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 سلطة اإلدارة يف إهناء القرارات اإلدارية السليمة
 د.حمفوظ علي توايت
وتقدًن  ،واليت من خبلذلا تقوم دبمارسة عملها اليومي ،ىم وسائل اإلدارة القانونيةأيعترب القرار اإلداري 
ن اإلدارة تصدر العديد من إالعامة خلدمتهم، ودلا كان ذلك ف أوجدت ادلرافق نخدماهتا لؤلفراد الذي

 ،القرارات يوميا ويف سلتلف اجملاالت وألىداف متعددة تصب يف بوتقة واحدة وىي ربقيق الصاحل العام
ية نفاذىا دبجرد صَتورهتا هنائية ودلا كان ذلك فإن القضاء قد استقر على أن األصل يف القرارات اإلدار 

واستنفاذ كافة مراحل الصدور، وىو أمر استقر عليو قضاء احملكمة العليا الليبية والقضاء ادلقارن، ومنو 
ما جاء يف قضاء احملكمة العليا اليت قضت أبن )) األصل يف القرارات اإلدارية أن تكون واجبة النفاذ 

غاء قرار معُت حبجة عدم مشروعيتو ال ميكن أن ينال من نفاذ فور صدورىا ورلرد رفع دعوى بطلب إل
القرار وإال انتهينا إىل نتيجة ال ميكن التسليم هبا وىي شّل نشاط اإلدارة سبامًا ألن نشاطها يصدر يف 
صورة قرارات إدارية؛ وذلذا سبتعت القرارات اإلدارية بقرينة السبلمة؛ حىت يثبت العكس، وذلك ضماانً 

. ومن ىنا تربز أمهية ادلوضوع يف أن (1)ادلرافق العامة ابنتظام واطّراد دلصلحة اجملموع((حلسن سَت 
القرارات اإلدارية وابعتبارىا وسيلة لتسيَت ادلرافق العامة وجب أن تصان من أي تعد أو ذباوز من أي  

وذلك لكي ال تكون عرضة لئللغاء أو السحب دبا يؤثر على سَت ادلرافق العامة ابنتظام واطراد  كان،
ويشكل خطرا على ادلراكز القانونية اليت تًتتب على القرار اإلداري، ومن ىنا تكمن أمهية ىذا البحث 

 والذي من خبللو نتعرف على أحكام إهناء القرارات اإلدارية السليمة.
كالية ىذا البحث تًتكز يف دراسة مدى مكنة اإلدارة يف إهناء قراراهتا اإلدارية اليت تصدرىا وعليو فإن إش

ن ىذه أإللغاء وأحكام ىذه ادلكنة، خاصة وتتصف ابلسبلمة القانونية سواء كان ذلك ابلسحب أو ا
اجلميع؟ خاصة كاملة يف مواجهة   ، وربدث آاثرىاةالقرارات تلزم مصدرىا بتنفيذىا دبجرد صَتورهتا هنائي

 ن إهناء القرار اإلداري ابلسحب يًتتب عليو إعدام آاثر القرار ويصبح كأن مل يكن؟!إو 
ن نتبع منهجا علميا جيمع بُت الوصف والتحليل وذلك الستنباط أذه اإلشكالية ارأتينا ولدراسة ى

السليمة، وذلك وفقا للخطة  وبيان األحكام والقواعد احلاكمة دلسألة قيام اإلدارة إبهناء القرارات اإلدارية
 التالية:

                                                 
 49، ص4ع 12، م.م.ع،س26/02/1976ق الصادر بتاريخ  12/22حكم احملكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم  (1)
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 املبحث األول/ سلطة اإلدارة يف إهناء القرار اإلداري السليم ابلنظر إىل طبيعة القرار اإلداري 
 ة الفرديةيماملطلب األول/ إهناء القرارات اإلدارية السل

 املطلب الثاين/ إهناء القرارات اإلدارية السليمة الالئحية
 سلطة اإلدارة يف إهناء القرارات اإلدارية السليمة ابلنظر إىل تغري الظروف القانونية املبحث الثاين/

 املطلب األول/ إهناء القرار اإلداري لتعارضه مع التشريعات األعلى
 املطلب الثاين/ إهناء القرار اإلداري إللغاء السند القانوين قضائيا
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 سلطة اإلدارة يف إهناء القرار اإلداري السليم ابلنظر إىل طبيعة القرار اإلداري املبحث األول/
ىي  -وكما أسلفنا سابقاً - دلا كانت القاعدة العامة يف سلطة اإلدارة يف إهناء القرارات اإلدارية السليمة

والسبلمة، وابلتايل فعلى ن القرارات اإلدارية وفور صدورىا وصَتورهتا هنائية تتمتع بقرينة ادلشروعية أ
االلتزام هبا وأبحكامها سواًء كانت القرارات فردية أم  ،اجلميع أفرادًا أم صباعاٍت، وكذا مصدر القرار

فالقرارات السليمة إذًا ال جيوز لئلدارة أن تقوم ابزباذ أي إجراء ذباىها؛ وذلك حفاظًا على  .الئحية
قوم تمة بشأن عدم جواز سحب أو إلغاء القرارات السليمة حسن سَت ادلرافق العامة، ىذه القاعدة العا

 يف الواقع على مبدأين:
 مبدأ عدم ادلساس ابآلاثر الفردية للقرارات اإلدارية )مبدأ احلقوق ادلكتسبة(. -
 (1)مبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية -

انونية ال جيوز جلهة اإلدارة فهذه القاعدة تقوم على أن القرارات اإلدارية اليت ُتْكِسُب حقوقًا ومراكز ق
ىا ابلنسبة للماضي أو ادلستقبل؛ ألن يف ذلك إىداراً للحقوق اليت تكون قد اكتسبت ءسحبها أو إلغا

/  8استناداً على القرار اإلداري، وىذا ما أشارت إليو احملكمة العليا يف حكمها يف الطعن اإلداري رقم 
يدة ال يقتصر ضرره أو مساسو دبركز صاحب اجلريدة ق، والذي جاء فيو ))إن إلغاء ترخيص اجلر 11

ادلرخص لو إبصدارىا بل ميتد إىل قرّاء اجلريدة وحرية الصحافة اليت يقّدسها الرأي العام ويرى فيها منرباً 
كأصل   ، على ىذا األساس فإنو ال جيوز إلغاء القرارات اإلدارية السليمة(2)دلشاعره ومنفذًا لوجدانو((

، ومن ىذا ادلبدأ ظهر مبدأ (3)ن قد ولدت حقوقاً مكتسبة بعد صدورىا سليمة ومشروعة؛ ألهنا تكو عام
آخر أكثر نطاقًا واتساعًا وىو مبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية. فمن ادلسّلم بو فقهًا وقضاًء أن 

ادلساس ابحلقوق القرارات اإلدارية أاًي كانت فرديًة أم الئحيًة ال جيوز تضمينها أثرًا رجعياً، ذلك أن ))
...، حىت ولو كانت تلك احلقوق مستمدة من ال بقانون ينص على األثر الرجعيادلكتسبة ال يكون إ

قرارات تنظيمية عامة تصدرىا اإلدارة دبا ذلا من سلطة عامة يف حدود وظيفتها التنفيذية دبقتضى 
بة، فهذا ما تقضي بو العدالة القوانُت؛ ألن األصل طبقًا للقانون الطبيعي ىو احًتام احلقوق ادلكتس

                                                 
، 2010، 6أصول القانون اإلداري اللييب، منشورات ادلكتبة اجلامعة، الزاوية ـ ليبيا، ط -احلراري  د. دمحم عبدهللا (1)

 627،626ص
، 3،  2،  1ع  6، م.م.ع،س8/02/1970ق الصادر بتاريخ  8/11حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم (2)

