الواس���ع 

وبن���اء عل���ي ذل���ك ف���إن الس���لطة التش���ریعیة    . س���لطان ومحك���ومین للق���انون  

عل���ي الوج���ھ المب���ین    أیض���ًا تخض���ع للق���انون الدس���توري وتباش���ر تبعاتھ���ا     

فی����ھ وتخض����ع ك����ذلك للق����وانین الت����ي تض����منتھا وتلت����زم ح����دودھا طالم����ا      

والس���لطة التنفیذی���ة تخض���ع الحك���ام الق���انون وال تخالفھم���ا      . كان���ت قائم���ة  

أو تتخ���ذ موقف���ًا مغ���ایرًا ل���ھ س���واء ف���ي مباش���رتھا لوظیفتھ���ا الحكومی���ة أو         

بی����ق أحك����ام ف����ي ادائھ����ا لمھامھ����ا اإلداری����ة وتلت����زم الس����لطة القض����ائیة بتط

الق�����انون عل�����ي الوق�����ائع الماثل�����ة لمحاكماتھ�����ا وحس�����م المنازع�����ات الت�����ي     

تع����رض ف����ي مس����احاتھا وال یك����ون لھ����ا أنتخ����رج ع����ن أحك����ام الق����انون         

الملزم���ة لتطبیق���ھ فمب���دأ المش���روعیة یجع���ل الح���اكم واملحك���ومین ألحك���ام       
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الق���انون وم���ن ھ���ذا المنطل���ق یق���دم المب���دأ الم���ذكور خدمات���ھ لقض���ایا الحری���ة 

بناھ���ا الدس���تور بحی���ث ت���أتي س���اندة للقواع���د القانونی���ة معتب���رة بھ���ذا    الت���ي ت

اإلط����ار وھ����ذا ال یتحق����ق إال ف����ي الدول����ة القانونی����ة الت����ي ال تس����طتیع أي      

س����لطة فیھ����ا أن تج����ري تص����رفًا أو تتخ����ذ ق����رارًا إال وف����ق أحك����ام ھ����ذا         

 .القانون 

ودراس���ة مب���دأ المش���روعي بھ���ذا المعن���ي الواس���ع ال���ذي ینطب���ق عل���ي جمی���ع   

 . ت الدولة مع منطق الدولة القانونیة تتعدي مجال القانون اإلداري سلطا
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  المبحث الثاني

  مصادر مبدأ المشروعیة

  األولالمطلب

  المصادر المدونھ لمبدأ المشروعیة

  :  الدستور - :الفرع األول

الدس���تور ھ���و مجموع���ة القواع���د الق���انون االساس���یة المنظم���ة للدول���ة والت���ي     

دول��ة وت��نظم الس��لطات العام��ة م��ن حی��ث كیفی��ة تع��ین واختصاص��ھا         تب��ین ش��كل ال 

الحق���وق لالف���راد وواجب���اتھم ك���ذلك یل���تمس     روعالقاتھ���ا ببعض���ھا ال���بعض وتق���ر   

الت����ي یعتم����دھا ویق����وم    )االیدیولوجی����ة(الدس����تور القواع����د الت����ي تح����دد الفلس����فة    

  .1حكم الدولةعلیھا نظام 

ع�����داه م�����ن والدس�����تور كمص�����در للمش�����روعیة تس�����مو قواع�����ده عل�����ي م�����ا   

تش���ریعات بوص���فھ قواع���د تأسیس���یة كم���ا یوص���ف الدس���تور عل���ي أن���ھ الق���انون          

بی���د  2األساس���ي ف���ي الدول���ة ال���ذي یتمت���ع بالس���مو والعل���و ف���وق كاف���ة التش���ریعات    

أن ج�����دًال فقھی�����ا كثی�����رًا ق�����د أث�����اره العلم�����اء ح�����ول القیم�����ة القانونی�����ة لمق�����دمات  

الن����ات مرتب����ة  الدس����اتیر وإع����الن الحق����وق وھ����ل تك����ون لھ����ذه المق����دمات واإلع   

قانونی���ة وعل���ي أي مس���توي س���تكون تل���ك المرتب���ة ونب���دأ أوًال بمق���دمات الدس���اتیر    

.  

 -: مقدمات الدساتیر  .1

وھ���ي المق���دمات الت���ي تتص���در الدس���تور وتتض���من بع���ض األحك���ام والمث���ل     

العلی���ا والمب���ادئ الدس���توریة المھم���ة كحال���ة المقدم���ة ال���واردة ف���ي الص���فحة الثانی���ة  

م والحقیق����ة الماثل����ة أن 2005دان اإلنتق����الي لس����نة م����ن دس����تور جمھوری����ة الس����و

                                                           
1

  وما بعدھا 24ص  – 1لعربیة ، طالقضاء االداري ، دار النھضة ا –ابراھیم حسني / د. 
2

 . 13م ، ص 1996عبد الغني بسیوني عبد اهللا ، القضاء اإلداري ،منشأة المعارف باإلسكندریة ، .. د. 
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الفقھ��اء ق��د اختلف��وا ف��ي تحدی��د القیم��ة القانونی��ة لھ��ذه المق��دمات وتباین��ت وجھ���ات           

نظ���رھم فم���نھم م���ن أعتب���ر أن لمق���دمات الدس���اتیر قیم���ة قانونی���ة وھ���ي ج���زء ال         

بینم����ا رأي ال����بعض األخ����ر أن القواع����د الت����ي ت����أتي ف����ي   ،یتج����زأ م����ن الدس����تور

و أن تك���ون مج���رد ی���ة وال تع���دندس���اتیر ال قیم���ة لھ���ا م���ن الناحی���ة القانو مق���دمات ال

  1. مبادئ وفلسفات مع موجھات عامة 

ول����ذلك یعتب����ر مخ����الف للمش����روعیة ك����ل م����ا یخ����الف األحك����ام القانونی����ة        

  . لمقدمات الدساتیر 

  -: إعالنات الحقوق  .2

وھ�����ي المب�����ادئ العام�����ة المص�����احبة لوثیق�����ة الدس�����تور المكتوب�����ة وأحیان�����ًا    

م 1962م���ایو  21تس���مي بالمیث���اق ال���وطني مث���ل ال���ذي ص���در ف���ي مص���ر ف���ي       

  .2م1976وكذا الحال المیثاق الوطني الجزائري في العام 

وھن����اك رأی����ان یتنازع����ان ح����ول الص����فة القانونی����ة إلع����الن الحق����وق فق����د      

ذھ���ب الفری���ق األول إل���ي الق���ول ب���أن إع���الن الحق���وق ھ���ي مج���رد مب���ادئ فلس���فیة   

  .3قانونیھ واخالقیة لیس لھا صفة 

بینم�����ا أض�����في الفری�����ق الث�����اني لھ�����ذه اإلعالن�����ات الص�����فة القانونی�����ة م�����ع     

لھ���ا ھ���ذه  اخ���تالف أعض���اء ھ���ذا الفری���ق ف���ي تحدی���د المرتب���ة الت���ي یمك���ن أن تحت      

  :اإلعالنات من ترتیبات القوانین وذلك علي التفصیل التالي 

انونی����ة رأي یق����رر لھ����ذه المب����ادئ أن تك����ون مص����احبة للدس����تور مرتب����ة ق     . أ

أن یتقی����د المش����رع الدس����توري وك����ذلك  م����ن الدس����تور نفس����ھ یج����بأعل����ي 

                                                           
1

 . 15یوسف حسین محمد البشیر ، مبدأ المشروعیة ، مرجع سابق ، ص . د. 
2

 .  110ص / د رمزي طھ الشاعر ، القانون الدستوري ، مرجع سابق . 
3
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المش����رع الق����انوني بھ����ذه الوض����عیة للمب����ادئ الت����ي ت����رد ف����ي إعالن����ات         

 .الحقوق 

وذھ���ب راي ال���بعض االخ���ر إل���ي أن ھ���ذه المب���ادئ المص���احبة إلعالن���ات         . ب

الحق����وق تك����ون لھ����ا نف����س درج����ة النص����وص الدس����توریة ومس����اویة لھ����ا     

تش����ریعات العادی����ة غی����ر مخالف����ة لھ����ذه    تمام����ًا ول����ذلك یج����ب أن تك����ون ال  

المب���ادئ وأن خ���روج عم���ل األإدارة ع���ن ھ���ذه المب���ادئ یع���د خروج���ًا ع���ن     

المش��روعیة وی��ذھب ھ��ذا ال��راي إل��ي اعتب��ار ھ��ذه المب��ادئ ج��زء ال یتج��زأ         

 .من الدستور 

أم��ا الفری��ق الثال��ث م��ن الفقھ��اء فق��د أخ��ذ ب��التمییز ب��ین ن��وعین م��ن األحك��ام          . ت

الحق���وق وان���ھ ال ینبغ���ي اتخ���اذ موق���ف مطل���ق    الت���ي تنتم���ي إل���ي اعالن���ات   

بالنس���بة لجمی���ع م���ا تض���منتھ إعالن���ات الحق���وق م���ن مب���ادئ فق���د ق���ام ھ���ذا       

الفری����ق ب����التمییز ب����ین المب����ادئ الت����ي تحت����وي عل����ي احك����ام وتل����ك الت����ي    

 .1تحتوي علي قواعد توجیھیھ أو منھجیة

قص����د باألحك����ام الوض�����عیة تل����ك المب����ادئ الت�����ي وردت ف����ي إعالن�����ات      وی  

فھ��ي  ،ی��ة واض��حة المع��الم  نف��ي ش��كل قواع��د قانونی��ة منش��أة لمراك��ز قانو     الحق��وق 

تعتب���ر نص���وص قانونی���ة لزم���ة التطبی���ق وھ���ي ب���ذلك تع���د مص���درًا م���ن مص���ادر     

  .المشروعیة 

أم���ا القواع���د التوجیھی���ة أو المنھجی���ة وف���ق أص���حاب ھ���ذا ال���رأي فھ���ي تل���ك     

لھ���ا  وھ���ي ل���یس،أو مث���ل علی���ا او توجیھ���ات عام���ة الت���ي تعل���ن ف���ي ش���كل أھ���داف 

ص����فة اإلل����زام وال یمك����ن أن یح����تج بھ����ا قانون����ًا ف����ي مواجھ����ة الس����لطات العام����ة  

فھ���ي فق���ط تحت���وي عل���ي مض���مون فلس���في سیاس���ي وأدب���ي ولكنھ���ا غی���ر ملزم���ة       
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ل���ذلك ال تع���د م���ن مص���ادر المش���روعیةالتي تؤس���س علیھ���ا قیاس���ًا عم���ل اإلدارة         

  . من الناحیة الرقابیة 

م تط����رق إل����ي مب����دأ  2005جمھوری����ة الس����ودان اإلنتق����الي لس����نة   دس����تور  

تح���ت عن���وان المب���ادئ  ) 4(دة ،وذل���ك ف���ي ن���ص الم���ا المش���روعیة عل���ي اس���تحیاء  

یؤس���س ھ���ذا الدس���تور عل���ي المب���ادئ    : " االساس���یة للدس���تور حی���ث ج���اء ال���نص    

تؤس����س وح����دة الس����ودان عل����ي اإلرادة الح����رة لش����عبھ   ) أ(التالی����ة ویسترش����د ب����ھ  

حت����رام زي والمس����اوة واإلولس����یادة حك����م الق����انون والحك����م ال����دیمقراطي الالمرك���� 

  .  1والعدالة

ومم���ا یؤس���ف ل���ھ حق���ًا أن یك���ون مب���دًا عظیم���ا كمب���دأ س���یادة حك���م الق���انون       

وھ���و مب���دأ المش���روعیة أن یك���ون فق���ط لإلسترش���اد ول���یس اإلل���زام ف���النص عل���ي      

 علیھ��ا األج��در ھ��ذا المب��دأ ج��اء متخفی��ًا ب��ین مب��ادئ وأحك��ام أخ��ري م��ع أن��ھ ك��ان          

واض��حًا ام��ر أخ��ر وھ��و ال یق��ل أھمی��ة ع��ن المالحظ��ة         أن یس��تقل منف��ردًا بعنوان��اً  

خف����اء مب����دأ المش����روعیة وتعویم����ھ تظھ����ر الق����وانین     إأن����ھ وف����ي ظ����ل    ،األول����ي

داری��ة وتخ��رج ب��ذلك كثی��ر م��ن     الخاص��ة الت��ي تتمت��ع بالحص��انة ض��د الطع��ون اإل     

أعم���ال اإلدارة ع���ن الرقاب���ة اإلداری���ة ف���ي وق���ت تعال���ت فی���ھ األص���وات المنادی���ة      

   . 2بالحكم الرشید

 م����ن الدس����تور ) 4(م����ا ب����ین ن����ص الم����ادة    یكف����ي أن نش����یر إل����ي الف����ارق    

م���ن دس���تور جمھوری���ة مص���ر العربی���ة      ) 68(م والم���ادة  2005اإلنتق���الي لس���نة  

التقاض���ي ح���ق معل���ن ومكف���ول للن���اس  : " م والت���ي ج���اء ف���ي نص���ھا  1971لس���نة 

كاف���ة ولك���ل م���واطن ح���ق اللج���وء إل���ي قاض���یھ الطبیع���ي وتكف���ل الدول���ة تقری���ب        

اء ع���ن المتقاض���ین وس���رعة الفص���ل ف���ي القض���ایا ویحظ���ر ال���نص     جھ���ات القض��� 
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، 1"ف���ي الق���وانین عل���ي تحص���ین أي عم���ل أو ق���رار إداري م���ن رقاب���ة القض���اء         

مم����ا س����بق ك����ان عل����ي مش����رعنا أن یح����ذو ح����ذو المش����رع المص����ري بحی����ث ال    

  . تكون ھناك قوانین تقید تحقیقھا 
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  ) انونالق(التشریعات العادیة  -: الفرع الثاني 

وی����أتي الق����انون كمص����در م����ن مص����ادر المش����روعیة ف����ي المرتب����ة التالی����ة    

ویعتب����ر الق����انون بمعن����اه الواس����ع ھ����و الحق����ل األكب����ر ال����ذي     ،للدس����تور مباش����رة

تم����ارس فی����ھ اإلدارة س����لطاتھا وص����الحیاتھا وھ����و ب����ذات الق����در یع����د المج����ال        

االكب����ر خط����وة ف����ي انتھ����اك م����ن جان����ب اإلدارة والق����انون یص����در ع����ادة م����ن         

، وف���ي ك���ل األح���وال یج���ب     1لس���لطة التش���ریعیة م���ع اإلخ���تالف ف���ي تس���میاتھا     ا

أن یك���ون محترم���ًا للدس���تور ف���ي البل���د المعن���ي إذ أن الدس���تور ال���ذي یق���رر بع���ض  

الحق��وق بص��ورة معمم��ة ث��م یحی��ل أم��ر التفص��یل فیھ��ا إل��ي الق��انون ال��ذي یص��در          

  . 2من السلطة التشریعیة

م 2005اإلنتق����الي لس�����نة   فم����ثًال نج����د ف����ي دس�����تور جمھوری����ة الس����ودان       

وتحدی���د الش���عارات الوطنی���ة  ) 7(التقری���ر بح���ق المواطن���ة والجنس���یة ف���ي الم���ادة    

ھ����ذه الم����واد أق����رت   ) 13(وتنظ����یم التعل����یم والثقاف����ة بالم����ادة    ،) 9(ف����ي الم����ادة  

الحق�����وق وترك�����ت أم�����ر ممارس�����تھا وكیفی�����ة الحص�����ول علیھ�����ا للق�����وانین الت�����ي    

یة وی����ري بع����ض الفقھ����اء أن����ھ   یص����درھا المجل����س ال����وطني أو الھیئ����ة التش����ریع   

وإل���ي جان���ب الق���انون ال���ذي تص���دره الھیئ���ات التش���ریعیة ویص���بح مص���درًا م���ن        

مص���ادر المش���روعیة ی���رون ك���ذلك أن اإلتفاق���ات الت���ي تبرمھ���ا الس���لطة التنفیذی���ة      

ویص����ادق علیھ����ا البرلم����ان تع����د ك����ذلك ف����ي مرتب����ة الق����انون وبالت����الي تك����ون          

  .  3بادئمصدرًا للمشروعیة بما تتضمنھ من أحكام وم

أن التش���ریع الع���ادي الق���انون ال یك���ون مص���درًا للمش���روعیة     یمك���ن الق���ول    

وال یك����ون ج����دیرًا لإلحتج����اج ب����ھ إال إذا تمت����ع بص����فة الدس����توریة أي ل����م یك����ن      

مخالف���ًا للدس���تور األم���ر ال���ذي یح���تم عل���ي المش���رع ض���رورة إع���ادة النظ���ر ف���ي        
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الدس���تور لكون���ھ  كثی���ر م���ن الق���وانین الس���ودانیة المعم���ول بھ���ا األن حت���ي تواف���ق       

  . صدر في حقبة مختلفة وسابقة لصدور الدستور الحالي 

  :النظم واللوائح  -: الفرع الثالث 

وف���ق ختص���اص األص���یل  أن الس���لطة التش���ریعیة ھ���ي ص���احبة اإل   األص���ل   

التطبی���ق  أوأو س���ن الق���وانین   ،مب���دأ الفص���ل ب���ین الس���لطات ف���ي وض���ع التش���ریع    

ت اقتض��ت التخفی��ف م��ن غل��و ھ��ذا     العمل��ي وك��ذلك ض��رورة التعام��ل ب��ین الس��لطا     

المب����دأ بم����نح الس����لطة التنفیذی����ة ص����الحیة وقواع����د عام����ة مج����ردة وموض����وعیة    

وملزم��ة تس��ري عل���ي جمی��ع األف��راد ال���ذین تت��وفر ف��یھم جمی���ع الش��روط الالزم���ة        

وتع���د ھ���ذه الل���وائح م���ن حی���ث  1للتطبی���ق وتس���مي ھ���ذه القواع���د ب���النظم أو الل���وائح 

ة م���ن الس���لطة التنفیذی����ة ولكنھ���ا ف����ي    مص���درھا ق���رارات إداری����ة لكونھ���ا ص����ادر   

ذات الوق����ت تحم����ل ص����فة التش����ریع أي الق����انون م����ن الناحی����ة الموض����وعیة لم����ا   

  . 2تتمضنھ من قواعد مجردة ملزمة 

والل����وائح كمص����در للمش����روعیة ت����أتي ف����ي المرتب����ة الثالث����ة بع����د الدس����تور    

وھ���ي بھ���ذا ال تس���تطیع إخت���راق المج���ال المح���دد ول���ذات الس���بب ف���إن         نوالق���انو

داري خالف�����ًا باإللغ�����اء ام�����ام مح�����اكم القض�����اء اإل ل�����وائح یج�����وز فیھ�����ا الطع�����نال

للق����انون وال�����ذي ال یج�����وز الطع�����ن فی�����ھ إال لع�����دم الدس�����توریة وأم�����ام المحكم�����ة  

لس�����ودان عل�����ي ع�����دم ، وق�����د س�����ار العم�����ل القض�����ائي ف�����ي ا 3المختص�����ة ب�����ذلك 

داري ف����ي نظ����ر الطع����ون ض����د الل����وائح الت����ي تص����درھا  إختص����اص القض����اء اإل

ونھ���ا قواع���د عام���ة مج���ردة ولك���ن إذا م���ا س���لمنا بص���حة ھ���ذا التكیی���ف       اإلدارة لك

فإن��ھ م��ن الص��عب الس��یر   ، م 1998ف��ي وض��عیة الل��وائح ف��ي تل��ك الفت��رة م��ا قب��ل      

م ث���م 1998عل���ي ذات الفھ���م بع���د ص���دور ق���انون المحكم���ة الدس���توریة ف���ي ع���ام    
                                                           

1
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م وذل�����ك ألن����ھ بع�����د ص����دور ق�����انون   2005ق����انون المحكم����ة الدس�����توریة ع����ام    

) 15(س���توریة وال���ذي ح���دد إختص���اص تل���ك المحكم���ة ب���نص الم���ادة    المحكم���ة الد

م�����ن دس�����تور جمھوری�����ة الس�����ودان ) 122(م�����ن الق�����انون مق�����روءة م�����ع الم�����ادة 

م���ن ق���انون  ) ھ���ـ(الفق���رة ) 15(م باس���تقراء ن���ص الم���ادة   2005اإلنتق���الي لس���نة  

المحكم�����ة الدس�����توریة ال نج�����د أي إش�����ارة لل�����وائح ض�����من اختصاص�����ات ھ�����ذه      

المحكم���ة  نم��ن ق��انو  ) 3(الفھ��م نج���ده أیض��ًا ف��ي الم���ادة    المحكم��ة وم��ا یؤك���د ھ��ذا    

ال����دعوي یقص����د ب����ھ  (: م فق����د ع����رف ال����دعوي بقول����ھ   2005ة لس����نة یالدس����تور

طعن���ًا ف���ي دس���توریة الق���وانین أو مخالف���ة الدس���تور أو إھ���دار الحق���وق الدس���توریة     

س���كت ع���ن  و، نالح���ظ أن ال���نص ق���د اكتف���ي ب���القوانین     ) أو تن���ازع اإلختص���اص 

ھ لل��دعوي الدس��توریة مم��ا یجعلن��ا أكث��ر قناع��ة ب��أن تح��وًال ق��د         الل��وائح ف��ي تعریف��  

رع الع���دول ع���ن فك���رة تكیی���ف    ش���وربم���ا قص���د الم  ،ط���رأ عل���ي ال���نھج الس���الف   

الل���وائح وفق���ًا للمعی���ار الموض���وعي وفص���ل التعام���ل معھ���ا عل���ي أس���اس المعی���ار     

الش����كلي رغ����م ھ����ذا وم����ا یؤس����ف ل����ھ أن القض����اء الس����وداني ال زال یق����رر ب����أن    

ریعات فرعی�����ة وأن الطع������ن فیھ�����ا یك������ون أم�����ام المحكم������ة    الل�����وائح ھ�����ي تش������  

  .  1الدستویة

ة والل����وائح داري المص����ري فق����د می����ز الل����وائح التنظیمی����    أم����ا القض����اء اإل   

خی���ر ج���زءًا م���ن الق���انون ال���ذي ص���در لتفس���یره لطالم���ا أنھ���ا التفس���یریة واعتب���ر اال

ل���م تض���ف جدی���دًا إل���ي أحك���ام ھ���ذا الق���انون وبالت���الي یك���ون اإلختص���اص للطع���ن    

أم���ا الل���وائح التنظیمی���ة فتخض���ع  یةي ھ���ذه الل���وائح التفس���یریة للمحكم���ة الدس���تور ف���

  .  2داري عمًال بمبدأ المعیار الشكليلرقابة القضاء اإل

نع���ود ونق���ول أن���ھ إذا ك���ان القض���اء ف���ي الس���ابق تبن���ي المعی���ار الموض���وعي   

 ،ف���إن ذل���ك م���ردود إل���ي اخ���تالف الم���دارس الفقھی���ة ف���ي األخ���ذ بأح���د المعی���ارین      
                                                           

1
 .  179م ، ص 2011مجلة االحكام القضائیة السودانیة ، . 

2
 . 132عبد الغني بسیوني عبد اهللا ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص . د.
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م حی�������ث ت�������م تحدی�������د 2005ص�������دور ق�������انون المحكم�������ة الدس�������توریة  وبع�������د

ول����م یك����ن م����ن بینھ����ا النظ����ر ف����ي    ،إختصاص����اتھا عل����ي وج����ھ الدق����ة والحص����ر 

فإن���ھ ال یس���تقیم أن یس���تمر العم���ل عل���ي ذات ال���نھج الق���دیم   ،الطع���ون ض���د الل���وائح

عم����ًال بالمب����دأ االساس����ي ال اجتھ����اد م����ع ال����نص ھن����اك ع����دة تقس����یمات وض����عھا   

الل���وائح یمك���ن إجمالھ���ا ف���ي الل���وائح التنفیذی���ة ، الل���وائح التنظیمی���ة  الفقھ���اء ألن���واع 

، ولك���ن أش���ھر أن���واع 1، ل���وائح الض���بط ، الل���وائح التعویض���یة ، ل���وائح الض���رورة 

الل���وائح عم���ًال وتطبیق���ًا ھ���ي الل���وائح التنفیذی���ة الت���ي تس���اعد عل���ي تنفی���ذ الق���وانین      

لتعل��یم وم��ن ث��م   نھ��ا كالص��حة وا  الت��ي ت��نظم مؤسس��ات الدول��ة وخاص��ة الخدمی��ة م     

وھ����ي ل����وائح تعن����ي تحقی����ق النظ����ام الع����ام والطمانین����ة الض����بط البولیس����یة  ل���وائح 

واالداب واالخ���الق ، أم���ا الل���وائح التعویض���یة فھ���ي قواع���د عام���ة مج���ردة تص���در   

ع���ن الس���لطة التنفیذی���ة بموج���ب تص���ریح أو اذن م���ن البرلم���ان ف���ي حال���ة غیاب���ھ       

ظ���اھر التع���اون ب���ین   ف���ي تق���دیري ھ���ذا یع���د مظھ���ر م���ن م     .ف���ي مس���ائل مح���ددة   

الس����لطتین التش����ریعیة والتنفیذی����ة حی����ث تق����وم الس����لطة التنفیذی����ة بس����ن القواع����د      

  . القانونیة في غیاب البرلمان مما یجعلھا وكأنھا سلطة تشریعیة 
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  ثانيال المطلب

  المصادر غیر المدونھ لمبدأ المشروعیة

لمب����ادئ  اع����رف ص����ادر غی����ر المكتوب����ة للمش����روعیة ف����ي     وتنحص����ر الم  

  : القانونیة العامة وذلك كما یلي

   - :العرف االداري -: الفرع األول 

الع���رف بص���فة عام���ة ھ���و ع���ادة درج الن���اس علیھ���ا ف���ي تنظ���یم عالق���ة م���ن    

  .1اأحسوا بإلزامھن أعالقاتھم الى 

وق���د ك���ان الع���رف المص���در االول للق���انون ف���ي المجتمع���ات القدیم���ة ال���ى           

 وتحدی���د فكان���ت ل���ھ الغلب���ة علی���ھ ،ةان ظھ��ر التش���ریع بمزای���اه المطروح���ة م���ن دق��� 

ب����ة مص����درا تكمیل����ي ن المكتور ان الع����رف ظ����ل م����ع ذل����ك بجان����ب الق����وانیغی���� .

م����ن التش����ریع ویكم����ل م����ا نق����ص فی����ھ ویتف����ق  ًامض����للق����انون یفس����ر م����ا ك����ان غا

 . لعرف المكم���لابی���تھم ب��� لالفقھ���اء عل���ى وج���ود الع���رف المفس���ر كم���ا یعت���رف اغ   

ونقص���د ب���العرف االداري م���ا یج���ري  ام���ا الع���رف المع���دل ف���ال یق���ول ب���ھ الكثیرون  

ش���كل بن م���ن ش���ئونھا عل���ى نح���و مع���ین وأعلی���ھ العم���ل ف���ي جان���ب االدارة ف���ي ش���

مض���طرد بحی���ث یش���كل ذل���ك قاع���دة قانونی���ة ملزم���ة واجب���ة االتب���اع م���ا ل���م تع���دل  

  .)1(اخر مماثل بشكلاو تلغي 

ع�����د قانونی�����ة تس�����تم   اوالع�����رف ب�����المعنى الس�����ابق ی�����ؤدي ال�����ى خل�����ق قو      

أعم���ال للمش���روعیة یحك���م تص���رفات و  مص���درًا تع���دی���د ولھ���ذا  باالنجومی���ة والتجد

دارة للقاع����دة العرفی����ة ف����ي الوق����ت إتب����اع اإلویتب����ع ذل����ك ان ع����دم .دارة العام����ةاإل

  .الذي تكون فیھ ساریة یعد مخالفة
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ك���ان إن قی���د بھ���ا اال  تتوالع���رف وان ك���ان ینش���ئ قاع���دة ملزم���ة ل���الدارة ف       

مھ���ا بالعم���ل اغی���ر ملزم���ة باحتردارة ا غی���ر مش���روع اال ان���ھ یالح���ظ ان اإل عملھ���

ق���د ت���دعوھا الظ���روف او مص���لحة العم���ل الت���ي تفی���د  ووانم���ا وف���ق اس���لوب واح���د 

ئح الق����ائم او اتب����اع الل����وااالس����لوب ال����ذي اعت����ادت عل����ى اتباع����ھ بقص����د تع����دیل   

  .اسلوب جدید اكثر موائمة لمصلحة العمل

ان تع���دل  ف���إن م���ن الممك���نوھ���ذه الحال���ة ال تعتب���ر عملھ���ا مخ���الف للع���رف    

االدارة  وذل���ك خ���الف م���ا اذ قام���ت ب���ھ  ،بقاع���دة اخ���رى او تب���دل القاع���دة العرفی���ة 

ف���ي حال���ة او ح���االت فردی���ة م���ع تمس���كھا ف���ي نف���س       وتجاھل���ت القاع���دة العرفی���ة 

ھن����ا  .س����یر علیھ����ا ف����ي ح����االت اخ����رى    یتھاللالوق����ت ب����ذات القاع����دة وباستمرار  

عل���ى ان���ھ  یك���ون عم���ل االدارة ب���اطال لمخالفتھ���ا لقاع���دة عرفی���ة اذ یفس���ر االم���ر      

ب����ر تاذا تع.وف����ق للقاع����دة العرفی����ة ال تع����دیل لھ����ا وھ����و ام����ر غی����ر ج����ائز قانون����ا 

ون الع���رف ویتك���.ی���ة قاع���دة ملزم���ة ش���انھا ش���ان القاع���دة القانونی���ة     فالقاع���دة العر

  .عنصر المادي والعنصر المعنويمن عنصرین ھما العرف ال

المتبع���ة نونی��ة  ابالقاع��دة الق  ھ��و االعتی���اد عل��ى االخ��ذ   : ص��ر الم��ادي  ام��ا العن   

  .منتظما ال انقطاع فیھ ًاوتكرار تطبیقھا تطبیق

لت���ي تنظمھ���ا افیتمث���ل ف���ي ش���عور اط���راف العالق���ة : ام���ا العنص���ر المعن���وي  

وس���واء ك���ان الع���رف    ،ی���ة ب���الزام ھ���ذه القاع���دة ووج���وب س���ریانھا    فالقاع���دة العر

بنظ��ام الحك��م فیع��الج العالق��ة ب��ین س��لطات الدول��ة او بینھ��ا وب��ین االف��راد ام ك��ان           

االدارة  عل��ى نح��و مع��ین ف��ي تنظ��یم عالق��ة م��ن       لوكاري نش��ا ع��ن اض��طراد س��   اد

العالق������ات فان������ھ یعتب������ر مص������درًا م������ن مص������ادر المش������روعیة تلت������زم االدارة    

  .1باحترامھا فیما تتخذ من اعمال
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دارة ب���احترام الع���رف ال���ذي درج���ت علی���ھ     ف���ي خالص���ة الق���ول إلت���زام اإل     

تف���ق م���ع الظ���روف المتج���ددة    بم���ا ی او تفس���یرھا،یحرمھ���ا م���ن امك���ان تعدیل���ھ   ال 

دارة ف���ي تنظ���یم العالق���ة الت���ي یحكمھ���ا   د م���ن كف���اءة االدارة ف���اذا ب���دات اإل  ویزی���،

  .العرف 

  :المبادئ القانونیة العامة  -:  الفرع الثاني

درھا ف���ي یقص���د بالمب���ادئ القانونی���ة العام���ة تل���ك المب���ادئ الت���ي التج���د مص���   

ئ الت��ي یعم��ل القض��اء عل��ى    المب��اد النص��وص القانونی��ة المدون��ة، وانم��ا ھ��ي تل��ك     

احترامھ���ا وع���دم الخ���روج    عل���ى اإلدارة ینبغ���ي الت���ي كش���فھا واع���الن الزامتیھ���ا  

المب���ادئ ك���ان ھ���ذا انتھاك���ًا     ا عمل���ت االدارة عل���ى مخالفتھ���ا تل���ك   ھ���ا ف���اذا م���  علی

داري الغ���اء تص���رفھا غی���ر مش���روع وح���ق للقاض���ي اإل   لمب���دأ المش���روعیة وع���دم 

  .)1(لھا القرار االداري المخالف 

ل االكب���ر ف���ي تقری���ر المب���ادئ    ق���د ك���ان لمجل���س الدول���ة الفرنس���ي الفض���    لو  

. بت���داء ف���ي اس���تنباطھا من���ذ نش���اتھ    إحكام���ھ العدی���دة الت���ي   أالقانونی���ة العام���ة ف���ي   

والمب���ادئ القانونی���ة العام���ة وان ل���م یك���ن لھ���ا وج���ود ف���ي النص���وص التش���ریعیة         

وم ب���ھ المكتوب���ة ف���ان لھ���ا الوج���ود والكی���ان االص���یل ف���ي مك���ان اخ���ر وك���ل م���ا یق���  

  .ھا بالقضاء ھنا ھو الكشف عنھا واالتیان 

م����ر ف����ي حقیق����ة األأي یمك����ن الق����ول ب����ان المب����ادئ القانونی����ة العام����ة انھ����ا    

  .قواعد مستقرة وكانت في ذھن وضمیر الجماعة 

ي اع���الن الحق���وق ومقوم���ات الدس���اتیر للكش���ف ع���ن  إل���وق���د یلج���ا القاض���ي   

ت والمق���دمات مب���دا للمب���ادئ  الض���میر الع���ام للجماع���ة ل���ذلك تعتب���ر ھ���ذه االعالن���ا   

  .القانونیة العامة
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وعلی���ھ فان���ھ یك���ون ب���اطال لع���دم المش���روعیة ك���ل ق���رار او اج���راء تتخ���ذه          

االدارة العام��ة مخالف���ا لمب���دا م��ن المب���ادئ العام���ة القانونی���ة وم��ن امثل���ة ذل���ك مب���دأ    

المس����اواة ام����ام الق����انون والتك����الیف والوظ����ائف والض����رائب العام����ة ومب����دأ ع����دم 

  .)1(ارات االداریةرجعیة القر

ال���بعض ب���ین المب���ادئ القانونی���ة العام���ة وب���ین الق���وانین العادی���ة    وق���د س���وّي  

م��ن حی��ث المرتب��ة بینم��ا ق��ال ال��بعض بعل��و ھ��ذه الق��وانین عل��ى تل��ك المب��ادئ الت��ي        

حك����ام الق����وانین العام����ة عل����ى المب����ادئ القانونی����ة  أالخ����روج عل����ى  یج����وز لھ����اال 

م���ة قوتھ���ا االلزامی���ة لمب���ادئ القانونی���ة العان���ھ ای���ا ك���ان االم���ر ف���ان لأالعام���ة عل���ى 

لقض���اء االداري لھ���ا  اداري وھ���ي تس���تمد ھ���ذه الق���وة م���ن تقری���ر     ف���ي المج���ال اإل 

ذلك بص���فة قض���اء إنش���ائي یبت���دع الحل���ول وال یقتص���ر عل���ى مج���رد تطبی���ق         ب���و

  .القانون المدني

ویعتب��ر القض��اء االداري مص���در لھ��ذه الق���وة ول��و ك��ان الق���انون الم��دني ق���د         

لمب���ادئ القانونی���ة العام���ة ص���راحة وذل���ك نظ���ر لع���دم الت���زام الق���انون   ن���ص عل���ى ا

  .)2(المدني بالنسبة للقضاء االداري
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  المبحث الثالث

  نطاق مبدأ المشروعیة

  االول المطلب

  السلطة التقدیریة لالدارة

والعم���ل ف���ي   ةم���ن حری���ة التص���رف وتق���دیر القیم���    ق���د تمل���ك االدارة ق���دراً   

لیھ���ا س���لوك مع���ین تلت���زم ب���ھ م���ا یطل���ق علی���ھ        مباش���رة نش���اطھا ف���ال یف���رض ع   

بالس����لطة التقدیری����ة وف����ي الحال����ة الثانی����ة تك����ون ام����ام م����ا یطل����ق علی����ھ الس����لطة   

  .1المقیدة

دارة ف���ي مج���ال مباش���رتھا لنش���اطھا حری���ة التق���دیر      ق���د یم���نح المش���رع اإل    

بح���ث تمل���ك تق���دیر مالئم���ة التص����رف واختب���ار الوق���ت المناس���ب التخ���اذه وق����د         

وھ����و م����ا یع����رف بالس����لطة    . دا ف����ي ھ����ذا الخص����وص  یك����ون اختصاص����ھا مقی����  

  .داريواالختصاص المقید في القانون اإل التقدیریة

دارة ف�����ي اط�����ار ممارس�����تھا لس�����لطتھا التقدیری�����ة ق�����د تنح�����رف ف�����ي      واإل  

إس�����تعمال س�����لطاتھا مم�����ا یص�����ب قرارھ�����ا بع�����ین االنح�����راف بالس�����لطة وعی�����ب  

ارة ق���د یوج���د اذا  داالنح���راف بالس���لطة یع���د عیب���ًا مالزم���ًا للس���لطة التقدیری���ة ل���إل    

  .وجدت ولكنھ ینعدم حتى اذا انعدمت 

والق����انون ھ����و ال����ذي یح����دد م����ا اذا كان����ت ھ����ذه الس����لطة تقدیری����ة و مقی����دة    

حینم���ا یتن���اول تنظ���یم مل���ك االدارة ف���ي ش���ان مس���الة معین���ة ق���د یمت���د تنظیم���ة ال���ى  

  .جزیئاتھا وتفاصیلھا

تقدیری����ة ج����ع ف����ي تحدی����د الس����لطة ال والق����انون باعتب����ار بمعن����اه الع����ام كمر   

دارة ذھب��ت المحكم��ة العلی��ا االداری��ة ف��ي مص��ر ف��ي العدی��د م��ن االحكام��ھ أي         ل��إل
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ح���وال الت���ي تعتب���ر الس���لطة ض���من الس���لطة مقی���ده   أن���ھ غی���ر األان���ھ ال ج���دال ف���ي 

ض���ى تك���ون ام���ام س���لطة تقدیری���ة اذا ن���ص علیھ���ا ف���ي الق���انون او لوائح���ھ او بمقت   

اطالق���ات الجھ���ة االداری���ة  یص���بح التق���دیر م���ن  قاع���دة تنظیمی���ة عام���ة التزامتھ���ا،  

تت���ربص فی���ھ بمعن���ى اختیارھ���ا فش���غل ب���وزن مناس���با وبتق���دیر مالئم���ة او ع���دم         

  . )1(مالئمة اصداره بال معقب علیھا في ھذا الشأن

مزاول����ة وتبع����ًا ل����ذلك یمك����ن الق����ول ب����ان الس����لطة التقدیری����ة ف����ي االص����ل     

  . دارة نشاطھا ما لم یتدخل القانون ویجعل منھا سلطة مقیدةاإل

س����وف نتع����رض لتعری����ف الس����لطة التقدیری����ة والس����لطة المقی����دة ولم����دى   و  

ا ك��ل منھم��ا ث��م لرقاب��ة القض��اء االداري عل��ى اعم��ال االدارة ف��ي نط��اق ك��ل منھ��          

  .الفروع اآلتیة وتبعا لذلك سوف نقسم ھذه المطلب الى

  :مفھوم السلطة التقدیریة لالدارة -:الفرع األول

ف���ي می���دان نش���اطھا االداري وق���د   ان االدارة ق���د تك���ون لھ���ا حری���ة التق���دیر    

ف���ي ھ���ذا الخص���وص وھ���و م���ا یعب���ر عن���ھ    مقی���دًا  ًایك���ون اختصاص���ھا إختصاص��� 

س������لطة التقدیری������ة واالختص������اص المقی������د ف������ي الق������انون االدري فالس������لطة       بال

دارة الحری���ة ف���ي مباش���رة نش���اطھا دون ان   التقدیری���ة ھ���ي ان یت���رك الق���انون ل���إل   

  .1الزامي معین یفرض علیھا المشرع ضرورة التصرف على نحو

لقی��ام ب��ھ  اوعل��ى ذل��ك یت��رك الق��انون ل��الدارة حری��ة تق��دیر اختی��ار العم��ل و          

ف����ي الوق����ت المناس����ب ال����ذي ت����راه مالئم����ا للظ����روف واالح����وال دون ان یبن����ي      

 ،علیھ���ا الق���انون مق���دما مس���لكًا مح���ددًا یتع���ین علیھ���ا إتخ���اذه ف���ي ھ���ذا الخص���وص   

الداء رس���التھا ف���ان  ًاوتحقیق���ف���اذا ك���ان ل���الدارة ان تص���در اوام���ر ملزم���ة لالف���راد  

                                                           
)1(

 در النھضة العربیة  -88ص  –القضاء اإلداري  –محسن خلیل / د
1

 . 39عبد الغني بسیوني ، القضاء اإلداري ن مرجع سابق ، . د. 
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المش�����رع یم�����نح االدارة تكمل�����ة لھ�����ذه الح�����ق حری�����ة كثی�����رة ف�����ي التق�����دیر ازاء     

القاض�����ي واالف�����راد ھ�����ذه الحری�����ة تع�����رف بالس�����لطة التقدیری�����ة او االختص�����اص 

التق����دیري فالمش����رع ح����ین یم����نح االدارة س����لطة معین����ة فان����ھ یس����لك ع����ادة اح����د    

  -:)2(طریقتین

ة آم����ر الھ����دف المع����ین ال����ذي یج����ب  فھ����و ام����ا أن یف����رض علیھ����ا بطریق����  .1

علیھ���ا ان  علیھ���ا ان تس���عى ال���ى تحقیق���ھ وأن یح���دد لھ���ا االوض���اع الت���ي        

. الھ���دف فتص���بح س���لطاتھا ف���ي الحال���ة مقی���دة   تتخ���ذھا للوص���ول ال���ى ھ���ذا   

  . ویصبح عملھا كعمل القاضي مقصورًا على تطبیق القانون

باب س�����أفف����ي حال����ة الس�����لطة التقدیری����ة تس����تطیع االدارة اذا م�����ا ت����وفرت        

الق���رار أي الحال���ة الواقع���ة اذا تت���دخل او تمت���ع ع���ن الت���دخل وعل���ى ھ���ذا النح���و         

دارة ف����ي حال����ة االختص����اص   ان نق����ول ان����ھ ان ك����ان یتع����ین عل����ى اإل    تس����تطیع 

س���باب معین���ة فان���ھ ال یح���تم علیھ���ا ف���ي  أالمقی���د ان تتخ���ذ ق���رارًا معین���ًا اذا وج���دت  

ب ب���ل ش���ملت االدارة س���بااألحال���ة الس���لطة التقدیری���ة اتخ���اذ الق���رارات اذ وج���دت   

او ان تق���وم ،ع ع���ن اتخ���اذ الق���رار ن���متم م���ن وج���ود ھ���ذه األس���باب ان تعل���ى ال���رغ

باتخ����اذه فم����ثًال انش����اء المراف����ق العام����ة م����ن جان����ب االدارة ی����دخل ف����ي ص����میم     

  .  1سلطتھا التقدیریة

وعل��ى ذل���ك ف���ان ق���دم االف���راد طلب���ات النش���اء مرف���ق مع���ین الش���باع حاج���ة    

وف���ي ھ���ذا الش���ان ق���ررت . االنش���اء او ع���دم االنش���اء معین���ة ف���ان االدارة ح���رة ف���ي

ان وزارة التربی���ة والتعل���یم ھ���ي المش���رفھ   (:محكم���ة القض���اء االداري ف���ي مص���ر  

ر لت����دریس ھتنش����ئ الم����دارس والمع����ا   فھ����يف����ق التعل����یم ف����ي ال����بالد    اعل����ى مر

مختل����ف الدراس����ات حس����بما تتطلب����ھ احتیاج����ات ال����بالد متج����ھ تحقی����ق المص����لحة   

                                                           
)2(

 188 -187ص  –اصول القانون االداري  - ابراھیم عبد العزیز/ د
1

 . 25محمد رفعت عبد الوھاب ، القضاء اإلداري ، دار النھضة العربیة ، ص . د. 
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ھ���ا ان مدرس���ة انش���اءھا ال یحق���ق الغ���رض المرج���و منھ���ا  ف���اذا م���ا تب���ین ل ،العام���ة

ك���ان م���ن حقھ���ا   ،او تغی���ر نظم���ًا  او اغالقھ���ا ،وان م���ن المص���الح الع���ام الغاوھ���ا    

ان تفع����ل ذل����ك دون معت����ب علیھ����ا م����ا دام یح����دوھا قص����د  النف����ع الع����ام غی����ر        

  .) مدفوعة الى ذلك بغرض او ھوى

تق���دیر كم���ا ان ن الس���لطة التقدیری���ة ال تخل��و م���ن عنص��ر ال  یتض��ح م���ن ذلك��أ    

ب���ل ھ���ي مقی���دة بالص���الح الع���ام   ،الس���لطة التقدیری���ة لیس���ت ك���ذلك بص���ورة مطلق���ة 

كم���ا ان االج���راء االداري ال���واعي یمك���ن ن یك���ون تق���دیریًا ف���ي بع���ض مراحل���ھ        

ومقی���دًا ف���ي مراح���ل اخ���رى والمس���الة ف���ي نھای���ة المط���اف عملی���ة مش���تركة تق���ود    

الدارة ف���ي ظ���ل الرقاب���ة   ال���ى ارادة المش���رع وال���ى الممارس���ة العملی���ة لس���لطات ا    

القض��ائیة وھ��ذا التمی��ز ف��ي س��لطات االدارة ب��ین م��ا ك��ان منھ��ا متروك��ًا لتق��دیرھا           

وم���ا ھ���و مف���روض علیھ���ا یھ���د ح���دیث نس���بیًا ولكن���ھ اص���بح االن م���ن المب���ادئ          

  . االساسیة التي یقوم علیھا القانون العام الحدیث

المقی����دة  ن االدارة فالس����لطةیتحس����لان م����وھ����ذان النوع����ان م����ن الس����لطة الز  

بع���ة تیتس���م فیھ���ا اكب���ر ض���مان لحری���ة االف���راد وحم���ایتھم قمن���ا یكف���ي الف���رد إذا        

 ، الش���روط المادی���ة الت���ي یتطلبھ���ا الق���انون حت���ى تلت���زم االدارة ف���ي اجاب���ة طلبات���ھ   

ف����اذا ھ����ي انحرف����ت ع����ن ھ����ذا الس����بیل امك����ن أن یردھ����ا القض����اء ال����ى جان����ب        

الن���وع االخ���ر م���ن    الت���ي یتمی���ز بھ���ا  . الص���واب دون ان یك���ون لھ���ا م���ن حریتھ���ا   

الس����لطة س����ناد شخص����ي ف����ي ثنایاھ����ا وتعس����فھا  لھ����ذا اخ����ذت الق����وانین االداری����ة  

لس���لطات المح���ددة حت���ى ت���رد عائل���ة   خ���ذ بنظ���ام ازی���ع نش���اطھا ف���ي األ الحدیث���ة تو

دارة ف����ي بع����ض االحتصاص����ات الت����ي اكث����رت م����ن التعس����ف فیھ����ا غی����ر ان     اإل

ش����كل ركزتھ����ا االس����راف ف����ي تفس����یر االدرة ی����ؤدي ال����ى وخ����م العواق����ب فھ����و ی  

وبكمی���ات نش���اطھا ویھ���دم روح االبتك���ار فیھ���ا ویب���ین االلی���ة العقابی���ة ف���ي إتخ���ذھا   

ذل���ك الن الس���لطة التقدیری���ة الزم���ة لحس���ن س���یر االدارة ل���زوم الس���لطة المح���ددة       
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لحمای����ة حق����وق االف����راد فالقاض����ي ال یس����تطیع  ان یح����دد جمی����ع اوج����ھ مناس����بة    

ومنھ�����ا بلغ�����ت معرفت�����ھ الق�����رار االداري ومنھ�����ا وض�����ع امام�����ھ م�����ن معلوم�����ات 

  .كثر بموضوع النزاع فانھ یتحقق في نشاتھ واحد او ا

، الوق���ائع الت���ي تس���تلزم فھ���و یك���ون ع���ادة بعی���د ع���ن المك���ان ال���ذي ت���تم فی���ھ   

وھ��و یص��در حكم��ھ ع��ادة بع��د مض��ي زم��ن ق��د یمت��د لس��نین بع��د          ،دارة تت��دخل اإل

وق�����وع تل�����ك الح�����وادث  مم�����ا یتع�����ذر مع�����ھ ان تتمث�����ل ص�����ورة مطابق�����ة بتم�����ام  

لخبرة الكاف���ة لمواجھ���ة الح���االت  ث���م ان���ھ تنقص���ھا لمطابق���ة للحال���ة وق���ت تحقیقھ���ا   ا

الت���ي تع���رض ل���الدارة كم���ا ان���ھ ال یح���یط تم���ام االحاط���ة بالوس���ائل الت���ي تتخ���ذھا     

  .1لدرء ھذه الحاالت

غی��ر ان��ھ مم��ا تك��ن حاج��ة االدارة تص��در م��ن الحری��ة ف��ي تص��رفاتھا ف��ان             

 ش���غلان���ھ ال یوج���د ق���رار اداري ت  .م���ن المتف���ق علی���ھ ف���ي الفق���ھ االداري الح���دیث  

وان م����ا یس����عى فربم����ا ف����ي الص����فة والقض����اء    ،االدارة بتق����دیر جمی����ع عناص����ره

الفرنس���ي باالعم���ال التقدیری���ة ق���د اختف���ى ف���ال یوج���د االن ق���رار اداري تق���دیري        

ف����ي جمی����ع عناص����ره ب����ل ھن����اك بع����ض الن����واحي التقدیری����ة توج����د ب����درجات        

ھ��ذا المج��ال ب��ین م��ا     التط��رق ف��ي مختلف��ة ف��ي ك��ل ق��رار االداری��ة تقریب��ا ویج��ب       

عم���ال التقدیری���ة وب���ین م���ا یس���مى االن بالس���لطة التقدیری���ة فكان���ت ك��ان یس���مى باأل 

االعم���ال التقدیری���ة تعن���ي ان ھن���اك بع���ض االعم���ال تتمت���ع االدارة ف���ي اتخاذھ���ا       

بحری����ة مطلق����ة اذا ل����م یش����ترط المش����رع بالنس����بة لمش����روعیتھا س����وى ض����رورة   

  .2صدورھا من الجھة المختصة

فك����رة االعم����ال التقدیری����ة ف����ي اول   المص����ري د ثن����ى مجل����س الدول����ة  وق����  

االعل��ى ورت��ب عل��ى ذل��ك امتناعھ��ا ع��ن النظ��ر ف��ي الطع��ون الموجھ��ة ض��د ھ��ذه           

                                                           
1
 .  39عبد الغني بسیوني القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، . د.
2

 . 50معوض عبد التواب ، الدعوي اإلداریة وصیغھا ، دار الفكر العربي ، ص . 
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االعم���ال بااللغ���اء فكان���ت ھ���ذه االعم���ال ال تخض���ع رقاب���ة القض���اء ش���انھا ش���ان        

  .اعمال السیادة

كم��ھ  غی��ر ان مجل��س الدول��ة ق��د ع��دل ع��ن فك��رة االعم��ال التقدیری��ة ف��ي ح           

ف����ي  Haurlb/ م وق����د اب����ان االس����تاذ 1902/م����ارس/31الش����ھیر الص����ادر ف����ي  

تعلیق���ھ عل���ى ھ���ذه الحك���م خط���ا فك���رة اعم���ال التقدیری���ة وان م���ا یوج���د م���ا یس���مي    

بالس���لطة التقدیری���ة وان اختل���ف م���داھا بالنس���بة ل���الدارة م���ن ق���رار أل���ى اخ���ر ھ���ذه 

ف����ي  الس����لطة یك����ون مض����مونھا تق����دیر مالئم����ة اص����دار الق����رارات الت����ي ت����دخل   

  .اختصاص االدارات وحدھا

وم���ن تطبیق���ات القض���اء الس���وداني للس���لطة التقدیری���ة ل���إلدارة م���ا أوردت���ھ       

وزارة / ض�����د/اس����حق الطی�����ب أحم����د وآخ�����رین   : المحكم����ة العلی�����ا ف����ي قض�����یة   

فق�������د ج�������اء ف�������ي حكمھ�������ا    ،  م 34/1993/ ط أ س/ اإلس�������كان ب�������النمرة م ع 

 3/4000ل����إلدارة  ان المحكم����ة ال تت����دخل ف����ي الس����لطة التقدیری����ة  /  1/2000(

ل�����م تثب�����ت أثن�����اء اس�����تكمال الس�����لطة م�����ن حی�����ث مخالف�����ة األھ�����داف المتعلق�����ة  / 

  .1)بالمصلحة العامة

م 1987/ 31/ ط م/ ك����ذلك قض����ت المحكم����ة العلی����ا ف����ي الس����ابقة ب����النمرة م ع    

(.. بقولھ�����ا ، جامع�����ة أم�����درمان اإلس�����المیة / ض�����د/اب�����راھیم الخض�����ر اب�����راھیم 

ھ أیض����ًا ذل����ك أن تقری����ر اإلدارة مض����مون والنع����ي بالس����بب الث����اني م����ردود علی���� 

ب�����النص ب�����المعنى ھ�����و م�����ن األم�����ور الت�����ي ت�����دخل ض�����من س�����لطاتھا التقدیری�����ة 

  .2وبالتالي ال تخضع عند ممارستھا لرقابة المحكمة

وق����د ك����ان الط����اعن اب����راھیم الخض����ر اب����راھیم ق����د أس����س دع����واه ض����د          

ن���ھ ف���ي  جامع���ة أم���درمان اإلس���المیة مطالب���ا بإلغ���اء قرارھ���ا القاض���ي بع���دم تعیی      

                                                           
1

 . م 2000القضائیة لسنة مجلة االحكام . 
2

 .589م ، ص2003،  1معوض عبد التواب ، القضاء اإلداري في مصر والسودان ، مكتبة الفكر والقانون ، ط. یسن عمر یوسف ، د. د -
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وظیف���ة معی���د بالجامع���ة رغ���م تفوق���ھ األك���ادیمي عل���ى غی���ره مم���ن ت���م تعیی���نھم           

بحك�����م ان�����ھ حاص�����ل عل�����ى ش�����ھادة الماجس�����تیر ومس�����جل لش�����ھادة ال�����دكتوراه ،   

رفض���ت المحكم���ة العلی���ا الطع���ن وق���ررت أن ح���ق الجامع���ة ف���ي االختی���ار ھ���و          

أم���ر ی���دخل ف���ي ص���میم اختصاص���ھا وال تس���تطیع المح���اكم أن تف���رض شخص���ًا         

، وإال تحول����ت المح����اكم بطریق����ة تلقائی����ة إل����ى س����لطة الختی����ار أس����اتذة        معین����ًا 

  .الجامعات

م�����ن  لفالمحكم�����ة ال یمك�����ن أن تف�����رض مع�����اییر جام�����دة ومح�����ددة لتقل�����     

س����لطات الجامع����ة ف����ي اختی����ار مرش����حیھا فالجامع����ة لھ����ا أن تأخ����ذ ب����أي مع����اییر 

ل ب��  ،تراھ��ا مناس��بة ذل��ك أن المؤھ��ل العلم��ي ل��یس ھ��و األس��اس الوحی��د لالختی��ار         

ھن�����اك أس�����س أخ�����رى كالج�����دارة واللیاق�����ة لھ�����ذه الوظیف�����ة وشخص�����یة المرش�����ح  

  .1وغیرھا من األمور التي تدخل في تقدیر الجامعة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

 101ص –م 1978مجلة األحكام القضائیة السودانیة لسنة  -



46 
 

  المطلب الثاني

  الظروف االستثنائیة

  ) : اإلستثنائیة(نظریة الظروف الطارئة 

  :  الظروف الطارئة  تعریف: الفرع األول 

ي الحال���ة الت���ي تك���ون فیھ���ا اإلدارة    وتع���رف أحیان���ًا بحال���ة الض���رورة وھ���      

مض���طرة لمخالف���ة الق���انون حت���ي ال یق���ع م���ا الیحم���د عقب���اه ونظری���ة الظ���روف          

الطارئ���ة ھ���ي م���ن ابت���داع القض���اء وذل���ك لس���د ال���نقص ال���ذي یص���احب النص���وص 

  .  1القانونیة

تلخ����یص نظری����ة الظ����روف الطارئ����ة ف����ي أن بع����ض الق����رارات اإلداری����ة      

یعتبرھ���ا القض���اء مش���روعة إذا م���ا ثب���ت   غی���ر المش���روعة ف���ي الظ���روف العادی���ة 

 انھ����ا ض����رورة لحمای����ة النظ����ام الع����ام أو لت����أمین س����یر المراف����ق العام����ة بس����بب    

دارة مؤقت���ًا م���ن قی���ود المش���روعیة العادی���ة     اإلتتحل���ل  ظ���روف إس���تثنائیة وھك���ذا   

لتتمت����ع بإختص����اص واس����ع ل����م ی����رد ب����ھ ن����ص تش����ریعي ویق����ال أن أب����رز مث����ال  

ن مجل����س الدول����ة الفرنس����ي ل����م یق����ف    للظ����روف الطارئ����ة حال����ة الح����رب م����ع أ   

بالنظری���ة عن���د الح���د ب���ل أعتب���ر الح���رب م���ثًال فق���ط للظ���روف اإلس���تثنائیة الت���ي        

تتع����رض لھ����ا الدول����ة ولكن����ھ توس����ع ف����ي م����نح اإلدارة س����لطات اكب����ر متع����دي        

لح��االت أخ��ري ق��د تھ��دد الدول��ة باض��راب ع��ام أو تجع��ل الدول��ة تك��ون ف��ي حال��ة          

ی������ًا إذا التزم������ت اإلدارة قواع������د   إض������طراب یھ������دد إس������تقرارھا كلی������ًا أو جزئ   

المش����روعیة العادی����ة وأص����بح بإمك����ان اإلدارة باإلتك����اء عل����ي نظری����ة الظ����روف   

                                                           
1
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الطارئ����ة أن تمتن����ع ع����ن تنفی����ذ األحك����ام القض����ائیة الواجب����ة النف����اذ إذا ك����ان م����ن   

  .   1شأن ھذا التنفیذ أن یھدد بالنظام العام

ة تع���زز م���ا وللقض���اء اإلداري ف���ي مجل���س الدول���ة الفرنس���ي س���وابق ش���ھیر     

ذكرن����اه م����ن حی����ث إجازت����ھ وتأیی����ده للق����رارات اإلداری����ة باإلمتن����اع ع����ن تنفی����ذ     

  .احكام القضاء إذا كان ھنالك إرھاصات بحدوث إخالل بأالمن 

إذا وج���د القض���اء اإلداري أن ع���دد المحك���وم ض���دھم ف���ي القض���یة المش���ار        

لتنفی���ذ إلیھ���ا ك���ان كبی���رًا ورغ���م عدال���ة األحك���ام الص���ادرة إال أن���ھ وف���ي مرحل���ة ا     

ض����ده ق����د تح����دث اإلض����طرابات مم����ا ق����د یھ����دد النظ����ام الع����ام ویك����ون الض����رر  

ق���د تتح���ق عن���د اإلص���رار عل���ي تنفی���ذ الن���اتج فادح���ًا وال یتناس���ب م���ع الفائ���دة الت���ي 

لحك���م وھ���و م���ا یواف���ق القاع���دة األص���ولیة اإلس���المیة درء المفاس���د مق���دم عل���ي         ا

  . 2جلب المصالح

یعاتھا مج����اًال للس����لطات یالح����ظ أن معظ����م ال����دول ق����د اوج����دت ف����ي تش����ر    

اإلس���تثنائیة ل���إلدارة ب���ل أن دوًال مث���ل فرنس���ا ومص���ر ق���د نص���ت عل���ي الس���لطات    

جمھوری��ة س��لطات واس���عة ف��ي إتخ���اذ    اإلس��تثنائة ف��ي دس���اتیرھا ومنح��ت رئ���یس ال   

ج���راءات الت���ي تتمض���نھا الظ���روف اإلس���تثنائیة وذل���ك عن���دما تك���ون مؤسس���ات   اإل

ا وق���د نح���ي الدس���تور الس���وداني    الدول���ة أو س���المة أراض���یھا مھ���ددة بطریق���ة م���     

م نف�����س المنح�����ي وی�����ري الفق�����ھ أن لفك�����رة الظ�����روف      2005اإلنتق�����الي لس�����نة  

الطارئ���ة الض���روریة عناص���ر او ش���روط أسالس���یة الب���د م���ن توفرھ���ا ن���ذكر منھ���ا    

:  

قی��ام حال��ة واقعی��ة غی��ر عادی��ة وغی��ر مألوف��ة تخ��رج ع��ن نط��اق م��ا یمك��ن             . أ

واألم����ن حی����ث ال  توقع����ھ ك����الخطر الجس����یم المف����اجئ ال����ذي یھ����دد النظ����ام 
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أن تت���زرع بوج���ود ظ���رف إس���تثنائي غی���ر مؤك���د حدوث���ھ        ل���إلدارةیج���وز 

 .في مثل ھذه الحالة غیر مشروعة حتي ال تكون اعمالھا 

زاء ھ���ذه الحال���ة الواقعی���ة غی���ر ك���افي    إأن یك���ون تطبی���ق الق���انون الع���ادي     . ب

وأن تتص����رف اإلدارة بمقتض����ي الض����رورة ھ����و الوس����یلة المناس����بة ل����دفع    

 . الخطر 

ك���ون عم���ل اإلدارة أو تص���رفھا الزم���ًا ف���ال یزی���د ع���ن م���ا تقتض���ي ب���ھ   أن ی  . ت

الض�����رورة بمعن�����ي أن تلت�����زم اإلدارة باس�����تخدام الوس�����ائل واإلج�����راءات     

بالق���در ال���ذي یكف���ي لمواجھ���ة الظ���رف اإلس���تثنائي ف���إذا زادت اإلدارة ع���ن    

  .  1القدر الالزم دخلت في حالة عدم المشروعیة

ی����د الث����اني ال����ذي ی����رد عل����ى مب����دا    تمث����ل فك����رة الظ����روف االس����تثنائیة الق    

الس���لطة التقدیری���ة بالت��الي فھ���ي ال تمث��ل خروج���ًا عل���ى    ةالمش��روعیة بجان���ب فك��ر  

ھ����ذا المب����دأ وال تتجاھل����ھ ب����ل تعم����ل عل����ى اح����داث ق����در م����ن الت����وازن المب����رر     

  .والمنطقي بمبدأ المشروعیة شانھا في ذلك شان السلطة التقدیریة

د عم���ل القض���اء اإلداري ف���ي  أم���ا عل���ى المس���توى العمل���ي ف���ي المح���اكم فق���  

الس��ودان بالرقاب���ة عل���ى أعم���ال اإلدارة ف���ي أثن���اء س���ریان إع���الن حال���ة الط���وارئ  

فق����د قض����ت محكم����ة االس����تئناف ف����ي كس����ال ف����ي الطع����ن اإلداري ب����النمرة م أ  .. 

