
القرارات اإلدارية المستندة إلى السلطة عدم المالءمة كأساس إللغاء 

 التقديرية

 إعداد

 فىاز به فاحس فهيد العىزي

األوظمةمه كلية  اإلداريدكتىراي في القاوىن   

 بالمديىة المىىرة اإلسالميةوالدراسات القضائية بالجامعة 

االدارية المستندة الى تتناول ىذه الورقة البحثية نظرية عدم المالئمة كاساس اللغاء القرارات 
السمطة التقديرية وقسمنا ىذه الورقة إلى ثالثة مباحث، أعتمد الباحث في دراسة ىذا الموضوع 
وتحميل عناصره وبسط مختمف مشكالتو الفرعية عمى المنيج التأصيمي المقارن، والمنيج التحميمي، 

ما يتعمق بمالئمة القرار وتوصمنا الى نتيجو ميمو مفادىا ان حدود سمطة القاضي اإلداري في
اإلداري المطعون بسببو تدور حول الرقابة عمى مشروعية القرار اإلداري ومجاليا دعوى اإللغاء، 
فال يممك إال إلغاء القرار اإلداري لعدم مشروعيتو، فإذا رأى اإلبقاء عميو لمشروعيتو حكم برفض 

 .الدعوى

وضع القضاء اإلداري ىذا المبدأ )عدم المالئمة( تحقيقًا لميمتو األساسية، بوصفو قضاء  المقدمة:
مشروعية، وأن اقتحام مجال المالءمة في القرارات اإلدارية يعوق ممارسة النشاط اإلداري المنوط 

نما ظير شيئًا من المرونة بحسب طبيعة القرارات  لجية اإلدارة، لكنو لم يتقيد بيذا المبدأ بإطالقو، وا 
المطعون فييا أمامو، استجابة لدواعي المشروعية، فالقاضي اإلداري معني بحماية حقوق األفراد 
وحرياتيم تجاه مؤسسات الدولة، ومنوط بو ضبط الممارسات التي تدل عمى تجاوز ظاىر لمبادئ 

القرارات  العدالة التي ُتعد أولى درجات المشروعية وأىميا، لذا استثنى القضاء اإلداري بعض
اإلدارية من تطبيق ذلك المبدأ، كقرارات الضبط اإلداري وتأديب الموظفين وأخضعيا لرقابة 
المالءمة لخطورتيا عمى حريات األفراد التي يتعين عدم المساس بيا إال عند الضرورة القصوى في 

 .(1)حفظ  النظام العام
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لموقوف عمى عمى المقصود بعدم المالءمة، يقسم ىذا المبحث إلى مطمبين، يبين في األول 
المقصود من عدم مالءمة القرارات اإلدارية، وفي الثاني التطبيقات القضائية لعدم مالءمة القرارت 

 .اإلدارية

 .: مفهوم عدم مالءمة القرارات االداريةاألولالمطمب 
مفيوم المالئمة لتحديد مفيوم نقيضيا وىو عدم المالءمة، ىي أصل كممة بداية البد من توضيح 

الم وألم الشئ ألما أي وافقو والءم فالنًا أي وافقو ويقال التأم الرجالن أي اتفقا وتالءم الشيئان أي 
 .(2) اجتمعا واتصال وتالئم الكالم أي اتسق وانتظم

الفقو اإلداري تعني أن التصرف كان مناسبًا أو  والمالئمة في القرار اإلداري كما يعرفيا جانب من
موافقًا أو صالحًا من حيث الزمان والمكان والظروف واالعتبارات المحيطة، يطمق ىذا االصطالح 
عمى ما يوافق مركزًا معينًا أو حالة معينة بالنظر لما يحيط ىذه الحالة من اعتبارات الزمان والمكان 

ست المجال الذي تتصرف فيو اإلدارة بحرية ولكنيا تعني أن والظروف المحيطة، فالمالئمة لي
التصرف الذي أجرتو اإلدارة في مجال السمطة التقديرية قد راعت فيو بعض األمور بحيث أصبح 

 .(3)ىذا التصرف مالئماً 

إن العنصر الجوىري في مالئمة القرارت اإلدارية ىو البحث عن التوازن بين السمطة العامة التي 
تتمتع بيا اإلدارة، وحماية الحقوق والحريات التي يتمتع بيا األفراد بغاية حماية ىذه الحقوق من أي 

مد نطاق رقابتو تغول من طرف اإلدارة عمى األفراد، وىنا لعب القضاء اإلداري دورًا أساسيًا في 
عمى أعمال وتصرفات اإلدارة من خالل إخضاع السمطة التقديرية التي تتمتع بيا اإلدارة لرقابة 
القاضي اإلداري لمبحث في مدى مالئمة القرار التي تتخذىا باإلعتماد عمى السمطة التقديرية التي 

 .منحيا المنظم
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لقانون قد منحيا الحرية في مباشرة نشاطيا فإذا تمتعت اإلدارة بسمطة تقديرية فإن معنى ذلك أن ا
دون أن يضع شروطًا وقيودًا تكبل حريتيا، األمر الذي يعطي لإلدارة حرية تقدير مالءمة أعماليا، 

 .(4) ويؤدي إلى اإلرتباط بين فكرة المالءمة والسمطة التقديرية واتصاليما الوثيق معاً 

ترتبط بما يتم تقديره، وىو مالءمة التصرف أو ويرى جانب من الفقو اإلداري بإن حرية التقدير 
القرار اإلداري تحقيقًا لمصالح العام، كما أن حق االختيار بين القرارات التي يجوز اتخاذىا ال يمكن 
نما يتحتم أن يكون االختيار لمقرار األكثر مالءمة  أن يعني االختيار العشوائي أو بحسب اليوى، وا 

يخول اإلدارة العامة حرية االختيار عمى أساس المالئمة التي يترك  لمصالح العام كذلك، فالقانون
ليا أمر تقديرىا في ضوء الصالح العام، وذلك حتى ال تكون السمطة التقديرية سمطة مطمقة أو 

 .(5) تحكمية

واألصل أن القاضي اإلداري ال يبسط رقابتو عمى السمطة التقديرية لإلدارة، بحيث يكون دوره ىو 
ن وجود الوقائع المادية التي استندت عمييا التخاد قراراتيا وسالمة التكيف القانوني ليذه التحقق م

الوقائع وعدم خروج محل القرار عمى ما ينص عميو القانون، ولكن القاضي اإلداري لم يبق حبيس 
ىذه الرقابة اآللية بل أصبح تدريجيًا يغوص في صمب القرار اإلداري ويبحث في مدى مالئمتو 

 .تناسبو مع الوقائع المادية خصوصًا في مجال الضبط اإلداري والسمطة التأديبيةو 

ومن أىم الحاالت التي تعرض ليا مجمس الدولة الفرنسي في خصوص رقابة المالئمة، القصة 
حيث فوض رئيس الجميورية في اتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنظيمية  comel المشيورة باسم