 49ص
 706قرارات اإلدارية وفقاً للمنهج القضائي، الكتاب الثالث، هناية القرارات اإلدارية، صد. دمحم ماىر أبو العينُت، ضوابط مشروعية ال (3)
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الطبيعية، ويستلزمو الصاحل العام، إذ ليس من العدل يف شيء أن هتدد احلقوق كما ال يتفق وادلصلحة 
، وعلى ىذا األساس فإن مبدأ عدم (1)العامة أن يفقد الناس الثقة واالطمئنان على استقرار حقوقهم((

راين آاثر القرار اإلداري على ادلراكز القانونية اليت رجعية القرارات اإلدارية يقصد بو ))عدم جواز س
وعلى ىذا األساس استقر قضاء احملكمة العليا  ،(2)تكاملت عناصرىا قبل صدوره وصَتورتو انفذاً((

الليبية على ذات ما استقر عليو القضاء ادلقارن من أن القرار اإلداري جيب أن ُُيدث آاثره ابلنسبة 
حلقوق وادلراكز اليت أحدثتها القرارات السابقة، وىو ما جاء يف عديد من للمستقبل  دون أن ميس اب

ق والذي قضت فيو أبن  8/16أحكام احملكمة العليا الليبية، ومنها حكمها يف الطعن اإلداري رقم 
))قرار وقف التعيينات ومنع ملء الوظائف والدرجات اخلالية ال ينسحب على ادلاضي وال ميس احلقوق 

 .(3)دلن عينوا قبل صدوره((ادلكتسبة 
ىذا ادلبدأ ابستقرار ادلعامبلت واحلفاظ على احلقوق ادلكتسبة، ويف ىذا اإلطار استقر  (4)ويفسر البعض

ذلذا ادلبدأ يقتضي إلغاؤه كلياً أو جزئياً، فإذا كان القرار ال  االقضاء اإلداري على أن القرار الصادر سلالف
 .(5)وإن كان يقبل التجزئة فيلغى األثر الرجعي فقط يقبل التجزئة يلغى أبكملو،

استنادًا على ما سبق فإن القاعدة العامة ىي أن القرارات اإلدارية السليمة ال زبضع ألي ميعاد فهي 
قرارات زلصنة كأصل عام بطبيعتها دبجرد صدورىا وصَتورهتا هنائية، ولكن ابعتبار أن العمل اإلداري 

ورلاراة الواقع، فإن ىذه القاعدة غَت اثبتة دائما إذ زبرج بعض القرارات السليمة ميتاز ابلسرعة والتطور 
عنها وزبضع ىي ذاهتا دلدة قانونية جيب على اإلدارة احًتامها عند قيامها ابزباذ أي تصّرف ذباىها. 

السليمة ة فإذا كانت القاعدة العامة اليت أسلفناىا سابقًا تقوم على عدم جواز إهناء القرارات اإلداري
سحبًا أو إلغاًء فإن ىذه القاعدة ال جيب أن ُتؤخذ على إطبلقها، ذلك أن ىناك استثناءات جيب أن 
تراعى وُتؤخذ بنظر االعتبار، فكما ال جيوز ادلساس ابحلقوق ادلكتسبة فإنو من دواعي ادلصلحة العامة ال 

                                                 
، نقبًل عن د.سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، 25/12/1950حكم رلاس الدولة بدوائر رلتمعة الصادر يف  (1)

 559ـ  558، ص 2006دار الفكر العريب، 
 615رجع سبق ذكره، صدمحم احلراري ـ م (2)
، 3ـ2ـ1، ع6، م.م.ع، س22/2/1970ق، الصادر بتاريخ  16/ 8حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  (3)

 60ص
 244، ص2012األردن،  -دمحم اخلبليلة، القانون اإلداري، الكتاب الثاين، دار الثقافة، عمان (4)
 دمحم اخلبليلة، نفس ادلرجع السابق. (5)
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ا مسايرة التطورات اليت تصاحب وترافق ستطيع معهتجيوز أن تُقّيد اإلدارة بقرارات إىل األبد حبيث ال 
عملها، وعليو فقد استقر القضاء على إيراد عدة استثناءات خبصوص جواز سحب أو إلغاء القرارات 
اإلدارية السليمة، وىذه االستثناءات يصاحبها أيضًا استثناء يتعلق ابدليعاد الذي تتحصن فيو القرارات 

 يما يلي:من أي مساس قانوين هبا، وىو ما نبينو ف
 املطلب األول/ إهناء القرارات السليمة الفردية

تعرف القرارات الفردية أبهنا القرارات اليت تتوجو خبطاهبا إىل فرد معُت أو إىل أفراد زلددين بذواهتم أبن 
تنشئ أو تعدل أو تلغي مركزًا قانونيًا شخصيًا متعلقًا هبم. فإذا كانت القاعدة ادلسّلم هبا فقهًا وقضاًء 

اليت ال جيوز سحبها أو إلغاؤىا ىي القرارات اليت توّلد حقًا مكتسباً، السليمة ي أن القرارات الفردية ى
فهذه القرارات وكما سبق القول ودبجرد صدورىا تكتسب حصانة من السحب ومن اإللغاء، أما 

غاؤىا، ال بل إن القضاء ابلنسبة للقرارات الفردية اليت ال توّلد بطبيعتها حقوقاً لؤلفراد فيجوز سحبها وإل
حىت ولو توّلدت عنو حقوق للغَت السليم اللييب ذىب أبعد من ذلك دلا أجاز سحب القرار الفردي 

بشرط موافقتو على ىذا السحب وىو ما قضت بو احملكمة العليا أبن ))من ادلسّلم بو فقهًا وقضاًء أن 
أنشأت حقًا مكتسبًا لفرد من األفراد، وذلك  القرارات اإلدارية الفردية السليمة ال جيوز سحبها مىت ما

ألن ادلراكز اخلاصة اليت تنشأ من القرارات الفردية تطبيقاً لقواعد تنظيمية سليمة ال ميكن ادلساس هبا أو 
 . (1)تعديلها إال برضا من نشأت لصاحلهم((

السليمة ارات اإلدارية ولكن السؤال الذي يطرح يف ىذا اجملال ىو ما ادلقصود ابحلقوق ادلكتسبة يف القر 
 اليت ال جيوز ادلساس هبا سحباً أو إلغاًء؟

يف ىذا اجملال يسهب الفقو يف بيان ذلك بقولو أبن فكرة القرار اإلداري الذي يوّلد حقًا ال يقصد هبا 
احلق الشخصي ابدلعٌت الدقيق؛ ألن استقرار األوامر اإلدارية ادلشروعة ينطبق على القرارات الشخصية 

ا، فليست كل ميزة يستمدىا األفراد من القرارات اإلدارية تكفي إلضفاء صفة الثبات على القرار وغَتى
اإلداري السليم، وابلتايل فليس ىناك معيار زلدد وقاطع لتحديد قرارات بعينها تقيد حرية اإلدارة يف 

ية السليمة توّلد حقاً، اإلهناء ذباىها، وإمنا ينبغي إعمال قاعدة قانونية مفادىا ))أن القرارات الفرد
وتستقر دبجرد صدورىا وال خيرج عن ىذه القاعدة سوى أنواع خاصة من القرارات وعلى سبيل 
االستثناء ابعتبارىا زبول ادلخاطب هبا منفعة ال ربول دون اإلدارة يف إهنائها مىت رأت مصلحة يف 

                                                 
 27، ص4،  3ع  25، م.م.ع، س13/1/1991ق الصادر بتاريخ  8/37حكم احملكمة العليا الليبية، طعن إداري رقم  (1)
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ن القرارات الفردية السليمة اليت ال جيوز ادلساس هبا ىي كن احملكمة العليا الليبية حددت أ، ول(1)ذلك((
تلك اليت تولد حقوقا من قرار صادر استنادا على سلطة تقديرية أما اذا كان احلق متولدا من قرار فردي 
سليم انشئ عن سلطة مقيدة فيجوز إهناؤه وقضت يف ىذا أبن ))عبلقة ادلوظفُت ابإلدارة ليست عبلقة 