إع����الن (.. ح����اكم اإلقل����یم الش����رقي  / ض����د/م دین����ق دین����ق  11/1988/ ع ط/ س

م�����ن الدس�����تور ،   134لم�����ادة حال�����ة الط�����وارئ ت�����م بموج�����ب الدس�����تور وفق�����ًا ل   

وب���الرجوع إل���ى ھ���ذه الم���ادة نج���دھا ق���د نص���ت عل���ى ع���دم المس���اس بح���ق اللج���وء  

إل���ى القض���اء حت���ى ان اتخ���ذت اإلج���راءات الالزم���ة لمواجھ���ة الخط���ر المح���دق         
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ب���البالد بم���ا ف���ي ذل���ك ك���ل أو بع���ض الحق���وق ال���واردة ، إذن فالدس���تور ل���م یمن���ع       

  .1ت الطوارئالمواطن من اللجوء إلى القضاء بشأن إجراءا

فمب������دأ المش������روعیة یقتض������ي رقاب������ة القض������اء لھ������ذه   خالص������ة الق������ول   

اإلج���راءات وإال فیم���ا معن���ى اللج���وء إل���ى القض���اء لھ���ا اج���از للم���واطن اللج���وء        

  .إلى القضاء المعلوم أن دعوى اإللغاء تنصب إلى قضاء المشروعیة 

/ أ س ط/ جامع���ة ام���درمان األھلی���ة ب���الرقم م ع  / ض���د/اب���راھیم محم���د اب���راھیم    

  .م2005/ 23

الق���رار الص���ادر م���ن مؤسس���ات التعل���یم الع���الي   (حی���ث أرس���ت المب���دأ ب���أن    

الخاص���ة ال یعتب���ر ص���ادرًا م���ن س���لطة عام���ة وبالت���الي ال ینطب���ق علی���ھ وص���ف        

  .2)القرار اإلداري وال ینعقد االختصاص بشأنھ للمحاكم اإلداریة

  

ط أ / م ع رئ���یس الجمھوری���ة وآخ���رین ب���الرقم  / ض���د/جعف���ر أحم���د ط���ھ الش���یخ     

وعل�����ى خ�����الف م�����ا ج�����اء ب�����ھ   –ع�����رف الق�����رار اإلداري : م2008/ 264/ س

أن الق������رار اإلداري ھ������و إفص������اح اإلدارة ع������ن إرادتھ������ا الملزم������ة   –الق������انون 

بموج���ب الق���وانین والل���وائح بقص���د إح���داث أث���ر ق���انوني مع���ین ابتغ���اء للمص���لحة      

  . 3العامة

اكم ال ھ�����ي إش�����ارة ذكی�����ة وتلم�����یح مھ�����ذب م�����ن المحكم�����ة العلی�����ا فالمح�����    

تتص����دى ألعم����ال المش����رع بالنق����د ولك����ن لھ����ا ان تتجاھ����ل ال����نص ال����ذي بجان����ب 

  .الوجدان السلیم وھي بذلك تلفت نظر المشرع لیتدارك األمر مستقبًال
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  المطلب الثالث

  أعمال النظریةدة على القیود الوار

اذا ك����ان ف����ي ظ����ل الظ����روف اإلس����تثنائیة ان المش����روعیة العادی����ة لتح����ل        

س����تثنائیة تب����رر ص����حة اعم����ال االدارة اإلس����تثنائیة اال ان����ھ      محلھ����ا مش����روعیة إ 

یالح���ظ ان النظری���ة تخ���ول لھ���ا س���لطات مطلق���ة م���ن أي قی���د واال ع���دت النظری���ة   

مع�����دل ھ�����دم ومب�����رر العت�����داءات متك�����ررة م�����ن جان�����ب االدارة عل�����ى حق�����وق   

زم بھ����ا ت����ل����ذلك یض����ع الفقھ����اء ش����روط وض����وابط مح����ددة تل  ،وحری����ات االف����راد

  -:1سلطاتھ اإلستثنائیة على النحو االتياالدارة عند ممارستھا 

ومعن���ى ذل���ك وج���ود حال���ة واقعی���ة تتمث���ل ف���ي       -:وج���ود ظ���رف إس���تثنائیة   .1

قی���ام االدارة بوظائفھ��ا ووج��ود مث��ل ھ��ذه الحال���ة      یھ��دد افع��ال تش��كل خط��ر    

الخط����رة تش����كل بطبیع����ة الح����ال الس����بب ف����ي قی����ام حال����ة الض����رورة او        

مش����روعیة ع����د العل����ى قوا وف اإلس����تثنائیة الت����ي تقض����ي ب����الخروجالظ����ر

سلطاتإس����تثنائیة ویل����زم ان یش����كل الخط����ر ام����ر   العادی����ة وتخوی����ل االدارة  

غی���ر ع���ادي فیك���ون ان ط���ابع انس���اني غی���ر م���الوف وھ���ذا یعن���ي ان یك���ون 

الطابعاإلس����تثنائي للظ����رف مص����در الخط����ر ان ین����درج ب����ین ح����د اقص����ى    

ح���ین یتعل���ق االم���ر بخط���ر یھ���دد الدول���ة باكملھ���ا وب���ین ح���داد ب���ین ح���ین         

  .مر بخطر یتھدد وجزء من اقلیم الدولةیتعلق اال

ویش���ترط فی���ھ ان یك���ون وش���یك الوق���وع عل���ى نح���و موك���د ووض���ع فع���ال           

  .ولم ینتھي بعد
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ي یعتب����ر تحقی����ق وق����وع الظ����رف االس����تثنائ  وعل����ى أي ح����ال ف����ان ش����رط    

  . 1الشرط االساسي العمال النظریة

 لوس����ائل العادی����ة وھ����ذا ان االدارةلص����عوبة مواجھ����ة الظ����رف اإلس����تثنائیة  .2

تك�����ون مفك�����رة حف�����اظ س�����یر المراف�����ق العام�����ة الخ�����روج عل�����ى قواع�����د      

المش��روعیة وھن��ا یث��ور التب��ادل عم��ا اذا ك��ان یل��زم ان توج��د اس��تحالة ف��ي          

ی����ري ،مواجھ����ة الظ����روف االنتاجی����ة ام ان����ھ یكتف����ي بص����عوبة التص����رف    

ال�����بعض ان�����ھ یش�����ترط اس�����تحالة مواجھ�����ة الظ�����رف اإلس�����تثنائیة أو وفق�����ًا  

ان����ھ ینبغ����ي ان تتحق����ق االس����تحالة المطلق����ة لقواع����د المش����روعیة العادی����ة و

ف����ي التص����رف طبق����ًا الحك����ام النظ����ام الق����انوني الع����ادي  ف����ي ح����ین ان         

ال����بعض ی����ري ان یكتف����ي بالص����عوبة الش����دیدة ف����ي التص����رف فاالس����تحالة  

معناھ����ا تطل����ب الق����وة الق����اھرة وذل����ك ل����یس بش����رط یل����زم تحقق����ھ لتطبی����ق  

  .النظریة

فالس����لطة . ء الظ����رف اإلس����تثنائیةانتھ����اء س����لطة االدارة اإلس����تثنائیة بانتھ����ا  .3

االنش���ائیة ل���الدارة ت���دور وج���ودًا وع���دمًا م���ع الظ���روف اإلس���تثنائیة مص���در 

 .2الخطر حیث یوجد الظرف اإلستثنائي

  

عل����ى ان ھن����اك مب����دا ع����ام یج����ب ان یحك����م االدارة ف����ي ش����ان تص����رفاتھا     

مزاولتھ����ا لس����لطتھا اإلس����تثنائیة ف����ي الظروفاإلس����تثنائیة وھ����و ان یك����ون ھ����دف       

 تثنائي تحقی����ق الص����الح الع����ام ف����اذا إنحرف����ت عن����ھ     ص����رفھا اإلس���� تارة ف����ي االد

شخص�����یة دون نظ�����ر للص�����الح الع�����ام اتس�����م    مص�����الح وھ�����دفت ال�����ى تحقیقھ�����ا  

تص�����رفھا ب�����االنحراف بالس�����لطة او اس�����اءة احتم�����ال الس�����لطة بحی�����ث یص�����بح         
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یتھا ب����التعویض ع����ن  لمس����ئو س����وف یوج����ب تص����رفھا ق����ابال لاللغ����اء فق����ط ب����ل   

  .قضاء االداريالضرر الواقع ورقابة ال

وتنص���ب اوال عل���ى عنص���ر الس���بب فیحق���ق م���ن وج���ود الظرفاإلس���تثنائیة         

ال����ذي یب����رر الخ����روج عل����ى قواع����د المش����روعیة ویتاك����د م����ن ص����حة الحال����ة          

الواقعی���ة الت���ي دفع���ت ب���االدارة أي اس���تخدمھا لسلطتھاإلس���تثنائیة وتنص���ب ثانی���ًا        

رورة عل���ى ش���رط عج���ز الوس���ائل العادی���ة ع���ن مواجھ���ة الظ���رف االنش���ائي وض���   

  .التناسب حین االجراء المتخذ والظرف اإلستثنائي

عل���ى عنص���ر الغای���ة م���ن الق���رارات االدری���ة الص���ادرة  : كم���ا تنص���ب ثالث���ًا  

ف��ي الظ��روف اإلس��تثنائیة ش��انھا ف��ي ذل��ك ش��ان جمی��ع اعم��ال االدارة الت��ي یج��ب          

  .1ان تستھدف تحقیق مصلحة عامة

ي مب���دأ المش���روعیة  یمك���ن الق���ول أن ھ���ذه القی���ود تعتب���ر ش���رخًا كبی���رًا ف���         

  . وإنتھاك صارخًا لھا 
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  المطلب الرابع

  ونطاق أعمالھا دةعمال السیاأ

یقص���د باعم���ال الس���یادة دونس���ي ف���ي فرنس���ا اعم���اال الحكوم���ة طائف���ة م���ن         

اعم���ال الس���لطة التنفیذی���ة الت���ي ال تخض���ع لرقاب���ة لقض���اء س���واء القض���اء االداري   

ج حقیق���ي وعل���ى نح���و ص���ریح   او الع���ادي حی���ث ان نظری���ة الس���یادة تمث���ل خ���رو   

عل����ى مب����دأ المش����روعیة ض����من ب����ذلك تختل����ف ع����ن نظری����ة الس����لطة التقدیری����ة    

ونظری��ة الظ���روف اإلس���تثنائیة حی���ث یمث���ل ك���ل منھم���ا وج���ھ م���ن اوج���ھ التخفی���ف  

ي ھ����اتین ف����م����ن ح����دة المب����دأ ال تج����اھال او خ����رق ل����ھ فتخض����ع اعم����ال االدارة    

رة والت����ي ع����ن االدا النظ����ریتین لمب����دأ المش����روعیة وتجع����ل االعم����ال الص����ادرة   

خارج���ھ ع���ن رقاب���ة القض���اء ف���ال یك���ون بامكان���ھ       تحم���ل تس���میة اعم���ال الس���یادة  

  .1التعقیب علیھا

  : ماھیة أعمال السیادة : الفرع األول 

س���یادة الق���انون تتمث���ل اعم���ال الس���یادة اكب���ر ص���دع ف���ي مب���دأ المش���روعیة و   

یھ���ا  ویطل���ق عل 2داري یتج���ھ نح���و التضض���یق م���ن نطاقھ���ا      رغ���م أن القض���اء اإل 

أحیان����ًا أعم����ال الحكوم����ة وھ����ي طائف����ة م����ن أعم����ال الس����لطة التنفیذی����ة تتمت����ع         

ف����ال تك����ون مح����ًال بحص����انة ض����د رقاب����ة القض����اء بجمی����ع ص����ورھا ومظاھرھ����ا  

  .3لإللغاء او التعویض او فحص المشروعیة

م والت����ي 2005م����ن ق����انون القض����اء اإلداري لس����نة    ) 8(الم����ادة  ج����اءت  

ال یج���وز الطع���ن ف���ي أعم���ال     4/1ة م���ع مراع���اة احك���ام الم���اد   ) 1(ت���نص عل���ي  

  :عتبر من اعمال السیادةت) 2(السیادة 

                                                           
1

 . 66ابراھیم عبد العزیز ، القضاء اإلداري ، مبدأ المشروعیة ، مرجع سابق ، ص . د. 
2

 . 93سلیمان محم الطماوي ، الوجیز في القانون اإلداري ، مرجع سابق ، . د . 
3

 . 52لم بن راشد ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص سا. د. 
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 .تعیین شاغلي المناصب الدستوریة والوالئیة   . أ

 .إعالن حالة الحرب   . ب

 .إعالن حالة الطوارئ   . ت

 . تمثیل الدولة في عالقاتھا الخارجیة بالدول والمنظمات   . ث

 .تعیین السفراء وإعتماد السفراء المبعوثین إلیھا   . ج

 . 1اغلي الوظائف القیادیة في الخدمة المدنیة تعیین ش  . ح

خالص���ة الق���ول تعت���ب أعم���ال الس���یادة ھ���ي اإلس���تثناء الوحی���د عل���ي مب���دأ       

المش��روعیة وھ���ذه األعم��ال م���ن أخط��ر م���ا تتمی��ز ب���ھ اإلدارة ألنھ��ا تس���مح      

لھ���ا بإص���دار ق���رارات إداری���ة ال تس���أل عنھ���ا أم���ام أي جھ���ة قض���ائیة ، أي   

د أي عم���ل قض���ائي س���واء باإللغ���اء أو  أن عم���ل اإلدارة یك���ون حص���ینًا ض��� 

  .التعویض 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

 . م 2005من قانون القضاء اإلداري السوداني ) 8(المادة . 
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  المبحث الرابع

  ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة

تق����دم الق����ول أن����ھ الب����د لقی����ام دول����ة الق����انون م����ن وج����ود دس����تور وت����درج     

للقواع�����د القانونی�����ة وخض�����وع اإلدارة للق�����انون واإلعت�����راف لألف�����راد بحق�����وقھم    

الق�����انون إال أن س�����مھ ض�����مانات وحری�����اتھم وب�����دونھا جمیع�����ًا ال وج�����ود لدول�����ة  

آخ����ري إل����ي جان����ب تل����ك المقوم����ات وتتمث����ل ف����ي الفص����ل ب����ین س����لطات الدول����ة 

  . 1واستقالل القضاء وحصانتھ باإلضافة إلي تنظیم رقابة القضاء 

  :  مبدا الفصل بین السلطات  -: أوًال 

یعن���ي ھ���ذا المب���دأ ع���دم تریك���ز الس���لطات ف���ي ی���د واح���دة ف���ي الدول���ة وإنم���ا     

طات مختلف���ة ومس���تقلھ ع���ن بعض���ھا وذل���ك أن جم���ع ھ���ذه الس���لطات   تمارس���ھا س���ل

جمیع���ًا ف���ي ی���د واح���دة یول���د ش���ھوة الحك���م والس���لطة مم���ا ی���ؤدي إل���ي التعس���ف           

واإلنح���راق ویلحق���ق الض���رر بحری���ات األف���راد وحق���وقھم وق���د عب���ر ع���ن ذل���ك          

الن���اس مجبول���ون بط���بعھم عل���ي اإلس���راف    :( ال���دكتور س���لیمان الطم���اوي بقول���ھ   

أن ال تك���ون ھن���اك  ھم وإنش���اء اس���تعمالھا ذل���ك الش���ر یج���ب     ف���ي مباش���رة س���لطات  

س���لطة واح���دة ب���ل س���لطات مس���تقلة حت���ي توق���ف ك���ل منھم���ا اآلخ���ري وعلیھ���ا           

أن تجتم����ع س����لطة التش����ریع والس����لطة  ) ممونتاس����كو(ض����مان الخط����ر كم����ا ق����ال  

التنفیذی���ة ف���ي ی���د واح���دة یخش���ي أن ینش���ئ ذل���ك الش���خص أو تل���ك الھیئ���ة ق���وانین     

لمآربھ���ا الخاص���ة كم���ا تنف���ي الحری���ة إن ل���م تك���ن س���لطة      ج���ائرة لتنفی���ذھا تحقیق���اً 

القض���اء منفص���لة ع���ن س���لطة التش���ریع عل���ي أن ال���دول الح���دیث الت���ي جلب���ت م���ن   

ھ���ذا المب���دأ اساس���یات ف���ي تنظ���یم س���لطاتھا الدس���توریة ل���م تكتف���ي ب���التمیز ب���ین           

س����لطات الدول����ة الثالث����ة فتك����ون ك����ل واح����دة بمع����زل ع����ن األاخ����ري ولكنھ����ا          

  .د العالقات بینھما حرصت أیضا علي تحدی

                                                           
1

 .  55عبد العزیز شیحة ، القضاء الغداري ، مبدأ المشروعیة ، مرجع سابق ، ص . د. 
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وعلی��ھ ف��إن مب��دأ الفص��ل ب��ین الس��لطات ل��یس مب��دأ مطل��ق وإنم��ا ھ��و مب��دأ              

  . مرن مبني علي التعاون والرقابة المتبادلة بین ھذه السلطات 

خالص���ة الق���ول ف���إن مب���دأ الفص���ل ب���ین الس���لطات ل���یس مب���دأ مطل���ق وإنم���ا     

  . السلطات  ھو مبدأ مرن مبني علي التعاون والرقابة المتبادلة بین ھذه
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  المطلب األول

  الرقابة السیاسیة

تت���ألف الرقاب���ة السیاس���یة م���ن ص���ورتین ، إح���داھما رقاب���ة ال���رأي الع���ام         

  .واألخرى رقابة البرلمان

  :  رقابة الرأي العام: الفرع األول 

رقاب����ة الن����اخبین لمم����ثلھم ، وھ����ي الرقاب����ة الت����ي    یتمث����ل ھ����ذا الن����وع ف����ي 

ل����ى أش����خاص المرش����حین ، وأعم����الھم ، عن����د اختی����ارھم     یباش����رھا الن����اخبون ع 

لھ���م لعض���ویة المج���الس النیابی���ة كم���ا تب���دو ف���ي الرقاب���ة الت���ي تباش���رھا الھیئ���ات       

والنقاب���ات والجمعی���ات فیم���ا تس���تھدفھ م���ن رعای���ة لمص���الح أعض���ائھا المش���تركة      

، وأخی���را الرقاب���ة الت���ي تزاولھ���ا الص���حافة ع���ن طری���ق إن���ارة للس���لطات العام���ة       

ل���رأي الع���ام ، وإرش���ادھا إل���ى اآلراء الت���ي ق���د تحت���اج إلیھ���ا ف���ي أم���ر  ع���ن اتج���اه ا

  .1من األمور العامة كما تراقب أعمالھا عن طریق النقد

م���ن أش���ھر القض���ایا حی���ال رقاب���ة ال���رأي الع���ام عل���ى الس���لطة العام���ة عب���ر     

  .2امال عباس العجب: المتھمة / ضد/الصحافة قضیة حكومة السودان 

ص���حافة ف���ي بل���د م���ا كالس���ودان ال تتوق���ف عل���ى  ن اھمی���ة الخالص���ة الق���وأل  

ع���دد الص���حف الص���ادرة وال عل���ى ع���دد محط���ات اإلذاع���ة والتلف���زة الخاص���ة ،        

ولكنھ����ا تتوق����ف عل����ى نوعی����ة المعلوم����ات الت����ي تق����دم للجمھ����ور ، وم����ع ذل����ك ،   

وبوج��ھ ع��ام ف��إن تقالی��د حری��ة الص��حافة تع��د أكث��ر رس��وخًا ف��ي الس��ودان ب��الرغم          

  . ناءات وأمواجمما تتخللھا من زالزل وانح

  :  الرقابة البرلمانیة: الفرع الثاني 

                                                           
1

 89فؤاد العطار ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص. د -
2

 .وما بعدھا 64م ، ص2000ائیة السودانیة مجلة األحكام القض -
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ویباش�����رھا البرلم�����ان ، س�����واء س�����میت الھیئ�����ة التش�����ریعیة القومی�����ة ، أو     

المجل����س ال����وطني أو مج����الس الوالی����ات ، أو المج����الس التش����ریعیة ، ویختل����ف       

م���داھا ق���وة وض���عفًا تبع���ًا للنظ���ام الدس���توري الق���ائم ف���ي ال���بالد ، فھ���ي ف���ي النظ���ام  

ي مس����ئولون سیاس����یًا أم����ام البرلم����ان وع����ن طری����ق ھ����ذه المس����ئولیة ،      البرلم����ان

ومظ����اھر ھ����ذه  . یراق����ب البرلم����ان أعم����ال ك����ل وزارة والمص����الح التابع����ة لھ����ا     

، وإج���راء  2، واس���تجوابھم 1الرقاب���ة متع���ددة منھ���ا توجی���ھ األس���ئلة إل���ى ال���وزراء    

، وح�����ق البرلم�����ان ف�����ي س�����حب الثق�����ة م�����ن   3التحقی�����ق بواس�����طة لج�����ان معین�����ة 

كم��ا أنھ��ا تتحق��ق ع��ن طری��ق مباش��رة األف��راد والجماع��ات لح��ق تق��دیم           ال��وزراء،

ال����ذي ل����ھ بع����د فح����ص العریض����ة بواس����طة اللجن����ة      4الع����رائض إل����ى البرلم����ان 

المختص������ة ، أن ین������اقش ال������وزراء المش������كو م������نھم ، ویطل������ب م������نھم تق������دیم       

اإلیض���احات الالزم���ة ، ویقاب���ل ھ���ذه الرقاب���ة رقاب���ة مماثل���ة م���ن جان���ب الس���لطة        

مجل���س النی���ابي وم���ا ق���د یرتب���ھ ذل���ك م���ن اس���تعمالھا ح���ق ح���ل ھ���ذا           التنفیذی���ة لل

  .5البرلمان

لھ��ذا الن��وع م��ن الرقاب��ة بع��ض األث��ر ف��ي اتجاھ��ات         یمك��ن الق��ولألن ك��ان  و

الس���لطات العام���ة ، إال ان ھ���ذا األث���ر ال ی���ؤتي ثم���اره ك���امًال إال ف���ي ال���بالد الت���ي     

ھل���ھ لتعتم���د یك���ون فیھ���ا الش���عب ق���د بل���غ م���ن النض���ج واإلدراك والثقاف���ة م���دى یؤ   

  .6شئونھ العامة

  

  

  

                                                           
1

 .م2001من الئحة أعمال المجلس الوطني السوداني  42المادة  -
2

 .من نفس الالئحة 43المادة  -
3

  .من نفس الالئحة 44المادة  -
4

 م2001من الئحة أعمال المجلس الوطني لسنة  40المادة  -
5

 .م2005نتقالي من دستور جمھوریة السودان اال) د) (2( 58المادة  -
6

 . 9فؤاد العطار ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص. د -
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  المطلب الثاني

  الرقابة اإلداریة

ومقتض���ى ھ���ذه الرقاب���ة أن تخ���تص الجھ���ات اإلداری���ة بمراجع���ة أعمالھ���ا        

، وم���ا یرتب���ھ ذل���ك م���ن س���حب ھ���ذه األعم���ال ، أو إلغائھ���ا ، أو تع���دیلھا ، وھ���ي        

تعتب���ر رقاب���ة ذاتی���ة ، ألن اإلدارة تراق���ب نفس���ھا بنفس���ھا، إم���ا بن���اء عل���ى طل���ب        

ألف��راد أو طبق��ة م��ن الم��وظفین تخض��ع لطبق��ة أعل��ى حت��ى تص��ل ال��وزیر، وھ��و          ا

  .الرئیس األعلى لجمیع المصالح التابعة لوزارتھ

وتتحق����ق الرقاب����ة اإلداری����ة بإص����دار الرؤس����اء المنش����ورات ، واألوام����ر ،  

والتعلیم����ات إل����ى مرؤوس����یھم بقص����د ت����وجیھھم ، وإرش����ادھم إل����ى كیفی����ة تنفی����ذ      

ي ح����ق الرؤس����اء ف����ي مراجع����ة أوام����ر المرؤوس����ین  الق����وانین ، وكم����ا تظھ����ر ف����

إلقرارھ���ا أو وقفھ���ا أو تع���دیلھا أو إلغائھ���ا ، وك���ذلك حقھ���م ف���ي توقی���ع الج���زاءات     

  .1التأدیبیة علیھم

إذًا تس�����تمد م�����ن ھ�����ذه الرقاب�����ة حمای�����ة ح�����ق األف�����راد أو األش�����خاص إذا     

  .2تجاوز الموظفون االختصاص الموكل إلیھم أو أساءوا استعمالھ

ن����وع م����ن الرقاب����ة ص����ورًا ثالث����ة ، تتمث����ل ف����ي الرقاب����ة        ویتخ����ذ ھ����ذا ال 

  .الوالئیة والرقابة الرئاسیة ، ثم الرقابة عن طریق ھیئة أو لجنة خاصة

  

  

  

                                                           
1

 . 70م ، ص1966،  3محمود محمد حافظ ، القضاء اإلداري ، ط. د -
2

 .  91فؤاد العطار ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص. د -
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  :  الرقابة الوالئیة: الفرع األول 

ومقتض���ى ھ���ذه الرقاب���ة الوالئی���ة ، أن���ھ یح���ق لك���ل ذي مص���لحة أن یتق���دم        

طالب���ًا من���ھ إع���ادة    بتظلم���ھ إل���ى م���ن ص���در من���ھ التص���رف المخ���الف للق���انون ،      

النظ���ر ف���ي تص���رفھ بقص���د س���حبھ أو إلغائ���ھ او تعدیل���ھ أو باس���تبدال غی���ره ب���ھ ،       

عل���ى ان یب���ین ف���ي تظلم���ھ األس���باب الت���ي یس���تند إلیھ���ا ل���دى مص���در الق���رار أو         

الموظ���ف ال���ذي أص���در الق���رار المش����كو من���ھ ، أو یبص���ره بوج���ھ الخط���أ ال����ذي         

  .ارتكبھ تجاه القرار المتظلم منھ

الرقاب���ة الوالئی���ة ق���د تباش���رھا اإلدارة مص���در الق���رار م���ن    ھ���ذا الن���وع م���ن

تلق���اء نفس���ھا، أو بن���اء عل���ى تظل���م م���ن ذي المص���لحة عل���ى النح���و ال���وارد عل���ى       

م���ن ق���انون محاس���بة الع���املین بالخدم���ة المدنی���ة     ) 28(س���بیل المث���ال ف���ي الم���ادة   

یج���وز ل���رئیس الوح���دة م���ن تلق���اء نفس���ھ، أو بن���اء عل���ى  (م 2007الس���وداني لس���نة 

ن العام���ل المحك���وم علی���ھ إیجازی���ًا أن یعی���د النظ���ر ف���ي ق���رار المحاس���بة    طل���ب م���

  .1)المعني ، وذلك في خالل خمسة عشر یومًا من تاریخ صدوره

م���ن ق���انون محاس���بة الع���املین بالخدم���ة المدنی���ة      ) 5(وق���د عرف���ت الم���ادة   

بأن����ھ یقص����د ب����ھ المس����ئول التنفی����ذي األول ف����ي  ) رئ����یس الوح����دة(أع����اله عب����ارة 

بأن���ھ یقص���د بھ���ا أي  ) الوح���دة(ة ، ث���م عرف���ت الم���ادة ذاتھ���ا عب���ارة  الوح���دة المعنی���

رئاس����ة ل����وزارة أو أمان����ة او جھ����از ت����ابع للحكوم����ة القومی����ة ، أو دی����وان منش����أ     

بق��������انون خ��������اص ، أو ھیئ��������ة ، أو جامع��������ة حكومی��������ة ، أو مجل��������س مھن��������ي  

  .2متخصص

وف���ي تق���دیري ھ���ذه الرقاب���ة ت���أتي غالب���ًا بش���يء م���ن النف���ع بالنس���بة للجھ���ة      

  . لقرار مصدرة ا
                                                           

1
  . 92م  ، ص 1968فؤاد العطار ، القضاء اإلداري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، . د. 

2
 .  93فؤاد العطار ، مرجع سابق ، ص . د. . 
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  :  الرقابة الرئاسیة: الفرع الثاني 

ویتمث����ل ھ����ذا الن����وع م����ن الرقاب����ة الت����ي یباش����رھا ال����رئیس عل����ى أعم����ال    

مرؤوس����یھ س����واء عل����ى تظل����م المض����رور أي ال����رئیس ، أو ق����ام ال����رئیس بھ����ذه     

الرقاب���ة بنفس���ھ ، ومقتض���ى ھ���ذه الرقاب���ة أن یك���ون لك���ل ذي مص���لحة الح���ق ف���ي      

  .صدر القرارأن یتظلم إداریًا لدى الرئیس م

واختص���اص ال���رئیس ف���ي ھ���ذا المج���ال مس���تمد م���ن اختصاص���ھ الطبیع���ي     

الق�����ائم عل�����ى فك�����رة انتظ�����ام الم�����وظفین ف�����ي النظ�����ام المرك�����زي لقاع�����دة الس�����لم  

  .اإلداري

وم���ا تس���تتبعھ ھ���ذه القاع���دة م���ن تبعی���ة الم���رؤوس لل���رئیس ، عل���ى أن ذل���ك  

یمك���ن أن تق���وم ال یمن���ع م���ن ان���ھ ف���ي داخ���ل الھیئ���ات اإلداری���ة الالمركزی���ة نفس���ھا 

ب���ین عم���ال ھ���ذه الھیئ���ات عالق���ات ت���درج وتبعی���ة إداری���ة مم���ا یس���مح لألعض���اء      

الش���اغلین لل���درجات العلی���ا داخ���ل الھیئ���ة الالمركزی���ة بح���ق اإلش���راف والرقاب���ة        

الرئاس�����یة لألعض�����اء الش�����اغلین لل�����درجات ال�����دنیا داخ�����ل نف�����س ھ�����ذه الھیئ�����ة        

  .الالمركزیة

ابط���ة ذات م���دارج تص���اعدیة  فوفق���ًا لھ���ذه القاع���دة ی���نظم الموظف���ون ف���ي ر   

تنتھ���ي إل���ى ال���رئیس اإلداري األعل���ى وھ���و ال���وزیر ال���ذي یت���ولى ش���ئون وزارت���ھ   

، وینش����أ ع����ن ھ����ذا الت����درج ب����ین الم����وظفین أن یخض����ع عم����ل الم����رؤوس م����نھم  

لرقاب����ة رئیس����ھ كم����ا أن ھ����ذا ال����رئیس یع����د ف����ي الوق����ت ذات����ھ مرؤوس����ًا لرئیس����ھ  

س األخی���ر إل���ى أن یص���ل   األعل���ى، وم���ن ث���م تخض���ع أعمال���ھ لرقاب���ة ھ���ذا ال���رئی     

  .1إلى الوزیر

                                                           
1

 92فؤاد العطار ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص. د -
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وینبن���ي عل���ى ذل���ك ، أن���ھ یتع���ین عل���ى ال���رئیس أن یفص���ل ف���ي التظلم���ات       

الت����ي ت����رد إلی����ھ ض����د أعم����ال مرؤوس����یھ وإال اعتب����ر ع����دم فص����لھ ف����ي ال����تظلم     

  .مخالفة للقانون جاز للمضرور الطعن فیھ أمام القضاء اإلداري

الخدم���ة المدنی���ة  م���ن ق���انون محاس���بة الع���املین ب  ) 29(وق���د نص���ت الم���ادة  

یج�����وز للعام�����ل ال�����ذي أم�����ا   ( : م عل�����ى ان�����ھ 2007القومی�����ة الس�����وداني لس�����نة   

و م���ن یفوض���ھ، أو بموج���ب محاس���بة  أمحاس���بتھ إیجازی���ًا بواس���طة رئ���یس الوح���دة  

مص���لحي ، أن ی���تظلم إداری���ًا لل���وزیر المخ���تص ویك���ون ق���رار ال���وزیر المخ���تص     

فھ��ذه ھ��ي الرقاب��ة   ) زی��ًاف��ي ھ��ذه الحال��ة نھائی��ًا ، بالنس��بة لم��ن تم��ت محاس��بتھ إیجا     

  .1الدیوانیة

یتض���ح م���ن ذل���ك أن ھ���ذه الرقاب���ة لھ���ا أث���ر كبی���ر ف���ي ع���دم اإلعت���داء عل���ي   

  .المشروعیة

  :  إسناد الرقابة إلى لجنة إداریة خاصة: الفرع الثالث 

ومقتض�����ى ھ�����ذا الن�����وع م�����ن الرقاب�����ة ، أن یت�����رك الرقاب�����ة الذاتی�����ة إل�����ى   

ع���املین ، تح���ددھا الق���وانین وتب���ین    مج���الس أو لج���ان إداری���ة أو دی���وان العدال���ة لل   

كیفی���ة وطریق���ة تش���كیلھا ونط���اق اختصاص���ھا وط���رق الطع���ن، وم���ا عس���ى یمك���ن  

أن تتمت��ع ب��ھ قراراتھ��ا م��ن ق��وة تنفیذی��ة تجعلھ��ا قابل��ة أو غی��ر قابل��ة للطع��ن فیھ��ا            

  . من جدید على حسب األحوال

وینبن����ي عل����ى ذل����ك أن ھ����ذه المج����الس أو اللج����ان أو ال����دیوان تت����ألف م����ن 

ع����ین م����ن الم����وظفین روع����ي ف����ي اختی����ارھم أن یكون����وا عل����ى ق����در م����ن ع����دد م

  .الكفایة والخبرة تمكنھم من الفصل في المنازعات التي تقدم إلیھا

                                                           
1

 . م 2007من قانون محاسبة العاملین بالخدمة المدنیة القومیة لسنة ) 29(المادة  -
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عمی���د معھ���د الموس���یقى  / ض���د/ف���ي قض���یة محم���د الم���امون ب���ابكر زروق   ف

وفض���ًال ع���ن ذل���ك ، ف���إن الق���انون ظ���ل ی���نص دائم���ًا عل���ى ان یع���ین     . 1والمس���رح

تئنافات الع���املین م���ن ذوي الكف���اءة العالی���ة كم���ا ج���رى  رئ���یس وأعض���اء لجن���ة اس���

، أو المح�����امین ، وكب�����ار  أیض�����ا عل�����ى اختی�����ار بع�����ض كب�����ار القض�����اة    العم�����ل 

الم����وظفین المتمرس����ین بع����د تقاع����دھم للمع����اش مم����ا یجع����ل الجھ����ة المن����وط بھ����ا  

الفص��ل ف��ي مش��اكل الم��وظفین مح��ل للثق��ة والطمأنین��ة ، فض��ًال ع��ن اإللم��ام بھ��ذه          

إل���ى ح���د یتواف���ق م��ع المالئم���ة الالزم���ة للفص���ل الس���ریع الن���اجز  المش��اكل العلمی���ة  

عل���ى ھ���دى أس���س تتس���ق م���ع مف���اھیم اإلدارة الحدیث���ة الت���ي تخ���الف أو تع���ارض      

  .2ما یعرض عادة على القضاء العادي من قضایا

وان��ھ ل��یس معن��ى ذل��ك أن یك��ون م��ا تص��دره لجن��ة اس��تئناف الع��املین ف���ي             

ل���و ل���م تك���ن مختص���ة بنظ���ره ، ذل���ك   أي ش���أن یع���رض علیھ���ا أم���رًا نھائی���ًا حت���ى   

ألن امرھ���ا یمك���ن إلغ���اءه بواس���طة القض���اء الع���ادي ف���ي حال���ة ع���دم اختص���اص        

  .اللجنة أو حالة تجاوز لالختصاص

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

م / بعة النیلین المحدودة ، حكم المحكمة العلیا ، بالنمرة م عفرید الخالص المحامي ، موجز السوابق اإلداریة في السودان ، الطابعون مط -
 .وما بعدھا 87م ، ص1981/ 292/ ط
2

  . 55م ، ص 2018یس عمر یوسف ، الوجیز في القانون األغداري والقضاء اإلداري ، أبریل . د . 
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  المطلب الثالث

  الرقابة القضائیة

ھ����ذا الن����وع م����ن الرقاب����ة یت����واله القض����اء متم����ثال ف����ي محاكم����ة عل����ى          

عل�����ى اخ�����تالف أنواعھ�����ا  اخ�����تالف أنواعھ�����ا ودرجاتھ�����ا أي تباش�����رھا المح�����اكم 

س����واء كان����ت عادی����ة أو إداری����ة ، مدنی����ة او جنائی����ة ، وھ����ذا الن����وع م����ن أن����واع    

الرقاب����ة ھ����و أھمھ����ا ، ألن ال����ذي یباش����ره ھ����و القض����اء أي س����لطة ممی����زة ع����ن     

اإلدارة ، فالقض������اء بھ������ذا المعن������ى س������لطة مس������تقلة ع������ن الس������لطة اإلداری������ة ، 

الس���لطة القض���ائیة لھ���م م���ن    إذ ان اعض���اء . وبالت���الي تحق���ق الحی���دة واالس���تقالل   

الكفای����ة والخب����رة والدرای����ة القانونی����ة ، والحی����دة م����ا یكف����ل للمتقاض����ین ص����یانة      

  .1حقوقھم ضد اعتداءات اإلدارة

فالقض���اة نخب���ة م���ن رج���ال األم���ة أش���ربت نفوس���ھم احت���رام الق���انون وھ���م       

وب����ذلك تع����د الرقاب����ة القض����ائیة ، 2بطبیع����ة وظیف����تھم یؤمن����ون بمب����دأ المش����روعیة

  .ع الرقابة ، وأوفاھا لحمایة حقوق األفراد ضد تعسف اإلدارةأكمل أنوا

بمعن���ى ان ج���وھر الرقاب���ة القض���ائیة ھ���و ان���ھ یج���ب ان ال یك���ون ھنال���ك        

ش���يء مث���ل التقری���ر المطل���ق ف���ي أی���دي الس���لطات اإلداری���ة ش���بھ القض���ائیة وأن���ھ     

كم���ا أك���دت المحكم���ة العلی���ا الھندی���ة بش���كل ص���حیح أن الس���لطة ھ���ي س���یدة حك���م      

كم��ا أن ممارس��ة الس��لطة یع��د ش��یئا رئیس��یًا ف��ي الق��انون ، ووفق��ًا ل��ذلك           الق��انون ،

، حت����ى إذا ك����ان یب����دو أن الس����لطة تقدیری����ة وخ����ارج الرقاب����ة ، فإن����ھ م����ع ذل����ك     

س���تبقى خاض���عة للفح���ص والت���دقیق القض���ائي لض���مان ممارس���تھا ف���ي االنس���جام       

أو الكام���ل بالق���انون والتوقع���ات الش���رعیة للمواض���یع مح���ل المراجع���ة القض���ائیة       

                                                           
1

م ، 1966،  3ضاء اإلداري ، مرجع سابق ، طمحمود محمد حافظ ، الق. د.  98فؤاد العطار ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص. د -
 72ص

2
 .  72م ، ص 1966،  3محمود محمد حافظ ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ط. د. 
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فالقض�����اء رقی�����ب الجھ�����ة اإلداری�����ة ف�����ي قراراتھ�����ا غی�����ر       .ال�����دعوى اإلداری�����ة 

  .المشروعة وذلك على حد تعبیر الفقھ اإلنجلیزي

  : وترمي الرقابة القضائیة إلى تحقیق ھدفین ھما 

یتمث���ل ف���ي حمای���ة حق���وق األف���راد وحری���اتھم ویتحق���ق ھ���ذا الھ���دف ع���ن      : األول 

الجھ���ة اإلداری���ة م���ن التص���رف عل���ى  طری���ق إلغ���اء الق���رارات اإلداری���ة ، أو من���ع  

وج���ھ مع���ین ، أو إجب���ار الجھ���ة اإلداری���ة عل���ى اتخ���اذ إج���راء مع���ین ، أو تقری���ر       

الح���ق ، ث���م تع���ویض المض���رور ع���ن الض���رر الن���اتج م���ن الق���رار اإلداري غی���ر      

  .1المشروع

فیب����دو ف����ي تق����ویم الجھ����ة اإلداری����ة بإجبارھ����ا عل����ى احت����رام الق����انون    : والث����اني 

ك���ون ذل���ك ع���ن طری���ق إلغ���اء الق���رارات الت���ي تص���درھا  والخض���وع لس���لطاتھ ، وی

وتك���ون منطوی���ة عل���ى عی���ب ع���دم اختص���اص الجھ���ة الت���ي أص���درتھ ، أو وج���ود   

أو خط���أ ف���ي تطبی���ق ) المح��ل (عی��ب ف���ي الش���كل واإلج��راءات أو مخالف���ة الق���انون   

الق�����انون أي ع�����دم وج�����ود الس�����بب ال�����دافع إلص�����دار الق�����رار اإلداري أو إس�����اءة   

  .2ةاستعمال السلطة التقدیری

 ل���دفاعوب���ذلك تعتب���ر الرقاب���ة القض���ائیة ض���مانة لحمای���ة حق���وق األف���راد وا    

ع���ن حری���اتھم م���ن عس���ف األف���راد أو ج���ور اإلدارة ، أو طغی���ان الح���اكم ، مم���ا        

ی���نھض ب���القول الح���ق أن القض���اء ھ���و مح���ور العدال���ة وض���مان حق���وق وحری���ات    

  .یةاألفراد ومنع ما عساه أن یقع علیھا من جور أو تطاول الجھات اإلدار

م���ا یج���ب اإلش���ارة إل���ى أن أھ���م م���ا یمی���ز الرقاب���ة القض���ائیة ع���ن ك���ل م���ن    

الرقاب����ة القض����ائیة والبرلمانی����ة ھ����و أنھ����ا ال تباش����ر إال عل����ى ظالم����ة األف����راد ،     

                                                           
1

  .م2005من قانون القضاء اإلداري السوداني لسنة ) 12(المادة  -
2

 .م2005من قانون القضاء اإلداري لسنة ) 6(المادة  -
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بینم����ا الرقاب����ة اإلداری����ة أن ال����رئیس اإلداري ق����د یم����ارس ب����ل م����ن واجب����ھ أن        

إلی���ھ م���ن  یم���ارس س���لطتھ ف���ي الرقاب���ة م���ن تلق���اء نفس���ھ دون انتظ���ار تظل���م یرف���ع  

األف������راد طبیعی������ین ك������انوا أو اعتب������اریین، وك������ذلك الح������ال بالنس������بة للرقاب������ة     

البرلمانی���ة ، فالبرلم���ان یحاس���ب الحكوم���ة بتوجی���ھ األس���ئلة واالس���تجوابات إلیھ���ا       

، وإج���راء التحقی���ق معھ���ا م���ن تلق���اء نفس���ھ ، اس���تعماال لحق���وق األف���راد دون ان         

  .ترفع إلیھ عریضة أو تعدي من ھؤالء األشخاص

لرقاب����ة القض����ائیة ال تتح����رك م����ن تلق����اء نفس����ھ ، ب����ل یج����ب أن ترف����ع        فا

دع����وى ، أو یق����دم دف����ع م����ن ذوي المص����لحة لك����ي یت����دخل القاض����ي ، ویباش����ر      

الرقاب�����ة عل�����ى الق�����رارات اإلداری�����ة الت�����ي تص�����درھا اإلدارة تج�����اه األف�����راد أو     

  .1األشخاص

ج�����دیر بال�����ذكر لق�����د ألق�����ى الل�����ورد توم�����اس بنغھ�����ام محاض�����رة ج�����دیرة     

والقب����ول ، أش����بھ ب����الحكم القض����ائي ف����ي لیم����ا تخل����ص إل����ى أن حك����م    باالھتم����ام 

الق��انون یعتم��د حتم��ًا عل��ى مب��دأ ج��ون ل��وك القائ��ل ب��أن الف��رد ی��دخل ف��ي اتف��اق م��ع       

المجتم���ع ی���تم بمقتض���اه تن���ازل الط���رفین ع���ن بع���ض حری���اتھم وس���لطاتھم ، وھ���ذا  

  . 2االتفاق یجعل من القضاة كما یقول بنغھام

القض���اة ن���رى ف���ي بع���ض األحی���ان عل���ى أنن���ا  نح���ن ( : وھ���ذا الس���یاق یعن���ي

ح���راس لجس���م ص���لب لقواع���د موص���وفة ، ولك���ن م���ع آخ���رین حم���اة للك���ل ، ب���ل       

رقب���اء عل���ى الن���ار المقدس���ة الت���ي تزك���ي وتنی���ر المجتم���ع ال���ذي نع���یش فی���ھ وأن���ھ    

ل��یس ھنال���ك حكوم���ة بالغ���ة الكم���ال ، ولك���ن عن���دما یقت���رح اكث���ر الرقب���اء احترام���ًا  

ع��ن حك��م الق��انون ف��ي ع��دة مواق��ف ، س��یتبع       دقتص��ب��أن الق��رارات ال��وزراء ق��د    

ذل����ك أن بریطانی����ا غ����ي حاج����ة لحكوم����ة أفض����ل یحت����ل أعض����اءھا مك����ان م����ن      
                                                           

1
 .  50مبادئ القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص  یوسف حسین محمد البشیر ،. د. 

