التطورات القضائية الحديثة للطعن
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�أ�ستاذ م�ساعد القانون العام
كلية القانون الكويتية العاملية

امللخص:
يهدف هذا البحث �إىل درا�سة التطورات الق�ضائية احلديثة للطعــن فــي عقــود
الدولــة يف كل مــن فرن�سا وم�صــر والــكويت ،وتو�صلت الدرا�ســة �إىل �أن جمل�س الدولــة
الفرن�سي بعد �أن طبق لوقت طويل مبد�أ ن�سبية �آثار العقــد ،وتبنى نظرية الإدمــاج
« ،»Théorie de l’incorporationفيما يتعلــق بالقــرارات الإداري ــة التــي تدخ ــل
فــي تكويــن العقـ ــد؛ ق ـ ـ ــام بهجـ ــره ــا وتبنــى نظـ ــري ــة الق ـ ــرارات املنف�صلـ ــة «Théorie
 ،»des actes détachablesكما ن�ص امل�رشع الفرن�سي يف قانون حقوق وحريات
الوحدات املحلية «Droits et libertés des communes, des départements
 ،»et des régionsال�صادر يف  2مار�س� 1982أن ملمثل ال�سلطة املركزية الطعن
بتجاوز ال�سلطة �ضد العقود التي تربمها تلك الهيئات ،ثم �أر�سى جمل�س الدولة مبد�أ
جديدا والذي قبل فيه الطعن على العقد ذاته « »Le contrat lui-mêmeمن الغري �أمام
قا�ضي العقد بوالية ق�ضاء كامل «.»Pleine juridiction
وتو�سع جمل�س الدولة امل�رصي يف قبول الطعون املرفوعة �ضد العقود التي تربمها
الدولة ليبطل منها العقود امل�شوبة ب�إهدار املال العام؛ فبد�أ بتبني نظرية القرارات القابلة
لالنف�صال منذ ن�ش�أته ،ثم تبنى دعوى احل�سبة يف جمال حماية الأموال العامة؛ حيث
اكتفي ب�صفة املواطن لقبول تلك الدعاوى ،ثم �أكد على تبنيه «لنظرية القرارات القابلة
لالنف�صال عن �أعمال ال�سيادة» يف جمال الطعن على تلك العقود؛ وكان لذلك التو�سع
�أثره يف تقييد دوره يف تلك الرقابة من قِ بل امل�رشع.
ومل تتو�سع الدائرة الإدارية يف الكويت يف قبول الطعون املرفوعة �ضد العقود التي
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تربمها الدولة ،وقبل ن�ش�أتها باملر�سوم بقانون رقم  20ل�سنة  1981اخت�ص الق�ضاء
العادي بنظر كافة املنازعات املتعلقة بالعقود التي تربمها الدولة ،وطبق نظريات
وقواعد القانون الإداري يف جمال العقود الإدارية ،وتبنت الدائرة الإدارية منذ ن�ش�أتها
نظرية القرارات الإدارية القابلة لالنف�صال ،ون�ص القانون رقم  49ل�سنة 2016
ب�ش�أن املناق�صات على �أن حتدد غرفة �أو �أكرث تخت�ص بنظر الطعون يف عقود الدولة،
والتي ن�أمل من خالل ذلك البحث �أن تتبنى املبادئ احلديثة التي �أر�ساها جمل�س الدولة
الفرن�سي دون �أن ي�صل ذلك �إىل جعل تلك الدعاوى من قبيل دعاوى احل�سبة كما ذهب
�إىل ذلك جمل�س الدولة امل�رصي.

املقدمة:
تلج�أ اجلهات الإدارية �إىل التعاقد مع بع�ضها البع�ض �أو مع �أ�شخا�ص القانون
اخلا�ص ،من �أجل �إدارة املرافق العامة �أو ت�سيريها ،وذلك من �أجل �إ�شباع احلاجات
العامة ،فتربم العقود الالزمة لتحقيق تلك الأغرا�ض ،ويحدد امل�رشع جلهة الإدارة
�أ�ساليب التعاقد والقواعد التي يتعني االلتزام بها؛ ب�شكل ي�ضمن احلفاظ على الأموال
العامة و�صيانتها ،مع عدم �إغفال النظر �إىل �أهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب �أن
توجد مرونة تتيح جلهة الإدارة مواجهة امل�ستجدات والتغلب على الأزمات ،على �أال
ُي�ستخدم ذلك كو�سيلة للإفالت من �أحكام القانون.
وتتميز عقود الإدارة ب�أنها لي�ست من طبيعة واحدة ،فهناك عقود تربمها الإدارة
ال تختلف عن العقود التي يربمها الأفراد ،وتلك العقود تت�سم بال�صفة املدنية ،وهي
عقود القانون اخلا�ص « ،)1(»Contrats de droit privéولكن الإدارة قد تت�رصف
ك�سلطة عامة وتربم عقودا تختلف عن العقود ال�سابقة ،وتو�صف تلك العقود ب�أنها
�إدارية« ،)2(»Contrats administratifsوللتمييز بني نوعي عقود الإدارة �أهمية
مزدوجة من حيث حتديد القانون الواجب التطبيق واجلهة الق�ضائية املخت�صة بنظر
املنازعات التي تثور ب�ش�أن تلك العقود.
وميار�س الق�ضاء الإداري دوره يف رقابة �أعمال جهة الإدارة التعاقدية ب�إر�ساء
مبادئ قانونية را�سخة ،تقوم بال�صياغة والت�أ�صيل خل�صائ�ص و�سمات العقد الإداري
(1) André de Laubadère, Traité de Droit Administratif, 6 édition, 1973, p. 234
(2) Nadine Poulet-Gibot Leclerc, Droit Administratif, 3 édition, Bréal, 2007, p.130
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والت�صدي ملنازعاته املتنوعة ،مع تطوير القواعد واملبادئ التي حتكم تلك املنازعات؛
ومن ثم تتميز نظرية العقود الإدارية بطابعها الق�ضائي.
وحلق املبادئ الق�ضائية التي حتكم منازعات العقود التي تربمها الدولة العديد من
التطورات ،والتي تتجه نحو التو�سيع من نطاق الرقابة الق�ضائية على �أعمال الإدارة
التعاقدية ،فينتقل جمل�س الدولة الفرن�سي من نظرية �إىل �أخرى �سعيا وراء تلك الغاية؛
وذلك ل�ضمان احلفاظ على الأموال العامة و�صيانتها ،وفتح الباب �أمام كل ذي �ش�أن
للطعن يف تلك العقود؛ �سواء بالإلغاء يف القرارات القابلة لالنف�صال عن العقد �أو يف العقد
ذاته ،وقد ي�سانده امل�رشع يف احلفاظ على الأموال العامة كما فعل امل�رشع الفرن�سي يف
قانون حقوق وحريات الوحدات املحلية ال�صادر يف  2مار�س .1982
ويتلم�س جمل�س الدولة امل�رصي خطى نظريه الفرن�سي يف تبني املبادئ التي
�أر�ساها لرقابة �أعمال الإدارة التعاقدية ،وو�صل الأمر �إىل املبالغة يف �إعمال تلك الرقابة،
بتبني دعوى احل�سبة �أو الدعوى ال�شعبية « »Action populaireحلماية الأموال
العامة؛ مما دفع امل�رشع على امل�ستويني الد�ستوري والعادي �إىل حتجيم هذا الدور؛ مما
قد ُيدخل الق�ضاء الد�ستوري على خط املواجهة؛ وذلك يف حالة الطعن بعدم د�ستورية
الت�رشيع ال�صادر بذلك ال�ش�أن.
وحتاول الدائرة الإدارية يف الكويت �أن ت�سري على نهج جمل�س الدولة الفرن�سي
وجمل�س الدولة امل�رصي ،بتبني النظريات التي مت �إر�سائها يف جمال الرقابة الق�ضائية
على �أعمال الإدارة التعاقدية؛ حلماية الأموال العامة التي ت�ستخدمها جهة الإدارة يف
ذلك املجال.
وقد اتبعنا يف هذه الدرا�سة املنهج القائم على اال�ستقراء ،ثم املقارنة واملوازنة بني
االجتاهات الق�ضائية املختلفة ملجل�س الدولة الفرن�سي وجمل�س الدولة امل�رصي والدائرة
الإدارية يف الكويت ،مع الرتكيز على اجلانب العملي والتطبيقي ،و�إىل �أي مدى حاول
الق�ضاء الإداري املوازنة بني مبد�أ الأثر الن�سبي للعقد وحماية الأموال العامة يف �إعمال
رقابته على عقود الدولة.
 هدف البحث وم�ضمونه:يهدف البحث �إىل درا�سة االجتاهات احلديثة يف الق�ضاء الفرن�سي وامل�رصي
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والكويتي ملو�ضوع الطعن يف عقود الدولة .وتناول الباحث التنظيم الت�رشيعي يف كل
من فرن�سا وم�رص والكويت للحق يف رفع الدعاوى ،واجتاهات الق�ضاء يف كل منها
وتطوراتها من حيث قبول الطعن يف عقود الدولة؛ فتبنت فرن�سا يف البداية مبد�أ ن�سبية
�آثار العقد ثم نظرية القرارات الإدارية املنف�صلة ثم �أقر الق�ضاء بحق الغري يف الطعن
دور ال ميكن �إنكاره يف هذا التطور ،كما تناول
ب�إلغاء العقد ،وكان للم�رشع الفرن�سي ٌ
البحث اجتاهات الق�ضاء يف م�رص وقبوله لنظرية القرارات املنف�صلة ،ثم قبوله لدعوى
احل�سبة حلماية الأموال العامة؛ والذي كان له كبري الأثر يف تقييد كل من امل�رشع
الد�ستوري وامل�رشع العادي ل�سلطة القا�ضي الإداري يف قبوله للطعن على عقود
الدولة ،و�أو�ضح البحث تبني الدائرة الإدارية بدولة الكويت لنظرية القرارات الإدارية
املنف�صلة ،لكنها مل تتو�سع يف قبولها للطعن يف عقود الدولة.
 �أهمية مو�ضوع الدرا�سة:تناول التطورات الق�ضائية احلديثة للطعن يف عقود الدولة بالبحث له �أهمية عملية
وكذلك �أهمية علمية ،ونو�ضحهما على الوجه التايل:
 الأهمية العملية:تتمثل �أهميته العملية يف �أنه يقدم للمهتمني بحماية املال العام الطرق التي ميكن من
خاللها حماية الأموال العامة ،وحماولة �إقناع الق�ضاء بتبني تلك الأفكار احلديثة عند
قيامهم بالطعن يف عقود الدولة ،الأمر الذي قد ي�شجع الق�ضاء على اال�ستجابة لتلك
التطورات ولو ب�شكل جزئي ،خا�صة و�أن القانون الإداري يتميز ب�أنه قانون ق�ضائي
الن�ش�أة ،وكذلك يو�ضح للق�ضاء الإداري التجربة العملية التي مر بها جمل�س الدولة
امل�رصي يف قبوله للطعن يف عقود الدولة وحتويل تلك الدعاوى �إىل دعوى ح�سبة حلماية
املال العام؛ الأمر الذي ت�سبب يف رد فعل قوي من جانب كل من امل�رشع الد�ستوري
وامل�رشع العادي بتقييد �سلطة القا�ضي الإداري يف رقابته على عقود الدولة.
 الأهمية العلمية:تت�ضح الأهمية العلمية لتناول مو�ضوع التطورات احلديثة للطعن يف عقود الدولة؛
يف بيان املراحل املختلفة التي مر بها الق�ضاء لقبول الطعن على عقود الدولة� ،سواء
تبنت الدولة نظام الق�ضاء املوحد �أم نظام الق�ضاء املزدوج ،كما يو�ضح ميل الق�ضاء
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العادي كقاعدة عامة �إىل عدم التو�سع يف قبول الطعن يف عقود الدولة ،و�صعوبة تبنيه
للأفكار احلديثة التي يطبقها الق�ضاء الإداري ،كما يو�ضح الدور الذي يقوم به الق�ضاء
الإداري يف تطوير مبادئ القانون الإداري ب�شكل م�ستمر لدعم حق املواطن يف حماية
الأموال العامة وحماية حقه يف الرثوة ،بالإ�ضافة �إىل �إلقاء ال�ضوء على كيفية تطبيق
دعوى احل�سبة يف جمال حماية الأموال العامة والآثار القانونية املرتتبة على تطبيقها.
 �إ�شكالية البحث:تتمثل الإ�شكاليات التي يثريها مو�ضوع البحث يف مدى �إمكانية تطبيق الق�ضاء
العادي للمبادئ التي حتكم العقود الإدارية على عقود القانون اخلا�ص التي تدخل يف
اخت�صا�صه ،ومدى مواكبة مبد�أ ن�سبية �أثر العقد للتطورات احلديثة يف جمال العقود
الإدارية ،ومدى �إمكانية تبني امل�رشع يف كل من م�رص والكويت للأفكار التي �أقرها
امل�رشع الفرن�سي للطعن يف العقود التي تربمها وحدات الإدارة املحلية ،ومدى �إمكانية
تطبيق كل من جمل�س الدولة امل�رصي والدائرة الإدارية يف الكويت للمبادئ احلديثة
التي �أقرها جمل�س الدولة الفرن�سي يف ذلك املجال ،ومدى �إمكانية تطبيق جمل�س الدولة
امل�رصي لدعوى احل�سبة بعد �أن مت تقييد �سلطته يف الرقابة على عقود الدولة من قبل
كل من امل�رشع الد�ستوري وامل�رشع العادي.
 منهج البحث:درا�سة هذا املو�ضوع ت�ستلزم ا�ستخدام املنهج التحليلي الت�أ�صيلي املقارن وهو
ما �سيقوم الباحث من خالله بتناول مو�ضوعات وجزئيات امل�شكلة مو�ضوع البحث.
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املبحث الأول
احلق يف رفع الدعاوى وعدم تو�سع الق�ضاء
يف قبول الطعن يف عقود الدولة

نظم امل�رشع يف كل من فرن�سا وم�رص والكويت �رشوط قبول الدعاوى ،ونظر
لأن الدولة تربم نوعني من العقود ،عقودا �إدارية وعقودا مدنية ،فبتتبع اجتاه
الق�ضاة يت�ضح عدم تو�سع الق�ضاء العادي يف كل من فرن�سا وم�رص والكويت يف
قبول الطعن يف عقود الدولة املدنية ،وهو نف�س االجتاه الذي تبناه يف البداية كل من
جمل�س الدولة يف فرن�سا وم�رص والدائرة الإدارية يف الكويت بالن�سبة للطعن يف عقود
الدولة الإدارية.
وبناء على ذلك ،نبحث تباعاالتنظيم الت�رشيعي للحق يف رفع الدعاوى«املطلب
الأول» ،وعدم تو�سع الق�ضاء العادي يف قبول الطعن يف عقود الدولة املدنية «املطلب
الثاين» ،وعدم تو�سع الق�ضاء الإداري يف قبوله للطعن يف عقود الدولة «املطلب الثالث».

املطلب الأول
التنظيم الت�رشيعي للحق يف رفع الدعاوى
ن�ص امل�رشع الفرن�سي يف قانون املرافعات على �رشوط حمددة لقبول الدعاوى
ب�شكل عام ،وكذلك حدد امل�رشع امل�رصي وامل�رشع الكويتي �رشوط قبول الدعاوى،
وي�ؤكد امل�رشع على �رضورة توافر م�صلحة لرافع الدعوى حتى تقبل دعواه.
وبناء على ذلك ،نبحث تباعا التنظيم الت�رشيعي للحق يف رفع الدعاوى يف
فرن�سا«الفرع الأول» ،والتنظيم الت�رشيعي للحق يف رفع الدعاوى يف م�رص «الفرع
الثاين» ،والتنظيم الت�رشيعي للحق يف رفع الدعاوى يف الكويت «الفرع الثالث».

الفرع الأول
التنظيم الت�رشيعي للحق يف رفع الدعاوى يف فرن�سا

نو�ضح يف هذا الفرع التنظيم الت�رشيعي للحق يف رفع الدعاوى يف فرن�سا ،وفقا ملا
ن�ص عليه قانون املرافعات ،و�أن �رشط امل�صلحة امل�رشوعة لرافع الدعوى يتعني توافره
�سواء كانت دعواه تتعلق بعقد �إداري �أم بعقد من عقود القانون اخلا�ص.
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 والتي تنطبق،�أكد امل�رشع الفرن�سي على �رشوط حمددة لقبول الدعاوى ب�شكل عام
بالت�أكيد على تلك املرفوعة بالطعن يف العقود التي تربمها الدولة �أو يف القرارات املرتبطة
)31( ) يف املادة3(»Code de procédure civile«  فن�ص قانون املرافعات املدنية،بها
على �أن الدعوى تتاح لكل من له م�صلحة م�رشوعة يف جناح ادعاء معني �أو يف رف�ض
 وتورد هذه املادة حتفظا على هذا املبد�أ العام يف احلاالت التي يق�رص.الق�ضاء لهذا االدعاء
فيها امل�رشع احلق يف الدعوى على �أ�شخا�ص معينني تكون لهم وحدهم ال�صفة يف رفع
.)4( ادعاء معني للق�ضاء �أو يف الرد على ادعاء معني �أو يف الدفاع عن م�صلحة حمددة
«L›action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime
au succès ou au rejet d›une prétention, sous réserve des cas
dans lesquels la loi attribue le droit d›agir aux seules personnes
qu›elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour
défendre un intérêt déterminé»
(3) Décret n°751123- du 5 décembre 1975, Dernière modification : Décret n°2017450- du 29
mars 2017
(4) Jean Vincent - Serge Guinchard, Procédure civile, 23e édition, Paris, Dalloz, 1994, p. 88.
«les conditions de recevabilité de l›action tenant á la personne du plaideur se ramènent
essentiellement á deux: : l›intérêt et la qualité elles sont exigées de toute personne qui
agit».
- Hervé Croze, Le Procès civile, 2e édition, Paris, Dalloz, 2003, p. 26.
«(Pas d›intérêt, pas d›action), qui a une grande importance pratique, car il gouverne la
recevabilité, non seulement des demandes initiales en première instance, mais aussi des
interventions et des voies de recours qui sont aussi une modalité d›exercice de l›action
en justice. La qualité pour agir est présentée ouvertement dans l›article 31 comme un
correctif au principe selon lequel celui qui justifie d›un intérêt a le droit d›agir».
- Gérard Couchez, Procédure civile, 7e édition, Paris, Dalloz, 1992, pp. 108111-.
Les conditions de recevabilité de l’action tenant á la personne du
plaideur se ramènent
essentiellement á deux : l’intérêt et la qualité.
- Christophe Lefort, Procédure civile, 2e édition, Paris, Dalloz, 2007, p. 55.
«l›action en justice doit normalement, et comme l›établit l›article 31…, remplir deux
conditions qu›il faut s›efforcer de ne pas assimiler : l›intérêt et la qualité á agir. A défaut,
l›action sera déclarée irrecevable et la juridiction ne pourra statuer sur le fond».
- Gérard Cornu - Jean Foyer, Procédure civile, 3e édition, Paris, Presses Universitaires
de France, 1996, p. 334.
«La doctrine traditionnelle considérait que l›intérêt et la qualité constituaient deux
conditions distinctes de l›action, et que ces deux conditions étaient toujours cumulativement
exigées».
- Jean Vincent - Serge Guinchard, Procédure civile, 22e édition, Paris, Dalloz, 1991, p. 39.
«L›intérêt et la qualité. Elles sont exigées de toute personne qui agit, que celle-ci se
présente comme demandeur, comme défendeur ou comme tiers intervenant».
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 عقودا عادية يخت�ص بها الق�ضاء العادي يف،وتربم الدولة نوعني من العقود
 وعقودا �إدارية يخت�ص بها الق�ضاء، وتطبق عليها قواعد القانون العادي،فرن�سا
 فالعقد الإداري هو،الإداري ويطبق عليها قواعد ومبادئ ونظريات القانون الإداري
 �أو�أن يت�ضمن العقد، و�أن يت�صل بن�شاط مرفق عام،الذي يكون �أحد �أطرافه جهة �إدارية
،)5(�رشوطا ا�ستثنائية خارقة لل�رشيعة العامة �أي غري م�ألوفة يف قواعد القانون اخلا�ص
وترف�ض حمكمة النق�ض الفرن�سية قبول الدفع بعدم اخت�صا�صها بنظر املنازعات
املتعلقة بالعقود التي تربمها جهة الإدارة �إذا كان العقد يعد عقدا من عقود القانون
.)6(اخلا�ص؛ وذلك ك�أن ال يت�ضمن العقد �رشوطا خارقة لل�رشيعة العامة

الفرع الثاين
التنظيم الت�رشيعي للحق يف رفع الدعاوى يف م�رص
 وذلك وفقا،نو�ضح يف هذا الفرع كيف نظم امل�رشع امل�رصي احلق يف رفع الدعاوى
 والذي،لقانون املرافعات الذي ا�شرتط وجود م�صلحة لدى رافع الدعوى لقبول دعواه
.�أكده قانون جمل�س الدولة احلايل
(5) Stéphanie CLAMENS, La distinction entre contrats administratifs et contrats de
droit privé au regard du dualisme juridictionnel, Revue de l›Actualité Juridique
Française, 10 avril 2001.
http://www.rajf.org/spip.php?article9 .
(Dernière visite : Février 2017).
«Le contrat administratif contient des clauses différentes de celles stipulées par
les personnes privées ou a pour objet la participation à une mission de service
public, voire, de façon plus exceptionnelle, nécessite l’application d’un régime
exorbitant du droit commun».

(6) Cass. 1ère Civ., 24 mars 1987, Commune de Doubs c. M. Ammerich, Bull. Civ., n°
8516146-.
«Attendu, ensuite, que la qualification administrative ou de droit privé d’une convention
ne dépend pas de celle qui a été retenue par les parties et que la circonstance
qu’un contrat passé entre un particulier et une personne publique s’inscrit dans la
recherche d’un but d’intérêt général et économique ne suffit pas à lui conférer un
caractère administratif dès lors que le cocontractant de la personne publique n’est
pas associé à l’exécution du service public qu’elle gère ; d’où il suit qu’en statuant
comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés».
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ن�صت املادة ( )3من قانون املرافعات رقم  13ل�سنة  )7(1968على �أنه «ال يقبل
�أي طلب �أو دفع ال تكون ل�صاحبه فيه م�صلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفى
امل�صلحة املحتملة �إذا كان الغر�ض من الطلب االحتياط لدفع �رضر حمدق �أو اال�ستيثاق
حلق يخ�شى زوال دليله عند النزاع فيه » ،ثم عدل امل�رشع تلك املادة بالقانون رقم 81
ل�سنة  ،1996وجاء ن�صها بعد التعديل كالتايل« :ال تقبل �أي دعوى كما ال يقبل �أي طلب
�أو دفع ا�ستنادا لأحكام هذا القانون �أو �أي قانون �آخر ،ال يكون ل�صاحبه فيها م�صلحة
�شخ�صية ومبا�رشة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي امل�صلحة املحتملة �إذا كان
الغر�ض من الطلب االحتياط لدفع �رضر حمدق �أو اال�ستيثاق حلق يخ�شى زوال دليله
عند النزاع فيه .وتق�ضى املحكمة من تلقاء نف�سها ،يف �أي حالة تكون عليها الدعوى،
بعدم القبول يف حالة عدم توافر ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الفقرتني ال�سابقتني.
ويجوز للمحكمة عند احلكم بعدم قبول الدعوى النتفاء �رشط امل�صلحة �أن حتكم
على املدعى بغرامة �إجرائية ال تزيد عن خم�سمائة جنيه �إذا تبينت �أن املدعى قد �أ�ساء
ا�ستعمال حقه يف التقا�ضي».
وهو ما �أكده قانون جمل�س الدولة امل�رصي احلايل رقم  47ل�سنة  )8(1972يف الفقرة
الأوىل من املادة ( )12والتي ن�صت على �أنه «ال تقبل الطلبات الآتية�( :أ) الطلبات املقدمة
من �أ�شخا�ص لي�ست لهم فيها م�صلحة �شخ�صية» ،ولكن مفهوم امل�صلحة يف الدعاوى
الإدارية يختلف متاما عن مفهومه يف الدعاوى املدنية( ،)9ومن ثم يتعني �أن تتوافر لدى
رافع الدعوى ب�ش�أن العقود التي تربمها الدولة م�صلحة حتى تقبل دعواه.
وتربم جهة الإدارة نوعني من العقود ،عقودا مدنية تخ�ضع لقواعد القانون
اخلا�ص ،وعقودا �إدارية تخ�ضع ملبادئ و�أحكام القانون الإداري ،وتبنت م�رص -يف
البداية -نظام الق�ضاء املوحد ،ومل تعرف نظام الق�ضاء املزدوج �إال بعد ن�ش�أة جمل�س
الدولة بالقانون رقم  112ل�سنة  ،1946ويف ظل نظام الق�ضاء املوحد كان يخت�ص
( )7قانون رقم  13ل�سنة  1986ب�إ�صدار قانون املرافعات املدنية والتجارية ،اجلريدة الر�سمية ،العدد  ,19بتاريخ 9
مايو �سنة .1968
( )8قرار رئي�س جمهورية م�رص العربية بالقانون رقم  47ل�سنة  1972ب�ش�أن جمل�س الدولة ،اجلريدة الر�سمية ،العدد
 40يف � 15أكتوبر .1972
( )9راجع يف ذلك :د .فتحي فكري ،وجيز دعوى الإلغاء طبقا لأحكام الق�ضاء� ،رشكة نا�س للطباعة� ،2004/2003 ،ص
 134وما بعدها.
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الق�ضاء العادي بكافة العقود التي تربمها الدولة� ،سواء �أكانت عقودا مدنية �أم عقودا
�إدارية ،ولكن بعد ن�ش�أة جمل�س الدولة مل ين�ص امل�رشع يف البداية على اخت�صا�ص جمل�س
الدولة باملنازعات املتعلقة بالعقود الإدارية ،ولكن يف التعديالت الت�رشيعية الالحقة مت
الن�ص على اخت�صا�صه باملنازعات يف تلك العقود ولكن تدريجيا.