ية وأنو من فاق الطرفُت وإمنا ىي عبلقة الئحية تنظمها القوانُت واللوائح والنظم السار تعاقدية ُيكمها ات
ن تكون تلك القرارات منشئة مراكز سبة من القرارات الفردية مشروط أبن التمسك ابحلقوق ادلكتادلقرر أ

ة دبقتضى قانونية ألصحاب الشأن فيها وصادرة يف حدود السلطة التقديرية ادلخولة للجهات اإلداري
القواعد القانونية أما اذا كانت تلك القرارات ليست إال تطبيقا لقواعد آمرة مقيدة تنعدم فيها سلطة 

نو ال يكون شبة قرار إداري منشئ دلركز قانوين وإمنا يكون تقديرية من حيث ادلنح أو ادلنع فإاإلدارة ال
 .(2)دة القانونية مباشرة ...(ن يستمد من القاعرد تنفيذ وتقرير للحق الذي جيب أالقرار رل

من قبل اإلدارة ال يكون إال من قبل قاضي ادلوضوع، السليم وابلتايل فإن مشروعية إهناء القرار اإلداري 
يف ربديد  (3)والذي لو أن يكيف القرار وفقاً دلا يًتاءى لو من تطبيق للقاعدة السابقة. وقد اجتهد الفقو

ت الفردية السليمة اليت جيوز إهناؤىا )ابلسحب أو اإللغاء(، وىذه حاالت ميكن معها بيان بعض القرارا
 احلاالت ىي:

 .القرارات اليت زبول ادلخاطب هبا رخصة دون أن ربملو أي التزام أو عبء.1
.القرارات اليت تنشئ وضعًا وقتياً، وابلتايل فهذه الوضعية الوقتية سبنح اإلدارة حق الرجوع عن ىذا 2

 أي وقت ودون التقيد أبي مدة أو ضابط سوى ضابط ادلصلحة العامة.القرار وإهنائو يف 
ق أبنو ))مىت كان إذن  3/21ويف ىذا اإلطار قضت احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  

البلدية للطاعن ابستعمال ادلقصف وىو استعمال خاص دلال عام قد مّت يف صورة ترخيص أي أمر 
ا وليس يف صورة عقد، فإن الًتخيص ادلمنوح يف ىذه احلالة إمنا ىو ترخيص صادر يف اإلدارة دبفردى

عارض تتمتع اإلدارة ابلنسبة لو بسلطة واسعة وذلا أن تسحبو يف أي وقت بناًء على مقتضيات الصاحل 
العام ودون أن تكون ملزمة أبي تعويض كما أهنا تفيد منحو بشروط يلتزم ادلنتفع ابحًتامها وسلطة 

                                                 
 وما بعدىا. 668د.الطماوي ـ مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .72،ص2،م.م.ع،أ/ج21/01/1961ق الصادر بتاريخ 16/6حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  (2)
 نفس ادلرجع (3)
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يف سحب الًتخيص ال تعدو أن تكون سلطة تقديرية سبارسها ربت رقابة القضاء من حيث  اإلدارة
 .(1)((التأكد من قيام دواعي الصاحل العام

فكل قرار صادر من اإلدارة وكان حبكم طبيعتو مؤقتًا جيوز لئلدارة إهناءه ومنها قرارات الندب واإلعارة 
ق والصادر جبلسة  6لسنة  15زلكمة استئناف بنغازي يف الدعوى اإلدارية رقم  ومن ىذا ما قضت بو

فيما سبق أن ادلركز القانوين الذي يتضرر منو الطاعن وىو إهناء ...م أبن ))وحيث إن 24/2/1979
ندبو لوظيفة األمُت ادلساعد للشؤون الصحية، إمنا نشأ مباشرة من قانون اخلدمة ادلدنية، وىو عمل من 

 قات سلطة اإلدارة.إطبل
فالندب ىو بطبيعتو القيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى ويظل يتجدد تلقائيًا حىت تقرر جهة اإلدارة عدم 
ذبديده، وإهناء الندب ال خيتص القضاء اإلداري بطلب إلغائو خلروجو من ادلسائل احملددة اليت نصت 

قرار الندب بطبيعتو من اإلجراءات  ذلك ألن، ...1971لسنة  88من قانون  عليها ادلدة الثانية
الوقتية حىت ولو ذبدد سنواًي صراحة أو ضمناً، ويكون عرضة لئللغاء يف أي وقت من جهة اإلدارة 
حسب الصبلحيات ادلعطاة ذلا دبوجب القانون ودون قيد حبسب تنظيم العمل واحتياجاتو، األمر الذي 

 . (2)دائرة القضاء اإلداري(( جيعل قرار إهنائو هبذه ادلثابة خارجاً عن اختصاص
.القرارات ذات الصبغة غَت التنفيذية/ فهذه القرارات تعترب قرارات سبهيدية غَت هنائية وابلتايل فهي ال 3

وعليو فيجوز لئلدارة سحبها  ترتب أثرًا بذاهتا يف مواجهة األفراد وال يًتتب عليها أي حقوق مكتسبة،
أو إلغاؤىا دون أن تتقيد بشرط أو ميعاد زلدد وال زبضع لضابط ادليعاد ادلقرر لسحب أو إلغاء 

ق 19/7رقم  اليو احملكمة العليا يف حكمها يف الطعن اإلداريأشارت إالقرارات اإلدارية، وىو ما 
 ن الطعن القضائي ال يقبل إال يفأإلداري ادلقرر يف فقو القانون ا ن كان منإوالذي جاء فيو )إنو و 

ن الطعن فيو إألعمال التمهيدية أو التحضَتية فذا كان القرار من قبيل اإنو مع ذلك أالقرار النهائي إال 
يكون مقبوال اذا ما صدر القرار النهائي ادلبٍت على القرار التمهيدي أو التحضَتي ادلطعون فيو قبل 

 .(3)احلكم يف الدعوى((

                                                 
 57، ص2، ع11، م.م.ع، س13/2/1975ق الصادر يف  21/ 3حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم (1)
 420،419نقبلً عن د.دمحم عبدهللا احلراري ـ مرجع سبق ذكره، ص (2)
. 148/أ، ص2، م.م.ع، ج24/03/1962ق والصادر بتاريخ 19/7حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن االدراي رقم  (3)

 الباحث فيمبادئ احملكمة العليا،االصدار االول.
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.القرارات ادلتعلقة بتأديب ادلوظف العام/ اتفق الفقو والقضاء اللييب وادلقارن على أن لئلدارة إهناء 4
قراراهتا اإلدارية السليمة إذا ما تعلقت بتأديب ادلوظف العام، ويفسر ىذا االستثناء على جواز إهناء 

 .(1)الشفقةالقرار التأدييب للموظف العام ابلرغم من سبلمتو على مبدأ العدالة و 
القرار الصادر بفصل ادلدعي مل تتعلق بو اء اإلداري ادلصري أبن ))...ويف ىذا قضت زلكمة القض

مصلحة ألحد األفراد كما أنو مل يتولد عنو جلهة اإلدارة مركز ذايت ميتنع عليها سحب ىذا القرار إذا 
وم بضابطُت أحدمها موضوعي ، ولكن وجب التنبيو إىل أن ىذا االستثناء زلك(2)رأت عدم مشروعيتو((

 واآلخر زمٍت.
 الضابط األول:

الضابط ادلوضوعي وىو يتعلق بكون القرار التأدييب السليم مل يرتب مركزًا قانونيًا للغَت كأن تقوم اإلدارة 
بتعيُت موظف آخر بداًل عن ادلوظف ادلفصول، ذلك أن مبدأ العدالة والشفقة غَت متوفر، فليس من 

 فصل ادلوظف ادلعُت حديثاً من أجل إرجاع موظف آخر مفصول.العدالة أن يتم 
 الضابط الزمين :الضابط الثاين: 

 :(3)يف ىذا الشأن مييز القضاء بُت أمرين
للغَت، فقد استقر القضاء والفقو  األول/ ابلنسبة للقرارات التأديبية السليمة اليت يتولد عنها حقوق

