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املستشار/ طــــه عبــــده كرســــوع

الملخص
يلعب مجلس الدولة دورا بالغ األهمية في تنظيم العالقة بين الدولة من جهة - متمثلة في المصالح والمرافق العامة – والمواطنين 
من جهة أخرى، وذلك باضطالعه برسالته الجليلة في تحقيق العدالة اإلدارية. فإلى جانب كونه مستشار الحكومة وصائغ تشريعاتها، 
يقوم بالرقابة القضائية على أعمال اإلدارة إذا ما جارت على حقوق األفراد وحرياتهم حتى صار قضاء مجلس الدولة بحق حصن 

المشروعية ومالذ الحقوق والحريات.

الكلمات المفتاحية: مجلس الدولة؛ سيادة القانون؛ الرقابية القضائية؛ المحاكم التأديبية؛ المرافق العامة؛ إساءة استعمال السلطة.

Abstract

In pursuing the lofty message of realizing administrative justice, the Council of State plays an indispensable 
role in regulating the relationship between the State on the one hand, vested in its authorities and public 
utilities, and the citizens on the other. In addition to its advisory and legislative functions, it performs 
judicial review over State’s administrative acts that violate the rights and freedoms of individuals, rendering 
the rulings of the Council of State the bulwark of legality and refuge of freedoms and liberties.

key words: Council of State; Rule of Law; Judicial Review; Disciplinary Courts; Public Utilities; Abuse of Power.

إطاللة على دور مجلس الدولة )قضاء – إفتاء – تشريعاً( في تحقيق العدالة اإلدارية 
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مقدمة

إن من أسمى مهام الدولة يف العرص الحديث بث الطأمنينة يف نفوس املواطنني وتأمينهم عىل حرياتهم وحقوقهم وأنه ال سبيل 
إىل ذلك إال باالحتكام إىل سيادة القانون الذي يتعني أن يرسي عىل الحاكمني واملحكومني جميعاً وعىل الدولة وعىل األفراد عىل 

حد سواء.

وأن القوانني مهام كان حظها من السمو لن تبلغ الغاية منها إال إذا توفر عىل تطبيقها قضاء يتغيا إدراك مراميها وفرض سلطاتها 
عىل الكافة دون متييز.

وقد وصف اإلمام عالء الدين الطرابليس وظيفة القضاء بأنها من أجّل العلوم قدراً وأعزها مكاناً وأرشفها ذكراً،))) وأدرك رجال الفقه 
اإلسالمي جالل الوظيفة القضائية لعظم خطرها حتى اإلمام »أبو حنيفة » قد رفض والية القضاء حينام دعي إليها ثالث مرات 

ألنه كان يعي جسامة هذه املسئولية.

ويف مجال تنظيم العالقة بني الدولة كشخص اعتباري يشمل مكونات كثرية من املصالح واملرافق العامة وبني مواطنيها

يضطلع مجلس الدولة برسالة جليلة القدر يف تحقيق العدالة اإلدارية، حامية الحقوق والحريات، وتأكيد سيادة القانون، فإىل 
جانب كونه مستشار الحكومة وصائغ ترشيعاتها – يقوم بدور بالغ األهمية يف الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة وقراراتها، وهو 
دور حرص الدستور عىل إبرازه وتأكيده حني جعل من القضاء اإلداري القضاء صاحب الوالية العامة عىل جميع املنازعات اإلدارية، 

وحظر النص يف القوانني عىل تحصني أي عمل أو قرار إداري من الخضوع لرقابته.

وحيث خوَّل القانون لجهة اإلدارة امتيازات ُمتعددة حتى تتمكن من تحقيق غايتها نحو إشباع حاجات املُجتمع، وقد تؤدي ُمبارشة 
جهة اإلدارة لتلك االمتيازات إىل املساس ببعض حقوق األفراد املُتعاملني معها، تربز أهمية املوازنة بني الرغبة يف معاونة الجهة 
اإلدارية نحو ُمامرسة نشاطها بُكل ُحرية مع توفري كافة األدوات القانونية التي تكُفل ذلك، وبني حقوق األفراد يف النأي بهم عن 
أي تجاوز أو انحراف قد تقوم به الجهة اإلدارية تجاههم، وهذه املوازنة هي ما تؤدي يف النهاية إىل اإلدارة الرشيدة التي يسعى 

أي ُمجتمع إىل تحقيقها.