الفرع الثالث
التنظيم الت�رشيعي للحق يف رفع الدعاوى يف الكويت
نو�ضح يف هذا الفرع كيف نظم امل�رشع الكويتي احلق يف رفع الدعاوى يف قانون
املرافعات والذي ا�شرتط وجود م�صلحة لدى رافع الدعوى لقبول دعواه ،وهو ما �أكده
امل�رشع يف املر�سوم بقانون �إن�شاء الدائرة الإدارية املعدل.
ا�شرتط امل�رشع لرفع الدعاوى العادية �أن تكون لرافع الدعوى م�صلحة قائمة
يقرها القانون ،ومن ثم ف�أي نزاع يتعلق بعقود الدولة املدنية لن يقبل الطعن �إال من
�صاحب امل�صلحة دون غريه ،وهو ما �أكده امل�رشع يف املر�سوم بقانون رقم  38ل�سنة
 1980ب�إ�صدار قانون املرافعات املدنية والتجارية( )10يف مادته الثانية والتي ن�ص فيها
على �أنه « :ال يقبل �أي طلب �أو دفع ال يكون ل�صاحبه فيه م�صلحة قائمة يقرها القانون،
ومع ذلك تكفي امل�صلحة املحتملة �إذا كان الغر�ض من الطلب االحتياط لدفع �رضر
حمدق �أو اال�ستيثاق حلق يخ�شى زوال دليله عند النزاع فيه».
كما ا�شرتط امل�رشع لرفع الدعاوى الإدارية �أن تكون لرافع الدعوى م�صلحة
�شخ�صية ومبا�رشة ،ومن ثم ف�أي نزاع يتعلق بعقود الدولة الإدارية لن يقبل الطعن �إال
ممن تتوافر له تلك امل�صلحة دون غريه ،وهو ما �أكده امل�رشع يف املر�سوم بقانون رقم
 20ل�سنة  )11(1981املعدل بالقانون رقم  61ل�سنة  )12(1982ب�إن�شاء دائرة باملحكمة
الكلية لنظر املنازعات الإدارية يف املادة الثالثة منه والتي ن�صت على �أنه«مع عدم
( )10مر�سوم بالقانون رقم  38ل�سنة  1980ب�إ�صدار قانون املرافعات املدنية والتجارية ،اجلريدة الر�سمية ،العدد
 ،1307ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشون ،بتاريخ  25يونيو �سنة .1980
عدل بالقوانني �أرقام � 121سنة � 42 ،1986سنة � 3 ،1987سنة � 44 ،1988سنة � 57 ،1989سنة � 47 ،1989سنة
� 18 ،1992سنة � 36 ،1995سنة � 38 ،2002سنة .2007
( )11من�شور يف الكويت اليوم ،اجلريدة الر�سمية ،العدد  ،1344ال�سنة � ،27ص.5
( )12من�شور يف الكويت اليوم ،اجلريدة الر�سمية ،العدد  ،1449ال�سنة .29
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الإخالل بن�ص املادة الثانية من قانون تنظيم الق�ضاء رقم  19ل�سنة  ،1959ال تقبل
الطلبات املقدمة من �أ�شخا�ص لي�ست لهم فيها م�صلحة �شخ�صية مبا�رشة »(.)13

املطلب الثاين
عدم تو�سع الق�ضاء العادي يف قبول الطعن يف عقود الدولة املدنية
مل يتو�سع الق�ضاء العادي يف قبوله للطعن يف عقود الدولة املدنية ،وهو امل�سلك الذي
مت اتباعه من قبل الق�ضاء العادي يف فرن�سا وم�رص والكويت.
وبناء على ذلك ،نبحث تباعا عدم تو�سع الق�ضاء العادي الفرن�سي يف قبول الطعن
يف عقود الدولة املدنية«الفرع الأول» ،وعدم تو�سع الق�ضاء العادي امل�رصي يف قبول
الطعن يف عقود الدولة املدنية «الفرع الثاين» ،وعدم تو�سع الق�ضاء العادي الكويتي يف
قبوله للطعن يف عقود الدولة املدنية «الفرع الثالث».

الفرع الأول
عدم تو�سع الق�ضاء العادي الفرن�سي يف قبول الطعن يف عقود الدولة املدنية
نو�ضح يف هذا الفرع عدم تو�سع الق�ضاء العادي الفرن�سي يف قبول الطعن يف عقود
الدولة املدنية ،فا�شرتطت حمكمة النق�ض الفرن�سية �رضورة توافر �رشط امل�صلحة لدى
رافع الدعوى ،ومل تو�سع من مفهوم �رشط امل�صلحة عند نظرها لتلك املنازعات.
مل يتو�سع الق�ضاء الفرن�سي العادي يف تعريفه ملفهوم �رشط امل�صلحة يف الدعاوى
العادية ،فقد �أكدت حمكمة النق�ض الفرن�سية على �رضورة توافر �رشط امل�صلحة
«� »intérêt à agirسواء بالن�سبة للمدعي �أو بالن�سبة للمتدخلني ،فقد ق�ضت الدائرة
املدنية مبحكمة النق�ض الفرن�سية بتاريخ  19مار�س عام  2015بتوافر امل�صلحة يف
التدخل االختياري « ،»L’intervention volontaireومن ثم رف�ضت الطعن بالنق�ض
املرفوع من �أحد املحامني لإلغاء حكم حمكمة اال�ستئناف بقبول التدخل االختياري من
حماميني قاما باالن�ضمام للمدعى عليه يف الدعوى املرفوعة منه لإلغاء انتخاب نقيب
املحامني وذلك لعدم توافر م�صلحه لهما يف التدخل ،و�أ�س�ست حمكمة النق�ض حكمها
( )13كان املر�سوم بقانون رقم  20ل�سنة  1981ب�ش�أن �إن�شاء دائرة باملحكمة الكلية لنظر املنازعات الإدارية ين�ص يف
مادته الثالثة قبل تعديله على( :ال تقبل الطلبات املقدمة من �أ�شخا�ص لي�ست لهم فيها م�صلحة �شخ�صية مبا�رشة).
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ب�أن املتدخلني لهما احلق يف الت�صويت «  »Droit de voteوكذلك لهما احلق يف الطعن
على انتخابات النقابة تطبيقا للمادة  12من مر�سوم  27نوفمرب  ،1991ف�إن ذلك يربر
امل�صلحة يف التدخل يف الدعوى «»Intérêt à intervenir dans une instance
املتعلقـة بالطعــن فــي �صحـة انتخاب نقي ــب املحامني «La validité de l’élection
 ،»du bâtonnierولهذا ال�سبب وحده تكون حمكمة اال�ستئناف �أقامت حكمها على
�أ�سا�س قانوين(.)14
وبالن�سبة لنظرية القرارات القابلة لالنف�صال عن العقد املربم من قبل جهة
الإدارة ،ومدى �إمكانية الطعن يف تلك القرارات بتجاوز ال�سلطة يف حالة كون
العقد املربم عقدا مدنيا ،ف�إن تلك النظرية تنطبق على كل من عقود القانون اخلا�ص
والعقود الإدارية( ،)15ويف حالة الطعن يف قرار قابل لالنف�صال عن عقد من عقود
القانـ ــون اخلـ ــا�ص ،فـ ـ�إن الطعن بتجاوز ال�سلطة يتم �أمـ ــام القا�ضي الإداري،
�أمـ ــا بالن�سبـ ــة للمنازعـ ــات العقديــة فيظ ــل القا�ضـي العــادي ه ـ ــو املختــ�ص بهـ ـ ــا
»Les actes préalables peuvent concerner aussi bien des
contrats de droit privé que des contrats administratifs, et
être ainsi déférés au juge administratif par la voie du recours
pour excès de pouvoir alors que le contentieux des relations
contractuelles de droit privé relève du juge judicaire)16(«.

ويو�ضح الفقه الفرن�سي �أن نظرية القرارات القابلة لالنف�صال بالإ�ضافة �إىل دورها
الكبري يف جمال العقود التي تربمها جهة الإدارة �سواء كانت عقودا مدنية �أم عقودا
�إدارية والتي �سمحت للغري يف العقد الإداري �أن يطعن بتجاوز ال�سلطة يف تلك القرارات
القابلة لالنف�صال ،ف�إن تلك النظرية دخلت �أي�ضا يف معركة مع نظرية �أخرى وهي
(14) Cass. Civ. 19 Mars 2015, N° 1410352-.
«Mais attendu que l’arrêt relève qu’il n’existe aucun obstacle réglementaire ou légal à
l’intervention volontaire en défense d’un avocat qui, disposant du droit de vote, peut
déférer les élections à la cour d’appel en application de l’article 12 du décret n° 911197du 27 novembre 1991, ce qui justifie de son intérêt à intervenir dans une instance en
contestation de la validité de l’élection du bâtonnier ; que par ce seul motif, la cour d’appel
a légalement justifié sa décision».
(15) C.E, Sect. 26 nov. 1954, Syndicat de la raffinerie de soufre française, Rec. 620
(16) M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Devolvé, B. Genevois، Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative - 17e édition، Paris، Dalloz، 2009, p.97
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نظرية �أعمال ال�سيادة «  »La théorie des actes de gouvernementوالتي
ا�ستمرت لفرتة طويلة ولكن فازت نظرية القرارات القابلة لالنف�صال على تلك النظرية
�أي�ضا ب�شكل وا�ضح ونهائي ،وخا�صة فيما يتعلق بالعالقات الدولية التي تكون الدولة
طرفا فيها(.)17

الفرع الثاين
عدم تو�سع الق�ضاء العادي امل�رصي يف قبول الطعن يف عقود الدولة املدنية
نو�ضح يف هذا الفرع عدم تو�سع الق�ضاء العادي امل�رصي يف قبول الطعن يف عقود
الدولة املدنية ،وذلك من خالل التعر�ض ملرحلة الق�ضاء املوحد واخت�صا�ص الق�ضاء
العادي بكافة عقود الدولة ،وعدم تو�سع ذلك الق�ضاء يف قبوله لدعاوى الطعن على
عقود الدولة ،ورف�ضه تطبيق �أحكام القانون الإداري على العقود الإدارية.
أوال :مرحلة القضاء املوحد واختصاص القضاء العادي بكافة عقود الدولة
�أخذت م�رص بنظام الق�ضاء املوحد وذلك قبل �إن�شاء جمل�س الدولة �سنة ،1946
ومن ثم ف�إن جميع عقود الإدارة كان يخت�ص بها الق�ضاء العادي ويتم تطبيق قواعد
القانون املدين ،ما مل توجد قواعد خا�صة مت �سنها لتطبق على تلك العقود ،فقد ق�ضت
حمكمة النق�ض بتاريخ  23نوفمرب �سنة  1944على �أن ت�رصف ال�سلطة الإدارية يف
الأمالك العامة النتفاع الأفراد ال يكون �إال على �سبيل الرتخي�ص ،وجلهة الإدارة احلق
يف �إلغائه والرجوع فيه قبل حلول �أجله(.)18
ثان ًيا :القضاء املوحد وعدم التوسع في قبول الدعاوى
�أكدت حمكمة النق�ض يف حكمها ال�صادر بتاريخ  19يناير �سنة  1933على ا�شرتاط
وجود م�صلحة ملقدم الطعن يف احلكم ،و�أن ال�شخ�ص الذي قامت املحكمة ب�إخراجه
(17) Bernard-Franck Macéra, Les actes détachables dans le droit public français, Pulim,
Paris, 1992, p.72
« La bataille entre la théorie des actes de gouvernement et celle des actes détachables
ayant pour enjeu l’emprise sur les décisions administratives d’exécution ou d’application
des accords internationaux se déroule sur nombreux fronts du droit public. En matière
d’extradition, comme nous avons pu le constater, la théorie des actes détachables a
remporté une victoire claire et apparemment définitive ».

( )18حكم حمكمة النق�ض ،الطعن رقم  110مدين ،ل�سنة  13ق�ضائية ،بتاريخ  23نوفمرب �سنة .1944
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من الدعوى ،ومل يكن ممن ا�ست�أنفوا حكمها ،ومل يلزمه احلكم اال�ستئنايف ب�شيء،
ال يقبل منه الطعن على هذا احلكم ،فق�ضت املحكمة ب�أنه «...ال يجوز الطعن من غري
ذي م�صلحة ،فال�شخ�ص الذي �أخرجته املحكمة االبتدائية من الدعوى ،ومل يكن ممن
ا�ست�أنفوا حكمها ،و�إمنا اخت�صم يف اال�ستئناف الذي رفعه غريه ،ومل يلزمه احلكم
اال�ستئنايف ب�شيء ،هذا ال�شخ�ص ال يقبل منه الطعن على هذا احلكم لأنه ال م�صلحة له يف
طعنه ،وكذلك ال يقبل ممن مل يوجه �أمام حمكمة املو�ضوع طلبا ما �ضد بع�ض اخل�صوم
()19
الذين �أخرجوا من الدعوى بناء على ا�ستئنافهم �أن يطعن يف احلكم»
ثال ًثا :القضاء املوحد ورفض تطبيق أحكام القانون اإلداري على العقود اإلدارية
رف�ض الق�ضاء العادي يف م�رص قبل ن�ش�أة جمل�س الدولة �أن يطبق �أحكام القانون
الإداري والتي تختلف عن قواعد القانون العادي على املنازعات املتعلقة بعقود الدولة
الإدارية ،فقد رف�ض الق�ضاء الأهلي والق�ضاء املختلط الأخذ بنظرية الظروف الطارئة
التي �أقرها جمل�س الدولة الفرن�سي( ،)20حيث �أ�صدرت حمكمة اال�ستئناف املختلطة
حكما يف  31مار�س �سنة � 1924أنكرت مبقت�ضاه على �رشكة مياه اال�سكندرية حقها
يف طلب زيادة املقابل الذى تتقا�ضاه من امل�شرتكني ب�سبب ارتفاع التكاليف  ،وقررت
�أن ال�سبيل الوحيد �أمام ال�رشكة هو االتفاق مع الإدارة وديا ،ولي�س للق�ضاء �أن يعتدى
على حق الإدارة يف هذا اخل�صو�ص لأن اخت�صا�صه يقت�رص على تف�سري االتفاقات
املربمة ولي�س تعديلها( ،)21وهو ما �أكدته حمكمة الإ�سكندرية املختلطة يف  6مايو �سنة
1926م ف�أعلنت �أن القانون امل�رصي يجهل نظرية الظروف الطارئة و�أن مهمة املحاكم
تنح�رص يف تف�سري العقود والعمل على احرتام االتفاقات التي تعقد بحرية ،و�أن هذه
( )19حكم حمكمة النق�ض ،الطعن رقم  74ل�سنة  2ق�ضائية ،مدين ،بتاريخ  19مار�س �سنة .1933
( )20انظر :د� .سليمان حممد الطماوى ،الأ�س�س العامة للعقود الإدارية «درا�سة مقارنة»  ،دار الفكر العربي� ،سنة ،2005
�ص.41
 د .جورجي �شفيق �ساري ،قواعد و�أحكام الق�ضاء الإداري «درا�سة مقارنة لأحدث النظريات واملبادئ يف ق�ضاءجمل�س الدولة يف فرن�سا وم�رص»  -دار النه�ضة العربية ،الطبعة اخلام�سة� ،2003/2002 ،ص 133وما بعدها.
 د .حممد �أن�س قا�سم جعفر ،الو�سيط يف القانون العام (الق�ضاء الإداري) ،دار النه�ضة العربية� ،1987 ،ص 175ومابعدها.
( )21حكم حمكمة اال�ستئناف املختلطة يف  ،1924/3/31جمموعة الت�رشيع والق�ضاء املختلطة ،ال�سنة � ،36ص.281
م�شار �إليه لدى د� .سليمان حممد الطماوي ،الأ�س�س العامة للعقود الإدارية ،املرجع ال�سابق� ،ص 41وما بعدها.
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املبادئ ت�رسى على عقود االمتيازات التي تربمها الإدارة دون �شك( ،)22وهو ما �أكدته
املحاكم الأهلية ،وعندما �أرادت حمكمة اال�ستئناف تطبيق نظرية الظروف الطارئة،
وذلك بتبني تلك النظرية من الق�ضاء الإداري الفرن�سي ،قامت حمكمة النق�ض ب�إلغاء
ذلك احلكم ،والت�أكيد على رف�ض تطبيق قواعد القانون الإداري على العقود التي
تربمها الدولة(.)23

الفرع الثالث
عدم تو�سع الق�ضاء العادي الكويتي يف قبوله للطعن يف عقود الدولة املدنية

نو�ضح يف هذا الفرع عدم تو�سع الق�ضاء العادي الكويتي يف قبوله للطعن يف عقود
الدولة املدنية ،حيث اخت�صت الدوائر العادية بنظر منازعات عقود الدولة املدنية
وعقودها الإدارية ،وطبقت نظريات وقواعد القانون الإدارية على العقود الإدارية،
ولكنها مل تتو�سع يف قبولها للطعن يف عقود الدولة املدنية.
�صدر املر�سوم الأمريي رقم ( )19ل�سنة  1959بقانون تنظيم الق�ضاء( ،)24وذلك
قبل �إ�صدار د�ستور الكويت احلايل ال�صادر بتاريخ  11نوفمرب �سنة  ،1962ون�صت
املادة الأوىل من ذلك املر�سوم على �أن «تخت�ص املحاكم بالف�صل يف جميع املنازعات
املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية وبامل�سائل املدنية والتجارية وبالنظر يف جميع اجلرائم اال
ما ا�ستثني بن�ص خا�ص» ،ون�صت املادة الثانية منه على �أنه «لي�س للمحاكم �أن تنظر يف
�أعمال ال�سيادة .ولها ،دون �أن تلغي الأمر الإداري �أو توقف تنفيذه �أو ت�ؤوله� ،أن تف�صل
يف املنازعات املدنية والتجارية التي تقع بني الأفراد واحلكومة ما عدا احلاالت التي
ين�ص فيها القانون على غري ذلك» ،ون�صت الفقرة الأوىل من املادة ( )7على �أن «تخت�ص
الدائرة التجارية بالف�صل يف جميع املنازعات التجارية .وتف�صل �أي�ضا يف املنازعات
التي تقع بني الأفراد واحلكومة ،مدنية كانت هذه املنازعات �أو جتارية».
( )22حكم حمكمة الإ�سكندرية املختلطة يف  ،1926/5/6اجلازيت ،ال�سنة � ،16ص.255
م�شار �إليه لدى :د .جابر جاد ن�صار ،العقود الإدارية ،الطبعة الثانية� ،سنة � ،2005ص.19
( )23حكم حمكمة الإ�سكندرية الأهلية االبتدائية ،يف  20دي�سمرب �سنة  ،1923جمموعة ر�سمية� ،سنة  ،1927حكم رقم
� ،116ص .222م�شار �إليه لدى :د� .سليمان حممد الطماوي ،الأ�س�س العامة للعقود الإدارية ،املرجع ال�سابق� ،ص42
( )24مر�سوم �أمريي رقم  19ل�سنة  1959بقانون تنظيم الق�ضاء ،اجلريدة الر�سمية ،ملحق العدد  255عدد خا�ص،
ال�سنة ال�ساد�سة ،بتاريخ  28دي�سمرب �سنة .1959
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وم�ؤدى تلك الن�صو�ص �أن والية الق�ضاء متتد �إىل املنازعات الإدارية ،وفقا لن�ص
املادة الثانية من ذلك املر�سوم ،والتي ال تدخل يف نطاق املادة الأوىل ،ولكن مت تقييد
ال�سلطة الق�ضائية بعدم �إلغاء القرار الإداري �أو وقف تنفيذه �أو ت�أويله ،وجاء باملذكرة
التف�سريية لهذا املر�سوم بقانون �أن «الأوامر الإدارية التي ال تتعلق ب�أعمال ال�سيادة،
فهذه تنظر املحاكم املنازعات التي تقوم ب�ش�أنها ولكنها ال ت�ستطيع الغاءها �أو وقف
تنفيذها �أو ت�أويلها ،بل كل ما متلكه يف �ش�أنها هو �أن حتكم بتعوي�ض ملن �أ�صيب ب�رضر
من جراء �أمر �إداري باطل»(.)25
ومن ثم ف�إن عقود الدولة املدنية وعقودها الإدارية كانت تخ�ضع لرقابة الدائرة
املدنية والدائرة التجارية يف تلك الفرتة ،وهو ما نو�ضحه على الوجه التايل:
أو ًال  :اختصاص الدوائر العادية بنظر منازعات عقود الدولة املدنية
وعلى ذلك ميكن القول �إنعقود الدولة املدنية تخت�ص بها الدوائر العادية قبل
�إن�شاء الدائرة الإدارية وفقا لن�ص املادة الثانية من قانون تنظيم الق�ضاء رقم  19ل�سنة
 1959حيث ن�صت على �أن تف�صل يف املنازعات املدنية والتجارية التي تقع بني الأفراد
واحلكومة ،ما عدا احلاالت التي ين�ص فيها القانون على غري ذلك ،كما ن�صت املادة ()7
وهي تبني اخت�صا�ص الدائرة التجارية ب�أنها تخت�ص بالف�صل يف املنازعات التي تقع بني
الأفراد واحلكومة مدنية كانت هذه املنازعات �أو جتارية.
ون�صت املادة ( )3من ذلك القانون على �أن الكويت بها حمكمتان ،املحكمة الكلية
وحمكمة اال�ستئناف العليا ،وتتكون الأوىل من �أربع دوائر؛ دائرة للأحوال ال�شخ�صية
ودائرة مدنية ،ودائرة جتارية ،ودائرة جزائية ،ومن ثم ف�إن املنازعات املتعلقة بعقود
الدولة املدنية �سيتوىل الف�صل فيها القا�ضي العادي و�ستكون له كافة ال�سلطات التي
له على العقد املدين والعقد التجاري ،ومن ثم ف�إنه ميلك �سلطات يف مواجهة اجلهات
الإدارية ال ميلكها القا�ضي الإداري يف دعوى الإلغاء.

( )25د .حممود �سامي جمال الدين – الق�ضاء الإداري يف دولة الكويت املنازعات والدعاوى الإدارية – � – 1998ص 26
وما بعدها.