وذلك بمناسبة أحداث الجزائر، واستنادًا إلى  11/3/1192لتنفيذ اإلعالن الحكومي الصادر في 
ىذا التفويض التشريعي أصدر رئيس الجميورية أمرًا بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي 

لجزائر، ولكن النصوص الخاصة بتنظيم إجراءات المحاكمة أمام ىذه الجرائم المرتبطة بأحاث ا
المحكمة تضمنت انتقاصًا لمحقوق والضمانات األساسية لمدفاع، والواضح أن لرئيس الجميورية 
سمطة تقديرية واسعة في تحديد فحوى األوامر والقرارات التي يصدرىا استنادًا إلى التفويض 

ضاء اإلداري أن يراقب مدى مالئمة فحوى ىذه القرارات لموقائع أو التشريعي سالف الذكر وليس لمق
األسباب التي تستند إلييا وتقتصر مسؤولية رئيس الجميورية في ىذا الشأن عمى مسؤوليتو 
السياسية أمام البرلمان، ولكن مجمس الدولة الفرنسي أخضع رقابتة مالئمة األوامر والقرارات 

تنادًا  إلى ىذا التفويض التشريعي وأقر مجمس الدولة في ىذه الصادرة من رئيس الجميورية اس
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الدعوى بييئة جمعية عمومية لمقسم القضائي عدة مبادئ في غاية األىمية ييمنا منيا أنو إذا كان 
لرئيس الجميورية سمطة إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم المرتبطة بأحداث الجزائر 

ال يجوز أن يتضمن نصوصًا تنتقص من حقوق وضمانات الدفاع إال أن تنظيم ىذه المحكمة 
األساسية إال كان ال غنى عنيا لتحقيق تنفيذ اإلعالن، وينتيي المجمس من البحث إلى أنو يتضح 
من التحقيق أن األمر الصادر عن رئيس الجميورية فيما تضمنو من انتقاص خطير لحقوق الدفاع 

وتضمن الحكم  11/3/1192إلعالن الحكومي الصادر في األساسية لم يكن ضروريًا لتطبيق ا
 إلغاء أمر رئيس الجميورية بتشكيل المحكمة العسكرية بناًء عمى طمب المحكوم عمييم باإلعدام

(6). 

فمن خالل ىذا الحكم الذي صدر عن مجمس الدولة الفرنسي، والسياق الذي صدر فيو الحكم 
في عالقتيا بمستعمرتيا الجزائر وىي ظروف استثنائية والمرتبط بحالة الحرب التي تعرفيا فرنسا 

تعطي الصالحية المطمقة لرئيس الدولة لمواجية ىذه الظروف، لكن مع ذلك اعتبر القضاء اإلداري 
الفرنسي أن إحداث محكمة عسكرية يجرد المتيمين من أىم الضمانات لممحاكمة العادلة أال وىو 

 .حق الدفاع

تتمتع بيا اإلدارة لم تعد خارج رقابة القاضي اإلداري ولم تعد اإلدارة قادرة  إن السمطة التقديرية التي
عمى الدفع بيا أمام القاضي اإلداري لتأكيد مشروعية قراراتيا، ألن المنظم عندما منح السمطة 
التقديرية لإلدارة لم تكن غايتو في ذلك ىو إطالق يدىا لكي تعبث بحقوق وحريات األفراد بل كانت 

 .ىي تحقيق المصمحة العامة غايتو

وتطبيقًا لذلك عمينا أن نبحث في الغاية من تقرير السمطة التقديرية لإلدارة ىل ىي تحقيق 
المصمحة العامة وفقًا لتقدير أو تحديد اإلدارة، أن القانون قد حدد غاية ىذه السمطة وفقًا لقاعدة 

خاذ قراراتيا اإلدارية المستندة إلى تخصيص األىداف، وىذا يجعل من المتوجب عمى اإلدارة أن ات
سمطتيا التقديرية أن تكون ابتغاء المصمحة العامة، وأن تنتقي الغرض الذي يحقق ىذه المصمحة، 
فإذا تعارضت األغراض أو األىداف التي يمكن تحقيقيا من اتخاذ القرار، فإن المنطق المجرد 

ىدفًا مخصصًا لبعض التصرفات أو  يعطي لمقضاء التدخل في ىذا األمر إذا لم يحدد المشرع
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القرارات التي تتخذىا اإلدارة فيتولى القضاء ىذه الميمة بأن يحدد اليدف المخصص لمثل ىذه 
 .(7)القرارات

والمنظم كما سبقت اإلشارة إلى ذلك ال يستطيع أن يحدد بكل دقة كل األىداف التي عمى اإلدارة 
سعا لإلدارة بتحديد أسموب وطريقة تحقيق المصمحة تحقيقيا والوصول إلييا، بل يترك المجال وا

العامة، بحيث يكون مناط القرارات اإلدارية التي تتخذىا اإلدارة في ىذا اإلطار محكوما بالمصمحة 
العامة، والقاضي اإلداري يمعب دورًا أساسيًا في البحث في مالئمة ىذه القرارات مع الغاية التي 

 .حددىا المنظم

ا عدم المالءمة، فالمالئمة شرطًا لممشروعية في القرار اإلداري، وتقوم عمى ايجاد والمالئمة نقيضي
التناسب بين اإلجراء المتخذ والغرض منو، لذلك فال يمكن أن يكون ىنالك تناقض بينيما، 

نما ىي فكرة متكاممة معو  .(8) فالمالءمة ليست أمرًا خارجًا عن القانون، وا 

قرارات اإلدارية، يذىب جانب من الفقو اإلداري المصري إلى أنو ولتحديد مفيوم عدم مالئمة ال
استناًد إلى أن السمطة التقديرية وىي بغير جدال سمطة قانونية، فإنو يمزم أن تتم مباشرتيا وفقًا 
لمقانون، وأن الغاية تحقق التي استيدفيا القانون من تخويل اإلدارة تمك السمطة، وىذه الغاية ىي 

اليدف الذي من شأنو تحقيق المصمحة العامة المبتغاة من ىذه السمطة التقديرية المالئمة، فيي 
والتي يتعين عمى اإلدارة االلتزام بتحقيقيا، فإذا لم تسفر ىذه المباشرة لتمك السمطة عن تحقيق 
المالءمة فينا يمكن القول بأن مباشرة اإلدارة لسمطتيا التقديرية قد تمت عمى نحو مخالف لمقانون، 

يحق لمقضاء اإلداري أن يراقب في ىذه الحالة مدى تحقق الغاية من قرار اإلدارة الذي صدر و 
استنادًا إلى سمطتيا التقديرية أي المالئمة، دون أن يكون من شان ذلك المساس بيذه السمطة ألنو 

تي في ىذه الحالة يراقب الجوانب القانونية المحيطة بتمك السمطة وليس الجوانب التقديرية ال
 .(9) تتضمنيا ىذه السمطة