ودعاًم لتحقيق فكرة اإلدارة الرشيدة وتوقيًا لحدوث تعسف من جانب اإلدارة يف استعامل االمتيازات املُخوَّلة لها قانونًا وجورها 
عىل حقوق األفراد وُحرياتهم، يرُبز دور مجلس الدولة باعتباره حصن املرشوعية ومالذ الحقوق والُحريات، فقد كان الزًما وجود 
جهة ُمستقلة تتوىل رقابة نشاط اإلدارة ضامنًا لُحسن اضطالعها مبهامها وفًقا ألحكام القانون مبا يتحقق معه الهدف الذي يرمي 

إليه هذا األخري، وهو الدور الذي يقوم به مجلس الدولة بأقسامه املُختلفة بهدف دعم وتطوير العمل اإلداري.

ويف مجال االختصاص القضايئ ملجلس الدولة، فإن القايض اإلداري – وهو الحارس عىل ترسيخ املرشوعية – يعمل عىل تقويم سلوك 
اإلدارة يف حالة صدور قراًرا مشوبًا بأحد العيوب التي قد تُصيب القرار اإلداري، أخذاً يف االعتبار أن املحكمة ال تحل محل جهة 
اإلدارة يف إصدار القرار مبا يتفق وصحيح ُحكم القانون، وإمنا يتوقف دورها عند تقرير مدى مرشوعية هذا القرار واتفاقه مع 
النصوص املُقررة، فقد يجهل ُمصِدر القرار وقوعه يف خطأ عند إصدار القرار ويتضح له جليًا وجه الخطأ الذي لِحَق بالقرار املقيض 
بإلغائه فيُعينه عىل إصدار قراراته مبا يتفق وصحيح ُحكم القانون وُهنا يرُبز دور الُحكم القضايئ يف استجالء التطبيق الصحيح 

للقانون مبا يُعني الجهة اإلدارية عىل األخذ مبا انتهى إليه هذا الُحكم يف كافة األمور املُشابهة التي تواجهها يف عملها اليومي.

وفضالً عن ذلك إذا كانت القاعدة القانونية يشوبها النقص أو الغموض ؛ باعتبار أن رقابة القضاء اإلداري تتعلق باملرافق العامة 
وإشباع حاجات األفراد التي هي دوًما ُمتجددة وُمتطورة وتحتاج دامئًا إىل ترشيعات ُمتالحقة تتناسب مع هذا التطور وهو األمر 
الترشيع والحكمة منه  اإلدارة عىل ُحسن فهم  يُعني  الغامض مبا  النص  اإلداري عن  القايض  اليسري، ففي ظل ذلك يكشف  غري 
وتطبيقه تطبيًقا سلياًم، أما يف حالة وجود قصور ترشيعي فإنه يعمد إىل إعامل االستنباط الستلهام القاعدة التي تتالئم مع طبيعة 
املرفق، ومن ُهنا جاء دور القايض اإلداري يف إعانة الجهاز اإلداري للدولة عىل أداء دوره وتطويره مبا يتالئم مع حاجة املرفق الذي 

)))عالء الدين أيب الحسن عيل بن خليل الطرابليس الحنفي قايض القدس الرشيف، معني الحكام فيام يرتدد بني الخصمني من األحكام، املطبعة املريية، بوالق مرص،300) 

هجرية )883))، ص ).
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يُديره بحيث ُيكن القول بأن القضاء اإلداري أصبح مصدًرا للقاعدة اإلدارية، فهو يستخلص مبادئ قانونية تتكامل – بصورة كبرية 
– مع الوظيفة الترشيعية، والقايض اإلداري إذ يفعل ذلك يضع نُصب عينيه مبدأ هام وهو مبدأ كفالة اإلدارة الرشيدة وضامن 

استمرار سري املرافق العامة بانتظام واضطراد))).

االً يف ضبط املرفق العام مبا يضمن قيامه مبهامه عىل الوجه األمثل وذلك  ومن وجهة أُخرى، فإن املحكمة التأديبية تؤدي دوًرا فعَّ
من خالل رقابة سلوك القامئني عىل إدارة املرافق العامة فيام يُحال إليها من ُمخالفات تستوجب املسئولية، أو من خالل رقابة 

الجزاء الذي تُنزله الُسلطة الرئاسية عىل املوظف املُخطئ إذا طُِعَن فيه أمامها.

فاإلدارة مُتارس ُسلطاتها من خالل موظفيها، فإذا كان هذا األخري قادًرا عىل القيام بأعباء الوظيفة املُكلَّف بها صلَُح أمر املرفق وأدى 
دوره عىل أكمل وجه، وإن تعرث يف ذلك اختل سري الجهاز اإلداري مبا يؤثر عىل ُحسن اإلدارة وحق األفراد يف االنتفاع بخدمات 
املرفق، لذا كان لزاًما عىل الدولة أن تهتم بأمر املوظف العام وتُراقب سلوكه، ويتم ذلك من خالل طريقني، األول هو الرقابة 

اإلدارية التي تأيت من الُسلطة الرئاسية للموظف، وثانيًا الرقابة القضائية من خالل ُمراقبة مدى مرشوعية ترصفاته أمام القضاء.