146

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -العدد  - 2السنة الخامسة  -العدد التسلسلي ( - )18رمضان 1438هـ  -يونيو  2017م

د .يحيى حممد مر�سي النمر

ثان ًيا :اختصاص الدوائر العادية بنظر منازعات عقود الدولة اإلدارية
وفقا لن�ص املادة الثانية من قانون تنظيم الق�ضاء ،ف�إن الدائرة املدنية والدائرة
التجارية تخت�ص بنظر املنازعات النا�شئة عن العقود الإدارية التي تربمها الدولة،
وذلك ي�ستفاد مبفهوم املخالفة؛ حيث ن�صت تلك املادة على قيد يتعني �أال تخالفه املحاكم
يف تلك الفرتة وهو عدم جواز نظرها لأعمال ال�سيادة ،بالإ�ضافة �إىل قيد �آخر يتمثل يف
�أنه ال يجوز للمحاكم فيما يتعلق بالأمر الإداري �أن تلغيه �أو توقف تنفيذه �أو ت�ؤوله
وذلك يف عدا احلاالت التي ين�ص فيها القانون على غري ذلك.
وبالتايل ف�إن الدائرة املدنية والدائرة التجارية �إذا مت الطعن �أمامها يف قرارات �إدارية
�صادرة عن جهة الإدارة؛ ف�إنها تلتزم بعدم الغائها �أو وقف تنفيذها �أو ت�أويلها ،بل كل
ما متلكه فيما يتعلق بذلك -كما �أو�ضحت املذكرة التف�سريية -هو �أن حتكم بالتعوي�ض
ملن �أ�صابه �رضر من جراء ذلك الأمر الإداري الباطل.
ثال ًثا :تطبيق نظريات وقواعد القانون اإلداري على العقود اإلدارية
يذهب بع�ضهم(- )26وهو ما ن�ؤيده� -إىل �أن الق�ضاء الكويتي قبل �إن�شاء الدائرة
الإدارية كان يطبق يف منا�سبات كثرية نظريات وقواعد القانون الإداري يف جمال العقود
الإدارية ،حيث اعرتف بالطبيعة اخلا�صة للعقود الإدارية وبنظامها القانوين اخلا�ص؛
وذلك الرتباطها ب�إدارة املرافق العامة ،و�ساعده على ذلك امل�رشع الد�ستوري؛ حيث
ن�ص د�ستور الكويت ال�صادر �سنة  1962على عقد القر�ض العام يف املادتني (،136
 ،)137وعقود ا�ستثمار موارد الرثوة الطبيعية وعقود امتياز املرافق العامة (م،)152
و�أن االحتكار ال مينح �إال بقانون و�إىل زمن حمدود (م .)153ثم تدخل امل�رشع العادي
و�أ�صدر القانون رقم  37ل�سنة  1964يف �ش�أن املناق�صات العامة(.)27
وقد ا�ستعان الق�ضاء يف الكويت بنظريات القانون العام للتمييز بني عقود
الدولة الإدارية وعقودها املدنية ،فق�ضت املحكمة الكلية بتاريخ  31يناير �سنة
 1976ب�أنه «...يتعني التفرقة بني نوعني من �أنواع العقود التي تربمها جهة الإدارة
( )26د .عزيزة ال�رشيف ،دار�سة يف نظرية العقد الإداري وتطبيقاتها يف الكويت ،الطبعة الأوىل ،مكتب الدرا�سات
واال�ست�شارات القانونية وحدة الت�أليف والرتجمة والن�رش� ،1998 ،ص  14وما بعدها.
( )27قانون رقم  37ل�سنة  1964يف �ش�أن املناق�صات العامة ،اجلريدة الر�سمية ،العدد  ،488ال�سنة العا�رشة� ،ص.15

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -العدد  - 2السنة الخامسة  -العدد التسلسلي ( - )18رمضان 1438هـ  -يونيو  2017م 147

التطورات القضائية الحديثة للطعن يف عقود الدولة دراسة مقارنة

النوع الأول يتماثل يف �رشوطه مع تلك التي يربمها الأفراد ،كعقد تربمه �إحدى
الوزارات با�ستئجار مبنى لي�شغله �أحد �أق�سامها ،والنوع الثاين عقود تربمها
الإدارة وتفرتق عن عقود الأفراد يف �رشوطها ب�أن تت�ضمن �رشوطا ا�ستثنائية يندر
وجودها يف عقود الأفراد»(.)28
وهو ما �أكدته حمكمة التمييز يف حكمها ال�صادر يف الطعن رقم  17ل�سنة ،1978
ب�أن قواعد تنفيذ االلتزامات التعاقدية يف عقود القانون اخلا�ص تختلف عن قواعد
تنفيذ االلتزامات التعاقدية يف العقود الإدارية ،فقد جاء بحكمها �أن«...تنفيذ االلتزامات
التعاقدية يف عقود القانون اخلا�ص ال يجرى على ن�سق من القواعد التي حتكم تنفيذ
العقود الإدارية ففي العقود الإدارية ت�ستهدف الإدارة �أ�سا�سا امل�صلحة العامة»(.)29
وق�ضت حمكمة التمييز يف الطعن رقم  31ل�سنة  1979ب�أن ت�ضمني عقود الدولة
الإدارية قدرا من التعوي�ض يلتزم به املتعاقد مع جهة الإدارة عند اقرتافه خلط�أ �أثناء
تنفيذ العقد والذي ُي َع ّد من قبيل الغرامات؛ لي�س الغر�ض منه جرب ال�رضر الذي ي�صيب
الإدارة من تق�صريه فح�سب و�إمنا الهدف الأ�سا�سي منه هو حتقيق امل�صلحة العامة
بت�أمني �سري املرافق العامة وح�سن �سريها(.)30
وهو ما �أكدته �إدارة الفتوى والت�رشيع ،فقد �أفتت ب�أن الن�ص يف عقد الأ�شغال العامة
املربم بني وزارة الكهرباء واملاء واملقاول املتعاقد ،على حق الوزارة وفقا للجداول
املرفقة بالعقد يف التنفيذ املبا�رش باخل�صم من م�ستحقات املقاول لديها دون حاجة
لإجراء ق�ضائي يف حالة ت�سببه يف �إحلاق �أ�رضارٍ لأية ممتلكات عامة �سواء �أكانت
تابعة للوزارة �أو لغريها من اجلهات احلكومية ،ال ينفي حق الوزارة يف اقت�ضاء كامل
التعوي�ض الذي يقدره القانون ،و�أن املق�صود بهذه ال�رشوط هو �ضمانة �إ�ضافية حلق
الوزارة يف اقت�ضاء التعوي�ض؛ �إعماال لقواعد القانون الإداري وحتقيقا للم�صلحة
العامة(.)31
( )28حكم املحكمة الكلية ،الق�ضية رقم  ،70/69بتاريخ  31يناير �سنة .1971
م�شار �إليه لدى :د .عزيزة ال�رشيف ،دار�سة يف نظرية العقد الإداري وتطبيقاتها يف الكويت ،املرجع ال�سابق� ،ص 14
وما بعدها.
( )29حمكمة التمييز ،الدائرة املدنية والتجارية ،الطعن رقم  17ل�سنة  1978ق�ضائية ،بتاريخ  20فرباير �سنة .1980
( )30حكم حمكمة التمييز ،الدائرة املدنية والتجارية ،الطعن رقم  31ل�سنة  1979ق�ضائية ،بتاريخ  20فرباير �سنة
.1979
( )31مبادئ �إدارة الفتوى والت�رشيع ،الفتوى رقم  ،4337ل�سنة  1981ق�ضائية ،بتاريخ  12دي�سمرب �سنة .1981
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رابعا :عدم توسع القضاء العادي في الكويت في قبوله للطعن في عقود
ً
الدولة املدنية
�أكد الق�ضاء العادي يف �أحكامه على عدم قبول �أي طلب �أو دفع ال يكون ل�صاحبه
فيه م�صلحة قائمة يقرها القانون ،وهو ما ق�ضت به دوائر حمكمة التمييز غري الدائرة
الإدارية ،فق�ضت املحكمة ب�أن «امل�رشع �أورد يف املادة الثانية من قانون املرافعات املدنية
والتجارية قاعدة م�ؤداها عدم قبول �أي طلب �أو دفع ال يكون ل�صاحبه فيه م�صلحة
قائمة يقرها القانون ،وملا كانت امل�صلحة يف الطعن ال تتوافر �إذا بنى على وجه غري منتج
�أو على �سبب لو �صح واقت�ضى متييز احلكم ملا عاد على الطاعن من ذلك فائدة»( ،)32كما
�أكدت ذات املبد�أ يف الطعن على الأحكام فق�ضت ب�أنه « ال يكفي لقبول الطعن يف احلكم
�أن يكون الطاعن طرفا يف اخل�صومة التي �أ�صدرت احلكم املطعون فيه بل يجب �أن
يكون خ�صما حقيقيا وجهت �إليه طلبات من خ�صمه �أو وجه هو طلبات �إليه وبقى على
منازعته معه ومل يتخل عنها حتى �صدور احلكم يف الدعوى ،كما يجب �أن يكون احلكم
قد ق�ضى عليه ب�شيء»(.)33

املطلب الثالث
عدم تو�سع الق�ضاء الإداري يف قبوله للطعن يف عقود الدولة
مل يو�سع جمل�س الدولة الفرن�سي يف البداية من اخت�صا�صه بنظر الطعن يف منازعات
العقود الإدارية ،حيث رف�ض الطعن على عقود الدولة بالإلغاء وتبنى نظرية االدماج،
وهو نف�س النهج الذي اتبعه جمل�س الدولة امل�رصي يف البداية ،وتبنته الدائرة الإدارية
يف الكويت.
( )32حكم حمكمة التمييز ،الدائرة التجارية الثالثة ،الطعن رقم  685ل�سنة  2010جتاري ،3/بتاريخ  11يونيو �سنة
.2013
وراجع �أي�ضا يف ذلك:
حكم حمكمة التمييز ،الدائرة التجارية الثانية ،الطعن رقم  2007/195جتاري ،2/بتاريخ  4نوفمرب �سنة .2007
حكم حمكمة التمييز ،الدائرة املدنية الثانية ،الطعن رقم  2006/364مدين ،2/بتاريخ  28مايو �سنة .2007
( )33حكم حمكمة التمييز ،الدائرة التجارية ،الطعن رقم  2006/411جتاري ،بتاريخ  26يونيو �سنة .2007
وراجع يف ذلك �أي�ضا:
حكم حمكمة التمييز ،الدائرة املدنية الأوىل ،الطعن رقم  2006/821مدين ،1بتاريخ  18يونيو �سنة .2007
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وبناء على ذلك ،نبحث تباعا عدم تو�سع جمل�س الدولة الفرن�سي يف قبوله للطعن
يف عقود الدولة «الفرع الأول» ،وعدم تو�سع جمل�س الدولة امل�رصي يف قبوله للطعن يف
عقود الدولة «الفرع الثاين» ،وعدم تو�سع الدائرة الإدارية بالكويت يف قبولها للطعن يف
عقود الدولة «الفرع الثالث».

الفرع الأول
عدم تو�سع جمل�س الدولة الفرن�سي يف قبوله للطعن يف عقود الدولة
نو�ضح يف هذا الفرع عدم تو�سع جمل�س الدولة الفرن�سي يف قبوله للطعن يف عقود
الدولة ،ونتعر�ض ملرحلة قبوله للطعن يف عقود الدولة بالإلغاء يف البداية ،ثم قيامه بعد
ذلك بالعدول عن ذلك االجتاه ،ثم تبنيه لنظرية الإدماج.
مل يو�سع جمل�س الدولة الفرن�سي -يف البداية -من اخت�صا�صه بنظر منازعات
العقود التي تربمها الدولة ،و�إن كان قد و�ضع مبد�أ معينا يو�سع فيه من ذلك
االخت�صا�ص لكنه ما يلبث �أن عدل عنه ،وبالتايل كانت ال�سمة الغالبة يف تلك املرحلة هو
عدم التو�سع يف نظر تلك املنازعات والتي جنملها على الوجه التايل:
أو ًال  :مرحلة الطعن على عقود الدولة باإللغاء
تق�سيم اخت�صا�صات جمل�س الدولة �إىل والية �إلغاء ووالية ق�ضاء كاملة مل يكن
معروفا قبل �صدور مر�سوم �سنة  1864الذي �أعفي دعوى الإلغاء من و�ساطة املحامي،
ومن ثم ف�إن التمييز بني والية املجل�س مل يكن �أمرا �رضوريا قبل هذا التاريخ ،ثم ظهرت
�أهميته بعد ظهور هذا املر�سوم ،فبد�أ الفقهاء ومفو�ضو احلكومة يتكلمون عن نوعني
من الوالية :والية الق�ضاء الكاملة «، »Le contentieux de pleine juridiction
()34
ووالية الإلغاء «»Le contentieux de l›annulation
ومت التمييز بني نوعني من والية املجل�س على �أ�سا�س مدى �سلطات القا�ضي،
فتنح�رص �سلطة القا�ضي يف جمال الإلغاء يف احلكم ب�إلغاء القرار الإداري غري امل�رشوع،
بينما ميلك القا�ضي يف والية الق�ضاء الكامل احلكم بالتعوي�ض و�سلطة التعديل واحللول
حمل الإدارة ،ويف دعوى الإلغاء يكفي جمرد امل�صلحة لرفع الدعوى �أما والية الق�ضاء
(34) David Bailleul, L›efficacité comparée des Recours pour Excès de pouvoir et de plein
contentieux objectif en droit public français, L.G.D.J, Paris, 2002, pp.8081-
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الكامل في�شرتط وجود حق مت االعتداء عليه(.)35
وو�سع جمل�س الدولة الفرن�سي من �سلطاته يف قبول الطعن على العقود التي تربمها
الدولة ،ولكن كان ذلك ب�شكل م�ؤقت ما لبث �أن عدل عنه ،فبالرغم من وجود تعار�ض
بني العقد والطعن لتجاوز ال�سلطة ،ذلك �أن الطعن ب�أ�سلوب جتاوز ال�سلطة ال يكون �إال
�ضد القرارات الإدارية املنف�صلة التي ت�سهم يف تكوين العقد والتي �أقرها جمل�س الدولة
موجودا ،فمن
الفرن�سي بعد ذلك ،لكن ي�ؤكد الفقه على �أن ذلك التناق�ض مل يكن دائما
ً
عام  1884كان جمل�س الدولة الفرن�سي يقبل الطعن بتجاوز ال�سلطة �ضد العقد الإداري
ذاته،ولكن منذ حكم جمل�س الدولة الفرن�سي �سنة  1899يف ق�ضية « »Levieuxعدل عن
قبول الطعن بتجاوز ال�سلطة حتى ولو قدم من �أحد املتعاقدين(.)36
ثان ًيا :مرحلة عدم جواز الطعن على عقود الدولة باإللغاء
بعد �أن ظهرت بو�ضوح التفرقة بني دعوى الإلغاء ودعوى الق�ضاء الكامل ،عدل
جمل�س الدولة الفرن�سي بتاريخ  19مايو �سنة  1899يف ق�ضية « »Levieuxعن ق�ضائه
بال�سماح بطعن جتاوز ال�سلطة �ضد العقد الإداري ذاته ،وا�ستقرت �أحكامه على ذلك
املبد�أ ،وي�ستوي يف ذلك �أن يكون الطعن موجها من �أحد املتعاقدين �أو من الغري ،وهو ما
�أكده جمل�س الدولة الفرن�سي يف العديد من �أحكامه برف�ض الطعن بالإلغاء �إذا مت الطعن
على العقد نف�سه(.)37
وقد �أيد بع�ضهم رف�ض جمل�س الدولة لقبول دعوى الإلغاء �ضد العقد ذاته ،وا�ستند
يف ذلك �إىل العديد من الأ�سباب ،فمنها وجود طريق مواز للمتعاقدين بالطعن يف العقد
ذاته وهو دعوى الق�ضاء الكامل ،كذلك الن�صو�ص القانونية متنع ذلك لإن دعوى
جتاوز ال�سلطة تقت�رص على الت�رصفات ال�صادرة من الهيئات الإدارية ،ومن ثم فال
يجوز رفعها �ضد الت�رصفات التي ت�شارك فيها هيئات �أخرى غري �إدارية وذلك يتحقق
بالن�سبة للعقود املربمة بني جهة الإدارة و�شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص،
(35) Pierre Tifine, ‘ Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3, Chapitre 3:
Contentieux administratif ‘: Revue générale du droit on line, 2013, numéro 4417 (www.
)revuegeneraledudroit.eu/?p=4417

( )36ملزيد من التف�صيالت راجع يف ذلك :د .زكي حممد حممد النجار ،نظرية البطالن يف العقود الإدارية«درا�سة مقارنة»،
ر�سالة دكتوراه ،جامعة عي�ش �شم�س� ،1981 ،ص 364وما بعدها.
(37) CE. Sect. 4 févr. 1955, Ville de Saverne, Rec. 73.
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كما �أن دعوى جتاوز ال�سلطة توجه �ضد القرارات ال�صادرة بالإرادة املنفردة جلهة
قائما على �إرادتني .ولكن كل تلك احلجج ميكن الرد عليها(،)38
الإدارة يف حني جند العقد ً
فوجود طريق مواز للمتعاقدين للطعن على العقد بدعوى الق�ضاء الكامل غري متاح
للغري والذي لن يتمكن من الطعن �أمام قا�ضي العقد ،واال�ستناد �إىل �أن العقد الإداري قد
يكون بني جهة �إدارية و�شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص مردود عليه ب�أنه يتعني
وفقا لتلك احلجة -قبول دعوى جتاوز ال�سلطة �ضد العقد ذاته �إذا كان العقد بنيجهتني �إداريتني ،واال�ستناد �إىل �أن دعوى جتاوز ال�سلطة توجه �ضد الأعمال ال�صادرة
بالإرادة املنفردة من جهة الإدارة مردود عليه ب�أن الهدف من دعوى جتاوز ال�سلطة هو
ت�أكيد مبد�أ امل�رشوعية والذي يتعني �أن ميتد لي�شمل جميع �أعمال جهة الإدارة �سواء ما
�صدر منها بالإرادة املنفردة �أو العقود التي تربمها.
ثال ًثا :مرحلة نظرية اإلدماج «»La théorie de l’incorporation
كـ ــان الق�ضـ ــاء الفـرن�سي حتـ ــى �أوائـ ــل القـ ــرن احلـ ــالــي يطبـ ــق نظريـ ــة الإدمـ ــاج
« ،»La théorie de l’incorporationوي�ؤكد دائما على مبد�أ ن�سبية �آثار العقد ،حيث
تقت�رص �آثاره على طرفيه؛ فلهم وحدهم الطعن يف �صحته ،وبالن�سبة للقرارات الإدارية
التي تدخل يف تكوين العقد واملتعلقة ب�رشوط �صحة العقد ،كان املجل�س يدجمها يف العقد
وت�صبح نهائية وال يكون للغري احلق يف املنازعة فيها ،و�إمنا يقت�رص ذلك على طريف
العقد ،ويخت�ص قا�ضي العقد بدعاواهما(.)39

الفرع الثاين
عدم تو�سع جمل�س الدولة امل�رصي يف قبوله للطعن يف عقود الدولة
نو�ضح يف هذا الفرع عدم تو�سع جمل�س الدولة امل�رصي يف قبوله للطعن يف عقود
الدولة بالتعر�ض للمراحل املختلفة التي مر بها جمل�س الدولة فيما يتعلق باخت�صا�صه
مبنازعات عقود الدولة ،وذلك من خالل مرحلة �إن�شاء جمل�س الدولة وخروج منازعات
عقود الدولة من اخت�صا�صه ،ومرحلة االخت�صا�ص املحدود وامل�شرتك ملجل�س الدولة
( )38ملزيد من التف�صيالت راجع يف ذلك :د .ر�أفت فودة ،الق�ضاء الإداري ،الكتاب الأول :ق�ضاء الإلغاء ،دار النه�ضة
العربية� ،2009 ،ص  243وما بعدها.

(39) Bernard-Franck Macéra, Les actes détachables dans le droit public français, Pulim,
Paris, 1992, pp. 3536-
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بنظر منازعات عقود الدولة ،ثم �أ�صبح هو �صاحب الوالية العامة يف نظر منازعات
عقود الدولة ،ولكنه مل يتو�سع يف قبوله للطعن يف عقود الدولة.
أو ًال  :مرحلة إنشاء مجلس الدولة وخروج منازعات عقود الدولة من اختصاصه
بعد �إن�شاء جمل�س الدولة �سنة  1946بالقانون رقم  112ل�سنة � 1946أ�صبح
يف م�رص ق�ضاء مزدوج ،وقد �صدرت عدة قوانني لتنظيم جمل�س الدولة كان �آخرها
القانون رقم  47ل�سنة  ،1972وهو القانون احلايل ملجل�س الدولة بالإ�ضافة للتعديالت
الت�رشيعية الأخرى التي دخلت عليه.
وقد حدد القانون رقم  112ل�سنة  1946اخت�صا�ص جمل�س الدولة على �سبيل
احل�رص ،ومل يرد من بني تلك االخت�صا�صات نظر املنازعات املتعلقة بالعقود الإدارية،
ومن ثم احتفظ الق�ضاء العادي باخت�صا�صه الكامل يف جمال عقود الدولة� ،سواء كانت
عقود مدنية �أم عقود �إدارية(.)40
ثان ًيا :االختصاص املحدود واملشترك ملجلس الدولة بنظر منازعات عقود الدولة
وب�صدور القانون رقم  9ل�سنة  1949اخلا�ص مبجل�س الدولة ،مت الن�ص فيه على
اخت�صا�ص جمل�س الدولة بنظر بع�ض منازعات العقود الإدارية على �سبيل احل�رص،
وهي عقود االلتزام والأ�شغال العامة والتوريد والتي تن�ش�أ بني جهة الإدارة واملتعاقد
معها ،وكان ذلك االخت�صا�ص م�شرتكا بني جمل�س الدولة والق�ضاء العادي ،ويرتتب
على رفع الدعوى �أمام �إحدى اجلهتني عدم جواز رفعها �أمام اجلهة الأخرى ،وهو
ما يراه البع�ض �شذوذا يف التنظيم القانوين يتعار�ض مع فكرة وجود ق�ضاء �إداري
م�ستقل( ،)41كما �أن اخت�صا�ص جمل�س الدولة بتلك العقود اقت�رص على املنازعات التي
تن�ش�أ بني جهة الإدارة واملتعاقد معها� ،أما غريها من املنازعات ف�إنها ظلت من اخت�صا�ص
الق�ضاء العادي(.)42

( )40د� .سليمان حممد الطماوي ،الأ�س�س العامة للعقود الإدارية ،املرجع ال�سابق� ،ص.45
( )41د .جابر جاد ن�صار ،العقود الإدارية ،املرجع ال�سابق� ،ص 22وما بعدها.
( )42د� .سليمان حممد الطماوي ،الأ�س�س العامة للعقود الإدارية ،املرجع ال�سابق� ،ص 46وما بعدها.
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ثال ًثا :مجلس الدولة صاحب الوالية العامة في نظر منازعات عقود الدولة
�صدر القانون رقم  165ل�سنة  1955يف �ش�أن تنظيم جمل�س الدولة ،ومت الن�ص
يف املادة العا�رشة منه على �أن «يف�صل جمل�س الدولة بهيئة ق�ضاء �إداري دون غريه
يف املنازعات اخلا�صة بعقود االلتزام والأ�شغال العامة والتوريد �أو ب�أي عقد �إداري
�آخر» ،ومن ثم �أ�صبح جمل�س الدولة هو �صاحب االخت�صا�ص العام بكافة العقود
الإدارية ،وله �أن يطبق قواعد القانون الإداري على تلك املنازعات والتي تختلف عن
قواعد القانون املدين.
وب�صدور د�ستور �سنة  1971مت الن�ص يف املادة ( )172منه على �أن «جمل�س
الدولة هيئة ق�ضائية م�ستقلة ويخت�ص بالف�صل يف املنازعات الإدارية وفى الدعاوى
الت�أديبية،ويحدد القانون اخت�صا�صاته الأخرى» ،وبذلك �أ�صبح جمل�س الدولة �صاحب
الوالية العامة يف كافة املنازعات الإدارية لأول مرة منذ �إن�شائه ،والذي تطلب �أن ي�صدر
قانون جديد ينظم اخت�صا�صات جمل�س الدولة ،وهو قانون جمل�س الدولة احلايل رقم
 47ل�سنة  ،1972ون�صت املادة ( )10يف الفقرة ( )11على اخت�صا�ص جمل�س الدولة
باملنازعات اخلا�صة بعقود االلتزام والأ�شغال العامة والتوريد وب�أي عقد �إداري �آخر،
وذلك ت�أكيدا ملا ن�ص عليه د�ستور �سنة  ،1971وقد �أكد جمل�س الدولة على �أنه �أ�صبح
�صاحب الوالية العامة فيما يتعلق مبنازعات العقود الإدارية ،فق�ضت حمكمة الق�ضاء
الإداري ب�أنه «...مل يعد اخت�صا�ص جمل�س الدولة امل�رصي يف جمال العقود الإدارية
مق�صورا على عدد معني من عقود الإدارة  ،بل انطوى على كافة العقود الإدارية ،
وامتد �إىل خمتلف املنازعات املتعلقة بتلك العقود»(.)43
و�أكد د�ستور م�رص ل�سنة  2012على الوالية العامة ملجل�س الدولة يف املنازعات
الإدارية؛ حيث ن�صت املادة ( )174على �أن«جمل�س الدولة جهة ق�ضائية م�ستقلة؛
يخت�ص دون غريه من جهات الق�ضاء بالف�صل يف كافة املنازعات الإدارية ومنازعات
التنفيذ املتعلقة ب�أحكامه .ويتوىل الدعاوى والطعون الت�أديبية ،»...وهو ما �أكده د�ستور
م�رص ل�سنة  2014يف املادة ( )190والتي ن�صت على �أن «جمل�س الدولة جهة ق�ضائية
م�ستقلة ،يخت�ص دون غريه بالف�صل يف املنازعات الإدارية ،ومنازعات التنفيذ املتعلقة
بجميع �أحكامه كما يخت�ص بالف�صل يف الدعاوى والطعون الت�أديبية.»...
( )43حمكمة الق�ضاء الإداري ،بتاريخ  ،1959/12/9الق�ضية رقم  870ل�سنة 5ق� ،س� ،11ص.76
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رابعا :عدم توسع القضاء اإلداري في قبول الطعن في عقود الدولة
ً
مل يتو�سع الق�ضاء الإداري يف م�رص يف قبول الطعن على عقود الدولة وكان ي�ؤكد
على �رضورة توافر �رشط امل�صلحة لقبول الدعوى دون �أن يو�سع من مفهومها ،وهو
ما �أكدته املحكمة الإدارية العليا ،حيث ق�ضت ب�أن «�...رشط امل�صلحة هو �رشط جوهري
بتعني توافره ابتداء وقت �إقامة الدعوى ،وا�ستمراره قائما حتى يف�صل فيها نهائ ًيا،
و�أن الدفع بعدم قبول الدعوى هو من الدفوع التي ال ت�سقط بالتكلم يف املو�ضوع و�إمنا
يجوز �إبدا�ؤه يف �أية حالة تكون عليها الدعوى»( ،)44وهو ما كانت ت�ؤكده الأحكام الأوىل
ملحكمة الق�ضاء الإداري حيث كانت تق�ضي ب�أن «...امل�صلحة �رشط مبا�رشة الدعوى
و�أ�سا�س قبولها .ف�إذا كانت امل�صلحة منتتفيه من بادئ الأمر �أو زالت بعد قيامها �أثناء
�سري الدعوى؛ ف�إن الدعوى ت�صبح غري مقبولة»(.)45
وكان ي�ؤكد الق�ضاء الإداري �أن املطالبة ب�إبطال العقد ال تقدم �إال من املتعاقدين
وتكون �أمام قا�ضي العقد نف�سه بوالية ق�ضاء كامل ،وهو ما �أكدته املحكمة الإدارية
العليا يف حكمها ال�صادر بتاريخ  29يونيو �سنة 1973؛ حيث ق�ضت ب�أن «...الغلط
الذي وقع فيه املدعي يعد للأ�سباب املتقدمة ً
غلطا جوهر ًيا �إذ كان من �ش�أنه وال �شك �أن
ميتنع عن التعاقد عن توريد ال�شعري املطلوب بال�سعر وبال�رشوط التي مت العقد على
�أ�سا�سها وملا كان الأمر كذلك ،وكان هذا الغلط قد ات�صل بجهة الإدارة املتعاقدة بالنظر
�إىل �أنها ت�شارك يف �إعداد امليزانية وكانت تعلم �أو على الأقل كان من ال�سهل عليها �أن تعلم
�شهورا ذات عدد وكان عليها بهذه املثابة العتبارات
ب�أن اعتماد امليزانية �سوف يرتاخى
ً
النزاهة يف التعامل �أن تب�رص مقدمي العطاءات �إىل هذه احلقيقة حتى يكونوا على بينة
من �أمرهم عند التقدم بعطاءاتهم ولكنها مل تفعل ،ملا كان الأمر كذلك ف�إن املدعي يكون
على حق يف طلب �إبطال العقد للغلط اجلوهري الذي وقع فيه وذلك بالن�سبة لل�شق الذي
مل ينفذ منه اخلا�ص بتوريد باقي كمية ال�شعري املتعاقد عليها وهى � 300أردب ويتعني
من ثم احلكم ب�إبطال العقد يف هذا ال�شق منه وما يرتتب على ذلك من �أحقية املدعي يف
ا�سرتداد مبلغ الت�أمني املقدم منه على ذمة العقد»(.)46
( )44حكم غري من�شور ،املحكمة الإدارية العليا ،الطعن  ،494ل�سنة  45ق�ضائية ،بتاريخ  8مايو �سنة .2004
( )45حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،الطعن رقم  ،1716ل�سنة  7ق�ضائية ،بتاريخ  18يناير �سنة .1955
( )46حكم املحكمة الإدارية العليا ،الطعن رقم  ،297ل�سنة  16ق�ضائية ،بتاريخ  29يونيو �سنة .1974
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كما �أكدت املحكمة الإدارية العليا يف حكمها ال�صادر بتاريخ  13يناير �سنة 1976
على �أن املطالبة ببطالن العقد ال تكون للأجنبي عن العقد بل تكون ملن تقرر ال�رشط
املانع من الت�رصف مل�صلحته دون الأخرين فله وحده حق التم�سك ببطالن العقد،
وق�ضت يف حكمها ب�أن «البطالن لي�س مقررا لكل ذي م�صلحة كما هو ال�ش�أن يف الآثار
العادية للبطالن يف القانون املدين و لكنه مقرر فقط ملن تقرر ال�رشط املانع مل�صلحته
دون الآخرين ف�إذا تقرر ال�رشط مل�صلحة امل�شرتط �أو املت�رصف كان له و حده حق
التم�سك بالبطالن وكذلك الأمر �إذا تقرر ال�رشط مل�صلحة الغري فله وحده حق التما�سك
بالبطالن ،و الغري يف ال�رشط املانع من الت�رصف لي�س هو الأجنبي عن العقد و لكنه
من تقرر ال�رشط مل�صلحته كما �أن هذا البطالن تلحقه االجازة �إذا �صدرت ممن �رشع
ال�رشط مل�صلحته»(.)47