2
 16حكم القانون ، المحاضرة السادسة من سلسلة المحاضرات التذكاریة لتكریم دیفید ولیام قدمھا اللورد بنغھام في جامعة كامبیرج في  -

 48و  7م ، ص 2007،  1م ، ترجمة البروفسیر محمد خلیل إبراھیم ، ط2006نوفمبر 
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س����بقوھم وفش����لوا أنھ����م یكون����ون أكث����ر فھم����ًا للمغ����زى الحقیق����ي للمب����ادئ الت����ي      

  .یدعون أنھم مناصروھا ، أي ال أحد فوق القانون

ي أعظ����م ویمك����ن الق����ول ف����ي نھای����ة المطاف����أن العدال����ة ھ����    ف����ي تق����دیري  

مطل����ب لإلنس����ان عل����ى األرض ، إنھ����ا الرابط����ة الت����ي تنق����ل ب����ین األش����خاص         

المتحض���رین واألم���م المتحض���رة ، وحیثم���ا یوج���د ص���رح للعدال���ة تترس���خ أس���س     

  . األمن االجتماعي والسعادة الوارفة والرقي والتقدم لجنسنا البشري 
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  الفصل الثاني

  رار االداريـالق

  لقرار االداري وخصائصھا مفھوم-:المبحث االول

  .لغًة وإصطالحًا  تعریف القرار االداري -:المطلب االول  

  .  خصائص القرار االداري -:المطلب الثاني  

  اركان القرار االداري-:المبحث الثاني

  . ركن الختصاص -:المطلب االول  

  .  المطلب الثاني ركن السبب  

  .  ركن المحل -:المطلب الثالث  

  .  ركن الشكل -:المطلب الرابع  

  . أو الھدف  ركن الغایة -:المطلب الخامس  

  عیوب القرار االداري-:المبحث الثالث

  .  عیب عدم االختصاص -:المطلب االول  

  . الشكل عیب  -:المطلب الثاني  

  .عیب مخالفة القانون  -:المطلب الثالث  

  . اإلنحراف بالسلطة عیب  -:المطلب الرابع  

  .  السببعیب  -:المطلب الخامس  

  نواع القرارات االداریةأ-:المبحث الرابع

  . أنواع القرارات اإلداریة من حیث التكوین  : المطلب األول   

  .أنواع القرارات اإلداریة من حیث خضوعھا لرقابة القضاء  : المطلب الثاني   

  .أنواع القرارات من حیث األثر القانوني : المطلب الثالث   

  . القرار اإلداري عن األعمال القانونیة تمییز: المبحث الخامس 

  .تمییز القرارات اإلداریة عن األعمال التشریعیة  :  المطلب األول   

  ما علیھ العمل في السودان : المطلب الثاني 
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  المبحث األول

  مفھوم القرار اإلداري وخصائصھ

  المطلب االول

  لغو وإصطالحًا وقانونًا تعریف القرار االداري

  : تعریف القرار في اللغة  :  اوًال

. م���ا ق���ر فی���ھ الم���اء ، والق���رار والق���رارة م���ن األرض     –الق���رارة والق���رار    

المس�����تقر م�����ن  –المطم�����ئن المس�����تقر وقی�����ل ھ�����و الق�����اع المس�����تدیر ، والق�����رار   

  . 1القاع المستدیر –األرض ، والقرارة 

اإلس����تقرار  –المس����تقر م����ن األرض ، والق����رار ف����ي المك����ان      –والق����رار   

  .  2)قرارًا(بالمكان بالكسر أقرت) قررت(نقول فیھ ، 

مم��ا س��بق یمك��ن إس��تخالص معن��ي الق��رار م��ن خ��الل تل��ك التعریف��ات ف��ي             

إط����ار مفھ����وم الق����انون اإلداري بأن����ھ أي أعم����ال أو تص����رفات تجریھ����ا اإلدارة       

بع���د تمح���یص أي بع���د أن یس���تقر رأیھ���ا ویطم���ئن وج���دانھا عل���ي ص���حتھا لحقق���ق   

  . بھا الصالح العام 

  : تعریف القرار اإلداري في إصطالح فقھاء القانون اإلداري : ًا ثانی

تعبی�����ر اإلدارة ع�����ن إرادتھ�����ا المق�����ررة والملزم�����ة بقص�����د  : ع�����رف بأن�����ھ   

  .  3إحداث أثر قانوني نھائي

عم����ل ق����انوني نھ����ائي یص����در م����ن س����لطة وطنی����ة  : وع����رف أیض����ًا بأن����ھ   

  .  4بإیرادتھا المنفردة وتترتب علیھ أثار قانونیة معینة

    

                                                           
1

 .  358، لسان العرب ، الجزء الخامس ، ص  ابن منظور.  
2

 .  587الطاھر أحمد الزاوي ، ترتیب القاموس المحیط عن طریق المصباح المنیر وأساس البالغة الجزء الثالث ، ص . 
3

 . 139محمود عاطف البنا ، الوسیط في القضاء اإلداري ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ص . د . 
4

  .  438وني القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص عبد الغني بسی. د . 
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عم����ل ق����انوني م����ن جان����ب واح����د یص����در ب����إرادة أح����دي : وع����رف أیض����ًا بأن����ھ 

الس����لطات اإلداری����ة ف����ي الدول����ة ویح����دث أث����ارًا قانونی����ة بإنش����اء وض����ع ق����انوني  

  .  1جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم

كم���ا ت���م تعریف���ھ أیض���ًا بأن���ھ إفص���اح ع���ن إرادة منف���ردة یص���در ع���ن س���لطة   

ی�����ة وال یل�����زم أن یك�����ون اإلفص�����اح ع�����ن اإلدارة     إداری�����ة ویرت�����ب أث�����ارًا قانون  

ص���ریحًا ب���ل ق���د یك���ون ض���منیًا یس���تفاد م���ن الس���كوت فیعتب���ر ف���ي حك���م الق���رارات  

اإلداری���ة إمتن���اع الس���لطة اإلداری���ة ع���ن إتخ���اذ ق���رار ك���ان م���ن الواج���ب علیھ���ا          

  . 2إتخاذه وفقًا للقانون

یع������رف القض������اء اإلداري ف������ي مص������ر الق������رار اإلداري بأن������ھ إفص������اح     

ع���ن إرادتھ���ا الملزم���ة بقص���د إح���داث أث���ر ق���انوني مع���ین یك���ون ج���ائزًا          اإلدارة 

  .وممكنًا قانونًا بباعن عن المصلحة العامة 

وف������ي تق������دیري أن ھ������ذا التعری������ف ال یتس������م بالدق������ة ف������ي التعبی������ر ألن     

اإلفص����اح ال یك����ون إال ف����ي الق����رارات اإلداری����ة الص����ریحة أم����ا الض����منیة ف����ال      

لقانونی���ة كم���ا أن التعری���ف ق���د أھ���تم     یش���ملھا والت���ي تح���وز عل���ي نف���س القیم���ة ا     

بس����رد ش����روط ص����حة الق����رار اإلداري ول����م یھ����تم ب����إبراز خص����ائص الق����رار         

  .التي تمیزه عن العمل المادي اإلداري 

  : تعریف القرار اإلداري في القانون 

) 2(لق���د تص���دي المش���رع الس���وداني لتعری���ف الق���رار اإلداري ف���ي الم���ادة        

م الملغ�����ي 1996ي الس�����وداني لس�����نة م�����ن ق�����انون القض�����اء الدس�����توري واإلدار 

الق���رار اإلداري یقص���د ب���ھ الق���رار ال���ذي تص���دره أي جھ���ة        : ( وھ���و كم���ا یل���ي    

إداری���ة بوص���فھا س���لطة عام���ة بقص���د إح���داث أث���ر ق���انوني مع���ین یتعل���ق بح���ق أو   

                                                           
1

 .  313ماجد راغب الحلو ، الوجیز في القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص . د . 
2

 .  229عبد الغني بسیوني ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص . د. 
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وأج���ب أي ش����خص أو أش����خاص ویش����مل رف���ض الس����لطة اإلداری����ة أو إمتناعھ����ا   

  .  عن إتخاذ قرار كانت ملزمة قانونًا بإتخاذه

ث���م ج���اء تعری���ف الق���رار اإلداري ف���ي ق���انون القض���اء اإلداري الس���وداني          

الق���رار ال���ذي تص���دره أي جھ���ة  : (من���ھ كم���ا یل���ي  ) 3(م ف���ي الم���ادة 2005لس���نة 

بوص���فھا س���لطة عام���ة بقص���د إح���داث أث���ر ق���انوني مع���ین یتعل���ق بح���ق أو وأج���ب   

أي ش���خص أو أش���خاص ، ویش���مل رف���ض تل���ك الجھ���ات أو إمتناعھ���ا ع���ن إتخ���اذ   

  ) . ر كانت ملزمة قانونًا یإتخاذهقرا

ول����م یس����تند المش����رع الس����وداني ع����ن ھ����ذا ال����نھج فمن����ذ ص����دور ق����انون         

م الملغ����ي مت����واتر عل����ي أن س����كوت 1972المرافع����ات المدنی����ة الس����وداني لس����نة 

الجھ���ة اإلدری���ة أو إمتناعھ���ا ع���ن ال���رد أو الموافق���ة یعتب���ر ف���ي حك���م ق���رار إداري   

م���ن ق���انون  422اء اإلداري وفق���ًا للم���ادة یمك���ن الطع���ن فی���ھ باإللغ���اء أم���ام القض��� 

م الملغ���ي والت���ي قض���ت بأن���ھ یعتب���ر    1972المرافع���ات المدنی���ة الس���وداني لس���نة   

ف���ي حك���م الق���رارات اإلداری���ة رف���ض الس���لطات الغداری���ة أو إمتناعھ���ا ع���ن إتخ���اذ  

  .قرار كان من الواجب علیھا إتخاذه طبقًا للقوانین 

  

  :  تعریف القرار اإلداري في أحكام القضاء

لق����د ح����اول قض����اة المحكم����ة العلی����ا ف����ي الس����ودان التص����دي ف����ي أحكامھ����ا   

ولك����ن قض����اؤھا ف����ي ھ����ذا الش����أن ل����م یتخ����ذ    . لوض����ع تعری����ف للق����رار اإلداري  

منھج��ًا واح��دًا كم��ا أن��ھ ل��م یس��تقر عل��ي معی��ار مح��دد فت��ارة یأخ��ذ بمعی��ار ش��كلي             

یوس�����ع ف�����ي معن�����ي الق�����رار اإلداري وت�����ارة بمعی�����ار     وبص�����ورة مطلق�����ة مم�����ا   

  .  1ي ثم تارة أخري بمعیار مختلط غیر جامع ومانعموضوع

                                                           
1

  . وما بعدھا  38م ، ص 1991،  1سوداني ، طیوسف عثمان بشیر ، القرار اإلداري ، تعربفھ وإجراءات الطعن فیھ في القانون ال. 
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ف���أول محاول���ة لتعری���ف الق���رار اإلداري م���ا ج���اء ف���ي حك���م المحكم���ة العلی���ا   

م ف���ي قض���یة باش���ري س���لمان الط���اعن ض���د س���عد عب���د اللطی���ف    6/8/1973ف���ي 

  . 1المطعون ضده

مم���ا س���بق یتض���ح أن ك���ل تل���ك التص���رفات تك���اد متفق���ة تمام���ًا ف���ي وج���ود        

جم����اعي الم����نظم ال����ذي یھ����دف ف����ي المق����ام األول إل����ي تحقی����ق       ذل����ك النش����اط ال 

السیاس�����ة الحكومی�����ة بإش�����باع الحاج�����ات العام�����ة للم�����واطنین وتق�����وم الس�����لطات     

اإلداری���ة ف���ي س���بیل تحقی���ق ذل���ك الھ���دف إل���ي إس���تعمال س���لطاتھا المخول���ة لھ���ا          

  .بموجب القوانین 

  : قرارات دیوان العدالة للعاملین في الخدمة المدنیة العامة 

م كان���ت نتیج���ة واح���دة ھ���ي أن القض���اء الغ���داري ال ش���أن  2005ع���ام  قب���ل  

ل���ھ ب���القرارات اإلداری���ة الت���ي تص���درھا مج���الس المحاس���بة ألنھ���ا م���ن إختص���اص  

دی����وان العدال����ة للع����املین بالخدم����ة المدنی����ة وق����رارات ال����دیوان نھائی����ة بحك����م أن   

المش�����رع أراد ل�����بعض الق�����رارات أن تنتھ�����ي معالجتھ�����ا ف�����ي إط�����ار مع�����ین وال    

الطع����ن فیھ����ا أم����ام المح����اكم ، وق����د أص����در المش����رع ق����انون محاس����بة          یج����وز

م نھائی����ة الق����رارات واألحك����ام الص����ادرة بموج����ب أحك����ام  1976الع����املین لس����نة 

ال تخض�����ع الق�����رارات : من�����ھ ) 33(ھ�����ذا الق�����انون حی�����ث ج�����اءت ف�����ي الم�����ادة   

واألحك�����ام الص�����ادرة بموج�����ب ھ�����ذا الق�����انون ألي إج�����راءات بموج�����ب ق�����انون     

م أو أي ق������انون أخ������ر ،  1948المس������تخدمین لس������نة   المخ������دمین واألش������خاص 

والحج���ة ف���ي ذل���ك أن المش���رع ق���د أن ین���أي بھ���ذه األعم���ال م���ن رقاب���ة القض���اء ،    

وخاص���ة دع���اوي الم���وظفین ألن الق���رارات المتعلق���ة بوض���عھم ال���وظیفي ولك���ن        

م ل���م یع���د 2005بع���د ص���دور دس���تور ق���انون جمھوری���ة الس���ودان اإلنتق���الي لس���نة 

لق����رارات الص����ادرة م����ن دی����وان العدال����ة للع����املین الوض����ع كم����ا ھ����و بتحص����ین ا

م����ن ق����انون دی����وان العدال����ة   ) 10(بالخدم����ة العام����ة إذ أن����ھ وفق����ًا ل����نص الم����ادة    

                                                           
 م1973مجلة األحكام القضائیة . 1
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تك����ون ق����رارات ال����دیوان : (م 1999للع����املین بالخدم����ة العام����ة اإلتح����ادي لس����نة 

من���ذ ص���دورھا وال تنظرھ���ا المح���اكم ولك���ن بع���د ص���دور    نھائی���ة وواجب���ة التنفی���ذ  

م ق�����د ج�����اء ف�����ي الم�����ادة  2005الس�����ودان اإلنتق�����الي لس�����نة  دس�����تور جمھوری�����ة 

یخ���تص ال���دیوان ب���النظر والفص���ل ف���ي تظلم���ات الع���املین       : م���ا یل���ي  ) 139/2(

بالخدم����ة المدنی����ة القومی����ة وذل����ك دون المس����اس ب����الحق ف����ي اللج����وء للمح����اكم ،    

وبالت����الي ھنال����ك نص����یین ف����ي الق����انون یحص����ن الق����رارات م����ن نظرھ����ا ، ثانی����ًا    

ون���ص ف���ي الدس���تور كف���ل الح���ق ب���اللجوء للقض���اء والمح���اكم   بواس���طة المح���اكم ، 

ول���م یجع���ل ق���رار دی���وان العدال���ة للع���املین بالخدم���ة العام���ة نھائی���ًا وبالت���الي ھن���ا      

) 6/2(یوج���د تع���ارض ب���ین ن���ص ق���انوني وأخ���ر دس���توري وفق���ًا ل���نص الم���ادة         

م 1974م�����ن ق�����انون تفس�����یر الق�����وانین والنص�����وص العام�����ة الس�����وداني لس�����نة     

إذا تع���ارض أي ن���ص م���ن أي ق���انون م���ع حك���م م���ن أحك���ام    : (وت���نص كم���ا یل���ي  

وعل����ي ) الدس����تور تس����ود أحك����ام الدس����تور بالق����در ال����ذي یزی����ل ذل����ك التع����ارض  

م��ن ) 10(ھ��دي م��ن ھ��ذا النظ��ر یس��ود ال��نص الدس��توري ول��م تع��د أحك��ام الم��ادة         

م 1999ق�����انون دی�����وان العدال�����ة للع�����املین بالخدم�����ة العام�����ة اإلتح�����ادي لس�����نة      

وبالت����الي ل����یس م����ا یمن����ع م����ن رف����ع ال����دعوي أم����ام   محنص����ة لق����رارات ال����دیوان

قاض����ي محكم����ة اإلس����تئناف المخ����تص بنظ����ر الطع����ون اإلداری����ة ض����د ق����رارات   

  . الدیوان اإلتحادي أو الوالئي 

ویع����رف الق����رار اإلداري ف����ي إنجلت����را بأن����ھ الق����رار ال����ذي تتخ����ذه أح����دي     

ی���ة أو الجھ���ات اإلدری���ة الوطنی���ة ف���ي إنجلت���را أو تب���دأ ف���ي بع���ض إجرائت���ھ التمھید  

التنفیذی���ة وذك بمقتض���ي س���لطاتھا العام���ة المس���تمدة م���ن الق���وانین المدون���ة وم���ن       

التش���ریعات العام���ة اإلنجلیزی���ة طبق���ًا للوس���ائل القانونی���ة الس���لمیة مستش���ھدًا فیھ���ا       

ب���ذلك إح���داث أث���ر ق���انوني مع���ین یتن���اول المراك���ز القانونی���ة لألف���راد إنش���اءًا أو         
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ت���ي أنش���أت اإلدارة م���ن أجلھ���ا أو تنفی���ذ المھ���ام    تع���دیًال أو إلغ���اءًا تحقیق���ًا للغای���ة ال  

  .   1الملقاة علي عاتقھا رعایة للمصالح العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

  .  37م ، ص 1996،  1محمود حلمي ، القضاء اإلداري ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،ط. 



75 
 

  المطلب الثاني

  خصائص القرار االداري

ول م����ن ب����ادر بتعری����ف الق����رار االداري ھ����و مجل����س الدول����ة المص����ري     أ  

القض���یة م م���ن خ���الل حك���م محكم���ة القض���اء االداري ف���ي 1954وذل���ك ف���ي الع���ام 

وال����ذي ایدت����ھ المحكم����ة االداری����ة العلی����ا، حی����ث اص����بح تعری����ف       934/1954

افص���اح االدارة ف���ي ش���كل ال���ذي یح���دده الق���انون ع���ن ارادتھ���ا        (الق���رار االداري 

الملزم���ة بم���ا لھ���ا م���ن سلس���لة بمقتض���ى الق���وانین والل���وائح بقص���د اح���داث مرك���ز    

لی����ھ ابتغ����اء ق����انوني مع����ین مت����ى ك����ان ممكن����ًا وج����ائزًا قانون����ا وك����ان الباع����ث ع  

  .)1(مصلحة عامة

اه العدی���د م���ن فقھ���اء  ن���وتب ش���ھرتھھ���ذا التعری���ف وطفق���ت   ص���یتاع زوق���د   

الق�����انون ف�����ي الس�����نین االول�����ى، غی�����ر ان تط�����ور العم�����ل وارتف�����اع المس�����تقلین     

بالق�����انون االداري كش�����ف ع�����ن ض�����حالة التعری�����ف وتب�����دت معانی�����ة وكث�����رت       

  -:االنتقادات الموجھة الیھ والتي یمكن تلخیصھا في االتي

رارات ال�����وارد ف������ي التعری�����ف ینطب�����ق عل�����ى ق������    (ی�����ر االفص�����اح   عبان ت  

م����ع ان لھ����ا نف����س القیم����ة القانونی����ة    الص����ریحة وال یش����تمل قراراتھ����ا الض����منیة  

ع���د ھ���ذا  یفم���ثًال امتن���اع االدارة ع���ن اتخ���اذ ق���رار كان���ت ملزم���ة قانون���ًا باتخ���اذه       

ھ ني وق���د یك���ون ل���  ق���رار ض���م بمثاب���ة  –االمتن���اع  –التص���رف م���ن قب���ل االدارة   

ت���اثیر عل���ى مراك���ز االف���راد القانونی���ة ویتوج���ب الطع���ن فی���ھ رغ���م ان���ھ ل���م یك���ن        

  .)1(افصاحًا بل كان سلوك ضمنیًا

ھ����ذا التعری����ف ال یق����ف عن����د ح����د بی����ان المقص����ود ب����القرار االداري ب����ل        

تج����اوز ذل����ك عل����ى بی����ان ش����روط ص����حتھ ومش����روعیتھ م����ع ان الق����رار االداري  

االدارة اثن����اء  عبی����رنونی����ة بمج����رد ت یعتب����ر موج����ودًا م����ن الناحی����ة الفعلی����ة والقا    

                                                           
)1(

 .436ص  –القضاء االداري  –عبد الغني بسیوني عبد اهللا / د
)1(

 .م2005من قانون القضاء االداري لسنة ) 3(المادة 
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قیامھ���ا بوظائفھ���ا ع���ن ادارتھ���ا الملزم���ة حت���ى وان لح���ق بھ���ذا الق���رار عی���ب م���ن     

  .)2(تلك العیوب التي تجعلھ قابًال لالبطال

تل����ك بع����ض م����ن االنتق����ادات الت����ي وجھ����ت ال����ى التعری����ف ال����ذي ابت����دره      

الت���دقیق ھ���ا االث���ر ف���ي ان یتج���ھ الفق���ھ أي لة المص���ري والت���ي تك���ون ل���مجل���س الدو

  . دارياصر ومكونات القرار اإلفي تعریف جدید بتروضیة عن

ي والت���ي تمی���زه دارھ���ذا التعری���ف ف���ان خص���ائص الق���رار اإل تاسیس���ًا عل���ى   

  -:داریة القانونیة تبدو كما یليعن غیره من األعمال اإل

 عمل قانوني/داري القرار اإل - 

 عمل قانوني نھائي/اإلداري القرار  - 

 ر من سلطة اداریة وطنیة یصد/ اإلداري القرار  - 

 یصدر من االدارة المنفردة لالدارة / اإلداري القرار  - 

 یترتب اثارًا قانونیة معینة/ القرار االداري - 

ع���ن  وھ���ذا یمی���زه ) عم���ل ق���انوني (لق���رار االداري ھ���ي ان ا -:الخاص���یة االول���ى 

  .)1(اعمال االدارة المادیة االداریة وغیر االداریة

تخ���رج ) نھ���ائي(ي ان الق���رار االداري عم���ل ق���انوني  فھ��� -:ام���ا الخاص���یة الثانی���ة 

الق������رار االداري وتمی������زه ع������ن اعم������ال االدارة التحض������یریة ذل������ك ان الق������رار  

االداري النھ���ائي یك���ون ق���ابال للتنفی���ذ دون حاج���ة أي تایی���د او موافق���ة م���ن جھ���ة       

  .)2(اخرى

                                                           
)2(

 .438ص  –القضاء االداري  –عبد الغني بسیوني عبد اهللا / د
)1(

معینة  یشمل عمل االدارة المادیة واالداریة بان تقوم باغالق المحالت تنفیذًا الحكام القضائیة او ان تمنح احد الباحثین احصائیات او بیانات
 .او نشئ مدفعُا عامًا 

)2(
 . 16ص -م1983طبعة  –دار الفكر العربي  –دعوى االلغاء محاضرات في ال –محمد كامل لیلة / د
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یج���ب ان یص���در الق���رار م���ن س���لطة اداری���ة وطنی���ة عام���ة         -:الخاص���یة الثالث���ة 

زه ع���ن االعم���ال الت���ي تق���وم بھ���ا المؤسس���ات الخاص���ة مث���ل مؤسس���ات    حت���ى نمی���

  .)3(التعلیم الخاصة او الشركات الخاصة

وك���ذلك لیك���ون التمی���ز واض���حًا م���ن حی���ث ع���دم ش���مول الق���رارات الت���ي            

او تل���ك الت���ي تص���در م���ن الس���لطة ،)البرلم���ان(تص���در م���ن المؤسس���ات التش���ریعیة 

الق���رارات الت���ي تص���در م���ن   القض���ائیة بحك���م ان���ھ ال رقاب���ة قض���ائیة ف���ي مج���ال      

ل���ھ ط���رق قانونی���ة اخ���رى  ) البرلم���ان(ھ���اتین الس���لطتین والن ال���تظلم م���ن اعم���ال  

ام���ا ق���رارات  .مث���ل الطع���ن بع���دم دس���توریة الق���وانین الت���ي تص���در م���ن البرلم���ان   

  .وفقا لدرجات التقاضي المتاحة في كل دولة فھيالقضاء 

 )1(اداری����ةو الس����لطة التش����ریعیة ھ����ي جھ����ات غی����ر    أ،فالس����لطة القض����ائیة   

 داریین یخض����عون لل����نظم االداری����ة المتبع����ة  ن����إفیوان تطل����ب االم����ر وج����ود موظ 

ل���دي الس���لطة التنفیذی���ة وك���ذلك ھ���ذه الخاص���یة الثالث���ة للق���رار االداري تبع���ده ع���ن   

س�����فارات الق�����رارات واالعم�����ال الت�����ي تق�����وم بھ�����ا المنظم�����ات االجنبی�����ة مث�����ل ال  

جنبی���ة م���ن اعم���ال ف���ي    بدول���ة المق���ر او م���ا تق���وم ب���ھ المنظم���ات اال     المستض���افة

الدول����ة المض����یفة بحك����م انھ����ا جھ����ات اجنبی����ة تحكمھ����ا نظ����م وقواع����د الق����انون        

  .)2(الدولي والبروتكوالت والمواثیق الدولیة المتعارف علیھا

للق����رار االداري فان����ھ یص����در ب����ارادة االدارة منف����ردة    -:ام����ا الخاص����یة الرابع����ة 

دتین ول���یس معن���ى ذل���ك ان راال���ذي ال ی���تم اال بإلتق���اءإو) العق���د(وھ���ذه تمی���زه ع���ن 

الق���رار االداري یج���ب ان یص���در م���ن ش���خص مق���رر واح���د اذ یمك���ن ان یص���در     

  .)3(من ھیئة مكونھ من اكثر من شخص

                                                           
)3(

 . 215ص  –م 2005 –مجلة االحكام القضائیة السودانیة 
)1(

 . 279ص –مرجع سابق  –القضاء االداري  - ماجد راغب الحلو/ د
)2(

 . 263ص –م 2009طبعة  –منشاة المعارف باالسكندریة  –دعوى الغاء القرار االداري  –عبد العزیز عبد المنعم خلیفة / د
)3(

 . 179ص –مرجع سابق  –القانون االداري  –محمد علي الخالیلھ / د
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كم����ا ھ����و الح����ال ف����ي الق����رارات الت����ي تص����درھا مج����الس االدارات ف����ي         

الھیئ������ات العام������ة ذات الط������ابع االداري م������ن الجامع������ات الحكومی������ة وغیرھ������ا 

  .المنشاة بموجب قوانین

للق����رار االداري ھ����ي ان����ھ ال یمك����ن اعتب����اره ق����رارًا     -:م����ا الخاص����یة االخی����رة ا

اداری���ًا اال اذا ك���ان م���ن ش���انھ اح���داث اث���ر ق���انوني مع���ین ، ك���ان ینش���ئ او یع���دل    

او یلغ����ي مرك����ز م����ن المراك����ز القانونی����ة وب����ذلك ف����ان االج����راءات واالعم����ال         

  .التحفیزیة السابقة التخاذ القرار وكذلك اجراء مثل الوصیة

تعتب���ر ق���رارات  و التوجی���ھ او االش���عار واب���داء الرغب���ة او التبلی���غ ھ���ذه ال    ا  

ر عل����ى المرك����ز الق����انوني الق����ائم وایض����ا ھن����اك بع����ض اداری����ة لكونھ����ا ال ت����ؤثر

االج����راءات الت����ي تك����ون الحق����ھ بص����دور الق����رار وال تعتب����ر ق����رارات اداری����ة       

رار بحك���م انھ���ا ال ت���اثیر لھ���ا عل���ى المرك���ز الق���انوني للش���خص المق���رر م���ن الق���       

االص����لي فمث����ل االع����الن ع����ن الق����رر الص����ادر او اج����راءات تنفی����ذ الق����رار ھ����ذا  

لیس��ت بق��رارات اداری��ة وبالت��الي ال یج��وز الطع��ن فیھ��ا ام��ام القض��اء فق��د قض��ت          

  .المحكمة العلیا في قضیة

وزارة التخط�����یط العمران�����ي واخ�����رین / ض�����د/وف�����اء حس�����ن عل�����ى حام�����د   

  . م229/2009/ط أ س/بالقرم م ع

مراك���ز االش���خاص ال  القرار س���ابق ح���دد  ب���ص���ادر باالزال���ة تنفی���ذ   ب���ان الق���رار ال 

الطع����ن یك����ون ف����ي الق����رار االص����لي ال����ذي ح����دد مراك����ز  یج����وز الطع����ن فی����ھ ، 

  .)1(االشخاص

ھ����ذا یؤك����د ان ام����ر االزال����ة الص����ادره م����ن االدارة ج����اء كتنفی����ذ لق����رار          

س���ابق قض���ي بازال���ة المب���اني وبالت���الي ف���ان ق���رار االدارة االخ���ر یع���د م���ن قبی���ل      

  .العمال المادیة التي تقوم بھا االدارة تنفیذ القرار سابق في الصدورا

                                                           
)1(

 251ص  –م 2009 –مجلة االحكام القضائیة السودانیة 
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ویتض����ح م����ن ذل����ك أن أھ����م م����ا یمی����ز الق����رار الغ����داري ع����ن غی����ره م����ن      

الق����رارات ص����دوره م����ن جھ����ة إداری����ة أي ذات شخص����یة إعتباری����ة یخ����ول لھ����ا    

الق����انون مباش����رة الوظیف����ة اإلداری����ة وأن تك����ون تل����ك الجھ����ة ذات س����لطة عام����ة   

، یش����ترط ت����وافر ك����ل تل����ك الش����روط انون س����لطة إص����دار الق����راراتلھ����ا الق����یخو

  . مجتمعة حتي یكون القرار قرارًا إداریًا 
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  المبحث الثاني

  اركان القرار االداري

اري مجموع������ة م������ن العناص������ر الش������كلیة    یقص������د بارك������ان الق������رار االد    

الق�����رار س�����لیمًا وص�����حیحًا یك�����ون  لك�����ي الموض�����وعیة والت�����ي یج�����ب توافرھ�����او

  .هرومنتجًا ألثا

ف���القرار االداري الس���لیم یج���ب ان یص���در م���ن س���لطة مختص���ة وان یك���ون       

 هر ص���دوریب���رند عل���ى س���بب توموض���وعًا ویس��� ش���كًالمطابق���ًا للق���انون واالنظم���ة 

ویك���ون الھ���دف م���ن وراء اص���داره تحقی���ق مص���لحة عام���ة ف���ان تخل���ف أي م���ن       

اتف����ق الفق����ھ عل����ى الق����رار معیب����ًا ویمك����ن طل����ب الغائ����ھ ، و ھ����ذه االرك����ان ص����ار

وان اختل���ف ف���ي ترتیبھ���ا م���ن    )1(ی���د ارك���ان الق���رار االداري بخمس���ة ارك���ان   تحد

ب ارك���ان الق���رار االداري عل���ى ی���رتتق���دیم والت���اخیر وم���ن جانب���ا فض���لنا ت حی���ث ال

  -:النحو التالي

 .ركن االختصاص - 

 ركن السبب - 

 ركن المحل  - 

 ركن الشكل  - 

 ركن الغایة او الباعث - 

مطال����ب ن����رى دور  تن����اول باالدراس����ة  ھ����ذه االرك����ان م����ن خ����الل خمس����ة   

  .  1إرادة اإلدارة إلصدار القرار كل منھا في تحریك

  

  

  
                                                           

)1(
 541ص  –مرجع سابق  –الوجیز في القانون االداري  –سلیمان محمد الطماوي / د

1
  . 545إلداري ، مرجع سابق ، ص سلیمان محمد الطماوي ، الوجیز في القانون ا/ د . 



81 
 

  المطلب االول

  ركن االختصاص

یعتب�������ر رك�������ن االختص�������اص م�������ن اھ�������م ارك�������ان الق�������رار االداري و         

الملكی���ة القانونی���ة المتاح���ة    أواالختص���اص ف���ي ھ���ذا الص���عید یقص���د ب���ھ الق���درة      

  .)1(لالدارة لمباشرة عمل اداري معین

. قانونی���ة بھ���ذا المعن���ى تقاب���ل فك���رة االھلی���ة ف���ي الق���انون الخ���اص والق���درة ال  

بع���ان م���ن اص���ل واح���د ھ���و المق���درة عل���ى اتی���ان       ك���رتین تنذل���ك ان ك���ل م���ن الف  

  .)2(تصرف تكون لھ نتائج قانونیة

ع����رف االختص����اص عل����ى ان����ھ ص����الحیة رج����ل االدارة للقی����ام بم����ا عھ����د    

  .)3(بینھا القانونالیھ بھ الحدود الموضوعیة والمكانیة والزمانیة التي 

ت ع�������دم ف�������داري المص�������ریة وعرتص�������دت محكم�������ة القض�������اء اإل كم�������ا  

ان���ھ ع���دم الق���درة عل���ى مباش���رة عم���ل ق���انوني مع���ین جعل���ھ    :االختص���اص بقولھ���ا

  .)4(المشرع من سلطة ھیئة اخرى

االص����ل ان المش�����رع ھ�����و ال�����ذي یح����دد االختص�����اص لمختل�����ف الھیئ�����ات     

ص ھ���ي الت��ي تع���ین الھیئ���ات  االداری��ة وعل���ى ھ��ذا االس���اس ف���ان قواع��د االختص���ا   

العام��ة عل��ى الب��ت ف��ي الموض��وعات المطروح��ة امامھ��ا والت��ي ت��دخل ف��ي نط��اق          

  .اختصاصھا

واالختص�������اص بص�������فة عام�������ة ق�������د یك�������ون اختصاص�������ًا شخص�������یًا او       

  . )1(موضوعیًا كما انھ یرتبط بالمكان والزمان

یعن���ي تحدی���د الھیئ���ات واالف���راد ال���ذین یحق���ق لھ���م دون    : االختص���اص الشخص���ي

رھم ان یباش����روا االعم����ال االداری����ة وف����ي ھ����ذه الحال����ة ل����یس لھ����ذا الف����رد او غی��� 

                                                           
)1(

 .وما بعدھا  192ص  –مرجع سابق  –القانون االداري  –محمد علي الخالیلھ / د
)2(

 . 351ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –ماجد راغب الحلو / د
)3(

 . 546ص  –مرجع سابق  –الوجیز في القانون االداري  –سلیمان محمد الطماوي / د
)4(

 .  546ص  –مرجع سابق  -القضاء االداري –بسیوني عبد اهللا عبد الغني / د
)1(

 546ص –مرجع سابق  –الوجیز في القانون االداري  –سلیمان محمد الطماوي / د
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 إالالھیئ���ة ان یق���وم بتف���ویض م���ا ان���یط ب���ھ م���ن اعم���ال أي ف���رد او جھ���ة اخ���رى       

  .وفقًا لضوابط القانون

ي ان تك���ون االعم���ال االداری���ة الت���ي یكل���ف بھ���ا  فیعن��� : االختص���اص الموض���وعي

م�����ن ن یتع�����داھا ال�����ى غیرھ�����ا العض�����و االداري مح�����ددة س�����لفًا وال یج�����وز ل�����ھ ا 

معیب���ًا، فنج���د م���ثًال ف���ي اط���ار الھیئ���ة االداری���ة الواح���دة    یف���ًاك���ان تعر إالعم���ال األ

یك����ون ھن����اك تفس����یر العب����اء العم����ل وفق����ًا ل����درجات الم����وظفین وف����ي ظ����ل ھ����ذا 

التقس��یم یح��دد لك��ل موظ��ف المھ��ام الت��ي یح��ق ل��ھ القی��ام بھ��ا ول��ذا یك��ون الموظ��ف         

ذ تع����دي عل����ى مھ����ام او ق����ام باعم����ال  ف����ي حال����ة ع����دم اختص����اص موض����وعي ا 

  .لیست من اختصاصھ وھو ما اصطلح على تسمیتھ بالوصف الوظیفي

یعن���ي تحدی���د دائ���رة المس���ئولیة االداری���ة المكانی���ة الت���ي        : االختص���اص المك���اني 

یباش���ر رج���ل االدارة العم���ل داخ���ل محطھ���ا ك���ل الح���دود الجغرافی���ة لدول���ة ف���ي          

مقاطع�������ات او المحافظ�������ات  حال�������ة رؤس�������اء ال�������دول والح�������دود الجغرافی�������ة لل   

  .والمحلیات بالنسبة للعاملین في ھذه الوحدات

وذل���ك عن���د م���ا ی���تم تحدی���د فت���رة زمنی���ة لرج���ل االدارة        : االختص���اص الزم���اني 

ان یباش���ر عمل���ھ خاللھ���ا وان ینج���ز المھم���ة داخ���ل ھ���ذه القی���د الزمن���ي وبالت���الي        

 ف���ان عی���ب ع���دم االختص���اص ھ���و العی���ب الوحی���د م���ن عی���وب الق���رار االداري        

  .ارتباطًا بالنظام العام 

وخالص���ة الق���ول أن قواع���د اإلختص���اص م���ن النظم���ا الع���ام وبالت���الي ف���إن       

عی�����ب ع�����دم اإلختص�����اص ھ�����و العی�����ب الوحی�����د م�����ن عی�����وب الق�����رار اإلداري    

  . إرتباطًا بالنظام العام 
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  المطلب الثاني

  ركن السبب

تحكم ال تص����در ع����ن الھ����وى وال����أدارة یج����ب الق����رارات الص����ادرة م����ن اإل  

ص������حیحة وواقع������ة تب������رر     س������باب ألى إن تس������تند أنم������ا یج������ب   إالتس������لط و وأ

  .)1(اتخاذھا

ص���دار إل���ى إو القانونی���ة الت���ي ت���دفع أداري ھ���و الحال���ة الواقعی���ة وس���بب الق���رار اإل

الق���رار فتحم���ل ص���دار إن الس���بب ھ���و حال���ة موض���وعیة تح���دث قب���ل   أالق���رار أي 

  )2(.هصدارإدارة على اإل

ن فق���د یب���دو ف���ي ش���كل عم���ل     ورك���ن الس���بب ع���ادة یتخ���ذ اح���دى ص���ورتی       

الطبیع�����ة ك�����الزالل  االنس�����ان او م�����ن بیان�����ات  م�����ادي س�����واء ك�����ان ذل�����ك بفع�����ل 

والب����راكین فتج����د االدارة نفس����ھا ملزم����ة التخ����اذ الت����دابیر والق����رارات الالزم����ة       

واقع��ة بش��روط   یمث��للحمای��ة الن��اس وق��د یك��ون الس��بب ف��ي ص��ورة عم��ل ق��انوني       

یم���ة تس���تلزم الت���دخل لمحاس���بة  ع���د جریكارتك���اب اح���د الم���وظفین عم���ًال  )2(معین���ة

  .للحفاظ على حسن سیر الموظف

م���ا تق���وم  ذكر س���بب قراراتھ���ا حین ت���ن أدارة لیس���ت ملزم���ة ب��� أن اإلص���ل األ  

س����تجد نفس����ھا تح����ت قام����ت ب����ذكر االس����باب  اذإذل����ك فانھ����ا وم����ع  )4(بإص����دارھا

  . طائلة الرقابة القضائیة للتاكد من مشروعیة السبب

ن الق���رار االداري الب���د م���ن ان   وف���ي موض���وع الس���بب ك���ركن م���ن ارك���ا       

حس����ب الق����رار االداري ام����ر یتعل����ق بش����كل الق����رار " الس����بب"نمی����ز بین����ھ وب����ین 

بمعن��ى ان��ھ اج��راء ش��كلي یتمث��ل ف��ي س��رد الحیثی��ات واالس��باب الت��ي بن��ي علیھ��ا            

ور الق���رار ص���دالق���رار ام���ا س���بب الق���رار فھ���و ام���ر موض���وعي واقع���ي یس���بق        

                                                           
)1(

 .  630ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –عبد الغني بسیوني عبد اهللا / د
)2(

 .  393ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –ماجد راغب الحلو / د
)2(

 . مرجع سابق  –القانون االداري  –خضر عبد المولى علي / د
)4(

 .  543ص  –مرجع سابق  –الوجیز في القانون االداري  –سلیمان محمد الطماوي / د
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ت ان رك���ن الس���بب ھ���و رك���ن مس���تقل   الثاب���،  )1(ویب���رر ت���دخل االدارة الص���راره 

  )2(من اركان القرار االداري

  .یتضح من ذلك أن العیب المالزم لھذا الركن ھو عیب السبب   

    

                                                           
)1(

 220ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –ماجد راغب  الحلو /د
)1(

 542ص  –مرجع سابق  –الوجیز في القانون االداري  –سلیمان محمد الطماوي / د
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  المطلب الثالث

  ركن المحل

ث����ر الق����انوني  ن����ھ األأداري بع الفق����ھ عل����ى تعری����ف مح����ل الق����رار اإل  جم����أ  

داري اإلأن مح����ل الق����رار داري بمعن����ى لمباش����ر ال����ذي یترت����ب عل����ى الق����رار اإل ا

  .)1(فرادھا لألیحددھو موضوع القرار المتمثل في المراكز القانونیة التي 

فق���رار الفص���ل یك���ون    ،داري بمحل���ھوف���ي الغال���ب ی���رتبط اس���م الق���رار اإل      

بع����اد لتع����ین یك���ون الموظ����ف وھك����ذا ق����رار اإل وق����رار ا ،محل���ھ فص����ل الموظ����ف 

  .)2(بعاد االجنبيإیكون محلھ 

یك����ون  نأداري یج����ب ل����ى الق����رار اإل ق����انوني ال����ذي یترت����ب ع  ث����ر الواأل  

ن موظ��ف ف��ي وظیف��ة لیس��ت ش��اغرة یع��د ق��رارًا       یتعی��و مض��منًا ف��القرار ب أج��ائزًا 

  .)3(معیبًا في محلھ وذلك لعدم امكانیة تطبیقھ من الناحیة العلمیة

ع����د یك����ذلك الق����رار ال����ذي یخ����الف القواع����د القانونی����ة او المب����ادئ العام����ة      

حل���ھ وذل���ك الس���تحالة تحقیق���ھ م���ن الناحی���ة ق���رار مخ���الف لمب���دأ المش���روعیة ف���ي م

  .القانونیة

ویختل���ف االث���ر الق���انوني للق���رار االداري ب���اختالف ن���وع الق���رار، وم���ا اذا       

ك���ان الق���رار تنظیم���ًا او ق���رارًا فردی���ًا ف���القرار التنظیم���ي یتض���من قواع���د عام���ة        

م���ة لك���ل م���ن تنطب���ق علی���ھ  ث���م فھ���و ی���ؤثر ف���ي مراك���ز قانونی���ة عا ددة وم���ن ح���وم

  .  قانونیةالقواعد ال

 قانونی���ة اك���ز عام���ة ول بالجامع���ات ی���ؤثر ف���ي مر  ب���رف���ع مع���دل الق قص���د ب  

تنطب�����ق عل�����یھم  ال�����ذینالجامعی�����ة  لك�����ل الط�����الب ال�����ذین س�����یلتحقون بالدراس�����ة  

او اشخاص����ا مح����ددین  الق����رار الف����ردي وال����ذي یخاط����ب شخص����اً   الش����روط ام����ا

                                                           
)1(

 .  295ص –مرجع سابق  –القضاء االداري  –نواف كنعان / د
)2(

 .  215ص  –مرجع سابق  –القانون االداري  –محمد علي الخالیلھ / د
)3(

 . 547ص  –مرجع سابق  –الوجیز في القانون االداري  –سلیمان محمد الطماوي / د
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أو األش����خاص المعنی����ین دون ب����ذواتھم فیك����ون اث����ره الق����انوني مح����دد بالش����خص  

  .)1(او القرار بانھاء الخدمة سواھم كقرار نقل موظف او ترقیتھ

خالص���ة الق���ول أن العی���ب ال���ذي ی���الزم رك���ن المح���ل ھ���و عی���ب مخالف���ة           

الق����انون أو عی����ب المح����ل ھ����و أكث����ر أوج����ھ إلغ����اء الق����رار اإلداري م����ن الناحی����ة  

  . العملیة 

   

                                                           
)1(

 216ص  –مرجع سابق  – القانون االداري –محمد علي الخالیلھ / د
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  المطلب الرابع

  ركن الشكل

راءات ج����أم����ا اإلرجي ل����ھ ، داري المظھ����ر الخ����ایقص����د بش����كل الق����رار اإل  

إص�����دار ا ف�����ي ھ�����تباعھ�����ا والتقی�����د ب إدارة فھ�����ي الخط�����وات الواج�����ب عل�����ى اإل  

  .داریةالقرارات اإل

فص����اح أو مقی����دة بش����كل مع����ین ف����ي اإل   دارة غی����ر ملزم����ة  أن اإلص����ل األ  

  .)1(صدار قرارھاأتباع شكل معین في إرادتھا ما لم یامرھا المشرع بإعن 

ذا ص���درت مم���ن یمل���ك الح���ق    إال إعة وعندئ���ذ ال تك���ون الق���رارات مش���رو     

اءات ج���رإتخ���اذ اإلو الص���ورة الت���ي رس���مھا الق���انون ب   أص���دارھا وبالش���كل  أف���ي 

ًا و داري معنوی�����أن یك�����ون الق�����رار اإل دارة ب�����المق�����رره فالمش�����رع ق�����د یل�����زم اإل  

راء جھ���ات معین���ة قب���ل ص���دره كجھ���ات فنی���ة  أب��� و ق���د یلزمھ���ا لإلس���تئناسأمس���ببًا 

داري الح����االت اال یك����ون الق����رار اإل لك����ممث����ل تولھ����ذا وف����ي  ستش����اریة م����ثًالإو أ

رت�����ب عل�����ى  مش�����روعًا اال اذا اس�����توفى الش�����كل واالج�����راء المطل�����وبین وق�����د یت   

أن ج����راء إتب����اع اإلدارة لقواع����د الش����كل واإل ن مخالف����ة ذل����ك بط����الن الق����رار ، إ  

ص����در الق����رار بع����د بح����ث ي إوالت����روي ف���� ف����ي الترتی����بمامھ����ا المج����ال أض����ع ت

رع واالرتج����ال وف����ي ذل����ك تس����ي حال����ة م����ن الودراس����ة ب����دًال م����ن ان تص����در ف���� 

ض���مان لحس���ن س���یر االدارة وتقوی���ة وتحص���ین للق���رار م���ن االبط���ال او االلغ���اء       

ك�����ذلك ف�����ان احت�����رام االدارة لقواع�����د الش�����كل ی�����وفر ض�����مانھ لص�����الح االف�����راد    

  .1وحقوقھم وحریاتھم

اذن قواع�����د الش�����كل تكم�����ن اھمیتھ�����ا ف�����ي كونھ�����ا تھ�����دف ال�����ى حمای�����ة          

  . 2حة الخاصة معًاالمصلحة العامة والمصل

    

                                                           
)1(

 545ص –مرجع سابق  –الوجیز في القانون االداري  –سلیمان محمد الطماوي / د
1

  . 100م ، ص 2005،  1أحمد عبد العظیم عبد القادر ، القرا اإلداري ، ط. 
2

  . 546ص –مرجع سابق  –الوجیز في القانون االداري  –سلیمان محمد الطماوي / د. 
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  المطلب الخامس

  ركن الغایة

رك���ن الغای���ة او الغ���رض او الباع���ث ، ھ���و النتیج���ة النھائی���ة الت���ي یس���عى          

  .)1(رجل االدارة لتحقیقھا

فالغای����ة م����ن ق����رار االدارة بازال����ة المب����اني االیل����ة للس����قوط ھ����ي حمای����ة         

حاج���ة ارواح وممتلك���ات االف���راد والغای���ة م���ن ق���رار االدارة تع���ین موظ���ف ھ���ي     

االدارة ل����ھ الداء خدم����ة عام����ة ف����ي مج����ال تخصص����ھ ض����مانًا الس����تمرار س����یر     

  .المرافق العام بانتظام

فیج����ب ان تك����ون الغای����ة م����ن وراء اص����دار أي ق����رار اداري ھ����ي تحقی����ق   

المص���لحة العام���ة، وھ���ذه المص���لحة العام���ة ق���د یك���ون لھ���ا م���دلول واس���ع ال یح���دد  

ارة ال���ى القاع���دة ب���ان ال   المش���رع تحقی���ق غای���ة معین���ة وھن���ا یخض���ع رج���ل االد     

یھ���دف ف���ي جمی���ع اعمال���ھ اال لتحقی���ق مص���لحة عام���ة ف���اذا م���ا خ���رج ع���ن ھ���ذه        

ل����ھ او لغی����ره او االنتق����ام او تحقی����ق  يع شخص��� ف����القاع���دة وس����عي ال����ى تحقی����ق ن 

ویك���ون . )2(غ���رض سیاس���ي فان���ھ ب���ذلك یك���ون ام���ام حال���ة مجانی���ة لص���الح الع���ام    

  .بذلك قد انحرف بالسلطة او اساء استخدامھا

م����ا اذا ت�����ولى المش����رع المھم�����ة وق�����ام بتخص����یص الھ�����دف او االھ�����داف    ا  

الم���راد تحقیقھ���ا م���ن اتخ���اذ الق���رار االداري ف���ان رج���ل االدارة یك���ون ام���ام حال���ة    

تخص����ص االھ����داف وب����ذلك یك����ون مقی����دًا ف����ي اص����دار ق����راره ب����احترام ارادة         

المش���رع ف���اذا م���ا س���عى رج���ل االدارة ال���ى تحق���ق ھ���دف اخ���ر غی���ر ال���ذي اراده      

  .)1(لو كان في اطار المصلحة العامة فان قراره یكون معیبًاالمشرع و

    

                                                           
)1(

 548ص  –مرجع سابق  –الوجیز في القانون االداري  –لطماوي سلیمان محمد ا/د
)2(

 222ص  –مرجع سابق  –القانون االداري  –محمد علي الخالیلھ / د
)1(

 549ص –مرجع سابق  –الوجیز في القانون االداري  –سلیمان محمد الطماوي /د
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  المبحث الثالث

  عیوب القرار االداري

  المطلب االول

  عیب عدم االختصاص

مش����رع الس����وداني تعری����ف لعی����ب ع����دم اإلختص����اص كم����ا ل����م  ل����م یق����دم ال  

تص���اص البس���یط ف���ي الحك���م     خیمی���ز ب���ین ع���دم اإلختص���اص الجس���یم وع���دم اإل      

ھمی���ة لكون���ھ العی���ب الوحی���د م���ن عی���وب االلغ���اء      أ ختص���اص م���ن ورغ���م م���ا لإل 

  .)1(المتصل بالنظام العام

ختص�����اص ت محكم�����ة القض�����اء اإلداري المص�����ریة عی�����ب ع�����دم اإل ف�����عر  

ن���ھ ع���دم الق���درة عل���ى مباش���رة عم���ل ق���انوني مع���ین جعل���ھ المش���رع م���ن س���لطة    أب

  .)2(و فرد اخرأھیئة 

ھ ص���درتأن یك���ون الق���رار أن���ھ أختص���اص عل���ى عی���ب ع���دم اإلكم���ا ع���رف   

ص���داره وع���دم الص���الحیة ق���د   إص���الحیة  ًاقانون���لھ���ا داری���ة غی���ر مخول���ھ   إجھ���ة 

و ف���ي موض���وع الق���رار ، او ف���ي   ،أیك���ون مرجعھ���ا ف���ي ش���خص مص���در الق���رار    

  . صدارهإمكان او زمان 

ذا ك�����ان ال إختص�����اص ویعتب�����ر الق�����رار اإلداري مش�����وب بعی�����ب ع�����دم اإل  

  .)4(یدخل في نطاق وحدود صالحیات الشخص الذي اصدره قانونًا 

الفق����ھ وھ����ي االختص����اص  ختص����اص وحس����ب م����ا ت����واتر علی����ھ ع اإلن����واأ  

االختص����اص المك����اني واالختص����اص    ،ختص����اص الموض����وعي الشخص����ي ، اإل

الزم���اني، وھن���ا تج���در االش���ارة ال���ي ان عی���ب ع���دم االختص���اص ق���د ی���الزم أي       

م الموظ���ف یك���ون ع���دم االختص���اص شخص���یًا ك���ان یق���و    فق���طم���ن ھ���ذه االن���واع  

ختص���اص  م وظیفت���ھ ویك���ون ع���دم اإل   م���ن مھ���ا   یسباص���دار ق���رار ف���ي ش���أن ل���    

                                                           
)1(

 . 57یوسف عثمان بشیر ، القرار اإلداري ، مرجع سابق ، ص  
)2(

 . 350ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –د راغب الحلو ماج/ د
)4(

 . 208ص –مؤسسة القضاء االداري  –معوض عبد التواب / ود –یسن عمر یوسف / د
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موض����وعیًا ب����ان یك����ون الموض����وع ال����ذي تص����دي ل����ھ الموظ����ف واص����در فی����ھ     

الق���رار خ���ارج نط���اق مس���ئولیة كم���ا ق���د یك���ون ع���دم االختص���اص مكانی���ًا وذل���ك       

عن���دما یتج���اوز مص���در الق���رار دائ���رة مس���ئولیتھ المكانی���ھ وفق���ًا للتنظ���یم االداري      

ختص����اص زمانی����ًا عن����د م����ا تك����ون مھم����ة    الس����ائد واخی����رًا ق����د یك����ون ع����دم اال   

الموظ��ف ف��ي التقاض��ي م��ع االم��ر مقی��دة بفت��رة زمنی��ة ویص��در ص��داره االقض��اء          

لك���ن الفت���رة او ذل���ك ال���ذي یص���در الق���رار ف���ي وق���ت یك���ون فی���ھ ق���د انتھ���ت م���دة      

  .عملھ

ف�������ي عی�������ب ع�������دم   لفق�������ھ والقض�������اء االداري ب�������ین ن�������وعین ا ف�������رقوی  

یبل������غ فی������ھ ع������دم  ع������دم االختص������اص الجس������یم حی������ث   -:االختص������اص ھم������ا

االختص����اص مبلغ����ًا جس����یمًا یص����ل ال����ى الق����رار االداري ال����ى درج����ة االنع����دام      

غ الجس���یم معیب���ًا  ل���اب الس���لطة وع���دم االختص���اص ھ���ذا المب  غتص���ویطل���ق علی���ھ ا

  .)1(وقابًال لاللغاء اذا ما طعن فیھ امام القضاء االداري

م اال ان���ھ یوج���د معی���ار دقی���ق یمك���ن بموجب���ھ تحدی���د م���ا اذا ك���ان عی���ب ع���د     

االختص����اص ال����ذي یم����س الق����رار االداري عیب����ًا جس����یمًا ام بس����یطًا اذ ان تق����دیر  

درج���ة جس���امة العی���ب انم���ا یع���ود للقاض���ي االداري وفق���ًا لظ���روف و مالبس���ات       

  .)2(كل حالة على حده

رغ��م ان بع��ض الفقھ��اء ی��رون ان��ھ یمك��ن التفرق��ة ب��ین الن��وعین م��ن خ��الل            

عی����ب ع���دم االختص����اص  ش���بھ وج����ود االختص���اص الس����لیم بحی���ث تك����ون ام���ام     

الجس����یم اغتص����اب الس����لطة اذا انع����دمت ھ����ذه التھم����ة كم����ا ل����و ص����در الق����رار        

االداري م����ن ف����رد ع����ادي م����ن غی����ر الم����وظفین او م����ن موظ����ف لیس����ت ل����ھ أي   

ص���لة باص���داره او تعل���ق االم���ر بم���ا یخ���رج م���ن اختص���اص الس���لطة االداری���ة          

                                                           
)1(

 .  581ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –عبد الغني بسیوني عبد اهللا / د
)2(

 .  250ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –نواف كنعان / د
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 بص���فة عام���ة ام���ا اذا وج���دت ھ���ذه الجھ���ة وث���ار الش���ك ح���ول ص���حة االختص���اص 

  .)1(فان االمر یشمل بعیب عدم االختصاص البسیط

الس����مة الظ����اھرة ف����ي ھ����ذه التفرق����ة م����ا ب����ین عی����ب ع����دم االختص����اص           

وع����دم االختص����اص البس����یط ھ����ي االم����ر ال����ذي یترت����ب عل����ى الق����رار    ،الجس����یم

االداري ف����ي حال����ة عی����ب ع����دم االختص����اص الجس����یم اذ ان����ھ وف����ي ھ����ذه الحال����ة  

رد باط����ل وبالت����الي ف����ان مث����ل ھ����ذا  یك����ون الق����رار االداري مع����دومًا ول����یس مج���� 

ف��ع الطع��ن ب��ل یج��وز الطع��ن فی��ھ رغ��م ف��وات       رالق��رار ال یتمت��ع بحص��انة میع��اد    

  .)2(المعیاد لكونھ فاقدًا للصفة االداریة

وب بعی���ب ع���دم االختص���اص اذا ص���در بن���اء   ش���ویعتب���ر الق���رار االداري م   

ل���م  عل���ى تف���ویض باط���ل او حل���ول مخ���الف للق���انون ویعتب���ر التف���ویض ب���اطًال اذا   

حك�����ام التف�����ویض والقی�����ود والض�����وابط ال�����واردة فی�����ھ والخاص�����ة      أت�����راع فی�����ھ  

بموض����وع التف����ویض وم����ن یح����وز التف����ویض الی����ھ وم����دة التف����ویض وش����روط        

  .مباشرتھ

والتف�����ویض ھ�����و ان یعھ�����د االداري ب�����بعض اختصاص�����اتھ بص�����فة موقت�����ھ   

  )3(-:سیھ ویشترط لصحة التفویض ما یليمرؤو

ف����ي مباش����رة اختص����اص  یرھ����اال یج����وز الي جھ����ة اداری����ة ان تف����وض غ  .1

ب����ذلك ویش����ترط ف����ي ال����نص   لھ����ا دون االس����تناد ال����ى ن����ص تشریعییس����مح 

االذن ب���التفویض اال تق���ل قوت���ھ االلزامی���ة ع���ن مرتب���ة ال���نص ال���ذي یق���رر     

االختص���اص ف���ي الق���انون الع���ام بس���بب ح���ق شخص���یًا لص���احبھ ب���ل ھ���و         

ملكی��ة قانونی��ة تس��مح ل��ھ بالتص��رف عل��ى نح��و مع��ین م��ع م��ا یترت��ب عل��ى         

 .من اثار قانونیةذلك 

                                                           
)1(

 .  353ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –ماجد راغب الحلو / د
)2(

 .  353ص –مرجع سابق  –القضاء االداري  –ماجد ابن الحلو / د
)3(

 . 97ص  –التفویض االداري في القانون السوداني  –حسن عیسى الشیخ / د
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اذا وج����د ن����ص یس����مح ب����التفویض وج����ب ان یس����مح التف����ویض باص����دار        .2

ق����رار اداري م����ن االص����ل ال����ى المف����وض الی����ھ بش����ئ ق����رار التف����ویض         

 . تضمنھا ھذا النصویلتزم فیھ المفوض بالحدود التي 

كاف����ة اختصاص����ات االص����ل الن ذل����ك یع����د     لالتف����ویض ال یك����ون ش����امًال    .3

ھ�����ا ف�����التفویض وف�����ق القواع�����د  تن�����ازال ع�����ن الس�����لطة ول�����یس تف�����ویض ل  

االداري الس����لیمة یج����ب ان یك����ون جزئی����ًا أي ف����ي بع����ض االختصاص����ات   

 .ولیس فیما جمیعًا

ال یج�������وز للمف�������وض الی�������ھ ان یق�������وم ب�������دورة بتف�������ویض غی�������ره ف�������ي     .4

الی���ھ بطری���ق التف���ویض م���ا ل���م یس���مح ال���نص        أت���تاالختصاص���ات الت���ي  

ب�����ذلك اذا ان التف�����ویض یك�����ون ف�����ي االختصاص�����ات االص�����لیة للموظ�����ف  

 .)1(ولیس في االختصاصات المفوض فیھا

التف���ویض اج���راء موق���ت بطبیعت���ھ وذل���ك بمواجھ���ة ظ���روف العم���ل غی���ر         .5

العادی����ة واال تع����ین اع����ادة توزی����ع االختصاص����ات بص����فة دائم����ة ولھ����ذا       

 .یبطل التفویض اذا كان مترامیًا وغیر محدد المدة

ام���ا الحل���ول ف���ي االختص���اص فھ���و قی���ام اح���د اعض���اء الس���لطة االداری���ة           

مارس��ة كاف��ة اختصاص��ات عض��و اخ��ر م��ن اعض��اء ھ��ذه الس��لطة ق��ام ب��ھ م��انع         بم

وح����ال دون ممارس����ة االختصاص����ات وذل����ك بحك����م الق����انون ال ب����ارادة ص����احب   

  .االختصاص االصیل

فف����ي حال����ة التف����ویض یمك����ن للمف����وض ان یلق����ي تفویض����ھ ویس����رد س����لطة    

وك����ذا الح����ال یمك����ن یص����احب الس����لطة االص����لیة ف����ي حال����ة الحل����ول ان یس����یر      

  .1طاتھ كاملة بمجرد زوال المانع الذي لحق بھوسل

                                                           
)1(

 م1974من قانون تفسیر القوانین لسنة  17/3المادة 
1

  353ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –حلو ماجد راغب ال/ د. 
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أم���ا تطبیق���ات القض���اء الس���وداني ف���ي مج���ال عی���ب ع���دم االختص���اص یمك���ن ان    

  :نقدم لھا النماذج التالیة

  أحمد الجیلي بابكر/ ضد/قضیة لجنة مسجد الفكي خلیل   

وت���تلخص الوق���ائع ف���ي أن نائ���ب ال���والي ق���رر تخص���یص مش���روع الفك���ي      

بمس���جد الفك���ي خلی���ل محم���د     6،  5واق���ع ف���ي الس���اقیة   خلی���ل محم���د حج���ازي ال  

حج����ازي ب����الجریف كرك����وج وطل����ب ف����ي خطاب����ھ إل����ى م����دیر ع����ام مص����لحة          

الجیولوجی��ا باس��تخدام ماكین��ة ط��وب باس��م لجن��ة المس��جد ، كم��ا طل��ب من��ھ إلغ��اء           

  .أي تصدیقات سابقة على ھذا القرار

اجر تعط���ي م���ن ق���انون المن���اجم والمح���  ) 7(ق���ررت المحكم���ة العلی���ا أن الم���ادة     

اختص�����اص م�����نح الت�����رخیص إل�����ى ھیئ�����ة األبح�����اث الجیولوجی�����ة وق�����د حص�����ل   

الم���دعي عل���ى تص���دیق م���ن مص���لحة الجیولوجی���ا ول���یس م���ن اختص���اص ال���والي    

أن یوج��ھ بم��نح تص��دیق بش��أن أرض ھن��اك تص��دیق س��اري حولھ��ا ، ول��یس ھ��و          

الس�����لطة الت�����ي تلغ�����ي التص�����دیقات الس�����اریة حی�����ث ان ھ�����ذه الس�����لطة ھ�����ي بی�����د 