التأديبية،  القرار أمام املحكمة  التحقيق معه، فإذا طُِعَن يف هذا  الرئاسية للموظف الجزاء بعد االنتهاء من  الُسلطة  فقد توقع 
فإن املحكمة تُراقب مدى اعتبار الفعل الذي أتاه املوظف فعالً مؤمثًا من عدمه، وإذا انتهت إىل تأثيمه فتبحث يف مدى تناسب 
الجرية والجزاء املوقع عليه، فتمتد رقابة املحكمة التأديبية إىل ُسلطة تعديل الجزاء إذا رأت فيه غلًوا وعدم التناسب بني الفعل 
املُرتََكب والجزاء املوقع عىل املوظف املُخطئ، فحينئٍذ توقع الجزاء املُناسب. أما إذا بارشت النيابة اإلدارية التحقيق يف الواقعة 
ثُم أحالتها إىل املحكمة التأديبية متهيًدا ملُحاكمته أمامها، فإنها تقف عىل ما أتاه املوظف املُحال إىل املُحاكمة، فإن كان إخالالً 
بواجباته – سواء إيجابًا أو سلبًا – توقع عليه جزاًء رادًعا مبا يضمن عدم إتيانه بالفعل مرة أخرى وعدم إتيان غريه بالفعل ذاته 

لوجود مسئولية ستقع عليه.

وُمجازاة املوظف املُخطئ ليس هو الهدف يف ذاته وإمنا الهدف من ذلك هو ضامن ُحسن سري العمل، وكفالة ضبط العمل اإلداري 
وردع كافة العاملني بتلك الجهة مبا يضمن أداء املرفق دوره املنوط به بكفائة وفاعلية، وهذا كُله – بال ريب – يؤدي إىل تحقق 

اإلدارة الرشيدة والكفاءة اإلدارية التي نسعى جميًعا إىل ترسيخها.

ونُشري أخريًا إىل أن املرُشع قد فَِطَن إىل الدور الذي يقوم به القسم القضايئ مبجلس الدولة يف رقابة سلوك الجهات اإلدارية وتقويه 
مبا يدفعها نحو تحقيق إدارة رشيدة، فأجاز لرئيس مجلس الدولة يف املادة )69) من قانون مجلس الدولة أن يَُقِدم لرئيس مجلس 
الوزراء – كُلام رأى رضورة لذلك – تقريرًا ُمتضمًنا ما أظهرته األحكام أو البحوث من نقص يف الترشيع القائم أو غموض فيه 
أو حاالت إساءة استعامل السلطة من أية جهة من جهات اإلدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها، والهدف من وراء ذلك هو 

الوقوف عىل املُشكلة والبحث عن عالجها لتطوير العمل اإلداري واستهداف تطبيق الحوكمة.

ُحكم  به طبًقا لصحيح  املنوطة  اإلدارة عىل عملها  ليُعني جهة  استشاري  بدور  يقوم  الدولة  كان مجلس  وملا  آخر،  ومن جانب 
القانون، والوظيفة االستشارية هي وظيفة وقائية تلجأ اإلدارة إليها لطلب الرأي القانوين يف املُشكالت التي تعن لها ويثريها اللبس 
والغموض، فتُبَرصِّ الفتوى جهة اإلدارة بصحيح ُحكم القانون فيام يصدر عنها من ترصفات، وبفضل ذلك تتجنب اإلدارة مواضع 
الزلل فيام يُزمع اتخاذه من ترصفات، فتُسدي الهيئة االستشارية – إذا أُديل إليها – لها ُحسن الترصف إعالًء للمرشوعية باعتبارها 
ُمستشار اإلدارة األمني الذي يدها بالرأي القانوين عند إقدامها عىل إبرام ترصف قانوين، فأعضاء مجلس الدولة يغورون يف أعامق 
الجهة اإلدارية لذلك ُهم األقدر عىل معرفة احتياجات املرفق العام والترصف الصحيح يف املُشكالت اإلدارية مبا يعود بالنفع العام. 

