تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية
الدائرة اإلدارية الثانية يف الطعن رقم  911إداري لسنة
 2019والصادر بجلسة  2019 /11/19فيما يتعلق ببطالن
قرارات تعيني  560خبرياً يف إدارة الخرباء بوزارة العدل
د .هشام عبد الصمد الصالح
أستاذ القانون العام املساعد
كلية القانون الكويتية العاملية

امللخص

يتناول هذا البحث التعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية – الدائرة اإلدارية الثانية –

في الطعن رقم  911إداري لسنة  ،2019الصادر بجلسة  2019/11/19والقاضي ببطالن
قرارات تعيني  560خبيرا ً محاسبيا ً وهندسيا ً في إدارة اخلبراء بوزارة العدل ،وقد أثار
هذا احلكم العديد من املبادئ واإلشكاليات القانونية – التي تستوجب التوضيح وتسليط
الضوء عليها – نظرا ً ألهميتها وأهمية هذا احلكم – ولعل من أهمها :القيمة القانونية
ملبدأ املساواة في تولي الوظائف العامة ،وما قرره هذا احلكم من مفهوم القرار اإلداري
املنعدم ،وكذلك مبدأ حياد القاضي في الدعوى اإلداري��ة ،وأخيرا ً آلية تنفيذ هذا احلكم،
واآلثار اإلدارية واملالية املترتبة على هذا التنفيذ ،وكيفية تفادي هذه اآلثار.
ولقد انتهينا في هذا التعليق إلى أن :احلكم جانبه الصواب في وصف كافة القرارات بأنها
منعدمة في جملتها ،والسيما أنها لم تكن كلها مطروحة لرقابة القضاء بالطعن عليها ،ولم
ُبي احملكمة في حكمها على وجه اليقني أن كافة القرارات أصابها عيب عدم املشروعية،
ت نِّ
وأن
وكيف لها ذلك وهي لم يكن مطعونا ً عليها ،ولم تكن كلها محل بحث ومتحيصَّ ،
احملكمة كذلك أهدرت في هذا احلكم قاعدة «ال ُيضار الطاعن بطعنه» ،أو تس ِّوئ مركزه
القانوني.
كلمات دالة :مبدأ املساواة ،القرار اإلداري املنعدم ،حياد القاضي ،إدارة اخلبراء ،عدم
املشروعية.
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املقدمة
تُعتبر الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة بوجه عام وعلى القرارات اإلدارية الصادرة
منها بخصوص التعيني وشغل الوظائف بوجه خاص من أهم أوجه الرقابة التي متارس
من القضاء على القرارات اإلدارية ،وذلك بغية ضمان التزام اإلدارة مببادئ املشروعية،
وتطبيق أحكام القانون وتبنيها أساسا ً موضوعيا ً الختيار املوظف األصلح والكفء لتولي
وشغل الوظيفة العامة ،األمر الذي ينعكس إيجابا ً على تطوير اجلهاز اإلداري في الدولة
واالرتقاء به ،وذلك من خالل تطبيق قواعد ومبادئ العدالة واملساواة ،وتكافؤ الفرص في
شغل الوظائف العامة ،وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة كفاءة وفاعلية املوظفني أنفسهم؛
لكون الكفاءة واجلدارة هما املقياس الذي مت به اختيارهم لشغل الوظائف التي يعملون
بها.
هذا ما انتهت إليه الدائرة اإلدارية الثانية مبحكمة التمييز الكويتية في حكمها الصادر في
الطعن بالتمييز رقم  911لسنة  2019إداري ،2/محل التعليق من أن« :مخالفة جهة اإلدارة
القانون وإخاللها باملساواة والفرص املتكافئة للمواطنني في شغل وتولي الوظائف العامة
هو عيب جسيم فارقت به جهة اإلدارة ما تقضي به املبادئ الدستورية والقانونية مببدأ
التمييز املنهي عنه دستورياً ،وإهدارها ملبدأ املساواة واجلدارة في تولي الوظائف العامة،
فهو عمل غير مشروع وجتاوز الختصاصها املقرر لها وفقا ً ألحكام القانون».
ومن هنا يأتي تعليقنا على هذا احلكم باعتبار أهميته ،لكونه صادرا ً عن محكمة التمييز،
وهي أعلى محكمة في القضاء الكويتي ،ولكون هذا احلكم واجب التنفيذ ،وال يجوز الطعن
عليه أو إيقاف تنفيذه بأي طريقة من طرق إيقاف التنفيذ قانوناً ،مِ
ولا يثيره هذا احلكم من
إشكاليات ،وما قرره من مبادئ قانونية.
لذا وفي إط��ار التعليق على هذا احلكم نعرض بداي ًة لوقائع هذا احلكم ،ثم نتناول أهم
اإلشكاليات واملبادئ القانونية التي تناولها هذا احلكم ،ومالحظاتنا عليها على النحو
التالي:

الوقائع

حيث إن الوقائع تتحصل على ما تبينَّ من مدونات احلكم املطعون فيه وسائر األوراق ـ في
أن املطعون ضدها أقامت على جهة اإلدارة الدعوى رقم  2017/1063إداري؛ بطلب احلكم
وفقا ً لطلباتها بإلغاء القرار املطعون فيه رقم /2597لسنة  ،2016فيما تضمنه من سحب
القرار رقم  2012لسنة  2016الصادر بتخطيها في التعيني بوظيفة خبير حسابي بإدارة
اخلبراء بوزارة العدل ،وبإلغاء القرارات الصادرة من وزير العدل أرقام من ( 53حتى
18

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة  -العدد  - 1العدد التسلسلي  - 29رجب  -شعبان  1441هـ – مارس  2020م

د .هشام عبد الصمد الصالح

 )283لسنة  2017فيما تضمنته من تخطيها في التعيني بوظيفة خبير حسابي بوزارة
العدل ،وبإلغاء ال�ق��رارات اإلداري��ة أرق��ام ( )882،814،785،687،595لسنة  2017فيما
تضمنته من تخطيها في التعيني بوظيفة خبير حسابي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت بيانا ً لذلك إن وزارة العدل أعلنت عن حاجتها لتعيني عدد من الكويتيني للعمل بإدارة
اخلبراء بوظيفة «خبير ومعاون خبير هندسي وحسابي» ،وذلك وفقا ً للشروط الواردة
باإلعالن املشار إليه ،فتقدمت بطلب لتعيينها بوظيفة خبير حسابي بإدارة اخلبراء ومرفق
به كافة املستندات املطلوبة ،واستوفت كافة البيانات الالزمة طبقا ً لإلعالن املنشور،
واجتازت االختبارات التحريرية واملقابالت الشخصية التي أجرتها اللجنة املختصة ،ثم
أصدرت جهة اإلدارة القرار رقم  2016/2012املؤرخ في  2016/10/11املتضمن تعيينها
وآخرين في وظائف معاون خبير وخبير حسابي وهندسي بإدارة اخلبراء ،ومت االتصال
بها هاتفيا ً من ِقبل اإلدارة وأخطرتها بقبولها بوظيفة خبير حسابي ،ووجوب إحضار
مسوغات التعيني متهيدا ً ملباشرة واستالم العمل ،إال أنها فوجئت بصدور قرار إداري
آخ��ر بعد م��رور أكثر من ستني يوما ً على ص��دور القرار رق��م  2016/2012املشار إليه
تضمن تعيني وقبول عدد من اخلبراء احلسابيني والهندسيني دونها باملخالفة للقوانني
واللوائح.
إذ إنها اجتازت االختبارات واملقابالت الشخصية التي أجرتها اللجنة املختصة بنجاح،
بخالف الكثير من املقبولني للتعيني في الوظيفة املتقدمة إليها ،إذ إنهم أقل منها من حيث
القدرات واإلمكانات لشغل الوظيفة ،بل إنه قد شاب عملية القبول كثير من املخالفات
الدستورية والقانونية ب��دءا ً من تشكيل اللجان وم��رورا ً باالختبارات واملقابالت التي
أجريت ،وعدم االلتزام مببادئ العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص ،وعدم االلتزام باملعايير
والقواعد التي وضعت إلجراء هذه االختبارات واملقابالت ،وعدم االلتزام من قبل اجلهة
اإلدارية مبا نصت عليه املواد ( )29،28،27من مواد قانون تنظيم اخلبرة رقم  40لسنة
 1980وتعديالته ،كما لم تلتزم اجلهة اإلدارية بسياسة القبول وآلياته في اختيار وتشكيل
جلنة اختيار املقبولني للعمل في وظيفة خبير ومعاون خبير هندسي ،وهي اللجنة املشكلة
بالقرار الوزاري رقم  ،2015/473كما لم تلتزم أيضا ً بعدد وصفات األشخاص املنصوص
عليهم في تشكيل هذه اللجنة بالقرار الوزاري رقم  2015/473املشار إليه ،إذ مت تقليص
عدد أعضاء هذه اللجنة ،بل وإدخال عناصر غير مختصة وغير مؤهلة في اللجنة التي
قامت بإجراء املقابالت بقصد إقصاء بعض من تضمنهم التشكيل املنصوص عليه في
القرار ال��وزاري سالف الذكر ،مما يثير كثيرا ً من الشكوك ويضفي نوعا ً من الغموض
وعدم الشفافية على عملية القبول ،ويترتب عليه اإلخالل مببدأ املساواة وتكافؤ الفرص
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في شأن املتقدمني للوظائف املشار إليها.
وقد تظلمت املطعون ضدها ولم ترد جهة اإلدارة على تظلمها ،فأقامت الدعوى بطلباتها
السالفة ،حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الطلب األول النتفاء املصلحة ،وبرفض
الطلب الثاني ،وبإلغاء القرارات املطعون عليها أرقام ( )882،814،785،687،595لسنة
 2017فيما تضمنته من تخطي املطعون ضدها في التعيني بوظيفة خبير حسابي مع ما