  .1من ھذا القانون) د/ 11(لوجیة بموجب المادة األبحاث الجیو

كم�����ا أرس�����ت المحكم�����ة العلی�����ا ذات المب�����دأ ف�����ي قض�����یة وال�����ي والی�����ة          

مجم����ع الش����یخ ط����ھ عل����ي المھ����ل ب����ان ل����یس لل����والة س����لطة       / ض����د/الخرط����وم 

م بممارس������ة س������لطة رئ������یس   1930بموج������ب ق������انون ن������زع الملكی������ة لس������نة     

یح����ل مح����ل ح����اكم  الجمھوری����ة ف����ي ن����زع ملكی����ة األراض����ي ذل����ك ان ال����والي ال 

اإلقل�����یم ال�����ذي ت�����م تفویض�����ھ لممارس�����ة ھ�����ذه الس�����لطة بموج�����ب ق�����انون الحك�����م   

م أن تف�����ویض س�����لطات رئ�����یس الجمھوری�����ة لحك�����ام   1980الالمرك�����زي لس�����نة 

                                                           
1

 .  132عامر محمد عبد المجید ، الوجیز ، مرجع سابق ، ص -
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م ال ینق�����ل لل�����والة 1980األق�����الیم بموج�����ب ق�����انون الحك�����م الالمرك�����زي لس�����نة   

  .1الحالیین

ب���ان عی���ب  إلی���ھ ف���ي بدایت���ھ الح���دیث ف���ي ھ���ذا المبح���ث بم���ا أش���رتنخت���تم  

  :عدم االختصاص ھو العیب الوحید المتصل بالنظام العام وعلى ذلك 

أن���ھ ل���یس ل���إلدارة أن تتف���ق عل���ى تع���دیل قواع���د االختص���اص ألن قواع���د       .1

  .االختصاص تركت لتكون ملزمة لإلدارة تحقیقًا للصالح العام

للقاض���ي إذا تب���ین ل���ھ ص���دور الق���رار م���ن غی���ر ص���احب االختص���اص أن      .2

 .ء نفسھ ولو لم یثیره رافع الطعن كسبب لإللغاءیتصدى لھ من تلقا

ق م���ن المعی���ب بع���دم االختص���اص ب���إجراء الح���  ال یمك���ن تص���حیح الق���رار  .3

یش����یر  –ف����ي األص����ل   –الس����لطة اإلداری����ة المختص����ة ألن االختص����اص   

إل����ى الق����انون رغ����م أن مس����ألة النظ����ام الع����ام ذات أھمی����ة قص����وى إال ان     

یق���ف عن���دھا كثی���رًا ب���ل ال  المالح���ظ ف���ي العم���ل ل���دى القض���اء الس���وداني ال

یعیرھ���ا االھتم���ام ل���یس م���ن تلق���اء نفس���ھ فحس���ب، ولك���ن حت���ى عن���دما تث���ار  

 .بواسطة رافع الدعوى في مرحلة من المراحل

یتض��ح م���ن ذل��ك أن عی���ب ع��دم اإلختص���اص م��ن العی���وب األساس��یة الت���ي       .4

تتف���رق منھ���ا ب���اقي العی���وب ول���ذلك ف���إن ع���دم مراعاتھ���ا س���وف ی���ؤدي إل���ي 

  . ھدد الصالح العام والخاص علي السواء نتائج خطیرة سوف ت

  

  

  

  
                                                           

1
 .  254م ، ص2005مجلة األحكام القضائیة السودانیة لسنة  -



95 
 

  المطلب الثاني

  عیب الشكل

م عی����ب الش����كل كواح����د م����ن   2005داري لس����نة اإل القض����اء اورد ق����انون  

اس���باب طل���ب الغ���اء الق���رار االداري غی���ر ان المش���رع ل���م یع���رف ھ���ذا العی���ب          

وف����ي ھ����ذه الحال����ة ل����م یك����ن امامن����ا خی����ار س����وي اللج����وء ال����ى تعری����ف الفق����ھ       

  .المقارن

جرائی���ة واجب���ة االتب���اع ف���ي  مخالف���ة اإلدارة للقواع���د اإل: ( فق���د ع���رف بان���ھ   

  . )1()اصدار القرارات االداریة

تخل���ف واغف���ال االوض���اع واالج���راءات الت���ي     ( : ن���ھ وج���اء ف���ي تعری���ف أخ���ر أ   

  .)2()من القانون كاساس الصدار القرار او المظھره الخارجي تاتي

ر الق������رار ال ت������ؤدي  مخالف������ة الش������كل او االج������راء المطل������وب الص������دو      

واعتم���اد وحتم���ا ال���ى بطالن���ھ  وبالت���الي ال���ى الغائ���ھ وانم���ا ف���رق افق���ھ ف���ي ھ���ذا         

  -:المجال بین نوعین

الج����وھري وھ����ذا یجع����ل الق����رار مس����تحق لاللغ����اء  لعی����ب الش����ك -:الن����وع االول

 -:)3(ویكون الشك جوھریًا في واحدة من الحاالت التالیة

  ًا ال���بطالن ف���ي كج���زاء اذا وص���ف الق���انون الش���كل بان���ھ ج���وھري مرتب���

 .لمخالفتھ

   اذا ك����ان الش����كل جوھری����ًا بطبق����ة أي اذا ك����ان ھ����ذا الش����كل ی����ؤثر ف����ي

مض����مون الق����رار او ك����ان مق����رراًا للمص����لحة العام����ة او المخ����اطبین       

 .بالقرار

  

                                                           
)1(

 . 367ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –ماجد راغب الحلو / د
)2(

 .  63ص  –مرجع سابق  –ي القرار االدار –یوسف عثمان بشیر / موالنا 
)3(

 .  94ص  –مرجع سابق  –دعوى الغاء القرار االداري  –عبد العزیز عبد المنعم خلیفة / د
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عی���ب الش����كل الث���انوي وھ����ذا ال یترت���ب عل����ى مخالفت���ھ بط����الن      -:الن���وع الث����اني 

 .)1(القرار االداري

ح یمی���ز عی���ب الش���كل الج���وھري وعی���ب الش���كل      وال یوج���د معی���ار واض���    

الث���انوي وق���د ذھ���ب الفق���ھ ف���ي ذل���ك ال���ى ع���دة اتجاھ���ات فم���نھم م���ن تح���دث ع���ن      

جس����امھ عی����ب الش����كل وتح����دث ال����بعض االخ����ر ع����ن ارتب����اط الش����كل بمص����لحة  

الف��رد وطری��ق ثال��ث تح��دث ع��ن االس��قاط او االعف��ال لالج��راء ال��ذي یجع��ل من��ھ          

  .)2(.عیبًا شكلیًا جوھریًا

ن عی�����ب الش�����كل الج�����وھري ال�����ذي یس�����تحق الغ�����اء الق�����رار  یأف�����ي تق�����دیر  

ول���یس الراء الفقھ���اء الن االم���ر ف���ي     االداري یج���ب ان یخض���ع لتق���دیر القض���اء   

  .اغلب االحیان قد یرتبط بالوقائع وھي دائمًا تختلف من دعوى الى اخرى

م ف�������ان االدارة ف�������ي  2005حس�������ب ق�������انون القض�������اء االداري لس�������نة    ب  

راراتھ�����ا بكتاب�����ة تل�����ك الق�����رارات وال مج�����ال  الس�����ودان ملزم�����ة عن�����د اص�����دار ق

) ھ���ـ/4/3(للق���رارات الش���فویة ھ���ذا ھ���و المنط���ق ال���ذي یتس���ق ومض���مون الم���ادة      

م���ن الق���انون وف���ي ھ���ذا انف���ق تمام���ًا م���ع موالن���ا یوس���ف عثم���ان       ) 4/4(والم���ادة 

وم����ن الش����كلیات المطلوب����ة والالزم����ة لص����دور الق����رار  : بش����یر حی����ث ذك����ر ان����ھ

الن الق������انون نفس������ھ اش������ترط  . )1(ًا داري مكتوب������االداري ان یك������ون الق������رار اال

  .ارفاق صورة من القرار المطعون فیھ ضمن مشتمالت عریضة الطعن

م���ن ق���انون القض���اء  ) 2(ھ���ذا ھ���و نف���س الم���دلول ال���ذي ورد ب���نص الم���ادة      

  .)2(م ومن تلزم االدارة بضرورة نشر القرار االداري2005االداري لسنة 

یتض������من الق������رار االداري  وی������دخل ف������ي مض������مون ش������روط الكتاب������ة ان   

المكت���وب مك���ان وت���اریخ ص���دور الق���رار والتوقی���ع علی���ھ بواس���طة جھ���ة االص���دار  

والت����ي یترت����ب عل����ى تخلفھ����ا بط����الن الق����رار ویحس����ن الق����انون الس����وداني ف����ان    
                                                           

)1(
 . 370ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –ماجد راغب الحلو / د

)2(
 .  286ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –نواف كنعان / د

)1(
 .  369ص  –مرجع سابق  –اري القضاء االد –نواف كنعان / د

)2(
 .  66ص  –مرجع سابق  –القرار االداري  –موالنا یوسف عثمان بشیر 
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التوقی���ع یكتس���ب اھمی���ة بالغ���ة لكون���ھ قرین���ة عل���ى تحدی���د مس���توى جھ���ة اص���دار       

ل����تظلم المنص����وص علی����ة  الق����رار وذل����ك لتحدی����د المس����توى االعل����ى الغ����راض ا  

  .م2005من قانون القضاء االداري لسنة ) د/4/3(بالمادة 

ام  ن تق����دیر عی����ب الش����كل وم����ا اذا ك����ان ھ����ذا العی����ب جوھری����اً   أص����ف وی  

قض���اء ولك���ن م���ا یھ���م ھ���و االث���ر المترت���ب عل���ى ھ���ذا   عیب���ًا ثانوی���ًا طفیف���ًا یت���رك لل

الش����كل التمیی����ز وھ����ذه التفرق����ة ذل����ك ان����ھ وبحس����ب الفق����ھ المق����ارن ف����ان عی����ب     

الج��وھري یجع��ل الق��رار ب��اطال وبالت��الي یك��ون ج��دیر بااللغ��اء ام��ا عی��ب الش��كل          

  .)3(الثانوي حق ال یؤدي الى نتیجة االلغاء

فلربم���ا امك���ن االدارة م���ن تص���حح الخط���ا الطفی���ف ویظ���ل الق���رار س���اریا          

فیم�����ا یع�����رف بالتغطی�����ة الالحق�����ھ لعی�����ب الش�����كل ف�����ي الق�����رار  ألث�����ارهومح�����دثًا 

  .)4(االداري

  :تطبیقات القضاء السوداني في ھذا المجال ما جاء في قضیة  ومن   

/ ط م/ ب���النمرة م ع. بش���یر عب���د اهللا الس���لمابي  / ض���د/مح���افظ مدیری���ة الخرط���وم   

  م1981/ 50

حی���ث قض���ت المحكم���ة العلی���ا ب���أن أي ق���رار غی���ر مس���بب باط���ل وال یعت���د   

وأن ع����دم تس����بیب الق����رارات اإلداری����ة یتع����ارض معارض����ة جذری����ة م����ع   .. ب����ھ 

ع����د العدال����ة واإلنص����اف  م����ؤدى ھ����ذا الق����ول ھ����و ل����زوم التس����بیب ف����ي ك����ل    قوا

  .1القرارات اإلداریة سواء أوجبھ المشرع أو لم یوجبھ

  :وفي أحدث حكم لھا قضیة  

وزی���ر الداخلی���ة ب���النمرة / ض���د/عقی���د ش���رطة مع���اش عب���د الوھ���اب مك���ي احم���د    

  م2011/ 128/ ط أ/ م ع
                                                           

)3(
 . 374ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –ماجد راغب الحلو / د

)4(
 . وما بعدھا  – 95ص  –مرجع سابق  –دعوى الغاء القرار االداري  –عبد العزیز عبد المنعم خلیفة / د

1
 .  67نا عثمان یوسف بشیر ، القرار اإلداري ، مرجع سابق ، صموال -
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الق���رارات اإلداری���ة حت���ى ول���و ل���م : (أرس���ت المحكم���ة العلی���ا المب���دأ الت���الي   

یش��ترط الق��انون تس��بیبھا إال أن تس��بیبھا ف��ي غای��ة األھمی��ة وم��ن أنج��ح ض���مانات          

األف���راد ألن���ھ یس���مح لھ���م وللقض���اء عل���ى الس���واء بمراقب���ة مش���روعیة تص���رف          

  .اإلدارة

والتس����بیب ع����ادة یتض����من األس����انید الت����ي یق����وم علیھ����ا الق����رار اإلداري        

الت���ي اتخ���ذت م���ن قب���ل ص���دور الق���رار ، وف���ي   وك���ذلك اإلش���ارة إل���ى اإلج���راءات 

عل����ى الجھ����ة اإلداری����ة ان   (ھ����ذا یق����ول موالن����ا محم����د محم����ود أب����و قصیص����ة      

تم�����ارس س�����لطاتھا وف�����ق الق�����انون وان تراع�����ي حق�����وق األف�����راد وأن تص�����در       

  .1)قراراتھا بتجرد وبناء على أسباب مرئیة

وع����ن اإلج����راءات الس����ابقة لص����دور الق����رار اإلداري ھ����ي إج����راءات ق����د     

ق اإلداري م���ع الموظ���ف ،  ی���لزمھا الق���انون قب���ل ص���دور الق���رار مث���ل التحق    یس���ت

أو إج�����راء مج�����الس المحاس�����بة وك�����ذلك اتب�����اع ش�����روط موافق�����ة الجھ�����ات ذات      

االختص���اص قب���ل إص���دار الق���رار النھ���ائي كم���ا ھ���و الح���ال ف���ي حال���ة إص���دار           

رخ����ص تخ����زین الم����واد البترولی����ة والت����ي تتطل����ب موافق����ة أو مص����ادقة مف����تش     

م����ن اإلج����راءات الس����ابقة لص����دور الق����رار اإلداري تل����ك الت����ي       المفرقع����ات ، و

 24إل����ى  4م ف����ي الم����واد  1930وردت بق����انون ن����زع ملكی����ة األراض����ي لس����نة   

والت���ي تقض���ي وقب���ل إص���دار ق���رار الن���زع الب���د م���ن اإلع���الن ورف���ع العالم���ات       

  .2وتعیین ضابط النزع الختالف ذوي الشأن

                                                           
1

 .  72موالنا محمد محمود أبو قصیصة ، مبادئ القانون اإلداري السوداني ، مرجع سابق ، ص -
2

 .  64موالنا یوسف عثمان بشیر ، القرار اإلداري ، مرجع سابق ، ص -
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یس����بق ص����دوره   وق����د یك����ون م����ن األوف����ق ولس����المة الق����رار اإلداري أن    

فق����د قض����ت المحكم����ة .. بع����ض االستش����ارات م����ع بع����ض الجھ����ات ذات الص����لة  

  : 1العلیا في قضیة

/ 224/ ط أ س/ وزی����ر الع����دل ب����النمرة م ع   / ض����د /اإلدارة العام����ة للجم����ارك    

  م2008

م����ن ق����انون الجم����ارك إل����ى    210ب����أن ع����دم وج����ود إش����ارة ف����ي الم����ادة      

ق���رار التس���ویة ال یمن���ع   ض���رورة التش���اور م���ع س���لطات الجم���ارك قب���ل إص���دار      

  .من وجود ھذا التشاور

خالص���ة األم���ر أن التس���بیب بحس���بانھ ص���ورة م���ن ص���ور قواع���د الش���كل         

للق����رار اإلداري ل����م یع����د اختیاری����ًا ل����إلدارة وإنم����ا أص����بح ملزم����ًا لھ����ا وفق����ًا لم����ا 

  : 2أرساه القضاء من مبادئ كان األوضح فیھا ما ورد في قضیة

/ ط أ س/ ال���ة للملكی���ة الفكری���ة ب���الرقم م ع  ش���ركة أب���و غز / ض���د/وزارة الع���دل   

  م17/2005

اإلدارة ملزم���ة ف���ي ك���ل الح���االت   : (حی���ث قض���ت المحكم���ة العلی���ا بقولھ���ا     

بتس�����بیب قراراتھ�����ا التس�����بیب ھ�����و من�����اط الرقاب�����ة القض�����ائیة عل�����ى الق�����رارات     

اإلداری��ة ، وكم���ا ی���رد التس���بیب عل���ى س��لطة اإلدارة التقدیری���ة ی���رد عل���ى س���لطتھا   

  ). المقیدة

ھك���ذا ت���واترت الس���وابق القض���ائیة ف���ي ش���أن عی���ب الش���كل حی���ث نج���د ف���ي           و  

  :قضیة 

                                                           
1

 .  242م ، ص2008مجلة األحكام القضائیة السودانیة لسنة  -
2

  .  242م ، ص2008مجلة األحكام القضائیة السودانیة لسنة  -
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ط أ / رئ���یس الجمھوری���ة وآخ���رین ال���رقم م ع  / ض���د/جعف���ر أحم���د ط���ھ الش���یخ      

  م2008/ 264/ س 

وف���ي ش���أن اإلج���راءات الت���ي یج���ب اتباعھ���ا قب���ل ص���دور الق���رار اإلداري       

د أن محكم��ة الطع��ن   وھن��ا وم��ع التق��دیر نج��   : (كت��ب موالن��ا الب��اقر عب��د اهللا عل��ي     

ق���د تج���اوزت ذل���ك كل���ھ ول���م تس���تمع إل���ى بین���ة الط���اعن ح���ول م���ا أث���اره م���ن ان       

الق��رار مح��ل الطع��ن ق��د ج��اء مخالف��ًا للش��كل كم��ا أن��ھ ق��د ج��اء معیب��ًا بعی��ب إس��اءة         

م���ن ق���انون ن���زع ملكی���ة األراض���ي    ) 5(ص���حیح أن الم���ادة  .. اس���تعمال الس���لطة  

غ���رض ع����ام ، إال أن الم����ادة  تض���ع افتراض����ا قانون���ا ب����أن الن����زع ك���ان مطلوب����ا ل   

إذا ق�����رر رئ�����یس (م�����ن ن�����زع الملكی�����ة ل�����م تج�����يء مطلق�����ة حی�����ث نص�����ت   ) 5(

الجمھوری����ة مباش����رة بس����لطاتھ المخول����ة ل����ھ بموج����ب أحك����ام ھ����ذا الق����انون ن����زع 

األراض���ي لغ���رض ع���ام یص���در إعالن���ا ف���ي ذل���ك المعن���ى وینش���ر ھ���ذا اإلع���الن      

ددة ب���الفقرة ف���ي الجری���دة الرس���میة وأن یش���تمل ھ���ذا اإلع���الن عل���ى ش���روط مح���      

  ).من القانون) 5/2(

ص���حیح ل���یس للمح���اكم الت���دخل ف���ي الس���لطة التقدیری���ة ل���رئیس الجمھوری���ة   

ف������ي أن غ�������رض الن������زع مطل�������وب لغ������رض ع�������ام إال أن ق������رارات رئ�������یس     

م����ن ) 5(الجمھوری����ة یج����ب أن تتب����ع القواع����د المنص����وص علیھ����ا ف����ي الم����ادة      

نش����ره م حی����ث ان الھ����دف م����ن االع����الن و   1930ق����انون ن����زع الملكی����ة لس����نة    

بمش���تمالتھ یكف���ي لقی���ام ش���رط العل���م ب���القرار وتمك���ین الم���تظلم م���ن الق���رار م���ن        

  .1مراجعة السید رئیس الجمھوریة

ف���ي تق���دیر عی���ب الش���كل وم���ا إذا ك���ان ھ���ذا العی���ب      أی���دت رأيس���بق وأن 

جوھری����ًا أو عی����ب ثانوی����ًا طفیف����ا یت����رك للقض����اء ، ولك����ن م����ا یھ����م ھ����و األث����ر      

                                                           
1

 45م ، ص2009مجلة األحكام القضائیة السودانیة  -
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ذل���ك أن���ھ وبحس���ب الفق���ھ المق���ارن    . فرق���ة ب عل���ى ھ���ذا التمیی���ز وھ���ذه الت  المترت���

  .  1فإن عیب الشكل الثانوي فقد ال یؤدي إلى نتیجة اإللغاء

فلربم���ا أمك���ن اإلدارة م���ن تص���حیح الخل���ل الطفی���ف ویظ���ل الق���رار س���اریًا     

ومح�����دثًا آلث�����اره فیم�����ا یع�����رف بالتغطی�����ة الالحق�����ة لعی�����ب الش�����كل ف�����ي الق�����رار  

  .2اإلداري

لی��ھ المش��رع إل���ي تحقیق��ھ م��ن تل���ك     وف��ي تق��دیري أن الھ��دف ال���ذي یرم��ي إ    

اإلج���راءات واألش���كال ھ���و تحقی���ق المص���لحة العام���ة لمن���ع اإلدارة م���ن التس���رع       

  .واإلرتجال في قراراتھا

  : تغطیة عیب الشكل 

ی����ري الفقھ����اء أن ھن����اك أربع����ة وس����ائل بموجبھ����ا تص����بح الق����رارات اإلداری����ة       

ی���ة م���ن قب���ل   الباطل���ة بس���بب إغف���ال أو مخالف���ة اإلج���راءات أو األش���كال الجوھر     

  : اإلدارة نتعرض لھا من خالل األتي بإیجاز 

 :إستحالة إتمام الشكلیات  .1

یتج����ھ قض����اء مجل����س الدول����ة ف����ي فرنس����ا إل����ي إمكانی����ة التج����اوز ع����ن          

األش����كال واإلج����راءات الت����ي إس����تحال إتمامھ����ا م����ن الناحی����ة المادی����ة وبالت����الي       

ش���كلیات ع���دم ومث���ال اإلس���تحالة المادی���ة المانع���ة م���ن إتم���ام ال . یمك���ن تص���حیحھا 

دف����اع الموظ����ف الم����تھم ف����ي حال����ة أن ذل����ك راج����ع إل����ي إس����تحالة مادی����ة  س����ماع 

حقیقی�����ة تع�����ود إل�����ي ع�����دم ت�����رك لعنوان�����ھ وإس�����تحالة جم�����ع أعض�����اء اللجن�����ة        

 .  3اإلستشاریة المتعین أخذ رأیھا قبل إصدار القرار

 : الظروف اإلستثنائیة  .2
                                                           

1
  374ماجد راغب الحلو ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص. د -

2
 .وما بعدھا 95عبد العزیز عبد المنعم خلیفھ ، دعوى إلغاء القرار اإلداري ، مرجع سابق ، ص. د -

3
 .  613عبد الغني بسیوني ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص . د. 
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ئتفط�����ر اإلدارة ف�����ي ظ�����ل الظ�����روف اإلس�����تثنائیة إل�����ي إغف�����ال بع�����ض         

اإلج���راءات واألش���كال الجوھری���ة تحقیق���ًا للص���الح الع���ام وبالت���الي ال ت���ؤدي تل���ك      

الظ���روف إل���ي إبط���ال الق���رارات اإلداری���ة ویخض���ع الق���رار ف���ي ھ���ذه الحال���ة إل���ي   

رقاب����ة القض����اء ، بی����د أن من����اط الرقاب����ة ال یق����وم عل����ي أس����اس التحقی����ق م����ن          

لظ���رف مش���روعیة الق���رار أو ع���دم مش���روعیتھ وإنم���ا عل���ي أس���اس ت���وافر ھ���ذا ا     

اإلس����تثنائي أو ع����دم ت����وافره وق����د إن����تھج القض����اء الفرنس����ي والمص����ري ذل����ك         

 .   1اإلتجاه

 : قبول صاحب الشأن  .3

إختل����ف الفق����ھ والقض����اء ح����ول ھ����ذا الموض����وع حی����ث ی����ري فری����ق م����ن   

الفقھ����اء الفرنس����یین أن�����ھ إذا كان����ت اإلج����راءات الش�����كلیة تتض����رر ف����ي بع�����ض       

ای���ة المص���لحة العام���ة وعل���ي    األحی���ان لص���الح األف���راد فإنھ���ا مق���ررة أیض���ًا لحم    

مم���ا یعم���ل عل���ي   . ھ���ذا األس���اس تغیی���ر اإلج���راءات الش���كلیة م���ن النظ���ام الع���ام      

  . ا حتي لو تنازل أصحاب الشأن عنھاضرورة سریانھ

وق���د رأي فقھ���اء أخ���رون فرنس���ییون غی���ر ذل���ك ال���رأي ب���أن الق���ول یكف���ي       

ق���رره ل���رفض الحك���م باإللغ���اء ویالح���ظ أن الف���ریقین یؤی���دان وجھ���ة نظرھم���ا بم���ا  

مجل��س الدول��ة الفرنس��ي ف��ي ھ��ذا الخص��وص م��ن أحك��ام متعارض��ة كم��ا یالح��ظ            

  .أن أحكام القضاء المصري لم تستقر علي رأي موحد 

م���ن الفقھ���اء المص���ریین م���ن یؤی���د رؤی���ة الفری���ق األول حی���ث ی���ري أن���ھ        

م���ن األوف���ق إج���ازة قب���ول ذوي المص���لحة للق���رار المع���ین إذا ل���م یتعل���ق الش���كل         

  . 2لتقریر اإللغاء حیث ال محل لھ وال فائدة في ھذه الحالة بالنظام العام منعًا

                                                           
1

  .  584فؤاد العطار ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص . د . 
2

 . 391محسن خلیل ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص . 
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أري وجاھ���ة رأي الفقھ���اء الق���ائلین ب���أن قب���ول ص���احب الش���أن ل���یس م���ن        

ش����أنھ تغطی����ة عی����ب الش����كل ألن اإلج����راءات الش����كلیة وإن كان����ت ف����ي بع����ض        

األحی��ان ف��ي ص��الح األف��راد إال أن��ھ مق��ررة أیض��ًا للص��الح الع��ام ول��ذلك ال یج��وز          

ا وإن ج���از الق���ول بج���واز التن���ازل بواس���طة ص���احب الش���أن ف���إن        التن���ازل عنھ��� 

ذل���ك یعن���ي التن���ازل ع���ن دع���وي اإللغ���اء والت���ي یتمت���ع الحك���م فیھ���ا بحجی���ة ف���ي       

 . مواجھة الكافة ولیست في مواجھة فرد بعینھ 

 : اإلستیفاء الالحق للشكل  .4

إختل����ف فقھ����اء الق����انون الع����ام وتض����اربت أحك����ام القض����اء اإلداري بش����أن 

حیح عی���ب الش��كل بإس��تیفاء اإلج���راءات الت��ي ل��م تراع���ي قب��ل إتخ���اذ      إمكانی��ة تص��  

الق���رار كم���ا تض���اربت أحك���ام القض���اء ف���ي المس���ألة فق���د إتج���ھ جان���ب م���ن الفق���ھ       

إل���ي ع���دم ج���واز ذل���ك ألن تل���ك اإلج���راءات واألش���كال ق���د وض���عت ف���ي األص���ل    

كض����مانھ ھام�����ة لألف����راد وللمص�����لحة العام�����ة وال تتس����رع اإلدارة وھ�����ي تتخ�����ذ    

ن المفت����رض أن ت����تم تل����ك األش����كال بص����ورة كامل����ة قب����ل الق����رار ،    اتھ����ا ألقرار

یخ���الف الھ���دف م���ن وض���ع اإلج���راءات واألش���كال وی���دفع اإلدارة إل���ي التس���رع         

والعجل���ة والتحای���ل عل���ي الق���انون لوض���ع الم���واطنین أم���ام األم���ر الواق���ع، وی���ري    

فری��ق أخ��ر عك��س م��ا ذھ��ب إلی��ھ الفری��ق األول وذل��ك حت��ي تتح��ق الحكم��ة الت��ي            

ھ�����ا أوج�����ب المش�����رع عل�����ي اإلدارة إحت�����رام اإلج�����راءات واألش�����كال       م�����ن أجل

  . الجوھریة قبل إتخاذ قرارتھا حفاظًا علي الحقوق العامة والخاصة 

ھن�����اك رأي ف�����ي الفق�����ھ یق�����ول أن�����ھ ال یج�����وز كقاع�����دة عام�����ة تص�����حیح     

اإلج���راءات الش���كلیة ب���إجراء الح���ق وھ���و غی���ر ج���ائز ، كم���ا أن الق���رار  ق���د ول���د   
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اء باط���ل إذا ك���ان ال���بطالن متعل���ق بالنظ���ام الع���ام ل���ذلك  ب���اطًال ف���ال یص���ححھ إج���ر

  .  1یري إجازة التصحیح إذا دعت الظروف

أم���ا مجل���س الدول���ة    . 2وھن���اك رأي أخ���ر ی���ري م���ا رأه أص���حاب الفری���ق األول     

الفرنس���ي فق���د أج���از تغطی���ة الخط���أ الم���ادي ال���ذي ال ی���ؤثر عل���ي مض���مون الق���رار  

أم���ا . المادی���ة المح���ددة   كتص���حیح محض���ر مناقش���ات أو إغف���ال بع���ض البیان���ات     

مجل���س الدول���ة المص���ري ف���إن محاكم���ھ تجی���ز تص���حیح الخط���أ الم���ادي ف���ي ك���ل      

وق����ت ألن����ھ ال یوج����د ق����رار ب����المعني الموض����وعي كم����ا تق����ول محكم����ة القض����اء  

  . اإلداري 

وف����ي تق����دیري أري وجاھ����ة رأي الفری����ق األول والحج����ج الت����ي ض����اغھا    

لإلج����راءات الت�����ي ی�����تم   تأی����دًا لوجھ�����ة نظ����ره ب�����أن الق�����ول باإلس����تیفاء الالح�����ق   

مراعاتھ���ا قب���ل إص���دارالقرار س���ةف ی���ؤدي إل���ي تس���رع اإلدارة وتحایلھ���ا عل���ي         

الق���انون األم���ر ال���ذي ی���ؤدي إل���ي األض���رار بالمص���الح العام���ة والخاص���ة عل���ي         

الس����واء ، كم����ا أن ذل����ك الق����ول س����وف یقل����ل م����ن قیم����ة اإلج����راءات واألش����كال     

الع���ام م���ن ج���ور وعس���ف  الجوھری���ة والت���ي توض���ع إال لحمای���ة األف���راد والص���الح 

اإلدارة حی�����ث تعتم�����د اإلدارة إغفالھ�����ا وتجاھلھ�����ا مم�����ا ی�����ؤدي إل�����ي اإلض�����رار     

 . بالصالح العام 

  

  

  

  

                                                           
1

 .  257محمود عاطف البنا ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص . د. 
2

  . 616ني ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص عبد الغني بسیو. 
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  المطلب الثالث

  عیب مخالفة القانون

ھ یع��د م��ن االس��باب الت��ي تجی��ز     عی��ب مخالف��ة الق��انون او الخط��ا ف��ي تطبیق��       

ن القض���اء م���ن ق���انو ) ج/6(ف���ي الق���رار االداري بحس���ب منط���وق الم���ادة     الطع���ن

  .م2005االداري لسنة 

عی���ب مخالف���ة الق���انون بمعن���اه الض���یق یطل���ق علی���ھ عی���ب المح���ل بحس���اب      

عتب����ر مخالف����ة للق����انون ب����المعنى الواس����ع، یان أي عی����ب یش����وب الق����رار االداري 

اذ ان الق���انون ھ���و ال���ذي یح���دد القواع���د الت���ي تحك���م كاف���ة ش���روط ص���حة الق���رار    

  .)1(االداري من اختصاص وشكل ومحل 

ذلك ف���ان مح���ل الق���رار االداري ھ���و االث���ر الق���انوني ال���ذي یترت���ب علی���ھ    ك���  

ح���اال ومباش���رة س���واء اتخ���ذ ھ���ذا االث���ر خیف���ة انش���اء او تع���دیل او الغ���اء مرك���ز        

  .)2(قانوني

اح�����دى ص�����ور  –ویتخ�����ذ عی�����ب مخالف�����ة الق�����انون بحس�����ب راي اغلبی�����ة الفق�����ھ   

  :)3(ثالثة

ھ���ل االدارة القاع���دة  المخالف���ة المباش���رة للقاع���دة القانونی���ة وذل���ك ب���ان تتجا      - 

 .القانونیة علیھ وتتصرف على خالفھا

ام���ا بالتوس���ع ف���ي م���دلول النع���ت او   : الخط���ا ف���ي تفس���یر القاع���دة القانونی���ة    - 

 .ود قانونیاالقاعدة القانونیة معنى غیر المقصمحاولة اعطاء 

الخط���ا ف���ي تطبی���ق القاع���دة القانونی���ة عل���ى الوق���ائع وذل���ك اذا ك���ان تطبی���ق     - 

 .مشروطًا بتحقیق حالة واقعیة معینة القاعدة القانونیة

                                                           
)1(

 .  548ص  –مرجع سابق  –سلیمان محمد الطماوي الوجیز في القانون االداري / د
)2(

 .  295ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –نواف كنعان / د
)3(

 .  148ص  –مرجع سابق  –مبدا المشروعیة  –یوسف حسین محمد البشیر / د
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او تحققھ����ا عل����ى نح����و مع����ین، فالقض����اء االداري یراق����ب الوق����ائع الت����ي          

طبق��ت القاع��دة القانونی��ة عل��ى اساس��ھا بالق��در ال��ذي یمك��ن م��ن الحك��م عل��ى م��دى          

  .سالمة تطبیق القاعدة القانونیة

المش���رع الس���وداني س���ایر الفق���ھ عن���د م���ا ن���ص عل���ى عی���ب مخالف���ة الق���انون   

 عتق���دون. الق���رار االداري  ف���يس���باب الطع���ن أو الخط���ا ف���ي تطبیق���ھ كس���بب م���ن   ا

عن���د الحال���ة الخط���ا ف���ي    ف���ي ھ���ذا االم���ر وك���ان االج���در ان یق���ف    ق���د توس���ع  ھان���

تطبی��ق القاع��دة القانونی��ة ین��درج تح��ت عی��ب الس��بب باعتب��ار ان��ھ الب��د لك��ل ق��رار         

ي م�����ا اداري م�����ن وق�����ائع مادی�����ة قانونی�����ة تحف�����ز وتح�����رك االدارة الص�����داره أ    

  . )1(یعرف بعنصر السبب في القرار االداري

االث��ر المترت��ب عل��ى مخالف��ة الق��انون ھ��و ال��بطالن فعن��د م��ا یع��رض عل��ى             

المحكم�����ة المختص�����ة لنظ�����ر الطع�����ون االداری�����ة ، طع�����ن مؤس�����س عل�����ى عی�����ب 

مخالف���ة الق���انون ف���ان علیھ���ا ان نتاك���د عم���ا اذا ك���ان ھ���ذا العی���ب فانھ���ا وبالت���الي        

ھ امامھ���ا او ان نج���د  داري ف���ي ض���وء الوق���ائع المطروح���  نحك���م بالغ���اء الق���رار اال 

  .وغیر معیب من حیث القانون فتقتضي برفض الدعوى القرار سلیمًا

فق���د ارس���ى القض���اء الس���وداني ف���ي قض���یة اس���حق الطی���ب احم���د واخ���رین        

ن اس����س الطع����ن ف����ي الق����رار االداري   إ( : ت����يأ األوزارة االس����كان المب����د / ض����د

  .)1()ح ذلك القانون في عریضة الدعوىعلى مخالفة القانون یتعین توضی

مخالف���ة االدارة للق���انون ق���د تب���دو ف���ي ش���كل ایج���ابي عن���دما تص���در االدارة      

قرارھ��ا بالمخالف��ة للقواع��د القانونی��ة وق��د تاخ��ذ ھ��ذه المخالف��ة ص��ورة س��لبیة عن��د           

م����ا تمت����ع االدارة ع����ن اتخ����اذ ق����رار ف����ي ام����ر م����ا ك����ان یتوج����ب علیھ����ا اتخ����اذه  

  .  )2(المعمول بھا بموجب القوانین والنظم

                                                           
)1(

 .  149ص  -مرجع سابق –مبد المشروعیة  –محمد ابشر  یوسف حسین/د
)1(

 .  152ص  –مرجع سابق  –الوجیز  –عامر محمد عبد المجید 
)2(

 .  150ص  –مرجع سابق  –یوسف حسین محمد البشیر / د
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/ ض�����د/وھك����ذا ذك����رت المحكم����ة العلی����ا ف����ي س����ابقة مح����افظ الخرط����وم           

أن���ھ واج���ب عل���ى محكم���ة الموض���وع أن تن���اقش الق���انون ال���ذي      (التج���اني برك���ة  

ص���در بموجب���ھ الق���رار وص���حة اإلج���راءات الت���ي اتخ���ذتھا الجھ���ة اإلداری���ة لتب���ین   

و تجاوزھ����ا أن ھن����اك خط����أ ف����ي تطبی����ق الق����انون أو س����وء اس����تغالل للس����لطة أ     

  .1)ینبغي إلغاء القرار اإلداري استنادًا إلى تلك األسباب

الغری��ب ان واق���ع اإلدارة ف��ي الس���ودان حاف���ل بمث��ل ھ���ذا الن��وع م���ن أن���واع       

  :إساءة استخدام السلطة ونضرب لذلك األمثلة التالیة 

  2لجنة قبول المحامین/ ضد/قضیة محمد عبد اهللا میشاوي    

محم�����د یوس�����ف مض�����وي إل�����ى ض�����رورة    فق�����د أش�����ار موالن�����ا القاض�����ي    

الوص����ول إل����ى قص����د المش����رع ف����إذا ك����ان المح����امي ویقص����د محم����د عب����د اهللا         

ق���د تع���رض لمجل���س محاس���بة ف���إن ھ���ذا ال یمنع���ھ م���ن تق���دیم طل���ب         –میش���اوي 

جدی����د تنظ����ر فی����ھ اللجن����ة وتق����رر فیم����ا إذا ك����ان ج����دیرًا ب����أن ی����درج ف����ي قائم����ة  

  .المحامین العاملین

م���ن كس���ب عیش���ھ طیل���ة حیات���ھ   فل���یس غ���رض المش���رع حرم���ان الش���خص 

، وعل��ى اللجن��ة أن تنظ��ر ف��ي الطل��ب وت��رى إذا ك��ان أھ��ال لالنض��مام إل��ى أس��رة           

  .المحاماة وقت تقدیم الطلب فربما زالت عثرتھ السابقة

والنظ���رة ف���ي ھ���ذا االتج���اه تش���یر إل���ى أن مخالف���ة غ���رض المش���رع تعتب���ر    

  .3نوعًا من أنواع إساءة استعمال السلطة

  

                                                           
1

 .  84صم ، 1978نقال عن مجلة األحكام القضائیة السودانیة  151عامر محمد عبد المجید ، الوجیز ، مرجع سابق ، ص -
2

 .  128م ، ص1968مجلة األحكام القضائیة السودانیة  -
3

 .   105م ، ص 2000مجلة األحكام القضائیة السودانیة ،  -
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وقائعھ�����ا مثی�����رة للغای�����ة وھ�����ي قض�����یة وزی�����ر النق�����ل    وقض�����یة أخ�����رى تعتب�����ر 

  .1بشارة محمد خیر/ ضد/والمواصالت 

وت���تلخص وق���ائع ھ���ذه القض���یة ف���ي أن الم���دعي وھ���و بش���ارة محم���د خی���ر      

یعم��ل فنی���ًا بالمؤسس��ة العام���ة للمواص���الت الس��لكیة والالس���لكیة وق��د حص���ل عل���ى     

ف���ي الترقی���ة ش���ھادة ال���دبلوم بع���د أن اجت���از ك���ل متطلباتھ���ا وم���ع ذل���ك ت���م تخطی���ھ    

ترقیت����ھ  12/1/87فاس����تأنف إل����ى لجن����ة اس����تئنافات الع����املین الت����ي ق����ررت ف����ي 

إل������ى الدرج������ة األعل������ى ، إل������ى أن المؤسس������ة العام������ة للمواص������الت الس������لكیة    

والالس���لكیة رفض���ت تطبی���ق الق���رار عل���ى ال���رغم م���ن فت���وى النائ���ب الع���ام المؤی���د 

  .المعاشللترقیة وبدال عن كل ذلك قررت المؤسسة إحالة المدعي إلى 

وج���اء ف���ي تس���بیب ق���رار اإلحال���ة للمع���اش ب���أن ال���دبلوم الممن���وح للم���دعي      

  ..غیر معترف بھ وأنھ منح ھذا الدبلوم كمنحة من نظام مایو 

أم��ا الس��بب لإلحال��ة وھ���و الخل��ل اإلداري فھ��ي حج��ة فیھ���ا كثی��ر واس��تأنف إل���ى           

لص���الح  لجن���ة اس���تئنافات الع���املین الت���ي قض���ت بترقیت���ھ وق���د أفت���ى النائ���ب الع���ام   

  المدعي فما ھو الذنب الذي جناه المدعي ؟

عل��ى ھ��ذه الوق��ائع ف��ي ھ��ذه القض��یة ع��دة ق��رائن یس��تدل بھ��ا           يوف��ي تعلیق�� 

عل��ى س��وء قص��د ال��وزیر ب��ل التش��في الواض��ح تج��اه ھ��ذا الموظ��ف نوجزھ��ا ف��ي            

  :اآلتي 

  .نص القرار المطعون فیھ وأسباب اإلحالة غیر الصحیحة* 

حی����ث ص����در الق����رار باإلحال����ة للمع����اش     ظ����روف مالبس����ات إص����دار الق����رار  * 

رغ���م لجن���ة اس���تئنافات الع���املین ورغ���م فت���وى النائ���ب الع���ام بترقی���ة الم���دعي ،          

  .أصر الوزیر على إصدار قرار اإلحالة للمعاش
                                                           

1
 .م ، غیر منشورة1991/ 3/ ط أ س/ م ع -
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انع���دام الباع���ث المعق���ول ، ألن ق���رار اإلحال���ة للمع���اش بن���ي عل���ى أس���باب غی���ر   * 

  . واقعیة

  :ا تكون قضیة وكذلك في القضاء اإلداري السوداني ربم  

وفیم��ا ج��اء حك��م   :  1الطی��ب دف��ع اهللا أحم��د  / ض��د/مجل��س ش��عب المدین��ة ع��رب      

المحكم����ة العلی����ا مؤی����دا لق����رار محكم����ة االس����تئناف ال����ذي ألغ����ى ق����رار مف����تش        

م����ن ق����انون األراض����ي غی����ر المس����جلة ف����ي     ) 8/1(الحكوم����ة المحلی����ة فالم����ادة   

س�����جلة أج�����ازت للحكوم�����ة إخ�����الء أي ش�����خص یس�����تغل أي أرض م ) 1(الفق�����رة 

أج����ازت ) 14(، ) 3(باس����م الحكوم����ة أو معتب����رة ك����ذلك ولكنھ����ا ف����ي الفق����رتین     

للحكوم����ة أن تحك����م ب����التعویض المناس����ب أو تع����الج الموض����وع وفق����ا لم����ا ت����راه    

  .عادًال

ورأت المحكم���ة بأن���ھ ولم���ا ك���ان ق���رار مف���تش الحكوم���ة المحلی���ة ق���د ص���در  

وح���دھا ، ف���إن  ) 1(دون مراع���اة الفق���رتین المش���ار إلیھم���ا وإنم���ا اكتف���ى ب���الفقرة      

فق���د أعط����ى الق���انون الس����لطة    –ق���راره یك���ون مش����وبًا بس���وء اس����تعمال الس���لطة     

للحكوم����ة المحلی����ة ب����أن تخل����ي األرض ، ولك����ن نف����س الق����انون یراع����ي وض����ع      

الم���واطن ویتوق���ع م���ن الحكوم���ة ان تص���ل إل���ى ح���ل ع���ادل بش���أنھ ، ف���إذا أم���ر           

طب����ق  المف����تش ب����إخالء األرض دون ان یج����د الب����دیل للش����خص المتض����رر وق����د   

ج���زءا م���ن التش���ریع وت���رك الج���زء اآلخ���ر ، ف���إن ق���راره یك���ون ق���د اتس���م بإس���اءة   

  .استعمال السلطة

الت���ي تكش���ف ) غی���ر منش���ورة(وم���ن أح���دث الس���وابق القض���ائیة الس���ودانیة   

  :عن إساءة استخدام السلطة قضیة 

  :  والي والیة سنار/ 2رئیس الجمھوریة  / 1/ ضد/نادي الموظفین       

                                                           
1

 . 76م ، ص1982مجلة األحكام القضائیة السودانیة  -
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ائعھ����ا ف����ي أن وال����ي والی����ة س����نار ق����د أص����در ق����رارا   والت����ي ت����تلخص وق

بن���زع ملكی���ة القطع���ة الك���ائن علیھ���ا ن���ادي الم���وظفین بس���نار وتحویلھ���ا إل���ى قط���ع   

اس���تثماریة ف���اعترض المس���تفیدون م���ن الن���ادي عل���ى ق���رار ال���والي وطعن���وا فی���ھ      

إداری��ا ل��دى المحكم��ة المختص��ة بمدین��ة س��نجة حی��ث قض��ت بإلغ��اء ق��رار ال��والي           

س����تفیدین فلج����أ ال����والي مس����تأنفًا ق����رار محكم����ة الموض����وع   وحكم����ت لص����الح الم

بمدین����ة م����دني ، والت����ي أی����دت ) محكم����ة الوالی����ات الوس����طى والقض����ارف(ل����دى 

ق����رار محكم����ة س����نجة ، بع����د ھ����ذه األحك����ام الص����ادرة م����ن القض����اء ق����ام ال����والي  

بتق��دیم للس���ید رئ���یس الجمھوری��ة ملتمس���ًا اس���تخدام س��لطاتھا ال���واردة بق���انون ن���زع    

م لن����زع قطع����ة الن����ادي وق����د اس����تجاب رئ����یس الجمھوری����ة 1930 الملكی����ة لس����نة

ربم��ا ل��م یك��ن یعل��م بالمالبس��ات واألحك��ام القض��ائیة الت��ي ص��درت         . ل��ذلك الطل��ب 

  .في ھذا الشأن

القطع������ة عم بنز2011لس������نة  204فأص������در الق������رار الجمھ������وري رق������م 

اس��تجابة لطل��ب ال��والي ال��ذي أب��دى س��عادتھ بأن��ھ انتص��ر عل��ى مواطنی��ھ متج��اھًال          

ھج���و الجم���الي المح���امي ونیاب���ة   / ھن���ا تق���دم األس���تاذ . حك���ام القض���ائیة الس���ابقة لأل

ع���ن المس���تفیدین تق���دم بطع���ن إداري ض���د ق���رار رئ���یس الجمھوری���ة المش���ار إلی���ھ    

ل���دى قاض���ي المحكم���ة العلی���ا المخ���تص موالن���ا األم���ین الطی���ب البش���یر وال���ذي           

الحك��م  أص��در حكم��ًا بإلغ��اء ق��رار رئ��یس الجمھوری��ة وق��د ج��اء ف��ي حیثی��ات ذل��ك        

  :ما یلي 

م م���ا 2011لس���نة  204إن الق���رار الص���ادر م���ن رئاس���ة الجمھوری���ة ب���الرقم      (  

ھ���و إال محاول���ة م���ن ال���والي لاللتف���اف ح���ول ق���راره اإلداري الملغ���ي ألن الق���رار     

یفتق����د لوج����ود المص����لحة العام����ة ف����ي ن����زع أرض الن����ادي ولع����دم وج����ود س����بب    

داء ، وجمیعھ��ا تنص��ب  للن��زع وھ��و م��ا یع��د ف��ي إط��ار ع��دم مش��روعیة الق��رار ابت��      

وتلت��زم بم��ا ج��اء فی��ھ    ف��ي مخالف��ة الق��انون وك��ان اول��ى بالدول��ة أن تحم��ي الق��انون       
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وال یعل����ى علی����ھ ویج����ب عل����ى الدول����ة االلت����زام بس����یادة حك����م        والق����انون یع����ال 

م���ن ق����انون القض����اء اإلداري  ) 6(الق���انون ، وبم����ا ان الق���رار ق����د خ���الف الم����ادة    

الحال���ة إل���ى م���ا كان���ت علی���ھ برج���وع     م فق���د تق���رر إلغ���اءه وإع���ادة    2005لس���نة 

  .1)القطعة المنزوعة من اسم والیة سنار إلى اسم نادي الموظفین

یمك����ن ءالق����ول أن مخالف����ة الق����انون بمعن����اه الع����ام یغط����ي جمی����ع أوج����ة        

اإللغ����اء وق����د حص����ره الق����انون الع����ام عل����ي معن����ي ض����یق یتعل����ق بمح����ل الق����رار 

  .وموضوعھ وأثره القانوني 

  

    

                                                           
1

 15م ، ص2012مارس  29،  2254صحیفة السوداني ، العدد  -
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  المطلب الرابع

  النحراف بالسلطةعیب ا

عی�����ب اس�����اءة اس�����تعمال الس�����لطة یعن�����ي ان تس�����تھدف االدارة بقرارھ�����ا         

االداري ال���ذي تص���دره ، غ���رض غی���ر الغ���رض ال���ذي م���ن اجل���ھ منح���ت س���لطة      

اص�����داره أي ان تم�����ارس االدارة الس�����لطة الت�����ي خولھ�����ا لھ�����ا الق�����انون لتحقی�����ق   

بط فھ���و اذن عی���ب یتص���ل بالھ���دف وی���رت ، )1(اھ���داف غی���ر تل���ك الت���ي ح���ددھا لھ���ا 

  .بركن الغابھ من اصدار القرار االداري

ف��ي الواق��ع ل��م یجم��ع الفق��ھ االداري عل��ى مس��مي موح��د لھ��ذا العی��ب حی��ث             

الس����لطة بینم����ا ی����ري   إس����اءةن����رى جانب����ا م����ن الفق����ھ یفض����ل االخ����ر ان عب����ارة   

ال���بعض االخ���ر ان عب���ارة االنح���راف بالس���لطة ھ���ي االنس���ب وق���د جم���ع فری���ق          

عی�����ب اس�����اءة احتم�����ال الس�����لطة اوًال    (نال�����ت ب�����ین العب�����ارتین واطل�����ق علی�����ھ     

  .)2()النحراف بھا

جامع���ة وایض���ًا  وتج���دني متف���ق م���ع الفری���ق األخ���ر ف���ي التس���میة لكونھ���ا          

اس����اءة اس����تعمال الس����لطة  –الن محاكمن����ا ف����ي الس����ودان ق����د اس����تخدم العب����ارتین 

  .واالنحراف بالسلطة في احكامھا

رار مال الس���لطة وھ���و ان یم���ارس مص���در الق���    عیقص���د بعی���ب اس���اءة اس���ت     

الس��لطة الت��ي خولھ��ا ل��ھ الق��انون لتحقی��ق اھ��داف غی��ر تل��ك الت��ي ح��ددتھا الق��وانین         

  .واللوائح

بالس���لطة ھ����و  أي بمعن���ى ان عی���ب اس����اءة احتم���ال الس���لطة او االنح����راف       

س���لطتھ لتحقی���ق غای���ة غی���ر مش���روعة س���واء باس���تھداف    ان یس���تقل رج���ل اإلدارة

  .1ًاغیر مشروع ًامغایر ًاغایة بعیدة عن المصلحة  العامة او بابتغاء ھدف

                                                           
)1(

 .  381ص –مرجع سابق  –القضاء االداري  –ماجد راغب الحلو / د
)2(

 .  308ص –مرجع سابق  –القضاء االداري  –نواف كنعان / د
1

  .  105فؤاد العطار ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص . د. 
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ق���رار واالص���ل ان تك���ون المص���لحة العام���ة ھ���ي الغای���ة الت���ي یس���تھدفھا ال        

الق���رار معیب���ًا ف���ي غایت���ھ ذل���ك ان الس���لطات الت���ي تتمت���ع بھ���ا       االداري وإال ك���ان

االدارة لیس�����ت اال وس�����ائل لتحقی�����ق غای�����ة مھم�����ة ھ�����ي المص�����لحة العام�����ة ف�����اذا 

الق����انون لتحقی����ق ھ����دف او غای����ة   اس����تھدفت االدارة بالس����لطة الت����ي منحھ����ا لھ����ا   

تتع���ارض م���ع المص���لحة العام���ة كتحقی���ق مص���لحة شخص���یة الض���رار بش���خص       

الس���باب شخص���یة او سیاس���یة او اجتماعی���ة تك���ون ام���ام اس���اءة اس���تعمال الس���لطة    

  .وبالتالي یعتبر قرار االدارة حیئنذ معیبًا في غایتھ

:  خص�����ائص عی�����ب اس�����اءة اس�����تعمال الس�����لطة او االنح�����راف بالس�����لطة        

م���ن الخص���ائص الممی���زة ل���ھ ع���ن     بع���دد الس���لطة  إس���تعمالعی���ب اس���اءة   می���زیت

  -:العیوب االخرى التي تلحق بالقرار االداري واھم ھذه الخصائص ھي

ب���ركن الغای���ة ب���القرار االداري والت���ي     رًاان���ھ عی���ب یتص���ل اتص���اال مباش���     .1

تحقی���ق  ة الق���رار إل���ي تمث���ل النتیج���ة النھائی���ة الت���ي تس���عى االدارة مص���در    

 .ثر القانوني المباشر لقرارھاعن طریق اال

ان��ھ م��ن العی��وب الخفی��ة وترج��ع ھ��ذه الخاص��یة الممی��زة لھ��ذا العی��ب لكون��ھ         .2

متص���ًال اتص���اال مباش���ر بنوای���ا ومقاص���د مص���در الق���رار وم���ا یس���عى ال���ى    

 .تحقیقھ في النھایة من اصدار القرار االداري

 ان��ھ م��ن العی���وب العمری��ة او القص���ریة وھ��ذا یعن���ي ان��ھ عی���ب یتص��ل بنی���ة       .3

وقص���ر مص���در الق���رار ول���یس بالنت���ائج الت���ي تترت���ب عل���ى الق���رار بمعن���ى   

ان���ھ ال یكف���ي لتحقق���ھ ان ی���ؤدي الق���رار ال���ى نت���ائج تتع���ارض م���ع الص���الح     

 .العام او مع الھدف الذي قصده المشرع

ان������ھ عی������ب ال یتعل������ق بالنظ������ام الع������ام بمعن������ى ان القاض������ي االداري ال     .4

ال ف��ي بع��ض العی��وب   یتع��رض بھ��ذا العی��ب م��ن تلق��اء نفس��ھ كم��ا ھ��و الح��        
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االخ���رى كعی���ب ع���دم االختص���اص ف���ال یتع���رض ل���ھ اال ف���ي حال���ة اثارت���ھ    

 .)1(من صاحب المصلحة في الدعوى

اس���تقر الفق���ھ والقض���اء  بھ���انح���راف أو اإلالس���لطة  إس���تعمالص���ورة اس���اءة   

االداري عل���ى عی���ب اس���اءة احتم���ال الس���لطة او االنح���راف تحق���ق ف���ي ص���ورتین    

  -:ھما

بعی�����دة ع�����ن المص�����لحة العام�����ة االص�����ل ف�����ي الق�����رار     اس�����تھداف غای�����ة  -:اوًال

االداري ان تس���تھدف تحق���ق المص���لحة ولك���ن ق���د یس���تخدم رج���ل االدارة س���لطة        

ویمك����ن حص����ر ص����ورة   ، لتحقی����ق اھ����داف اخ����رى ال تتعل����ق بالص����الح الع����ام      

  -:راف بالسلطة في اھم الصور االتیةاالنح

 .مال السلطة یقصد محاباة الغیرعتسا  . أ

 . النتقامالسلطة یقصد ا استعمال  . ب

 .السلطة لغرض سیاسي استعمال  . ت

خالص���ة الق���ول یع���د ھ���ذا العی���ب م���ن أخط���ر العی���وب الت���ي تص���یب الق���رار    

اإلداري حی����ث أن����ھ ذو طبیع����ة شخص����یة یتعل����ق بنوای����ا مص����در الق����رار وھ����و        

یباش���ر إختصاص���اتھ الت���ي خولھ���ا ل���ھ الق���انون لخدم���ة الص���الح الع���ام ف���ي ظ���ل           

 .إمتیاز السلطة التقدیریة 

    

                                                           
)1(

 189ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –ماجد راغب الحلو / د



115 
 

  خامسالمطلب ال

  عیب السبب

وفی���ھ ت���درس المقص���ود بعی���ب الس���بب ث���م نتع���رض لرقاب���ة القض���اء عل���ى         

  -:عیب السبب وذلك في الفرعین االتیین

  :  ماھیة عیب السبب-:الفرع االول

أي ان الس���بب ھ���و حال���ة موض���وعة تح���دث قب���ل اص���دار الق���رار فتحم���ل           

  .)1(االدارة على اضرار القرار

ع���دم المش���روعیة الت���ي تعی���ب     وبن���اء عل���ى ذل���ك ف���ان عی���ب الس���بب ھ���و        

الق���رار االداري ف���ي س���ببھ ب���ان یك���ون الواقع���ة الت���ي یق���وم علیھ���ا الق���رار االداري   

  .غیر موجودة او غیر صحیحة من حیث تكیفھا القانوني

فنج��د عل��ى س��بیل المث��ال یك��ون س��بب توقی��ع الج��زاء عل��ى الموظ��ف الع��ام             