الفرع الثالث
عدم تو�سع الدائرة الإدارية بالكويت يف قبولها للطعن يف عقود الدولة
نو�ضح يف هذا الفرع عدم تو�سع الدائرة الإدارية باملحكمة الكلية يف قبولها للطعن
يف عقود الدولة ،واخت�صا�ص الدوائر العادية بنظر منازعات عقود الدولة املدنية،
واخت�صا�ص الدائرة الإدارية بنظر منازعات عقود الدولة الإدارية ،ووفقا لقانون
�إن�شاء الدائرة الإدارية ف�إنها �صاحبة الوالية العامة يف منازعات العقود الإدارية؛ حيث
ن�ص امل�رشع على اخت�صا�صها بنظر منازعات العقود الإدارية على �سبيل املثال ولي�س
على �سبيل احل�رص.
�صدر املر�سوم بقانون رقم  20ل�سنة  )48(1981املعدل بالقانون رقم  61ل�سنة
 )49(1982ب�إن�شاء دائرة باملحكمة الكلية لنظر املنازعات الإدارية ون�صت املادة الثانية
من هذا املر�سوم على �أن «تخت�ص الدائرة الإدارية وحدها بنظر املنازعات التي تن�ش�أ
بني اجلهات الإدارية واملتعاقد الآخر يف عقود االلتزام واال�شغال العامة والتوريد �أو
�أي عقد �إداري �آخر» ،ونالحظ �أن الدولة تربم نوعني من العقود عقودا مدنية وعقودا
�إدارية ،ونو�ضح اخت�صا�ص الق�ضاء بكل نوع على الوجه التايل:
( )47حكم املحكمة الإدارية العليا ،الطعن رقم  ،993ل�سنة  19ق�ضائية ،بتاريخ  13يناير �سنة .1976
( )48من�شور يف الكويت اليوم ،اجلريدة الر�سمية ،العدد  ،1344ال�سنة � ،27ص.5
( )49من�شور يف الكويت اليوم ،اجلريدة الر�سمية ،العدد  ،1449ال�سنة .29
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أول :اختصاص الدوائر العادية بنظر منازعات عقود الدولة املدنية
يخرج عن اخت�صا�ص الدائرة الإدارية يف الكويت عقود الدولة املدنية ،وتخت�ص
بتلك العقود الدوائر العادية ،وهو ما �أكدته حمكمة التمييز يف �أحكامها ،ب�أن عقود الدولة
التي ال تتوافر فيها �رشوط العقد الإداري تدخل يف والية الدوائر الق�ضائية الأخرى غري
الدائرة الإدارية( ،)50و�أكدت الدائرة التجارية مبحكمة التمييز على اخت�صا�صها بنظر
املنازعات املتعلقة بعقود القانون اخلا�ص التي تربمها الدولة ،كالعقود املربمة ب�ش�أن
الق�سائم ال�صناعية اململوكة للدولة والتي تعترب من �أموالها اخلا�صة( ،)51كما �أكدت
حمكمة التمييز على عدم اخت�صا�ص الدائرة الإدارية بالدعوى التي يرفعها املقاول
من الباطن للمطالبة بحقوق نا�شئة عن عقد �إداري يف مواجهة اجلهة الإدارية(،)52
و�أكدت الدائرة التجارية ملحكمة التمييز على �أنه لي�س كل عقد تربمه الإدارة هو عقد
�إداري يخ�ضع لذلك القانون مبا مقت�ضاه �أن يقت�رص اخت�صا�ص الق�ضاء الإداري على
املنازعات املتعلقة بالعقود الإدارية مبعناها الفني( ،)53وق�ضت ب�أن اخت�صا�ص الدائرة
الإدارية بنظر منازعات العقود التي تربمها الدولة ال ينعقد �إال �إذا ع ّد العقد �إدار ًيا(،)54
وبالتايل ال تخت�ص الدائرة الإدارية مبنازعات عقود الدولة املدنية ،وال تعد القرارات
ال�صادرة ب�ش�أن تنفيذ تلك العقود من القرارات الإدارية(.)55
ثان ًيا :اختصاص الدائرة اإلدارية بنظر منازعات عقود الدولة اإلدارية
ن�صت املادة ( )2من املر�سوم بقانون رقم  20ل�سنة  1981املعدل بالقانون رقم
 61ل�سنة 1982ب�إن�شاء دائرة باملحكمة الكلية لنظر املنازعات الإدارية على �أن «تخت�ص
الدائرة الإدارية وحدها بنظر املنازعات التي تن�ش�أ بني اجلهات الإدارية واملتعاقد الآخر
يف عقود االلتزام واال�شغال العامة والتوريد �أو �أي عقد �إداري �آخر»؛ ومن ثم �إذا حتققت
( )50حكم حمكمة التمييز ،الدائرة التجارية ،الطعنان رقما  2002 /769 ،768جتاري ،تاريخ اجلل�سة  2مار�س �سنة
.2005
( )51حكم حمكمة التمييز ،الدائرة املدنية والتجارية ،الطعن رقم  179ل�سنة  2004ق�ضائية ،بتاريخ  27دي�سمرب �سنة
.2004
( )52حكم حمكمة التمييز ،الدائرة التجارية ،الطعنان رقما  1994/140 ،128جتاري ،بتاريخ  6دي�سمرب �سنة .1994
( )53حكم حمكمة التمييز ،الدائرة التجارية ،الطعنان رقما  2002 /769 ،768جتاري ،تاريخ اجلل�سة  2مار�س �سنة
.2005
( )54حكم حمكمة التمييز ،الدائرة املدنية ،الطعن رقم  2001/147مدين ،تاريخ اجلل�سة  18مار�س �سنة .2002
( )55حكم حمكمة التمييز ،الدائرة الإدارية ،الطعن رقم  233ل�سنة  1990ق�ضائية ،بتاريخ  29مار�س �سنة .1992
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يف العقد املربم بني جهة الإدارة املتعاقدة واملتعاقد معها �رشوط العقد الإداري اخت�صت
الدائرة الإدارية بنظر املنازعات املتعلقة بذلك العقد.
ويعد العقد �إدار ًيا وتخت�ص به الدائرة الإدارية �إذا توافرت فيه �رشوط العقد
الإداري ب�أن يكون �أحد طرفيه �شخ�صا معنويا عاما يتعاقد ب�أنه �سلطة عامة و�أن يت�صل
العقد املربم بن�شاط مرفق عام بق�صد ت�سيريه �أو تنظيمه و�أن يت�ضمن العقد �رشوطا
ا�ستثنائية بالن�سبة �إىل روابط القانون اخلا�ص ،وذلك االخت�صا�ص يتعلق بالنظام
العام( ،)56وق�ضت الدائرة الإدارية مبحكمة التمييز ب�أنه �إذا �أخذ الرتخي�ص باالنتفاع
باملال العام املمنوح للطاعن �صورة العقد الإداري فال يقبل منه الدفع بعدم اخت�صا�ص
الدائرة الإدارية ،وذلك �إذا ت�ضمن العقد �رشوطا ا�ستثنائية غري م�ألوفة يف عقود القانون
اخلا�ص ،ك�أن يتم الن�ص يف الرتخي�ص على حق الوزارة يف �إنهاء الرتخي�ص يف �أي وقت
تراه للم�صلحة العامة ،و�أنه ال يجوز للمرخ�ص له الرجوع على جهة الإدارة ب�أية
تعوي�ضات من �أي نوع ب�سبب �إنهاء الرتخي�ص(.)57
وتظل الدائرة الإدارية خمت�صة بنظر منازعات العقود الإدارية التي تربمها جهة
الإدارة ولو ت�ضمن العقد الإداري بع�ض ال�رشوط التعاقدية التي تخ�ضع ملبد�أ العقد
�رشيعة املتعاقدين ،و�أنه يف حالة عدم ت�ضمن �رشوط العقد تنظيما مل�سالة معينة؛ ف�إنه
يتم تطبيق ما جرى عليه العرف ال�سائد يف �سائر العقود الإدارية( ،)58كما تخت�ص
الدائرة الإدارية باملنازعات املتعلقة بعقود التوظيف التي تربمها جهة الإدارة و�أحد
الأفراد والذي مبقت�ضاه يتوىل هذا الأخري حتت �إ�رشافها �أمر وظيفة معينة ويكون
ملتزما ب�أعباء تلك الوظيفة مقابل ح�صوله على عدد من احلقوق ومن ثم ف�إنه يكون يف
مركز تعاقدي الئحي ،ويتم حتديد مراكز ه�ؤالء املتعاقدين على �أ�سا�س العقود الإدارية
املربمة معهم ،وت�رسي القواعد القانونية والالئحية فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف تلك
العقود ،ويدخل يف والية الق�ضاء الكامل ما ت�صدره جهة الإدارة املتعاقدة من قرارات
�إدارية تنفيذا لتلك العقود(.)59
( )56حكم حمكمة التمييز ،الدائرة الإدارية ،الطعن رقم  444ل�سنة  1998ق�ضائية ،بتاريخ  14مار�س �سنة .1999
( )57حكم حمكمة التمييز ،الدائرة الإدارية ،الطعن رقم  49ل�سنة  2006ق�ضائية ،بتاريخ  25مار�س �سنة .2008
وكذلك :حكم حمكمة التمييز ،الدائرة الإدارية ،الطعن رقم  81ل�سنة  ،2006بتاريخ  3فرباير �سنة .2009
( )58حكم حمكمة التمييز ،الدائرة الإدارية ،الطعنان رقما  179و 183ل�سنة  2009ق�ضائية ،بتاريخ  28مار�س �سنة
.2012
( )59حكم حمكمة التمييز ،الدائرة الإدارية ،الطعن رقم  ،134ل�سنة  2009ق�ضائية ،بتاريخ  9مار�س �سنة .2011
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ثال ًثا :الدائرة اإلدارية صاحبة الوالية العامة في منازعات العقود اإلدارية
نرى �أن ن�ص املادة ( )2من املر�سوم بقانون رقم  20ل�سنة  1981املعدل
بالقانون رقم  61ل�سنة  1982ب�إن�شاء دائرة باملحكمة الكلية لنظر املنازعات الإدارية
والتي ن�صت على �أن«تخت�ص الدائرة الإدارية وحدها بنظر املنازعات التي تن�ش�أ بني
اجلهات الإدارية واملتعاقد الآخر يف عقود االلتزام واال�شغال العامة والتوريد �أو �أي
عقد �إداري �آخر» ،يثري الت�سا�ؤل حول ما �إذا كان اخت�صا�ص الدائرة الإدارية بنظر
منازعات عقود االلتزام والأ�شغال العامة والتوريد ،هل ورد على �سبيل املثال �أم
على �سبيل احل�رص؟
ونرى �أن امل�رشع يف املادة ال�سابقة قد �أورد اخت�صا�ص الدائرة الإدارية بنظر
منازعات العقود الإدارية على �سبيل املثال ولي�س على �سبيل احل�رص ،فبعد �أن ن�ص
على اخت�صا�صها مبنازعات عقود االلتزام والأ�شغال العامة والتوريد� ،أعقب بذلك
بعبارة «�...أو �أي عقد �إداري �آخر» ،مما يدل �رصاحة على �أن االخت�صا�ص املعقود
للدائرة الإدارية يف منازعات العقود الإدارية هو على �سبيل املثال ولي�س احل�رص ،وهو
ما ي�ؤكده الفقه من �أن امل�رشع ذكر يف املادة ال�سابقة �أمثلة للعقود التي تعترب �إدارية
بن�ص القانون ،ثم و�ضع تعميما ب�أن الدائرة الإدارية تخت�ص �أي�ضا ب�أي عقد �إداري
�آخر ،ومن ثم فهذا توجيه من امل�رشع لتلك الدائرة ب�رضورة حتديد طبيعة العقد الذي
تخت�ص بنظر املنازعة فيه وحدها ،مما ي�ستتبع �أن تعتنق الدائرة الإدارية نظرية عامة
يف التمييز بني العقود الإدارية والعقود املدنية التي تربمها الدولة( ،)60و�أكدت حمكمة
التمييز على �أن ذكر امل�رشع لعقود االلتزام والأ�شغال العامة والتوريد يف املادة ال�سابقة
قد ورد على �سبيل املثال ولي�س احل�رص(.)61
ومل تتو�سع الدائرة الإدارية يف قبولها للطعن على العقود الإدارية ،و�سارت على
نف�س النهج الذي اتبعته الدوائر الق�ضائية الأخرى ،ف�أكدت يف �أحكامها على �أن «�...إذا
( )60ملزيد من التف�صيالت راجع يف ذلك :د .عزيزة ال�رشيف ،دار�سة يف نظرية العقد الإداري وتطبيقاتها يف الكويت،
املرجع ال�سابق� ،ص  13وما بعدها.
( )61حكم حمكمة التمييز ،الدائرة التجارية ،الطعنان رقما  2002 /769 ،768جتاري ،تاريخ اجلل�سة  2مار�س �سنة .2005
وكذلك :حكم حمكمة التمييز ،الدائرة التجارية ،الطعنان رقما  98/444،450جتاري بتاريخ  14مار�س �سنة .1999
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ما �صدر احلكم يف الدعوى وحتدد نطاقها من حيث املو�ضوع �أو الأ�سباب والأطراف
ان�رصفت �إليهم �آثار احلكم وكان حجة عليهم مبا ق�ضى به ،وبالتايل تتحقق لهم
ال�صفة وامل�صلحة يف الطعن على احلكم باعتبار �أنهم من املحكوم �ضدهم»( ،)62و�أكدت
يف حكم �آخر بها ب�أنه «ال يكفي فيمن يخت�صم يف الطعن �أن يكون طرفا يف اخل�صومة
التي �صدر فيها احلكم املطعون فيه بل يجب �أن تكون له م�صلحة يف الدفاع عن احلكم
حني �صدوره»( ،)63كما �أكدت على �أن الدعاوى الإدارية لي�ست من دعاوى احل�سبة «التي
يكفي حتقق امل�صلحة العامة لرفعها ،بل يجب �أن تتوافر امل�صلحة ال�شخ�صية املبا�رشة
لرافعها حتى ميكن قبولها»(.)64

( )62حمكمة التمييز ،الدائرة الإدارية ،جل�سة  ،2008/1/29الطعن رقم � 2006/139إداري  -جملة الق�ضاء
والقانون– �أكتوبر  - 2011ال�سنة ال�ساد�سة والثالثون ،اجلزء الأول� ،صفحة .118
( )63حمكمة التمييز ،الدائرة الإدارية ،جل�سة  ،2004/9/27الطعن رقم � ،2004/197إداري ،جملة الق�ضاء والقانون،
ال�سنة الثانية والثالثون  ،2007اجلزء الثالث� ،صفحة .9
( )64حكم حمكمة اال�ستئناف ،الدائرة الإدارية ،الطعن رقم  ،412ل�سنة 2007ق ،بتاريخ  17مار�س .2008
وراجع يف ذلك �أي�ضا:
حكم حمكمة التمييز ،الدائرة الإدارية ،الطعن رقم  ،93ل�سنة 1986ق ،بتاريخ  14يناير .1987
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املبحث الثاين
التطورات الق�ضائية احلديثة للطعن يف عقود الدولة

�شهد جمل�س الدولة الفرن�سي العديد من التطورات والتي مبقت�ضاها مت التو�سع
يف قبوله للطعن يف العقود التي تربمها الدولة ،فهجر نظرية الإدماج وتبنى نظرية
القرارات الإدارية املنف�صلة ،يف حني جند �أن جمل�س الدولة امل�رصي والدائرة الإدارية مل
يتنب �أي منهما نظرية الإدماج بل تبنيا نظرية القرارات املنف�صلة منذ ن�ش�أتهما.
وبناء على ذلك ،نبحث تباعا تطبيق نظرية القرارات الإدارية املنف�صلة «املطلب
الأول» ،و الطعن بالإلغاء يف العقد الإداري «املطلب الثاين» ،ورد الفعل امل�رشع امل�رصي
على تو�سع الق�ضاء الإداري يف قبول الطعن على العقود «املطلب الثالث».

املطلب الأول

تطبيق نظرية القرارات الإدارية املنف�صلة
تبنى جمل�س الدولة الفرن�سي نظرية القرارات املنف�صلة وظل يرف�ض قبول دعوى
جتاوز ال�سلطة �ضد العقد الإداري ،يف حني تبنى جمل�س الدولة امل�رصي منذ ن�ش�أته تلك
النظرية كما �أكد على تبنيه لنظرية القرارات املنف�صلة عن �أعمال ال�سيادة ،وتبنت �أي�ضا
الدائرة الإدارية يف الكويت نظرية القرارات املنف�صلة.
وبناء على ذلك ،نبحث تباعا جمل�س الدولة الفرن�سي ونظرية القرارات الإدارية
املنف�صلة «الفرع الأول» ،وجمل�س الدولة امل�رصي ونظرية القرارات الإدارية املنف�صلة
«الفرع الثاين» ،والدائرة الإدارية ونظرية القرارات الإدارية املنف�صلة «الفرع الثالث».
الفرع الأول
جمل�س الدولة الفرن�سي ونظرية القرارات الإدارية املنف�صلة
نو�ضح يف هذا الفرع تبني جمل�س الدولة الفرن�سي لنظرية القرارات الإدارية
املنف�صلة ،فنبني مفهوم نظرية القرارات الإدارية املنف�صلة ،ثم نعر�ض التطبيقات
الق�ضائية لتلك النظرية.
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أو ًال :مفهوم نظرية القرارات اإلدارية املنفصلة «»Théorie des actes détachables

يعرف بع�ضهم القرارات الإدارية القابلة لالنف�صال ب�أنها «قرارات �إدارية تكون
جزاء من بنيان عملية قانونية تدخل يف اخت�صا�ص الق�ضاء العادي �أو الإداري بناء على
واليته الكاملة �أو تخرج عن اخت�صا�ص �أي جهة ق�ضائية ،ولكن الق�ضاء يقوم بف�صل
هذه القرارات عن تلك العملية ويقبل الطعن عليها بالإلغاء على انفراد» ،فهي ت�رصفات
قانونية ت�صدر من جانب الإدارة ب�إرادتها املنفردة يف �إطار عملية مركبة ،مع �إمكان
جتنيب هذه الت�رصفات ،لتمثل على حدة قرارات �إدارية قائمة بذاتها و�صاحلة لرتتيب
�أثر قانوين معني ،دون �أن ي�ؤثر ذلك على كيان العملية ذاتها �أو يعطلها �أو يحول دون
ترتيب �آثارها القانونية(.)65
ويق�سم الفقه القرارات الإدارية من حيث التكوين �إىل قرارات ب�سيطة ،كالقرار
ال�صادر مبنح ترخي�ص �أو برف�ضه ،وقرارات �إدارية مندجمة وهي التي تدخل يف تكوين
عملية قانونية مركبة تتم على مراحل ،مثل القرار ال�صادر ب�إر�ساء املزاد �أو املناق�صة،
وتتمثل �أهمية ذلك التق�سيم يف �أن الق�ضاء الإداري يف فرن�سا ويف م�رص ي�سمح بف�صل
القرار الإداري الذي ي�سهم يف تكوين العملية القانونية ،والطعن فيه على ا�ستقالل
بق�صد �إلغائه ،وكان على �صاحب ال�ش�أن قبل تبني نظرية القرارات الإدارية القابلة
لالنف�صال �أن ينتظر حتى تتم العملية القانونية ،ثم له �أن يطعن بعد ذلك يف العلمية
بتمامها ،فمثال �إذا مت ا�ستبعاد �شخ�ص من الدخول يف مناق�صة معينة ،فعليه �أن يطعن
يف العقد الإداري الذي ُيربم نتيجة تلك املناق�صة� ،أما بعد تبني تلك النظرية فتم ال�سماح
ملن مت ا�ستبعاده يف املثال املذكور �أن يتدارك ذلك اخلط�أ حال وقوعه بالطعن يف القرار
الإداري املنف�صل(.)66
فالقرارات الإدارية التي تدخل يف تكوين عمل �إداري مركب ال ت�صدر م�ستقلة ولكن
تكون م�صاحبة لأعمال �إدارية �أخرى ،وتلك القرارات قد تكون �سابقة �أو معا�رصة �أو
( )65ملزيد من التف�صيالت راجع يف ذلك :د .حممد ماهر �أبو العينني ،العقود الإدارية وقوانني املزايدات واملناق�صات يف
ق�ضاء وافتاء جمل�س الدولة حتى عام  ،2004الكتاب الأول� :إبرام العقد الإداري� ،2004 ،ص  120وما بعدها.
( )66ملزيد من التف�صيالت راجع يف ذلك :د� .سليمان حممد الطماوي ،النظرية العامة للقرارات الإدارية ،الطبعة ال�ساد�سة،
دار الفكر العربي� ،1991 ،ص  420وما بعدها.
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الحقة على عمل �إداري �آخر مع وجود �صلة ارتباط بينها وبني ذلك العمل( ،)67فالعقد
الإداري مير مبراحل متعددة ،وتدخل يف تكوينه عنا�رص خمتلفة منها ما له طبيعة عقدية،
ومنها ما ينطبق عليه و�صف القرارات الإدارية ،كالقرار ال�صادر بالرتخي�ص ب�إبرام العقد
�أو الت�صديق عليه ،ورغم دخول تلك القرارات يف العملية العقدية لكن ميكن ف�صلها عن تلك
العملية نظرا ملا تتمتع به من ا�ستقالل؛ ومن ثم الطعن عليها بدعوى الإلغاء(.)68
ويثور الت�سا�ؤل عن الأحوال التي يكون فيها القرار قابال لالنف�صال وميكن
الطعن عليه بالإلغاء ،وللإجابة على ذلك ا�ستعان الق�ضاء الإداري يف فرن�سا مبعيارين،
الأول هو انعدام الدعوى املوازية «� »Recours Parallèleأي عدم وجود طريق
طعن ق�ضائي يمُ كن الطاعن من الو�صول �إىل نف�س النتائج ،واملعيار الثاين هو معيار
مو�ضوعي يقوم القا�ضي بتحديده ب�رصف النظر عن �شخ�ص الطاعن وموقعه من
اخل�صومة ،وي�ستعني الق�ضاء يف ذلك بالعديد من العنا�رص لتحديد مدى قابلية القرار
لالنف�صال والطعن عليه على ا�ستقالل(.)69
وكانت القــرارات التي تدخل يف تكوين عمل �إداري مركب ال تقبل الطعن فيها
بدعــوى الإلغــاء �أمام جمل�س الدولة الفرن�سي تطبيقا لنظرية الدعوى املوازية
« ،»Théorie de Recours Parallèleوكان جمل�س الدولة الفرن�سي يحكم بعدم
قبول الطعن يف مثل هذه القرارات؛ لأن القانون قد نظم ل�صاحب ال�ش�أن طريقا �آخر
ي�ستطيع به حتقيق ما توفره دعوى الإلغاء من مزايا ،وكان يطبق ذلك على القرارات
امل�صاحبة للعقد �سواء ال�سابقة على �إبرامه �أو املعا�رصة �أو الالحقة عليه؛ وذلك لأن
قا�ضي العقد « »Juge du contratهو املخت�ص بنظر كل منازعات ذلك العقد ،مبا
يف ذلك الطعون يف القرارات امل�صاحبة له ،وقبل تبني جمل�س الدولة الفرن�سي لتلك
النظرية ،كان يحكم بعدم القبول لأي طعن بتجاوز ال�سلطة يف القرارات التي تدخل يف
تكوين العقد ،وكان عدم القبول يواجه كذلك املتعاقد مع جهة الإدارة؛ وذلك لوجود
طريق طعن مواز؛ واملتمثل يف الطعن يف تلك القرارات �أمام قا�ضي العقد مبا له من والية
( )67ملزيد من التف�صيالت راجع يف ذلك :د .حممود حممد حافظ ،القرار الإداري ،دار النه�ضة العربية� ،1993 ،ص  74وما
بعدها.
( )68راجع يف ذلك :د .حممد عبد العال ال�سناري ،مبادئ و�أحكام العقود الإدارية يف جمال النظرية والتطبيق ،دار النه�ضة
العربية ،بدون �سنة ن�رش� ،ص  64وما بعدها.
( )69ملزيد من التف�صيالت راجع يف ذلك :د .ماهر �صالح عالوي اجلبوري ،القرار الإداري ،بغداد� ،1999 ،ص 198وما بعدها.
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ق�ضاء كامل ،كما كان يحكم كذلك بعدم قبول تلك الطعون �إذا كانت مرفوعة من الغري،
ثم حتول جمل�س الدولة الفرن�سي عن تلك النظرية �إىل نظرية القرارات القابلة لالنف�صال
«.)70(»Théorie des actes détachables
ويعيب بع�ضهم على ت�سمية الطعن املوازي ،فعبارة طعن « »Recoursتثري اللب�س
بني م�صطلح «دعوى» وم�صطلح «الطعن على الأحكام» ،كما �أن و�صف الطعن ب�أنه
مواز منتقد لأن التوازي من خ�صائ�ص علم الهند�سة وال جمال له يف النظم القانونية،
والأف�ضل ا�ستخدام م�صطلح «دعوى �أخرى غري دعوى الإلغاء ميلك �صاحب ال�ش�أن
رفعها �أمام جمل�س الدولة نف�سه �أو �أمام غريه» ،وتلك النظرية من خلق جمل�س الدولة
الفرن�سي وال �سند لها من القانون ،وقد لعبت تلك النظرية دورا هاما كو�سيلة لتحديد
نطاق كل من والية الإلغاء ووالية الق�ضاء الكامل ،و�أداة الحرتام قواعد توزيع
االخت�صا�ص بني جمل�س الدولة وجمال�س دواوين املديريات من ناحية ،وبينه وبني
حماكم جهة الق�ضاء العادي من ناحية �أخرى ،وتعد تلك النظرية مثاال لل�سيا�سة املرنة
للمجل�س يف �صياغته للمبادئ والنظريات على �ضوء االعتبارات العملية ،ويحاول من
خاللها �إعمال مبد�أ ال�رشعية يف �أو�سع نطاق ،بالتو�سع يف قبول دعوى الإلغاء(.)71
ويرى بع�ضهم(� )72أن نظرية القرارات الإدارية املنف�صلة «Théorie des actes