يترتب على ذلك من آثار ،واستأنفت جهة اإلدارة هذا احلكم باالستئناف رقم  37لسنة
 2019إداري ،وبجلسة  2019/3/17قضت محكمة االستئناف برفض االستئناف وتأييد
احلكم املستأنف ،طعنت جهة اإلدارة على هذا احلكم بطريق التمييز ،وأودع��ت النيابة
مذكرة ارتأت فيها احلكم برفض الطعن وتأييد احلكم املطعون فيه ،وإذ عرض الطعن على
احملكمة في غرفة املشورة ،حددت جلسة لنظره ،وفيها طلب احلاضر عن جهة اإلدارة
احلكم بتمييز احلكم الطعون فيه ،واحلاضر عن املطعون ضدها طلب احلكم برفض
الطعن والتزمت النيابة رأيها املشار إليه.
ومن هنا يكون تعليقنا على احلكم ،ودراس��ة ما أثاره من إشكاليات على النحو التالي:
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أوالً -منهج محكمة التمييز في حماية مبدأ املساواة في تولي الوظائف العامة
لقد استهلت احملكمة حكمها مبا أق َّرته من حماية معاصرة ملبدأ املساواة في تولي الوظائف
العامة مستندة في ذل��ك إل��ى نوعني من احلماية ،األول��ى حماية مباشرة ،وتتمثل في
النصوص الدستورية الواردة في الدستور الكويتي ،والثانية حماية غير مباشرة تتمثل
في املواثيق واملعاهدات الدولية ،حيث تعتبر املعاهدات واملواثيق الدولية بعد التصديق
عليها جزءا ً من النظام القانوني الداخلي.
وهو توجه حميد من ِقبل احملكمة( :)1إلقرارها مبدأ املساواة في تولي الوظائف العامة،
والتي بسطت حمايتها املباشرة من خ�لال امل�ب��ادئ الدستورية التي وردت صراح ًة
في الدستور الكويتي ،خاص ًة في امل��واد التي أش��ار إليها احلكم صراح ًة وهي (املواد
 ،)41،29،26،8،7التي ق��ررت املساواة بوجه عام وبحق املواطنني في تولي الوظائف
العامة دون تفرقة بينهم( ،)2وهو ما ُيعتبر من قبيل احلماية املباشرة التي قررها الدستور،
الذي هو خير حام للمبدأ ،باعتباره السياج الذي يقيه من االنتقاص ،وقواعد الدستور
واجبة االحترام من ِقبل كافة السلطات واجلهات اإلدارية بالدولة ،وفي حالة مخالفتها
لهذه القواعد اتسم عملها بعدم املشروعية.
أما النوع الثاني ،وهو احلماية غير املباشرة :التي وجدت أساسها القانوني في النظام
((( حيث يرى البعض من الفقه بأن :القضاء يعتبر هو احلارس األمني على ضمان وكفالة تطبيق النصوص
الدستورية والقانونية ،خاص ًة ما يتعلق منها مببدأ املساواة في شغل الوظيفة العامة ،إذ إنه املالذ األخير
الذي يلجأ إليه املواطن في حالة مخالفة جهة اإلدارة ملبدأ املساواة في شغل الوظيفة العامة ،فالنصوص
القانونية وحدها ال تكفي لكفالة هذا احلق ،وإن كان النص عليها ضرورياً ،إال أن مجرد وجود هذه
النصوص مبفردها ال يكفي لتحقيق األهداف والغايات التي وضعت من أجلها ،إذ لم يكن هناك قضاء
نزيه ُيح ِّول هذه النصوص إلى واقع ملموس ،فيمنع انحراف جهة اإلدارة أو أي إساءة الستعمال
سلطتها بعيدا ً عن مبدأ املساواة في شغل الوظيفة العامة.
انظر في ذلك :بحثنا املعنون «مبدأ املساواة في شغل الوظيفة العامة» ،املنشور في مجلة كلية القانون
الكويتية العاملية ،السنة الثالثة ،العدد  ،12ديسمبر  ،2015ص.207
( )2انظر في ذلك :نص املادة ( )7من الدستور الكويتي الصادر عام  ،1962التي تقضي بأن« :العدل واحلرية
واملساواة دعامات املجتمع ،والتعاون والتراحم صلة وثقية بني املواطنني» ,وكذلك ما تقضي به املادة
( )8بأن« :تصون الدولة دعامات املجتمع وتكفل األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنني» ،وكذلك
املادة ( )26من الدستور الكويتي والتي قضت بأن« :الوظائف العامة خدمة وطنية ُتناط بالقائمني بها،
ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم املصلحة العامة ،».....كذلك ما ورد النص عليه في املادة
( )29بالقول بأن« :الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية ،وهم متساوون لدى القانون في احلقوق
والواجبات العامة ،ال متييز بينهم في ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين» ،كذلك ما ورد النص
عليه في املادة ( )41بأن« :لكل كويتي احلق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن
تفتضيه الكرامة ويستوجبه اخلير العام ،وتقوم الدولة على توفيره للمواطنني وعلى عدالة شروطه».
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الداخلي واملتمثل في املواثيق واالتفاقيات الدولية ،والتي تُعد في حالة التصديق عليها
جزءا ً من النظام القانوني الداخلي ،وتكون ملزمة للقاضي عند الفصل في أي نزاع ُيعرض
عليه ،ولعل من أهمها ما ورد النص عليه في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام
 ،1948الذي أق َّر هذا املبدأ في املادة ( )21منه بالنص على أن« :لكل شخص بالتساوي مع
اآلخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده».
وكذلك ما قررته املادة ( )23من ذات اإلعالن بالنص على أن« :لكل شخص احلق في العمل
وفي حرية اختيار عمله ،وفي شروط عمل عادلة و ُم ْرضية ،وفي احلماية من البطالة،
وأنه جلميع األف��راد دون متييز احلق في أجر متسا ٍو على العمل املتساوي» .أما العهد
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فقد أقر هذا املبدأ أيضا ً في املادة ( /25فقرة
ج) بالنص بأنه« :تتاح لكل مواطن على قدم املساواة عموما ً مع سواه فرصة تقلد الوظائف
العامة في بلده».
وعلى ذات النهج أق َّر امليثاق العربي حلقوق اإلنسان هذا املبدأ في املادة ( )25التي نصت
بأنه« :لكل مواطن احلق في أن تُتاح له على قدم املساواة مع اجلميع فرصة تقلد الوظائف
العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص»( ،)3كذلك ما قرره قانون اخلدمة املدنية من
تقريره ملبدأ املساواة في تولي الوظائف العامة بالكويت.
إن مبدأ امل�س��اواة في تقلد الوظائف العامة ال��ذي قررته احملكمة في قضائها هو مبدأ
َّ
جوهري ،مبناه أن اجلدارة والكفاءة هما أساس تولي الوظيفة العامة ،وتظهر آثار هذا
املبدأ في أثرين وهما:
األول :األثر السلبي ومفاده أنه ميتنع على املش ِّرع وعلى السلطات الالئحية اتخاذ أية
إجراءات من شأنها التمييز بني املتقدمني لشغل الوظيفة العامة ،وذلك استنادا ً العتبارات
سياسية أو دينية أو عرقية أو ذات عالقة باألصل أو اجلنس أو أي سبب آخر.
الثاني :األثر اإليجابي ومؤداه أنه ليس بجائز للسلطات املختصة بالتعيني أن تأخذ بعني
االعتبار أية عناصر أخرى خالف الكفاءة واجلدارة عند تقلد الوظيفة العامة(.)4
وعلى ذلك ،فإن املساواة في التوظيف ُي��راد بها املساواة الفعلية القانونية ال املساواة
املطلقة ،إذ إن املش ِّرع ميلك بسلطته التقديرية ملقتضيات الصالح العام وضع شروط
موضوعية تتحدد بها املراكز القانونية التي يتساوى بها األف��راد أمام القانون ،بحيث
( )3د .هشام عبد الصمد الصالح ،مرجع سابق ،ص 199
(4) Jean-Michel Lemoyne de Forges, Droit de la fonction publique, Presses universitaires
de France (P.U.F), Paris, 1986, p.134.
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إذا ما توفرت هذه الشروط في طائفة من األفراد وجب املساواة بينهم لتماثل مراكزهم
القانونية ،وإن اختلفت هذه املراكز بأن توافرت في بعضهم من دون اآلخر انتفى مناط
التسوية بينهم(.)5
وعلى هذا النحو ،فإن مبدأ املساواة قد استقر كمبدأ دستوري عاملي ،وبات ُيش ِّكل مصدرا ً
من مصادر الشرعية التي يتعني على الدولة احترامها ،وهذا باالستناد إلى نصوصها
الداخلية أو الدولية بنا ًء على االتفاقيات التي صادقت عليها ،واالحترام لهذا املبدأ يتجلى
سواء من خالل سن القوانني املتعلقة به أو حتى من جهة اإلدارة املختصة بتطبيق تلك
القوانني ،وخصوصا ً املتعلقة بالتعيني ،حيث مينع عليها القيام بأي تصرف يتعارض مع
نص وروح هذا املبدأ الدستوري في ظل احترام مبدأ آخر مكمل له هو مبدأ احلياد ،وهو
ما نخلص منه للقول بأن احلكم أصاب فيما قرره ملبدأ املساواة باعتباره هو األساس الذي
يقوم عليه تولي الوظيفة العامة ،وجاء موافقا ً ملا تقضي به القواعد الدستورية واملواثيق
واالتفاقيات الدولية ،وأن اجلزاء املترتب على مخالفة هذا املبدأ من ِقبل جهة اإلدارة يوصم
قرارتها بعدم املشروعية ،وأنه يرتقي إلى منزلة االنعدام(.)6