المطمب الثاني: التطبيقات القضائية لعدم مالءمة القرارات اإلدارية المستندة 
 .لمسمطة التقديرية
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إن القضاء اإلداري ىو الذي يعطي الحياة لمنصوص النظامية من خالل تطبيقيا عمى المنازعات 
التي تعرض عميو، وىو الذي أنشأ مجموعة من المبادئ في مجال القانون اإلداري الذي يحكم 

كن أعمال وتصرفات اإلدارة، كمبدأ التناسب بين المخالفة التأديبية والعقوبة التأديبية، بحيث ال يم
الحديث عن مراقبة مالئمة تصرفات اإلدارة التي تتخدىا في إطار سمطتيا التقديرية دون أن 
نتعرض عمى التطبيقات القضائية في كل من فرنسا ميد القضاء اإلداري ومصر والمممكة العربية 

 .السعودية

 .أوال: التطبيقات القضائية في فرنسا

ة الفرنسي في مجال مراقبة المالئمة بين الخطأ األحكام القضائية التي صدرت عن مجمس الدول
 .التاديبي والجزاء التأديبي ىي متعددة ومتنوعة ولكن سوف نستعرض أىميا والمتوفرة بين أيدينا

وقد ألغى مجمس الدولة الفرنسي العقوبة التأديبية التي صدر عمى مدير لمخدمات بغرف الزراعة 
 .(10)وذلك لعدم تناسبو والمخالفة المرتكبة

والمتعمق بإلغاء قرار صادر عن المجمس األعمى لمقضاء  (11)وجاء في قرار آخر لمجمس الدولة
الفاصل في قضية تأديبية بالنسبة ألحد القضاة، ورد في حيثياتو األخيرة ما يمي:" حيث أنو وحتى 

جمس ولو كانت ىذه األفعال التي لم ينازع في ماديتيا ذات طابع يبرر عقوبة تأديبية فإن الم
األعمى لمقضاء قد ارتكب بالرغم من ىذا خطأ صارخًا في التقرير بتسميط العقوبة األشد 

 .(12)"المنصوص عمييا في النصوص الُمطبقة عمى المعني

ففي ىذا الحكماعتبر مجمس الدولة الفرنسي أن اإلدارة رغم تمتعيا بحق تقدير الظروف المادية 
ية، فإنو في نفس الوقت اعتبر أنو كان ىناك غمو من التي أممت عمييا إصدار العقوبة التأديب

 .طرفيا في اختيارىا العقوبة األشد بما ال يتالئم مع جسامة المخالفة التأديبية

وحينما نتحدث عمى مبدأ التناسب بين المخالفة التأديبية والعقوبة التأديبية، ال يعني ذلك أنو ليس 
لمخافات الجسيمة، بل أن من مياميا الحفاظ عمى من حق اإلدارة توقيع العقوبات األشد عمى ا

اإلنضباط الوظيفي لمموظفين وشرف المنصب الذي يشغمونو وعمى األىداف العامة التي يبتغييا 
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المرفق العام، وبالتالي يحق لإلدارة أن تصدر العقوبة األشد في المخالفات الجسيمة والقاضي 
 .اإلداري ىنا يعتبرىا مالئمة ومشروعة

عمى أنو:" وحيث ترتيبًا عمى ذلك فإن  (13)تبر مجمس الدولة الفرنسي في أحد قرارتووقد اع
المستأنف يكون قد ارتكب خطأ مينيًا ثانيًا مما ُيبرر تسميط عميو عقوبة تأديبية خالفًا الدعاءاتو 
وحيث من جية أخرى فانو من الثابت فقيًا وقضاًء أن رقابة القضاء اإلداري ال تمتد إلى تقدير 
نسبة درجة العقاب الُمسمط، إال إذا تبين لو عدم التالزم الواضح بين نسبتي الخطأ والعقوبة وىو 
أمر غير محقق في قضية الحال إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف وحيث بات عمى 

 .(14) "ضوء ما تقدم أن العقوبة المسمطة عمى العارض قائمة عمى أساس سميم من الواقع والقانون

من خالل األحكام السابقة يظير أن القاضي اإلداري الفرنسي حاول التوفيق بين حق اإلدارة في و 
توقيع العقوبات التأديبية عمى الموظف الذي يخالف الواجبات الوظيفية وأخالقيات المرفق العمومي 
لضمان اإلنضباط واإلحترام في صفوف العاممين، وحق الموظف المخالف لألظمة في عدم غمو 
اإلدارة في العقوبة التأديبية التي توقع عميو تطبيقا لمبدأ التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة 

 .التأديبية

 .ثانيا: التطبيقات القضائية في مصر

لم يكن القضاء اإلداري المصري يبسط رقابتو عمى السمطة التقديرية لإلدارة في مجال تأديب 
عمل اإلدارة وال يممك حق التعقيب عمى ما تصدره من  الموظف، إذ ظل يعتبر ذلك من صميم

قرارت في ىذا الشأن، إال انو لم يستطع أن يستمر في التغاطي عن حاالت الغمو وعدم التناسب 
 .بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية

م والتي صاغت فيو ألول 1111نونبر  11وقد كانت بداية ىذا القضاء في حكميا الصادر في 
مرة نظريتيا الشييرة بشأن الغمو في الجزاءات التأديبية، وجاء في الحكم: لئن كانت السمطة 
التأديبية ومن بينيا المحاكم التأدييبة سمطة تقدير خطورة الذنب اإلداري وما يناسب من جزاء بغير 

 أال -شأنيا كشأن أي سمطة تقديرية أخرى -معقب في ذلك إال أن مناط مشروعية ىذه السمطة
يشوب استعماليا غمو، ومن صور الغمو، عدم المالءمة الظاىرة بين درجة خطورة الذنب اإلداري 
وبين الجزاء ومقداره، ففي ىذه الصورة تتعارض نتائج عدم المالئمة الظاىرة مع اليدف الذي يبتغيو 
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القانون، فركوب متن الشطط في القسوة يؤدي إلى إحجام عمال المرافق العامة عن تحمل 
المسؤولية خشية التعرض إلى ىذه القسوة الممعنة في الشدة، واإلفراط الممعن في الشفقة يؤدي إلى 
استيانتيم بأداء واجباتيم طمعا في ىذا الشفقة المغرقة في المين، وبالتالي يتعارض مع اليدف الذي 

 .(15) يرمي إليو القانون من التأديب

المصري، نالحظ أن القاضي حاول أن يجد توازنا  ففي ىذا الحكم الذي صدر عن القاضي اإلداري
بين الشدة والقسوة التي قد توصم بيا بعض القرارت التأديبية وتؤدي إلى غموىا وخروجيا عمى غاية 
القانون في ردع المخافات التأديبية، وبين المين الذي قد يطبع تعامل السمطة التأديبية مع 

يب في عمل عمال اإلدارة التي قد تضيع معو المصمحة المخالفات التأديبية مما يؤدي إلى التس
 .العامة