 »détachablesحماولة من جمل�س الدولة الفرن�سي لتربير موقفه الراف�ض لدعوى
جتاوز ال�سلطة �ضد العقد الإداري ،و�أن تلك املحاولة غري مقنعة للأ�سباب الآتية:
� -1أن الأ�سباب التي تقوم عليها فكرة رف�ض دعوى جتاوز ال�سلطة غري منطقية.
 -2قبول هذه الدعاوى من املتعاقد بالن�سبة للقرارات املتعلقة مبرحلة �إبرام العقد تدل
داللة قاطعة على عدم �صدق الأ�سباب الراف�ضة �أ�صال للدعوى �ضد العقد ذاته ،حيث

(70) Bernard-Franck Macéra, Les actes détachables dans le droit public français, Pulim,
Paris, 1992, p. 17
«…,la théorie des actes détachables a été conçue ab origine comme un palliatif à l’irrecevabilité
du recours pour excès de pouvoir contre le contrat, irrecevabilité qui était opposée non
seulement aux partenaires contractuels de l’administration (lesquels disposaient, il est vrai,
d’un recours «parallèle» sous la forme du recours contractuel de plein contentieux) mais
aussi et surtout aux tiers, qui ne pouvaient prétendre attaquer en excès de pouvoir, en vue
»d’un contrôle de sa légalité objective, un contrat auquel ils n’étaient pas partie

( )71ملزيد من التف�صيالت راجع يف ذلك :د .حممود حممد حافظ ،القرار الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص  77وما بعدها.
( )72ملزيد من التف�صيالت راجع يف ذلك :د .ر�أفت فودة ،الق�ضاء الإداري ،الكتاب الأول :ق�ضاء الإلغاء ،املرجع ال�سابق،
�ص  253وما بعدها.
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�إن املتعاقد �أمامه �أن يلج�أ �إىل قا�ضي العقد ذاته عن طريق دعوى الق�ضاء الكامل.
 -3التفرقة يف طعون املتعاقد �أثناء الإبرام وبعده ال �أ�سا�س لها من الواقع والقانون؛
فو�سائل عدم امل�رشوعية املو�ضوعية قد توجد �أثناء التنفيذ كما يف مرحلة الإبرام؛
وذلك كاخلروج على قاعدة احلقوق املكت�سبة.
 -4اال�ستثناءات التي �أوردها جمل�س الدولة للمتعاقد يف مرحلة التنفيذ؛ ال تف�رس �إال على
�ضوء �ضعف املبد�أ العام الراف�ض لرفع الدعوى �ضد العقد ذاته.
 -5قبول دعوى جتاوز ال�سلطة �ضد قرار �إبرام العقد ،واالدعاء ب�أنها لي�ست �ضد العقد
نف�سه� ،أمر يحمل الكثري من التناق�ض.
 -6ن�ص امل�رشع الفرن�سي يف قانون حقوق وحريات الوحدات املحلية ال�صادر بتاريخ
 2مار�س �سنة  2891واملعدل بالقانون رقم  326-28وال�صادر بتاريخ  22يوليو
�سنة  ،2891يف املواد ( )96 ،64 ،2ملمثل ال�سلطة املركزية برفع دعوى جتاوز
ال�سلطة �ضد بع�ض العقود التي ذكرها على �سبيل احل�رص يف املادة ( )2وذلك خالل
�شهرين من �إحالتها �إليه� ،أما بالن�سبة للعقود التي ال تلتزم تلك الهيئات ب�إحالتها
�إليه ،ف�إن لكل ذي م�صلحة خالل �شهرين من علمه بالعقد �أن يطلب من ممثل
ال�سلطة املركزية �أن يطعن يف ذلك العقد بدعوى جتاوز ال�سلطة ،و�إذا رف�ض ممثل
ال�سلطة املركزية ،ف�إن ال�شخ�ص املت�رضر له �أن يطعن يف قرار ممثل ال�سلطة املركزية
بالإلغاء خالل املواعيد املحددة لدعوى جتاوز ال�سلطة ،ويرى ذلك الر�أي �أن هذا
التدخل الت�رشيعي ُي َع ّد قا�صما ملبد�أ عدم قبول دعوى الإلغاء �ضد العقد ذاته.
ومنيل �إىل ت�أييد ذلك الر�أي ،بال�سماح برفع دعوى جتاوز ال�سلطة �ضد العقد ذاته
من كل ذي م�صلحة ،وذلك وفقا ملا يقوم به جمل�س الدولة من تطوير دائم للمبادئ التي
�أر�ساها ،كما �أنه يبتدع العديد من املبادئ اجلديدة ،و�أن ذلك املبد�أ �سيتم تبنيه ولكن بعد
فرتة من الزمن ،كما �أن امل�رشع الفرن�سي يطور دائما من القواعد القانونية ،والدليل
على ذلك قانون حقوق وحريات الوحدات املحلية املعدل وال�صادر �سنة  ،1982فقد
تبنى �رصاحة مبد�أ قبول دعوى الإلغاء �ضد العقد ذاته وفقا لل�رشوط التي ن�ص عليها
القانون ،و�إن كان ذلك ينطبق فقط على العقود التي تربمها الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
املحلية وال ينطبق على عقود ال�سلطة املركزية ،وتلك الدعوى ال توجه �إىل القرارات التي
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تقبل االنف�صال عن العقد و�إمنا �إىل العقد ذاته ،ويحق لكل من املتعاقد والغري رفعها.
ثان ًيا :التطبيقات القضائية لنظرية القرارات اإلدارية املنفصلة

«»Théorie des actes détachables

ومن �أوائل الأحكام التي طبق به جمل�س الدولة الفرن�سي نظرية القرارات املنف�صلة
ع�ضوا باملجل�س العام لإقليم « »Loir-et-Cherف�أقام
هو حكم ال�سيد « »Martinحيث كان
ً
طعنا يف قرارات اتخذها ذلك املجل�س يف �ش�أن عقد التزام الرتام ،وا�ستند يف طعنه �إىل خمالفة
مدير املجل�س للقانون املتعلق بالتنظيم الإقليمي وذلك بدعوة املجل�س للتداول وعدم توزيعه
تقريرا مطبوعا عن املو�ضوع قبل االنعقاد بثمانية �أيام باملخالفة للقانون .فتم�سكت جهة
الإدارة ب�أن تلك القرارات املطعون فيها ال ميكن �أن تكون حم ًال للطعن بالإلغاء لأنها �أدت
لإبرام العقد ولي�س للغري �أن يطعن فيها �أمام قا�ضي العقد « .»Le juge du contratولكن
جمل�س الدولة الفرن�سي �أقر بقبول الطعن بالإلغاء يف تلك القرارات .وكانت القاعدة �أنه ال
يجوز الطعن بالإلغاء يف الأعمال ذات الطبيعة التعاقدية؛ لي�س فقط لأنها �أعمال �صدرت
ب�إرادتني « »Actes bilatérauxو�أن الطعن بالإلغاء يوجه �ضد الأعمال ال�صادرة من جهة
مواز «Recours
الإدارة ب�إرادتها املنفردة « »Acte unilatéralولكن كذلك لوجود طعن ٍ
� »parallèleأمام قا�ضي العقد يحول دون قبول ذلك الطعن .وكان اجتاه جمل�س الدولة
الفرن�سي قبل عام  1905هو احلكم بعدم القبول «� »Irrecevabilitéسواء رفعت دعوى
الإلغاء �ضد العقد ذاته �أو �ضد القرارات الإدارية التي تدخل يف العملية العقدية ،فتلك
القرارات تكون مع العقد كال ال يتجز�أ .واقرتح مفو�ض احلكومة « »Romieuقبول الطعون
املقامة من الغري يف القرارات الإدارية املمكن ف�صلها عن العقد «Actes administratifs
 ،»détachables du contratوهو ما �أخذ به جمل�س الدولة الفرن�سي(.)73
(73) C.E., 4 août. 1905, Martin, Rec. 749, concl. Romieu. «L›administration soutenait que les
délibérations attaquées, ayant abouti á la conclusion d›un contrat, ne pouvaient faire l›objet
d›un recours pour excès de pouvoir et ne pouvaient être déférées qu›au juge du contrat. Le
Conseil d›État n›a pas adopté cette thèse. Il a admis au contraire implicitement la recevabilité
du recours pour excès de pouvoir formé par le sieur Martin. traditionnellement les actes de
nature contractuelle ne sauraient être attaqués par la voie du recours pour excès de pouvoir,
non seulement parce qu›il s›agit d›actes bilatéraux et que le recours pour excès de pouvoir est,
dans la conception traditionnelle, un procès fait á l›acte unilatéral d›une autorité administrative,
mais aussi parce que l›existence d›un recours parallèle devant le juge du contrat fait obstacle
á la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Avant 1905 cette irrecevabilité concernait,
outre le contrat lui-même, tous les actes administratifs, même unilatéraux, qui l›avaient préparé
et rendu possible ; ces actes formaient, disait-on, un tout indivisible avec le contrat et ne
pouvaient donc être attaqués qu›autant que ce dernier n›était pas devenu définitif».
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ويعد من القرارات القابلة لالنف�صال كل قرار �سابق على الإبرام النهائي للعقد،
مبا يف ذلك القرار ال�صادر من جهة الإدارة ب�إبرام العقد �أو �إقراره �أو رف�ضه( ،)74وتطبق
نظرية القرارات املنف�صلة على عقود الإدارية وعقود القانون اخلا�ص التي تربمها
الإدارة ،ويخت�ص القا�ضي الإداري بالعقد الإداري �أما عقود القانون اخلا�ص فتدخل
يف اخت�صا�ص الق�ضاء العادي( .)75ويقبل الطعن من الغري يف القرارات التي �أ�سهمت يف
�إبرام العقد الإداري كطعن ممول ل�شخ�ص حملي يتم�سك ب�أن العقد يثقل �أعباء البلدية
وبالتايل ي�ؤدي لزيادة ال�رضائب املحلية( )76كما يجوز للمحافظ مبقت�ضى القانون
ال�صادر بتاريخ  2مار�س � 1982أن يطعن �أمام القا�ضي الإداري ببطالن العقود التي
تربمها وحدات الإدارة املحلية يف نطاق املحافظة ويحق له �أي�ضا الطعن بالإلغاء يف
القرارات القابلة لالنف�صال بالن�سبة لتلك العقود( ،)77ويقبل الطعن يف القرارات املنف�صلة
من جميع الأ�شخا�ص الذين كانوا مر�شحني لإ�سناد العقد الإداري �إليهم ولكن مت �إ�سناد
العقد لغريهم(.)78
ويتعني �أن يكون �سبب طعن جتاوز ال�سلطة �ضد القرارات الإدارية املنف�صلة
عن العقد هو خمالفتها ملبد�أ ال�رشعية ولي�س جمرد الإخالل بال�رشوط الواردة يف
العقد «À l›encontre d›un actedétachablepostérieur au contrat ne
()79
»peutêtreinvoquée la violation des clauses du contrat
وبالن�سبة لأثر �إلغاء القرار القابل لالنف�صال على العقد الإداري نف�سه ،ف�إن القاعدة
العامة �أنه ال ي�ؤثر على العقد ب�شكل مبا�رش ،ولكن على جهة الإدارة مع ذلك �أن ترتب
�آثار �إلغاء القرارات املنف�صلة على العقد ،فلها �أن تقرر بنف�سها بطالن العقد �أو ف�سخه �أو
حتى تنفيذ العقد �إىل حني انق�ضاء مدته ،واجلهة الإدارية تراعي يف ذلك ما ميثله التنفيذ
من �أهمية للمرفق العام �أو درجة تنفيذ الأداءات املقررة يف العقد �أو حالة اال�ستعجال �أو
(74) CE., Ass. 30 mars. 1973, Ministre de l›aménagement du territoire, de l›équipement, du
logement et du tourisme c. Schwetzoff, Rec. 264.
CE. Sect. 9 nov. 1934, Chambre de commerce de Tamatave, Rec. 1034.
(75) CE. Sect. 26 nov. 1954, Syndicat de la raffinerie de soufre française, Rec. 620.
(76) CE. 29 mars 1901, Casanova, Rec. 333.
(77) CE. Sect. 13 janv. 1988, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales, Rec. 7.
(78) CE. 30 mars 1906, Ballande, Rec. 261.
(79) M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Devolvé, B. Genevois، Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative - 17e édition، Paris، Dalloz، 2009, p.91
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مراعاة للآثار املالية املرتتبة على �إنهاء ذلك العقد .وللغري �أن يطلب من اجلهة الإدارية
اتخاذ التدابري ال�رضورية لرتتيب �آثار �إلغاء القرار الإداري املنف�صل عن العقد ،ومن ثم
ف�إذا رف�ضت اجلهة الإدارية ترتيب تلك الآثار ف�إن ذلك يعد قرارا �سلبيا باالمتناع يجوز
الطعن عليه بالإلغاء(.)80
الفرع الثاين
جمل�س الدولة امل�رصي ونظرية القرارات الإدارية املنف�صلة
نو�ضح يف هذا الفرع مدى تبني جمل�س الدولة امل�رصي لنظرية القرارات الإدارية
املنف�صلة ،ونرى �أنه قد تبناها منذ ن�ش�أته ،ونعقب ذلك بالتطبيقات الق�ضائية لتلك
النظرية ،مع الإ�شارة �إىل ت�أكيد جمل�س الدولة امل�رصي على تبنيه لنظرية القرارات
املنف�صلة عن �أعمال ال�سيادة.
أو ًال  :تبني مجلس الدولة املصري لنظرية القرارات املنفصلة منذ نشأته
تب ــنى جمل�س الـ ـ ــدول ـ ــة امل�ص ـ ــري نظـ ـ ــريـ ــة القـ ـ ــرارات القـ ـ ــابل ـ ــة لالنف�ص ـ ـ ـ ــال
« »Théorie des actes détachablesمنــذ �إن�شائه وقبل �أن يتقرر له االخت�صا�ص
بنظ ـ ـ ــر املنـازع ـ ــات املتعلقـ ــة بالعقـ ـ ـ ــود الإداريـ ـ ــة ،ولـ ــم ي ـ ـ�أخ ــذ بنظ ـ ــرية الإدمـ ـ ــاج
« ،»La théorie de l’incorporationوهو ما �أكدته كل من حمكمة الق�ضاء
الإداري( ،)81واملحكمة الإدارية العليا( )82يف �أحكامهما.
ثان ًيا :التطبيقات القضائية لنظرية القرارات املنفصلة
ق�ضت حمكمة الق�ضاء الإداري باخت�صا�صها بنظر دعوى �إلغاء قرارات �إدارية
مت�صلة بعقد من العقود التي �أبرمتها الدولة ،والتي ميكن ف�صلها عن ذلك العقد ،فق�ضت
يف حكمها ال�صادر بتاريخ  25نوفمرب �سنة  1947ب�أن «...العمليات التي تبا�رشها
الإدارة منها ما قد يكون مركبا له جانبان� :أحدهما تعاقدي بحت تخت�ص به املحكمة
املدنية ،والآخر �إداري يجب �أن ت�سري فيه الإدارة على مقت�ضى النظام الإداري املقرر
(80) M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Devolvé, B. Genevois، Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative - 17e édition، Paris، Dalloz، 2009, p.91

( )81حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،بتاريخ  25نوفمرب �سنة  ،1947املجموعة ال�سنة الثانية� ،ص.10
( )82حكم الإدارية العليا ،الق�ضيتان رقما  320 ،456ل�سنة 17ق ،بتاريخ � 25أبريل �سنة .1975
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لذلك فت�صدر بهذا اخل�صو�ص قرارات من جانب واحد ،تتوافر فيها جميع خ�صائ�ص
القرارات الإدارية ،وتت�صل بالعقد من ناحية الإذن به �أو �إبرامه �أو اعتماده ،فتخت�ص
حمكمة الق�ضاء الإداري ب�إلغاء هذه القرارات»( ،)83وهو ما �أكدته املحكمة الإدارية العليا
ب�أنه «...ينبغي التمييز يف مقام التكييف القانوين بني العقد الذي تربمه الإدارة ،وبني
الإجراءات التي متهد بها لإجراء هذا العقد �أو تهيئ ملولده .ذلك �أنه بقطع النظر عن كون
هذا العقد مدنيا �أو �إداريا ف�إن من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من ال�سلطة املخت�صة له
خ�صائ�ص القرار الإداري ومقوماته...ومثل هذه القرارات و�إن كانت ت�سهم يف تكوين
العقد وت�ستهدف �إمتامه ف�إنها تنفرد يف طبيعتها عن العقد مدنيا كان �أو �إداريا وتنف�صل
عنه ،ومن ثم يجوز لذي ال�ش�أن الطعن فيها بالإلغاء ا�ستقالال»(.)84
ثال ًثا :تأكيد مجلس الدولة على تبنيه لنظرية «القرارات املنفصلة عن أعمال السيادة»
�أكد جمل�س الدولة على تبنيه لنظرية القرارات املنف�صلة عن �أعمال ال�سيادة ،وذلك
كان بخ�صو�ص طعن احلكومة �أمام املحكمة الإدارية العليا يف حكمي حمكمة الق�ضاء
الإداري ال�صادرين ب�ش�أن وقف ت�صدير الغاز لإ�رسائيل،ف�أكدت املحكمة الإدارية العليا
على قبول الطعن يف القرارات املنف�صلة عن �أعمال ال�سيادة،حيث �صدرحكمها بجل�سة
 27فرباير  2010يف الطعون �أرقام  5546و 6013و ،7975والذي ق�ضت فيه ب�أن
املوافقة على ت�صدير الغاز �إىل �إ�رسائيل تعد �صادرة عن ال�سلطة التنفيذية بو�صفها
�سلطة حكم لتنظيم عالقاتها الدولية ،و�أن �صفة «عمل ال�سيادة» ال تلحق �إال بهذه املوافقة
من حيث مبد�أ الت�صدير� .أما ما �صدر عن جمل�س الوزراء بتاريخ � 18سبتمرب  2000ثم
قرار وزير البرتول رقم  100ل�سنة  2004بالتفوي�ض يف �إجراءات التعاقد مع �رشكة
�رشق البحر الأبي�ض املتو�سط لت�صدير الغاز الطبيعي مع ال�رشكات الواقعة يف منطقة
البحر املتو�سط و�أوروبا ،مبا فيها �رشكة كهرباء �إ�رسائيل فقد �صدرا عن �سلطة وطنية
ووفق الت�رشيعات امل�رصية ،ومن ثم فهما ي�شكالن قرارين �إداريني قابلني لالنف�صال
عن عمل ال�سيادة امل�شار �إليه ويخ�ضع كل منهما لرقابة الق�ضاء الإداري؛ وبناء على ما
�سبق ق�ضت املحكمة ب�إلغاء احلكم ال�صادر من حمكمة الق�ضاء الإداري لأنه �صدر يف
م�س�ألة تتعلق بعمل من �أعمال ال�سيادة ،ومن ثم فيجب �أن ي�ستمر ت�صدير الغاز الطبيعي
( )83حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،بتاريخ  25نوفمرب �سنة  ،1947املجموعة ال�سنة الثانية� ،ص.10
( )84حكم الإدارية العليا ،الق�ضيتان رقما  320 ،456ل�سنة 17ق ،بتاريخ � 25أبريل �سنة .1975
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امل�رصي لإ�رسائيل ولكن مع مراجعة دورية للكميات والأ�سعار خالل مدة التعاقد مبا
يحقق ال�صالح امل�رصي و�ضمانا لتوفري االحتياجات املحلية ،ووجوب مراجعة احلدين
الأدنى والأعلى للأ�سعار ب�صفة دورية مبا يتفق وتطورات �أ�سعار ال�سوق العاملي(.)85
الفرع الثالث
الدائرة الإدارية ونظرية القرارات الإدارية املنف�صلة
نو�ضح يف هذا الفرع مدى تبني الدائرة الإدارية لنظرية القرارات الإدارية املنف�صلة،
ونرى �أنها قد تبنت تلك النظرية منذ ن�ش�أتها ،ثم نعقبها بالتطبيقات الق�ضائية لتلك
النظرية.
أول :تبني الدائرة اإلدارية لنظرية القرارات املنفصلة منذ نشأتها
تبنت الدائرة الإدارية نف�س النهج الذي اتبعه جمل�س الدولة امل�رصي ،فطبقت نظرية
القرارات القابلة لالنف�صال « »Théorie des actes détachablesمنذ ن�ش�أتها،
ومل ت�أخذ بنظرية الإدماج « ،»La théorie de l’incorporationوهو ما �أكدته الدائرة
الإدارية باملحكمة الكلية( ،)86بنظر الدعاوى املرفوعة لإلغاء القرار ال�صادر با�ستبعاد
�أحد املتقدمني للمناق�صة لبطالن عطائه وقيام جلنة املناق�صات املركزية ب�إر�ساء العطاء
على مناق�ص �آخر ،و�أكد ذلك �أي�ضا حكم الدائرة الإدارية مبحكمة اال�ستئناف(،)87
والدائرة الإدارية مبحكمة التمييز( ،)88ونالحظ يف تلك الأحكام �إنه و�إن مت رف�ض
دعوىاملدعية؛ ف�إن ذلك كان مل�رشوعية القرار ال�صادر با�ستبعاد عطائها،ولكن ق�ضت
الدائرة الإدارية باخت�صا�صها بنظر تلك الدعاوى ،ومل يطعن ممثل احلكومة بعدم
اخت�صا�ص املحكمة ولكن كان طعنه ين�صب علىرف�ض الدعوى مل�رشوعية القرار
ال�صادر من جلنة املناق�صات املركزية با�ستبعاد العطاء.