مدة الستُت يوماً، ويرى البعض أن ذلك راجع إىل كون  ادلصري على أنو جيوز لئلدارة سحبها خبلل
احلقوق اليت تنشأ خبلل ىذه الفًتة ىي من احلقوق االحتمالية وال تتصف ابلنهائية إال بعد فوات 

 .(4)ادليعاد
ولعلنا يف ىذه اجلزئية نرى أن القضاء ادلصري والفقو قد جانبو الصواب ذلك أن العربة يف ربصن القرار 

من  السليم الذي يولد حقًا للغَت مًتتب على أمرين: سبلمة القرار ابعتباره متوافق مع مبدأ ادلشروعية
ر احلقوق احتمالية أمر غَت ، مث إن اعتبامن جهة اخرى ، وحقوق الغَت اليت اقًتنت هبذه السبلمةجهة

                                                 
 628، د. دمحم احلراري، مرجع سبق ذكره، ص660د. دمحم الطماوي، نظرية القرارات اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص (1)
ضوابط مشروعية  ، نقبًل عن: دمحم ماىر أبوالعينُت،233، ص11، س25/2/1957ل يف جلسة  956حكم احملكمة ق  (2)

 .468القرارات اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص
 نفس ادلرجع. (3)
 نفس ادلرجع السابق. (4)



 سلطة اإلدارة يف إهناء القرارات اإلدارية السليمة                       تاسعالعدد ال -البحوث األكادميية جملة 

543 

 

مقبول ذلك أنو وطادلا صدر القرار هنائياً وكان سليماً يف أصلو فكل ما تعلق بو أخذ حكمو، واالستثناء 
 وىو جواز السحب ىو األمر احملتمل وليس العكس.

رات اثنياً: ابلنسبة لقرارات فصل ادلوظفُت السليمة واليت ال يًتتب عليها حقوق لآلخرين، فهذه القرا
ووفقًا دلا استقر عليو الفقو والقضاء جيوز سحبها وإهناؤىا يف أي وقت ودون التقيد دبيعاد وذلك دلا 

 سبق القول فيو من اعتبارات العدالة والشفقة.
االستثناءات ابلنسبة للقرارات السليمة واليت جيوز إهناؤىا برغم سبلمتها ودون التقيد دبيعاد، ىي ىذه 

ىذه االستثناءات وينبٍت ىذا الرأي على اعتبارات تتعلق دبمارسة  -وحبق–نتقد ي (1)ولكن بعض الفقو
االختصاصات اإلدارية يف حدود القانون، وأن شلارسة االختصاص إمنا تكون ابلنسبة إىل ادلستقبل، 
إضافًة إىل اخلشية من احملسوبية أبن جييء يف أي وقت من األوقات رئيس إداري أو ىيأة إدارية تكون 

وجهة نظر معينة؛ ومن مثَّ فإن الرأي الذي نرجحو ىو عدم إابحة الرجعية يف ىذه احلاالت إال يف  ذلا
أضيق احلدود، ويكفي إلصبلح اآلاثر اليت تًتتب على القرار ادلراد سحبو إصدار قرار جديد وفقاً 

ىذا الرأي على فتوى لؤلوضاع القانونية السليمة. وأبثر مبتدأ يف احلاالت اليت جيوز فيها ذلك، واستند 
أبنو ))ال جيوز سحب القرارات التأديبية  19/6/1955اجلمعية العمومية للقسم االستشاري يف 

الصادرة من الرؤساء ))فمشروعية سحب القرارات التأديبية اليت تصدر من وكبلء الوزارات ورؤساء 
ويقتضي ذلك أن يكون ادلصاحل تقوم أساسًا على سبكُت جهة اإلدارة من تصحيح خطأ وقعت فيو، 

القرار ادلراد سحبو قد صدر سلالفًا للقانون، أما إذا قام اجلزاء التأدييب على أسباب صحيحة مستوفياً 
شرائطو القانونية، فإنو ميتنع على جهة اإلدارة أن تنال منو سواء ابلسحب أم ابلتعديل النتفاء العلة اليت 

حًتامًا للقرار، واستقراراً لؤلوضاع وربقيقًا للمصلحة شرعت من أجلها قواعد السحب والتنظيم وذلك ا
 .(2)العامة اليت تتطلب أن يكون اجلزاء التأدييب زجراً دلن وقعت عليو، وغَته لغَته من ادلوظفُت((

 املطلب الثاين/ إهناء القرارات السليمة الالئحية
عن : قواعد قانونية عامة رلردة، ، ذلك أهنا عبارة اللوائح وبرغم كوهنا ربتوي على قواعد عامة ورلردة

إال أن القضاء استقر على  ،(3)تصدرىا عادة ىيئات السلطة التنفيذية لغرض تنفيذ القوانُت أصبل

                                                 
 .658سليمان الطماوي، نظرية القرارات اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 نقبل عن الطماوي، نفس ادلرجع السابق. (2)
 .56،ص3،1982م(،ط-)ب دراسة مقارنة، د. صبيح بشَت مسكوين، مبادئ القانون اإلداري اللييب، (3)
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 15/46اعتبارىا نوعاً من القرارات اإلدارية، وىو ما أكده قضاء احملكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم 
))دلا كانت ادلادة الثامنة من القانون رقم والذي جاء فيو  19/1/2003ق والصادر بتاريخ 

بشأن القضاء اإلداري قد حددت ميعاد الطعن يف القرارات اإلدارية بستُت يوماً من اتريخ  88/1971
وكان من ادلستقر عليو يف  ،ومل تفرق بُت قرار إداري وآخر ،أو إعبلن صاحب الشأن بو ،نشر القرار

الفقو والقضاء اإلداريُت أن اللوائح ال يقبل الطعن فيها إال خبلل ادلدة احملددة للطعن يف القرارات 
: األوىل إذا أصدر قانون جديد أصبحت معها البلئحة سلالفة ُتوال يستثٌت من ذلك إال حالت ،اإلدارية

 .(1)إصدار البلئحة((لو، والثانية إذا تغَتت الظروف اليت دعت إىل 
ىذه اللوائح وابلرغم من أهنا تعترب قرارات إدارية إال أهنا زبتلف عن القرارات الفردية بكوهنا ونظراً 
لطبيعتها فهي تولد قواعد عامة رلردة ال زبول األفراد وال سبنحهم أية حقوق إال يف حالة تطبيق البلئحة 

 تطبيقاً فردايً عليهم.
اللوائح شلا جييزه القضاء والفقو، ولكن وجب التمييز ىنا بُت أمرين ابلنسبة لطرق وعليو فإن إهناء ىذه 

 :(2)اإلهناء
: اتفق الفقو والقضاء أبن سحب اللوائح كأصل عاٍم غَت جائز ابعتباره يف حالة السحب/األوىل 

 :يتضمن إعداماً للقرار أبثر رجعي ويف ىذا اإلطار وجب التمييز يف ىذا اجملال بُت أمرين
أن تكون البلئحة قد طبقت يف مواجهة أحد األفراد وترتب على ىذا التطبيق حقوقاً أو مراكز  األول:

قانونية سليمة، ويف ىذه احلالة ال جيوز سحب البلئحة ألن السحب سيًتتب عليو إلغاء أي تصّرف 
تبار القرارات سيصبح يف حكم العدم، وىو ما ال جيوز ابعابعتباره قانوين مستند على ىذه البلئحة 

 .كأصل عام  السليمة الفردية ال جيوز، وكما سبق البيان سحبها أو إلغاؤىا

                                                 
، ويف ىذا 68، ص 38،  37، م.م.ع، س14/1/2003ق بتاريخ  46/ 15حكم احملكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم  (1)

االطار عرفها بعض من الفقو ادلصري أبهنا )قرارات إدارية تنشئ قواعد قانونية عامة ورلردة وملزمة تنطبق على عدد غَت زلدد من 
احلبلت واألفراد(، انظر د.سامي صبال الدين، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة البلئحية، رسالة دكتوراه ""اللوائح اإلدارية 