 ثالثا: التطبيقات القضائية في المممكة العربية السعودية

ديوان المظالم السعودي لم يخرج عمى ما استقر عميو القضاء اإلداري في األنظمة المقارنة، بحيث 
ا، سواء في مجال القرارت التأديبية أو درج عمى مراقبة السمطة التقديرية لإلدارة والبحث في مالءمتي

 .في مجال نقل الموظفين وترقيتيم

وقد اعتبر ديوان المظالم في مجال نقل الموظفين، أن قيام المدعى عمييا بنقل المدعي لعدم 
صالحيتو لوظيفة اإلرشاد الديني لوجود مخالفات عممية عميو، نقل المدعي عمى ذات المسمى 

يعد لممصمحة العامة إذ أن تقرير عدم صالحيتو لموعظ واإلرشاد يعني  بمقر الجياز بالرياض ال
عدم صالحيتو ليا سواء في الطائف أو الرياض أو غيرىا من المدن، ويمكن تبرير القرار 
بالمصمحة العامة لو كان المدعي لم يناسب لإلرشاد في منطقة معينة فينقل لمنطقة أخرى، أو 

 .(16)تيم في جية معينة:مؤدى ذلك إلغاء قرار نقل المدعيبسبب نقص عدد المرشدين أو زياد

بيذا القرار يكون القاضي اإلداري السعودي قد راقب مشروعية القرار اإلداري من زاوية عدم 
 .استيدافو المصمحة العامة وأن السمطة التقديرية التي تتمتع بيا مقيدة بما ينص عميو النظام
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أن قيام الجية بتكميف المدعي لمعمل بإدارة المحفوظات وفي حكم آخر اعتبر ديوان المظالم 
والوثائق دون أن تبين مدى مطابقة الشروط المشار إلييا عمى قرار الميمة الموكولة لو ومدى 

 .(17)مالئمتيا ومجانسة عمل المدعي األصمي:مؤدى ذلك إلغاء قرار تكميف المدعي

يحل نفسو محل اإلدارة في تقدير الجزاء، وىذا ما وديوان المظالم في رقابتو عمى المالءمة بأنو ال 
نما   أكده ديوان المظالم حيث ذىب إلى الديوان ال يحل محل اإلدارة عند نظر دعوى اإللغاء، وا 
يقتصر في ىذا الخصوص عمى الحكم باإللغاء أو الرفض، وال يكون لو أن يتناول القرار ذاتو 

ذا قضت الدائرة في الحكم محل التدقيق بإلغاء عقوبة الخصم من الراتب  بالتعديل أو اإلضافة، وا 
الموقعة عن مخالفة عدم حضور االجتماع، ثم تجاوز في ذلك إلى الحكم بمعاقبة المدعي باإلنذار 
عن مخالفة عدم حضور التحقيق، فإنيا تكون بذلك قد تجاوزت االختصاص المحدد لمديوان في 

 .(18) "نظر قضاء اإللغاء

إن من أىم عناصر المالءمة التقدير، ووجوب التدخل أو االمتناع واختيار وقت التدخل، وتقدير 
 .(19)اإلجراء الذي يتناسب مع أىمية وخطورة السبب

 وفيما يخص الرقابة القضائية عمى مالءمة القرار اإلداري، نجد أن القضاء اإلداري سواًء في فرنسا
أو مصر ،كان يمتنع في البداية كقاعدة عامة عن ممارسة ىذا النوع من الرقابة عمى اعتبار أن 
تقدير مدى أىمية وخطورة األسباب الواقعية، وتقدير مدى تناسبيا مع اإلجراء اإلداري المتخذ 

ع لم يؤخذ استنادًا إلييا، ىي من المجاالت المتروكة لسمطة اإلدارة التقديرية، إال أن ىذا االمتنا
عمى إطالقو بل أورد عميو استثناًء بالنسبة لطائفتين من القرارات: األولى القرارات الضبطية 
المتصمة بالحريات العامة، أما الثانية فيي القرارات المتعمقة بالجزاءات التأديبية، ويعود السبب في 

فراد بحيث يتعين عمى ذلك لحساسية تمك القرارات واتصاليا بمصالح وحقوق وحريات  جوىرية لأل
القضاء اإلداري بوصفو حامي حقوق األفراد وحرياتيم والدفاع عنيا، ضد أي محاولة من قبل 

 .(20) اإلدارة العامة لممساس بيا وتقييدىا
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ويرى الباحث أن المجال الخصب لمسمطة التقديرية لإلدارة ىو مجال الضبط اإلداري  وتأديب 
نظمة القانونية حاول أن يمد اإلدارة بالوسائل القانونية التي الموظف، ألن المنظم في مختمف األ

تمكنيا من القيام بواظئفيا اإلدارية من أجل الحفاظ عمى النظام العام، بأبعاده الثالث األمن العام 
والصحة العامة والسكينة العامة، وفي نفس الوقت منح ليا السمطة التقديرية والحرية الالزمة لتتمكن 

 .عمى التحرك ومواجية المخاطر التي قد تيدد النظام العام من القدرة

كما أن الوسائل البشرية التي تحتاج إلييا وتوضع رىن إشارتيا من موظفين تممك عمييم سمطة  
نقميم حسب حاجيات المرفق العام وضمان استمرار خدماتو، وممارسة سمطة التأديب عمييم في 

طات التي تتمتع بيا اإلدارة وتصدر بشأنيا عددا من القرارات حالة المخافات التأديبية، فيذه السم
اإلدارية يجب أن تكون مالئمة وتبتغي المصمحة العامة وأن ال تنحرف بيا خارج الغاية التي 
حددىا ليا المشرع، نظرا ألن ىذا النوع من القرارات يمس حقوق األفراد ويقيد حرياتيم، والقاضي 

رقابة المشروعية فيدفو ىو التأكد من مالئمة القرارات التي تصدرىا اإلداري عندما وسع من نطاق 
 .مع متطمبات المصمحة العامة وحقوق األفراد

ذا كانت رقابة المالئمة عمى القرارات اإلدارية ذات منشأ قضائي في فرنسا، من اجتياد مجمس  وا 
و أساسًا نظاميًا، حيث نص الدولة الفرنسي، فإنو في المممكة العربية السعودية تجد ليا مصدرًا أ

نظام تأديب الموظفين عمى ضرورة مراعاة تناسب العقوبة المفوضة من قبل اإلدارة مع درجة 
جسامة المخالفة المرتكبة من قبل الموظف، عمى أن يراعى في ذلك السوابق والظروف المخففة أو 

 .(21)" المشددة المالبسة لممخالفة

لناحية القانونية عمى وجود السند القضائي، وذلك ألن األول فوجود النص القانوني يعد أىممن ا
ن كان ال يجد اجتيادًا قضائيًا يقضي باحترام  يقيد األخر وليس العكس، فالقاضي اإلداري وا 
ومراعاة عنصر المالئمة في اتخاذ القرارات اإلدارية إال أنو ممزم القيام بيذه الميمة ) تقدير 