( )85حكم املحكمة الإدارية العليا ،الطعون �أرقام  5546و 6013و ،7975ل�سنة 55ق ،تاريخ اجلل�سة  27فرباير .2010
( )86حكم الدائرة الإدارية باملحكمة الكلية ،الدعوى رقم  6ل�سنة � 1985إداري ،بتاريخ  27مايو �سنة .1985
( )87حكم الدائرة الإدارية مبحكمة اال�ستئناف ،الطعن رقم  922ل�سنة  ،1985بتاريخ  15نوفمرب �سنة .1985
( )88حكم حمكمة التمييز ،الطعن رقم  1985/239جتاري ،بتاريخ  25يونيو �سنة .1986
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ثان ًيا :التطبيقات القضائية لنظرية القرارات املنفصلة

�أكدت الدائرة الإدارية يف العديد من �أحكامها باخت�صا�صها بالقرارات الإدارية
القابلة لالنف�صال عن العقد الإداري وذلك كالقرار ال�صادر با�ستبعاد �أحد املناق�صني
من التقدم للمناق�صة ،والقرار ال�صادر برت�سية املناق�صة ،وهو ما �أكدته الدائرة الإداري
يف �أحكامها؛ حيث ق�ضت ب�أنه « وان كان العقد االداري ال ينعقد �إال بالتوقيع عليه من
طرفيه  ،و�أن �إخطار املناق�ص �أو املزايد الفائز بقبول عطائه وما يرتتب عليه بعد ذلك
من مباحثات ومفاو�ضات تدور بني الطرفني خالل املراحل التمهيدية التي ت�سبق ابرام
العقد � ،أو �أية قرارات ت�صدر خالل تلك املرحلة ال تعدو �أن تكون من االجراءات التمهيدية
لإبرام العقد �إال �أن من املقرر يف ق�ضاء هذه املحكمة �أن الت�رصفات التي ال تعد �أعماال مادية
وت�ستهدف التمهيد لإبرام العقود االدارية �أو ال�سماح ب�إبرامها �أو تلك التي حتول دون
ذلك  ،ت�صلح لأن تكون حمال لدعوى االلغاء متى متت يف ظل العمل ب�أحكام القانون رقم
 61ل�سنة  1982املعدل لأحكام املر�سوم بقانون رقم  20ل�سنة  1981ب�إن�شاء دائرة لنظر
املنازعات االدارية  ،ملا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق �أن املطعون �ضدها الأوىل اقامت
دعواها طعنا على ت�رصفات �أبرمت يف ظل العمل ب�أحكام القانون امل�شار �إليه  ،وكان
احلكم املطعون فيه قد خل�ص يف نطاق �سلطته يف فهم الواقع يف الدعوى ومبا له �أ�صل ثابت
بالأوراق �إىل �أن هذه الت�رصفات املتمثلة يف قرار م�صادرة قيمة خطاب ال�ضمان املقدم من
ال�رشكة املطعون �ضدها الأوىل بعد طلب مد �صالحيته بدون موافقة من الأخرية  ،ال تعد
من الأعمال املادية وت�صلح لأن تكون حمال لدعوى الإلغاء �أمام الدائرة الإدارية ورتب
عليه ق�ضاءه برف�ض الدفع املبدى من الطاعن ب�صفته بعدم اخت�صا�ص تلك الدائرة بنظر
الدعوى  ،ف�إنه ال يكون قد خالف القانون ومل يخطئ يف تطبيقه وي�ضحى النعي عليه بهذا
ال�سبب على غري �أ�سا�س»(.)89
كما ق�ضت الدائرة الإدارية مبحكمة التمييز باخت�صا�صها بنظر الطلب املقدم من
الطاعن ب�إلغاء قرار الرت�سية ال�صادر من جلنة املناق�صات املركزية واملتعلق بطرح
مناق�صة لتجهيز خدمات التنظيف والنقل الداخلي والتخل�ص من النفايات مببنى جممع
وزارة الإعالم والإدارات التابعة لها ،والذي مت فيه تخطى �رشكة الطاعن و�إر�ساء
( )89حكم حمكمة التمييز ،الدائرة التجارية الأوىل والإدارية ،الطعن رقم � 2000/964إداري ،تاريخ اجلل�سة  20يونيو
�سنة .2005
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املناق�صة على ال�رشكة التالية لها يف الرتتيب باملخالفة لأحكام القانون رقم ( )37ل�سنة
 1964يف �ش�أن املناق�صات ،فق�ضت الدائرة الإدارية ب�إلغاء القرار املطعون فيه بتاريخ
 19فرباير �سنة  ،2001وهو ما مت ت�أييده عن طريق حكم حمكمة اال�ستئناف بتاريخ
 17فرباير �سنة  ،2002ومت الطعن على ذلك احلكم بالتمييز ف�أيدت الدائرة الإدارية
مبحكمة التمييز حكم حمكمة اال�ستئناف ،و�أكدت على �أن مبد�أ �آلية املناق�صة تكون
�سلطة الإدارة فيه مقيدة ب�إر�ساء املناق�صة على العطاء املتفق و�رشوط املناق�صة والأقل
�سعرا ،و�أن تلك القواعد و�ضعت ل�صالح الإدارة والأفراد على ال�سواء؛ لكفالة احرتام
مبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني املناق�صني جميعا(.)90
وق�ضت الدائرة الإدارية مبحكمة التمييز باخت�صا�صها بنظر الطعن املقدم �إليها
ب�إلغاء القرار ال�صادر برت�سية املناق�صة اخلا�صة بالنظافة والتخل�ص من النفايات
واملرا�سالت الداخلية جلميع قطاعات وزارة التخطيط على رابع �أقل الأ�سعار
وا�ستبعاد �رشكته ،بالإ�ضافة �إىل احلكم له بالتعوي�ض اجلابر للأ�رضار املادية والأدبية
التي �أ�صابته من جراء ذلك القرار ،وق�ضت الدائرة الإدارية باملحكمة الكلية ب�إلغاء ذلك
القرار وتعوي�ض الطاعن بتاريخ  19مار�س �سنة  ،2001ومت ا�ستئناف احلكم فق�ضت
حمكمة اال�ستئناف بت�أييد احلكم وزيادة مبلغ التعوي�ض للطاعن بتاريخ � 27أبريل
�سنة  ،2003ثم ق�ضت حمكمة التمييز بتمييز ذلك احلكم وذلك لثبوت م�رشوعية قرار
الإدارة با�ستبعاد الطاعن(.)91

( )90حكم حمكمة التمييز ،الدائرة الإدارية ،الطعن رقم � 2002/225إداري ،تاريخ اجلل�سة � 21أبريل �سنة .2003
( )91حكم حمكمة التمييز ،الدائرة الإدارية ،الطعنان رقما � 2003/491 ،435إداري ،بتاريخ  16فرباير �سنة .2004
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املطلب الثاين

الطعن بالإلغاء يف العقد الإداري

قبل جمل�س الدولة الفرن�سي الطعن بالإلغاء يف العقد الإداري من الغري ،وذلك
مبقت�ضى قانون حقوق وحريات الهيئات املحلية ال�صادر يف  2مار�س �سنة  ،198كما
�سمح يف �أحكامه احلديثة للغري ب�أن يطعن بالإلغاء يف العقد الإداري ،وهو ما تبناه جمل�س
الدولة امل�رصي ولكنه تو�سع �إىل احلد الذي جعل من تلك الدعوى دعوى ح�سبة حلماية
املال العام ،يف حني مل تتنب الدائرة الإدارية يف الكويت تلك التطورات احلديثة.
وبناء على ذلك ،نبحث تباعا جمل�س الدولة الفرن�سي وقبول الطعن ب�إلغاء العقد
الإداري«الفرع الأول» ،وجمل�س الدولة امل�رصي وقبول الطعن ب�إلغاء العقد الإداري
«الفرع الثاين» ،ومدى �إمكانية تبنى الدائرة الإدارية يف الكويت لطعن الغري ب�إلغاء العقد
الإداري «الفرع الثالث».
الفرع الأول
جمل�س الدولة الفرن�سي وقبول الطعن ب�إلغاء العقد الإداري
نو�ضح يف هذا الفرع مدى قبول جمل�س الدولة الفرن�سي للطعن بالإلغاء يف العقد
الإداري ،ونتعر�ض ملرحلة ما بعد �صدور قانون حقوق وحريات الهيئات املحلية
بتاريخ  2مار�س �سنة  ،1982ثم االجتاه احلديث الذي تبناه وقرر مبقت�ضاه ال�سماح
للغري يف العقد الإداري بالطعن يف �صحة العقد �أمام قا�ضي العقد ذاته.
أول :مرحلة ما بعد صدور قانون حقوق وحريات الهيئات املحلية 1982

�أ�صدر امل�رشع الفرن�سي بتاريخ  2مار�س �سنة  1982القانون رقم  213ل�سنة 1982
واملعدل بالقانون رقم  623ل�سنة  1982ب�ش�أن حقوق وحريات الهيئات املحلية «Droits
،)92(»et libertés des communes, des départements et des régions
وقد �أحل هذا القانون نظام الرقابة الق�ضائية حمل نظام الو�صاية الإدارية على �أعمال
الهيئات املحلية ،و�سمح ذلك القانون ملمثل الدولة بالطعن بالإلغاء على العقود نف�سها
والتي تربمها تلك الهيئات وكذلك الطعن على القرارات القابلة لالنف�صال عن تلك العقود،
(92) Loi n° 82213- du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions
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وذلك القانون قد �أحدث تغيريا عميقا يف توزيع االخت�صا�صات بني ال�سلطة املركزية
والهيئات املحلية وتبنى نظام الالمركزية « »Décentralisationب�شكل يحقق ا�ستقالل
تلك الهيئات ،و�أكد الفقه على �أن قانون  2مار�س �سنة  1982قد �أ�صبح من الناحيتني
ال�سيا�سية والقانونية هو قانون الالمركزية «  »La loi de décentralisationيف دولة
فرن�سا ،والذي من �ش�أنه الت�أكيد على �أن فرن�سا دولة تطبق نظام الالمركزية الإدارية
وتبتعد عن تركيز االخت�صا�صات الإدارية يف يد احلكومة املركزية يف العا�صمة(.)93
ويطعن ممثل ال�سلطة املركزية يف بع�ض العقود التي تربمها الهيئات املحلية والتي
حددها قانون �سنة  ،)94(1982وقد اعترب جمل�س الدولة ذلك الطعن هو طعن جتاوز
ال�سلطة باملعنى احلقيقي( ،)95وبالإ�ضافة �إىل ذلك ملمثل ال�سلطة املركزية �أن يطعن �أي�ضا
بتجاوز ال�سلطة يف القرارات القابلة لالنف�صال بالن�سبة جلميع العقود التي تربمها تلك
الهيئات(.)96
و�أ�صبحت -وفقا لذلك القانون -قرارات الهيئات املحلية نافذة من تاريخ �إحالتها
�إىل ممثل الدولة �أو من تاريخ ن�رشها �أو �إعالنها ،وقد حدد القانون رقم  213ل�سنة
 1982واملعدل بالقانون رقم  623ل�سنة 1982بع�ض العقود تلتزم ال�سلطات املحلية
ب�إحالتها �إىل ممثل الدولة ،وال تكون نافذة �إال من تاريخ الإحالة وهي عقود االمتياز،
وعقود �إيجار املرافق املحلية ،وعقود القرو�ض ،وعقود الأ�شغال العامة ،وملمثل الدولة
الطعن فيها بالإلغاء خالل �شهرين من تلك الإحالة �أمام املحكمة الإدارية.
�أما بالن�سبة للأنواع الأخرى من العقود ف�إن ذلك القانون مل ي�شرتط لنفاذها �أن يتم
�إحالتها �إىل ممثل الدولة ،بل �أنها تعترب نافذة من تاريخ ن�رشها �أو �إعالنها ،وال ي�ستطيع
ممثل الدولة الطعن يف تلك العقود بالإلغاء من تلقاء نف�سه ،ولكن يجوز له ذلك بناء
(93) Thoenig Jean-Claude, Dupuy François. La loi du 2 mars 1982 sur la décentralisation.
De l›analyse des textes à l›observation des premiers pas. In: Revue française de science
politique, 33ᵉ année, n°6, 1983. p.962

( )94ملزيد من التف�صيالت راجع يف ذلك :د .ر�أفت فودة ،الق�ضاء الإداري ،الكتاب الأول :ق�ضاء الإلغاء ،املرجع ال�سابق،
�ص  253وما بعدها.
 د .حممد عبد العال ال�سناري ،مبادئ و�أحكام العقود الإدارية يف جمال النظرية والتطبيق ،دار النه�ضة العربية،�ص 121وما بعدها.

(95) C.E., sect. 26 juillet 1991, Commune de Sainte-Marie, Rec. 302
(96) M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Devolvé, B. Genevois، Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative - 17e édition، Paris، Dalloz، 2009, p.91
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على طلب من الغري الذي حلقه �رضر من جراء ذلك العقد �سواء كان �شخ�صا طبيعيا
�أم �شخ�صا معنويا ،ويتمتع ممثل الدولة ب�سلطة تقديرية يف اال�ستجابة لطلب الغري
بالطعن يف ذلك العقد ،ولكن من ناحية �أخرى يحق لهذا الغري يف حالة عدم ا�ستجابة
ممثل الدولة لطلبه �أن يطعن يف ذلك القرار بالإلغاء.
كما يجوز ملمثل الدولة طلب وقف تنفيذ القرارات ال�صادرة من الهيئات املحلية
وفقا للقانون ال�صادر �سنة  ،1982ومت الأخذ بنظام وقف التنفيذ العاجل خالل ()48
�ساعة يف حالة ما �إذا كان القرار املطلوب وقف تنفيذه من �ش�أنه تعري�ض ممار�سة �إحدى
احلريات العامة �أو الفردية للخطر.
اً
ريا يف جمال الطعن على عقود الدولة ،ولكن ذلك التحول يقت�رص
وهذا يعد
حتول كب ً
فقط على العقود التي تربمها الهيئات املحلية دون غريها ،ومن ثم ال ميتد �إىل العقود
التي تربمها الهيئات املركزية ،كما �أن الطعن بالإلغاء يف عقود الهيئات املحلية يقت�رص
تقدميه عن طريق ممثل الدولة.
ثان ًيا :مرحلة السماح للغير بالطعن في صحة العقد أمام قاضي العقد
تو�سع جمل�س الدولة الفرن�سي يف حكمه ال�صادر بتاريخ  16يوليو  2007يف قبوله للطعن يف
العقود التي تربمها الدولة ،وذلك بقبول الطعن يف العقد الإداري ذاته من الغري ولي�س من طريف العقد،
ومن ثم فلم يق�رص الطعن من الغري على القرارات الإدارية القابلة لالنف�صال عن العملية العقدية
بل جعله ي�شمل العقد ذاته ،حيث ق�ضى ب�إلغاء حكم قا�ضي املحكمة الإدارية برف�ض طلب ال�رشكة
املدعية بالطعن يف العقد الإداري املربم بني جهة الإدارة و�رشكة �أخرى ،وتتلخ�ص وقائع الدعوى
يف �أنه بخ�صو�ص عقد �أ�شغال عامة مبطار «  »Le Raizet à Pointe-à-Pitreلو�ضع �إ�شارات
باملنطقة املخ�ص�صة للطائرات وبطريق املطار و�أر�صفته ،قامت غرفةالتجارة وال�صناعة يف مدينة
« »Pointe-à-Pitreب�إ�سناد التعاقد ل�رشكة « ،»Rugowayفقامت �إحدى ال�رشكات التي مت رف�ض
عطائها برفع دعوى �أمام املحكمة الإدارية يف مدينة « »Basse-Terreلوقف تنفيذ القرار ال�صادر من
غرفة التجارة وال�صناعة برف�ض عطائها والقرار ال�صادر ب�إ�سناد العقد �إىل �رشكة «»Rugowayوقرار
التوقيع ب�إبرام العقد و�أي�ضا الطعن على العقد نف�سه «.»Marché lui-même
و�أو�ضح املجل�س يف حيثيات حكمه �أنه من حيث ا�ستقالل دعاوى �أطراف العقد الإداري
« »Indépendamment des actions dont les parties au contratوالتي لهما
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ا�ستعمالها �أمام قا�ضي العقد «  ،» Le juge du contratف�إن لكل مناف�س مت �إق�صا�ؤه
من التعاقد «� »Le concurrent évincéأن يطعن �أمام نف�س القا�ضي بدعوى الق�ضاء
الكامل « »Pleine juridictionيف �صحة هذا العقد «» La validité de ce contrat
�أو يف بع�ض بنوده « ،»Clausesورفع الدعوى يتعني �أن يتم يف غ�ضون �شهرين حت�سب
من انتهاء �إجراءات الإعالن عن �إبرام العقد وطريقة �إبرامه وكل ما يتعلق بالعقد ما عدا
امل�سائل التي تعترب من الأ�رسار التي ال يجوز �إعالنها والتي حددها القانون ،وللقا�ضي
�أن يحكم بالإلغاء الكلي �أو اجلزئي للعقد �أو بتعديل بع�ض بنوده(.)97
وبالتايل يعد ذلك مبد�أ وقاعدة جديدة �أقرها جمل�س الدولة الفرن�سي بال�سماح
للغري يف العقد الإداري والذي مت ا�ستبعاده من التعاقد �أن يطعن على العقد نف�سه
« »Le contrat lui-mêmeفيما يتعلق ب�صحة العقد ذاته �أو ب�صحة بعد بنوده،
فالقاعدة التقليدية �أن دعوى تقرير البطالن للعقد ذاته ال ميلكها �سوى طريف العقد
�أو �أحدهما ،ويخت�ص بها الق�ضاء الكامل بو�صفه قا�ضي العقد� .أما القرارات الإدارية
املنف�صلة عن العقد الإداري فيملك الغري �أن يطعن عليها �أمام قا�ضي الإلغاء طاملا
كانت له م�صلحة يف رفع الدعوى �أمام قا�ضي الإلغاء ،ومن ثم فلي�س له احلق يف رفع
دعوى �ضد العقد الإداري ذاته �أو اللجوء �أمام قا�ضي العقد ،فالغري يف العقد الإداري
كانت نظرية القرارات املنف�صلة هي ال�سبيل الوحيد �أمامه للطعن يف تلك القرارات �أمام
قا�ضي الإلغاء(.)98
و�أكد جمل�س الدولة الفرن�سي ذات املبد�أ يف حكمه ال�صادر بتاريخ � 4أبريل
 ،2014فقد فتح الباب للجميع من الغري « »Tout tiersيف �أن يطعنوا يف العقد
(97) C.E., 16 juillet 2007, Societetropic travaux signalisation, n° 291545.
«Considérantque, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge
du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former
devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de
certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires
; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics,
dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées,
notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de
sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi… soit enfin, après avoir vérifié si
l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des
cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement».

( )98راجع يف تف�صيالت ذلك :د .زكي حممد حممد النجار ،نظرية البطالن يف العقود الإدارية «درا�سة مقارنة» ،املرجع
ال�سابق� ،ص  315وما بعدها.
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الإداري نف�سه �أمام قا�ضي العقد « ،»Le juge du contratوالغري هنا ي�شمل
كل �شخ�ص �أ�صابه �رضر من العقد ،وكانت له م�صلحة مبا�رشة ب�شكل ٍ
كاف
وم�ؤكدة « ،»Suffisamment directe et certaineفلمن مت ا�ستبعاده
من التعاقد �أن يطعن يف �صحة العقد �أمام قا�ضي العقد نف�سه ،وتكون والية
القا�ضي هنا والية الق�ضاء الكامل « ،»Pleine juridictionو�أكد جمل�س الدولة
�أن للغري �أن يطعن يف �صحة العقد ذاته �أو يف �صحة بع�ض بنوده غري امل�رشوعة
« La validité du contrat ou de certaines de ses clauses non
.)99(»réglementaires
وي�ؤكد جمل�س الدولة الفرن�سي بهذا احلكم على حق الغري يف العقد الإداري �أن
يلج�أ �إىل الطعن املبا�رش «»Recours directيف �صحة العقد �أمام قا�ضي العقد نف�سه،
وقبل هذا التاريخ كان يقت�رص على املتعاقدين دون غريهم احلق يف الطعن على العقد
�أمام قا�ضي العقد� ،أما بعد ذلك احلكم فلكل �شخ�ص �أ�صابه �رضر من �إبرام ذلك
العقد �أن يطعن فيه �أمام قا�ضي العقد ،وذلك بالطبع �سيكون يف املخالفات اجل�سيمة
ملبد�أ امل�رشوعية ،ووجود عالقة مبا�رشة بني تلك املخالفات وم�صاحلهم امل�رضورة
« ،»Intérêt léséوهذا يخالف املبد�أ التقليدي الذي كان م�ستقرا والذي كان ي�سمح فقط
للمتعاقدين دون غريهم بالطعن مبا�رشة يف �صحة العقد عن طريق اللجوء �إىل قا�ضي
العقد «،»Contester directement la validité devant le juge du contrat
وكان مربر ذلك هو احلفاظ على ا�ستقرار العالقات التعاقدية التي تدخل فيها الدولة
مبنع الغري من ولوج ذلك الطريق ،ومل يكتف جمل�س الدولة الفرن�سي بنظرية القرارات
الإدارية القابلة لالنف�صال عن العقد والتي مبوجبها �سمح للغري بالطعن يف �صحتها �أمام
قا�ضي الإلغاء ،كما مل يكتف بن�ص امل�رشع على حق ممثل الدولة يف الطعن بالإلغاء يف
العقود التي تربمها الهيئات املحلية وفقا لقانون حقوق وحريات الهيئات املحلية.
(99) CE., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994.
«Considérant qu›indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat
administratif et des actions ouvertes devant le juge de l›excès de pouvoir contre les clauses
réglementaires d›un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des
articles L. 55113- et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat
administratif susceptible d›être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et
certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat
un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses
clauses non réglementaires qui en sont divisibles».
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 رأينا الخاص:نرى �أن ذلك االجتاه ُي�سهم يف التو�سيع من نطاق تطبيق مبد�أ امل�رشوعية على كافة
�أعمال اجلهة الإدارية ،مبا يحافظ على الأموال العامة ،و ُيفعل من دور ال�شعب يف القيام
باملحافظة على تلك الأموال ،ولكن يتعني �أال يحول جمل�س الدولة الفرن�سي تلك الدعوى
�إىل دعوى �شعبية ،وذلك ب�أن ي�شرتط توافر �رشط امل�صلحة لدى رافع الدعوى؛ ب�أن يكون
قد حلقه �رضر من جراء ذلك العقد املطعون يف �صحته ،و�أن تكون هناك خمالفات ج�سيمة
حلقت بهذا العقد مما يربر للغري �أن يطعن يف �صحته �أمام قا�ضي العقد نف�سه.
الفرع الثاين
جمل�س الدولة امل�رصي وقبول الطعن ب�إلغاء العقد الإداري
نو�ضح يف هذا الفرع قبول جمل�س الدولة امل�رصي للطعن بالإلغاء يف العقد الإداري،
ونبني �أنه قد تبنى ذلك االجتاه يف العديد من �أحكامه ،والذي حول به دعوى الطعن يف
عقود الدولة �إىل دعوى ح�سبة حلماية املال العام ،وذلك يف العديد من �أحكامه ،والتي
نذكر منها حكمه يف عقد بيع �أر�ض مدينتي ،وحكمه ب�إبطال عقد �رشكة م�رص �شبني
الكوم للغزل والن�سيج ،وحكمه ب�إبطاله عقد بيع �رشكة عمر �أفندي.
تو�سع الق�ضاء الإداري يف م�رص يف قبوله للطعن على عقود الدولة؛ وذلك بتبنيه
لدعوى احل�سبة من �أجل حماية الأموال العامة،وقبوله للطعون املرفوعة من الغري ب�إلغاء
العقد الإداري؛ وق�ضت حمكمة الق�ضاء الإداري بتوافر �رشطي ال�صفة وامل�صلحة لدى
املدعي لكونه من مواطني جمهورية م�رص العربية ،و�أن لكل مواطن �صفة وم�صلحة
�أكيدة يف اللجوء للق�ضاء مطالبا بحماية امللكية العامة؛ وا�ستندت يف ذلك �إىل ن�ص املادة
( )33من د�ستور  1971التي ن�صت على �أن «للملكية العامة حرمة ،وحمايتها ودعمها
واجب على كل مواطن وفقا للقانون» ،وترى املحكمة �أنه وفقا لتلك املادة �ألقى امل�رشع
الد�ستوري على عاتق كل مواطن التزاما بحماية امللكية العامة من �أي اعتداء والذود
عنها �ضد كل من يحاول العبث بها �أو انتهاك حرمتها ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يجعل
لكل مواطن �صفة وم�صلحة �أكيدة يف اللجوء للق�ضاء مطالبا بحماية امللكية العامة،
�سواء ب�إقامة الدعوى ابتداء �أو بالتدخل يف دعوى مقامة بالفعل ،وبالتايل �أجاز الق�ضاء
الإداري للغري الطعن يف العقد الإداري نف�سه بالبطالن.
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ومن �أهم تلك الأحكام حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ببطالن عقد مدينتي(،)100
والذي �سمحت فيه املحكمة للغري يف العقد الإداري بالطعن يف العقد ذاته بالبطالن،
وق�ضت بتوافر �رشط امل�صلحة لدى املدعي ملجرد كونه من مواطني جمهورية م�رص
العربية ،وهدفه هو حماية الأموال العامة ،وكذلك حكم حمكمة الق�ضاء الإداري
ب�إبطال عقد بيع �رشكة م�رص �شبني الكوم للغزل والن�سيج( ،)101وعقد بيع �رشكة
عمر �أفندي( ،)102وعقد ا�ستغالل منجم الذهب بجبل ال�سكري( ،)103وعقد بيع �رشكة
الن�رص للمراجل البخارية( ،)104وعقد بيع �رشكة النيل حلليج الأقطان( ،)105و�إلغاءالقرار
ال�صادربت�صدير الغاز لإ�رسائيل( ،)106وقبول دعوى لإلغاء قرار احلكومة بعر�ض
الآثار امل�رصية يف اليابان( ،)107و�إبطال عقد بيع �رشكة طنطا للكتان والزيوت(،)108
و�إبطال عقد بيع �أر�ض بامل هيلز( ،)109ونكتفي بعر�ض ثالثة منها على النحو التايل:
أول :حكم محكمة القضاء اإلداري في عقد بيع أرض مدينتي  22يونيو 2010
وتتلخ�ص وقائع الدعوى يف �أنه مت رفع دعوى من املدعيني �أمام حمكمة الق�ضاء
الإداري للمطالبة ببطالن عقد البيع االبتدائي امل�ؤرخ � 1أغ�سط�س  2005وملحقه،
املربم بني هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة وال�رشكة العربية للم�رشوعات والتطوير
العمراين بخ�صو�ص بيع الهيئة لل�رشكة م�ساحة ثمانية �آالف فدان ،مبدينة القاهرة
اجلديدة لإقامة م�رشوع للإ�سكان احلر حتت م�سمى «مدينتي» للإ�سكان الفاخر الذي
ت�صل قيمة الوحدة فيه �إىل عدة ماليني جنيه واحتياطيا بف�سخ العقد ،و�أو�ضح املدعي �أنه
فوجئ بن�رش العقد يف موقع �إحدى ال�صحف دون �إعالن عن مزايدة �أو اتخاذ �إجراءات
( )100حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،ق�ضية رقم  ،12622ل�سنة 36ق ،تاريخ اجلل�سة  22يونيو .2010
( )101حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،دائرة املنازعات االقت�صادية واال�ستثمار ،الدعوى رقم  ،34517ل�سنة 65ق،
تاريخ اجلل�سة � 21سبتمرب .2011
( )102حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،دائرة املنازعات االقت�صادية ،الدعوى رقم  ،42978ل�سنة 60ق ،تاريخ اجلل�سة  16مايو .2009
( )103حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،الدعوى رقم  ،57579ل�سنة 65ق ،تاريخ اجلل�سة � 30أكتوبر .2012
( )104حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،دائرة املنازعات االقت�صادية ،الدعوى رقم  ،40510ل�سنة 65ق ،تاريخ اجلل�سة
� 21سبتمرب .2011
( )105حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،الدعوى رقم  ،37542ل�سنة 65ق ،تاريخ اجلل�سة  17دي�سمرب .2011
( )106حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،الدعوى رقم  ،33418ل�سنة 62ق ،بتاريخ  18نوفمرب .2008
( )107حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،الدعوى رقم  ،10664ل�سنة 54ق ،تاريخ اجلل�سة  20فرباير .2001
( )108حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،دائرة املنازعات االقت�صادية ،الدعوى رقم  ،34248ل�سنة 65ق ،تاريخ اجلل�سة � 21سبتمرب .2011
( )109حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،ق�ضية رقم  ،49065ل�سنة 64ق ،تاريخ اجلل�سة � 26أبريل .2011
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قانونية باملخالفة لقانون املناق�صات واملزايدات ال�صادر بالقانون رقم  89ل�سنة 1998
التي ت�رسي على جميع هيئات الدولة مبا فيها هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة ،علما
ب�أن قيمة هذه الأر�ض تبلغ مائة وخم�سة و�ستني مليار جنيه م�رصي مت تخ�صي�صها
باملجان للمذكور ب�صفته رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة العربية للم�رشوعات والتطوير
العمراين وفقا للعقد امل�شار �إليه ،فدفعت جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى النتفاء �رشطي
امل�صلحة وال�صفة يف املدعيني وب�أنهما مل يقدما �أي طلبات �إىل هيئة املجتمعات العمرانية
اجلديدة بخ�صو�ص تخ�صي�ص قطعة �أر�ض لهما مبدينة القاهرة اجلديدة.
فق�ضت حمكمة الق�ضاء الإداري بتوافر �رشطي ال�صفة وامل�صلحة لدى املدعيني،
و�أ�س�ست ذلك على توافر �صفة املواطن لديهما وحقهما يف حماية امللكية العامة ،وجاء
بحكمها �أنه «...ملا كان ما تقدم ،وكان املدعيان من مواطني جمهورية م�رص العربية
وهم من املخاطبني ب�أحكام الد�ستور ويحق لهما الدفاع عما يبدو لهما �أنه حق من
حقوقهما املتعلقة ببيع جزء من �أرا�ضي الدولة»(.)110
ثان ًيا :حكم محكمة القضاء اإلداري بإبطال عقد بيع شركة مصر شبني
الكوم للغزل والنسيج بتاريخ  21سبتمبر 2011
وتتلخ�ص وقائع الدعوى يف �أن املدعي رفع دعواه مطالبا ب�إبطال عقد بيع كامل
الأ�صول املادية واملعنوية لل�رشكة املذكورة وحق الإيجار للأر�ض ملدة � 25سنة،
مو�ضحا �أن ال�رشكة املذكورة كانت �إحدى قالع �صناعة الغزل والن�سيج وم�ساحتها
 157فدان ولها العديد من خمازن الإنتاج واملعدات واخلامات .و�أ�ضاف املدعي ب�أن
قرار البيع قد خالف قانون تنظيم املناق�صات واملزايدات رقم  89ل�سنة  ،1998و�أهدر
حقوق العمال الذين مت ت�رشيدهم و�إحالل �آخرين بد ًال منهم بعقود م�ؤقتة ،فق�ضت
املحكمة بقبول الدعوى و�أ�س�ست حكمها يف توافر �رشطي ال�صفة وامل�صلحة على
�أ�سا�س �أن للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن وفقا ملا ين�ص عليه
الد�ستور ،وق�ضت املحكمة ب�أن «...املادة ( )6من الإعالن الد�ستوري املعمول به حاليا
املقابلة للمادة ( )33من د�ستور جمهورية م�رص العربية ال�ساقط قد ن�صت على �أن
«للملكية العامة حرمة ،وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون» ،وبذلك
فقد �ألقى امل�رشع الد�ستوري على عاتق كل مواطن التزاما بحماية امللكية العامة من �أي
( )110حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،ق�ضية رقم  ،12622ل�سنة 36ق ،تاريخ اجلل�سة  22يونيو .2010