ام������ة او اوام������ر ھ������و االخ������الل بواجب������ات الوظیف������ة او القواع������د التنظیمی������ة الع

ھ����و مخالف����ة للق����وانین واقعی����ة او   ذلك الس����بب ف����ي ابع����اد الموظ����ف الرؤس����اء ك����

قانونی���ة س����ابقة عل����ى ك����ل ق����رار اداري وخارج����ھ عن����ھ تب����رر اص����داره وتش����مل  

الس����بب الباع����ث التخ����اذه وال یك����ون الق����رار االداري ص����حیحًا اال اذا ك����ان ل����ھ       

  .)2(سبب صحیح

لق����رار االداري وتس����بب  وھن����ا تج����در االش����ارة ال����ى الف����رق ب����ین س����بب ا      

الق����رار االداري ذل����ك ان تس����بب الق����رار االداري ھ����و اج����راء ش����كلي یمث����ل ف����ي  

ذك����ر االس����باب الت����ي ب����ین موض����وعي یتمث����ل ف����ي ن����زوح قی����ام الق����رار االداري  

  .على اسباب تبرر صدوره

                                                           
)1(

 .  393ص  –مرجع سابق  –لقضاء االداري ا –ماجد راغب الحلو / د
)2(

 .  632ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –عبد الغني بسیوني عبد اهللا / د
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ولھ���ذا ف���ان االدارة ق���د ال تك���ون ملزم���ة تس���بب قرارھ���ا اال اذا ك���ان ذل���ك واجب���ًا       

الق����رارات االداری����ة وعل����ى خ����الف انواعھ����ا الب����د وان    ی����نص ق����انوني ب����ین ان  

  .)3(تقوم على اسباب تبررھا في الواقع والقانون

الق�����انون االداري ح�����ول  وب�����ین فقھ�����اء الق�����انون   محت�����دمًا الزال الخ�����الف  

ین ویرج��ع ذل��ك  یقاالم��ر ال��ى ف��ر   اقس��م الفق��ھ ف��ي ھ��ذ  حیثأنس��تغاللیة عی��ب الس��بب   إ

س الدول���ة المص���ري عل���ى ان���ھ    ال���ى س���بب التش���ریع حی���ث نج���د ان ق���انون مجل���     

  .السبب بینھا عیبنص على اوجھ الغاء القرار االداري صراحة ومن 

م 2005ول���م یك���ن المش���رع الس���وداني ف���ي ق���انون القض���اء االداري لس���نة        

المص���ري ب��ل خط��ي معھ��ا ب���ذات الخط��ي وحص��ر اس���باب       –افض��ل م��ن س��ابقیھ    

  .یب السببولم یكن من بینھا ع) 6(الطعن في القرار االداري بالمادة 

ھ���ذا المك���ان س���ببًا ف���ي االنقس���ام الفقھ���ي فیم���ا ی���ري ف���ي الموق���ف التش���ریعي   

بع����ض فقھ����اء الق����انون االداري اس����تقاللیة الخط����ا ف����ي تطبیق����ھ او تاویل����ھ حتم����ا    

  .قصد بھا عیب السبب

ر بع���ض الفقھ���اء عل���ى اس���تقاللیة عی���ب الس���بب وی���روي ان���ھ ین���درج ض���من     ب���یعت

وحج���ة ھ���ؤالء ان العی���وب الت���ي   . بذات���ھ العی���وب االربع���ة وال یعث���ر عی���ب فانھ���ا  

اوردھ���ا المش���رع وردت عل���ى س���بیل الحص���ر وبالت���الي ان���ھ ال یمك���ن اس���تحداث       

س����بب لاللغ����اء ل����م ی����نص علی����ھ المش����رع وان الغ����اء الق����رار االداري ف����ي حال����ة  

انع��دام الس��بب ال یق��وم عل��ى اس��اس وج��ھ جدی��د م��ن اوج��ھ االلغ��اء ب��ل یرج��ع ام��ا          

  .ب اساءة استعمال السلطةلعیب مخالفة القانون او أي عی

م�����ن  كواح�����دال�����راي القائ�����ل باس�����تقاللیة عی�����ب الس�����بب     أنن�����ي أؤی�����د اال   

االس����باب الموض����وعیة للطع����ن ف����ي الق����رارات االداری����ة وذل����ك لوجاھ����ة ھ����ذا         

ال����راي وذل����ك ان الس����بب لتحقی����ق المص����لحة العام����ة والت����ي ھ����ي الغای����ة م����ن         

ومش���روعة  اص���دار الق���رارات االداری���ة یج���ب ان یوس���س عل���ى اس���باب واقعی���ة      

                                                           
)3(

 195ص –مرجع سابق  –القضاء االداري  –ماجد راغب الحلو / د
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ن مخ���تال الخدم���ة العام���ة س���یكو  ل���ى اس���باب افتراض���یة واال ف���ان می���زان  ول���یس ع

بفص���ل الم���وظفین م���ن الخدم���ة بن���اء عل���ى اس���باب  م���ن ج���راء الق���رارات التعس���فیة

ل��وظیفي او خش��یة  واھی��ة ق��د تك��ون الخلفی��ة الت��ي تتطل��ق منھ��ا ھ��ي الكی��د والحق��د ا       

  . يالمنافسة في الترق

  :  ء على السببرقابة القضا:  الفرع الثاني

یب����دو ان القض����اء االداري ف����ي مص����ر وك����ذلك الس����ودان ق����د رج����ح راي        

قض����ت المحكم����ة االداری����ة  ،  )1(الفقھ����اء ال����ذین ی����رون اس����تقاللیة عی����ب الس����بب  

م����ن حی����ث ان الق�����رار االداري ان یق����وم عل����ى س�����بب     (العلی����ا المص����ریة بان�����ھ   

ده یب����رره ف����ي الواق����ع وف����ي الق����انون وذل����ك ك����ركن اساس����ي م����ن ارك����ان انعق����ا    

باعتب����اره تع����رف قانونی����ًا اذ ال یق����وم أي تص����رف ق����انوني لغی����ر عل����ى س����بب        

  .)2(یبرره فانھ یكون قد صدر مخالفًا للقانون ویتعین الغاءه

 )3(وف���ي اح���دث احكامھ���ا ، قض���ت المحكم���ة العلی���ا الس���ودانیة ف���ي قض���یة        

وزی����ر الداخلی����ة اق����رت / ض����د/عقی����د ش����رطة مع����اش عب����د الوھ����اب مك����ي احم����د

  -:المبدأ التالي

المن��وط ب��ھ یج��ب ان یك��ون واض��حًا بدرج��ة تمك��ن        ض��ھغر التس��ببولك��ي یحق��ق  

م���ن تفھم���ھ ورقابت���ھ ، ف���اذا التف���ى الق���رار االداري تبرری���ر حك���م الق���انون دون ان   

اعتب���ر ف���ي حك���م الق���رار الخ���الي م���ن   یوض���ح االس���باب الت���ي م���ن اجلھ���ا اتخ���ذ ،   

أي ق���رار لبھ ام��ا االحال���ة  ص���الس��بب ویج���ب ان یحت��وي الق���رار عل��ى اس���بابھ ف��ي     

  .اخر او وثیقة اخرى فلیس كافیة للوفاء بشرط السبب

تل���ك ھ���ي نم���اذج بع���ض احك���ام المح���اكم االداری���ة ف���ي ك���ل م���ن مص���ر والس���ودان  

ل اللغ���اء الق���رار االداري  س���تقب���ین ان القض���اء ق���د اخ���ذ یعی���ب الس���بب كعی���ب م      

  .على ھذا العیب صراحة التشریعات في ھذه البلدان لم تعيرغم ان 

                                                           
)1(

 21ص  –مرجع سابق  –دعوى الغاء القرار االداري  –عبد العزیز عبد المنعم خلیفة / د
)2(

 .  621ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –د الغني بسیوني عبد اهللا عب/ د
)3(

 .  285ص  –م 2012 –مجلة االحكام القضائیة السودانیة 
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قھ���اء عل���ى عی���ب الس���بب والمتمثل���ة    ع���ن م���دى رقاب���ة الف   بق���ي ان نتح���دث   

  -:في

 -:الرقابة على وجود الوقائع .1

تش����كل الرقاب����ة القض����ائیة عل����ى الوج����ود الم����ادي للوق����ائع الت����ي اس����تندت       

الیھ��ا االدارة ف��ي اص��دار قرارھ��ا ح��د ادن��ى للرقاب��ة القض��ائیة عل��ى رك��ن الس��بب          

ی����ث تبط����ل تل����ك   بحی����ث تخض����ع لھ����ا كاف����ة الق����رارات االداری����ة دون انش����اء ح    

  .)1(القرارات متى انعدمت الوقائع المادئة او القانونیة التي تبرر اصدارھا

فق����د قض����ت المحكم����ة االداری����ة العلی����ا ف����ي مص����ر بان����ھ وبص����دور حك����م      

عل���ى ارض زراعی���ة ب���دون ت���رخیص م���ن      ع���ديالت ةھم���تجن���ائي ب���البراءة م���ن   

باالدل����ة  –المطع����ون فی����ھ  –الجھ����ة االداری����ة فان����ھ ینھ����ار س����ند ص����دور الق����رار 

الفوری������ة وب������الطریق االداري ال������ى م������ا كان������ت علی������ھ االرض وعل������ى نفق������ة     

  .)2(المخالف

 -:الرقابة على تكیف الوقائع .2

یراق����ب القاض����ي االداري ف����ي ھ����ذا المج����ال الوص����ف الق����انوني للوق����ائع        

ال����ذي اس����تندت علی����ھ االدارة ف����ي اص����دار قرارھ����ا ف����ال یكف����ي الق����رار ص����حة      

ارة ف�����ي اص�����داره ال�����ى وق�����ائع مادی�����ة او    بس�����بب الق�����رار االداري اس�����تناد االد  

قانونی���ة ب���ل یج���ب اس���تفاء تل���ك الوق���ائع الش���روط الت���ي یتطلبھ���ا الق���انون لتك���ون        

  .مبرر التخاذ القرار

مص����ر الج����زاء الت����ادیبي ال����ذي  فق����د الغ����ت المحكم����ة االداری����ة العلی����ا ف����ي  

االدارة عل����ى م����اذون ش����رعي لزواج����ھ بعق����د عرض����ي وق����ررت ان����ھ اذا  اوقعت����ھ

ال تس���مع عن���د االنك���ار دع���وى الزوجی���ة او االق���رار بھ���ا اال      (ان���ھ ك���ان الق���رار ب 

اذا كان���ت ثابت���ھ بوثیق���ة زواج رس���میة اال ان���ھ ال یس���تفاد م���ن ھ���ذا ال���نص حظ���ر        

                                                           
)1(

 .  148ص  –مرجع سابق  –دعوى الغاء القرار االداري  –عبد العزیز عبد المنعم خلیفة / د
)2(

 .  403ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –ماجد راغب الحلو / د
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اذا ال����زواج م����ازال عل����ى وض����عھ ) ال����زواج العرض����ي او اعتب����اره خ����اتم ش����رعًا

 ام���الش���رعي عق���د فانھ���ا عل���ى االیج���اب والقب���ول وھ���و ی���تم ص���حیحًا ش���رعًا مت���ى  

القانونی����ة دون م����ا ج����اء ب����ھ أي اثبات����ھ كتاب����ة وم����ادام االم����ر    فى ش����روطھس����توا

اق��دم علی��ھ الم���دعى م��ن ال��زواج العرض��ي مخالف��ة للق���وانین او        ھ��ا ك��ذلك فل��یس فی  

او  طغیانھ����االنظ����ام الع����ام كم����اال یعتب����ر ذل����ك اخ����الًال م����ن الم����دعى بواجب����ات      

ى تص�����رفھ م�����ا ورد باس�����باب الق�����رار  ل�����ع تص�����رفال�����وظیفي حت�����ى ی اس�����لوكھ

ي كم���ا مباش���ر عن���د زواج���ھ عمل���ھ الرس���م    دیبي وذل���ك ان الم���دعى ل���م یك���ن    الت���ا

رج علی���ھ ف���ي ان ح���وانم���ا ك���ان مثل���ھ ف���ي ذل���ك كمث���ل أي ف���رد ع���ادي ال     –دون 

  .)1(یتزوج زواجًا عرفیًا دون أي وثیقة

خالص���ة الق���ول أن ھ���ذا العی���ب ك���ان مح���ل إخ���تالف ب���ین الم���دارس الفقھی���ة ولك���ن 

  . وب القرار اإلداري المشرع السوداني قد درج بھ ضمن عی

 -:الرقابة على مالءمة الوقائع .3

ھ���ذه الص���ورة م���ن ص���ورة الرقاب���ة القض���ائیة تعتب���ر انش���اء عل���ى المب���دا            

الع����ام وال����ذي یتمث����ل ف����ي ان الرقاب����ة القض����ائیة ھ����ي رقاب����ة مش����روعیة ولیس����ت  

  .)1(رقابة مالزمة

ھن��ا ف��ي حال��ة الرقاب��ة القض��ائیة عل��ى عی��ب رك��ن الس��بب یمك��ن ان ینظ��ر             

  .اء في مدى االتناسب بین القرار والوقائع التي بین علیھا القرارالقض

علیھ���ا الق���رار موج���ودة وقائم���ة وحت���ى   حت���ى ل���و كان���ت الوق���ائع الت���ي بن���ي   

ل���و ت���م تكیفیھ���ا تكی���ف قانونی���ًا یناس���ب ف���ان القض���اء االداري یراق���ب م���ن جان���ب      

 علیھ����ا الق���رار بحی����ث  اس����ب ب���ین الق���رار والوق����ائع الت���ي بن���ي    كان���ت مس���الة التن  

یلغ����ي الق����رار لعی����ب ف����ي الس����بب كلم����ا ك����ان ھنال����ك ع����دم تناس����ب او مالءم����ة     

  .)2(ظاھرة بین القرار والوقائع التي اسند الیھا مصدر القرار

                                                           
)1(

 404ص  –مرجع سابق  –القضاء االداري  –ماجد راغب الحلو / د
)1(

 464ص  –القضاء االداري  -عبد الغني بسیوني عبد اهللا/ د
)2(

 . 221ص  –مرجع سابق  –القانون االداري  –محمد علي الخالیلھ / د
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حریة قض�����یبفق�����د اص�����درت المحكم�����ة االداری�����ة المص�����ریة حكم�����ًا لھ�����ا ی     

التج���ارة لتق���دیر التناس���ب ب���ین الق���رار الص���ادر والوق���ائع المب���رره لص���دورة حی���ث  

ق���رار ص���ادر بایق���اف عم���ل اح���د االس���واق بس���بب مش���اجرة كان���ت  قض���ت بالغ���اء 

تعطی���ل االدارة لس���وق بع���د ذل���ك  (: ق���د وقع���ت ب���ین قبلت���ین حی���ث قال���ت المحكم���ة   

عوى المحافظ����ة عل����ى االم����ن بس����بب ھ����و الوس����یلة الوحی����دة لبل����وغ ھ����دفھا       ب����د

وبس����بب م����ن الض����روري تعطی����ل الس����وق ال����ذي ال ی����دار االم����ر واح����دة ف����ي          

ر االدارة اتخ�����اذه االج�����راءات الكفیل�����ة بمن�����ع   االس�����بوع وق�����د ك�����ان ف�����ي مق�����دو  

الح���وادث دون اللج���وء ال���ى اغ���الق الس���وق ، حت���ى اذا م���ا اض���طرتھا الظ���روف      

ال���ى اج���راء ھ���ذا االج���راء الش���دید ك���ان ھ���ذا بالق���در المناس���ب لم���دة قص���یرة م���ن      

  .)1(الزمن

لع���ل المث���ال المناس���ب ف���ي ھ���ذا المج���ال القض���اء االداري الس���وداني یح���دده     

  . )2(لجنة قبول المحامین/ ضد/عبد ااهللا مشاوي في قضیة محمد 

فف���ي ھ���ذه القض���یة وان ك���ان ق���رار المحكم���ة ال���ذي الغ���ي الق���رار المطع���ون     

اس��تعمال الس��طة بحس��ب م��ذكرة موالن��ا محم��د یوس��ف       إس��اءةفی��ھ ق��د اس��س عل��ى   

اال ان���ھ وبالوج���ھ االخ���ر یمك���ن الق���ول بع���دم التناس���ب م���ا ب���ین العقوب���ة     (مض���وي 

وال���ذنب ال���ذي ارتكب���ھ ھ���ذا     غال بالمحام���اة نھائی���اً ش���توھ���ي س���حب ت���رخیص اال  

ھ���ذا م���ن خ���الل حیثی���ات   یستش���ف) المح���امي وال���ذي ك���ان ب���التوقیع ھ���ذه العقوب���ة  

ف����اذا ك����ان المح����امي ق����د تع����رض لمجل����س   (ق����رار المحكم����ة والت����ي ج����اء فیھ����ا   

 نظ���ر فی���ھ اللجن���ة وتق���رر محاس���بة ف���ان ھ���ذا ال یمض���ي م���ن تق���دیم طل���ب جدی���د لت   

ن ی���درج ف���ي قائم���ة المح���امین الع���املین فل���یس غ���رض      ب���اج���دیرًا فیم���ا اذا ك���ان  

المش���رع حرم���ان الش���خص م����ن كس���ب عیش���ھ طیل����ة حیات���ھ، وعل���ى اللجن����ة ان        

                                                           
)1(

  .  470عبد الغني بسیوني ، مرجع سابق ، ص . د 
)2(

 . وما بعدھا   57ص  –مرجع سابق  –القرار االداري  –بشیر موالنا یوسف عثمان 
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ًال لالنض���مام ال���ى اس���رة المحام���اة وق���ت     ھ���تنظ���ر ف���ي الطل���ب وت���رى ان ك���ان ا    

  ).تقدیم الطلب فلربما ذالت عثرتھ السابقة

ة یج���ب أن مم���ا س���بق ف���إن الرقاب���ة عل���ي ھ���ذا العی���ب تعتب���ر رقاب���ة جوھری���   

  .یكون لھا إعتبار في إصدار القرار اإلداري 
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  المبحث الرابع

  نواع القرارات االداریةأ

  المطلب االول

  أنواع القرارات من حیث التكوین

العملی���ة  الجھ���ة تقس���م الق���رارات االداری���ة م���ن جوان���ب ع���دة ب���النظر ال���ى        

ى الت���ي اص���درتھا او الش���خص ال���ذي ابرام���ا كم���ا یمك���ن تقس���یمھا م���ن حی���ث م���د     

خض����وعھا للرقاب����ة القض����ائیة او م����ن حی����ث م����داھا واالث����ار القانونی����ة المترتب����ة   

  .)1(علیھا

م���ن حی���ث تكوینھ���ا ال���ى ق���رارات بس���یطة واخ���رى مركب���ة وتنقس���م     تقس���م  

م���ن حی���ث انش���ائھا او تفس���یرھا للمراك���ز القانونی���ة ال���ى ق���رارات منش���ة وق���رارات  

ف���ذة ف���ي ح���ق   كاش���فھ وتتقس���م م���ن حی���ث اثارھ���ا عل���ى االف���راد ال���ى ق���رارات نا       

  )2(.حقھم فذه في ااالفراد واخرى غیر ن

وھ���ي الت���ي  لھ���ا كیانھ���ا المس���تقل ك���القرار الص���ادر م���ن         -:الق���رارات البس���یطة 

  .)1(ع عقوبةیرئیس المصلحة بتعین موظف او یتوق

اذا الق����رارات البس����یطة ھ����ي الت����ي تص����در ب����ذاتھا او بص����فة مس����تقلة وال       

خ����رى وھ����ي تمث����ل معظ����م    تك����ون مرتبط����ة بعم����ل ق����انوني اخ����ر وبق����رارات ا    

  .)2(القرارات االداریة

  

  

  

  

  
                                                           

)1(
 .  91ص  –المسیرة للنشر والتوزیع  –دراسة مقارنة  –القضاء االداري  -خالد خلیل الطاھر/ د

)2(
 .  565ص –مرجع سابق  –الوجیز في القانون االداري  –سلیمان محمد الطماوي /د

)1(
 565ص –مرجع سابق  –القانون االداري الوجیز في  –سلیمان محمد الطماوي /د

)2(
 92ص  –مرجع سابق  –القانون االداري  –خالد الطاھر / د
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  -:القرارات االمندمجة او المركبة

وھ���ي الت���ي ت���دخل ف���ي تك���وین عملی���ة قانونی���ة ت���تم عل���ى مراح���ل ومث���ال           

ن ناف���ذة التقس���یم  ، إل���ذلك اج���راءات ن���زع الملكی���ة او ارس���اء الم���زاد و المناقص���ة    

ق���رار االداري ھ���ي ان القض���اء االداري ف���ي مص���ر وف���ي فرنس���ا یس���مح بفع���ل ال     

ال���ذي یس���لم ف���ي تك���وین العملی���ة القانونی���ة المعین���ة والطع���ن فی���ھ مس���تقل بقص���د          

الغائ���ھ ف���اذا حك���م ببطالن���ھ انعك���س ذل���ك عل���ى العملی���ة المركب���ة الت���ي س���اھم فیھ���ا    

  .القرار الباطل
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  المطلب الثاني

  القرارات االداریة من حیث خضوعھا لرقابة القضاء

ن الق�����رارات االداری����ة م�����ن حی�����ث خض�����وعھا لرقاب�����ة  یمك����ن التمی�����ز ب�����ی   

  .القضاء بین طائفتین

 -:اعمال السلطة العامة او اعمال االدارة العامة  . أ

وتش����مل االوام����ر واالج�����راءات والتص����رفات الت�����ي تجریھ����ا االدارة ف�����ي       

تولیھ���ا المراف���ق العام���ة بس���لطة عام���ة والت���ي ال مثی���ل لھ���ا فیم���ا یجری���ھ االف���راد       

االدارة الخاص����ة بش����ؤن  اللوائح االداری����ة وق����راراترفات ك����فیم����ا ی����تم م����ن تص����

الم����وظفین وك����ذلك قرارتھ����ا ف����ي م����نح ال����رخص وس����حبھا وغی����ر ذل����ك وھ����ذه       

جمیعھ����ا تخض����ع لرقاب����ة المح����اكم حی����ث تخ����تص المح����اكم االداری����ة بالغائھ����ا         

والتع����ویض عنھ����ا ، كم����ا تخ����تص المح����اكم العادی����ة ب����التعویض ع����ن اج����راءات   

راءات تنفی�����ذھا م�����ن قب�����ل الغص�����ب  تنفی�����ذھا مت�����ى كان�����ت معیب�����ھ وكان�����ت اج����� 

  .)1(المادیة

 -:ادة یاعمال الس  . ب

وھ����ي م����ا یطل����ق علی����ھ اعم����ال الحكوم����ة وھ����ذه االعم����ال تمت����از بع����دم          

خض���وعھا للقض���اء مطلق���ًا ال م���ن حی���ث االلغ���اء وك���ذلك التع���ویض وھ���ي الت���ي ال  

ب���ھ ان  المش���روعة وس���یادة الق���انون والمس���لم   ف���ي مب���دأ  ص���دعت���زال تمث���ل اكث���ر  

م���ن قب���ل اعم���ال الس���یادة او الحكوم���ة یت���رك للقض���اء والقض���اء  تحدی���د م���ن یعتب���ر

االداري یتج�����ھ عموم�����ًا ال�����ى التض�����ییق م�����ن نط�����اق اعم�����ال الس�����یادة ویح�����اول  

  .)1(االستعاضة عنھا بنظریات اخرى من فكرة السلطة التقدیریة

وف����ي تق����دیري أن رقاب����ة القض����اء یعط����ي ل����ھ ن����وع م����ن القیم����ة القانونی����ة     

 . ریة مطلقة في إتخاذ قراراتھا حتي ال تكون اإلدارة لھا ح

                                                           
)1(

 .  184ص  –مرجع سابق  –القانون االداري  –طعمیة الجرف / د
)1(

 .  566ص –مرجع سابق  –الوجیز في القانون االداري  –سلیمان محمد الطماوي /د



125 
 

  المطلب الثالث

  انواع القرارات من حیث االثر القانوني

  قرارات كاشفھ وقرارات مشئة  تنقسم إلي  

 -:القرارات الكاشفة .1

ھ���ي الت���ي ال تخ���ذت اث���ر ق���انوني جدی���د حی���ث ثب���ت او توك���د حال���ة قانونی���ة     

  .یجة االمتحانموجودة وقائمة بالفعل مثال ذلك القرار الصادرة باعالن نت

 -:نشئةمالالقرارات  .2

وھ���ي الت���ي ترت���ب اث���ار قانونی���ة جدی���دة أي تنش���ئ مراك���زا قانونی���ًا جدی���دًا        

ل���م یك���ن قائم���ًا قب���ل ص���دور الق���رار مث���ل ق���رار تع���ین موظ���ف او ق���رار ترقی���ة          

ق�����رارات القانونی�����ة موظ�����ف او ق�����رار م�����نح رخص�����ة المب�����اني وتترت�����ب ام�����ا ال 

ال��ذي ول��دت فی��ھ االث��ار القانونی��ة الت��ي      م��ن ص��دورھا الت��اریخ    للق��رارات المنش��ئة 

  .)1(كشف عنھا القرار

مم���ا س���بق یتض���ح أن األث���ر الق���انوني ل���ھ دور كبی���ر ف���ي مراك���ز األط���راف بع���د      

  . صدور القرار اإلداري 

    

                                                           
)1(

 . 55ص  –مركز جامعة القاھرة  –االداري القانون  –انور احمد رسالن / د
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  المبحث الخامس

  تمییز القرار اإلداري عن األعمال القانونیة األخري

  المطلب األول

  التشریعیةتمییز القرارات اإلداریة عن األعمال 

رج���ح الفق���ھ بالمعی���ار الش���كلي لتمیی���ز الق���رارات اإلداری���ة ع���ن األعم���ال         

  .1التشریعیة في كل من مصر وفرنسا

وفق���ا لھ���ذا المعی���ار یك���ون العم���ل تش���ریعیًا ویخ���رج ع���ن نط���اق دع���اوي         

اإللغ���اء ، والت���ي یكتف���ي أن یك���ون محلھ���ا ق���رارًا إداری���ًا ، ك���ل م���ا یص���در ع���ن          

بص���ورة عام���ة ، غی���ر أن الفق���ھ ولحس���ن تطبی���ق     )البرلم���ان(الس���لطة التش���ریعیة  

ھ�����ذا المعی�����ار ق�����ام بتص�����نیف األعم�����ال التش�����ریعیة إل�����ى ثالث�����ة أص�����ناف ھ�����ي  

التش������ریعات العادی������ة أي الق������وانین واألعم������ال البرلمانی������ة وأخی������رًا الق������رارات  

  .الخاصة بموظفي البرلمان

  :  التشریعات العادیة أو القوانین: الفرع األول 

خ����رج جمی����ع الق����وانین الت����ي یس����نھا البرلم����ان م����ن    بالمعی����ار الش����كلي ، ت

م الص�����ادرة م�����ن نط�����اق اختص�����اص القض�����اء اإلداري ھ�����ذا م�����ا أكدت�����ھ األحك�����ا

إن فق�����ھ (، فق�����د قض�����ت المحكم�����ة اإلداری�����ة بقولھ�����ا  مجل�����س الدول�����ة المص�����ري

الق���انون الع���ام وقض���اء مجل���س الدول���ة ف���ي فرنس���ا ومص���ر ق���د جری���ا عل���ى األخ���ذ  

  .  2)بالمعیار الشكلي ال الموضوعي

وم����ن حی����ث أن (ك����ذلك محكم����ة القض����اء اإلداري المص����ري قض����ن بأن����ھ  

ق����رارات مجل����س ال����وزراء الص����ادرة ف����ي ش����أن فئ����ات ب����دل االنتق����ال المق����ررة      

                                                           
1

 251عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، دعوى إلغاء القرار اإلداري ، مرجع سابق ، ص. د -
2

 .112عبد الغني بسیوني عبد اهللا ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص. د -
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بالق���انون ق���د ع���دلت ف���ي ح���دودھا المق���ررة وف���ي ذل���ك خ���روج ع���ن ح���دود والیت���ھ  

  .إذ ال یمكن قانونًا إحداث ھذا ألثر األمر الذي یجعلھ جدیر باالنعقاد

التفویض����یة الت����ي تص����درھا اإلدارة بتف����ویض م����ن البرلم����ان       إن الل����وائح

ھ���ي ف���ي األص���ل ق���رارات إداری���ة ، وھ���ي ب���ذلك تك���ون مح���ًال للطع���ن ف���ي م���دى    

مش����روعیتھا ف����ي المرحل����ة م����ا قب����ل عرض����ھا عل����ى البرلم����ان ، ف����إذا عرض����ت   

عل����ى البرلم����ان وتم����ت إجازتھ����ا ص����ارت تش����ریعیًا ال تقب����ل الطع����ن فیھ����ا أم����ام   

  .1القضاء اإلداري

  :  األعمال البرلمانیة: الثاني  الفرع

إن األعم����ال الخاص����ة ب����التنظیم ال����داخلي للبرلم����ان مث����ل تش����كیل اللج����ان     

ھ���ذه .. وتحدی���د اختصاص���اتھا وأعم���ال ممارس���ة ال���دور النی���ابي داخ���ل البرلم���ان     

  .جمیعھا تخرج عن نطاق الرقابة القضائیة اإلداریة

ائح تنظیمی���ة ف���التنظیم ال���داخلي للبرلم���ان یتطل���ب بص���ورة عام���ة وض���ع ل���و 

داخلی����ة لتنظ����یم كیفی����ة الممارس����ة البرلمانی����ة إل����ى جان����ب تش����كیل ھیئ����ة قی����ادة        

المجل���س م���ن رئ���یس ورؤس���اء اللج���ان المتخصص���ة فض���ال ع���ن تنظ���یم مواعی���د       

دورات االنعق����اد وین����درج تح����ت ھ����ذه الطائف����ة م����ن األعم����ال م����ا یص����در م����ن       

  . 2ساتالبرلمان من قرارات وما یطرح من آراء أثناء التداول داخل الجل

بق���ي أخی���رًا أن نش���یر إل���ى أن���ھ وحی���ث أن البرلم���ان ال یك���ون برلمان���ًا إال        

ع����ن مك����ون عض����ویتھ ونص����اب جلس����اتھ ، وان الممارس����ة البرلمانی����ة الب����د وأن  

تك���ون م���ن خ���الل ھیئ���ة البرلم���ان فإن���ھ ال یعت���د بم���ا یق���وم ب���ھ أعض���اء البرلم���ان       

لم���ان إال أن���ھ  بالص���ورة الفردی���ة ، ألن العض���و لوح���ده وإن ح���از عل���ى ص���فة البر   

                                                           
1

 .  281ماجد راغب الحلو ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص. د -
2

 . 271ماجد راغب الحلو ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص / د . 
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ال یح��وز عل��ى وظ��ائف البرلم��ان ، وبالت��الي ف��إن م��ا یص��در من��ھ خ��ارج جلس��ات          

  .البرلمان ال ینسحب أثره على مكون البرلمان

  :  القرارات الخاصة بموظفي البرلمان: الفرع الثالث 

وھ�����ي الق�����رارات الت�����ي تص�����در ع�����ن الجھ�����از اإلداري داخ�����ل البرلم�����ان  

ین فی���ھ ، والت���ي تتمث���ل ف���ي ق���رارات التعی���ین  بش���أن الم���وظفین والع���املین اإلداری��� 

والترقی�����ات وق�����رارات المحاس�����بة واإلعف�����اء م�����ن الخدم�����ة وك�����ذلك الق�����رارات      

الخاص����ة بتوزی����ع المھ����ام واالختصاص����ات الوظیفی����ة ھ����ذه كلھ����ا یغل����ب علیھ����ا       

  .1الطابع اإلداري المرتبط بالوظیفة اإلداریة

اعتب��ار  لق��د اس��تقر العم��ل م��ن بع��د ت��ردد ف��ي ك��ل م��ن فرنس��ا ومص��ر عل��ى       

ان ك���ل م���ا یص���در ع���ن الجھ���از اإلداري بالبرلم���ان م���ن ق���رارات بش���أن موظفی���ھ   

  .2تعد قرارات إداریة وتخضع بالتالي للرقابة القضائیة

وف������ي مص������ر ق������ررت محكم������ة القض������اء اإلداري اختص������اص القض������اء 

اإلداري بنظ����ر الطع����ون ض����د الق����رارات الص����ادرة م����ن البرلم����ان ف����ي مواجھ����ة  

أن تعی�����ین م�����وظفي البرلم�����ان  (ھ�����ا والق�����ول  موظفی�����ھ وذل�����ك م�����ن خ�����الل حكم  

وت���رقیتھم وم���نحھم ع���الوات ھ���و م���ن طبیع���ة العم���ل اإلداري المغ���ایر لألعم���ال        

البرلمانی���ة ، ألن األحك���ام الحدیث���ة لمجل���س الدول���ة الفرنس���ي ج���رت عل���ى التحل���ل    

  . 3من المعیار الشكلي للقرارات

ي یمك���ن الق���ول ب���أن تك���ون ق���رارات البرلم���ان ض���من نظ���ر القض���اء اإلدار  

  . أفضل من أن یكون لھا تحصین ضد نظرھا 

  

                                                           
1

 .  252عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، دعوى إلغاء القرارات اإلداریة ، مرجع سابق ، ص. د -
2

 281 -280ماجد راغب الحلو ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص . د -
3

 .  282ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص . د. 
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  المطلب الثاني

  ما علیھ العمل في السودان

ف���ي مرحل���ة دراس���ة تعری���ف الق���رار اإلداري یتب���ین أن المش���رع ف���ي ك���ل       

م���ن فرنس���ا ومص���ر ل���م یش���أ وض���ع تعری���ف للق���رار اإلداري حی���ث ت���رك األم���ر      

  .الجتھاد القضاء وفي ذلك اتساع للمجال فجاء كل فقھ بما لدیھ

أم�����ا بالنس�����بة لحال�����ة الس�����ودان ل�����م یك�����ن ھن�����اك تعری�����ف ج�����امع للق�����رار 

اإلداري یمی���زه ع���ن األعم���ال القانونی���ة والت���ي تص���در ع���ن الس���لطات األخ���رى         

م حی�����ث ص�����در ق�����انون القض�����اء الدس�����توري 1996ف�����ي الدول�����ة حت�����ى حل�����ول 

  .1واإلداري

م بع�����د أن ت�����م إلغ�����اء  2005ث�����م ص�����در ق�����انون القض�����اء اإلداري لس�����نة  

وج����اء ) 3(ابق وق����د تعرفن����ا للق����رار اإلداري ف����ي الم����ادة     م الس����1996ق����انون 

) أي جھ���ة(خ���اٍل م���ن الض���وابط حس���ب ال���نص ، یقص���د ب���ھ الق���رار ال���ذي تص���دره 

بوص���فھا س���لطة عام���ة بقص���د إح���داث أث���ر ق���انوني مع���ین یتعل���ق بح���ق أو واج���ب   

أي ش���خص أو أش���خاص ویش���مل رف���ض تل���ك الجھ���ات أو امتناعھ���ا ع���ن اتخ���اذ        

  .2اتخاذهقرار كانت ملزمة قانونًا ب

والت����ي ق����د تك����ون  ) أي جھ����ة(ب����تمعن ھ����ذا التعری����ف نق����ف عن����د عب����ارة   

الس����لطة التش����ریعیة أو الس����لطة القض����ائیة ، أو القی����ادة العام����ة للق����وات المس����لحة   

ة عس���كریة ، فھ���ل م���ا یص���در م���ن ھ���ذه الجھ���ات یك���ون خاض���عًا         ھ���بوص���فھا ج

  .؟ لرقابة القضاء اإلداري

                                                           
1

 . م الملغي1996من قانون القضاء اإلداري والدستوري  2مادة ال -
2

 . م2005من قانون القضاء اإلداري لسنة  3المادة  -
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ة للرقاب����ة القض����ائیة كم����ا یق����ول ولطالم����ا الق����رار اإلداري ھ����و حج����ر الزاوی����   

م����ا ھ����و المعی���ار ال����ذي تمی����زه ب���ھ ع����ن س����ائر    1ال���دكتور یس����ن عم����ر یوس���ف  

  ؟)أیة جھة(األعمال القانونیة األخرى والتي تصدر من 

جامع����ة أم / ض����د/المحكم����ة العلی����ا ف����ي قض����یة إب����راھیم محم����د إب����راھیم     

ر وقض���ت ب���ان الق���رار الص���اد ) أی���ة جھ���ة(درم���ان األھلی���ة رفض���ت ھ���ذا التعم���یم  

م����ن مؤسس����ات التعل����یم الع����الي الخاص����ة ال یعتب����ر ص����ادرًا م����ن س����لطة عام����ة      

وبالت�����الي ال ینطب�����ق علی�����ھ وص�����ف الق�����رار اإلداري وال ینعق�����د االختص�����اص       

  .2بشأنھ للمحاكم اإلداریة

ف����ي الواق����ع أن المش����رع الس����وداني ف����ي ق����انون القض����اء اإلداري لس����نة        

  .داريم خرج عن كل الضوابط الفقھیة لتعریف القرار اإل2005

م ف���إن معی���ار التمیی���ز م���ا    2005وبحس���ب ق���انون القض���اء اإلداري لس���نة    

ب�����ین الق�����رارات اإلداری�����ة واألعم�����ال القانونی�����ة األخ�����رى ، ب�����ات مم�����ا بس�����بب   

م���ن الق���انون ، أم���ا  ) 3(القص���ور ال���ذي اعت���رى تعری���ف الق���رار اإلداري بالم���ادة   

ا ن���رى وإن كن���. الفق���ھ ف���ال ی���زال یت���ردد م���ا ب���ین المعی���ار الش���كلي والموض���وعي    

أن����ھ م����ن األوف����ق أن یتنح����ى المش����رع ویت����رك مھم����ة تعری����ف الق����رار اإلداري     

للفق���ھ حت���ى یس���تقر العم���ل م���ن بع���د عل���ى معی���ار أساس���ي یعتم���د علی���ھ ومعی���ار         

ث���انوي ی���تم اللج���وء إلی���ھ ف���ي الح���االت االس���تثنائیة كم���ا ھ���و الح���ال ف���ي انجلت���را       

  .3وفرنسا ومصر

 ألن الجھ�����ة خالص�����ة الق�����ول ال�����نص الس�����ابق ھ�����و األكث�����ر دق�����ة وش�����مالً 

اإلداری����ة ھ����ي الشخص����یة اإلعتباری����ة المخ����ول لھ����ا مباش����رة الوظیفی����ة اإلداری����ة  

والمش���رع یتح���دث ف���ي النص���وص ع���ن الجھ���ة اإلداری���ة وع���ن تعری���ف الق���رار         
                                                           

1
 .  853یسن عمر یوسف ، الموسوعة ، مرجع سابق ، ص. د -

2
 .  215م ، ص2005مجلة األحكام القضائیة السودانیة ) م23/2005/ط أ س/م ع(قضیة رقم  -

3
 583، الموسوعة ، مرجع سابق ، ص یسن عمر یوسف. د -
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م���ن ق���انون ) 5/4(اإلداري وق���د ح���دد الجھ���ة اإلداری���ة بوض���وح ف���ي ن���ص الم���ادة 

  . م المتعلق برفض التظلم 2005القضاء اإلداري لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



132 
 

  

  

  

  الفصل الثالث

  الدعوى اإلداریة

  . وبیان طبیعتھا الدعوي اإلداریة مفھوم: المبحث األول 

  .  خصائص وشروط دعوي اإللغاء : المبحث الثاني 

  .  حدود میعاد رفع الدعوي اإلداریة : المبحث الثالث 
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  المبحث األول

  وبیان طبیعتھا الدعوى اإلداریة مفھوم

  ولاأل المطلب

  في اللغةتعریف الدعوى

  : تعریف الدعوي لغة : الفرع األول 

ج����اء ف����ي معج����م النف����ائس الوس����یط ال����دعوى اس����م م����ن اإلدع����اء جمعھ����ا    

وال���دعوى ف���ي القض���اء ق���ول یطل���ب ب���ھ اإلنس���ان إثب���ات ح���ق      .. دع���اوي ودع���او 

  . 1على غیره

ال���دعوى مص���در وال���دعوى اس���م م���ن اإلدع���اء  : وج���اء ف���ي معج���م المعتم���د 

وھ���ي . ء ق���ول یطل���ب ب���ھ اإلنس���ان إثب���ات ح���ق ل���ھ عل���ى غی���ره   وھ���ي ف���ي القض���ا 

وف���ي تق���دیري أن الفری���ق الث���اني ج���اء أكث���ر  ،  2مؤنث���ة جمعھ���ا دع���اوٍي ودع���اوي 

  .دقة من األول 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

 383أحمد أبو حاقة ، معجم النفائس ، الوسیط ، ص. د.أ: إشراف  -
2

 197جرجي شاھین عطیة ، المعجم المعتمد ، ص -
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  المطلب الثاني

  تعریف الدعوى اإلداریة في االصطالح القانوني

ال���دعوى اإلداری���ة والطع���ن اإلداري ف���ي نف���س المعن���ى ،    : تس���تخدم عب���ارة 

ھ���و دع���وى ش���أنھا  الطع���ن اإلداري ف���ي إح���دى نواحیھ���ا: ن ج���اء التعری���ف ب���أ إذا

  .1في ذلك شأن سائر الدعاوي

م����ن ق����انون القض����اء اإلداري الس����وداني   ) 3(وبینم����ا تش����یر إلی����ھ الم����ادة   

ویقص���د ب���ھ أي دع���وى تق���دم م���ن المتض���رر م���ن    ) الطع���ن(م باس���م 2005لس���نة 

ال���دعوى اإلداری���ة ، ق���رار إداري ، وظ���ل ف���ي بع���ض األحی���ان یطل���ق علی���ھ اس���م    

م����ن ق����انون القض����اء اإلداري الس����وداني لس����نة     ) 11(وم����رد ذل����ك ف����ي الم����ادة    

  :م التي تقرأ 2005

فیم���ا ع���دا م���ا ن���ص علی���ھ ھ���ذا الق���انون یتب���ع ف���ي رف���ع الطع���ن والفص���ل فی���ھ            (

ن اإلج����راءات المق����ررة لرف����ع ال����دعوى والفص����ل فیھ����ا بموج����ب نص����وص ق����انو  

  :كما یلي  2جاء تعریف الطعن وبذلك، ) م1983اإلجراءات المدنیة لسنة 

یقص���د ب���الطعن ع���ن طری���ق ال���دعوى ف���ي أن���ھ ال���دعوى الت���ي یرفعھ���ا ص���احب       (

الش���أن أم���ام المحكم���ة المختص���ة ض���د الجھ���ة اإلداری���ة مص���درة الق���رار یطل���ب         

  ).فیھا إلغاء القرار أو التعویض عن الضرر الناتجة منھ أو االثنین معًا

ھ اإلج����راءات العادی����ة ف����الطعن اإلداري دع����وى م����ن حی����ث أن����ھ تتب����ع فی���� 

من����ذ تق����دیم الطل����ب وتب����ادل الم����ذكرات وس����ماع الش����ھود ، وتق����دیم المرافع����ات       

الختامی���ة ، ث���م الحك���م، غی���ر أن الغال���ب ف���ي ال���دعوى اإلداری���ة أن تك���ون معتم���دة    

عل����ى األوراق والمس����تندات ال حاج����ة ف����ي أغل����ب حاالتھ����ا إل����ى س����ماع الش����ھود   

                                                           
1

 122م ، ص1999،  2محمد محمود أبو قصیصة ، مبادئ القانون اإلداري السوداني ، مطبعة السلطة القضائیة ، ط/ القاضي -
2

 109م ، ص1991،  1ن بشیر ، القرار اإلداري ، تعریفھ وإجراءات الطعن فیھ ، طیوسف عثما -
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ي الق���رار اإلداري الت���ي تس���بقھ   وذل���ك ألن ال���دعوى اإلداری���ة بطبیعتھ���ا تك���ون ف���    

  .1البینات التي بني علیھا ویكون النزاع في القرار ذاتھ

ویك���ون اس���تجواب طرف���ي ال���دعوى والش���ھود ھ���و االس���تثناء ، وھن���ا نج���د     

فف����ي ال����دعوى المدنی����ة   –الخ����الف ب����ین ال����دعوى المدنی����ة وال����دعوى اإلداری����ة    

داري ول���یس ف���ي تثب���ت الوق���ائع ، وف���ي ال���دعوى اإلداری���ة یختص���م ف���ي الق���رار اإل 

  . 2الوقائع التي انبنى علیھا القرار وذلك في الغالب األعم من األحوال

ھ���ذا وق���د نظ���م الق���انون إج���راءات رف���ع ال���دعوى اإلداری���ة بص���ورة أفض���ل   

ي فیم���ا م���ن تل���ك اإلج���راءات الت���ي ن���ص علیھ���ا ق���انون مجل���س الدول���ة المص���ر        

داری���ة نش���أت إن دع���وى اإللغ���اء أي ال���دعوى اإل یتعل���ق ب���دعوى اإللغ���اء ھن���اك ،  

ف��ي فرنس��ا نش��أة قض��ائیة ث��م أص��بح دع��وى الق��انون الع��ام ف��ي مص��ر ث��م انتقل��ت             

  .3إلى السودان

مم����ا س����بق أن ھن����اك ف����رق واض����ح ج����دًا ب����ین ال����دعوي اإلداری����ة منجھ����ة 

  . والدعوي المدنیة من جھة أخري 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
  123محمد محمود أبو قصیصة ، مبادئ القانون اإلداري السوداني ، مرجع سابق ، ص/ القاضي  -

2
  .  55م ، ص 2012،  2حاج ادم حسن الطاھر ، القانون اإلداري ، أجھزة الرقابة علي أعمال اإلدارة ، ط. د. 

3
 3د یس عمر یوسف ، الوجیز في القانون اإلداري والقضاء اإلداري ، ص.أ -
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  المبحث الثاني

  اإللغاءدعوى  وشروط خصائص

  المطلب األول

  ریةخصائص الدعوي اإلدا

دع����وى اإللغ����اء أو ال����دعوى اإلداری����ة ف����ي الق����انون الس����وداني باعتبارھ����ا  

دع�����وى عینی�����ة شخص�����یة تتمی�����ز بخص�����ائص تجعلھ�����ا مختلف�����ة ع�����ن ال�����دعاوي  

المدنی����ة العادی����ة اختالف����ًا كبی����رًا وھ����ذه الخص����ائص تتمث����ل م����ن حی����ث طبیع����ة       

ال����دعوى اإلداری����ة ، ومراك����ز األط����راف فیھ����ا وم����ن حی����ث طبیع����ة اإلج����راءات  

  .إلتباعالواجبة ا

  : من حیث طبیعة الدعوي اإلداریة : الفرع األول 

إن المنازع����ات القائم����ة عل����ى رواب����ط الق����انون الع����ام ھ����ي ف����ي األس����اس     

منازع�����ات موض�����وعیة تس�����تھدف حمای�����ة مب�����دأ المش�����روعیة أو س�����یادة حك�����م      

الق���انون ف���ي المق���ام األول ب���الرغم تتخللھ���ا أیض���ًا بالمنازع���ات الشخص���یة الت����ي         

  . لمراكز الذاتیةتقوم على الحقوق وا

اء قض�������أن القض�������اء الشخص�������ي یحت�������وي دائم�������ًا عل�������ى ن�������وع م�������ن ال 

وفض����ًال ع����ن ذل����ك ف����إن القض����اء العین����ي أو الموض����وعي ھ����و         . الموض����وعي 

الص����ورة الرئیس����یة والغالب����ة لل����دعاوي اإلداری����ة م����ن حی����ث إلغ����اء الق����رارات        

اإلداری���ة أو من���ع الجھ���ة اإلداری���ة م���ن اتخ���اذ إج���راء مع���ین ، أو تقری���ر الح���ق ،       

ینم���ا تعتب���ر أغل���ب ال���دعاوي الت���ي ینظرھ���ا القض���اء الع���ادي م���ن قبی���ل القض���اء      ب

وق����د ترت���ب عل����ى ذل���ك أن تش����كلت اإلج���راءات اإلداری����ة    . الشخص���ي أو ال���ذاتي  

  .بصفة عامة بالشكل الذي یناسب الدعاوي الموضوعیة
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ال���دعوى الذاتی���ة وم���ا   وانطب���ع القض���اء الم���دني الع���ادي بم���ا یالئ���م طبیع���ة   

، وك���ذلك تختل���ف وظیف���ة  1أنھ���ا الغالب���ة فیم���ا یع���رض علی���ھ، بحك���م یترت���ب علیھ���ا

القض���اء اإلداري ع���ن القض���اء الم���دني الع���ادي ال���ذي ینظ���ر منازع���ات األف���راد         

أم�����ا القض�����اء اإلداري فإن�����ھ یخ�����تص بنظ�����ر    . أو منازع�����ات اإلداری�����ة كق�����رار  

  .2المنازعات التي تكون الجھة اإلداریة طرفًا فیھا بصفتھا سلطة عامة

  :   ن حیث مراكز األطراف في الدعوى اإلداریةم: الفرع الثاني 

أم���ا الص���ورة الثانی���ة م���ن خص���ائص ال���دعوى اإلداری���ة فتنبث���ق م���ن ن���وع      

العالق���ة الت���ي تنش���أ عنھ���ا المنازع���ة اإلداری���ة ، فھ���ي منازع���ة تق���وم ب���ین الجھ���ة       

اإلداری�����ة بوص�����فھا س�����لطة عام�����ة ، والمتن�����ازع أو المتنازع�����ة معھ�����ا ، فأح�����د      

الی���ة وس���لطة عل���ى الط���رف اآلخ���ر ال���ذي یقاض���یھا ، طرفیھ���ا جھ���ة إداری���ة ذات و

ویالح����ظ أن طرف����ي المنازع����ة غی����ر متس����اویین ف����ي مركزھم����ا فأح����دھما ھ����و      

الجھ��ة اإلداری��ة تتس��لح بامتی��ازات الس��لطة العام��ة ، وأم��ا اآلخ��ر فھ��و مج��رد م��ن          

ھ���ذه االمتی���ازات ویخض���ع للجھ���ة اإلداری���ة بم����ا ل���دیھا م���ن س���لطة ملزم���ة ف����ي          

حی����ث اإلنش����اء أو اإللغ����اء أو تع����دیلھا ل����ذلك یتج����ھ     إح����داث آث����ار قانونی����ة م����ن   

القض���اء اإلداري إل���ى جب���ر ھ���ذا ال���نقص وتعویض���ھ وحمای���ة الف���رد م���ن الس���لطة      

  .3اإلداریة وامتیازاتھا التي تباشرھا

بینم�����ا ینظ�����ر القض�����اء الم�����دني الع�����ادي دع�����اوي األف�����راد فیم�����ا یمن�����ع       

إل���ى منزل���ة وال���دعاوي الت���ي تن���زل فیھ���ا الجھ���ة اإلداری���ة بوص���فھا س���لطة عام���ة     

بمعن����ى آخ����ر ، أن أح����د .4األف����راد دون أن تنظ����ر فیھ����ا باعتبارھ����ا س����لطة عام����ة 

الط���رفین ف���ي ال���دعوى اإلداری���ة ھ���و الجھ���ة اإلداری���ة باعتبارھ���ا س���لطة عام���ة           

                                                           
1

 .36محمود عاطف البنا ، الوسیط في القضاء اإلداري ، الدعاوي اإلداریة ، دار اإلشعاع ، القاھرة ، ص. د -
2

 .37محمود عاطف البنا ، المرجع السابق ، ص. د -
3

، دار محمود للنشر ،  4اري ، قضاء مجلس الدولة وصیغ الدعاوي اإلداریة وإجراءاتھا ، جخمیس السید إسماعیل ، مؤسسة القضاء اإلد -
 . 12ص

4
 36محمود عاطف البنا ، الوسیط في القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص. د -
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حی����ث تك����ون اإلدارة طرف����ا فیھ����ا باس����تمرار س����واء كان����ت مدعی����ة ف����ي ح����االت   

  .معظم الحاالتنادرة ، أو مدعى علیھا كما ھو العادة والظاھرة التمیز في 

والقاض����ي اإلداري ترف����ع إلی����ھ ال����دعوى لتحقی����ق العدال����ة ب����ین ط����رفین        

غی����ر متس����اویین، ووف����ق ھ����ذا المفھ����وم أن یعم����ل جاھ����دًا عل����ى محاول����ة تحقی����ق  

الت���وازن ب���ین المص���لحة العام���ة والت���ي تمثلھ���ا اإلدارة وتحق���ق دواع���ي المص���لحة     

  .1ادالخاصة المتمثلة في حمایة الحقوق والحریات العامة لألفر

وھ���ي مس���ألة ج���د غی���ر میس���رة إذا حاولن���ا التمس���ك ب���ذات المع���اییر الت���ي       

تح����یط نظ����ر ال����دعاوي المدنی����ة العادی����ة حی����ث یتس����اوى فیھ����ا أط����راف ال����دعوى  

  .أمام القضاء

ول���یس معن���اه أن ینح���از القاض���ي اإلداري لألف���راد ض���د الجھ���ة اإلداری����ة        

بمی����زان ، ألن����ھ ف����ي حقیق����ة األم����ر قاض����ي مش����روعیة ین����زل الق����رار اإلداري       

ول���ھ أن یل���زم جھ���ة اإلدارة بتق���دیم م���ا   . المش���روعیة لیق���ول كلم���ة الح���ق والق���انون  

ل���دیھا م���ن مس���تندات لیستش���ف منھ���ا م���ا یفی���ده ف���ي الحك���م ف���ي ال���دعاوي عل���ى           

وجھھ����ا الص����حیح ، وإذا نكل����ت الجھ����ة اإلداری����ة أو تقاعس����ت ع����ن تق����دیم ھ����ذه      

آلخ���ر ، أو المس���تندات ف���إن ذل���ك یك���ون بمثاب���ة قرین���ة ض���دھا لص���الح الط���رف ا      

  .2األطراف المتنازعین معھا

ولم����ا ك����ان العم����ل اإلداري وانتظام����ھ یعتم����د عل����ى األوراق والمس����تندات   

اإلداری��ة إلثب��ات الوق��ائع اإلداری��ة وكان��ت الجھ��ة اإلداری��ة ھ��ي الت��ي تح��وز ھ��ذه           

األوراق والمس���تندات ، فإنھ����ا تص����بح ف����ي ال���دعوى اإلداری����ة ف����ي مرك����ز أق����وى   

ذي یق���ف أمامھ���ا ع���ادة مج��ردًا م���ن أدل���ة اإلثب���ات ،  وأفض��ل م���ن الف���رد الع���ادي ال��  

  .وھو األمر الذي ینعكس بآثاره على دور القاضي اإلداري
                                                           

1
 .  47مرجع سابق ، ص / عبد القادر خلیل ، نظریة سحب القرار اإلداري . د. 