لمشرع واحترامًا لمنصوص القانونية وعدم مخالفتيا، إال أنو ال يقوم بيذه المالئمة(، تطبيقًا إلرادة ا
بعدم المالئمة بين القرار المتخذ  -في حالة عدم التناسب -الميمة كرقابة مالئمة بحيث يقضي

والواقعة المسندة أي بعدم التطابق بين ركني المحل، والسبب دون أن يمغي تصرف اإلدارة المعيب 
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مية التناسب والمالئمة كعنصر من عناصر رقابة المشروعية وليست خارجة عنيا، ولكنو يقوم بعم
 .(22)(إلغاء القرار اإلداري ) محل الطعن -في حالة عدم التناسب -والتالي يعمن

ويرى الباحث أن المنظم السعودي قد سيج السمطة التقديرية لإلدارة في مجال السمطة التأديبية التي 
عمى أن العقوبة التأديبية يجب أن تتناسب مع الجريمة التأديبية وأن الجية تتمتع بيا، عندما نص 

التأديبية عمييا أن تراعي السجل اإلداري لمموظف وسوابقو والظروف المنتجة لممخالفة التأديبية، 
وعمى أساس ىذه العناصر تقرر درجة العقوبة التأديبية، وبالتالي تصبح ىذه العناصر مصدرا من 

روعية التي يعتمد عمييا القاضي اإلداري في بسط رقابتو عمى القرارات التأديبية، وأن مصادر المش
 .أي استبعاد ليا والتشديد في العقوبة يعد غمو من طرف اإلدارة

وجاء بحكم لديوان المظالم أن" ما استقر عميو القضاء من السمطة التأديبية سمطة تقدير خطورة 
اء بغير معقب عمييا في ذلك بشرط أال يشوب استعماليا الذنب اإلداري وما يناسبو من جز 

ذا كان عمى القاضي التأديبي أن يراعي في توقيع العقوبة أن (23)"غمو ،وفي حكم آخر جاء فيو" وا 
يكون اختيارىا مناسبًا مع درجة المخالفة، مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة وفقًا 

 .(24) "الموظفين( من نظام تأديب 34لنص المادة )

يتبين أن موقف ديوان المظالم في المممكة العربية السعودية ما زال يفتقر في أحكامو القاضية 
بالرقابة عمى مالئمة القرارات اإلدارية  إلى الكثير من التطور، وذلك النحصار المشرع فقط في 

عن مجال تأديب الموظفين، القرارات التأديبية، مع أن ىناك مجال قد تكون أكثر أىمية، أو ال تقل 
خصوصًا ما يتعمق منيا بالحريات والحقوق الفردية، مثل مجاالت الضبط اإلداري، وذلك من خالل 
مد رقابتو ولمتأكد من مدى تناسب الوسائل الضبطية المستخدمة من قبل سمطات الضبط اإلداري 

سيمة مع خطورة الوقائع عمى مع خطورة الوقائع المبررة لتدخميا، بحيث يشترط أن تتناسب شدة الو 
 .(25) النظام العام
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فالقاضي اإلداري السعودي ال يريد أن يقحم نفسو في مجال المالئمة والتناسب لمقرارات اإلدارية 
الصادرة مكتفيًا برقابتو عمى صحة الوجود المادي لموقائع المسندة وعمى صحة تكيفييا القانوني 
 فقط، فيو يرفض ممارسة الرقابة خارج إطار تأديب الموظفين، فيو يفضل عدم التدخل وترك
األمر لتقدير اإلدارة لمظروف المواتية، تمميو اعتبارات سياسية يتأثر بو الفكر القانوني لمقاضي، 
معتبر نفسو قاضي مشروعية وليس مالئمة، فيو برفض عمى سبيل المثال أن يفرض رقابتو عمى 

 .(26)مالئمة قرار إداري يقضي برفض منح الجنسية معتبرًا إياىا من قبيل أعمال السيادة

طفًا عمى ما سبق تؤكد ىيئة تدقيق القضايا بديوان المظالم من خالل أحد أحكاميا عمى التمسك وع
والتشبث بيذا النيج معمنة ما يمي:" ومن حيث إنو وقد انتفى األساس النظامي الذي يمزم الوزارة أن 

مى النحو تطمب منح المدعي مكافأة ما، وكانت المسألة من بعد مناطيا سمطة الوزير التقديرية ع
المتقدم، فإن ديوان المظالم ليس لو أن يحل نفسو محل الوزير المختص، وال تتسع واليتو لتقدير 
مدى مالئمة منح المدعي مكافأة ما لقاء ما كمف بو من أعمال إضافية، وبالتالي ال يجوز إلزام 

 .(27)"الوزارة بشئ في ىذا الخصوص

دي غير مدرك لطبيعة سمطة اإلدارة التقديرية التي وبنظرة تفحصية نجد أن القاضي اإلداري السعو 
صرار القاضي السعودي بأن ممارستو لرقابة المالئمة عمى  ىي واجب عمييا وليست حقًا ليا، وا 
القرارات اإلدارية بمثابة تدخل في سمطة اإلدارة التقديرية، تخميًا عن جانب كبير من رقابتو، مما 

في سمطتيا التقديرية ، كونيا تعمل بدون رقيب أعمى منيا، ما يؤدي إلى خمل كبير وتمادي اإلدارة 
يقودنا إلى القول بوجود حمقة مفقودة ويجعل تصرف القضاء منعدمًا نظامًا كون ممارسة القضاء 
اإلداري السعودي لرقابتو عمى السمطة التقديرية لإلدارة ، وكون ىذه الرقابة ال تشكل تدخاًل أو 

مما يحدو باإلدارة عدم أخذ الحيطة والحذر في مالئمتيا لقراراتيا كونيا  اعتداءًا عمى صالحياتيا،
تعمم مسبقًا، ما دامت ال تتعسف في استعمال سمطتيا وىو القيد الوحيد الذي أدرجو القضاء 
اإلداري السعودي عمى ممارسة اإلدارة لسمطتيا التقديرية، ألن عنصر المالئمة يتعمق بركن السبب 

 .ال الغاية
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إلى ما تقدم يجد الباحث أن ىناك فقر واضح في الفقو اإلداري السعودي، والذي يشكل أضف 
المساعد األساس لممشرع سواء بالتحميل أو االنتقاد مما يثير مبادئ ونظريات القضاء اإلداري، 
خصوصًا إذا ما قمنا مقارنو ما يمعبو الفقو اإلداري في التشريعات المقارنة، ويساعد بشكل كبير في 
تطور القضاء اإلداري، وبالتالي التغمب عمى الكثير من المشاكل القائمة أو التي من الممكن أن 
تظير في المستقبل، حتى تكون اإلدارة متوخية الحذر دائمًا بضوابط المالئمة وحتى ال يكون 

 .مصير قراراتيا اإللغاء

،ولتوضيح وجوب تسبيب (28)إن القاعدة األساسية في التقاضي عمومًا أن يصدر الحكم مسبباً 
القرارات اإلدارية التي يشترط فييا المالئمة، نقسم الحديث في ىذا المطمب عمى ثالثة مطالب، 