))) ومثال لتلك املبادئ التي أرساها القضاء اإلداري هو عدم جواز تصور فرض الحراسة عىل النقابات املهنية، ألنها ال تَُعد من قبيل األموال امُلقرر فرض الحراسة عليها، 

باعتبار أنها من أشخاص القانون العام، وانتهت إىل بُطالن قرارات الحارس القضايئ عىل نقابة املُحامني. )حكم محكمة القضاء اإلداري يف الطعن رقم 978 لسنة )5ق، بجلسة 
998/6/8)).وبعد إقرار هذا املبدأ من قبل القضاء اإلداري التزمت اإلدارة أحكامه كترشيع، وأضحى لها جليًا عدم جواز إصدار قرارات حراسة عىل النقابات املهنية، وبعد 
ذلك استجاب الدستور الحايل يف عام 4)0) لهذا املبدأ وقرر يف نص املادة )77) منه يف فقرته األخرية أنه »ال يجوز فرض الحراسة عىل النقابات املهنية أو تدخل الجهات 
اإلدارية يف شئونها«. وبالنسبة لكيفية إدارة املرفق العام وتحديد املُستفيدين منه أرست محكمة القضاء اإلداري ِعدة مبادئ منها املُساواة أمام املرفق ورضورة تحقق حياد 
املرفق العام باعتباره يُقدم خدمة للكافة ُمستهدفًا الصالح العام، ويتعنيَّ أن يُراعي عدم االنحياز إىل تيار فكري أو سيايس من شأنه أن يُخرج املرفق عن دوره الحيادي، 
فمثالً ال يجوز للقامئني عىل شئون التدريس ارتداء أو حمل إشارة تكشف عن اتجاه فلسفي أو عقائدي أو سيايس مبا من شأنه التأثري عىل حرية التالميذ يف االعتقاد والتأثري 

عىل دور األرسة يف الرتبية. ومن ُهنا أضحى عىل الدولة واجب إنفاذ هذا املبدأ عند قيامها بإشباع حاجات األفراد.
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وبذلك فإن الدور اإلفتايئ الذي يضطلع به مجلس الدولة يُسِهم يف تقويم بنيان النظام اإلداري يف البالد؛ ذلك أن رجاالته أرُشبوا 
روح اإلدارة وطبيعة عملها وألَّموا مبا يقتضيه ُحسن سري املرافق العامة من رضورات، وبالتايل يتجىل دور اإلفتاء يف تقويم أداء 
اإلدارة وتجنيبها مواطن الخطأ، ويُعينها عىل ُحسن اإلدارة مبا يبث الثقة يف نفوس األفراد يف رُشد اإلدارة طبًقا لألصول واملبادئ 

التي يُرسيها قسم الفتوى.

وقد أجاز القانون لجهة اإلدارة أن تلجأ لقسم الفتوى مبجلس الدولة لطلب إبداء الرأي يف املسائل التي ترى فيها غموض، كام أنه 
ألزمها يف بعض الحاالت باللجوء إىل الفتوى قبل اتخاذ اإلجراء نظرًا لخطورة تلك الترصفات وتأثريها عىل موازنة الدولة، ويف هذه 
الحالة يَُعد استطالع رأي الفتوى قبل اتخاذ اإلجراء رشط من رشوط صحة هذا اإلجراء – وإن كان القانون مل يُلزمها باألخذ مبا 
انتهت إليه – وإال كان اإلجراء مشوبًا بعيب ُمخالفة الشكل. ويتضح مام تقدم أن قسم اإلفتاء مبجلس الدولة ُيارس دوًرا ال يقل 
أهمية عن الدور املنوط بالقسم القضايئ فيام يتعلق بإعانة جهة اإلدارة عىل ُحسن سري العمل ولكن يتميز عنه يف أن هذا الدور 

سابًقا عىل إبرام الترصف.

أما عن الدور الترشيعي ملجلس الدولة باعتباره جهاز الدولة الفني املُتخصص يف ُمراجعة وصياغة قوانينها ولوائحها وقراراتها ذات 
ال يف العملية الترشيعية له قواعده وأصوله ؛ ذلك أن املُراجعة الترشيعية تُعد أداة أصيلة  الصفة الترشيعية، فهو دور إيجايب فعَّ
يف الرقابة املُسبقة ملجاالت املرشوعية متتد إىل تحديد األداة الترشيعية الالزمة الستصدار الترشيع املطلوب، بل إن تلك املُراجعة 
تقتيض تبصري قسم الترشيع لإلدارة بكل ما ُيكن أن يُثريه الترشيع املُقرتح من ُمشكالت يف التطبيق وتُنبهها إىل ما قد يتطلبه 
من بحث أو ُمراجعة وما قد يوجد بينه وبني الترشيعات األُخرى من تعارض، وهو بذلك يَُجنِّبها مزالق الخطأ ويُعاونها يف حل ما 

يعرتضها من صعوبات، ويعمل عىل إزالة كُل لبس أو غموض يف الترشيع.

وال شك أن لهذا الدور أهميته البالغة يف توحيد اتجاهات الترشيع واتقاء التضارب يف نصوصه، والحد من املُنازعات التي تُطرح 
بشأنه أمام القضاء ومن طلبات تفسريه والطعن بعدم دستوريته، وبذلك يُعاون هذا القسم اإلدارة يف أداء واجباتها وترشيد إدارتها 

قات. وإزالة ما قد يعرتضها من ُمعوِّ

IV