2
، مرجع سابق ،  4سة القضاء اإلداري ، قضاء مجلس الدولة وصیغ الدعاوي اإلداریة وإجراءاتھا ، جخمیس السید إسماعیل ، مؤس. د -
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ب���ھ الجھ���ة اإلداری���ة ف���ي ال���دعوى     تخط���أكم���ا یرج���ع مرك���ز الق���وة ال���ذي    

وأول ھ�����ذه . اإلداری�����ة إل�����ى م�����ا تتمت�����ع ب�����ھ م�����ن امتی�����ازات الس�����لطة العام�����ة       

ف���ي ال���دعوى اإلداری���ة امتی���از     االمتی���ازات الت���ي تكف���ل ل���إلدارة وض���عًا متمی���زاً     

الق���رار الس���ابق أو امتی���از المب���ادرة إذ تمك���ن الجھ���ة اإلداری���ة إص���دار ق����رارات         

بإرادتھ��ا المق���روءة تك���ون ملزم��ة للغی���ر دون موافق���ة وبغی��ر حاج���ة لاللتج���اء إل���ى    

وب���ذلك یتع���ین عل���ى ص���احب المص���لحة المباش���رة أن یب���دأ ع���ادة برف���ع      . القض���اء

ھ����ة اإلداری����ة ف����ي أغل����ب األح����وال ف����ي موق����ف   ال����دعوى اإلداری����ة وتص����بح الج 

  .المدعى علیھا ما ینعكس على اإلجراءات وعبء اإلثبات

تل���ك العوام���ل الم���ؤثرة ف���ي اإلثب���ات ف���ي الق���انون اإلداري تق���وم كلھ���ا ح���ول 

فك����رة وج����ود الجھ����ة اإلداری����ة ف����ي ص����ورة س����لطة عام����ة تتمت����ع بامتی����ازات          

  .  1اریةوتستھدف المصلحة العامة كطرف دائم في الدعوى اإلد

وعل���ى ھ���ذا األس���اس ، ف���إن وج���ود الجھ���ة اإلداری���ة بوص���فھا س���لطة عام���ة  

كط����رف ف����ي ال����دعوى اإلداری����ة ف����ي ص����ورة ش����خص اعتب����اري ع����ام متمت����ع        

بامتی��ازات الس���لطة العام���ة الت���ي تمكنھ���ا م��ن ف���رض مش���یئتھا عل���ى األف���راد ی���ؤثر   

  .في نظریة اإلثبات أمام القضاء اإلداري بصفة عامة

إل���ى أن تق���ف الجھ���ة اإلداری���ة ع���ادة موق���ف الم���دعى   إذ ت���ؤدي ف���ي الواق���ع 

علیھ���ا ف���ي ال���دعوى اإلداری���ة وتتمت���ع ب���المركز الس���ھل ، ف���ي ح���ین یتحم���ل الف���رد   

أعب����اء المراك����ز األكث����ر ص����عوبة وعبئ����ًا وھ����و مرك����ز الم����دعي ف����ي ال����دعوى ،  

  .2األمر الذي ینعكس بآثاره على دور القاضي اإلداري وعبء اإلثبات

اإلداری���ة ، وھ���ي ش���خص اعتب���اري یح���وز     فض���ًال ع���ن أن وج���ود الجھ���ة  

األوراق والمس�����تندات اإلداری�����ة كط�����رف دائ�����م ف�����ي ال�����دعوى اإلداری�����ة جع�����ل    

                                                           
1

 .  50محمود عاطف البنا ، الوسیط في القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص . د. 
2

 1086سكندریة ، صالمستشار حمدي یاسین عكاشة ، المرافعات اإلداریة في قضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، اإل. 
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األوراق والمس���تندات أو اإلثب���ات بالكتاب���ة الط���رف األساس���ي ف���ي اإلثب���ات حی���ث     

یعتم�����د القاض�����ي اإلداري عل�����ى األوراق والمس�����تندات اإلداری�����ة الت�����ي تتض�����من  

وبالت�����الي ع�����رف القاض�����ي اإلداري  . داريالوق�����ائع اإلداری�����ة وس�����یر العم�����ل اإل 

حی����ث یتمت����ع القاض����ي اإلداري بس����لطات  . بأن����ھ قاض����ي أوراق قب����ل ك����ل ش����يء 

الجھ���ة اإلداری���ة بتق���دیم ك���ل الوث���ائق والمس���تندات       إجب���ارواس���عة وأساس���یة ف���ي   

الالزم���ة للفص���ل ف���ي ال���دعوى اإلداری���ة م���ع الت���زام الجھ���ة اإلداری���ة باالس���تجابة       

وق���د تكش���ف ع���ن . لكھا بھ���ذا الش���أن ف���ي االعتب���ار وأخ���ذ مس���. اإلجب���ار إل���ى ھ���ذا 

قرین��ة قض��ائیة ف��ي غی��ر ص��الحھا ت��ؤدي إل��ى نق��ل ع��بء اإلثب��ات عل��ى عاتقھ��ا ،          

كم����ا أدى الوض����ع الم����ذكور إل����ى س����یادة الص����فة الكتابی����ة إلج����راءات القض����اء        

  .1اإلداري بصفة عامة وإلجراءات اإلثبات بصفة خاصة

ة تجع�����ل ل�����ھ ف�����رض   خالص�����ة الق�����ول أن القض�����اء اإلداري یتمت�����ع بق�����و   

  . سلطاتھ علي الجھة اإلداریة صاحبة إصدار القرار 

  :  من حیث طبیعة إجراءات القضاء اإلداري: الفرع الثالث 

ب����الرغم م�����ن ع����دم وج�����ود ق����انون خ�����اص ب����اإلجراءات اإلداری�����ة أم�����ام     

م إال أن����ھ یمك����ن الق����ول ب����أن   1972القض����اء اإلداري ف����ي الس����ودان قب����ل س����نة    

طعون اإلداری����ة ف����ي الس����ودان اس����تطاعت بفع����ل  مح����اكم القاض����ي المخ����تص ب����ال

جھ������ود فق������ھ الق������انون الع������ام ، أن تخل������ص مجموع������ة م������ن الحق������ائق العام������ة  

لإلج���راءات أم���امھم تق���رب كثی���رًا م���ن خص���ائص ھ���ذه اإلج���راءات أم���ام القض���اء   

اإلداري الفرنس������ي ، ال������ذي یحك������م بن������اء عل������ى ق������انون خ������اص ب������اإلجراءات  

ات المتبع���ة أم���ام الفض���اء اإلداري والواق���ع أن���ھ یمك���ن وص���ف اإلج���راء . اإلداری���ة

الالتین�����ي والس�����وداني بأنھ�����ا إج�����راءات استقص�����ائیة واس�����تفھامیة ، وإج�����راءات    

ذات الط������ابع الكت������ابي ، وإج������راءات مبس������طة وزھی������دة التك������الیف ث������م أنھ������ا     
                                                           

1
  .  1087المستشار حمدي یاسین عكاشة ، مرجع سابق ، ص -
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اإلج���راءات اإلداری���ة الت���ي یحكمھ���ا مب���دأ مقارع���ة الحج���ة بالحج���ة ، وذل���ك عل���ى    

  : 1التفصیل التالي

نال���ك نظام���ان رئیس���یان ف���ي إدارة ال���دعوى القض���ائیة    م���ن المع���روف أن ھ 

عموم����ًا ، النظ����ام االتھ����امي أو المنط����وق عل����ى االتھ����ام ، وھ����و النظ����ام ال����ذي        

یس����مح ألط����راف ال����دعوى بق����در أكث����ر م����ن الحری����ة ف����ي إدارة دعواھ����ا حت����ى      

الوص���ول إل���ى ح���ل فیھ���ا ، وذل���ك دون اإلخ���الل بم���ا للقاض���ي م���ن دور ف���ي س���یر   

عل������ى إدارة ال������دعوى المدنی������ة عل������ى وج������ھ   ال������دعوى وبس������ط ھ������ذا النظ������ام  

  .الخصوص

إذ أن طبیع�������ة القاض�������ي اإلداري تقتض�������ي للقاض�������ي اإلداري أن یق�������وم   

ب����دور إیج����ابي ف����ي تس����ییر ال����دعوى وتوجیھھ����ا وال یت����رك أح����دھما للخص����وم ،   

ونتیج����ة ل����ذلك اس����تقر الواق����ع عل����ى أن ال����دعوى القائم����ة عل����ى رواب����ط الق����انون   

ال����ذي یوجھھ����ا ویكل����ف بالحض����ور فیھ����ا   الع����ام یملكھ����ا القاض����ي اإلداري، فھ����و 

  .2فیما یراه الزمًا الستیفاء تحضیرھا وتحقیقھا وتھیئتھا للحكم فیھا

وینبن���ي عل���ى ذل���ك أن س���لطات القاض���ي اإلداري الس���وداني ال ح���دود لھ���ا      

ف����ي إدارة ال�����دعوى اإلداری�����ة وفق����ًا لمب�����دأ س�����یطرة القاض����ي عل�����ى ال�����دعوى ،    

اجھ���ة ف���ي اإلج���راءات وم���ن ث���م یح���ق     ودوره اإلجرائ���ي فیھ���ا لتحقی���ق مب���دأ المو  

للقاض���ي اإلداري طل���ب مل���ف ال���دعوى م���ن اإلدارة باإلض���افة إل���ى كاف���ة الوث���ائق   

  .والمستندات مع إعطاء الخصم حق اإلطالع علیھا

ج����دیر بال����ذكر ، أن القاض����ي اإلداري ف����ي ظ����ل ھ����ذا النظ����ام االس����تفھامي  

ری����ة ، إذ  أو االستقص����ائي ھ����و ال����ذي ی����دیر أدوات اإلثب����ات ف����ي ال����دعوى اإلدا      

  .یقوم بدور إیجابي في إدارتھا

                                                           
1

 . 100، ص  1عبد الحكم فودة ، الخصومة اإلداریة ، ج. 
2

 65م ، ص2005شادیة إبراھیم المحروقي ، اإلجراءات في الدعوى اإلداریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، طبعة . د -
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فالقاض����ي یتلق����ى عریض����ة ال����دعوى اإلداری����ة م����ن الط����اعن ف����ي ش����كل       

غالب����ًا م����ا یتس����م باإلیج����از واالختص����ار فیق����وم بتوجی����ھ كت����اب استقص����ائي إل����ى    

الجھ����ة اإلداری����ة ، یح����دد فی����ھ البیان����ات المطلوب����ة، وی����دعو الم����دعي لحض����ور       

ف����ي أثن����اء ت����داول ال����دعوى یق����وم    الجلس����ة المح����ددة لنظ����ر ال����دعوى أمام����ھ ، و   

بإرش���اد القاض���ي اإلداري إل���ى م���ا یك���ون لدی���ھ م���ن أدل���ة اإلثب���ات الت���ي یعرفھ���ا        

  .1كاإلشارة إلى قرارات ومستندات وملفات تسھم في إثبات حقھ

یمك���ن الق���ول أن عریض���ة ال���دعوي اإلداری���ة ت���أتي مختص���رة تب���ین أوج���ھ     

  .اإللغاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
 338سسة القضاء اإلداري قضاء مجلس الدولة وصیغ الدعاوي اإلداریة وإجراءاتھا ، مرجع سابق ، صخمیس السید إسماعیل ، مؤ. د -
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  :  ت الطابع الكتابياإلجراءات ذا: الفرع الرابع 

تتمی�����ز اإلج�����راءات أم�����ام القض�����اء اإلداري بأنھ�����ا ف�����ي الغال�����ب األع�����م      

مطبوع����ة بالط����ابع الكت����ابي ، حی����ث یمك����ن الرج����وع إل����ى أدل����ة أخ����رى مادی����ة      

ع���الوة عل���ى المس���تندات المكتوب���ة ، ویرج���ع ذل���ك إل���ى ال���دور الھ���ام ال���ذي یلعب���ھ    

  .القاضي اإلداري في الدعوى اإلداریة

قض�������ى مجل�������س الدول�������ة الفرنس�������ي ب�������أن الم�������ذكرات وتأكی�������دًا ل�������ذلك 

والم���ذكرات المض���ادة المقدم���ة ف���ي الص���ورة الكتابی���ة م���ن ش���أنھا تأكی���د الص���فة         

  .1الحضوریة لإلجراءات أمام القضاء اإلداري

أم�����ا ف�����ي الق�����انون المص�����ري ، یتض�����ح أن األص�����ل ھ�����و أن المنازع�����ات  

دة الش���ھود اإلداری���ة تس���ودھا الص���بغة الكتابی���ة وم���ن ث���م تص���بح االس���تعانة بش���ھا     

غی����ر ج����ائزة أم����ام القض����اء اإلداري ، وم����ع ذل����ك فللقاض����ي اإلداري أن ی����أمر       

ولك���ن اس���تثناء م���ن ذل���ك یج���وز لمف���وض . باتخ���اذ كاف���ة الوس���ائل إلظھ���ار الحقیق���ة

الدول�����ة أو المستش�����ار یق�����وم ب�����التحقق أن یس�����تمع لش�����ھادة الش�����ھود وأن ی�����أمر      

، وذل����ك وفق����ا  باس����تدعاء الخص����وم وس����ؤالھم ع����ن الوق����ائع الت����ي یری����د تحققھ����ا  

لس����نة ) 47(م����ن ق����انون مجل����س الدول����ة المص����ري الح����الي رق����م    ) 27(للم����ادة 

ولمف�����وض الدول�����ة ف�����ي س�����بیل تكمل�����ة   (...  : م والت�����ي ت�����نص عل�����ى أن 1972

ال�����دعوى ، االتص�����ال بالجھ�����ات الحكومی�����ة ذات الش�����أن والحص�����ول عل�����ى م�����ا   

 یك����ون الزم����ًا م����ن بیان����ات وأوراق ، وأن ی����أمر باس����تدعاء ذوي الش����أن لس����ؤالھ  

، أو إدخ���ال ش���خص ثال���ث ف���ي ال���دعوى   ع���ن الوق���ائع الت���ي ی���رى ل���زوم فحص���ھا   

.(...  

                                                           
1

  . 32خمیس السید اسماعیل ، دعوي اإللغاء وقف التنفیذ ، القرار اإلداري، مرجع سابق ، ص . د. 
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أم���ا ف���ي النظ���ام األنجلوسكس���وني ف���إن األص���ل ھ���و س���یادة الص���فة الكتابی���ة   

أو التحریری���ة واالس���تثناء الص���فة الش���فاھیة بس���ماع ش���ھادة الش���ھود ف���ي ال���دعاوي   

  .اإلداریة أمام القضاء اإلداري

ة واض���حة ف���ي ب���ادئ األم���ر ، إذ ذھب���ت  أم���ا ف���ي الس���ودان فل���م تك���ن الرؤی��� 

ورغ�����م أن الفق�����ھ اإلداري (: ف�����ي حك�����م لھ�����ا أن�����ھ  1المحكم�����ة العلی�����ا الس�����ودانیة

الح���دیث یمی���ل إل���ى الق���ول ب���أن طبیع���ة اإلج���راءات اإلداری���ة واخ���تالف مرك���ز          

الخص����وم فیھ����ا تح����تم أن تك����ون اإلج����راءات كتابی����ة تس����تند إل����ى ض����م جمی����ع         

ى م����ا یق����دم م����ن أوراق للمحكم����ة وأن المح����ررات والوث����ائق وتعتم����د أساس����ًا عل����

المحكم����ة ال تحت����اج لمناقش����ة الخص����وم واستیض����اح وق����ائع ومالبس����ات الن����زاع      

  .منھم إال عندما ترى ضرورة لذلك

المش���رع اإلداري الس���وداني ق���د أفل���ح عن���دما ن���ص ص���راحة عل���ى الحك���م       

یفص���ل القاض���ي المخ���تص ف���ي الطع���ن م���ن واق���ع    ( : بن���اء عل���ى المس���تندات ب���أن 

مقدم���ة م���ن الط���رفین وم���ا یقدمان���ھ م���ن حج���ج قانونی���ة إال إذا رأى       المس���تندات ال

أن المس���تندات وح���دھا ال تكف���ي للفص���ل الع���ادي ف���ي الطع���ن وأن س���ماع بیناتھ���ا       

  .  ضروري لتحقیق العدالة

أع���اله أن المش���رع الس���وداني ق���د اس���تدرك   ) 10(ویب���دو م���ن ن���ص الم���ادة  

بیع�����ة المنازع�����ة حس�����نة اإلج�����راءات الكتابی�����ة لل�����دعوى اإلداری�����ة لتوافقھ�����ا وط  

اإلداری�����ة الت�����ي تعتم�����د ف�����ي األص�����ل عل�����ى المح�����ررات والملف�����ات والس�����جالت  

والمس�����تندات الكتابی�����ة ، واالس�����تثناء ھ�����و س�����ماع األط�����راف ش�����فاھة إلج�����الء       

  2.الحقائق الجوھریة والمنتجة في الدعوى اإلداریة

                                                           
1

 67م ، ص30/7/1974بتاریخ ) م90/1974/ط م/م ع(عباس عبد الماجد / ضد/محافظ مدیریة النیل األزرق  -باشمفتش الزراعة  -
2

  .  28یوسف عثمان البشیر ، مرجع سابق ، ص . د. 
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وب�����ذلك اتف�����ق المش�����رع اإلداري الس�����وداني بالفق�����ھ والقض�����اء الالتین�����ي       

عل����ى اعتب����ار األص����ل ف����ي اإلج����راءات اإلداری����ة اعتمادھ����ا      واألنجلوسكس����وني

عل����ى الص����فة الكتابی����ة ، وعل����ى القاض����ي اإلداري بم����ا ل����ھ م����ن س����لطة تقدیری����ة  

س���ماع أط���راف المنازع���ة اإلداری���ة مت���ى اقتض���ت الض���رورة ل���ذلك وص���وًال إل���ى    

  .القرار العادي عنوانًا للحقیقة لموضوع الخصومة اإلداریة

س���ودانیة ال���دائرة االس���تئنافیة اإلداری���ة ف���ي     وق���د قض���ت المحكم���ة العلی���ا ال   

م ف����ي قض����یة محلی����ة الخرط����وم الطاعن����ة   25/5/2006حك����م ح����دیث لھ����ا ف����ي  

أن المحكم�����ة  یب�����ین(:كم�����ا یل�����ي  1أم�����ین الرش�����ید مھ�����دیالمطعون ض�����ده/ ض�����د/

المختص���ة فص���لت ف���ي الطع���ن اإلداري بن���اء عل���ى المس���تندات ، وأن���ھ م���ن ناحی���ة   

ي ھ����ذا اإلج����راء ذل����ك ألن الم����ادة  عام����ة ال جن����اح عل����ى المحكم����ة المختص����ة ف���� 

م تعط����ي المحكم����ة 2005الت����ي أت����ى بھ����ا ق����انون القض����اء اإلداري لس����نة  ) 10(

المختص���ة بنظ���ر الطع���ون اإلداری���ة ح���ق الفص���ل ف���ي الطع���ن اإلداري بن���اء عل���ى   

المس���تندات ، مم���ا یعن���ي أن المحكم���ة المختص���ة تعتم���د أساس���ًا ف���ي ھ���ذا الش���أن         

  .اجة لمناقشة الخصوم على ما یقدمھ الخصوم من أوراق وال ح

) 10(ویب����دو أن قص����د المش����رع  م����ن إی����راد الم����ادة الجدی����دة أي الم����ادة    

م ھ����و تف����ادي إطال����ة أم����د  2005م����ن ق����انون القض����اء اإلداري الس����وداني لس����نة  

اإلج���راءات واإلس���راع ف���ي الفص���ل ف���ي الطع���ن اإلداري ف���ي أقص���ر وق���ت ممك���ن  

یب�����د أن س�����لطة : ، ث�����م اس�����تدركت المحكم�����ة العلی�����ا أع�����اله ف�����ي حكمھ�����ا قائل�����ة 

المحكم���ة المختص����ة بنظ���ر الطع����ون اإلداری����ة لیس���ت مطلق����ة ، ب���ل ھ����ي س����لطة     

وعل���ى ھ���دى م���ن ھ���ذا النظ���ر رأت المحكم���ة العلی���ا    . تقدیری���ة بم���ا یحق���ق العدال���ة 

أن الفص���ل ف���ي الطع���ن اإلداري مح���ل ھ���ذا االس���تئناف بن���اء عل���ى المس���تندات ال      

  .   العدالةیكفي للفصل العادل وأن سماع البینات ضروري لتحقیق 

                                                           
1

  .وما بعدھا   214م ، ص2006مجلة األحكام القضائیة السودانیة  -
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إذا ك����ان مفھ����وم أن ی����نظم المش����رع وس����ائل المطالب����ات القض����ائیة فیح����دد   

لھ��ا األش��كال ویرس��م لھ��ا قواع��د اإلج��راءات الت��ي یتع��ین مراعاتھ��ا عن��د تحری��ك           

ال�����دعوى فق�����د ك�����ان لطبیع�����ة الجھ�����ة اإلداری�����ة بم�����ا تق�����وم علی�����ھ م�����ن معن�����ى     

  .1مخاصمة

ف���ي دف���ع ھ���ذه   الجھ���ة اإلداری���ة بوص���فھا س���لطة عام���ة لھ���ا أثرھ���ا الجل���ي      

  .اإلشكالیة إلى مدى أبعد بكثیر مما علیھ

قض���اء مجل����س الدول���ة الفرنس����ي أن عل����ى أص���حاب المص����الح الشخص����یة    

المباش���رة أن یطرق���وا ابت���داء ب���اب التص���الح ال���ودي م���ع الجھ���ات اإلداری���ة العام���ة  

ف���ي تص���رفاتھا ، بحی���ث ال تقب���ل ال���دعوى اإلداری���ة ل���دى مجل���س الدول���ة الفرنس���ي  

ف���ي الق���رار الص���ادر ب���رفض ھ���ذا التص���الح أو بقول���ھ عل���ى       م���ا ل���م تك���ن طرف���ا    

ص���ورة ال تحق���ق للم���دعي الف���رد ك���ل عناص���ر ش���كواه ویعب���ر م���ن ذل���ك اإلج���راء    

وھ����و م����ا  . 2، بش����رط الق����رار الس����ابق  إلداري الفرنس����يالش����كلي ف����ي القض����اء ا  

یع���رف ف���ي النظ���ام األنجلوسكس���وني بالت���دابیر الداخلی���ة وف���ي التش���ریع الس���وداني    

  .بالتظلم اإلداري

بی����د أن ال����تظلم اإلداري م����ن أج����ل أن یحق����ق ھدف����ھ ، ینبغ����ي تقدیم����ھ ف����ي  

المیع��اد المض��روب ل��ھ قانون��ًا مثل��ھ ف���ي ذل��ك رف��ع ال��دعوى اإلداری��ة الت��ي یج���ب           

إقامتھ���ا ف���ي المیع���اد المح���دد قانون���ًا ، وذل���ك لتعل���ق المیع���اد بالنظ���ام الع���ام ف���ي           

  .قانون اإلجراءات اإلداریة

توج�����ب عل�����ى القاض�����ي اإلداري أال  كم�����ا أن طبیع�����ة الس�����لطة القض�����ائیة  

ینظ���ر ال���دعوى اإلداری���ة م���ن تلق���اء نفس���ھ إذ القاض���ي اإلداري م���ا ھ���و إال قاض���ي  

ف����إذا ك����ان م����ن الممك����ن   . البح����ث ع����ن الحقیق����ة باعتب����اره قاض����ي المش����روعیة    
                                                           

1
 32یوسف عثمان البشیر ، ، مرجع سابق ، ص -

2
،  3ع والنشر ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ططعیمة الجرف ، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع اإلدارة للقانون ، ملتزم للطب. .د -

 .  373م  ، ص1976
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االلتج���اء إل���ى القاض���ي اإلداري ف���ي مج���ال مع���ین بواس���طة أي ش���خص دون أي      

م����ن ھ����ذه النقط����ة ، وال   ش����روط ف����إن شخص����یة الط����اعن أي ص����فتھ س����تختفي      

یتس����نى اعتب����اره م����دعیًا ویك����ون القاض����ي اإلداري ق����د نظ����ر الن����زاع م����ن تلق����اء  

وف���ي نفس���ھ ، أو یك���ون متھم���ًا ببس���اطة بأن���ھ أث���ار ت���دخًال لیج���د الفرص���ة للحك���م ،   

فإن���ھ م���ن المھ���م أن یك���ون ھن���اك ش���رط لقب���ول ال���دعوى اإلداری���ة مس���تمد   تق���دیري

یقض���ي بأن���ھ ال دع���وى حی���ث ال مص���لحة إذًا المب���دأ الع���ام . م���ن مص���لحة الط���اعن

  .لرافع الدعوى
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  المطلب الثاني

  شروط دعوى اإللغاء

  :في اللغة واإلصطالح  التظلم اإلداري  : ع األول الفر

  :  تعریف التظلم في اللغة: اوًال 

ظل����م بعض����ھم بعض����ًا ،   : الق����وم ) تظ����الم : (ج����اء ف����ي المعج����م ال����وجیز    

م����ا یطلب����ھ المظل����وم، : الظالم���ة  .. تظل����م من����ھ : ل ش����كا الظل����م ، ویق���ا ) : تظل���م (

م��ا یش��كو  ) : المظلم��ة.. (وھ��و اس��م م��ا أخ��ذ من��ھ ظلم��ًا، تق��ول عن��د ف��الن ظالم��ة        

): وجمع���ھ(تق���ول عن���د ف���الن مظلم���ة ، . من���ھ المظل���وم ، وھ���و م���ا أخ���ذ من���ھ ظلم���ًا

  .1مظالم

  :  تعریف التظلم في االصطالح القانوني: ثانیًا 

ص���احب الش���أن ع���ن اعتراض���ھ عل���ى الق���رار      وس���یلة یع���رب بھ���ا   : بأن���ھ 

ف����ي ص����ورة طل����ب أو التم����اس أو برقی����ة یرس����ل بھ����ا إل����ى الس����لطة المختص����ة      

  .2بسحب القرار أو إلغائھ

یقص���د ب���ھ أن یتق���دم ص���احب الش���أن إل���ى الجھ���ة اإلداری���ة        (وك���ذلك بأن���ھ  

الت���ي أص���درت الق���رار أو إل���ى الجھ���ة الرئاس���یة یطل���ب فی���ھ إع���ادة النظ���ر ف���ي           

  .3)حبھ أو تعدیلھ وذلك قبل االلتجاء إلى القضاءالقرار اإلداري بس

وأن س���بب تقری���ر مب���دأ ال���تظلم حی���ث أج���از المش���رع لألف���راد اللج���وء إل���ى    

 ألن اإلدارة بع�����د إص�����دارھا لقرارھ�����ا وقب�����ل االلتج�����اء إل�����ى القض�����اء اإلداري      

إذا م���ا اقتنع���ت  ،اللج���وء إل���ى جھ���ة اإلدارة ق���د یغن���ي ع���ن االلتج���اء إل���ى القض���اء    

                                                           
1

 .  401م ، ص2006مجمع اللغة العربیة ، جمھوریة مصر العربیة ، : تألیف  -
2

 . 243م ، ص2007، دار محمود للنشر ،  2عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الموسوعة اإلداریة الشاملة في إلغاء القرار اإلداري ، ج. د -
3

 . 234محسن خلیل ، قضاء اإللغاء ، ص. د -
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روعیة قرارھ����ا وبأحقی����ة الم����دعي ف����ي طلبات����ھ ، األم����ر ال����ذي  اإلدارة بع����دم مش����

ی����ؤدي إل����ى ع����دول اإلدارة ع����ن موقفھ����ا ال����ذي اتخذت����ھ ف����ي قرارھ����ا بس����حبھ أو   

تعدیل���ھ ، وی���ؤدي بالت���الي إل���ى ع���دم س���لوك الطری���ق القض���ائي وح���ل الكثی���ر م���ن    

المنازع����ات اإلداری����ة ف����ي وق����ت قص����یر ودون أدن����ى نفق����ات ، وذل����ك بواس����طة     

  .1ئيالطریق غیر القضا

  :  تعریف التظلم في أحكام القضاء اإلداري السوداني: ثالثًا 

أم���ا تعری���ف ال���تظلم اإلداري ف���ي أحك���ام القض���اء اإلداري الس���وداني ف���إن       

یع����د ال����تظلم :(المحكم����ة العلی����ا ال����دائرة االس����تئنافیة اإلداری����ة قض����ت كم����ا یل����ي    

ن ، اإلداري باع����ث ومح����رك للرقاب����ة اإلداری����ة یقدم����ھ ص����احب العالق����ة أو الش����أ

وعلی���ھ فإن���ھ طریق���ة ووس���یلة م���ن الوس���ائل القانونی���ة الت���ي تس���مح بإص���دار ق���رار    

  ).إداري متفق مع القانون

فعن����دما یتق����دم ص����احب المص����لحة بطل����ب ال����تظلم ، یص����بح لزوم����ا عل����ى   

اإلدارة مراجع���ة تص���رفاتھا الص���ادرة عنھ���ا بھ���ذا ف���إن ال���تظلم اإلداري یتق���دم ب���ھ     

أو رئیس���ھ اإلداري أو إل���ى لجن���ة  ص���احب العالق���ة إل���ى الموظ���ف مص���در الق���رار   

  .إداریة تختص في نظر التظلمات

ف���األول ھ���و ال���تظلم اإلداري ال���ذي یق���وم ب���ھ ص���احب الش���أن بتق���دیم ال���تظلم   

إل��ى الموظ��ف ال��ذي ص��در عن��ھ الق��رار أو التع��ویض إنم��ا یھ��دف م��ن وراء ذل��ك          

ھ���و س���حب أو تع���دیل أو إلغ���اء الق���رار، ویس���مى ب���التظلم ال���والئي ، ویتق���دم ب���ھ          

  .2المصلحة قبل مخاصمة القرار قضائیًا صاحب

                                                           
1

 .  234محسن خلیل ، قضاء اإللغاء ، مرجع سابق ، ص. د -
2

ط ا /م ع(المطعون ضده ، بالنمرة  –لجنة اإلزالة بوزارة التخطیط العمراني / الطاعنین  –أحمد إدریس عبد اهللا وآخرین : قضیة  -
 .یر منشورةم ، قضیة غ17/7/2004بتاریخ ) م155/2004/س



150 
 

ث�����م ج�����اء تعری�����ف ال�����تظلم اإلداري ف�����ي حك�����م قاض�����ي المحكم�����ة العلی�����ا  

ال���تظلم اإلداري ھ���و وس���یلة   :(الس���ودانیة المخ���تص ب���الطعون اإلداری���ة كم���ا یل���ي    

یع���رب بھ���ا ص���احب الش���أن ع���ن اعتراض���ھ عل���ى الق���رار ف���ي ص���ورة طل���ب أو       

ق����رار أو إلغائ����ھ س����واء ق����دم  التم����اس یرس����لھ إل����ى الس����لطة المختص����ة بس����حب ال  

للجھ���ة مص���درة الق���رار ، أو الس���لطة الرئاس���یة لھ���ا ، علی���ھ فإن���ھ طریق���ة ووس���یلة    

  ). من الوسائل القانونیة التي تسمح بإصدار قرار متفق مع القانون

التعریف���ات الت���ي ج���اء بھ���ا الفق���ھ الق���انوني وف���ي أحك���ام القض���اء اإلداري         

تعریف����ات الم����ذكورة جمیعھ����ا س����واء ك����ان ف����ي مص����ر أو ف����ي الس����ودان ، ف����إن ال

تص����ب ف����ي قال����ب واح����د ش����امل وج����امع وال یخ����رج ع����ن الھ����دف المقص����ود ،     

والمرم���ى ال���ذي ی���راد من���ھ ال���تظلم اإلداري باعتب���اره وس���یلة قانونی���ة تس���بق إقام���ة  

ال����دعوى اإلداری����ة ك����إجراء ج����وھري یق����وم ب����ھ ص����احب المص����لحة الشخص����یة    

  .1القرار اإلداري المباشرة من خالل كتابي إلى الجھة اإلداریة مصدرة

ج���دیر بال���ذكر أن ح���ق الجھ���ة اإلداری���ة الوالئی���ة أو الرئاس���یة ف���ي س���حب       

  :قرارھا منھ أو تعدیل أو إلغائھ ، یرمي إلى تحقق األھداف اآلتیة 

أن الجھ�����ة اإلداری�����ة الت�����ي أص�����درت الق�����رار اإلداري ھ�����ي أق�����در م�����ن   :أوًال 

ؤھلھ��ا إل��ى  الت��ي ت الس��لطة الرئاس��یة ف��ي فح��ص ال��تظلم ول��دیھا كاف��ة المعلوم��ات      

وتقض���ي . ، وتص��حیحھ عل��ى وج���ھ یتف��ق والق��انون    إع��ادة النظ��ر ف��ي موض���وعھ   

  .على شوائب القرار في مھدھا

أن س�����حب أو إلغ�����اء الق�����رار المخ�����الف للق�����انون بمعن�����اه الع�����ام م�����ن     :ثانی�����ًا 

مص�����دره تعط�����ي الثق�����ة واالطمئن�����ان لألف�����راد ، وتحس�����م المراك�����ز القانونی�����ة    

                                                           
1

  . 57طعیمة الجرف ، مرجع سابق ، ص . د. 
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عن�����ھ إس�����اءة اس�����تعمال الس�����لطة واحترامھ�����ا المھ�����ددة والمض�����طربة ، وینف�����ي 

  .1لمبدأ المشروعیة وسیادة حكم القانون

إن الھ����دف م����ن ج����واز س����حب الق����رار اإلداري مح����ل ال����تظلم اإلداري    :ثالث����ًا 

أو تعدیل����ھ أو إلغائ����ھ ال یس����تند فحس����ب إل����ى عل����ة ت����وفیر إج����راءات التقاض����ي    

 ومص����روفاتھ عل����ى الجھ����ة اإلداری����ة ف����ي دع����وى خاس����رة ، ب����ل ھ����و إج����راء    

یقص����د ب����ھ احت����رام الق����انون بالق����در ال����ذي یواف����ق ب����ین ھ����ذا االحت����رام وب����ین      

  .2استقرار األوضاع التي تترتب على القرارات اإلداریة

  :  الحكمة من التظلم اإلداري: الفرع الثاني 

الثاب����ت ھ����و أن ال����تظلم اإلداري ف����ي معظ����م الح����االت بمثاب����ة تعبی����ر م����ن   

إلداري الص�����ادر بش�����أنھ ،  الم�����تظلم ع�����ن امتعاض�����ھ ، ب�����ل ورفض�����ھ الق�����رار ا    

ویھ����دف فی����ھ الم����تظلم بس����حبھ أو تعدیل����ھ ، أو إلغائ����ھ كلی����ًا أو جزئی����ًا ، وتمل����ك      

الجھ�����ة اإلداری�����ة الم�����تظلم لھ�����ا حی�����ال ھ�����ذا ال�����تظلم مجموع�����ة م�����ن الحق�����وق       

  .واالمتیازات تفوق تلك التي یتمتع بھا المتظلم

ویحق���ق ال���تظلم مص���لحة لك���ل م���ن جھ���ة اإلدارة مص���در الق���رار اإلداري        

وص���احب المص���لحة الشخص���یة المباش���رة ال���ذي ص���در الق���رار ف���ي ش���أنھ ، ث���م      ،

  .3لجھة القضاء

إذ أن ال�������تظلم اإلداري طری�������ق ودي یس�������لكھ مقدم�������ھ لت�������وفیر الوق�������ت   

  .والجھد والمال بدًال من ولوج طریق التقاضي

  

                                                           
1

 .  461حسین درویش عبد الحمید ، نھایة القرار اإلداري عن طریق القضاء ، دار الفكر العربي ، ص. د -
2

 .  48عبد القادر خلیل ، نظریة سحب القرار اإلداري ، مرجع سابق ، ص. د -
3

 .  9داري ومسلك اإلدارة اإلیجابي ، مرجع سابق ، صمحمد إبراھیم خیر الوكیل ، التظلم اإل. د -
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ف�����التظلم اإلداري طری�����ق س�����ھل لتحقی�����ق العدال�����ة اإلداری�����ة بإنھ�����اء ھ�����ذه 

  .1ولىالمنازعات في مراحلھا األ

إذًا طالم����ا اقتنع����ت اإلدارة بعدال����ة موق����ف ص����احب المص����لحة الشخص����یة   

المباش����رة ، وأن����ھ عل����ى ح����ق ف����ي تظلم����ھ ، فإنھ����ا تس����تجیب تس����حب الق����رار أو    

حی����ث یقل����ل م����ن أع����داد  . تعدل����ھ أو إلغائ����ھ ، وبالت����الي یحق����ق مص����لحة القض����اء  

  . الدعاوي اإلداریة المقامة أمام القضاء اإلداري

أح���د م���ن ال���تظلم اإلداري ف���ي تق���دیري وكم���ا یق���ول   وم���ن ث���م ف���إن الحكم���ة

بح���ق قب���ل رف���ع ال���دعوى اإلداری���ة بتماش���ي م���ع اعتب���ارات الثق���ة ف���ي          2الفقھ���اء

  .الجھة اإلداریة بإعطائھا الفرصة إلصالح أخطائھا بنفسھا

م����ن نف����س  29وأن الواض����ح ان الق����رار ق����د تج����اوز أیض����ًا ن����ص الم����ادة   

عن إن ك���ان ھن���اك ثم���ة مخالف���ة الق���انون م���ن حی���ث تش���كیل مجل���س لمحاس���بة الط���ا

ھ����ي الت����ي اقتض����ت إج����راءات الوق����ف ع����ن العم����ل ، بی����د ان المس����ألة القانونی����ة  

  .التي تثور ھي ما إذا كان من اختصاص ھذه المحكمة نظر الطعن

م����ن ق����انون محاس����بة الع����املین تعق����د االختص����اص ف����ي       15وان الم����ادة 

فات الع���املین ، نظ���ر االس���تئنافات م���ن ق���رارات مج���الس المحاس���بة للجن���ة اس���تئنا    

إال أن الق����انون ق����د خ����ال م����ن أي ن����ص ص����ریح ح����ول م����ا یحك����م الطع����ن ف����ي       

اإلج���راءات الس���ابقة لق���رار مجل���س المحاس���بة كق���رار الوق���ف مح���ل النظ���ر وإن���ھ      

وإزاء ھ��ذا ف��إن الس��ؤال یبق��ى عم��ا إذا ك��ان ف��ي ع��دم ال��نص م��ا یع��د االختص��اص         

  .للمحكمة باعتبار القرار قرارًا إداریًا

                                                           
1

 .  103، ص 1عبد الحكم فودة ، الخصومة اإلداریة ، ج. د -
2

خمیس السید إسماعیل ، دعوى اإللغاء ووقف تنفیذ القرار اإلداري وقضاء التنفیذ وإشكاالتھ والصیغ القانونیة أمام مجلس الدولة مع . د -
 35م ، ص1993،  1ستعجل ، طالمبادئ العامة للقضاء الم
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أن الق����رار رغ����م كون����ھ ق����رارًا إداری����ًا ب����المعنى الع����ام  وإن����ھ ف����ي تق����دیري

للق�����رارات اإلداری�����ة ، ق�����رار ف�����ي طریق�����ة إج�����راءات المحاس�����بة ، وحی�����ث ان     

ق����د اتج����ھ إل����ى رس����م طری����ق مع����ین لل����تظلم م����ن    –الق����انون فیم����ا ھ����و واض����ح  

إج���راءات المحاس���بة ، ف���إن ذل���ك الطری���ق یحك���م ك���ل م���ا ھ���و متعل���ق بالمحاس���بة      

ی���ھ تھم����ة ، والوق���ف ع���ن العم���ل وتش���كیل مجل����س      ابت���داء م���ن أي تحقی���ق وتوج   

محاس���بة ، وإج���راءات ذل���ك المجل���س ، وحت���ى ص���دور ق���رار من���ھ ، وان���ھ یعتب���ر    

ھ����ذا تس����بیب االختص����اص ، ویتق����ارب ف����ي بع����ض الح����االت م����ن حی����ث قص����د    

الق���انون توحی���د ھ���ذه المس���ألة ، وأن���ھ ل���یس ف���ي ھ���ذا إھ���دار الختص���اص المح���اكم    

علی����ھ ق����رر ش����طب العریض����ة    حی����ث ان ذل����ك ق����د ینش����أ ف����ي مرحل����ة الحق����ة       

  .1المذكورة لعدم االختصاص

ث���م ج���اء ف���ي قض���یة أن نھائی���ة الق���رار اإلداري ش���رط لقب���ول الطع���ن ف���ي      

الق����رار اإلداري وان نھائی����ة الق����رار اإلداري ق����د تتح����دد بالق����انون حی����ث ی����نص     

الق����انون ف����ي ان ق����رارًا معیب����ًا ص����در م����ن جھ����ة إداری����ة ھ����و ق����رار نھ����ائي ، أو  

ال���تظلم ، أو ص���دور الق���رار م���ن جھ���ة إداری���ة ھ���ي نھای���ة   یتح���دد باس���تنفاذ ط���رق 

الس���لم اإلداري ، ل���ذا یك���ون الق���رار النھ���ائي م���ا ل���م یوض���ح أن���ھ قاب���ل للمراجع���ة       

وان األص�����ل ھ�����و ج�����واز ال�����تظلم م�����ن الق�����رار اإلداري إل�����ى الجھ�����ة اإلداری�����ة   

  .األعلى ما لم ینص القانون على خالف ذلك

فی����ھ ھ����و الق����رار ب����النمرة   وان الثاب����ت ھ����و ان الق����رار اإلداري المطع����ون 

م وھ�������و الق�������رار الص�������ادر م�������ن إدارة الش�������عبة  2/5/2004بت�������اریخ  1/أ/38

الحص����ریة قس����م ك����بح تع����دیات األراض����ي بوالی����ة الخرط����وم ول����م یش����ر إل����ى ان  

الق���رار ص���ادر م���ن لجن���ة برئاس���ة ال���وزیر ، وبالت���الي حس���ب التسلس���ل العم���ومي     

م أعل���ى الس���لم 1994ووف���ق ق���انون التخط���یط العمران���ي والمراف���ق العام���ة لس���نة    
                                                           

1
المطعون ضده حكم محكمة االستئناف بالنمرة  –مدیر الھیئة العامة للكھرباء والمیاه الخرطوم / ضد/الطاعن  –قضیة محمد طاھر عامر  -
 .ومابعدھا 297م مجلة األحكام القضائیة السودانیة ، ص1980/ 5/ أ س م/ م أ
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اإلداري ھ������و ال������وزیر ، والمف������روض أن ی������تم ال������تظلم اإلداري لم������دیر ع������ام     

  .الوزارة ثم الوزیر حتى یعتبر القرار نھائیًا

وأن�����ھ ال یوج�����د مب�����رر الس�����تغراب األس�����تاذ مق�����دم الطل�����ب ف�����ي ال�����تظلم   

للس���لطات األعل���ى ف���ي نف���س ال���وزارة المص���درة للق���رار ، ألن المش���رع اش���ترط       

م 1996م�����ن ق�����انون القض�����اء الدس�����توري واإلداري لس�����نة   ب/23ف�����ي الم�����ادة 

اس���تنفاد ط���رق ال���تظلم المتاح���ة قانون���ًا قب���ل اللج���وء للمحكم���ة اإلداری���ة المختص���ة    

، فتم���ارس اإلدارة عل���ى اعمالھ���ا ونش���اطاتھا رقاب���ة داخلی���ة وللتحق���ق م���ن م���دى      

مش�����روعیة تص�����رفھا ، وم�����دى مطابق�����ة ھ�����ذه التص�����رفات للق�����انون والص�����الح     

  .1العام

ف���ي قض���یة أن���ھ یج���ب أن تتأك���د المحكم���ة م���ن اس���تنفاد الط���اعن        ث���م ج���اء 

لط�����رق ال�����تظلم المتاح�����ة ل�����ھ قانون�����ًا ألن ال�����تظلم اإلداري ف�����ي الق�����رار اإلداري  

وج����وبي ، وان الق����انون المعن����ي ھ����و ال����ذي یح����دد القن����وات والجھ����ات اإلداری����ة    

الت��ي ی��تظلم إلیھ��ا الط��اعن ف��إن ل��م یفع��ل وج��اء للمحكم��ة ف��إن ھ��ذا م��دعاة لش��طب          

ض���تھ ألنھ���ا تع���د س���ابقة ألوانھ���ا وان الجھ���ات الت���ي یفت���رض أن ی���تظلم لھ���ا        عری

  :الطاعن ھي 

  .األمین العام لدیوان الضرائب .1

م���ن ق���انون   45لجن���ة ض���ریبة ال���دخل المش���كلة بموج���ب أحك���ام الم���ادة        .2

ض���ریبة ال���دخل وان���ھ ص���حیح أن دی���وان الض���رائب إداری���ًا یتب���ع ل���وزارة   

،  25(زیر ، ولك����ن الم����واد المالی����ة وان اعل����ى الس����لم اإلداري ھ����و ال����و 

م������ن ق������انون الض������ریبة عل������ى القیم������ة المض������افة لس������نة     )  27،  26

م ض���د حص���رت ذل���ك عل���ى األم���ین الع���ام ولجن���ة ض���ریبة ال���دخل  2001

                                                           
1

المطعون ضدھا حكم المحكمة العلیا  –لجنة اإلزالة بوزارة التخطیط العمراني / ضد/لطاعنون ا –قضیة أحمد ادریس عبد اهللا وآخرین  -
 .م غیر منشورة2004/ 8/ 17/ م155/2004/ ط أ س/ الدائرة االستئنافیة اإلداریة بالنمرة ر م ع
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، ب���دلیل أعط���ي الح���ق للمكل���ف أم���ام المحكم���ة المختص���ة بنظ���ر الطع���ون  

اإلداری��ة ، وأن��ھ یالح��ظ ان الط��اعن ل��م یس��تأنف ول��تظلم ف��ي ق��رار أم��ین         

ائب أم����ام لجن����ة ض����ریبة ال����دخل باعتبارھ����ا أعل����ى جھ����ة      ع����ام الض����ر 

  .1استئنافیة مما یجعل دعواه سابقة ألوانھا

ث����م ج����اء ف����ي قض����یة أن����ھ ح����ین ق����ررت أن الق����رار المطع����ون فی����ھ ص����ادر 

م ، 2004م المع����دل حت����ى  1990بموج����ب ق����انون الت����أمین االجتم����اعي لس����نة     

ة قانون����ًا ھ����ل اس����تنفاد ط����رق ال����تظلم المتاح����.. ف����إن الس����ؤال ال����ذي یط����رح ھ����و 

واجب����ة عل����ى الطاعن����ة قب����ل تق����دیم عریض����ة دعواھ����ا ؟ أو ان الق����رار مم����ا ال         

ب م���ن / أ/ 7یج���وز ال���تظلم فی���ھ ؟ وان اس���تنفاد ط���رق ال���تظلم وفق���ًا ل���نفس الم���ادة   

م وجوبی�����ة ، ف�����إذا ك�����ان الق�����رار اإلداري مم�����ا  2005ق�����انون القض�����اء اإلداري 

اس���تنفاد ھ���ذه الط���رق   یج���وز ال���تظلم اإلداري فی���ھ إل���ى الجھ���ة األعل���ى فالب���د م���ن   

.. أوًال ، وإذا ق���دمت العریض���ة بالمخالف���ة لھ���ذا الش���رط م���دعاة لش���طبھا إیجازی���ًا       

وان الق���رار اإلداري المطع���ون فی���ھ ص���در بموج���ب ق���انون الت���أمین االجتم���اعي        

م وان وزی�����رة الرعای�����ة والتنمی�����ة   2004م المع�����دل حت�����ى ع�����ام   1990لس�����نة 

ق����انون ھ����ي المش����رفة عل����ى     م����ن ذات ال  9/3االجتماعی����ة وفق����ًا ل����نص الم����ادة     

الص���ندوق الق���ومي للت���أمین ، ول���و ص���در الق���رار فالب���د أن تعتم���د ق���رار مجل���س       

اإلدارة حت��ى یص��یر ناف��ذًا ث��م ق��رار حك��م ال��دائرة االس��تئنافیة اإلداری��ة اتفاق��ھ م��ع           

محكم���ة الموض���وع ألن المحكم���ة ل���م تثب���ت ف���ي أن الق���رار معیب���ًا بأح���د عی���وب         

م����ن ق����انون القض����اء اإلداري    ) 6(م����ادة  الق����رار اإلداري ال����واردة ف����ي ن����ص ال    

م ، وكم���ا ال مج���ال لمناقش���ة أن تس���ود أحك���ام ق���انون االس���تثمار أو      2005لس���نة 

ال ، وأن����ھ طالم����ا أن الطع����ن ف����ي ق����رار م����دیر ع����ام الص����ندوق الق����ومي للت����أمین  

االجتم����اعي ، ف����إن ال����تظلم ف����ي ھ����ذا الق����رار وج����وبي ل����وزیر الرعای����ة والتنمی����ة  

                                                           
1

ضافة حكم المحكمة العلیا الدائرة االستئنافیة اإلدارة العامة للضریبة على القیمة الم/ ضد/الطاعنة   –قضیة شركة ملوك النیل للحاسوب  -
 .م غیر منشورة 2002/ 12/ 26/ م2004/ 555/ ط أ س/ اإلداریة بالنمرة م ع
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م���ن  9/3ط���رق ال���تظلم المتاح���ة قانون���ًا وف���ق الم���ادة  االجتماعی���ة ، وع���دم اس���تنفاد

م یوج���ب عل���ى  2004م المع���دل حت���ى  1990ق���انون الت���أمین االجتم���اعي لس���نة    

  . 1المحكمة شطب العریضة إیجازیًا ورفضھا

ث���م ج���اء ف���ي قض���یة أن الق���رار المطع���ون فی���ھ مم���ا یج���وز ال���تظلم فی���ھ إل���ى 

و ق���انون الجامع���ة  الجھ���ات األعل���ى، وأن ال���ذي یح���دد جھ���ات ال���تظلم األعل���ى ھ���     

ولوائحھ���ا ول���م تش���ر المحكم���ة بم���اذا ی���نص الق���انون ف���ي ھ���ذه الحال���ة ، أي ھ���ل         

ح���دد مواعی���د معین���ة لل���تظلم اإلداري وقن���وات مح���ددة ، وبعب���ارة أخ���رى إذا وج���د   

ق���انون خ���اص یح���دد جھ���ات مخصص���ة لل���تظلم وان ی���تم ف���ي میع���اد مح���دد ف���إن        

م���ن الق���انون الع���ام أي  ھ���ذا الق���انون الخ���اص ھ���و الواج���ب االتب���اع ویع���د اس���تثناء  

م وان ھنال����ك أم����ر ھ����ام ھ����و أن مجل����س    2005ق����انون القض����اء اإلداري لس����نة  

م������ن ق������انون جامع������ة الس������ودان للعل������وم   ) 9(الجامع������ة وفق������ا ل������نص الم������ادة   

م ھ���و المن���اط ب���ھ إلغ���اء الوظیف���ة ، ولك���ن ق���راره ل���یس  1995والتكنولوجی���ا لس���نة 

ي للتعل���یم الع���الي ، فھ���ل نھائی��ًا ب���ل یعتب���ر ك���ذلك بع���د إجازت���ھ م���ن المجل���س الق���وم 

وأن���ھ ف���ي ھ���ذه الحال���ة بع���د ان یرف���ع مجل���س الجامع���ة ق���راره  .. رف���ع األم���ر ل���ھ ؟ 

للمجل���س الق���ومي للتعل���یم الع���الي ویعتب���ر نھائی���ًا حت���ى تب���دأ فت���رة ال���تظلم اإلداري     

لحس���اب المواعی���د ، وھ���ي  ) 21(لل���وزیر ، ث���م ت���أتي مرحل���ة اتب���اع ن���ص الم���ادة    

  .2م2005نون القضاء اإلداري لسنة من قا) 5(تقابل اآلن المادة 

ث���م ج���اء ف���ي قض���یة أن نھائی���ة الق���رار اإلداري ش���رط لقب���ول الطع���ن ف���ي      

الق����رار اإلداري ، ونھائی����ة الق����رار اإلداري ق����د تتح����دد بالق����انون حی����ث ی����نص        

الق����انون ف����ي أن ق����رار مع����ین ص����در م����ن جھ����ة إداری����ة ھ����و ق����رار نھ����ائي ، أو   

                                                           
1

المطعون ضده حكم المحكمة العلیا  –الصندوق القومي للتأمین االجتماعي / ضد/الطاعنة  –) سودان(قضیة شركة الصناعات الحدیثة  -
 . غیر منشورة –م 2006/ 3/ 30/ م2005/ 227/ ط أ س/ م ع/ ریة بالنمرة الدائرة االستئنافیة اإلدا

2
حكم المحكمة العلیا الدائرة االستئنافیة  –المطعون ضده  –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا / ضد/الطاعن  –أحمد سالم احمد : قضیة  -

 .شورةم غیر من2006/ 5/ 12/ م2005/ 232/ ط أ س/ م ع/ اإلداریة بالنمرة 
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ار م���ن جھ���ة إداری���ة ھ���ي نھای���ة    یتح���دد باس���تنفاد ط���رق ال���تظلم أو ص���دور الق���ر    

  .السلم اإلداري

ف���القرار الص���ادر م���ن لجن���ة یرأس���ھا ال���وزیر یعتب���ر ق���رار نھ���ائي ص���ادر       

م��ن جھ��ة ھ��ي نھای��ة الس��لم اإلداري ، ل��ذا یك��ون الق��رار نھائی��ًا م��ا ل��م یوض��ح ان��ھ          

قاب���ل للمراجع���ة وأن ال���ذي یح���دد ط���رق ال���تظلم اإلداري والت���ي یج���ب اس���تنفادھا      

ال����ذي ص����در بموجب����ھ الق����رار المطع����ون ض����ده ، ول����یس    ھ����و الق����انون المع����ین  

الدس���تور ، ول���م یش���ر لن���ا مق���دم الطل���ب أي م���ادة ف���ي ق���انون ال���وزارة إن وج���د ،      

ت���نظم ط���رق ال���تظلم اإلداري ض���د ق���رارات ال���وزیر ، ل���ذلك االفت���راض الق���ائم أن    

الق���رار ص���ادر م���ن أعل���ى الس���لم اإلداري ف���ي ال���وزارة وغی���ر قاب���ل للمراجع���ة          

  .1یًاوالتظلم فیھ إدار

ث���م ج���اء ف���ي قض���یة أن���ھ بخص���وص ال���تظلم اإلداري ، وھ���و وج���وبي وفق���ًا   

م ، وان ال����ذي 2005ب م����ن ق����انون القض����اء اإلداري لس����نة   7/1ل����نص الم����ادة  

وأن الق����انون المعن����ي ھ����و ق����انون   . یح����دد قن����وات وط����رق ال����تظلم ھ����و الق����انون  

م ، وأن����ھ وحی����ث ت����م ال����ذكر ف����ي 1991الض���ریبة عل����ى القیم����ة المض����افة لس����نة  

ة أوًال أن الطع������ن  ف������ي دع������وى الطع������ن اإلداري عل������ى ق������رار ف������رض الفق������ر

م���ن ق���انون  27،  26،  25الض���ریبة ول���یس مق���دارھا فإن���ھ وفق���ًا ل���بعض الم���واد   

م ف���إن المكل���ف ال���ذي ل���م یقتن���ع بالتق���دیر ال���ذي      1999الض���ریبة المض���افة لس���نة   

  :فرض علیھ لھ أن یتظلم عن طریق االستئناف إلى جھتین ھي 

  .ان الضرائباألمین العام لدیو .1

  .لجنة ضریبة الدخل .2

                                                           
1

المطعون  –شركة العال وآخرون  -2وزیر النقل والطرق والجسور      -1/ ضد/الطاعنة  –الغرفة ألصحاب الحافالت السفریة : قضیة  -
 .م غیر منشورة1/7/2006م بتاریخ 2006/ 3/ ط أ س/ م ع/ ضدھما حكم قاضي المحكمة العلیا المختص بالطعون اإلداریة بالنمرة 
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وأن���ھ ل���یس ص���حیحًا أن الق���انون قص���ر ذل���ك عل���ى مق���دار الض���ریبة ب���ل          

م����ن ق����انون الض����ریبة   25/1عل����ى ف����رض الض����ریبة ولك����ن یالح����ظ أن الم����ادة   

أي المكل���ف أن ) فیج���وز ل���ھ: (عل���ى القیم���ة المض���افة ج���اء بص���فة خیاری���ة بقولھ���ا 

ف ق���راره إل���ى لجن���ة ض���ریبة   ، ث���م یس���تأن ق���دم باس���تئناف مكت���وب لألم���ین الع���ام  یت

إذن الق���انون  –ال���دخل ، ث���م بع���د ذل���ك ل���ھ الح���ق ب���اللجوء إل���ى المحكم���ة اإلداری���ة   

م یوج�������ب ال�������تظلم اإلداري أوًال ،  2005ق�������انون القض�������اء اإلداري   –الع�������ام 

وع���دم اس���تنفاده م���دعاة لش���طب ال���دعوى وتع���د س���ابقة ألوانھ���ا ، ولك���ن الق���انون         

م أش����ار إل����ى 1999لمض����افة لس����نة الخ����اص ، ق����انون الض����ریبة عل����ى القیم����ة ا  

ع��دم ج��واز ال��تظلم ل��وزیر المالی��ة ال��ذي یتب��ع ل��ھ دی��وان الض��رائب ، وھ��و أعل��ى           

س��لطة إداری��ة ف��ي وزارت��ھ ، وبالت��الي یج��وز ال��تظلم ل��ھ ، وأن��ھ وفق��ًا ل��نص الم��ادة         

م تس���ود أحك���ام الق���انون  1974م���ن ق���انون تفس���یر الق���وانین الس���وداني لس���نة   ) 4(

وأن األص����ل ھ����و ج����واز ال����تظلم م����ن    .. ن الع����ام الخ����اص ، ویع����د اس����تثناء ع����  

الق���رار اإلداري إل���ى الجھ���ة اإلداری���ة األعل���ى م���ا ل���م ی���نص الق���انون عل���ى خ���الف  

وعلی���ھ ق���رر حك���م ال���دائرة االس���تئنافیة اإلداری���ة ض���رورة نھائی���ة الق���رار         . ذل���ك

واس����تنفاد الط����اعن لط����رق ال����تظلم المتاح����ة ل����ھ     –اإلداري بع����د رفع����ھ لل����وزیر  

  .1قانونًا

ف����ي قض����یة أخ����رى ح����ول ض����رورة االلت����زام ب����النص الخ����اص    ث����م ج����اء

  :بالتظلم لدى جھة خاصة كما یلي 

مب���دأ تقری���ر ان���ھ ال اختص���اص ل���دیوان المظ���الم ، ألن الئح���ة محاس���بة الع���املین     (

بالالئح����ة نص����ت عل����ى ) 1(م ، الم����ادة 1994بمؤسس����ات التعل����یم الع����الي لس����نة  

خاص����ًا ال یعق����د   جھ����ات االس����تئناف وال����تظلم والطع����ن ، فأص����بح ب����ذلك نص����اً      

م���ن ق���انون دی���وان مظ���الم الع���املین ، أم���ا وان   ) 3(االختص���اص بموج���ب الم���ادة  
                                                           