ويختم المطمب نبين في األول تعريف التسبيب، والثاني يفرد لموقف القضاء اإلداري من  التسبيب، 
 .بحاالت إلزام اإلدارة بالتسبيب نتناوليا تباعاً 

 .المطمب االول: تعريف التسبيب

إن مصدر كممة التسبيب في المغة العربية ىو كممة سبب، ويقول الزمخشري انقطع السبب أي 
الحبل ومالي إليو سبب،الطريق وأسباب الوصل وسبب اهلل لك سبب خير وسبب لمملء مجرى أي 

 .(29)سواه

أما في االصطالح الفقيي فيعرف التسبيب بأنو: " إيراد الحجج الواقعية، والقانونية التي بني عمييا 
كما يقصد بو مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي استخمص منيا الحكم  ،(30)القرار اإلداري

 .(31)أو القرار منطوقو

الرابع عشر كاصطالح لو مدلول عام وقذ ظير لفظ السبب كأصل لكممة التسبيب في القرن 
اقتصادي أو اجتماعي أو نفسي، وىو مدلول كممة أسباب السائد في الفكر األنجموسكسوني 
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والجرماني في مجال نظرية أسباب األحكام. أما في الفكر الالتيني فيتخذ مدلوال آخر يقصد بو 
ر أما العوامل النفسية واالقتصادية األسباب الواقعية والقانونية التي يرتكز عمييا الحكم أو القرا

 .(32)واالجتماعية فيي مجرد دوافع

ويرى الباحث أن التسبيب ىو إفصاح اإلدارة في صمب القرار اإلداري عمى األسباب الواقعية 
 .والقانونية التي دفعت اإلدارة إلى التحرك إلصدار قرارىا

ن اإلدارة بمقتضاه األسباب القانونية بأنو:" التزام قانوني تعم(33)كما عرفو عمي خطار الشطناوي
والواقعية التي حممتيا عمى إصدار القرار اإلداري، وشكمت األساس القانوني الذي بني عميو، 
ويعرف أيضًا عمى أنو اإلعالن الذي يتضمنو القرار لألسباب القانونية والواقعية التي بررت 

 .(34)إصداره

حالة قانونية تدفع اإلدارة إلى إصدار القرار كوقوع  وحينما نقول األسباب القانونية يعني وجود
مخالفة تأديبية تستوجب القرار، ىنا المخالفة ىي السبب الذي ىو حالة قانونية ولسيت مادية، أما 
األسباب الواقعية فيي أسباب مادية منفصمة عن اإلدارة وليا وجود ممموس ىي التي دفعت اإلدارة 

ء، أو وجود اضطرابات أمنية، في ىذه الحاالت ىذه األسباب المادية إلى إصدار القرار،كانتشار وبا
  .ىي التي تكون مبررا إلصدار القرار

وىنا يجب عدم الخمط بين السبب كركن من أركان القرار اإلداري، والتسبيب كأحد الجوانب الشكمية 
قعية أو قانونية تشكل التي يجب أن يتضمنيا القرار اإلداري، فكل قرار إداري البد لو من أسباب وا

أساس إصداره ومبرر اتخاذه، أما التسبيب فيو تعبير اإلرادة الصريح في صمب القرار عن 
األسباب التي ألزمتيا باتخاذ القرار اإلداري، فانتفاء السبب الذي دفع اإلدارة إلى اتخاذ القرار 

 .لإللغاء لعيب في الشكليعرضو لإللغاء لعيب السبب، وعدم ذكراألسباب في القرار يعرضو كذلك 

كما يقصد بتسبيب القرار اإلداري الكشف عن األسباب)االعتبارات الواقعية والنظامية التي أوحت  
بالقرار( في صمب القرار ذاتو، وبشكل واضح ال غموض فيو، وال تجزئ في ىذا الخصوص 

 .(35)اإلشارة إلى وثيقة أو قرار آخر
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 :(36)بيب ما يميونستخمص من التعريفات المتقدمة لمتس

 يكون التسبيب واجبًا قانونيًا إذا فرضو المشرع عمى اإلدارة بموجب نص قانوني.

التسبيب ينتمي إلى المشروعية الخارجية لمقرار اإلداري، فإذا كانت عناصر المشروعية الخارجية 
تبر أحد لمقررارات اإلدارية تشمل مسائل االختصاص واإلجراءات والشكل، فإن التسبيب بال شك يع

 مظاىر الشكل الذي يظير  فيو القرار.

التسبيب يجب أن يكون مكتوبًا وذلك بأن يتضمن القرار في صمبو بيان االعتبارات واألسباب 
 القانونية والواقعية التي تشكل األساس الذي من أجمو صدر القرار وأنتج آثاره القانونية.

يدخل ضمن الشكميات المتعمقة بالمظير  التسبيب يندرج ضمن العناصر المكتوبة لمشكل، وىو 
 الخارجي لمقرار.

 يترتب عمى اغفال التسبيب في الحاالت الموجبة قانونًا بطالن القرار اإلداري.

 .المطمب الثاني: موقف القضاء اإلداري من التسبيب

ن فعمت وضمنت القرار أسبابو خضعت تمك  األصل أن اإلدارة غير ممزمة بتسبيب القرار، وا 
األسباب لرقابة القضاء اإلداري، ويستثنى من ىذا األصل حالة فيما أوجب القانون تسبيب القرار 
فال يمزميا كإجراء شكمي لصحتو، بل ويحمل القرار عمى الصحة كما يفترض فيو ابتداًء قيامو عمى 

ال أنو سبب صحيح لئن كان ذلك إال أن القرار اإلداري سواء أكان الزمًا تسبيبو إجراء شكمي، إ
ن كان يفترض فيو ابتداًء قيامو عمى سبب صحيح حتى يثبت  يجب أن تقوم عمى سبب يبرره، وا 

 .(37)العكس

وىذا ما استقر عميو رأي القضاء اإلداري في فرنسا، حيث قضى مجمس الدولة الفرنسي " أنو في 
د في قائمة غياب النص التشريعي أو الالئحي المخالف فقرارا لمجان المشتركة في موضوع القي

شير األطباء ال تمزم بيان األسباب التي قامت عمييا" وفي حكم آخر قضت : أنو في غياب كل 
وفي مصر (38)قيد يمزم اإلدارة باإلفصاح عن أسباب قراراتيا فإنيا ال تكون ممزمة بتسبيب قراراىا
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بإبداء أسباب  حكمت المحكمةاإلدارية العميا بأنو" من المسممات أن الجية اإلدارية غير ممزمة
لقرارىا ولكنيا إن قامت قراراىا عمى أسباب معينة فإن القضاء في سبيل أعمال رقابتو عمى ىذه 

 .(39)القرارات أن يمحص ىذه األسباب لتبين ما إذا كانت تتفق وحكم القانون أم أنيا تخالفو