 .16ت(،ص-ط(، )ب-، منشأة ادلعارف، )ب1981وضمان الرقابة القضائية""، جامعة اإلسكندرية، مارس 
 .663د. سليمان الطماوي، مرجع سابق ذكره، ص (2)
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أال تكون البلئحة قد طبقت ويف ىذه احلالة فإن سحبها ال فائدة منو وذلك لعدم ترتب أي  الثاين:
ء من مراكز قانونية خاصة ابالستثناء على ىذه البلئحة، وعليو يف ىذه احلالة يتفق السحب واإللغا

 حيث األثر.
وعلى ىذا األساس استقر الفقو والقضاء على عدم جواز سحب القرارات البلئحية السليمة يف أي 

ن استبداذلا مقصور ة يف تعديل اللوائح السليمة كما أويكون يف ادلقابل حق اإلدار  حال من األحوال
 .على ادلستقبل وال ينسحب على ادلاضي

عن اإللغاء فإنو تصرف إداري ينهي آاثر القرارات اإلدارية ابلنسبة  : كما ىو معروفاثنياً: اإللغاء
يًتتب عليو إعدام آاثر البلئحة ابلنسبة  السليم للمستقبل، وعلى ىذا األساس فإن إلغاء القرار البلئحي

للمستقبل دون ادلاضي، وعلى ىذا األساس فإن إلغاء البلئحة ال يثَت أية إشكالية، بل إن اإلدارة ومن 
؛ السليمة ب مسايرة التغَتات ادلتسارعة يف العمل اإلداري ذلا احلق يف تعديل وإلغاء القرارات البلئحيةاب

ألن ىذه القرارات تنشئ مراكز قانونية عامة ورلردة، ولكن وجب التنبيو ىنا أن إلغاء القرارات البلئحية 
يكبل اإلدارة من أي تصّرف يقتصر أثره على ادلستقبل فقط دون مساس ابدلاضي، والقول بغَت ذلك 

ضرورة التطوير ومسايرة التغَتات، ويفسر البعض ذلك أبن نشأة القرار ىي مولده وإلغاءه ىو  يوتدعو إل
هنايتو، فاآلاثر الناشئة بُت النشأة واإللغاء تظل سليمة ويقتصر أثر اإللغاء على إىدار آاثر القرار 

فرد الطبيعي اليت تبدأ دبولده وتنتهي بوفاتو، فاألعمال اليت ابلنسبة للمستقبل فقط، ويف ىذا شبو حبياة ال
نو )ذبب لس الدولة ادلصري أبويف ىذا االطار قضى رل .(1)سبت يف حياتو تظل سليمة وال غبار عليها

فبينما جيوز تغيَت األوىل يف كل وقت حبيث  التفرقة بُت ادلراكز القانونية العامة وادلراكز القانونية الذاتية،
لثانية إال بنص خاص، ذلك نو ال جيوز ادلساس ابون أو القرار التنظيمي اجلديد، فإيسري عليها القان

يف  ...جيوز تغيَتىا ظيمية ربكمها القوانُت واللوائحن كانت عبلقة ادلوظف ابحلكومة ىي عبلقة تنألنو وإ
 يف حقو مركزا قانونيا ذاتيا، ذا كان ادلوظف قد اكتسب النظام القدًنأنو إ كل وقت ابلتنظيم القدًن، إال

نو جيوز ادلساس بو ابلتنظيم اجلديد، إذ ىذا ال جيوز إال بقانون  ينص صراحة على سراينو أبثر فإ
ىل ذات ادلعٌت ذىبت احملكمة العليا الليبية يف حكم ذلا خبصوص عبلقة ادلوظف العام ، وإ(2)رجعي(

ارة حيث قضت أبن )عبلقة ادلوظفُت ابإلدارة ليست عبلقة تعاقدية ُيكمها اتفاق الطرفُت وإمنا ابإلد
                                                 

 .590، ص1982د. حسٍت درويش، هناية القرار اإلداري عن طريق القضاء، رسالة دكتوراه، جامعة عُت مشس،  (1)
 .664،665نقبل د. سليمان الطماوي، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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سبة ن التمسك ابحلقوق ادلكتوانُت واللوائح والنظم السارية وإنو من ادلقرر أىي عبلقة الئحية تنظمها الق
صحاب الشأن فيها ن تكون تلك القرارات منشئة دلراكز قانونية ألمن القرارات الفردية مشروط أب

وصادرة يف حدود السلطة التقديرية ادلخولة للجهات اإلدارية دبقتضى القواعد القانونية أما اذا كانت 
تقديرية من حيث ادلنح تلك القرارات ليست إال تطبيقا لقواعد آمرة مقيدة تنعدم فيها سلطة اإلدارة ال

رد تنفيذ وتقرير للحق الذي ين وإمنا يكون القرار رلنو ال يكون شبة قرار إداري منشئ دلركز قانو أو ادلنع فإ
على اإلدارة إن ىي طرحت قراراهتا اليت من  بلن يستمد من القاعدة القانونية مباشرة ومن مث فجيب أ

ذ ليس ىناك حق مكتسب يف الفتها للقاعدة واجبة االتباع، إىذا القبيل يف أي وقت مىت استبان ذلا سل
 .(1)هات اإلدارية ادلساس بو(ىذه احلالة ميتنع على اجل

ابالستناد على ما سبق ميكن القول أبن القرارات البلئحية السليمة واليت تنشئ مراكز عامة ميكن لئلدارة 
إلغاءىا أو تعديلها يف أي وقت ودون قيد زمٍت زلدد وفقًا دلقتضيات الصاحل العام ومبدأ قابلية ادلرافق 

تم ذلك بقرار الئحي شلاثل ومن ذات السلطة اليت أصدرتو، وتبقى على أن ي ،العامة للتعديل والتغيَت
، ولكن اإلدارة ال سبلك أبي (2)آلاثرىا انفذة ومنتجةالقرارات الفردية اليت ازبذت استنادًا للقرار ادللغي 

 حال من األحوال سحب القرار البلئحي؛ ألن ذلك يًتتب عليو إهناء أي وجود للقرار اإلداري.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .72،ص2، م.م.ع، السنةأ،ج21/01/1961ق الصادر بتاريخ 16/6حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  (1)
 .251دمحم اخلبليلة، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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 املبحث الثاين/ سلطة اإلدارة يف إهناء القرارات السليمة ابلنظر لتغري الظروف القانونية
من ادلسّلم بو قانوانً أن مشروعية القرار اإلداري تكون إذا ما صدر القرار تطبيقاً جملموع القواعد القانونية 

اليت زبضع ذلا الدولة احلديثة القائمة وقت صدور القرار دبختلف مسمياهتا وتدرجاهتا، فقاعدة ادلشروعية 
، وذلذا جيب أن يكون القرار اإلداري مطابقاً األعلىللتشريع  األدىنتؤدي إىل ضرورة خضوع التشريع 

 .(1)وابستمرار للتشريعات النافذة ليس فقط عند صدور القرار بل حىت تلك البلحقة لصدوره
قواعد القانونية النافذة وقت صدوره بل إنو يتأثر واستناداً على ذلك فإن القرار اإلداري ال يتأثر فقط ابل

أيضًا ابلتغَتات القانونية اليت ربدث يف ادلستقبل وسبس ابلقرار اإلداري، ولكن ما ادلقصود ابلقواعد 
 القانونية اليت يرد يف شأهنا التغيَت ويتأثر بذلك القرار اإلداري؟

 على منهاملطلب األول/ إهناء القرار لتعارضه مع التشريعات األ
وكما سبق  واليت تقضيإن القرار اإلداري وأايا كان نوعو جيب أن يلتزم دببدأ تدرج القواعد القانونية 

القول ابحًتام األدىن لؤلعلى، وابلتايل فإن أي سلالفة لذلك يًتتب عليها عدم مشروعية القرار، ويف ىذا 
ادلبدأ أبن ))للتشريع يف الدولة ثبلث قضت احملكمة العليا خبصوص األثر ادلًتتب على سلالفة ىذا 