1
المطعون ضدھا حكم المحكمة العلیا الدائرة  –نھر الشارب للخدمات المحدودة / ضد/الطاعن  –العام لدیوان الضرائب  األمین: قضیة  -

 ).غیر منشورة(م 11/10/2006م، بتاریخ 2006/ 77/ ط أ س/ م ع/ االستئنافیة اإلداریة بالنمرة 
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الق���رار بتش���كیل المجل���س ال یع���د ق���رارًا إداری���ًا ف���نعم وھ���ذا ب���نص التش���ریع نفس���ھ    

ف����ي ) 11(فق����د نص����ت الم����ادة  . فق����د ص����نفھ المش����رع بأن����ھ أم����ر ول����یس ق����راراً  

ر تش�����كیل المجل�����س الالئح�����ة عل�����ى ان تق�����وم الس�����لطة المختص�����ة بإص�����دار ام�����  

خ���الل م���دة ال تتج���اوز خمس���ة عش���ر یوم���ًا م���ن ت���اریخ      ) 1(الم���ذكور ف���ي البن���د   

رف��ع نتیج��ة التحق��ق إلیھ��ا ، وبینم��ا ص��نفت الالئح��ة م��ا یص��ل إلی��ھ المجل��س بأن��ھ            

) 2(یج����وز لم����ن تم����ت إدانت����ھ بموج����ب أحك����ام البن����د    ) 3(14ق����رار ، والم����ادة  

وف����ي .. لمختص����ة االعت����راض عل����ى ق����رار مجل����س المحاس����بة أم����ام الس����لطة ا     

والم�����ادة  ..) یص�����در ق�����رار مجل�����س المحاس�����بة باألغلبی�����ة      ) (1) (11(الم�����ادة  

تعلق��ت بنف��اذ ق��رار مجل��س المحاس��بة وھ��ذا مقتض��ى م��ا اص��طلح ل��ھ أخ���ي           ) 17(

دكت���ور وھب���ھ بالعم���ل الم���ادي ل���إلدارة ، ف���اإلدارة ل���م تتج���ھ إرادتھ���ا لترتی���ب أث���ر    

اھض��ة ھ��و ق��رار مجل��س    مع��ین ، ب��ل إج��راء مع��ین ، عل��ى ذل��ك فیم��ا یخض��ع للمن      

المحاس���بة ول���م یش���أ المش���رع ان یجع���ل ذل���ك أم���ام جھ���از ع���دلي خ���ارج وزارة          

عل���ى ان نھائی���ة ق���رار المحاس����بة    ) 2( 21التعل���یم الع���الي ، وق���د نص���ت الم����ادة     

  .1تتحقق بقرار المجلس القومي للتعلیم العالي والبحث العلمي

یج���وز   وف���ي قض���یة ج���اء فیھ���ا أن���ھ إذا ك���ان الق���رار المطع���ون فی���ھ مم���ا         

ال��تظلم فی��ھ إل��ى الجھ��ة اإلداری��ة األعل��ى ، ف��إن الط��اعن ملزم��ًا ب��التظلم إلیھ��ا ألن          

ال����تظلم اإلداري ف����ي الق����انون الس����وداني وج����وبي ، فالب����د ان یس����تنفد الط����اعن        

أوًال ك���ل ط���رق ال���تظلم المتاح���ة قانون���ًا ، وإال ك���ان ذل���ك م���دعاة لش���طب دع���واه        

،  2م2005اإلداري لس����نة  ب م����ن ق����انون القض����اء   7/1إیجازی����ًا تح����ت الم����ادة   

وف���ي قض���یة ج���اء فیھ���ا أن���ھ إذا ك���ان مب���دأ والی���ة القض���اء ف���ي حس���م الخص���ومات   

المرفوع���ة إلی���ھ ھ���و مب���دأ ع���ام ، یعن���ي ان وظیف���ة الع���دل ھ���ي والی���ة عام���ة م���ن      

                                                           
1

المقدم ضدھا طلب المراجعة حكم المحكمة القومیة العلیا  –رطوم جامعة الخ/ ضد/مقدم طلب المراجعة  –الطاھر مدني الشبلي : قضیة  -
 .م ، غیر منشورة13/3/2006م ، 2006) 2) (مراجعة(دائرة المراجعة اإلداریة بالنمرة 

2
االستئنافیة المطعون ضدھا حكم المحكمة العلیا الدائرة  –اإلدارة الشعبیة المقاولة وآخر / ضد/الطاعن  –عبد اهللا خیر السید حسن : قضیة  -

  .م ، غیر منشورة11/1/2007م ، 2006/ 136/ ط أ س/ اإلداریة بالنمرة م ع
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اختص���اص القض���اء ، ف���إن اختص���اص المحكم���ة یعن���ي تقیی���د الوالی���ة العام���ة للقض���اء      

ذل����ك ان اختص����اص أی����ة محكم����ة  حس����ب الح����دود الت����ي رس����مھا المش����رع ، ومعن����ى   

مح���دد بم���ا رس���مھ لھ���ا الق���انون ، وانھ���ا ب���ذلك ال یج���وز ان تتع���دى م���دى اختصاص���ھا      

الن�����وعي أو المك�����اني ، فاالختص�����اص ھ�����و تقیی�����د والی�����ة القض�����اء ، طبق�����ا للح�����دود    

والس�����لطات الممنوح�����ة لك�����ل المح�����اكم حس�����ب أنواعھ�����ا ودرجاتھ�����ا واختصاص�����اھا      

المب���ادئ أع���اله ھ���ل یخ���تص بفع���ل ھ���ذا     المك���اني والعین���ي ، وأن���ھ عل���ى ض���وء ھ���ذه     

الن���زاع دی���وان العدال���ة االتح���ادي للع���املین بالخدم���ة العام���ة أو محكم���ة قاض���ي محكم���ة   

وھ�����ل ح�����دد ق�����انون التص�����نیع  .. االس�����تئناف المخ�����تص بنظ�����ر الطع�����ون اإلداری�����ة؟   

م جھ���ة لل���تظلم خ���الف تطبی���ق ق���انون محاس���بة الع���املین لس���نة       1993الحرب���ي لس���نة  

نص���ًا أوض���ح أن الفئ���ات الت���ي تنض���وي تح���ت الئح���ة خاص���ة  م ؟ وأن���ھ ل���م یج���د 1994

بھ���ا بمعن���ى آخ���ر ل���م یح���دد ق���انون الھیئ���ة جھ���ة ال���تظلم أو الطع���ن حت���ى یس���تثنى م���ن        

م ب���ل 1998تطبی���ق ق���انون دی���وان العدال���ة االتح���ادي للع���املین بالخدم���ة العام���ة لس���نة     

 م2002لس���نة  28ب���الرجوع إل���ى الق���رار المطع���ون فی���ھ ، ھ���و الق���رار اإلداري رق���م      

أكت�������وبر أش�������ار ف�������ي   31الص�������ادر ف�������ي  ) 128ل / 1/ ا ي د ه/ ه ت ح(ب�������الرقم 

مرجعیت����ھ إل����ى الئح����ة محاس����بة الع����املین ، ول����م یش����ر الط����اعن إل����ى الئح����ة خاص����ة   

بالھیئ��ة ، وعلی��ھ یطب��ق الق��انون الع��ام ، ھ��و ق��انون محاس��بة الع��املین وق��د رس��م وح��دد          

التح����ادي للع����املین ط����رق ال����تظلم ف����ي ق����رارات مج����الس المحاس����بة ل����دیوان العدال����ة ا 

بالخدم�����ة العام�����ة ، وبالت�����الي فق�����د ج�����اء حك�����م محكم�����ة الطع�����ون اإلداری�����ة بش�����طب   

إج�����راءات مدنی����ة مق�����ررة م�����ع  ) ب/38/2(العریض����ة إیجازی�����ًا وفق����ا ل�����نص الم����ادة    

م وتعدیالت�����ھ 1996م�����ن ق�����انون القض�����اء الدس�����توري واإلداري لس�����نة ) 25(الم�����ادة 

اللج���وء ل���دیوان العدال���ة االتح���ادي     ول���یس أم���ام الط���اعن س���واء   . س���لیمًا یتع���ین تأیی���ده  

  .1للعاملین بالخدمة العامة

  

                                                           
1

المطعون ضدھا ، حكم المحكمة العلیا الدائرة االستئنافیة اإلداریة  –ھیئة التصنیع الحربي / ضد/الطاعن  –محمد علي رزق اهللا : قضیة  -
 .قضیة غیر منشورةم ، 2013/ 12/ 22/ م2003/ 131/ ط أ س/ م ع/ بالنمرة 
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  المطلب الثالث

  أحكام القضاء اإلداري السودانيمیعاد التظلم اإلداري في 

إذا ك����ان المب����دأ الس����ائد ل����دى الفق����ھ اإلداري الالتین����ي أن الق����انون اإلداري  

اء الس����وداني ل����م یت����وان ف����ي ترقی����ة وتط����ویر الفق����ھ اإلداري ، إذا ك����ان للقض����        

اإلداري ف���ي الس���ودان الق���دح المعل���ى ف���ي ترس���یخ ، ب���ل وتوطی���د المب���دأ الم���ذكور    

، وذل���ك م���ن خ����الل األحك���ام العدی����دة الص���ادرة ، إذ ج���اء ف����ي إح���دى األقض����یة       

ب��ان الط��اعن ل��م یت��راوح ف��ي تظلم��ھ إل��ى لجن��ة االس��تئنافات العلی��ا ، ولك��ن ھنال��ك         

لس���عي ألخ���ذ اإلذن م إل���ى ا2001تراخ���ي ثالث���ة س���نوات من���ذ العل���م ب���القرار ف���ي   

ھ����ل الط���اعن مقی����د  .. وان الس���ؤال ال����ذي یط���رح   . واإلخط���ار بالنی���ة بالمقاض����اة  

ب����التظلم اإلداري ف����ي خ����الل م����دة معین����ة أو ان ال����تظلم اإلداري للجھ����ة األعل����ى    

غی��ر مقی��د بفت���رة زمنی��ة مح��ددة ، ویش���یر حك��م ال��دائرة االس���تئنافیة اإلداری��ة إل���ى        

ر الق���رار اإلداري میع���اد مع���ین لل���تظلم  ان���ھ إذا ح���دد الق���انون ال���ذي بموجب���ھ ص���د  

فی����ھ وتق����اعس الط����اعن ع����ن ذل����ك المیع����اد، ف����إن ذل����ك م����دعاة ل����رفض قب����ول        

عریض����تھ ، وأن����ھ ال یتص����ور ان یت����رك أم����ر ال����تظلم للط����اعن ومیع����اده كیفم����ا      

یش���اء ووقتم���ا یش���اء ، ب���ل یج���ب ان یق���دم ال���تظلم اإلداري ف���ي المیع���اد المح���دد           

أي خ����الل الس����تین یوم����ًا م����ن  ) داريدع����وى الطع����ن اإل(لرف����ع دع����وى اإللغ����اء  

  .تاریخ نشر القرار أو إعالنھ ، أو العلم بھ علمًا حقیقیًا

ذل���ك ان����ھ بف���وات ھ����ذا المیع����اد یس���قط الح����ق ف����ي الطع���ن أم����ام المحكم����ة       

  .اإلداریة ، ویكتسب القرار اإلداري حصانة قضائیة برغم عدم مشروعیتھ

ب����ین ق����انون   وأن����ھ وحی����ث ان الق����انون اإلداري م����ن ص����نع القض����اء ق����د       

میع���اد ال���تظلم إل���ى  (من���ھ ) 5/3(القض���اء اإلداري ھ���ذا المب���دأ ون���ص ف���ي الم���ادة    

س���تون یوم���ًا م���ا ل���م ی���نص الق���انون   ) 2(الجھ���ة اإلداری���ة المش���ار إلیھ���ا ف���ي البن���د   
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أع��اله ،  ) 1(عل��ى خ��الف ذل��ك ، ویحس��ب المیع��اد عل��ى النح��و المب��ین ف��ي البن��د          

ث���الث س���نوات م���ن ت���اریخ علم���ھ  وبالت���الي تراخ���ي الط���اعن ف���ي ال���تظلم وانتظ���ار  

حی���ث أن���ھ م���ن المف���روض أن  . ب���القرار المطع���ون فی���ھ م���دعاة ل���رفض عریض���تھ  

م�����ن ق�����انون القض�����اء ) 21/3(ینتظ�����ر فت�����رة معقول�����ة وإال فإن�����ھ ن�����ص الم�����ادة  

م یعطی����ھ الح����ق ف����ي اللج����وء للمحكم����ة بع����د   1996الدس����توري واإلداري لس����نة 

ع���دل بالنی���ة ف���ي رف���ع وتقط���ع الم���دة بإخط���ار وزی���ر ال. ش���ھر م���ن إخط���ار ال���وزیر

ال���دعوى عل���ى ان تب���دأ م���دة الس���تین یوم���ًا م���ن م���نح اإلذن ، أو تحس���ب الش���ھرین    

  . 1من تسلیم اإلخطار لمن ینوب عن وزیر العدل

وق���د ج���اء ف���ي القض���یة المش���ار إلیھ���ا أن الحكم���ة والھ���دف م���ن ھ���ذا التقیی���د    

 ف��ي ال��تظلم ورف��ع ال��دعوى ھ��ي الرغب��ة م��ن ناحی��ة أخ��رى ف��ي تحقی��ق االس��تقرار         

. لألوض���اع اإلداری���ة ، وع���دم بق���اء أعم���ال اإلدارة أم���دًا ط���ویًال معرض���ة للطع���ن    

وم���ن ناحی���ة أخ���رى الرغب���ة ف���ي تحقی���ق االس���تقرار للمراك���ز القانونی���ة لألف���راد        

المس����تفیدین م����ن الق����رار وأن معن����ى ذل����ك أن المش����رع یح����اول أن یوف����ق ب����ین       

الم����دة مص����الح األف����راد المتض����ارین م����ن الق����رار والت����ي تقض����ي أن تت����اح لھ����م    

الكافی����ة للطع����ن ومص����الح ك����ل م����ن اإلدارة واألف����راد المس����تفیدین م����ن الق����رار       

  .2والتي تقضي استقرار األوضاع والمراكز القانونیة في أقرب وقت ممكن

وف����ي قض����یة ج����اء فیھ����ا أن مق����دم االس����تئناف ی����رى ان ش����طب ال����دعوى   

 ج��اء خاطئ��ًا ، وك��ان عل��ى المحكم��ة الس��یر فیھ��ا خاص��ة وأن بع��ض اللج��ان الت��ي         

تنظ���ر التظلم���ات ق���د اط���ول اإلج����راءات أمامھ���ا ، وأن ھ���ذا ی���ؤدي إل���ى إف����راغ         

  .التظلم من مضمونھ

                                                           
1

المطعون ضدھما ، حكم المحكمة العلیا الدائرة االستئنافیة  –وزیر الشئون الھندسیة وآخر / ضد/الطاعن  –عابدین إسماعیل : قضیة  -
  .م ، قضیة غیر منشورة2005/ 5/ 230/ م 2005/ 46/ ط ا س/ م ع/ اإلداریة بالنمرة 

2
 .نفس المرجع -
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كم���ا ض����رب م����ثًال بم����ا س����ار علی����ھ مجل����س الدول����ة المص����ري م����ن ع����دم    

االعت���داد بالم���دة المح���ددة ف���ي حال���ة قب���ول اإلدارة لل���تظلم ، وأن���ھ یج���ب حس���اب        

ل م����ا أورده الم���دة ف����ي ھ����ذه الحال���ة م����ن ت����اریخ ص���دور الق����رار وان����ھ رغ���م ك����    

المس���تأنف ف���الرأي عن���د ال���دائرة االس���تئنافیة اإلداری���ة اال مج���ال لقبول���ھ لوض���وح      

م 1996النص����وص القانونی����ة ف����ي ق����انون القض����اء الدس����توري واإلداري لس����نة     

خاص����ة م����ا ورد بش����أن اعتب����ار ع����دم رد اإلدارة عل����ى ال����تظلم ف����ي خ����الل م����دة   

م���ن الق���انون  ) 3(رة الفق���) 21(أنظ���ر الم���ادة   –ثالث���ین یوم���ًا بمثاب���ة رف���ض ل���ھ    

ھ����ذا ال����نص م����ن الوض����وح بمك����ان ، وأی����ًا ك����ان تفس����یر المس����تأنف ل����ھ بش����أن       

اإلض�����رار بحقوق�����ھ، لك�����ن المح�����اكم علیھ�����ا تطبی�����ق الق�����انون وفق�����ا لم�����ا أورده    

  .1المشرع ، ولیس لھا أن تجتھد في وجود النصوص القانونیة الملزمة

ب���دأ (ائل���ة وق���د استرس���لت المحكم���ة العلی���ا الم���وقرة ف���ي القض���یة أع���اله ق         

المس���تأنف تظلمات���ھ ض���د ق���رار الم���نح والتخص���یص للقطع���ة موض���وع ال���دعوى       

ب����تظلم إلدارة التنمی����ة الحص����ریة الت����ي حول����ت تظلم����ھ إل����ى لجن����ة االس����تئنافات     

م وق����د ت����م إخط����اره ب����ذلك وفق����ًا لم����ا ورد ف����ي عریض����ة    27/6/2004الكب����رى 

لم����ادة دع����واه ، لھ����ذا ك����ان علی����ھ ان ینتظ����ر الم����دة الت����ي ح����ددھا الق����انون ف����ي ا   

م تع������دیل 1996م������ن ق������انون القض������اء الدس������توري واإلداري لس������نة    ) 21/3(

م وف���ي حال���ة ع���دم ال���رد عل���ى تظلم���ھ یتج���ھ مباش���رة إل���ى الجھ���ة األعل���ى     1997

م وبع����دھا ف����ي حال����ة ع����دم حص����ولھ عل����ى 27/7/2004وھ����ي ال����وزیر أي ف����ي 

رد یتج���ھ إل���ى وزی���ر الع���دل للحص���ول عل���ى اإلذن ال���الزم ویتج���ھ بع���دھا مباش���رة   

قض���اء ف���ي خ���الل الس���تین یوم���ًا وھ���ذا یعن���ي أن���ھ ك���ان علی���ھ أال یتج���اوز        إل���ى ال

ولك����ن م����ا  . م كح����د أقص����ى للتوج����ھ للمحكم����ة اإلداری����ة   27/12/2004ت����اریخ 

ورد ف����ي عریض����ة ال����دعوى وم����ن خ����الل ال����ردود وال����دفوع القانونی����ة المتبادل����ة   

                                                           
1

المطعون  –حامدین بشیر حماد / 2اللجنة الدیوانیة لقرى جنوب الخرطوم  / ض/ ضد/الطاعنة  –محمود سارة عبد الھادي : قضیة  -
 .   م غیر منشورة2007/ 12/ 10/ م2006/ 186/ ط ا س/ م ع/ حكم المحكمة العلیا الدائرة االستئنافیة اإلدارة بالنمرة  –ضدھما 
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یتض���ح ب���أن المس���تأنف ق���د تج���اوز ھ���ذه الم���دة المح���ددة كثی���رًا ، وق���د یك���ون كم���ا     

ن س���بب التج���اوز واألس���باب ال ی���د ل���ھ فیھ���ا ، ولك���ن نح���ن أم���ام نص���وص       ق���ال أ

قانونی���ة واض���حة ال تقب���ل المخالف���ة وك����ان عل���ى المس���تأنف ع���دم تج���اوز الم����دة         

  .1حتى یكون طعنھ اإلداري أمام المحكمة قد جاء متفقا مع القانون

وت���م القض���اء ف���ي قض���یة أن مواعی���د ال���تظلم اإلداري م���ن جھ���ة إل���ى جھ���ة      

  :محدد وھو كاآلتي أخرى لھ أجل 

إذا ن���ص ق���انون م���ا أن ی���تظلم ف���ي الق���رار اإلداري المطع���ون فی���ھ ف���ي م���دة   .1

معین���ة م���ثًال أس���بوع او ش���ھر فھ���ي م���دة ملزم���ة للط���اعن أن ی���تظلم إداری���ًا    

م���ن ق���انون تفس���یر الق���وانین لس���نة     ) 6(خاللھ���ا وھن���ا وفق���ًا ل���نص الم���ادة     

اء اإلداري م الق����انون الخ����اص یقی����د الق����انون الع����ام ، ق����انون القض���� 1974

  .م2005لسنة 

إذا ل���م یك���ن ثم���ة ن���ص ف���ي ق���انون خ���اص ، ف���إن میع���اد ال���تظلم م���ن درج���ة   .2

م���ن ق���انون القض���اء اإلداري   5/3إل���ى أعل���ى وفق���ا لص���ریح ن���ص الم���ادة    

م ھ����ي س����تون یوم����ًا وتق����رر أن ت����اریخ ال����تظلم ل����یس ھ����و       2005لس����نة 

 .تاریخ تحدیده وال تاریخ إرسالھ وإنما تاریخ وصولھ لإلدارة

م 25/8/2005بنفس���ھ یق���ر بأن���ھ عل���م بق���رار لجن���ة التخط���یط ف���ي   الط���اعن

م أي بع�������د أربع�������ة أش�������ھر 20/12/2005ث�������م تظل�������م للجن�������ة الوالی�������ة ف�������ي 

م����ن ق����انون القض����اء اإلداري أن یك����ون     5/3والمف����روض وفق����ًا ل����نص الم����ادة    

ال���تظلم م���ن درج���ة إل���ى أخ���رى بس���تین یوم���ًا فق���ط وبالت���الي ھنال���ك تراخ���ي ف���ي        

  .2من قانون القضاء اإلداري) 5/3(ادة التظلم مخالفًا لنص الم

                                                           
1

مطعون ضدھم حكم المحكمة العلیا الدائرة االستئنافیة  –دارة الشعبیة المقاورة وآخر اإل/ ضد/طاعن  –عبد اهللا خیر السید حسن : قضیة  -
  .م غیر منشورة11/1/2007م ، 2006/ 136/ ط ا س/ م ع/ اإلداریة بالنمرة 

  
2

 .257مطعون ضدھما ، ص –اإلدارة الشعبیة المقاورة وآخر / ضد/طاعن  –عبد اهللا خیر السید : قضیة  -
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أن (ث�����م أفاض�����ت المحكم�����ة العلی�����ا الم�����وقرة ف�����ي ذات القض�����یة وتق�����ول       

م ، وبالت���الي ف���ي ھ���ذه الحال���ة 30/1/2006الط���اعن ذك���ر ان���ھ تظل���م لل���وزیر ف���ي 

إم����ا أن تجی����ب اإلدارة ص����راحة ب����رفض ال����تظلم ، وف����ي   –تك����ون أم����ام أم����رین 

إل����ى رف����ع دع����وى الطع����ن اإلداري   ھ����ذه الحال����ة یج����ب عل����ى الم����تظلم االتج����اه    

بع���د س���تین یوم���ًا م���ن ت���اریخ ال���رفض ، وإم���ا ان ت���رفض جھ���ة   ) دع���وى اإللغ���اء(

اإلدارة ب����الرد عل����ى الم����تظلم ب����ال أو نع����م ، وف����ي ھ����ذه الحال����ة ل����یس للط����اعن        

م��ن ق��انون القض��اء   ) 5/4(االنتظ��ار إل��ى م��ا تش��اء اإلدارة ب��ل وفق��ًا ل��نص الم��ادة       

لل���تظلم ع���دم فص���ل الجھ���ة اإلداری���ة فی���ھ       م یعتب���ر رفض���اً 2005اإلداري لس���نة 

خ���الل ثالث���ین یوم���ًا یعتب���ر رفض���ًا لل���تظلم وبالت���الي المف���روض عل���ى الط���اعن أن   

  .م26/6/20006م ولیس في 2006یقدم الطعن في مایو 

م���ن الناحی���ة القانونی���ة ، ف���إن : وف���ي قض���یة تق���ول المحكم���ة العلی���ا الم���وقرة 

واع����د النظ����ام ، وھ����ي تتعل����ق  المواعی����د المح����ددة لرف����ع الطع����ن وال����تظلم م����ن ق  

م����ن ) 70(بس����قوط ال����دعوى ، فھ����ي م����ن ب����اب التق����ادم المس����قط ون����ص الم����ادة    

ق����انون اإلج����راءات المدنی����ة ال یمك����ن أن یفھ����م من����ھ بإش����ارة ال����نص أو دالل����ة         

مقتض���ى ال���نص أو مفھ���وم الموافق���ة أن���ھ یم���نح المحكم���ة س���لطة إع���ادة الس���اقط ،      

) 70(ج���وز للقض���اء بموج���ب الم���ادة    فالقاع���دة القانونی���ة الس���اقط ال یع���ود ، وال ی   

م���ن ق���انون اإلج���راءات المدنی���ة تمدی���د م���دة التق���ادم المس���قط لل���دعوى یج���ب أن          

یعل��م ذل���ك جی���دًا ، ھ���ذا م���ن ناحی���ة المس���ائل المدنی���ة ، أم���ا ف���ي ال���دعاوي اإلداری���ة  

م���ن ) 16(، ف��إن طبیع���ة ال���دعوى اإلداری���ة الواج���ب النظ��ر إلیھ���ا بموج���ب الم���ادة   

م تفت����رض ان ال تتب����ع أحك����ام   2005الس����وداني لس����نة  ق����انون القض����اء اإلداري  

ق���انون اإلج���راءات المدنی���ة الت���ي ال تالئ���م ال���دعوى اإلداری���ة ، حی���ث االخ���تالف       

  .بین واضح بین الدعوتین اإلداریة والمدنیة



166 
 

م����ن حی����ث األط����راف وطبیع����ة الح����ق وموض����وع ال����دعوى ھ����ل تترت����ب      

م���ن ق���انون ) 70(عل���ى المحكم���ة الم���وقرة إن ھ���ي رفض���ت إعم���ال ن���ص الم���ادة    

  .1اإلجراءات المدنیة

ث���م حكم���ت المحكم���ة العلی���ا الم���وقرة ف���ي حك���م ص���حیح ف���ي تق���دیري عل���ى أن���ھ       

  .2من خالف االلتزام بالمواعید التي حددھا القانون علیھ تحمل تبعتھ

إذًا الط����اعن یتحم����ل تراخی����ھ ف����ي ع����دم مراع����اة المواعی����د المنص����وص          

انونی���ة ویك���ون للق���رار اإلداري   علیھ���ا قانون���ًا ، وذل���ك حت���ى تس���تنفد المراك���ز الق     

  .3وضعھ السلیم

ذل����ك ألن المواعی����د م����ن النظ����ام وال یج����وز تجاوزھ����ا وخاص����ة ف����ي الطع����ون       

  .4اإلداریة والتي جاءت بدقة وبصورة حاسمة

ف����ي ق����انون القض����اء اإلداري وباعتب����ار ال����دعوى اإلداری����ة دع����وى تبن����ى     

إلداري مواعی���د عل���ى الش���كلیة واإلج���راءات الص���ارمة ح���دد لھ���ا ق���انون القض���اء ا  

  .5أوجب اتباعھا ، وعدم مراعاتھا یفقد الحق في الطعن في القرار اإلداري

أو یك���ون الط���اعن ق���د نق���ض غزل���ھ منھ���ا یع���د ق���وة انتك���اس ف���ال یرض���اھا غی���ر      

  .6نفسھ

م�����ن جم�����اع م�����ا تق�����دم وباس�����تقراء آراء الفق�����ھ وأحك�����ام القض�����اء اإلداري   

القاع���دة العام���ة وف���ق ق���انون   الس���وداني حی���ال میع���اد ال���تظلم اإلداري ، یتض���ح أن 
                                                           

1
 .وزارة التخطیط العمراني والمرافق العامة واللجنة العامة للحج والعمرة/ ضد/كة اإلسالمي مجمع م: قضیة  -

2
 .معطون ضدھم –لجنة التصرف في األراضي بالوالیة الشمالیة وآخرین / ضد/الطاعن  –ورثة نصر الدین طھ : قضیة  -

3
حكم المحكمة العلیا الدائرة  –المطعون ضده  –تصاد الوطني وزیر المالیة واالق/ ضد/الطاعنة  –شركة سوداغاز االماراتیة : قضیة  -

 .م ، غیر منشورة4/2/2006م ، 2005/ 214/ ط ا س/ م ع/ االستئنافیة اإلداریة بالنمرة 
4

حكم المحكمة العلیا الدائرة  –المستأنف ضدھم  –إدارة العقیدة والدعوة وآخرین / ضد/المستأنفون  –بكري مصطفى وآخرون : قضیة  -
 ).غیر منشورة(م 2007/ 6/ 16/ م2007/ 58/ ط ا س/ م ع(الستئنافیة اإلداریة بالنمرة ا
5

المطعون  –نوري دودي  -3محمد كنجار فراج   -2وزارة التخطیط العمراني  - 1/ ضد/الطاعنون  –ورثة كباشي مرزوق : قضیة  -
قضیة غیر (م 2007/ 8/ 15/ م2007/ 83/ ط ا س/ م ع/ لنمرة حكم المحكمة القومیة العلیا الدائرة االستئنافیة اإلداریة با –ضدھم 
 ).منشورة

6
حكم المحكمة  -المطعون ضدھم  –مصلحة األراضي  - 2مصطفى شریف علي   -1/ ضد/الطاعن  –حسین األمین أحمد سلیمان : قضیة  -

 .قضیة غیر منشورة -م 2007/ 11/ 62/ م2007/ 150/ ط ا س/ م ع/ القومیة العلیا بالنمرة 
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القض���اء اإلداري ، ھ���ي ان میع���اد ال���تظلم اإلداري ھ���ي س���تون یوم���ًا م���ن ت���اریخ      

اإلع�����الن ب�����القرار اإلداري ، أو العل�����م ب�����ھ علم�����ًا حقیقی�����ًا بمحتوی�����ات الق�����رار       

اإلداري ، والثاب����ت ھ����و أن م����رور الثالث����ین یوم����ا لت����اریخ تق����دیم ال����تظلم یعتب����ر   

  .رفضًا حكمیًا للتظلم

ذل��ك یج��ب ع��دم التخ��وف م��ن امت��داد میع��اد الثالث��ین ف��ي حال��ة قی��ام            وم��ع    

الجھ��ة اإلداری���ة بالمس��لك اإلیج���ابي نح��و االس���تجابة إل��ى طلب���ات الم��تظلم یش���ترط      

ان ال یتج����اوز المس����لك اإلیج����ابي م����ن قب����ل اإلدارة م����دة الس����تین یوم����ًا المتاح����ة    

اإلیج���ابي لل���تظلم اإلداري ذل���ك ألن الھ���دف م���ن قی���ام الجھ���ة اإلداری���ة بالمس���لك        

بمثاب���ة األم���ل ف���ي تحقی���ق التس���ویة الودی���ة للمنازع���ة اإلداری���ة والت���ي م���ن اھ���م          

أھ���داف ال���تظلم اإلداري ، وتج���در اإلش���ارة إل���ى قی���ام الجھ���ة اإلداری���ة ب���نقض او      

الع��دول ع��ن مس��لكھا اإلیج��ابي بع��د م��رور م��دة الثالث��ین یوم��ًا ، وف��ي ح��الل م��دة          

رفعھ��ا ف��ي الی��وم الت��الي لم��دة الس��تین      الس��تین بمثاب��ة اإللغ��اء مقبول��ة ش��كال إذا ت��م      

یوم���ًا المق���ررة لمیع���اد تق���دیم ال���تظلم اإلداري ، أو ف���ي حال���ة المطالب���ة ب���التعویض    

بع���د إب���الغ وزی���ر الع���دل أو م���ن ین���وب عن���ھ ف���ي مكات���ب النیاب���ة العمومی���ة ف���ي       

  .الدعوى اإلداریة أمام القاضي المختص بنظر الطعون اإلداریة

اإلداري ف���ي نط���اق ق���انون القض���اء اإلداري  ھن���ا م���ن ناحی���ة میع���اد ال���تظلم    

باعتب���اره قانون���ًا عام���ًا ، أم���ا إذا ن���ص عل���ى أن ی���تم ال���تظلم اإلداري ف���ي الق���رار       

اإلداري المطع����ون فی����ھ ف����ي خ����الل م����دة معین����ة یج����ب ال����تظلم خاللھ����ا م����ثًال ،      

أس���بوع أو أربع���ة عش���ر أو ك���ذلك فھ���ي م���دة ملزم���ة للط���اعن أن ی���تظلم إداری���ًا          

ون���ا خاص���ًا یعتب���ر الق���انون الع���ام أي ق���انون القض���اء اإلداري   خاللھ���ا بحس���بانھ قان

، أم��ا إذا ل��م یك��ن ثم��ة ن��ص ف��ي الق��انون الخ��اص الم��ذكور یج��ب أن یب��ت ال��تظلم           

اإلداري خاللھ���ا ، ف���إن میع���اد ال���تظلم اإلداري م���ن درج���ة إل���ى درج���ة أعل���ى ھ���ي  

م���ن ق���انون القض���اء اإلداري الس���وداني    ) 5/3(س���تون یوم���ًا وفق���ا ل���نص الم���ادة     
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م باعتب���اره المیع���اد ال���وارد ف���ي الق���انون الع���ام یج���ب تطبیق���ھ ف����ي         2005نة لس��� 

حال���ة غی���اب أي ن���ص ف���ي الق���انون اإلداري الخ���اص وبالت���الي إذا ل���م ت���رد الجھ���ة   

اإلداری���ة لل���تظلم اإلداري بع���د مض���ي ثالث���ین یوم���ًا یعتب���ر رفض���ًا حكمی���ًا لل���تظلم     

اه ال����تظلم اإلداري  اإلداري ، وإذا اتخ����ذت الجھ����ة اإلداری����ة مس����لكًا إیجابی����ًا تج����     

نح���و االس���تجابة لطلب���ات الم���تظلم فیج���ب عل���ى الجھ���ة اإلداری���ة إص���دار قرارھ���ا      

أع���اله وإال اعتب���ر  ) 5/3(النھ���ائي ف���ي خ���الل الس���تین ی���وم ال���واردة ف���ي الم���ادة        

دون االس����تجابة ا ع����دولھا ع����ن موقفھ����ا االیج����ابي وم����رور الس����تین ی����وم اعالھ����   

الم����تظلم ال����دعوى اإلداری����ة    لطلب����ات الم����تظلم بمثاب����ة تعم����د تنتھ����ي إل����ى رف����ع    

مباش����رة أم����ام القاض����ي المخ����تص بنظ����ر الطع����ون اإلداری����ة دون حاج����ة إل����ى        

إب���الغ وزی���ر الع���دل أو م���ن ین���وب عن���ھ ف���ي مكات���ب النیاب���ة العمومی���ة ف���ي دائ���رة   

اختص����اص الجھ����ة اإلداری����ة مص����درة الق����رار اإلداري مح����ل الطع����ن فی����ھ فیم����ا   

إلب���الغ الم���ذكور بحس���بانھ   ع���دا ف���ي حال���ة المطالب���ة ب���التعویض فیج���ب إج���راء ا      

  .إجراء وجوبیًا

أم����ا فیم����ا یتعل����ق بإمكانی����ة امت����داد میع����اد ال����تظلم اإلداري أو میع����اد رف����ع    

  .الدعوى اإلداریة نسلم تمامًا بما قالت المحكمة العلیا الموقرة من قبل

م�����ن ق�����انون اإلج�����راءات المدنی�����ة الس�����وداني لس�����نة ) 70(بش�����أن الم�����ادة   

المواعی�����د ، ف�����ال تمل�����ك المحكم�����ة اإلداری�����ة أو    م فیم�����ا یتعل�����ق بامت�����داد  1983

القاض����ي اإلداري المخ����تص بنظ����ر الطع����ون اإلداری����ة م����د المواعی����د الخ����تالف     

طبیع���ة ال���دعوى اإلداری���ة ع���ن ال���دعوى المدنی���ة ولحكم���ة المواعی���د القص���یرة ف���ي  

أع���اله ) 70(ال���دعوى اإلداری���ة وص���حیح تمام���ًا أن س���لطة المحكم���ة ف���ي الم���ادة      

وص���حیح تمام���ًا أن المواعی���د ف���ي   . لطة م���د المواعی���د ال تعی���د الس���اقط ض���من س���  

ال����دعوى اإلداری����ة معق����ودة ب����ذاتھا ومعل����وم أن ال����دعوى اإلداری����ة تق����وم أساس����ًا    

عل����ى الش����كلیة أو اإلجرائی����ة الص����ارمة اس����تقرار لألوض����اع اإلداری����ة المق����ررة     
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بموج����ب الق����رارات اإلداری����ة والت����ي یفت����رض الق����انون أنھ����ا ص����درت ص����حیحة   

ل��ى م��ن ی��دعي عل��ى ذل��ك إثبات��ھ وف��ي القاع��دة العام��ة ف��ي ق��انون      وع. وفق��ًا للق��انون 

اإلثب����ات فی����وازن المش����رع ب����ذلك ب����ین ض����رورة اس����تقامة األوض����اع اإلداری����ة ،  

المفترض���ة . وإتاح���ة الفرص���ة للمتض���رر إلثب���ات م���ا تقتض���ي ب���ھ قرین���ة الص���حة     

  .قانونًا للقرارات اإلداریة
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  المطلب الرابع

  یة في القانون السودانيقبل رفع الدعوى اإلدار أخذ اإلذن

لق���د أثی���رت نقط���ة قانونی���ة ألول م���رة ح���ول م���دى ض���رورة إب���الغ النائ���ب    

وذل���ك بم���ا یتواف���ق ومتطلب���ات الم���ادة    . الع���ام بالنی���ة ف���ي رف���ع ال���دعوى اإلداری���ة   

م وذل����ك ف����ي 1983م����ن ق����انون اإلج����راءات المدنی����ة الس����وداني لس����نة   ) 33/4(

نھم اإلداري ض���د ق���رار   قض���یة ت���تلخص وقائعھ���ا ف���ي أن الط���اعنین أق���اموا طع���      

مس���جل ع���ام الجمعی���ات التعاونی���ة ، والقاض���ي بتجمی���د نش���اط الط���اعنین وتش���كیل    

لجن���ة إداری���ة تنفیذی���ة إلدارة األعم���ال الیومی���ة لالتح���اد المعن���ي ودع���وة الجمعی���ة      

رف�����ض قاض�����ي  . م1986العمومی�����ة ف�����ي األس�����بوع األول م�����ن ش�����ھر ین�����ایر      

طل���ب الطع���ن اإلداري عل���ى  المحكم���ة العلی���ا المخ���تص بنظ���ر الطع���ون اإلداری���ة    

م����ن ق����انون ) 33/4(أس����اس أن����ھ ل����م یس����توف الش����روط الش����كلیة تطبیق����ًا للم����ادة  

م������ن ذات ) 314(م مق������روءة م������ع الم������ادة 1983اإلج������راءات المدنی������ة لس������نة 

  .1القانون

ث�����م تس�����اءلت المحكم�����ة العلی�����ا ال�����دائرة االس�����تئنافیة اإلداری�����ة المس�����تأنف  

بنظ���ر الطع���ون اإلداری���ة عم���ا إذا  أمامھ���ا حك���م قاض���ي المحكم���ة العلی���ا المخ���تص  

ف����ي حال����ة الطع����ن اإلداري أو أنھ����ا ) 33/4(ك����ان یمك����ن معھ����ا اس����تبعاد الم����ادة 

الزم���ة یج���ب االلت���زام بھ���ا قب���ل رف���ع الطع���ن اإلداري ؟ وق���د أجاب���ت عل���ى ذل���ك ، 

م خ���ص الق���رارات اإلداری���ة الت���ي   1983ب���أن ق���انون اإلج���راءات المدنی���ة لس���نة    

من����ھ بأن����ھ ال ) 310(ة فأب���ان ف����ي الم���ادة   یج���وز ال����تظلم فیھ���ا ب����إجراءات خاص����  

یج��وز االلتج���اء إل��ى المح���اكم إال بع���د أن ی��تظلم الط���اعن للجھ��ة اإلداری���ة العلی���ا ،     

. ف��إن فص��لت فی��ھ ف��ي غی��ر ص��الحھ ، فیج��وز ل��ھ أن یتق��دم بطعن��ھ إل��ى المحكم���ة           

أم��ا إذا ل��م تفص��ل فی��ھ بع��د مض��ي ثالث��ة أش��ھر م��ن ت��اریخ رفع��ھ إلیھ��ا ، فیج��وز            
                                                           

1
  .م 1983من قانون اإلجراءات المدنیة ، لسنة ) 33(المادة . 
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یض�����ة للمحكم�����ة المختص�����ة ، وھن�����ا تخط�����ر المحكم�����ة الجھ�����ة   ل�����ھ التق�����دیم بعر

اإلداری����ة العلی����ا الموض����وع أمامھ����ا ال����تظلم ب����أن تفص����ل فی����ھ ف����ي م����دة أقص����اھا  

ش���ھرین م���ن ت���اریخ إخطارھ���ا ب���التظلم ، ف���إذا ل���م تفص���ل الجھ���ة اإلداری���ة ف���ي           

ال���تظلم بع����د مض����ي الش���ھرین المش����ار إلیھ����ا یج���وز للمحكم����ة أن تص����در حكم����ًا    

  .1تبر حكمھا في ھذه الحالة حكمًا غیابیًابطلب من الطاعن ویع

أع���اله ق���د أمھل���ت الجھ���ة اإلداری���ة العلی���ا م���دة    ) 310(الواض���ح أن الم���ادة 

ثالث���ة أش���ھر لتفص���ل ف���ي ال���تظلم ف���إذا ل���م تفص���ل منحتھ���ا المحكم���ة المختص����ة           

ش���ھرین آخ���رین لتفص���ل ف���ي ال���تظلم ، وم���ن ھن���ا ال یمك���ن أن یتص���ور أن ین���ذر       

الخمس���ة أش���ھر الم���ذكورة لتص���بح الم���دة س���بعة    النائ���ب الع���ام م���دة ش���ھرین ف���وق  

) 314(أش���ھر ، وأن ھ���ذا التص���ور غی���ر مقب���ول ب���رغم أن���ھ ص���حیح أن الم���ادة         

م����ن ذات الق����انون الت����ي ج����اءت ض����من م����واد اإلج����راءات الخاص����ة المتعلق����ة         

ب���الطعن ف���ي الق���رارات اإلداری���ة أوجب���ت ف���ي أن یتب���ع ف���ي رف���ع الطل���ب ونظ���ره     

لمق���ررة لرف���ع ال���دعوى ونظرھ���ا والفص���ل    والفص���ل فی���ھ القواع���د واإلج���راءات ا  

بمعن�����ى آخ�����ر یج�����ب إن�����ذار النائ�����ب الع�����ام قب�����ل رف�����ع الطع�����ن اإلداري    . فیھ�����ا

  . واالنتظار لمدة شھرین ما لم یوافق على مدة أقل

ولك�����ن بنظ�����رة فاحص�����ة یتب�����ین أن اإلج�����راءات الخاص�����ة ب�����الطعن ف�����ي    

لع�����ام الق�����رارات اإلداری�����ة المش�����ار إلیھ�����ا اس�����تبعدت تمام�����ًا اإلن�����ذار للنائ�����ب ا     

م���ن ق���انون اإلج���راءات المدنی���ة لش���مول   ) 33/4(المنص���وص علیھ���ا ف���ي الم���ادة   

اإلج���راءات الخاص���ة وتحق���ق الغ���رض ال���ذي تطلب���ھ الق���انون م���ن اإلن���ذار المعن���ي  

، وأن الق�����ول بخ�����الف ذل�����ك یعن�����ي اس�����تغالل اإلج�����راءات القانونی�����ة لإلض�����رار 

                                                           
1

  . م 1983من قانون اإلجراءات المدنیة ، سنة ) 310(المادة . 
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داری����ة ب����الطرف اآلخ����ر أي الف����رد أو الش����خص الع����ادي عن����دما یم����نح للجھ����ة اإل 

  .1مھلة بسبعة أشھر كالوارد أعاله

ف���ي تق���دیري أن إخط���ار وزی���ر الع���دل فق���ط إذا ك���ان الغ���رض م���ن الق���رار     

ھ����و اإللغ����اء فق����ط ، ال یحت����اج إل����ي إبالغ����ھ ، عك����س إذا ك����ان الغ����رض اإللغ����اء  

  .والتعویض في حین أن األمر واحد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

 . 105محمد محمود أبوقصیصة ، مرجع سابق ، ص . 
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  المبحث الثالث

  حدود میعاد رفع الدعوى اإلداریة

  المطلب األول

  رفع الدعوى اإلداریة في القانون السوداني میعاد

میع���اد رف���ع الطل���ب بإلغ���اء الق���رار اإلداري س���تون یوم���ًا م���ن ت���اریخ نش���ر   

ذل���ك الق���رار ف���ي الجری���دة الرس���میة أو النش���رات الت���ي تص���درھا المص���الح أو م���ن  

ت���اریخ إع���الن ص���احب الش���أن ب���ھ ، إذ ج���اء إی���راد ھ���ذا المعی���ار ألول م���رة ف���ي      

ق������انون المرافع������ات المدنی������ة الس������وداني لس������نة   م������ن) 1( 418ن������ص الم������ادة 

م الملغ����ي ك����أول ق����انون مكت����وب ال����ذي یحك����م إج����راءات الطع����ون ف����ي      1972

وعن���دما ت���م إلغ���اء ھ���ذا الق���انون بموج���ب ق���انون التع���دیالت المتنوع���ة       . الس���ودان

م ل���م ی���رد فی���ھ النص���وص الت���ي تحك���م إج���راءات الطع���ون اإلداری���ة    1973لس���نة 

م الملغ����ي ال����ذي 1974دنی����ة الس����وداني لس����نة ، ث����م ج����اء ق����انون اإلج����راءات الم

  .1أعاد النصوص التي كانت تحكم إجراءات الطعون اإلداریة

من����ھ أن میع����اد الطع����ن س����تون یوم����ًا م����ن      ) 1( 310ن����ص ف����ي الم����ادة   

ت��اریخ نش��ر ذل��ك الق��رار ث��م اس��تمر ھ��ذا الق��انون لزھ��اء عش��ر س��نوات حی��ث ت��م            

م دون 1983لس�����نة إلغ�����اؤه واالستعاض�����ة عن�����ھ بق�����انون اإلج�����راءات المدنی�����ة     

اإلخ���الل بالنص���وص ال���واردة الت���ي كان���ت تحك���م إج���راءات الطع���ون اإلداری���ة إذ     

  .منھ أیضًا على أن میعاد رفع الطعن ستون یومًا) 1( 310جاء في المادة 

م 1996لق����د اس����تمر س����ریان ق����انون القض����اء الدس����توري واإلداري لس����نة  

انون القض����اء م بج����الء ق����2005الملغ���ي إل����ى أن ت����م فص����ل ھ����ذا الق���انون حت����ى   

من����ھ عل����ى ) 1( 5م ال����ذي یقض����ي ف����ي الم����ادة  2005اإلداري الس����وداني لس����نة 

  .أن میعاد الطعن ستون یومًا
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وف���ي األح���وال الت���ي یجی���ز فیھ���ا الق���انون الخ���اص ال���تظلم إل���ى الجھ���ة اإلداری���ة         

المختص���ة ، ف���إن میع���اد الطع���ن ف���ي الق���رارات اإلداری���ة یب���دأ س���ریانھ م���ن ت���اریخ  

  .1ظلملتالفصل نھائیًا في ا

عل��ى أن��ھ یعتب��ر رفض��ًا لل��تظلم ع��دم قی��ام الجھ��ة اإلداری��ة ف��ي الفص��ل فی��ھ           

  .2خالل ثالثین یومًا من تاریخ رفعھ إلیھا

وف���ي ھ���ذه الحال���ة ل���رفض ال���تظلم ف���ي خ���الل الثالث���ین یوم���ًا الحكم���ي یب���دأ    

س����ریان میع����اد الس����تین یوم����ًا لرف����ع الطع����ن ف����ي الق����رار اإلداري أم����ام القاض����ي 

اإلداری����ة وذل����ك ابت����داء م����ن الی����وم الت����الي مباش����رة      المخ����تص بنظ����ر الطع����ون 

لت���اریخ انقض���اء م���دة الثالث���ین لل���رفض الحكم���ي وذل���ك ف���ي حال���ة ع���دم مطالب���ة        

الط���اعن ب���التعویض ، إذ أن���ھ ف���ي حال���ة مطالب���ة الط���اعن ب���التعویض ض���د طلب���ات 

اإللغ����اء أو المن����ع ، أو اإلجب����ار ، أو تقری����ر الح����ق ، فإن����ھ ف����ي ھ����ذه الحال����ة ال       

الطع���ن أم���ام القاض���ي المخ���تص بنظ���ر الطع���ون اإلداری���ة ، إال      یج���وز ل���ھ رف���ع   

بع��د إب��الغ وزی��ر الع��دل بنیت��ھ ف��ي رف��ع ال��دعوى عل��ى الوج��ھ المب��ین ف��ي الم��ادة            

  .3م1983من قانون اإلجراءات المدنیة السوداني لسنة ) 4( 33
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  المطلب الثاني

  میعاد رفع الدعوى في حالة الرفض

م���ن ق���انون القض���اء اإلداري الس���وداني    ) 5( أن���ھ بن���اء عل���ى ن���ص الم���ادة   

م إذا ل����م یك����ن الق����رار الحكم����ي ب����رفض ال����تظلم ق����د تحق����ق بف����وات  2005لس����نة 

الثالث���ین یوم���ًا المح���ددة للب���ت ف���ي ال���تظلم ب���أن أجاب���ت الجھ���ة اإلداری���ة المختص���ة   

قب���ل فوات���ھ بق���رار ص���ریح ب���الرفض وج���ب حس���اب المیع���اد م���ن ت���اریخ إع���الن        

ري الص���ریح ب���الرفض أو م���ن ت���اریخ العل���م ب���ھ علم���ًا    الم���تظلم بھ���ذا الق���رار اإلدا 

حقیقی���ًا ، ألن ھ���ذا ھ���و ال���ذي یج���ري س���ریان المیع���اد قانون���ًا ، إذ العب���رة بت���اریخ      

وص���ول اإلع���الن للم���تظلم ، ول���یس بت���اریخ إی���داع اإلع���الن ف���ي مكت���ب البری���د أو  

، وإنم���ا  E - mailت���اریخ إرس���ال اإلع���الن بالف���اكس أو البری���د االلكترون���ي    

عت�����داد بت�����اریخ وص�����ول اإلع�����الن ب�����القرار الص�����ریح ب�����الرفض إل�����ى یج�����ب اال

  .1المتظلم

ومم���ا یج���در اإلش���ارة إلی���ھ أن���ھ ف���ي حال���ة ال���رفض الص���ریح لل���تظلم ف���ال         

یتقی��د إع��الم الم��تظلم بھ��ذا الق��رار بالنش��ر ف��ي الجری��دة الرس��میة ، وإنم��ا ب��إعالن           

الم������تظلم شخص������یًا أو ف������ي لوح������ات اإلعالن������ات الخاص������ة بالجھ������ة اإلداری������ة  

مختص����ة ، أو م����ن ت����اریخ عل����م الم����تظلم ب����القرار الص����ریح ب����الرفض علم����ًا          ال

حقیقی���ًا ، عل���ى أن ی���تم ھ���ذا اإلع���الن ، أو ھ���ذا العل���م الحقیق���ي ب���القرار الص���ریح       

ب��الرفض ف��ي خ��الل م��دة الثالث��ین یوم��ًا المق��ررة للفص��ل ف��ي ال��تظلم ، وإال طب��ق           

م مض������ي 2005م������ن ق������انون القض������اء اإلداري لس������نة   ) 4( 5ن������ص الم������ادة  

لثالث���ین یوم���ًا دون ال���رد عل���ى ال���تظلم بمثاب���ة ال���رفض الحكم���ي ، مم���ا یقض���ي         ا

ب�����دفع الطع�����ن ف�����ي الق�����رار اإلداري ف�����ي خ�����الل الس�����تین یوم�����ًا أم�����ا القاض�����ي    

المخ����تص بنظ����ر الطع����ون اإلداری����ة م����ا ل����م یك����ن م����ن ض����من طلب����ات الط����اعن   

المطالب���ة ب���التعویض مم���ا یج���ب إب���الغ وزی���ر الع���دل أو م���ن ین���وب عن���ھ ، ف���ي        
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م����ن ق����انون اإلج����راءات ) 4(33یاب����ة العمومی����ة ك����الوارد ف����ي الم����ادة مكات����ب الن

  .م على النحو الذي سیأتي تفاصیلھ فیما بعد1983المدنیة السوداني لسنة 

ویبن����ى عل����ى ذل����ك أن����ھ إذا كان����ت األعم����ال اإلجرائی����ة الت����ي تتخ����ذ ف����ي      

جب�����ات الخص�����ومة اإلداری�����ة تتأس�����س عل�����ى ممارس�����ة حق�����وق إجرائی�����ة ، أو وا  

، أو س������لطات إجرائی������ة أی������ًا ك������ان الخص������م أو ب������اء إجرائی������ةإجرائی������ة ، أو أع

الش���خص ال���ذي یق���وم بھ���ا ، فإنھ���ا جمیع���ًا تش���ترك ف���ي تك���وین وح���دة واح���دة ھ���ي   

الخص���ومة اإلداری���ة وتھ���دف إل���ى ھ���دف واح���د وھ���و حس���م الن���زاع والعم���ل عل���ى   

ف���ي میع���اد قی���ر باعتب���اره میع���اد الس���قوط،  1اس���تقرار الحق���وق والمراك���ز القانونی���ة

الس������قوط ھ������و المیع������اد ال�����ذي ح������دده المش������رع اإلداري اإلجرائ������ي  إذًا میع�����اد  

لممارس���ة الح���ق اإلجرائ���ي ع���ن طری���ق اتخ���اذ اإلج���راءات الت���ي ح���ددھا الق���انون     

س���تون (لممارس���ة ھ���ذا الح���ق، بحی���ث إذا ل���م یم���ارس الح���ق ف���ي المیع���اد المح���دد     

فإن���ھ یس���قط دون ع���ودة وال یس���تطیع م���ن ك���ان ص���احبھ أن یق���وم بالعم���ل       ) یوم���ًا

  .المنبثق عن مثل ھذا الحقاإلجرائي 

ومیع���اد الس���قوط یتمی���ز دائم���ًا بأن���ھ م���ن طائف���ة المواع���د الناقص���ة ، الت���ي       

یتع���ین اتخ���اذ اإلج���راء ف���ي خاللھ���ا أي قب���ل انقض���اء الی���وم األخی���ر منھ���ا ، بحی���ث  

إذا انقض���ى ھ���ذا الی���وم دون القی���ام ب���اإلجراء ، ف���إن الس���قوط یق���ع بق���وة الق���انون ،    

س�����طة الق�����انون ال یمك�����ن تجاوزھ�����ا أو غ�����ض    ألن م�����دة الس�����قوط المح�����ددة بوا 

الط����رف عنھ����ا ، وم����ا أن ض����اعت حق����وق بس����بب مض����ي الم����دة فل����یس عل����ى        

الطاعن��ة إال أن تل��وم نفس���ھا ، عل��ى م��ا اس���تقر علی��ھ القض��اء الس���وداني ف��ي حك���م        

الطاعن���ة ت���رى أن  : (ل���ھ بلس���ان القاض���یة أمی���رة یوس���ف عل���ي ب���الل ف���ي قولھ���ا       

ال���وزیر ل���ألوراق للجھ���ة الت���ي أص���درتھ   الق���رار المطع���ون فی���ھ ت���م إنف���اذه بإع���ادة  

إلع��ادة النظ��ر فی��ھ ، وت��رى أن ت��اریخ ق��رار ال��وزیر األخی��ر ھ��و الواج��ب األخ��ذ            
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ب���ھ، ولكنھ���ا ال توض���ح ف���ي عریض���تھا ت���اریخ ھ���ذا الق���رار األخی���ر ، وال توض���ح    

س����ببًا العتب����اره مق����دمًا خ����الل الم����دة القانونی����ة ، وتس����تطرد لتق����ول أن محكم����ة      

ان تنظ�����ر ف�����ي المواعی�����د المس�����قطة ، وال تنظ�����ر ف�����ي  الموض�����وع ال یھمھ�����ا إال 

  .1الحقوق ، فاإلجراء ولو كان بخطأ طفیف یصبح سببًا إلضاعة الحقوق

وف����ي ردن����ا عل����ى الطاعن����ة نق����ول أن ل����یس بخط����أ طفی����ف ، وأن محكم����ة  

الموض����وع ملزم�����ة بتطبی����ق النص�����وص القانونی�����ة وأن م����دة الس�����قوط المح�����ددة    

ض الط���رف عنھ���ا ، وم���ا أن ض���اعت  بواس���طة الق���انون ال یمك���ن تجاوزھ���ا أو غ��� 

حق���وق بس���بب مض���ي الم���دة فل���یس عل���ى الطاعن���ة أن تل���وم إال نفس���ھا ، ویكف���ي         

م وق�������دمت الطع�������ن ف�������ي  4/5/2000أنھ�������ا علم�������ت بق�������رار ال�������وزیر ف�������ي   