ن كانت وفي السعودية يقول ديوان المظالم:" وقد استقر القضاء اإلداري عمى أن جية ا إلدارة وا 
غير ممزمة بتسبيب قراراىا، إال أنيا إذا ذكرت أسبابًا لو، فإنيا تكون خاضعة لرقابتو لمتحقق من 

،وفي حكم آخر ليا قضى بأنو" ال إلزام عمى جية (40) "مدى مطابقتيا أو عدم مطابقتيا لمنظام
ة أخرى فإنو في حال قيام اإلدارة بتسبيب قراراتيا ما يمزميا النظام بذلك، ىذا من جية، ومن جي

 .(41) "اإلدارة قراراىا فإنو يكون مشمواًل بالنظر القضائي من جية سالمتو النظامية

 .المطمب الثالث: حاالت إلزام اإلدارة بالتسبيب

ذا كان األصل في مجال القرارات اإلدارية عدم إلزام الجية اإلدارية ببيان األسباب التي دعتيا  وا 
إال أن ىذا األصل عميو استثناء يتمثل في إلزام اإلدارة  -ما سبق البيانك –إلصدار قرار ما 

 :بالتسبيب في حالتين ىما

 :أواًل: حالة ورد النص عمى التسبيب

المنظم السعودي قد يمجأ في بعض األحيان إلى إلزام اإلدارة بتسبيب قراراتيا من خالل النص عمى 
المثال ما جاء في نظام الجنسية السعودي" من أنو ذلك في األنظمة المختمفة ومن ذلك عمى سبيل 

يجوز بمرسوم مسبب بناء عمى طمب وزير الداخمية سحب الجنسية السعودية ممن تجنس بيا طبقًا 
( من ىذا النظام خالل الخمس سنوات األولى من تجنسو في الحالتين 10، 1، 8ألحكام المواد )

 :التاليتين

 بالسجن لجريمة أخالقية لمدة تزيد عن سنة. إذا حكم عميو بحكم جنائي أو عوقب
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إذا ثبت قيامو أو اشتراكو في أي عمل باألمن العام في المممكة أو ثبت عنو صدور ما يجعمو من  
 .(42)غير المرغوب فيو في البالد 

 :ثانيًا: التسبيب لوجود مبدأ قضائي

تسبيب قراراتيا اإلدارية، وىذا يتدخل القضاء اإلداري المقارن في بعض الحاالت ويمزم جية اإلدارة 
المسمك يتوافق مع ما يتصف بو القضاء اإلداري من أنو قضاء منشئ لمقواعد القانونية بسبب عدم 
اكتمال تقنين القانون اإلداري بيد أنو يتعين عدم الخمط بين إلزام القضاء لإلدارة بتسبيب قراراتيا في 

لقاضي تسبيب القرار كشرط شكمي ذلك أن بعض الحاالت، وبين الفرض الذي ال يوجب فيو ا
القرار غير المسبب ىو قرار صحيح من حيث األصل، في نظر القاضي، ولكن حتى يتمكن 
القاضي من نظر دعوى اإللغاء بأنو يطمب من مصدر القرار اإلفصاح عن األسباب التي دعتو 

 .(43)إلصدار ذلك القرار

ديوان المظالم عمى أنو:"  ويجب أيضًا أن  من نظام المرافعات أمام (44)(27) وتنص المادة
تشمل نسخة الحكم عرضًا مجماًل لوقائع الدعوى، ثم طمبات أطراف الدعوى وممخصًا وافيًا لدفوعيم 

 ."...ودفاعيم الجوىري، ثم أسباب الحكم ومنطوقو

وبيان وىنا نالحظ أن المنظم السعودي ألزم القاضي اإلداري أن يقوم بتعميل األحكام القضائية 
مختمف الدفوعات المقدمة من طرف األطراف المتنازعة، إال أنو لم يشر إلى تسبيب القرارات 
اإلدارية كأوجو من أوجو الطعن في القرارات اإلدارية في نظام المرافعات اإلدارية، ولكنو أشار إلى 

من المادة الثالثة عشر السبب كأوجو من أوجو الطعن في القرارات اإلدارية النيائية في الفقرة الثانية 
من نظام ديوان المظالم ىذا من جية، ومن جية ثانية فإن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عبر 
بشكل صريح وواضح عمى إلزام وزارة الخدمة المدنية بتسبيب قرارىا برفض التظمم عندما نص في 

الخدمة المدنية أو الجية العسكرية  المادة الثامنة التي تضمنت األحكام المنظمة لمتظمم أمام وزراة
 ."التابع ليا الموظف، بما قولو" ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظمم مسببا
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ىنا المنظم السعودي ميز بين التسبيب الوارد في الفقرة أعاله والسبب الواردة في المادة 
بالدعاوى التأديبية عندما أكد عمى ضرورة أن من نظام المرافعات اإلدارية والخاص  ،(45)السابعة

تتضمن صحيفة الدعوى المخالفة المنسوبة لمموظف، فيذه األخيرة ىي السبب التي دفع اإلدارة إلى 
 .توقيع العقوبة التأديبية في حق الطاعن

عن  وقد اعتبر ديوان المظالم في أحد أحكامو، أما تبني المدعى عمييا قرارىا بإبعاد المدعي وأسرتو
البالد عمى دعاوى لم تثبت أمام الدائرة بمستند يؤكد صحتيا ودون وجود أي مخالفة تثبت بحق 
المدعي تستوجب ذلك فإن ذلك يعد مخالفة جوىرية لركن السبب والذي البد من توافره في القرار 

ال أصبح القرار معيبا متعينا إلغاؤه  .(46)اإلداري  وا 

اثمة فإن اإلدارة البد أن تستند عمى سبب دفعيا إلى اتخاذ القرار من خالل ىذا الحكم واألحكام المم
الذي ىو الحالة الواقيعة أو القانونية التي توحي ليا بالتدخل، وعدم وجودىا يوصم القرار بعدم 
المشروعية، وىو ما أكده ديوان المظالم حينما اعتبر أن منع المدعية وبناتيا من السفر من أجل 

ن كان ييدف إلى غاية صحيحة ، إال أنو ال يجوز أن تتعدى الضغط عمى زوجيا ل تسميم نفسو، وا 
اإلجراءات المتخذة بحقو إلى ما ال عالقة لين باإلتيامات الموجية إليو طبقا لنظام وثائق السفر 
فإنو ال يجوز المنع من السفر إال بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخمية ألسباب محددة 

 .(47)لمدة معمومةتتعمق باألمن و 

في ىذه الحالة فإنو طبقا لنظام وثائق السفر فإن اإلدارة التي ىي ىنا وزارة الداخمية ممزمة بتسبيب 
قرار المنع من السفر وتحديد مدة المنع، فإذا لم تفصح في القرار عمى سبب المنع كان قرارىا معيبا 

 .شكال لعدم ذكر األسباب في متن القرار وبشكل واضح وصريح

ويرى الباحث أن حتى األحكام القضائية الصادرة عن محاكم ديوام المظالم ممزمة بتعميل أحكاميا 
قناع األطراف  والقرارت التي تصدر عنيا، ألن التعميل ىو وسيمة بناء الحكم القضائي وا 