درجات ميثل التشريع األساسي فيها ادلقام األعلى، ويتلوه يف ادلرتبة التشريع العادي أو الرئيسي وىو ما 
يُعرف ابلقانون، مث أييت التشريع الفرعي وىو ما ُيسمى ابللوائح من تنفيذية وتنظيمية ولوائح ضبط يف 

رج بُت التشريعات يف القوة يقتضي خضوع األدىن منها لؤلعلى؛ ذلك أن كل ادلرتبة األدىن وأن ىذا التد
تشريع يستمد قوتو من مطابقتو  لقواعد التشريع الذي يعلوه، فإن صدر سلالفاً ألحكامو عد ما ورد فيو 
من سلالفة الغياً، فالتشريع العادي ـ أي القانون ـ جيب أال يعارض التشريع األساسي والتشريع الفرعي 
أو البلئحي ينبغي أال خيالف القانون وإنو كما ال ُيق للتشريع األدىن أن يتضمن من األحكام ما 
خيالف التشريع الذي يعلوه ال ُيق لو أيضًا أن أييت دبا يقيد مطلق ذلك التشريع أو خيصص عامو أو 

لقابلية للتطبيق دلا يضع استثناًء عليو، أو ينسخ حكماً ورد فيو فإن تضمن شيئاً من ذلك كانت القوة وا
يرد ابلتشريع األعلى دون إعطاء أي قوة قانونية دلا ُيويو التشريع األدىن من أوجو ادلعارضة أو ادلخالفة 

 .(2)أو التقييد أو اإلطبلق((

                                                 
 .215، ص2011زلمود ضبدي عباس عطية، أثر تغيَت الظروف يف القرار اإلداري والطعن فيو، دار أبواجملد للطباعة، القاىرة،  (1)
 ،2ـ 1، ع24، م.م.ع، س4/2/1986ق الصادر بتاريخ  45/31رقم  اجلنائيحكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن  (2)

 .198ص
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ودلا كان األمر أن القرار اإلداري تتحدد مشروعيتو بلحظة صدوره وصَتورتو هنائياً، فإنو كأصل عام ال 
عد ادلشروعية واليت صدر القرار اإلداري استناداً عليها على ما رتبو القرار اإلداري من آاثر يؤثر تغيَت قوا

، وعلى ىذا األساس فإن القاعدة مستقرة (1)يف ادلاضي، فبل يقوم ىذا التغيَت سببًا إلبطال تلك اآلاثر
جلديد النص على على أن صدور قانون جديد ال يؤثر على شرعية قرار سابق إال إذا تضمن القانون ا

 عليو. استندالقرار ماألثر الرجعي وحالة كون القرار مستمراً أو إذا أبطل القانون الذي صدر 
 النص على رجعية تطبيق نصوص القانون .1

إذا كانت القاعدة العامة وكما سبق األمر فإن اإلدارة وابلنسبة للقرارات اإلدارية السليمة ال تستطيع 
دبجرد صدورىا وصَتورهتا هنائية، إال إن صدور تشريع جديد وينص فيو على إهنائها ابعتبارىا تتحصن 

رجعية تطبيق أحكامو يًتتب عليو اعتبار كافة القرارات اإلدارية الصادرة بناًء على التشريع القدًن غَت 
يف ىذا اإلطار أن على اإلدارة أن تقوم  (2)مشروعة لتعارضها مع أحكام التشريع اجلديد، ويرى الفقو

بسحبها لتصبح متفقة مع أحكام التشريع اجلديد وذلك خبلل ستُت يومًا من اتريخ نشر القانون 
اجلديد، ىذا القول الفقهي يف الواقع مؤيَّد بقضاء احملكمة العليا الليبية، واليت قضت يف الطعن اإلداري 

بتعديل التاريخ الذي  8/8/1972لس قيادة الثورة بتاريخ ق أبن ))صدور قرار من رل 22/ 14رقم 
بداًل من  21/7/1970يتخذ أساسًا لبلعتداد ابلتصرفات الصادرة من اإليطاليُت وجعلو يوم 

والنص على العمل بو اعتباراً من اتريخ العمل بقرار رللس قيادة الثورة الصادر بتاريخ  20/11/1969
قرار إداري صادر بعدم االعتداد ابلتصرف استناداً إىل أنو مل من شأنو أن يصبح كل  19/11/1971

سلالفاً للقانون إعمااًل لؤلثر الرجعي للتشريع اجلديد ولو كان  20/11/1969يثبت يف زلرر رمسي قبل 
القرار اإلداري قد صدر قبل العمل ابلتشريع اجلديد وينفتح للمستفيد من أحكامو ميعاد جديد للتظلم 

قد صدر حكم هنائي برفض دعواه فإن حجية ىذا احلكم ال سبنع من ذبديد الدعوى  منو، وإذا كان
استنادًا إىل التشريع اجلديد ادلعّدل للتشريع السابق والذي أنشأ سببًا جديدًا للدعوى مل يكن مقررًا من 

قتضى قبل، وللقضاء اإلداري أن يسلط رقابتو على القرار ادلطعون فيو مىت أصبح سلالفًا للقانون دب
التشريع اجلديد، كما جيب على اجلهة اإلدارية أن تبادر إىل سحبو وذلك ألن التشريع اجلديد الذي 
يقوم على أساس قانوين مغاير للتشريع القدًن من شأنو أن ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا للمتصرف إليو مل 

                                                 
 .224دمحم ضبدي عطية، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .631د. دمحم احلراري ، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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لس قيادة الثورة الصادر يف يكن مقررًا لو من قبل دبا جيعل لدعواه سببًا جديدًا مصدره قرار رل
 .(1)ادلشار إليو أعبله والذي يسري أبثر رجعي(( 8/8/1972

سواًء كانت فردية أم الئحية، وىذا األمر يستند على  السليمةىذا احلكم ينطبق على صبيع القرارات 
أي قانون القاعدة ادلستقرة يف الفقو والقضاء وىي قاعدة تدرج القواعد القانونية، فبل يتصور أن ينص 

على سراينو أبثر رجعي وتبقى القرارات ادلخالفة لو سارية، فادلشرع وبتدخلو ونصو على السراين أبثر 
رجعي يهدف إىل تصحيح أوضاع مراكز قانونية معينة، وابلتايل فعدم إعمال الرجعية ال ُيقق ىدف 

 ادلشرع، وىنا من وجهة نظران تكمن األسباب وراء ما تضمنو احلكم السابق.
 .التعارض بني القرار وتشريع الحق2

قد تصدر اإلدارة قرارات إدارية يستمر تنفيذىا فًتة من الزمن وال تنتهي دبجرد القيام بتطبيق أحكامها، 
البلئحية واليت تتضمن قواعد قانونية عامة، يتم تطبيقها على ىي القرارات ومن أبرز ىذه القرارات 

يستمر العمل هبا فًتة من الزمن، وابلتايل فاستمراريتها مرىونة  حاالت زلددة، ىذه اللوائح دائمًا ما
ليس فقط دبشروعيتها يوم صدورىا بل ابستمرار ىذه ادلشروعية مىت ما ظلت ىذه اللوائح سارية، وعليو 
فإن أي تغيَت يف قواعد ادلشروعية يًتتب عليو ابلضرورة تغيَت يف القواعد اليت تتضمنها اللوائح سواًء كان 

التغيَت ابإللغاء الكلي أو التعديل اجلزئي، وىو ما أشارت إليو احملكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم  ىذا
ق والذي جاء فيو أبنو ))إذا ما نص ادلشرّع يف قانوٍن ما على حكم موضوعي كشرط ارباد  3/18

اليت صدرت تنفيذًا ذلذا  طبيعة الوظيفة اليت ينقل منها وطبيعة الوظيفة اليت ينقل ذلا مث أوردت البلئحة
القانون ىذا الشرط مث بدا للمشرّع بعد ذلك تغيَت أحكام ىذا القانون فاستبدل بو قانواًن جديداً 
وأسقط منو ىذا الشرط قصداً، سقط ابلتبعية ىذا الشرط من البلئحة إذ أن اللوائح التنفيذية تستمد 

همة اللوائح تنظيم وتنفيذ األحكام ادلوضوعية اليت قوهتا التشريعية من تفويض ادلشرّع من القانون وألن م
 شرعها الشارع ال ابتداع األحكام وذلك تطبيقاً لنظرية تدرج التشريعات من حيث قوهتا.