180

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -العدد  - 2السنة الخامسة  -العدد التسلسلي ( - )18رمضان 1438هـ  -يونيو  2017م

د .يحيى حممد مر�سي النمر

اعتداء والذود عنها �ضد كل من يحاول العبث بها �أو انتهاك حرمتها ،الأمر الذي من
�ش�أنه �أن يجعل لكل مواطن �صفة وم�صلحة �أكيدة يف اللجوء للق�ضاء مطالبا بحماية
امللكية العامة»(.)111
ثالثا :حكم محكمة القضاء اإلداري بإبطال عقد بيع شركة عمر أفندي بتاريخ
 7مايو .2011
ق�ضت حمكمة الق�ضاء الإداري يف تلك الدعوى بتوافر �رشطي ال�صفة وامل�صلحة
لرافع دعوى الإلغاء ا�ستنادا �إىل �أن امل�رشع الد�ستوري قد �ألقى على عاتق كل مواطن
التزاما بحماية امللكية العامة من �أي اعتداء والذود عنها �ضد كل من يحاول انتهاك
حرمتها ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يجعل لكل مواطن �صفة وم�صلحة �أكيدة يف اللجوء
للق�ضاء مطالبا بحماية امللكية العامة.
ونود الت�أكيد على توفر �رشطي ال�صفة وامل�صلحة بالن�سبة للعاملني ب�رشكة عمر
�أفندي �إذا قاموا بالطعن على القرار الإداري املرتتب عليه بيع ال�رشكة ،ولكن حمكمة
الق�ضاء الإداري مل تق�رص رفع الدعوى بالإلغاء عليهم فقط بل تو�سعت يف ذلك،
فق�ضت ب�أن كل مواطن له �صفة وم�صلحة �أكيدة يف اللجوء للق�ضاء للمطالبة بحماية
امللكية العامة� ،سواء ب�إقامة الدعوى ابتدا ًء �أو بالتدخل يف دعوى مقامة بالفعل.
وتتلخ�ص وقائع الدعوى يف �أن املدعي قد تقدم للمحكمة بدعوى لإلغاء قرار
املجموعة الوزارية لل�سيا�سات االقت�صادية واملعتمد من كل من اللجنة الوزارية
للخ�صخ�صة وجمل�س الوزراء ببيع �رشكة عمر �أفندي وما يرتتب على ذلك من �آثار
�أهمها بطالن عقد بيع �رشكة عمر �أفندي ،وقد ق�ضت املحكمة بانعدام القرار املطعون
فيه وا�ستندت يف ذلك �إىل �أن ذلك القرار «...قد خالف �أحكام القانون والقرارات املنظمة
لبيع م�ساهمات املال العام اململوكة للدولة والبنوك و�رشكات قطاع الأعمال العام
والأ�شخا�ص االعتبارية العامة ،وقد بلغت هذه املخالفات حدا من اجل�سامة �أدى �إىل �إهدار
املال العام والتفريط فيه ببيع �أ�سهم �رشكة عمر �أفندي بثمن ال يتنا�سب مطلقا واحلقوق
واالمتيازات التي ح�صل عليها امل�شرتي ،ف�ض ًال عن ت�سليم امل�شرتي عقارات مملوكة
( )111حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،دائرة املنازعات االقت�صادية واال�ستثمار ،الدعوى رقم  ،34517ل�سنة 65ق،
تاريخ اجلل�سة � 21سبتمرب .2011
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لل�رشكة جمانا ودون �أي مقابل على النحو �سالف البيان ،وال�سماح له ببيع �أ�صول ذات
طابع �أثري وتاريخي وح�ضاري ال يجوز الت�رصف فيها ،ومتكني امل�ستثمر من بيع
�أ�صول ال�رشكة بالقيمة ال�سوقية رغم تقييمها على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة،
ومتكينه من التهرب ال�رضيبي وحتميل ال�رشكة قيمة ال�رضائب امل�ستحقة الأداء منه
�شخ�صيا ،وغريها من املخالفات ال�سالف بيانها ،وهي خمالفات من �ش�أنها �أن تهوي
بالقرار املطعون فيه �إىل درك االنعدام ،لي�صبح هو والعمل املادي �سواء ،فال تلحقه
�أي ح�صانة ،وال يتقيد من ثم باملواعيد املقررة ل�سحب و�إلغاء القرارات الإدارية»(،)112
ورتبت املحكمة على انعدام القرار املطعون فيه بطالن العقد بطالنا ين�سحب بحكم
اللزوم على كامل االلتزامات التي ترتبت على العقد.
واتبعت حمكمة الق�ضاء الإداري ذات النهج من االكتفاء ب�صفة املواطن لقبول
الدعوى والقول بتوافر �رشط امل�صلحة ،وقبول الطعن املقدم من الغري ب�إلغاء العقد
الإداري ،وذلك يف حكمها ب�إبطال عقد ا�ستغالل منجم الذهب بجبل ال�سكري بتاريخ 30
�أكتوبر  ،)113(2012وحكمها ب�إبطال عقد بيع �رشكة الن�رص للمراجل البخارية بتاريخ
� 21سبتمرب  ،)114(2011وحكمها ب�إبطال عقد بيع �رشكة النيل حلليج الأقطان بتاريخ
 17دي�سمرب .)115(2012
 æرأينا الخاص:
يت�ضح من خالل تلك الأحكام مدى التو�سع الذي تبناه جمل�س الدولة امل�رصي يف
( )112حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،الدعوى رقم  ،11492ل�سنة 65ق ،تاريخ اجلل�سة  7مايو .2011
( )113حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،الدعوى رقم  ،57579ل�سنة 65ق ،تاريخ اجلل�سة � 30أكتوبر .2012
ق�ضت املحكمة ب�أن « ...لكل مواطن م�رصي �صفة وم�صلحة يف النعي على مثل هذا الت�رصف بولوج �سبيل الدعوى
الق�ضائية دفاعا عن حقه يف هذه الرثوة ...وبنا ًء عليه يكون للمدعي م�صلحة حقيقية ولي�ست نظرية يف دعواه املاثلة»
( )114حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،دائرة املنازعات االقت�صادية ،الدعوى رقم  ،40510ل�سنة 65ق ،تاريخ اجلل�سة
� 21سبتمرب .2011
ق�ضت املحكمة ب�أن «...املادة ( )6من الإعالن الد�ستوري املعمول به حاليا «املقابلة للمادة ( )33من د�ستور جمهورية
م�رص العربية ال�ساقط» قد ن�صت على �أن «مللكية العامة حرمة ،وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا
للقانون» ،وبذلك فقد �ألقى امل�رشع الد�ستوري على عاتق كل مواطن التزاما بحماية امللكية العامة»
( )115حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،الدعوى رقم  ،37542ل�سنة 65ق ،تاريخ اجلل�سة  17دي�سمرب .2011
ق�ضت املحكمة ب�أنه «...بالنظر �إىل حجم الت�رصف املطلوب احلكم ببطالنه واملتمثل يف بيع �أ�سهم �رشكة النيل حلليج
الأقطان ،وكذا املخالفات اجل�سيمة التي �صاحبت ذلك وما له من انعكا�س على حقوق املدعي وغريه يف تراب هذا
الوطن ،بح�سبان �أن هذه الأموال ملك لل�شعب بكل �أفراده ملكية �شيوع ،الأمر الذي يجعل لكل مواطن من �أفراد هذا
ال�شعب حقا يف هذه الأموال وله -بل عليه– �أن يهب للدفاع عنها»
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قبوله للطعن يف العقود التي تربمها الدولة ،واالكتفاء ب�صفة املواطن لقبول الدعوى
والقول بتوافر �رشطي ال�صفة وامل�صلحة ملجرد �أن املدعي من مواطني جمهورية م�رص
العربية؛ يعد خروجا على املفهوم العادي ل�رشط امل�صلحة يف دعوى الإلغاء ،والتي مت
رفعها على القرارات الإدارية ال�صادرة عن اجلهة الإدارية املتعاقدة والتي ترتب عليها
�إبرام العقد الإداري ،ونرى �أن ذلك �سيكون له رد فعل من قبل ال�سلطتني التنفيذية
والت�رشيعية ،بتحجيم دور املجل�س يف قيامه بتلك الرقابة.
الفرع الثالث
الدائرة الإدارية والتطبيقات الق�ضائية احلديثة للطعن يف عقود الدولة
نو�ضح يف هذا الفرع مدى �إمكانية تبني الدائرة الإدارية يف الكويت للتطبيقات الق�ضائية
احلديثة للطعن يف عقود الدولة ،مع بيان الأ�سباب التي قد تعرقل تبني ذلك االجتاه،
والتعر�ض للطعن يف عقود الدولة وفقا لقانون املناق�صات اجلديد رقم  49ل�سنة .2016
أول :صعوبة تبني الدائرة اإلدارية للتطبيقات القضائية الحديثة للطعن
في عقود الدولة
مل تتنب الدائرة الإدارية يف الكويت التطبيقات الق�ضائية احلديثة ب�ش�أن قبول الطعن
بالإلغاء يف العقد الإداري املرفوع من الغري ،كما �أن امل�رشع يف الكويت مل ي�أخذ بنظام الالمركزية
الإدارية �إال يف �صورة واحدة فقط وهي بلدية الكويت ،وتبنى يف القوانني املنظمة للبلدية
نظام الو�صاية الإدارية وذلك يف قانون البلدية رقم ( )15ل�سنة  1972ب�إ�صدار قانون بلدية
الكويت ،والقانون رقم ( )5ل�سنة  ،)116(2005والقانون احلايل رقم ( )33ل�سنة ،)117(2016
ومل يتنب امل�رشع يف الكويت نف�س امل�سلك الذي تبناه امل�رشع الفرن�سي والذي �أحل نظام الرقابة
الق�ضائية حمل نظام الو�صاية الإدارية على �أعمال الهيئات املحلية بالقانون رقم  213ل�سنة
 1982واملعدل بالقانون رقم  623ل�سنة  1982ب�ش�أن حقوق وحريات الهيئات املحلية
«،»Droits et libertés des communes, des départements et des régions
وتتميز الكويت ب�صغر م�ساحتها وال تتمتع فيها املحافظات بال�شخ�صية القانونية امل�ستقلة
( )116انون  5ل�سنة  2005يف �ش�أن بلدية الكويت ،اجلريدة الر�سمية ،العدد  ،710ال�سنة احلادية واخلم�سون ،بتاريخ
� 13أبريل �سنة .2005
( )117قانون رقم  33ل�سنة  2016ب�ش�أن بلدية الكويت ،اجلريدة الر�سمية ،ملحق العدد  ،1296ال�سنة الثانية وال�ستون،
بتاريخ  12يوليو �سنة .2016
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وذلك وفقا للمر�سوم بقانون رقم  81ل�سنة 2014ب�ش�أن نظام املحافظات(.)118
وبالتايل نرى �صعوبة تطبيق تلك املبادئ احلديثة يف الوقت الراهن -على
الأقل -فما زالت املنازعات الإدارية تنظرها دائرة باملحكمة الكلية ،ومل يقر امل�رشع
م�رشوع القانون املقدم �إليه ب�إن�شاء جمل�س دولة يف الكويت على غرار ما هو موجود
يف فرن�سا وم�رص.
ثان ًيا :الطعن في عقود الدولة في قانون املناقصات الجديد
�صدر القانون رقم  49ل�سنة  2016ب�ش�أن املناق�صات العامة( )119ون�صت املادة
( )79على �أن حتدد اجلمعية العامة للمحكمة الكلية غرفة �أو �أكرث من غرف الدائرة
الإدارية تخت�ص بنظر الق�ضايا املتعلقة باملناق�صات العامة (وما يف حكمها) من
عمليات ال�رشاء العامة ،وما يرتبط بها ويتفرع عنها من منازعات �إدارية .وترتب
مبحكمة اال�ستئناف دائرة �أو �أكرث متخ�ص�صة فيما ي�ست�أنف من الأحكام ال�صادرة
من الدائرة الإدارية امل�شار �إليها ،ويكون حكمها باتا ال يجوز الطعن فيه ب�أي طريق
من طرق الطعن.
ونرى �أن ذلك القانون قد �أكد على الوالية العامة للدائرة الإدارية بنظر منازعات
العقود الإدارية التي تربمها الدولة ،حيث ن�صت املادة ( )79على �أن تخت�ص بنظر «...
الق�ضايا املتعلقة باملناق�صات العامة (وما يف حكمها) من عمليات ال�رشاء العامة ،وما
يرتبط بها ويتفرع عنها من منازعات �إدارية» ،وذلك اخت�صا�ص عام و�شامل لنظر كل
املنازعات الإدارية املرتبطة بالعقود التي تربمها الدولة ،كما ن�ص على �أن تعد �أحكام
حمكمة اال�ستئناف �أحكاما باتة ال يجوز الطعن عليها ب�أي طريق من طرق الطعن ،وذلك
ل�رسعة الف�صل يف تلك املنازعات ،وجلذب امل�ستثمر الأجنبي كما �أ�شارت �إىل ذلك املذكرة
الإي�ضاحية للقانون.
ومل ت�صدر الدائرة الإدارية �أحكاما بعد يف منازعات تتعلق بعقود �أبرمتها اجلهات
الإدارية وفقًا لقانون املناق�صات اجلديد؛ حيث ن�صت املادة ( )96من ذلك القانون على
( )118مر�سوم رقم  81ل�سنة  2014ب�ش�أن نظام املحافظات ،اجلريدة الر�سمية ،العدد  ،1178ال�سنة ال�ستون ،بتاريخ
� 6أبريل �سنة .2014
( )119اجلريدة الر�سمية ،العدد  ،1299ال�سنة الثانية وال�ستني ،بتاريخ  31يوليو �سنة .2016
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�أن ُيعمل بهذا القانون بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية ،ومت ن�رش
القانون بتاريخ  20يوليو �سنة .2016
ون�أمل �أن تقوم الغرف التي �سيتم تخ�صي�صها بالدائرة الإدارية للنظر يف الق�ضايا
املتعلقة بالعقود التي تربمها الدولة� ،سواء باملحكمة الكلية �أو مبحكمة اال�ستئناف
بتطوير املبادئ املتعلقة مبنازعات العقود الإدارية والتي �أر�ساها جمل�س الدولة
الفرن�سي وذلك دون التو�سع يف �رشط امل�صلحة �إىل حد جعل دعاوى الطعن يف العقود
الإدارية والقرارات الإدارية املرتبطة بها من قبيل دعاوى احل�سبة ،كما ذهب �إىل ذلك
جمل�س الدولة امل�رصي.

املطلب الثالث
رد الفعل امل�رشع امل�رصي على تو�سع
الق�ضاء الإداري يف قبول الطعن على العقود
مت تقييد دور جمل�س الدولة يف قبوله للطعن يف عقود الدولة �سواء بالطعن مبا�رشة
يف العقد املربم من قبل جهة الإدارة� ،أو بالطعن يف القرارات الإدارية القابلة لالنف�صال
عن ذلك العقد والتي كان يرتب على حكمه ب�إلغائها بطالن العقود التي دخلت يف
تكوينها ،وجاء التقييد من قبل كل من امل�رشع الد�ستوري وامل�رشع العادي ،ونرى
�أن ذلك التقييد ميتد �إىل كل عقود الدولة �سواء كانت عقود مدنية يخت�ص بها الق�ضاء
العادي �أم عقود �إدارية يخت�ص بها الق�ضاء الإداري.
وبناء على ذلك ،نبحث تباعا رد فعل امل�رشع الد�ستوري «الفرع الأول» ،ورد فعل
امل�رشع العادي «الفرع الثاين».
الفرع الأول
رد فعل امل�رشع الد�ستوري
نو�ضح يف هذا الفرع رد فعل امل�رشع الد�ستوري على تو�سع جمل�س الدولة
امل�رصي يف قبوله للطعن على عقود الدولة ،حيث مت تعديل د�ستور �سنة 2012
و�صدر د�ستور �سنة  2014ون�صت املادة ( )34منه على �أن حماية امللكية العامة
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واجب وفقا للقانون.
كانت املادة رقم « »33من د�ستور جمهورية م�رص العربية ال�صادر يف 12
�سبتمرب �سنة  1971تن�ص على �أن «للملكية العامة حرمة ،وحمايتها ودعمها
واجب على كل مواطن وفقا للقانون ،باعتبارها �سندا لقوة الوطن و�أ�سا�سا للنظام
اال�شرتاكي وم�صدر لرفاهية ال�شعب» ،والتي مت تعديلها يف  2007و�أ�صبحت
تن�ص على �أن «للملكية العامة حرمة ،وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن
وفقا للقانون» .وعندما انتهى العمل بد�ستور  1971بعد جناح ثورة  25يناير
 2011ن�صت املادة رقم « »6من الإعالن الد�ستوري ال�صادر من رئي�س املجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة بتاريخ  30مار�س  2011على �أن « للملكية العامة حرمة،
وحمايتها واجب على كل مواطن وفقا للقانون »()120؛ ومن ثم فد�ستور 1971
�سواء قبل تعديله يف � 2007أو بعد ذلك التاريخ جعل حماية الأموال العامة واجب
على كل مواطن ،وهو ما �أكدته املادة ال�ساد�سة من الإعالن الد�ستوري ال�صادر يف
 30مار�س �سنة  ،2011ويف الد�ستور امل�رصي ال�صادر بتاريخ  25دي�سمرب �سنة
� ،)121(2012أكد �أي�ضا على حماية الأموال العامة فن�صت املادة رقم « »22منه على
�أن «للأموال العامة حرمة ،وحمايتها واجب وطني على الدولة واملجتمع» ،ومن ثم
�أ�صبحت حماية الأموال العامة واجب على الدولة واملجتمع ،وبعد تعطيل العمل
بد�ستور �سنة  2012وب�صفة م�ؤقتة� ،أ�صدر رئي�س اجلمهورية امل�ؤقت �إعالنا
د�ستوريا بتاريخ  6يوليو  ،)122(2013ون�صت املادة « »11منه على �أن «للملكية
حرمة ،وحمايتها واجب على كل مواطن وفقا للقانون» ،ومت تعديل د�ستور 2012
و�صدر د�ستور �سنة  2014ون�صت املادة رقم « »34على �أن «للملكية العامة حرمة،
ال يجوز امل�سا�س بها ،وحمايتها واجب وفقا للقانون»(.)123
ويت�ضح من د�ستور م�رص احلايل املعدل وال�صادر يف �سنة � 2014أن حماية الأموال
العامة مل تعد واجب على املواطنني – وفقا لد�ستور -1971ومل تعد واجب على املجتمع
–وفقا لد�ستور  -2012و�إمنا �أ�صبحت حماية الأموال العامة واج ًبا وف ًقا للقانون؛ �أي
( )120اجلريدة الر�سمية ،العدد  12مكررا (ب) ،بتاريخ  30مار�س �سنة .2011
( )121اجلريدة الر�سمية ،العدد  51مكرر (ب) 25 ،دي�سمرب �سنة .2012
( )122اجلريدة الر�سمية ،العدد  27مكرر (�أ) ،بتاريخ  8يوليه �سنة .2013
( )123اجلريدة الر�سمية ،العدد  3مكررا (�أ) ،يف  18يناير �سنة .2014
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�أن تلك احلماية يتم تنظيمها بقانون ي�ضع قواعد حماية الأموال العامة و�رشوط قبول
الدعوى وحتديد الإجراءات الواجب اتباعها حلماية تلك الأموال(.)124
الفرع الثاين