 .المتخاصمة بوجاىة وعدل منطوق ما تصدره من أحكام
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ا ليست إال تطبيقًا لممبادئ العامة المقررة في ىذا لذلك فإن اجتيادات الديوان فإنيا في مجممي 
نو  الشأن، ففي حكم لمديوان أشير إلى ضرورة اتساق األسباب مع المنطوق ورد ما نصو:"...وا 
يكفي لسالمة الحكم أن يكون مقامًا عمى أسباب يستقيم معيا، بحيث يتفق منطوق الحكم في 

السديد أن يورد األسباب التي يقيم عمييا  نتيجتو مع األسباب التي قام عمييا.وحسب الحكم
وفي حكم آخر لمديوان ذكر فيو مبدأ التفرقة بين األسباب الجوىرية واألسباب  ،(48)"...قضاءه

غير الجوىرية وأن القاضي ليس ممزمًا بتتبع كل األسباب والحجج بل أن لو عدم اإلجابة عمى 
اء في نص الحكم ما يمي"...وكل ما أورده بعضيا ما دام ذلك ال يؤثر عمى مسار الحكم، ولقد ج

من أسباب في ىذا الصدد كان تحت نظر الدائرة، وتكفل الحكم محل التدقيق بالرد عمييا بقضاء 
صحيح قائم عمى أسانيد مستخمصة استخالصًا سائغًا  من أصول تنتجيا ماديًا،  وال يقبل من 

لم يثبت كافة أوجو  دفاعيم  -لتدقيقمحل ا -المدعي ورفقائو القول بأن الحكم المعترض عميو
واقتصر عمى بعض منيا.. مردود بما جرت عميو ضوابط تسبيب األحكام من أن المحكمة أن تورد 
األدلة الواقعية والحجج التي استند إلييا الخصوم في ثنايا أسباب الحكم. كما أنو يكفي لسالمة 

زم أن يتعقب حجج الخصوم في مناحي الحكم أن يكون قائمًا عمى أسباب يستقيم معيا، وال يم
 .(49)أقواليم استقالاًل ثم يقيدىا تفصيميًا الواحد تمو اآلخر

وفي حكم آخر أشير فيو إلى إمكان اقتضاب التسبيب دون إخالل بو، فضاًل عن بطالن الحكم إذا 
شاب التسبيب عيب جوىري جاء ما نصو:" ولئن كان صحيحًا أن تناول الدائرة مقتضب إلى حد 
ما إال أنيا أقامت ما خمصت إليو من قضاء عمى أسباب سائغة وأسانيد صحيحة..." ومن ثم فمم 
يقع من الدائرة في حكميا محل االعتراض والتدقيق مخالفة جوىرية أو عيب شكمي أو إجرائي 
 يؤدي إلى بطالن ذلك الحكم، وال يمزم في ىذا المقام أن تتعقب الدائرة كل جزئية يثيرىا دفاع أحد
نما يكفي أن يخمص ما قدمو كل طرف من أطراف النزاع من أسانيد وأوجو لمدفاع.  الطرفين، وا 
ولما كانت ىذه المبادئ من المبادئ المستقرة في الفقو والقضاء، فإن ما ينسبو المعترض إلى الحكم 
المعترض عميو من مخالفات إجرائية يكون في غير محمو وعمى غير أساس سميم من 

 .(50)"....النظام
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مالحظتين في مجال التتسبيب عمى  -يتفق معو الباحث–وعمى ما تقدم يثير الدكتور فيد الدغيثر 
 :الوجو التالي

: ال يميل الديوان في دعاوى اإللغاء إلى اإلسياب في التسبيب إال عند االقتضاء، المالحظة األولى
سي. فالمنيج الذي يتبعو ومع ذلك فيو غير مفرط في االقتضاب، خالفًا لمجمس الدولة الفرن

الديوان يمكن تصويره فيما يمي: استعراض ما أورده كل خصم في الحدود الالزمة لينتقل بعد ذلك 
إلى العيب الذي ينعاه صاحب الشأن عمى القرار فاحصًا ومفندًا ما قالو ىذا الخصم أو ذاك بشأن 

 .الركن الذي يدعي أنو معيب لينتيي بعد ذلك إلى المنطوق

: ال تخمو أحكام الديوان في ثنايا التسبيب في دعوى اإللغاء من آثارة مسائل فقيية حظة الثانيةالمال
بصورة واضحة وأمثمة ذلك كثيرة، في تعريف القرار اإلداري، تعريف السبب باعتباره أحد أركان 

الشكل  القرار اإلداري، التعرض لعيب الشكل واإلجراء بطريقة تسمح باستنباط معيار التفرقة بين
 .(51)الجوىري والشكل الثانوي

بقي أن نشير إلى أن أىمية تسبيب األحكام تأتي من أجل طمأنينة المتقاضين من ناحية، ومن 
ناحية أخرى إلعمال رقابة الجيات القضائية عمييا، فكما أن المحكمة تبني حكميا  عمى األسباب 
التي توردىا في حكميا، كذلك فإن اإلطراف في الدعوى تستطيع أن تبني طعنيا عمى تمك 

سمبًا أو إيجابًا. فقد جاء بحكم لديوان المظالم أنو " ليس بالزم أن تتعرض الدائرة صراحة األسباب 
في حكميا لكل ما يثيره المتيم من أوجو دفاع، بل عمييا أن تستظير وجو الحقيقة بحكم غير 

 .(52) "متناقض األسباب وقائم عمى أسباب كافية ومبررة لما يقضي بو

  :نبرز اىم ماتوصمت اليو من نتائج وتوصيات وىي كالتالي وفي ختام ىذه الدراسة

 :أواًل: النتائج

تردد موقف ديوان المظالم وغموضو بخصوص قبول ممارسة رقابة المالئمة، فموقفو غير واضح، 
فيو يعمن عدم اختصاصو والئيًا بيذه الرقابة في جميع الحاالت باستثناء المجال التأديبي، ويتضح 

 تبار ممارسة الرقابة عمى مالئمة القرارات تدخل في سمطة اإلدارة التقديرية.ذلك من خالل اع
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حدود سمطة القاضي اإلداري فيما يتعمق بمالئمة القرار اإلداري المطعون بسببو تدور حول الرقابة 
عمى مشروعية القرار اإلداري ومجاليا دعوى اإللغاء، فال يممك إال إلغاء القرار اإلداري لعدم 

 تو، فإذا رأى اإلبقاء عميو لمشروعيتو حكم برفض الدعوى.مشروعي

 :ثانيا: التوصيات

العمل عمى توسيع مدى الرقابة القضائية عمى مدى مالئمة القرارات اإلدارية لموقائع التي يقوم 
عمييا قرارات اإلدارة في النظام السعودي وخصوصًا فيما يتعمق بالقرارات التي تصدر عن اإلدارة 

 لسمطتيا التقديرية والمتعمقة بالحقوق والحريات العامة. والمستندة
 