ھ���ذا إذا س���لمنا  ) نقص���د الس���تون یوم���اً  (م ألنھ���ا تج���اوزت الش���ھرین   6/9/2000

رار محكم����ة  ج����دًال ب����ان ھ����ذا ھ����و الق����رار المطع����ون فی����ھ ونش����یر إل����ى أن ق����         

الموض����وع ق����د ج����اء واض����حًا ف����ي أس����بابھ مطبق����ًا للق����انون بطریق����ة ص����حیحة ،   

  .2وعلیھ نرى أن یتم شطب ھذا الطعن إیجازیًا برسومھ

ج����دیر بال����ذكر أن قاض����ي محكم����ة االس����تئناف المخ����تص بنظ����ر الطع����ون   

اإلداری���ة بأم���درمان ك���ان ق���د أص���در حكم���ًا قض���ى بش���طب الطع���ن ال���ذي تق���دمت    

قدیم��ھ بع��د ف��وات الم��دة القانونی��ة المق��ررة بس��تین یوم��ًا لرف��ع       ب��ھ الطاعن��ة وذل��ك لت  

  .الطعن في الدعوى اإلداریة

وك���ذلك قض���ى القض���اء اإلداري ف���ي الس���ودان ف���ي حك���م ل���ھ بتأیی���د حك���م         

محكم���ة الموض���وع برئاس���ة القاض���ي المخ���تص بنظ���ر الطع���ون اإلداری���ة ال���ذي         

ات قض����ى بش����طب ال����دعوى الت����ي تق����دم بھ����ا الط����اعن بس����بب تق����دیمھا بع����د ف����و   

                                                           
1

 . 90عمر ، مرجع سابق ، ص نبیل إسماعیل . د. 
2

/ وزارة الشئون الھندسیة وآخر ، المطعون ضدھا حكم المحكمة العلیا الدائرة االستئنافیة بالنمرة م ع/ ضد/فاطمة عثمان صدیق : قضیة  -
 .م14/4/2000م بتاریخ 2000/ 197/ ط ا س



178 
 

ة ف���ي ق���ول المحكم���ة العلی���ا كم���ا     الس���تین یوم���ًا المق���ررة لرف���ع ال���دعوى اإلداری���     

  :یلي

یش���طب الطع���ن اإلداري لتقدیم���ھ بع���د المواعی���د المق���ررة قانون���ًا لرفع���ھ ، وھ���ذا      (

المیع���اد ج���زء م���ن س���بب ال���دعوى ال تمل���ك حیال���ھ محكم���ة الموض���وع أو الس���لطة   

اس مح�����امي المس�����تأنف االس�����تئنافیة أي ص�����الحیة لتج�����اوزه ن�����زوًال عل�����ى التم�����

ال���وارد بعریض���ة ھ���ذه المحكم���ة ، فعلی���ھ ال من���اص م���ن ش���طب ھ���ذا االس���تئناف       

إیجازی���ًا لص���حة الحك���م المطع���ون فی���ھ ف���ي الجزئی���ة الت���ي اس���تندت إلیھ���ا وذل���ك         

دون الخ���وض ف����ي م���دى ص����حة الق���رار اإلداري المطع����ون فی���ھ أم����ام المحكم����ة     

  .  1اإلداریة

ی����ا الم����وقرة أع����اله وإن كن����ت  وب����الطبع ب����النظر إل����ى حك����م المحكم����ة العل  

أش����اطرھا أن ش����طب ال����دعوى اإلداری����ة لف����وات الس����تین یوم����ًا الم����دة المق����ررة       

إن . لرفعھ����ا إال أن میع����اد رف����ع ال����دعوى ل����یس بس����بب ال����دعوى إللغ����اء الحك����م    

أس����باب دع����وى اإللغ����اء ق����د ج����اءت ورودھ����ا حص����ریًا بس����بب ع����دم اختص����اص 

لف���ة الق���انون أو الخط���أ الجھ���ة الت���ي أص���درتھ أو لوج���ود عی���ب ف���ي الش���كل أو مخا 

  .2في تطبیقھ ، أو اساءة استعمال السلطة

إذا ل���م ی���رد المیع���اد كأح���د أس���باب رفعھ���ا ، ولك���ن یمك���ن الق���ول أن میع���اد     

الس��تین یوم��ًا المق��ررة عب��ارة ع��ن إمكانی��ة لممارس��ة ح��ق إجرائ��ي ف��ي إج��راءات          

ال���دعوى اإلداری���ة ، وبفوات���ھ یس���قط الح���ق اإلجرائ���ي ف���ي حال���ة ع���دم اس���تعمال         

  .ا الحق اإلجرائي في میعاده المحدد قانونًاھذ
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لق���د أخ���ذ النظ���ام اإلداري ف���ي الس���ودان بمب���دأ ت���درج الق���رارات اإلداری���ة ،    

وھن���اك ق���رارات إداری���ة تص���در م���ن األش���خاص اإلداری���ین ف���ي إدارت���ي الس���لم          

اإلداري وال یتك�����ون نھائی�����ة إال إذا ن�����ص عل�����ى ذل�����ك الق�����انون ، وف�����وق ھ�����ذه      

م 1998م���ن دس���تور  ) 2(50ائی���ة بموج���ب الم���ادة  الق���رارات الوزاری���ة وھ���ي نھ 

، وإن كان����ت الم����ادة ق����د أج����ازت لمجل����س ال����وزراء إلغ����اء أو تع����دیل الق����رارات    

الوزاری������ة ، وف������وق الق������رارات الوزاری������ة ، وق������رارات مجل������س ال������وزراء ،      

وق���رارات رئ���یس الجمھوری���ة وھ���ي ق���رارات ف���ي القم���ة وتس���ود عل���ى غیرھ���ا ،      

ج���وز ال���تظلم منھ���ا ، وعل���ى المتض���رر     وھ���ي نھائی���ة ل���یس فوقھ���ا ش���يء ، وال ی    

م����ن ق����انون ) 1(21الطع����ن فیھ����ا مباش����رة خ����الل الم����دة المح����ددة ب����نص الم����ادة  

  .1القضاء الدستوري واإلداري

  :ثم استرسلت المحكمة العلیا الموقرة في القضیة أعاله قائلة 

م بت�����اریخ 242/2001ولم�����ا ك�����ان الط�����اعن ق�����د عل�����م ب�����القرار الجمھ�����وري     (

م فإن����ھ نق����ض عزل����ھ م����ن  28/7/2004طع����ن بت����اریخ م ، ورف����ع ال7/4/2001

بع���د ق���وة وإنك���اره ف���ال أرض���ًا قط���ع وال ظیھ���رًا أبق���ى ، ل���ذا نؤی���د الق���رار ب���رفض   

  ).قبول الطعن وشطب االستئناف بالرسوم

وف���ي حك���م آخ���ر قض���ى قاض���ي المحكم���ة العلی���ا المخ���تص بنظ���ر الطع���ون    

ھ ی���ؤدي إل���ى اإلداری���ة ح���ول ض���رورة مراع���اة میع���اد الس���تین یوم���ًا باعتب���ار فوات��� 

س����قوط الح����ق اإلجرائ����ي ف����ي الطع����ن ف����ي الق����رار اإلداري ، وق����د ج����اء ھ����ذا         

  :القضاء كما یلي 

ولق���د اس���تقر الفق���ھ والقض���اء عل���ى ان میع���اد الس���تین یوم���ًا میع���اد س���قوط بمعن���ى   (

أن الح���ق ف���ي الطع���ن ف���ي الق���رار اإلداري ال ینش���أ وال ی���تم وج���وده وتكوین���ھ إال       
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ة عریض���ة الطع���ن بع���د اس���تیفائھا للش���روط   إذا أودع الط���اعن ف���ي كت���اب المحكم���  

 7،  6،  5، ) ه -أ) (3(4وش����روط قب����ول ال����دعوى ومراع����اة الم����واد    . الش����كلیة

خ�����الل میع�����اد الس�����تین یوم�����ًا ال بع�����د فوات�����ھ ، وإذا ف�����وت ذوي الش�����أن    ) 1-2(

المیع��اد ف��إن حقھ��م ف��ي الطع��ن یس��قط ، وتك��ون دع��وى اإللغ��اء بع��د المیع��اد غی��ر          

للمیع����اد یعتب����ر  ) الط����اعن(ل����ك أن تفوی����ت الم����دعي   مقبول����ة ش����كًال ، وتبری����ر ذ  

رض����ًا ض����منیًا من����ھ عل����ى ع����دم اختی����ار طری����ق الطع����ن رغ����م علم����ھ ب����القرار       

ومرك����زه من����ھ وإمكانی����ة الطع����ن فی����ھ ، وبالت����الي یترت����ب وك����إجراء عل����ى ع����دم   

تق����دیم الطع����ن بإلغ����اء الق����رار اإلداري وح����ق الغی����ر ال����واردة ف����ي ن����ص الم����ادة     

ي بس���قوط الح���ق ف���ي الطع���ن ألن اس���تخدام ھ���ذا   م���ن ق���انون القض���اء اإلدار ) 1(5

  .الحق مشروط باستعمالھ داخل ھذه المدة أي الستین یومًا

م����ن جم����اع م����ا تق����دم وب����النظر إل����ى ق����انون القض����اء اإلداري الس����وداني     

م یتب���ین أن���ھ ق���د أخ���ذ بفك���رة المیع���اد كش���رط وح���ق إجرائ���ي عل���ى       2005لس���نة 

ی����ًا لقب����ول دع����وى اإللغ����اء   ال����دعوى اإلداری����ة ، إذ أض����حى المیع����اد قی����دًا إجرائ   

  .1وغدت المحاكم اإلداریة في السودان تقضي بھ من تلقاء نفسھا

وھ��ي قاع��دة راس��خة ، وق��د بنی��ت ھ��ذه القاع��دة عل��ى اعتب��ارات نابع��ة م��ن          

المص���لحة العام���ة وم���ا ت���دعو إلی���ھ الحاج���ة م���ن اس���تقرار ، والمراف���ق العام���ة م���ن   

رار المراك���ز القانونی���ة  ثب���ات ، وإحاط���ة العم���ل بس���یاج م���ن االطمئن���ان ، فاس���تق      

یوج��ب ع��دم قب��ول دع��وى اإللغ��اء بع��د تفوی��ت المیع��اد المق��رر قانون��ًا ، وبالت��الي           

عل�����ى نفس�����ھا جن�����ت ب�����راقش، م�����ن ج�����راء تفریطھ�����ا : تك����ون الطاعن�����ة كمث�����ل  

  .بالمیقات المضروب في اإلجراءات اإلداریة السودانیة
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ص ج���دیر بال���ذكر أن رف���ع دع���وى اإللغ���اء مباش���رة أم���ام القاض���ي المخ���ت       

بنظ��ر الطع���ون اإلداری��ة بع���د انقض��اء م���دة الس���تین یوم��ًا عل���ى النح��و المب���ین ف���ي      

م یك���ون ذل���ك فق���ط ف���ي    2005م���ن ق���انون القض���اء اإلداري لس���نة    ) 1(5الم���ادة 

  .حالة المطالبة بإلغاء القرار اإلداري المطعون فیھ

أو من����ع جھ����ة الجھ����ة اإلداری����ة عل����ى التص����رف عل����ى وج����ھ مع����ین ، أو     

أم��ا إذا ك��ان  . ی��ة عل��ى اتخ��اذ إج��راء مع��ین ، أو تقری��ر الح��ق      إجب��ار الجھ��ة اإلدار 

م���ن ض���من طلب���ات الط���اعن المطالب���ة ب���التعویض ، ف���إن األم���ر یقتض���ي وج���وب    

  .1إبالغ وزیر العدل أو من ینوب عنھ

  : میعاد رفض الدعوى في حالة الرفض الصریح

م���ا اس���تقر علی���ھ القض���اء الس���وداني ف���ي حك���م ل���ھ بلس���ان القاض���یة أمی���رة      

الطاعن���ة ت���رى أن الق���رار المطع���ون فی���ھ ت���م إلغ���اؤه بإع���ادة    : (قولھ���ا یوس���ف ف���ي

ال����وزیر األخی����ر ھ����و الواج����ب األخ����ذ ب����ھ ، ولكنھ����ا ال توض����ح ف����ي عریض����تھا     

ت����اریخ ھ����ذا الق����رار األخی����ر وال توض����ح س����ببًا العتب����اره مق����دمًا خ����الل الم����دة       

القانونی����ة وتس����تطرد لتق����ول أن محكم����ة الموض����وع ال یھمھ����ا إال ان تنظ����ر ف����ي     

اعی���د المس���قطة ، وال تنظ���ر ف���ي الحق���وق ، ف���اإلجراءات ول���و كان���ت بخط���أ         المو

  .طفیف یصبح سببًا إلضاعة الحقوق

وف����ي ردن����ا عل����ى الطاعن����ة نق����ول أن ھ����ذا ل����یس بخط����أ طفی����ف ، وان         

محكم�����ة الموض�����وع ملزم�����ة بتطبی�����ق النص�����وص القانونی�����ة وان م�����دة الس�����قوط  

عنھ���ا ، وم���ا ان المح���ددة بواس���طة الق���انون ال یمك���ن تجاوزھ���ا أو غ���ض الط���رف   

ض��اعت حق���وق بس���بب مض��ي الم���دة ، فل���یس عل��ى الطاعن���ة أن تل���وم إال نفس���ھا ،    

م وق����دمت الطع����ن ف����ي   4/5/2000ویكف����ي أنھ����ا علم����ت بق����رار ال����وزیر ف����ي      
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ھ����ذا م����ا إذا  ) تقص����د الس����تون یوم����اً  (م ألنھ����ا تج����اوزت الش����ھرین   6/9/2000

محكم���ة س���لمنا ج���دًال ب���أن ھ���ذا ھ���و الق���رار المطع���ون فی���ھ ، ونش���یر إل���ى ق���رار        

الموض����وع ق����د ج����اء واض����حًا ف����ي أس����بابھ مطبق����ًا للق����انون بطریق����ة ص����حیحة ،   

  .1وعلیھ نرى أن یتم شطب الطعن إیجازیًا برسومھ

ج���دیر بال���ذكر أن قاض���ي محكم���ة االس���تئناف المخ���تص بنظ���ر الطع���ون         

اإلداری���ة بأم���درمان ك���ان ق���د أص���در حكم���ًا قض���ى بش���طب الطع���ن ال���ذي تق���دمت    

ع��د ف��وات الم��دة القانونی��ة المق��ررة بس��تین یوم��ًا لرف��ع      ب��ھ الطاعن��ة وذل��ك لتقدیم��ھ ب  

  .     الطعن في الدعوى اإلداریة
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  المطلب الثالث

  م2005الحكم في دعوى الطعن اإلداري وفقًا لقانون 

م وم�����ن أج�����ل الوص�����ول 2005بحس�����ب ق�����انون القض�����اء اإلداري لس�����نة 

ف���ي  إل���ى الحك���م ف���ي ال���دعوى اإلداری���ة، تتب���ع المحكم���ة اإلج���راءات المرس���ومة       

م تعدیالت�����ھ فیم�����ا ع�����دا اإلج�����راءات  1983ق�����انون اإلج�����راءات المدنی�����ة لس�����نة  

  .1المنصوص علیھا بقانون القضاء اإلداري

وھ���ذا یعن���ي أن القاض���ي یطب���ق إج���راءات نظ���ر ال���دعوى ال���واردة بالم���ادة    

م���ن ق���انون اإلج���راءات المدنی���ة والمتمثل���ة ف���ي ص���یاغة اإلق���رارات ونق���اط    ) 79(

  .رحلة السماعالنزاع ثم االنتقال إلى م

غی���ر أن المش���رع ف���ي ق���انون القض���اء اإلداري ق���د اس���تحدث ن���ص الم���ادة      

وال�����ذي یخ�����ول للقاض�����ي الفص�����ل ف�����ي الطع�����ن م�����ن واق�����ع المس�����تندات ، ) 10(

ونعتق���د أن القص���د م���ن وراء ھ���ذا ال���نص المس���تحدث ھ���و تقص���یر أم���د التقاض���ي     

  .وسرعة الحفاظ على استقرار المراكز القانونیة

كت����ب / أم����ین الرش����ید مھ����دي   / ض����د/ رط����وممحلی����ة الخ: فف����ي قض����یة  

یتب�����ین أن المحكم�����ة المختص�����ة فص�����لت ف�����ي (موالن�����ا عاب�����دین ص�����الح حس�����ن 

الطع���ن اإلداري بن���اء عل����ى المس���تندات وأن����ھ م���ن ناحی���ة عام����ة ال جن���اح عل����ى       

الت���ي ج���اء بھ���ا   ) 10(المحكم���ة المختص���ة ف���ي ھ���ذا اإلج���راء، ذل���ك ألن الم���ادة       

المحكم�����ة المختص�����ة بنظ�����ر    م تعط�����ي  2005ق�����انون القض�����اء اإلداري لس�����نة   

الطع���ون اإلداری���ة ح���ق الفص���ل ف���ي الطع���ن اإلداري بن���اء عل���ى المس���تندات مم���ا     

یعن����ي أن المحكم����ة المختص����ة تعتم����د أساس����ًا ف����ي ھ����ذا الش����أن عل����ى م����ا یقدم����ھ   

الخص����وم م����ن أوراق وال حاج����ة لمناقش����ة الخص����وم ، ویب����دو ان قص����د المش����رع 
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ون القض���اء اإلداري لس����نة  م����ن ق���ان ) 10(م���ن إی���راد الم����ادة الجدی���دة أي الم���ادة     

م ھ�����و تف�����ادي أم�����د اإلج�����راءات واإلس�����راع ف�����ي الفص�����ل ف�����ي الطع�����ن    2005

اإلداري ف����ي أقص����ر وق����ت ممك����ن ، بی����د أن س����لطة المحكم����ة المختص����ة بنظ����ر    

الطع��ون اإلداری��ة لیس��ت مطلق��ة ب��ل ھ��ي س��لطة تقدیری��ة بم��ا یحق��ق العدال��ة ول��ذا            

ختص�����ة ب�����أن  عل�����ى أن�����ھ إذا رأت المحكم�����ة الم  ) 10(ن�����ص ف�����ي ذات الم�����ادة   

المس����تندات وح����دھا ال تكف����ي للفص����ل الع����ادل ف����ي الطع����ن وأن س����ماع بیناتھ����ا       

ض���روري لتحق���ق العدال���ة عل���ى المحكم���ة المختص���ة أن تنتح���ي إل���ى الفص���ل ف���ي    

م وذل����ك 1983الطع����ن بموج����ب نص����وص ق����انون اإلج����راءات المدنی����ة لس����نة       

م ویعن���ي 2005م���ن ق���انون القض���اء اإلداري لس���نة    ) 11(إعم���اًال ل���نص الم���ادة   

تق���دیم الم���ذكرات وال���رد عل���ى عریض���ة الطع���ن وتحدی���د نق���اط الن���زاع وس����ماع          

  .1)الخ... البینات 

م����ن ق����انون القض����اء اإلداري لس����نة  ) 10(ولكنن����ا ن����رى أن ن����ص الم����ادة  

م ب����دأ بص����ورة آم����رة ولیس����ت جوازی����ة مم����ا یعن����ي أن األص����ل ھ����و أن      2005

وم����ا ینظ����ر الطع����ن ویفص����ل فی����ھ بن����اء عل����ى المس����تندات ، وأن س����ماع البین����ات  

  .2یسبقھ من إجراءات یعد استثناء على األصل

بی���د أن الواق���ع یش���یر إل���ى أن ق���انون القض���اء اإلداري ف���ي الس���ودان لس���نة     

  .م ال یزال متمسكًا بالسماع الكامل للدعوى2005

م 2005غی����ر أن المش����رع الس����وداني ف����ي ق����انون القض����اء اإلداري لس����نة 

اري النط���ق بھ���ا وذل���ك  ق���د توس���ع ف���ي خی���ارات الحك���م الت���ي یج���وز للقاض���ي اإلد   

  . م2005من قانون القضاء اإلداري لسنة ) 12(من خالل نص المادة 
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ھن�����ا یب�����دو األم�����ر واض�����حًا أن المش�����رع الس�����وداني الزال یس�����یر عل�����ى    

خط���ى الم���ذھب االنجلوسكس���وني ال���ذي ال یمی���ز ف���ي ال���دعاوي اإلداری���ة م���ا ب���ین     

وام����ر دع����وى اإللغ����اء ودع����وى القض����اء الكام����ل ب����ل ویجی����ز للقض����اء توجی����ھ أ   

  . 1لإلدارة بالتدخل واالمتناع

فعل���ى خ���الف النظ���ام الق���انوني اإلداري ف���ي مص���ر وال���ذي یق���ف عن���د ح���د    

اإللغ��اء ف��ي حال��ة الحك��م بإلغ��اء الق��رار المطع��ون فی��ھ ، خ��الف لھ��ذا النظ��ام ف��إن            

م����ن ق����انون القض����اء اإلداري   ) 12(القض����اء الس����وداني وفق����ًا لمنط����وق الم����ادة    

لغ���اء ب���أوامر أخ���رى ل���إلدارة تتمث���ل ف���ي المن���ع  م أن یتب���ع الحك���م باإل2005لس���نة 

أو اإلجب����ار أو تقری����ر الح����ق أو التع����ویض ، ف����ال مج����ال للتمیی����ز ب����ین قض����اء        

اإللغ�����اء والقض�����اء الكام�����ل ف�����ي ظ�����ل ھ�����ذا الق�����انون إال ف�����ي مرحل�����ة تص�����ریح  

عریض��ة الطع��ن وم��ا إذا ك��ان م��ن الواج���ب إخط��ار وزی��ر الع��دل أو ع��دم أھمی���ة          

  .طاعن قاصرة على إلغاء القرار فقطاإلخطار عندما تكون طلبات ال

یمك��ن الق��ول أن م��ن أب��رز مزای��ا ھ��ذا التوس��ع ف��ي ص��الحیات الحك��م الت��ي          

منحھ����ا المش����رع للقاض����ي اإلداري المخ����تص ، أن����ھ یس����اھم ف����ي حس����م الت����ردد      

ال���ذي ظ���ل ی���الزم المح���اكم اإلداری���ة ف���ي مس���ألة تع���دیل الس���جل ل���دى س���لطات           

اإلداري ال���ذي ت���م بموجب���ھ الم���نح األراض���ي عن���دما یص���در الحك���م بإلغ���اء الق���رار  

  .أو التخصیص لألرض

فق���د ك���ان القض���اء اإلداري ملتزم���ا باإللغ���اء فق���ط وال یتج���اوز ھ���ذا الح���د        

ف�����ال یص�����در أي أوام�����ر إل�����ى اإلدارة ، ویب�����دو أن�����ھ مت�����أثر بالم�����ذاھب والفق�����ھ     

اإلداري المص����ري ف����ي مج����ال دع����وى اإللغ����اء وذل����ك م����ن خ����الل س����ابقة عب����د    

  : 2ة الضي الكباشيالخلیف/ ضد/ المطلب فضل 

                                                           
1

 462فھد عبد الكریم ، مرافعات قضائیة في دعاوي إداریة ، ص. د -
2

 .  235یوسف عثمان البشیر ، مرجع سابق ، ص . د. . 
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م���ا ك���ان بمق���دور محكم���ة الموض���وع تع���دیل      (ج���اء ف���ي ق���رار المحكم���ة العلی���ا     

الس����جل بع����د أن ألغ����ت ق����رار الم����نح أو التخص����یص للط����اعن ینعق����د للمحكم����ة       

  .1)الجزئیة

م حی������ز التطبی������ق وبع������د 2005بع������د دخ������ول ق������انون القض������اء اإلداري 

ف���ي ن���ص الم���ادة   س���ریانھ ألكث���ر م���ن ع���ام ب���دأ القض���اء اإلداري ی���تمعن وی���دقق      

فتوص���ل إل���ى م���راد المش���رع م���ن وراء م���نح المحكم���ة اإلداری���ة خی���ارات      ) 12(

  .2واسعة في الحكم بما فیھا اآلثار الناجمة عن القرار اإلداري

مم���ا س���بق تك���ون المحكم���ة اإلداری���ة لھ���ا س���لطات واس���عة تف���وق س����لطة          

  .اإللغاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

 240عامر محمد عبد الماجد ، مرجع سابق ، ص -
2

 . 241ر محمد عبد الماجد ، مرجع سابق ، ص عام. 
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  المطلب الرابع

  حجیة حكم اإللغاء

ة األحك����ام القض����ائیة تقتص����ر عل����ى أط����راف الن����زاع ،    األص����ل أن حجی���� 

، أم���ا إذا امت���د أث���ر تل���ك الحجی���ة إل���ى ) بالحجی���ة النس���بیة(ف���ي ھ���ذه الحال���ة تس���مى 

، ف���الحكم الص���ادر باإللغ���اء   ) بالحجی���ة المطلق���ة (الغی���ر فف���ي ھ���ذه الحال���ة تس���مى    

  .1یحوز حجیة مطلقة استثناء على األصل

لمص��ري وتأس���یًا عل��ى ذل���ك   وم��ا ج��رى علی���ھ العم��ل ل���دى مجل��س الدول���ة ا    

ف���إن األحك���ام الص���ادرة باإللغ���اء لھ���ا حجی���ة مطلق���ة م���ن قب���ل األف���راد كاف���ة وقب���ل   

جھ����ات اإلدارة ، وجھ����ات القض����اء اإلداري، وترج����ع الحجی����ة المطلق����ة لألحك����ام  

الص���ادرة باإللغ���اء إل���ى طبیع���ة دع���وى اإللغ���اء م���ن حی���ث انتمائھ���ا إل���ى القض���اء     

  .الموضوعي ولیس إلى القضاء الشخصي

الج����دل ال����دائر ح����ول م����دى حجی����ة الحك����م باإللغ����اء الجزئ����ي فق����د ذھ����ب     

بع����ض الفق����ھ اإلداري ب����الحكم الص����ادر باإللغ����اء الجزئ����ي ال یكتس����ب الحجی����ة        

المطلق���ة ب���ل ان حجیت���ھ تك���ون حجی���ة نس���بیة ، بینم���ا ذھ���ب ال���بعض اآلخ���ر إل���ى       

الق��ول ب��أن الحك��م باإللغ��اء الجزئ��ي ل��ھ حجی��ة مطلق��ة ش��أنھ ف��ي ذل��ك ش��أن اإللغ��اء        

لكل�����ي ذل�����ك ان الخص�����ومة ف�����ي الطع�����ن تنص�����ب عل�����ى الق�����رار اإلداري ذات�����ھ  ا

  .2وتستند على أوجھ اإللغاء حددھا المشرع

ولك���ن رغ���م ھ���ذا الخ���الف الفقھ���ي فق���د اس���تقر العم���ل القض���ائي ف���ي ك���ل م���ن        

مص���ر عل���ى األخ���ذ بفك���رة اإللغ���اء الجزئ���ي للق���رارات المتعلق���ة بتعی���ین وترفی���ع  

  .الموظفین

                                                           
1

 699عبد الغني بسیوني عبد اهللا ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص. د -
2

  .  90حسن عیسي الشیخ ، التفویض اإلداري في القانون السوداني ، مرجع سابق ، ص . د. 
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م ب���نص  2005نون القض���اء اإلداري لس���نة   ل���م یتع���رض ق���ا  ف���ي تق���دیري  

ص���ریح لمس���ألة حجی���ة األحك���ام باإللغ���اء وب���ذلك یص���بح المج���ال واس���عًا ورحب���ًا  

أم���ام القض���اء للحك���م إم���ا باإللغ���اء الكل���ي أو اإللغ���اء الجزئ���ي ، أي ق���د تك���ون         

  .حجیة األحكام باإللغاء مطلقة أو نسبیة بحسب الحال
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  المطلب الخامس

  غاءتنفیذ حكم اإلل

م����ن ) 14(یب����دو جلی����ًا أن نھائی����ة الحك����م القاب����ل للتنفی����ذ وبحس����ب الم����ادة   

یك����ون : والت����ي تق����رأ ) 3(م ج����اء ب����الفقرة 2005ق����انون القض����اء اإلداري لس����نة 

حك�����م ال������دائرة اإلداری�����ة ف������ي االس������تئناف نھائی�����ًا إال إذا أذن رئ������یس القض������اء    

  .1بمراجعتھ

وق������انون  وخالف������ًا لم������ا ھ������و متب������ع ف������ي ق������انون اإلج������راءات المدنی������ة  

اإلج����راءات الجنائی����ة ، ف����إن ق����انون القض����اء اإلداري جع����ل درج����ات التقاض����ي    

  .في مرحلتین فقط

وم���ن الج���دیر بالمالحظ���ة أن���ھ وبحس���ب األص���ل ف���إن األحك���ام تك���ون ناف���ذة   

م وھ����و 2005ولك����ن ق����انون القض����اء اإلداري لس����نة    . 2م����ن ت����اریخ ص����دورھا  

اش���ترط ب���نص  ق���انون خ���اص ب���الطعون اإلداری���ة ق���د خ���رج عل���ى ھ���ذا األص���ل و    

ع���دم تنفی���ذ الحك���م الص���ادر باإللغ���اء إال بع���د أن یح���وز عل���ى الحج���ة  ) 13(الم���ادة 

المطلق����ة أو حج����ة األم����ر المقض����ي ب����ھ ، والت����ي ت����وفر الحك����م بف����وات میع����اد         

االس���تئناف أو ص����دور ق����رار ال���دائرة اإلداری����ة وال����ذي یعتب���ر نھائی����ًا ، رغ����م أن    

م���ن ت���اریخ ص���دورھا   القض���اء اإلداري ف���ي مص���ر تنف���ذ أحكام���ھ عل���ى الف���ور و     

حت���ى وإن ت���م الطع���ن فیھ���ا ، وال یق���ف التنفی���ذ إال بق���رار م���ن المحكم���ة المس���تأنف  

  .3لدیھا

م����ن ق����انون ) 15(وأخی����رًا وف����ي ش����أن تنفی����ذ الحك����م ج����اء ن����ص الم����ادة    

  : م ویقرأ 2005القضاء اإلداري لسنة 

                                                           
1

 .م2005من قانون القضاء اإلداري لسنة  14/3المادة  -
2

 .م1983إجراءات مدنیة لسنة   103/2المادة  -
3

 .م27/6/2002، دائرة اإلسكندریة ،  1460: قضیة  -
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تنف��ذ أحك��ام المح��اكم اإلداری��ة وفق��ًا لألحك��ام المتعلق��ة بالتنفی��ذ ف��ي ق��انون           .1

  .م1983جراءات المدنیة لسنة اإل

ك���ل م���ن یمتن���ع أو یعی���ق أو یھم���ل ف���ي تنفی���ذ ق���رار المحكم���ة اإلداری���ة         .2

  .1)یكون عرضة للمساءلة الجنائیة

ذل����ك أن األحك����ام الت����ي تص����در م����ن المح����اكم اإلداری����ة ھ����ي أحك����ام ذات   

فی���ذھا أیض���ًا لقواع���د قانونی���ة خاص���ة  طبیع���ة خاص���ة، ول���ذا یتوج���ب أن یخض���ع تن 

ك����ل م����ن یمتن����ع أو یعی����ق أو (وال����ذي یق����رأ ) 15/2(لم����ادة نع����ود إل����ى ن����ص ا، 

  ).یھمل في تنفیذ قرار المحكمة اإلداریة یكون عرضة للمساءلة الجنائیة

ھ���ذا ال���نص وعل���ى ال���رغم م���ن محاول���ة المش���رع ف���ي أن یكتس���بھ لجھ���ة           

الوعی���د والتھدی���د إال أن���ھ عن���د نھایت���ھ ص���ار فارغ���ًا ب���ال محت���وى ، ألن المس���اءلة     

یك��ون قرینھ��ا العقوب��ة والج��زاء وق��د خ��ال ھ��ذا ال��نص م��ن ذك��ر        الجنائی��ة یج��ب أن  

  .   2العقوبة في حالة المخالفة التي تتمثل في االمتناع أو اإلھمال أو المماطلة

م���ع رأي البروفیس���ور ی���س عم���ر یوس���ف ،   مم���ا س���بق ف���أنني أتف���ق تمام���ًا   

ی��ذ وأنن��ا فیم��ا یتعل��ق بالس��ودان أن تص��در قواع��د قانونی��ة لتنف      : (ال��وارد ف��ي قول��ھ   

وذل���ك حت���ي ت���ري  ، )  رارات المطع���ون فیھ���اأحك���ام القض���اء المتعلق���ة بإلغ���اء الق��� 

  .ھذه األحكام النور وال تجد من یكون عاسفًا أمام تنفیذھا 

  

  

  

  

                                                           
1

 .م2005من قانون القضاء اإلداري لسنة ) 15(المادة  -
2

  .  142أ د یس عمر یوسف ، مرجع سابق ، ص . 
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   : ةــمــاتـخــال

إن ق���انون القض���اء اإلداري ھ���و ق���انون م���ن ص���نع القض���اء وھ���و مس���رح خص���ب   

لنص�����وص م بص�����یاغة اتس�����لإلجتھ�����ادات القض�����ائیة ولم�����ا ك�����ان ھ�����ذا الق�����انون ی 

داري وأن علی����ھ أولئ����ك ال����رواد ال����دور الخ����الق للقاض����ي اإل المكتوب����ة فق����د أدرك

أن یض����ع القواع����د ویبت����دع المب����ادئ والحل����ول لتناس����ب واخ����تالف التط����ورات        

لح���ة ف���ي الخ���وض ف���ي  والوق���ائع الت���ي تلخص���ھا الحی���اة العملی���ة وكان���ت الرغب���ة م 

زم���ان وطالم���ا  داري وم���ا دام���ت األح���داث متغی���رة بتغی���ر األ    می���دان القض���اء اإل 

داري م���ن ك���ة دائم���ة التغیی���ر فالب���د للفق���ھ اإل أن الش���ؤون الحیاتی���ة واقعھ���ا ف���ي حر 

أن یس���ایر مس���تجداتھا وك���ان لتط���ور ھ���ذا الفق���ھ األث���ر الب���الغ ف���ي تنظ���یم المراف���ق    

وض����ع ك����ل  ءیر والتوض����یح أس����اتذة وفقھ����االعام����ة ولق����د تص����دي لمھم����ة التط����و 

عل���ي ھ���ذا ان الفق���ھ اإلداري ھ ف���وق م���ا وض���ع أس���الفھم حت���ي اس���تقام بی��� م���نھم لبن���

وتواص��ل الباح��ث ف��ي خت��ام ھ��ذا البح��ث إل��ي ع��دد م��ن النت��ائج         ح��و ال��ذي ن��راه   الن

  .والتوصیات 

  النتائج  -: أوًال 

لق��د ابتع��د القض��اء اإلداري ف��ي الس��ودان ع��ن القض��اء الموح��د ف��ي النظ���ام           .1

اإلنجلی����زي عن����دما اعتب����ر الش����كل ركن����ًا م����ن أرك����ان الق����رار اإلداري ،       

لنظ���ام اإلنجلی���زي ال���ذي ع���ادة ال یھ���تم بالش���كلیات ، علم���ًا       عل���ي خ���الف ا 

ب���أن قواع���د الش���كل واإلج���راءات ف���ي إص���دار الق���رارات اإلداری���ة مقص���ود  

 . بھا حمایة المصلحة العامة 

إن القاض����ي اإلداري یختل����ف ع����ن القاض����ي الم����دني ال����ذي یفص����ل ف����ي         .2

المنازع�����ات ب�����ین المتقاض�����ین ل�����ذلك فالب�����د أن یختل�����ف تأھی�����ل القاض�����ي  

وإذا ك����ان القاض����ي الم����دني استمس����ك بالنص����وص . ري ع����ن الم����دني اإلدا
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التش������ریعیة ف������إن القاض������ي اإلداري أش������د مراع������اة لممارس������و س������لطاتھ   

 . الطبیعیة إلبتداع الحلول للمشاكل التب تعرض علیھ 

م ك�����أول تش�����ریع  2005نس�����بة لحداث�����ة ق�����انون القض�����اء اإلداري لس�����نة     .3

كثی�����ر م�����ن مس�����تقل متخص�����ص بالقض�����اء اإلداري فأن�����ھ یحت�����وي عل�����ي   

الثغ���رات والن���واقص ف���ي نصوص���ھ وف���ي حاج���ة ماس���ة وعاجل���ة للتع���دیل       

خاص����ة فیم����ا یتعب����ق بتنف����ي األحك����ام والعقوب����ات الواقع����ة عل����ي رافض����ي  

تنفی���ذ األحك���ام وھ���و م���ا ادي إل���ي تماط���ل الجھ���ات اإلداری���ة أو ق���د ی���ؤدي     

 .  إلي تأخیر تنفیذ األحكام القضائیة وبالتالي ضیاع الحقوق 

م تخص����یص تش����ریع خ����اص للقض����اء الدس����توري   عل����ي ال����رغم م����ن ع����د  .4

م ال������ذي ح������ل محل������ھ أخی������رًا ق������انون القض������اء    1996واإلداري لس������نة 

م إال أن المح����اكم الس����ودانیة ق����د أرس����ت كثی����ر م����ن  2005لس����نة اإلداري 

 .السوابق القضائیة 

أن القض����اء اإلداري الم����ذدوج ق����ام ف����ي فرنس����ا واتبع����ھ ع����دد كبی����ر م����ن      .5

 .تھا مصر الدول األوربیة والعربیة وفي مقدم

بینم������ا ظ������ل القض������اء الع������ادي ف������ي ال������دول األنجلوسكس������ونیة كانجلت������ا   .6

والوالی����ات المتح����دة األمریكی����ة یم����ارس القض����اء اإلداري وب����ذلك س����میت   

 . بدول القضاء الموحد 

الس���ودان ظ����ل من���ذ إس����تقاللھ یأخ���ذ بالقض����اء الموح���د ورث����ھ م���ن النظ����ام       .7

النظ����ام  اإلنجلی����زي إال أن����ھ ظ����ل یبتع����د م����ن ذل����ك النظ����ام ویقت����رب م����ن    

الم����ذدوج حی����ث ص����در ق����انون القض����اء اإلداري وح����دد قض����اة محكم����ة        

 . علیا ومحكمة إستئناف للنظر في الطعون اإلداریة 

م وھ��������ي تتض��������من 2005أص��������در ق��������انون القض��������اء اإلداري لس��������نة   .8

 .اإلجراءات التي یاخذھا القضاء اإلداري في مصر 
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  التوصیات  -: ثانیًا 

  -: أوص باآلتي 

م فیم���ا 2005دیل ق���انون القض���اء اإلداري لس���نة  أوص���ي بالعم���ل عل���ي تع���  .1

یخ��ص أس��باب رف��ض العریض���ة وذل��ك تیس��یر األم���ر لألف��راد ال��ذین ع���ادة        

م���ا یكون���وا ض���حیة لجھ���ة اإلدارة فیم���ا یخ���ص تس���لیم ص���ورة م���ن الق���رار     

المطع����ون فی����ھ وت����اریخ العل����م ب����ھ ، وھ����و الس����ب ال����ذي أدي إل����ي ش����طب  

 .إبتداءًا كثیر من الطعون اإلداریة من الناحیة الشكلیة 

لض�����مان تنفی�����ذ احك�����ام القض�����اء اإلداري ینبغ�����ي ك�����ذلك أن ی�����نص ف�����ي      .2

الق�����انون ص�����راحة عل�����ي معاقب�����ة ك�����ل رئ�����یس وح�����دة أو ك�����ل ممتن�����ع أو 

مماط�����ل ف�����ي تنفی�����ذ أي م�����ن احك�����ام القض�����اء اإلداري وذل�����ك ب�����النص        

 .صراحة علي العقوبة الجنائیة في قانون القضاء اإلداري 

ش���ار إلی���ھ قاض���ي م���ن املحكم���ة   لق���د خص���ص ق���انون القض���اء اإلداري الم   .3

القومس�����ة العلی�����ا للنظ�����ر ف�����ي الطع�����ون المقدم�����ة ض�����د ق�����رارات رئ�����یس   

الجمھوری����ة أو مجل����س ال����وزراء الق����ومیین أو ال����وزراهء الق����ومیین وفق����ًا      

ث���م خص���ص قاض���ي م���ن محكم���ة األس���تئناف للنظ���ر    ) 4/1(ل���نص الم���ادة  

ل���ذلك اوص���ي بض���رورة   . ف���ي الطع���ون المقدم���ة ض���د الس���لطات الوالئی���ة     

ح���اكم معین���ة للنظ���ر ف���ي الطع���ون اإلداری���ة وھ���ذا یعن���ي وج���وب         ج���ود م

 . قضاء متخصص في المستقبل وھو األفضل 

أوص���ي بإلغ���اء دی���وان العدال���ة للع���املین بالخدم���ة المدنی���ة وأن تح���ل محل���ھ     .4

 . المحاكم اإلداریة 

األخ���ذ بالقض���اء اإلداري كم���ا ھ���و الح���ال ف���ي النظ���ام الفرنس���ي والم���ذدوج     .5

. 



194 
 

تل�����ف م�����ن القاض�����ي الع�����ادي والب�����د أن یواص�����ل أن القاض�����ي اإلداري یخ .6

 . تاھیلھما علمًا في القانون العام 

لم��ا ك��ان الھ��دف م��ن القض��اء اإلداري ھ��و حمای��ة مب��دأ المش��روعیة فام��ام           .7

 . قاضي القانون العام األخذ بھ علي ذلك 

مناش��دة الب��احثین وفقھ��اء الق��انون الع��ام عل��ي ض��رورة البح��ث العلم��ي ف��ي          .8

 .  مواضیع القضاء اإلداري
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  فھرس الفھارس

  فھرس اآلیات -:أوًال 

  فھرس المعاجم اللغویة - : ثانیًا 

  فھرس المراجع - :ثالثًا 

  الموضوعات - : رابعًا 
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  :فھرس اآلیات 

  رقم الصفحة  االیھ

  أ  ) َأْھِلَھا ِإَلىِ ْاَألَماَنات ُتؤدُّوا َأن ََیْأُمُرُكْم الّلھ ِإنَّ(

  

  : فھرس المعاجم اللغویة 

  رقم الصفحة  المعجم

    ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء الخامس 

القاموس المحیط ، علي طریقة المصباح المنیر ، الطاھر احمد 

  الزاوي 

  

    مختار الصحاح ، الرازي 

    المعتمد ، جرجي شاھین عطیة 
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  :قائمة المصادر والمراجع 

  .نھضة العربیة دار ال –القضاء اإلداري  –إبراھیم حسني  .1

دار النھض�������ة  –أص�������ول الق�������انون اإلداري  –إب�������راھیم عب�������د العزی�������ز  .2

  العربیة

منش��������أة المع��������ارف   –القض��������اء اإلداري  –إب��������راھیم عب��������د العزی��������ز   .3

  .باالسكندریة

  .دار النھضة العربیة  –القضاء اإلداري  –إسماعیل البدوي  .4

مرك�����ز  –م 1999طبع�����ة  –الق�����انون اإلداري  –أن�����ور أحم�����د رس�����الن    .5

  ة القاھرةجامع

  .دار الفكر العربي  –مبدأ القانون اإلداري  –توفیق شحاتھ  .6

دار النھض�����ة  –الطبع�����ة الثانی�����ة   –الق�����انون اإلداري  –ث�����روت ب�����دوي    .7

  العربیة

  التعویض اإلداري في القانون السوداني  –حسن حسین الشیخ  .8

نھای�����ة الق�����رار اإلداري ع�����ن طری�����ق   –حس�����ین دروی�����ش عب�����د المجی�����د   .9

  .كر العربي دار الف –القضاء 

المرافع���ات اإلداری���ة ف���ي قض���اء مجل���س الدول���ة    –حم���دي یاس���ین عكاش���ة   .10

  .االسكندریة  –منشأة المعارف  –

الس�����یرة  –دراس����ة مقارن����ة    –القض�����اء اإلداري  –خال����د خلی����ل الط����اھر     .11

  .للنشر والتوزیع 

  .القانون اإلداري  –خضر عبد المولى علي  .12

دع���وى اإللغ���اء   –ي موس���وعة القض���اء اإلدار  –خم���یس الس���ید إس���ماعیل    .13

  .ووقف تنفیذ القرار اإلداري 
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دار النھض�����ة العربی�����ة   –ال�����وجیز ف�����ي دع�����وى اإللغ�����اء     –داؤد محم�����د  .14

  .م 1995 –القاھرة 

دار  –النظری����ة العام����ة   –الق����انون الدس����توري   –رم����زي ط����ھ الش����اعر    .15

  .م 1982 –النھضة 

 –منش�����اة المع�����ارف   –القض�����اء اإلداري  –س�����الم ب�����ن راش�����د العل�����وي     .16

  یةاالسكندر

دار  –النظری����ة العام����ة للق����رارات اإلداری����ة   –س����لیمان محم����د الطم����اوي   .17

  .م 2006الطبعة  –الفكر العربي 

مطبع�����ة  –ال�����وجیز ف�����ي الق�����انون اإلداري   –س�����لیمان محم�����د الطم�����اوي   .18

  م1982 –جامعة عین شمس 

دار  –اإلج����راءات ف����ي ال����دعوى اإلداری����ة   –ش����ادیة إب����راھیم المحروق����ي  .19

  م2005طبعة  –الجامعة الجدیدة للنشر 

قض�����اء  –رقاب�����ة القض�����اء ألعم�����ال اإلدارة العام�����ة     –طعم�����ة الج�����رف   .20

  م1997اإللغاء ینایر 

مب����دأ المش����روعیة وض����وابط خض����وع الغ����دارة العام����ة  –طعم���ة الج����رف   .21

  دار النھضة العربیة  –للقانون 

ال���وجیز ف���ي ش���رح ق���انون القض���اء اإلداري    –ع���امر محم���د عب���د المجی���د    .22

  .م 2005لسنة 

دار الفك����ر  –الج����زء األول  –الخص����ومة اإلداری����ة   – عب����د الحك����م ف����ودة  .23

  العربي

دار النھض���ة  –الج���زء األول  –الخص���ومة اإلداری���ة   –عب���د الحك���م ف���ودة    .24

  العربیة

 –دع�����وى إلغ�����اء الق�����رار اإلداري  –عب�����د العزی�����ز عب�����د الم�����نعم خلیف�����ھ  .25

  .م2009طبعة  –منشأة المعارف باالسكندریة 
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 –ال����دار الجامعی����ة   –إلداريالقض����اء ا –عب����د الغن����ي بس����یوني عب����د اهللا     .26

  .م1993 –بیروت 

  .دار الفكر العربي – 2ط  -القضاء اإلداري  –عبد الفتاح حسن  .27

دار الفك������ر  –نظری������ة س������حب الق������رار اإلداري  –عب������د الق������ادر خلی������ل  .28

  العربي 

مب����دأ المش����روعیة وض����وابط خض����وع اإلدارة العام����ة    –عطی����ة الج����رف   .29

 –الق�����اھرة  –العربی�����ة  دار الفق�����ھ –ملت�����زم الطب�����ع والنش�����ر   –للق�����انون 

  م1976 –الطبعة الثالثة 

 –م����وجز الس����وابق اإلداری����ة ف����ي الس����ودان    –فری����د الخ����الص المح����امي   .30

  .الطابعون مطبعة النیلین المحدودة 

  .مرافعات قضائیة في دعاوي إداریة  –فھد عبد الكریم  .31

  .القاھرة  –دار النھضة العربیة  –القضاء اإلداري  –فؤاد العقاد  .32

الق���رارات اإلداری���ة الت���ي تخض���ع لرقاب���ة القض���اء     –ة دف���ع اهللا قم���ر الدول���  .33

.  

  .دار المطبوعات الجامعیة  –القضاء اإلداري  –ماجد راغب الحلو  .34

  .دار النھضة العربیة  -القضاء اإلداري –محسن خلیل  .35

  .منشأة المعارف االسكندریة  –قضاء اإللغاء  –محسن خلیل  .36

داري ومس�������لك اإلدارة ال�������تظلم اال –محم�������د اب�������راھیم خی�������ر الوكی�������ل     .37

  .اإلیجابي 

 –دار الفك���ر العرب���ي   –القض���اء اإلداري  –محم���د رفع���ت عب���د الوھ���اب     .38

  القاھرة

  دار النھضة العربیة –القانون اإلداري  –محمد علي الخلیة  .39

 –) الكت���اب الث���اني ( –الرقاب���ة عل���ى اعم���ال اإلدارة    –محم���د كام���ل لیل���ة    .40

  .م1968 –م 1967 –القاھرة  –دار النھضة العربیة 
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دار الفك�����ر  –محاض�����رات ف�����ي دع�����وى اإللغ�����اء   –محم�����د كام�����ل لیل�����ة   .41

  م1983طبعة  –العربي 

 –مب����ادئ الق����انون اإلداري الس����وداني    –محم����د محم����ود أب����و قصیص����ة     .42

  .م1990 –الطبعة األولى  –مطبعة جامعة امدرمان االسالمیة 

دار الفك����ر  –الرقاب����ة القض����ائیة ألعم����ال اإلدارة  –محم���ود ع����اطف البن����ا   .43

  .القاھرة  –بي العر

ال�����دعاوي  –الوس�����یط ف�����ي القض�����اء اإلداري    –محم�����ود ع�����اطف البن�����ا    .44

  .دار اإلشعاع القاھرة  –اإلداري 

م 1966 –الطبع����ة الثانی����ة   –القض����اء اإلداري  –محم����ود محم����د ح����افظ   .45

.  

س���واقط الح���ق ف���ي اتخ���اذ اإلج���راءات ف���ي ق���انون    –نبی���ل إس���ماعیل عم���ر   .46

  .المرافعات 

  .دار الفكر العربي  –ري القضاء اإلدا –نواف كنعان  .47

دار النھض�����ة  –الطبع�����ة األول�����ى  –القض�����اء اإلداري  –یس�����ري العط�����اء  .48

  .العربیة 

ال����وجیز ف����ي الق����انون اإلداري والقض����اء اإلداري    –یس����ن عم����ر یوس����ف   .49

  .م 2018ابریل  –

القض����اء اإلداري ف����ي   –مع����وض عب����د الت����واب    –یس����ن عم����ر یوس����ف    .50

 –طبع������ة األول������ى  ال –مكتب������ة الفك������ر والق������انون   –مص������ر والس������ودان  

  .م 2003

مطبع�����ة جامع�����ة  –مب�����دأ المش�����روعیة  –یوس�����ف حس�����ین محم�����د أبش�����ر   .51

  .م 2001 –النیلین 

تعریف������ھ وإج������راءات   –الق������رار اإلداري  –0یوس������ف عثم������ان البش������یر   .52

 .م 1991 –الطبعة األولى  –الطعن فیھ في القانون السوداني 
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  :دوریات 

 –مقراطی���ة دراس���ات م���ن اج���ل إع���الن ع���المي للدی –أحم���د فتح���ي س���رور  .1

  .م1999 –الھیئة العامة للكتاب 

المحاض���رة السادس���ة م���ن س���لطة المحاض���رات التذكاری���ة     –حك���م الق���انون  .2

ن���وفمبر  16لتك���ریم دیفی���د ول���یم ق���دمھا الل���ورد ف���ي جامع���ة ك���امبیردج ف���ي   

  .م 2007م ترجمة محمد خلیل ابراھیم الطبعة األولى 2006

 .م 1981نشر األحكام الرباعیة یولیو سبتمبر  .3

 

   -: سوابق قضائیة 

 .م غیر منشورة 2004/  155/ ط ا س / ط ع  .1

 .م 27/6/2002دائرة اإلسكندریة  1460قضیة  .2

م  غی�����������ر 200/  7م مراجع�����������ة رق�����������م 1999/  126/ ط ا س / م ع  .3

 .منشورة 

 .م  غیر منشورة 22/12/2013م 2003/  131/ ط ا س / م ع  .4

 .رة م غیر منشو2007/ 1/ 11م 2006/  136/ ط ا س / م ع  .5

 .م غیر منشورة 28/4/2001م 2001/  15/ ط ا س / م ع  .6

 .م غیر منشورة 6/11/2007م 2007/  150/ ط ا س / م ع  .7

 .م غیر منشورة 14/4/2000م 2000/  197/ ط ا س / م ع  .8

 .م  غیر منشورة 4/2/2006م 2005/  214/ ط ا س / م ع  .9

 .م  غیر منشورة 9/2004/  30/ ط ا س / م ع  .10

 .م غیر منشورة 23/5/2005م  2005/  46/  ط ا س/ م ع  .11

 .م غیر منشورة 26/12/2002/ م 2004/  555/ ط ا س / م ع  .12
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 .م غیر منشورة 16/6/2007م 2007/  58/ ط ا س / م ع  .13

 .م غیر منشورة 2006/ 10/ 11م 2006/  77/ ط ا س / م ع  .14

 .م  غیر منشورة 15/8/2007م 2007/  83/ ط ا س / م ع  .15

 .م 1968القضائیة السودانیة مجلة األحكام  .16

 .م 1973مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .17

 .م 1976مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .18

 .م 1978مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .19

 .م 1980مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .20

 . م 1981مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .21

 .م 1982نیة مجلة األحكام القضائیة السودا .22

 .م 1987مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .23

 .م 1998مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .24

 .م 2000مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .25

 .م 2005مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .26

 .م 2006مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .27

 .م 2008مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .28

 .م 2009األحكام القضائیة السودانیة  مجلة .29

 .م 2009مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .30

 .م 2011مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .31

 .م 2012مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .32

 .م 2012مجلة األحكام القضائیة السودانیة  .33
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  :الدساتیر 

  م 2005سنة ما ورد في مقدمة دستور جمھوریة السودان االنتقالي ل .1

  من دستور جمھوریة السودان االنتقالي  4المادة  .2

  م 2005من دستور جمھوریة السودان االنتقالي لسنة  58/2المادة  .3

  م1980م المعدل  68،  65،  64المواد  .4

م�����ن دس�����تور جمھوری�����ة الس�����ودان االنتق�����الي لس�����نة  109ت�����نص الم�����ادة  .5

 .م 2005

  :مواد القانون 

  .م 2005داري لسنة من قانون القضاء اإل 10المادة  .1

  .م 1983من قانون اإلجراءات المدنیة لسنة  103/2المادة  .2

  .م 2005من قانون القضاء اإلداري لسنة  11المادة  .3

  .م 2005من قانون القضاء اإلداري السوداني لسنة  12المادة  .4

  .م 2005من قانون القضاء اإلداري لسنة  14/3المادة  .5

  .م 2005ي لسنة من قانون القضاء اإلدار 15المادة  .6

  .م 1974من قانون تفسیر القوانین لسنة  17/3المادة  .7

  .م 1996من قانون القضاء اإلداري والدستوري لسنة  2المادة  .8

م 1996م������ن ق������انون القض������اء اإلداري والدس������توري لس������نة     2الم������ادة  .9

  .الملغي 

  .م 2005من قانون القضاء اإلداري لسنة  3المادة  .10

  .م 1983ات المدنیة لسنة من قانون اإلجراء 310المادة  .11

  .م 1983من قانون اإلجراءات المدنیة لسنة  33المادة  .12

  .من نفس الالئحة  40المادة  .13
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مجل������س ال������وطني الس������وداني لس������نة م������ن الئح������ة اعم������ال ال 42الم������ادة  .14

  .م2001

  .من نفس الالئحة  43المادة  .15

  .من نفس الالئحة  44المادة  .16

  .م 2005اني لسنة من قانون القضاء اإلداري السود 5/2المادة  .17

  .م2005من قانون القضاء اإلداري السوداني لسنة  5/4المادة  .18

م����ن الدس����تور االنتق����الي لوالی����ة غ����رب بح����ر الغ����زال لس����نة      57الم����ادة  .19

  .م 2006

 .م 2005من قانون القضاء اإلداري السوداني لسنة  8المادة  .20
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  قائمة المحتویات

  الصفحة  الموضوع

  أ  إستھالل 

  ب   إھداء 

  ت  كر وتقدیر ش

  ث  مستخلص البحث 

Abastract  ح  

  1  المقدمة 

  2  اإلطار النظري 

  مبدأ المشروعیة: الفصل األول 

  7  مفھوم مبدأ المشروعیة : المبحث االول 

  20  مصادر مبدأ المشروعیة : المبحث الثاني 

  35  نطاق مبدأ المشروعیة : المبحث الثالث 

  53  مبدأ المشروعیة  ضمانات تحقیق: المبحث الرابع 

  القرار اإلداري: الفصل الثاني 

  69  تعریف القرار اإلداري وخصائصھ : المبحث االول 

  80  أركان القرار اإلداري : المبحث الثني 

  92  عیوب القرار اإلداري : المبحث الثالث 

  131 أنواع القرارات اإلداریة : المبحث الرابع

  136 اإلداري عن األعمال القانونیة األخري  تمییز القرار: المبحث الخامس 

   الدعوي اإلداریة: الفصل الثالث 

  144  ما ھیة الدعوي اإلداریة : المبحث االول 
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  147  خصائص وشروط دعوي اإللغاء: المبحث الثاني 

  187  حدود میعاد رفع الدعوي اإلداریة : المبحث الثالث 

  الخاتمة

  208  النتائج 

  210  التوصیات 

  211  قائمة المصادر والمراجع 

 