رد فعل امل�رشع العادي
نو�ضح يف هذا الفرع رد فعل امل�رشع العادي على تو�سع جمل�س الدولة امل�رصي
يف قبوله للطعن يف عقود الدولة ،وذلك ب�صدور القانون رقم  32ل�سنة  2014بتنظيم
بع�ض �إجراءات الطعن على عقود الدولة.
كرد فعل على حتول الطعن يف عقود الدولة بهدف احلفاظ على املال العام �إىل دعوى
ح�سبة �أو دعوى �شعبية « ،»Action populaireوبعد �صدور د�ستور �سنة 2014؛
قام رئي�س اجلمهورية امل�ؤقت( )125يف تاريخ � 22أبريل  2014ب�إ�صدار القرار بقانون
رقم  32ل�سنة  2014بتنظيم بع�ض �إجراءات الطعن على عقود الدولة(.)126
وجاء القانون يف ثالث مواد ،ون�صت املادة الأوىل منه على �أنه «مع عدم الإخالل
بحق التقا�ضي لأ�صحاب احلقوق ال�شخ�صية �أو العينية على الأموال حمل التعاقد،
يكون الطعن ببطالن العقود التي يكون �أحد �أطرافها الدولة �أو �أحد �أجهزتها من
وزارات ،وم�صالح ،و�أجهزة لها موازنات خا�صة ،ووحدات الإدارة املحلية ،والهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة ،وال�رشكات التي متتلكها الدولة �أو ت�سهم فيها� ،أو الطعن ب�إلغاء
القرارات �أو الإجراءات التي �أبرمت هذه العقود ا�ستنادا لها ،وكذلك قرارات تخ�صي�ص
العقارات من �أطراف التعاقد دون غريهم ،وذلك ما مل يكن قد �صدر حكم بات ب�إدانة
طريف التعاقد �أو �أحدهما يف جرمية من جرائم املال العام املن�صو�ص عليها يف البابني
الثالث والرابع من الكتاب الثاين من قانون العقوبات وكان العقد قد مت �إبرامه بنا ًء على
تلك اجلرمية».
وتن�ص املادة الثانية من القانون على �أنه«مع عدم الإخالل بالأحكام الق�ضائية
( )124حممد ب�صل ،م�صادر حكومية :جلنة اخلم�سني مهدت الطريق لإ�صدار ت�رشيع تقييد الطعن ،جريدة ال�رشوق،
العدد  ،1908بتاريخ � 24أبريل � ،2014ص.9
(� )125أ�صدر رئي�س اجلمهورية امل�ؤقت امل�ست�شار .عديل من�صور ،بعد و�ضع د�ستور جمهورية م�رص العربية املعدل
ال�صادر يف  18يناير  2014ذلك القرار بقانون يف غياب جمل�س النواب اجلديد ،حيث مل يكن مت انتخابه بعد.
( )126قرار رئي�س جمهورية م�رص العربية بالقانون رقم  32ل�سنة  ،2014اجلريدة الر�سمية ،العدد  16مكررا (ح)،
� 22أبريل �سنة .2014
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الباتة ،تق�ضى املحكمة من تلقاء نف�سها بعدم قبول الدعاوى �أو الطعون املتعلقة
باملنازعات املن�صو�ص عليها يف املادة الأوىل من هذا القانون واملقامة �أمامها بغري
الطريق الذي حددته هذه املادة مبا يف ذلك الدعاوى والطعون املقامة قبل تاريخ العمل
بهذا القانون».
الفرع الثالث
تقييم م�سلك امل�رشع بتقييد دور جمل�س الدولة بنظر الطعن يف العقود
نقيم يف هذا الفرع م�سلك امل�رشع بتقييد دور جمل�س الدولة بنظر الطعن على عقود
الدولة عن طريق القانون رقم  32ل�سنة  ،2014ويثري ذلك القانون العديد من الت�سا�ؤالت،
ك�أ�سباب �صدوره ،ونطاقه الزمني ،ومدى حت�صينه لأعمال الإدارة من اخل�ضوع لرقابة
الق�ضاء ،وحدود حق التقا�ضي بالن�سبة لأ�صحاب احلقوق ال�شخ�صية �أو العينية على
الأموال حمل التعاقد ،ومدى منعه لدعاوى احل�سبة التي �سرتفع حلماية املال العام ،ودور
املواطن يف ظل هذا القانون يف حماية املال العام ،وهو ما نتعر�ض له بالتحليل.
أول :أسباب إصدار القرار بقانون رقم  32لسنة 2014
جاء �إ�صدار القرار بقانون رقم  32ل�سنة  2014بتنظيم بع�ض �إجراءات الطعن يف
عقود الدولة ،كرد فعل على تو�سع الق�ضاء الإداري يف قبوله للطعون يف العقود التي
تربمها الدولة والتي اكتفى فيها ب�صفة املواطن لقبول تلك الطعون ،وكما ورد بالتقرير
الذي �صدر عن ق�سم الت�رشيع مبجل�س الدولة عند عر�ض م�رشوع القانون عليه �إن
الهدف من �إ�صداره هو ا�ستعادة الثقة يف العقود التي تربمها الوزارات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة ووحدات الإدارة املحلية وال�رشكات التي ت�سهم فيها الدولة ،مع
املتعاقدين معها(.)127
ثان ًيا :النطاق الزمني للقرار بقانون رقم  32لسنة 2014
ن�ص القانون يف مادته الثانية على �أنه مع عدم الإخالل بالأحكام الق�ضائية الباتة،
تق�ضي املحكمة من تلقاء نف�سها بعدم قبول الدعاوى �أو الطعون املتعلقة بالطعن
بالبطالن يف العقود التي تربمها الدولة �أو �أحد �أجهزتها �أو الطعن يف القرارات �أو
الإجراءات التي �أبرمت هذه العقود ا�ستنادا لها ،واملقامة �أمامها بغري الطريق الذي
( )127ر�أي جمل�س الدولة يف «تنظيم الطعن على العقود» :ق�رص حق التقا�ضي على �أ�صحاب امل�صلحة املبا�رشة بعد انت�شار
التع�سف يف ا�ستعماله ،جريدة الأهرام ،ال�سنة  ،138العدد � ،46530ص ،13بتاريخ � 29أبريل .2014
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حدده القانون مبا يف ذلك الدعاوى والطعون املقامة قبل العمل بهذا القانون ،وبالتايل
فالقانون �سيطبق ب�أثر رجعي على جميع املحاكم ،و�سيطبق حتى ولو �صدر حكم يف
الدعوى طاملا طريق الطعن يف احلكم مازال مفتوحا ،وحتى لو مت الطعن يف احلكم قبل
�صدور هذا القانون طاملا �أن باب املرافعة مل يقفل بعد �أمام حمكمة الطعن ،والقاعدة
العامة هو التطبيق الفوري للقانون وعدم تطبيقه ب�أثر رجعي ،وهو من املبادئ العامة
التي �أكدتها املحكمة الإدارية العليا(.)128
ثال ًثا :مدى تحصني القرار بقانون ألعمال اإلدارة من الخضوع لرقابة القضاء
ال يح�صن القرار بقانون رقم  32ل�سنة  2014بتنظيم بع�ض �إجراءات الطعن على
عقود الدولة� ،أعمال جهة الإدارة من اخل�ضوع لرقابة الق�ضاء ،فيجوز الطعن على تلك
العقود وفقا للأحكام التالية:
 -1ق�رص القرار بقانون رقم  32ل�سنة  ،2014على �أطراف التعاقد دون غريهم -كما
جاء بن�ص املادة الأوىل منه -احلق يف الطعن ببطالن العقود التي يكون �أحد �أطرافها
الدولة �أو �أحد �أجهزتها� ،أو الطعن ب�إلغاء القرارات �أو الإجراءات التي �أبرمت هذه
العقود ا�ستنادا لها ،وكذلك قرارات تخ�صي�ص العقارات.
 - 2لأ�صحاب احلقوق ال�شخ�صية كالعمال واحتادات العمال ونقابات العمال رفع دعاوى
للمطالبة بحقوق العمال �إذا ترتب على �إبرام ذلك العقد امل�سا�س بتلك احلقوق.
 - 3لأ�صحاب احلقوق العينية على الأموال حمل التعاقد كامل�ساهمني والدائنني
املرتهنني ،والبنوك التي لها حقوق عينية تتعلق بتلك الأموال املطالبة بحقوقهم �أمام
الق�ضاء �إذا ترتب على �إبرام ذلك العقد امل�سا�س بها.
 - 4وبالإ�ضافة ملا �سبق ذكرهم نرى �أنه يجوز للغري يف العقد الإداري �أن يطعن
على القرارات الإدارية املنف�صلة عن العقد ب�رشط �أن يكون له م�صلحة �شخ�صية
ومبا�رشة يف رفع الدعوى.
رابعا :حدود حق التقاضي ألصحاب الحقوق الشخصية أو العينية في عقود الدولة
ً
ما منيل �إليه هو �أنه وفقا لن�ص املادة الأوىل من القرار بقانون رقم  32ل�سنة 2014
( )128حكم املحكمة الإدارية العليا ،الطعن رقم  ،2825ل�سنة 44ق ،بتاريخ  29مايو .2004
وكذلك :حكم املحكمة الإدارية العليا ،الطعن رقم  ،2550ل�سنة 36ق ،بتاريخ  9فرباير .1992
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بتنظيم بع�ض �إجراءات الطعن على عقود الدولة ،ال يجوز لأ�صحاب احلقوق ال�شخ�صية
�أو العينية على الأموال حمل التعاقد املطالبة ب�إبطال عقود الدولة الواردة على تلك
الأموال .و�إمنا لهم فقط املطالبة بحقوقهم املرتبطة بالأموال حمل التعاقد ،فالعمال
لهم املطالبة بحقوقهم ال�شخ�صية املرتبطة بالأموال حمل التعاقد �سواء با�ستمرارهم
يف العمل وبنف�س ال�رشوط مع من �آلت �إليه �أموال ال�رشكة حمل البيع� ،أو املطالبة بجميع
حقوقهم املالية املرتتبة على �إنهاء عالقة العمل .و�أ�صحاب احلقوق العينية كال�رشكاء
والدائنني املرتهنني لي�س لهم املطالبة ب�إبطال العقد و�إمنا ا�ستيفاء جميع حقوقهم
املرتبطة باملال حمل البيع.
خامسا :القرار بقانون رقم  32لسنة  2014ال يمنع دعاوى الحسبة لحماية
ً
املال العام
ما منيل �إليه هو �أنه بالرغم من �صدور القرار بقانون رقم  32ل�سنة  2014ف�إنه
مازال يجوز رفع دعوى ح�سبة �أمام جمل�س الدولة حلماية الأموال العامة؛ حيث يحق
لغري طريف العقد ولغري �أ�صحاب احلقوق ال�شخ�صية و�أ�صحاب احلقوق العينية على
الأموال حمل التعاقد� ،أن يطعنوا ببطالن العقد املربم بني جهة الإدارة املتعاقد معها،
كما لهم الطعن على القرارات والإجراءات التي �أبرم العقد ا�ستنادا لها� ،إذا �صدر حكم
بات ب�إدانة �أحد طريف التعاقد �أو �أحدهما يف جرمية من جرائم املال العام يف قانون
العقوبات واملن�صو�ص عليها يف البابني الثالث والرابع من الكتاب الثاين من قانون
العقوبات ،وكان العقد قد مت �إبرامه بنا ًء على تلك اجلرمية ،والكتاب الثاين يف قانون
العقوبات يتعلق باجلنايات واجلنح امل�رضة بامل�صلحة العمومية ،والباب الثالث منه
يتعلق بجرمية الر�شوة ،والباب الرابع منه يتعلق بجرائم اختال�س املال العام والعدوان
عليه والغدر .فيحق لغري من حدده القانون الطعن يف العقد املربم بني الدولة واملتعاقد
معها ،والطعن على القرارات والإجراءات التي �أبرم العقد وفقا لها� ،إذا كان العقد مت
�إبرامه بنا ًء على تلك اجلرائم.
سادسا :القرار بقانون  32لسنة  2014ودور املواطن في حماية املال العام
ً
يثور الت�سا�ؤل ب�ش�أن مدى ت�أثري �إ�صدار القرار بقانون رقم  32ل�سنة  2014على
الدور الإيجابي للمواطن يف حماية املال العام ،فعلى عك�س ما يرى بع�ضهم من �أن
املواطن مت منعه متاما من القيام ب�أي دور �إيجابي حلماية املال العام واحلفاظ عليه،
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دورا �أ�سا�س ًيا يف حماية املال العام حتى ولو مل يكن
نرى �أن املواطن ميكن �أن ي�ؤدي ً
من �ضمن الأطراف الذين ن�ص عليهم امل�رشع يف القرار بقانون رقم  32ل�سنة .2014
وذلك بالتقدم ببالغ للنائب العام لتحريك الدعوى اجلنائية يف حالة وجود �شبهات على
وقوع جرمية اعتداء على املال العام اقرتفتها اجلهة الإدارية املتعاقدة �أو املتعاقد معها،
ومت التعاقد بنا ًء على تلك اجلرائم .ويف تلك احلالة تقوم النيابة العامة بدورها يف الت�أكد
من وقوع تلك اجلرمية وحتريك الدعوى اجلنائية ب�ش�أنها.
وقد �أثار ذلك القرار بقانون جدال وا�سع ًا ما بني م�ؤيد ومعار�ض واحتدم اخلالف
بني م�ؤيديه ومعار�ضيه ،ويكفي �أن نو�ضح �أنه من مظاهر �شدة ذلك االختالف قيام
�أحد املعار�ضني للقرار بقانون يف  20مايو  2014بتقدمي بالغ �إىل نيابة ا�ستئناف
الإ�سكندرية يتهم فيه رئي�س اجلمهورية امل�ؤقت باال�شرتاك يف الإ�رضار باملال العام
ب�إ�صداره لذلك القرار بقانون( ،)129كما قام مواطن �آخر برفع دعوى م�ستعجلة
لإلغائه( ،)130ويف تاريخ  4مايو � 2014رصحت الدائرة ال�سابعة مبحكمة الق�ضاء
الإداري ملحامي املدعني بالطعن �أمام املحكمة الد�ستورية العليا على د�ستورية القرار
بقانون رقم  32ل�سنة  ،2014وذلك بعد �أقل من � 10أيام على �صدوره ،وذلك يف �أوىل
جل�سات نظر دعاوى بطالن قرارات خ�صخ�صة �رشكات القطاع العام بعد �صدور ذلك
القرار بقانون ،وذلك ال�ستكمال نظر ق�ضيتي �رشكتي «نوبا�سيد» و«القاهرة للزيوت
وال�صابون»(.)131
 æرأينا الخاص
منيل �إىل ت�أييد القرار بقانون رقم  32ل�سنة  ، 2014وحجتنا يف ذلك عدم خمالفته
ملواد الد�ستور ،ومنها املادة « »34التي مل جتعل حماية املال العام واجبا على املواطن،
واملادة « »97التي ن�صت على كفالة حق التقا�ضي ،وكذلك اتفاقه مع ن�ص املادة «»3
( )129ال�سيد �سعيد،بالغ يتهم عديل من�صور ب�إهدار املال العام ،بوابة الوفد الإلكرتونية ،بتاريخ  20مايو  .2014متاح
على:

)http://alwafd.org (Last visit: March 2017

( )130حممد عبد الرازق ،دعوى م�ستعجلة لإلغاء قرار الرئي�س بقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة ،بوابة اليوم
ال�سابع الإلكرتونية ،بتاريخ � 27أبريل  .2014متاح على:

)http://www.youm7.com (Last visit: March 2017

( )131حممد ب�صل� ،إحالة قانون تنظيم الطعن على العقود �إىل «الد�ستورية» ،جريدة ال�رشوق ،ال�سنة ال�ساد�سة ،العدد
� ،1918صفحة  ،3تاريخ  4مايو .2014
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من قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم  13ل�سنة  1968املعدل ،والتي ن�صت على
عدم قبول �أي دعوى �أو طلب �أو دفع ال يكون ل�صاحبه م�صلحة �شخ�صية ومبا�رشة
وقائمة يقرها القانون ،واتفاقه مع املادة « »12من قانون جمل�س الدولة التي ن�صت
على عدم قبول الطلبات املقدمة من �أ�شخا�ص لي�ست لهم فيها م�صلحة �شخ�صية،
واتفاقه مع املبادئ التي �أقرتها املحكمة الد�ستورية العليا فيما يتعلق ب�سلطة امل�رشع
يف تنظيم احلقوق ،واتفاقه مع مبد�أ عدم جواز �أن تتذرع جهة الإدارة بعدم ا�ستيفاء
الإجراءات عند �إبرام العقد �أو خمالفة العقد للقانون لف�سخ العقد بعد �إبرامه �إ�رضارا
باملتعاقد معها.
وقد وافق جمل�س النواب امل�رصي على القرار بقانون رقم  32ل�سنة  2014بعد
�أن رف�ضه يف جل�سة �سابقة ،و�صوت باملوافقة عليه ( )374نائبا ،واعرت�ض فقط ()86
نائبا ،و�أثناء تلك اجلل�سة ان�سحب بع�ض �أع�ضاء املجل�س من اجلل�سة ،ومت طرد �أحد
املعرت�ضني على القانون من اجلل�سة يف واقعة تعد هي الأوىل من نوعها منذ بداية عمل
املجل�س ،وذلك لإخالله بالنظام داخل املجل�س ،وبعد �أن �أخذ رئي�س املجل�س املوافقة على
طرده؛ قام ب�إخراجه من القاعة(.)132

( )132حممد �سعودي ،ملاذا وافق الربملان على عقود الدولة؟ ،املوقع الإلكرتوين جلريدة برملاين ،بتاريخ  21يناير �سنة
.2016
متاح على:
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)http://www.parlmany.com/News/7/31047 (Last visit: March 2017
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الخاتمة :
بينا من خالل هذا البحث ،التنظيم الت�رشيعي للحق يف رفع الدعاوى يف فرن�سا
و�رضورة توافر م�صلحة م�رشوعة لرافع الدعوى لقبول دعواه ،والحظنا عدم تو�سع
الق�ضاء العادي الفرن�سي يف قبوله للطعن يف عقود الدولة املدنية ،ولكنه تبنى «نظرية
القرارات الإدارية القابلة لالنف�صال» ،وتبنى جمل�س الدولة الفرن�سي يف بدايته م�سلكا
يغلب عليه الطابع املتحفظ يف قبوله للطعن يف عقود الدولة ،لكن ما لبث �أن عدل عن ذلك
ب�أن هجر «نظرية الإدماج» ،وتبنى «نظرية القرارات الإدارية القابلة لالنف�صال» ،ثم
�صدر قانون  2مار�س  1982ب�شان حقوق وحريات الهيئات املحلية املعدل بالقانون
 623ل�سنة  1982والذي منح ممثل ال�سلطة املركزية حق الطعن بتجاوز ال�سلطة
يف العقود التي تربمها الوحدات املحلية ،ثم تو�سع جمل�س الدولة الفرن�سي ب�أن قبل
الطعون التي يقدمها الغري يف العقد ذاته �أمام قا�ضي العقد بوالية ق�ضاء كامل.
كما مر جمل�س الدولة امل�رصي بنف�س التطور ،حيث نظم امل�رشع احلق يف رفع
الدعاوى وا�شرتط �أن يكون لدى رافع الدعوى م�صلحة �شخ�صية ومبا�رشة ويقرها
القانون لقبول دعواه ،وقبل تبني نظام الق�ضاء املزدوج كان الق�ضاء العادي يخت�ص
بنظر كافة املنازعات الناجمة عن عقود الدولة ،ومل يتو�سع يف قبول تلك الدعاوى،
كما �أنه رف�ض تطبيق �أحكام القانون الإداري على العقود الإدارية ،وبعد ن�ش�أة جمل�س
الدولة بالقانون رقم  112ل�سنة  1946اخت�ص جمل�س الدولة بالقانون رقم  165ل�سنة
 1955بنظر كافة منازعات عقود الدولة الإدارية ،وهو ما �أكده د�ستور م�رص ل�سنة
 ،1971ود�ستور �سنة  ،2012ود�ستور �سنة  ،2014وتبنى جمل�س الدولة «نظرية
القرارات الإدارية القابلة لالنف�صال» منذ ن�ش�أته ،ثم تو�سع يف قبول الدعاوى املرفوعة
�ضد العقود التي تربمها الدولة ،ب�أن جعلها دعوى ح�سبة يكفي لقبولها توافر �صفة
املواطن لدى املدعي ،و�أكد على تبنيه «نظرية القرارات املنف�صلة عن �أعمال ال�سيادة»،
مما كان له �أثره يف تقييد دور املجل�س يف رقابة تلك املنازعات عن طريق كل من امل�رشعني
الد�ستوري والعادي.
ونظم امل�رشع يف دولة الكويت احلق يف رفع الدعاوى وا�شرتط �أن يكون لرافع
الدعوى م�صلحة يقرها القانون ،وقبل �إن�شاء الدائرة الإدارية كانت الدوائر العادية
تخت�ص بنظر كافة املنازعات املتعلقة بعقود الدولة ،وطبقت نظريات وقواعد القانون
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الإداري على العقود الإدارية ،ومل تتو�سع يف قبول الطعون على عقود الدولة ،وبعد
�إن�شاء الدائرة الإدارية بالقانون رقم  20ل�سنة  1981واملعدل بالقانون رقم  61ل�سنة
� 1982أ�صبحت تخت�ص وحدها بنظر املنازعات املتعلقة بالعقود الإدارية ،وتبنت
الدائرة الإدارية «نظرية القرارات الإدارية القابلة لالنف�صال» ،لكنها مل تتو�سع يف
قبول الطعون املرفوعة �ضد عقود الدولة ،ون�ص قانون املناق�صات اجلديد رقم 49
ل�سنة  2016على �أن يتم حتديد غرفة �أو �أكرث من غرف الدائرة الإدارية تخت�ص بنظر
الق�ضايا املتعلقة بعقود الدولة ،والتي ن�أمل �أن تتبنى املبادئ الق�ضائية احلديثة التي
�أقرها جمل�س الدولة الفرن�سي دون �أن تحُ ول تلك الدعاوى �إىل دعاوى ح�سبة كما فعل
جمل�س الدولة امل�رصي.
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التوصيات:
 -1تطبيق نظرية القرارات القابلة لالنف�صال على عقود القانون اخلا�ص والعقود
الإدارية التي تربمها الدولة ،على �أن ي�ستفيد منها كل من �أطراف العقد والغري.
 -2تو�سيع الق�ضاء العادي ل�رشط امل�صلحة ليقبل الطعون املرفوعة �ضد عقود القانون
اخلا�ص التي تربمها الدولة؛ كو�سيلة للمحافظة على الأموال العامة.
 - 3قبول الطعن بالإلغاء من الغري على العقود التي تربمها الدولة ب�رشط �أن يكون
لرافع الدعوى م�صلحة �شخ�صية ومبا�رشة ويقرها القانون.
 -4ا�شرتاط الق�ضاء وجود خمالفات ج�سيمة اقرتفتها جهة الإدارة يف �إبرام العقود
لقبول الطعن من الغري ب�إلغاء تلك العقود.
 - 5موافقة جمل�س الأمة يف دولة الكويت على �سن قانون ب�إن�شاء جمل�س دولة على
غرار جمل�س الدولة الفرن�سي وجمل�س الدولة امل�رصي ،ليقوم بتبني املبادئ
الق�ضائية احلديثة وتطويرها.
� -6سن امل�رشع امل�رصي لقانون يتبنى فيه نظام الرقابة الق�ضائية بدال من الو�صاية
الإدارية يف رقابة ال�سلطة املركزية على العقود التي تربمها الوحدات املحلية.
� -7سن ت�رشيع ين�ص على �أن ملمثل ال�سلطة املركزية يف م�رص باحلق يف الطعن بالإلغاء
يف العقود التي تربمها وحدات الإدارة املحلية.
 -8تفعيل امل�رشع امل�رصي لدور املواطن يف حماية الأموال العامة ب�أن ي�سمح له القانون
ب�أن يطلب من ممثل ال�سلطة املركزية يف املحافظة التي يتبعها بالطعن بالإلغاء يف
عقود الوحدات املحلية باملحافظة.
 -9ين�ص امل�رشع امل�رصي على �أن يخ�ضع قرار ممثل ال�سلطة املركزية الراف�ض للطعن
يف عقود الوحدات املحلية بناء على طلب �أحد املواطنني لرقابة الإلغاء.
 -10الن�ص على حق املواطنني ممن لديهم م�صلحة ب�أن يطعنوا مبا�رشة يف العقود
التي تربمها ال�سلطة املركزية ،يف حالة وجود �أدلة على �إهدار املال العام.
� -11أن يوازن الق�ضاء بني دوره يف رقابة �أعمال الإدارة التعاقدية ومبد�أ الأثر الن�سبي
للعقد ،مبا ال يخل بهذا املبد�أ.
 -12عدم حتويل الرقابة الق�ضائية على عقود الدولة �إىل دعوى ح�سبة؛ لأن ذلك قد يثري ح�سا�سية
ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية ،مما قد يهدد وجود وبقاء الق�ضاء الإداري �أو يحد من رقابته.
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