احتاط لؤلمر ومل  64لسنة  19ىذا فضبًل عن أن ادلشرّع عند إصدار قانون اخلدمة ادلدنية  اجلديد رقم 
يف قانون اإلصدار على أنو إىل أن يتم وضع لوائح جديدة  يًتكو للبحث واالجتهاد بل نّص صراحة

                                                 
، 3، ع13، م.م.ع، س16/12/1976ق الصادر بتاريخ  14/22حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  (1)

 .49ص
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لتنفيذ ىذا القانون يستمر العمل ابللوائح القائمة وقت صدوره ابلقدر الذي ال تتعارض فيو مع 
 .(1)أحكامو((

ولكن ينبغي اإلشارة ىنا إىل أن ىذه احلالة وىذا التغيَت ال ينتج أثره إال ابلنسبة للمراكز واحلقوق 
للمستقبل دون أن ميس ىذا التغيَت ابدلراكز واحلقوق ادلكتسبة يف ادلاضي، ذلك أن احلقوق ابلنسبة 

ادلكتسبة سبت يف ظل وجود نص الئحي مشروع، وال يغَت من ذلك إال إذا احتوى النص 
التشريعي)القانون( على ما يشَت إىل سراينو أبثر رجعي وىو ما أكده قضاء احملكمة العليا يف الطعن 

بتو على القرار ادلطعون ن يسلط رقاأقضت فيو أبن))القضاء اإلداري لو ق والذي 37/23ي رقم اإلدار 
ن لك ألن تبادر إىل سحبو ذأديد كما جيب على اجلهة اإلدارية صبح سلالفا للتشريع اجلأفيو مىت 

ن ينشئ مركزا قانونيا جديدا أ مغاير للتشريع القدًن من شأنو التشريع اجلديد يقوم على أساس قانوين
للمتصرف إليو مل يكن مقررا لو من قبل دبا جيعل لدعواه سببا جديدا مصدره التشريع اجلديد والذي 

ر الزراعة كان صحيحا ن قرار وزيأىب إليو إدارة قضااي احلكومة من سرى ابثر رجعي وال حجة فيما تذ
د غدا القرار سلالفا للقانون أعماال لؤلثر نو بصدور التشريع اجلدين ذلك مردود أبعندما صدر أل

عمال القرار اجلديد ال يتطلب تظلما من صاحب الشأن وإمنا اخلطاب يف إالرجعي للتشريع اجلديد و 
اليت عهد إليها القانون موجو إىل صبيع أجهزة الدولة للعمل دبقتضاه ومن بينها وزير الزراعة واللجان 

ثبت نو مل يأم االعتداد ابلتصرف استنادا إىل ر الزراعة ادلطعون فيو بعدذا صدر قرار وزيإادلشرع بتنفيذه و 
نو يكون قد إالقانون وإذ قضى احلكم إبلغائو فنو يكون قد خالف إف 69-11-20يف زلرر رمسي قبل 

 (2)أصاب احلق يف قضائو وهبذا جرى قضاء ىذه احملكمة((
 

 إهناء القرار اإلداري إللغاء السند القانوين قضائيا املطلب الثاين/
ثرىا إىل الغَت وابلتايل ألغاء تكون ذات حجية مطلقة وميتد ن أحكام اإلأمن ادلسلم بو فقها وقضاء 

للتصرفات القانونية الصادرة ابعتبارىا كأن مل تكن، ىذه احلجية أتيت من طبيعة  زوال األثر القانوين
اء تعلقت أحكام اإللغاء ابلقضاء الدستوري يف حال إلغاء قانون غَت دستوري األحكام القضائية سو 

من قبل احملكمة العليا أو يف حالة صدور حكم اإللغاء من قبل القضاء اإلداري خبصوص قرار أو الئحة 
                                                 

 .62، ص1، ع8، م.م.ع، س20/6/1971الصادر بتاريخ  ق 3/18حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  (1)
 .18،ص4،ع13، م.م.ع، س10/03/1977ق الصادر بتاريخ 27/23حكم احملكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم  (2)
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ة غَت مشروعة، ، كل ىذه األحوال يًتتب عليها إزالة اآلاثر ادلًتتبة عليها وىو ما قضى بو قضاء احملكم
العليا الليبية وادلقارن والعلة يف ذلك كون أن إلغاء القواعد القانونية اليت يستند عليها القرار عند صدوره 
يرتب حجية مطلقة تؤدي إلهناء أثر القاعدة القانونية منذ وجودىا وتصبح كأن مل تكن وابلتايل فإن 

ىا إال أهنا وإبلغاء القاعدة ادلستند القرارات اليت صدرت من اإلدارة وإن كانت مشروعة عند بداية صدور 
عليها يف إصدارىا تكون ابلتايل فقدت سند مشروعيتها وتكون ابلتبعية ابطلة وغَت مشروعة، وىذا 
األمر ىو ما استقر عليو القضاء وأكده ومن ذلك ما جاء يف حكم احملكمة اإلدارية العليا ادلصرية يف 

والذي قضت فيو أبن ))احملكمة الدستورية  16/1/1982ق الصادر بتاريخ  22/ 383الطعن رقم 
بعدم  4/3/1978ق "دستورية" جبلستها ادلعقودة يف  8لسنة  3العليا حكمت يف القضية رقم 

بتنظيم الرقابة على عمليات النقد معدلة  1947لسنة  80دستورية ادلادة التاسعة من القانون رقم 
نو يف حالة عدم اإلذن يف رفع الدعوى جيوز أ فيما نصت عليو من 1953لسنة  111ابلقانون رقم 

من  11لوزير ادلالية أو دلندوبة مصادرة ادلبلغ موضوع ادلخالفة وذلك اعتبارا من اتريخ نفاذ الدستور يف 
ن اإلدارة العامة للنقد قد صادرت ادلبالغ ادلضبوطة أنو قد ثبت إوحيث ، ...1971سبتمرب سنة 

وقد  ،1947لسنة  80ة من القانون رقم قتضى أحكام ادلادة التاسعاستنادا إىل السلطات ادلخولة دب
نو يف أتاسعة يف خصوصية ما نصت عليو من قضت احملكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ادلادة ال

حالة عدم اإلذن برفع الدعوى جيوز لوزير ادلالية أو دلندوبو مصادرة ادلبلغ موضوع ادلخالفة وذلك اعتبارا 
 . 1971سبتمرب  11نفاذ الدستور يف من اتريخ 

قد ىوى فاقدا ألساسو ورلردا من  20/5/1972لذلك يكون القرار زلل الطعن وقد صدر يف 
ن أدلبالغ اليت ضبطت مع الطاعن بعد مقوماتو حيث ال سند لئلدارة فيما سبادت إليو من مصادرة ا

ويكون قرارىا يف ظل  11/9/1971بارا من زالت الصفة التشريعية للمادة التاسعة يف احلدود ادلبينة اعت
ن )ادلصادرة العامة لؤلموال زلظورة وال أواليت تنص على 1971من دستور  36 العمل أبحكام ادلادة

م حيث ذبوز ادلصادرة اخلاصة إال حبكم قضائي( قد انطوى على غصب السلطة واحندر إىل مرتبة العد
ن تتقيد ابدلواعيد ادلقررة إلقامة دعوى أسبتد إليو الرقابة القضائية دون ن أال حصانة وال عاصم من 

عمال ىذه القاعدة ابلنسبة جلواز إهناء القرارات اإلدارية سواء كان القرار فرداي إ، ويستوي يف (1)اإللغاء(

                                                 
ق نقبل عن زلمود ضبدي عطية، مرجع سبق ذكره،  22لسنة  383حكم احملكمة اإلدارية العليا ادلصرية يف الطعن رقم  (1)

 .285ص
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ادللغي أو ن القاعدة سبتد كذلك إىل وجوب سحب القرارات الفردية ادلًتتبة على القرار إأم الئحيا، بل 
ذا ما صدر قرار إنو أطار وجب توضيح نده القانوين قضائيا، ويف ىذا اإلادلسحوب استنادا على إلغاء س

ن قيام القضاء إبلغاء القرار إعلى منو يف الدرجة التشريعية، فأداري تبعي استنادا على قرار آخر إ
ن أء يف ىذا اجملال ىو السحب ذلك اًتتب عليو حتما إهناء القرار التبعي، وادلقصود ابإلهنياألصلي س

وابلتايل  ،نو سيًتتب عليو اعتباره كأنو مل يكنإلغي قضائيا أو سحب إداراي فأذا ما إالسند القانوين 
سيًتتب عليو زوال كافة اآلاثر ادلًتتبة عليو واليت منها القرار التبعي والذي ما كان ليكون أو يصدر لوال 

ن السند القانوين قد عدل أو الغي أكان أم قرارا على عكس احلال لو   صدور السند القانوين لو تشريعا
ن الئحة أن اإللغاء ابثر رجعي، فلو فرضنا من اجلهة اليت أصدرتو إال حال كونو تشريعا ونص على سراي

صدرت لتنظيم مسألة قانونية معينة مث صدرت استنادا على ىذه البلئحة العامة عدة لوائح وقرارات 
إبلغاء البلئحة األصلية اليت صدرت ىذه اللوائح  حكمة استنادا على البلئحة العامة، مث صدر فردية تبعي

 والقرارات استنادا عليها فما ىو األثر ادلًتتب على ىذا اإللغاء؟ 
عماال للقاعدة السابقة اليت بيناىا يف ىذا ادلطلب فإنو ميكننا القول أبن القرارات الصادرة استنادا على إ

لوائح مت الغاؤىا دلخالفتها دلبدأ ادلشروعية أي بطبلهنا يرتب ابلتبعية بطبلن اللوائح والقرارات الصادرة 
نو ال يغَت من أطل فهو ابطل، ويف رأينا  على ابن ما بٍتو، وذلك تطبيقا للقاعدة العامة أباستنادا علي
ن بعض القرارات الفردية قد رتبت حقوقا لؤلفراد فهذه احلقوق إمنا استندت على أساس غَت أذلك كون 

تلقاء ذاهتا ن تتدخل من أيكون على اإلدارة يف ىذه احلالة مشروع وابلتايل فهي غَت مشروعة أيضا، و 
ن سحب مثل ىذه القرارات ال ئللغاء طادلا طعن فيها علما أبة لال كانت عرضإلسحب ىذه القرارات و 

يتقيد دبيعاد السُت يوما ادلقررة لسحب القرارات اإلدارية السليمة، فتغَت الظروف القانونية اليت بنيت 
ا قضائيا يقلبها قرارات غَت مشروعة واجب على اإلدارة إهناؤىا ىعليها ىذه القرارات إبلغاء سند

غاء، وىو ما استقر عليو القضاء ادلصري يف كثَت من أحكامو واليت منها، فتوى ابلسحب دون اإلل
ألصل واليت جاء فيها )أن ا 17/11/1963اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الصادرة جبلسة 

ثر سري ابلنسبة للمستقبل وال تسري أبن يقًتن بتاريخ صدورىا حبيث تأيف نفاذ القرارات اإلدارية 
على الوقائع السابقة على صدورىا، احًتاما للمراكز القانونية اليت نشأت قبل ىذا التاريخ، ويرد رجعي 

ثر رجعي ومنها القرارات اليت ناءات فيجوز صدور بعض القرارات أبعلى ىذا األصل بعض االستث



 سلطة اإلدارة يف إهناء القرارات اإلدارية السليمة                       تاسعالعدد ال -البحوث األكادميية جملة 

553 

 

وكذلك حكم  ،(1)تصدر تنفيذا ألحكام صادرة من جهات القضاء اإلداري إبلغاء قرارات إدارية((
ق والذي جاء فيو ))ال اعتداد دبا ينعاه 15/3احملكمة اإلدارية العليا ادلصرية يف الطعن اإلداري رقم

نو دبثابة سحب القرار ادلطعون فيو مت بعد انقضاء ميعاد الستُت إي على القرار ادلطعون فيو بقولو ادلدع
فيو من كل ذي شان، ال اعتداد بذلك ما دام يوما ادلقررة لطلب اإللغاء شلا يشوبو وجيعلو عرضة للطعن 

القرار ادلذكور يف واقع األمر ليس سحبا لقرارات سابقة ابدلعٌت ادلقصود من السحب اإلداري، إمنا قد 
، ويف (2)صدر نزوال على ما قضت بو ىذه احملكمة يف دعاوى عدة شلاثلة فهو تنفيذ ذلذه األحكام(

ن ))سحب القرار اإلداري يًتتب عليو سحب ا ادلصرية أبكمة اإلدارية العليحكم آخر قضت احمل
 .(3)القرارات اإلداري ادلًتتبة عليو بعد مضي ادلواعيد ادلقررة يف ىذا الشأن((

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، نقبل عن ضبدي ايسُت عكاشة،موسوعة 17/11/1963فتوى اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الصادرة جبلسة  (1)

 .1781، ص2010القرار اإلداري يف قضاء رللس الدولة، اجلزء الثاين، بدون انشر، 
 نقبل عن نفس ادلرجع. (2)
، رلموعة ابوشادي، اجلزء 28/06/1964ق الصادر جبلسة 1853/8حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن اإلداري رقم  (3)

 ، نقبل عن ذات ادلرجع.1769الثاين، ص 
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 اخلامتة
إن اإلدارة وىي سبارس نشاطها فهي هتدف إىل ربقيق مصلحة عامة بصرف النظر عن ادلستفيد طادلا 
توافرت فيو الشروط القانونية وادلادية، إال انو ودلا كان العمل اإلداري يتصف ابدلرونة والقابلية للتعديل 

قد تتغَت وتتبدل وىو ما جيرب والتغيَت، وابلتايل فان الشروط والعوامل اليت تبٌت عليها بعض القرارات 
اإلدارة على تغيَت بعض قراراهتا وتعديلها بل حىت إىل إهنائها سواء كان ذلك ابلنسبة للماضي أو 
للمستقبل فقط، ولكن وحىت يتم احلفاظ على ادلراكز القانونية بعيدا عن اإلخبلل وادلساس ابحلقوق 

ارية السليمة بعدة ضوابط قانونية يقع ابطبل كل ادلكتسبة قيد حق اإلدارة يف ادلساس ابلقرارات اإلد
ن كانت سلطة اإلدارة مرنة خبصوص إهناء قراراهتا غَت الفة ذلا، ويف ىذا االطار فإنو وإتصرف يتم ابدلخ

ن سلطتها يف إهناء قراراهتا السليمة مقيدة بعدة  أادلشروعة وال يقيدىا يف ذلك سوى القيد الزمٍت، إال
ة تقوم على ربقيق التوازن بُت احلاجة دلواكبة التغيَتات ادلستمرة يف العمل ضوابط موضوعية وزمني

اإلداري لضمان سَت ادلرافق العامة ابنتظام واطراد واحلفاظ على احلقوق ادلكتسبة لؤلفراد الناشئة عن 
 ىذه القرارات.

دارة يف إهناء قراراهتا ولعلنا ختاما أنمل من القضاء اللييب زايدة يف أتصيل األحكام القضائية يف حق اإل
السليمة ويف راينا ان عمل القضاء اللييب يف ىذا اجملال لن يكتمل إال إبقامة قضاء لييب سلتص 
ومتخصص يقوم على وجود جهاز قضائي خاص ابدلنازعات اإلدارية ويشغل من ذوي االختصاص يف 

 القانون اإلداري.
 وهللا ويل التوفيق 
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