ثانياً -ضوابط إعمال مبدأ املساواة في تقلد الوظائف العامة
ق��ررت احملكمة ب��أن ك�لاً من اجل��دارة وتكافؤ الفرص ُي�ع��دان من معايير وم�ب��ادئ تقلد
الوظيفة العامة ،وذل��ك بقولها« :يقوم مبدأ امل�س��اواة في النطاق الوظيفي أساسا ً على
مبدأين أساسني من مبادئ الوظيفة العامة ،هما مبدأ اجلدارة في تولي الوظائف العامة
ومبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية».
فاحملكمة بعدما ع َّرفت القيمة القانونية ملبدأ املساواة وتكافؤ الفرص ،حتدثت عن نطاق
املبدأ وف َّرعت منه مبدأين أساسيني ،هما مبدأ اجلدارة وتكافؤ الفرص ،وقد ذهبت في ذلك
إلى القول بأن:
((( د .صبري جلبي أحمد عبد العال ،نظام اجلدارة في تولية الوظائف العامة :دراسة مقارنة ،دار اجلامعة
اجلديدة ،اإلسكندرية ،2012 ،ص.32
((( لذلك فإن البعض من الفقه يرى أن في مخالفة السلطة اإلدارية للقواعد القانونية خاصة القواعد
الدستورية التي تعد هي أعلى وأسمى القواعد القانونية والتي قررت احلماية لألفراد وعدم جواز
املساس بحقوقهم ،ومنها بالطبع احلق في املساواة في تقلد الوظائف العامة ،فحينما تقوم جهة اإلدارة
بإصدار قرارات إدارية تكون مخالفة للمبادئ والقواعد القانونية العليا في الدولة ومنها القواعد
الدستورية ،فإنها ُتعد قرارات إدارية غير مشروعة ،و ُيحكم عليها بأنها قرارات إدارية منعدمة .انظر
في هذا الصدد :د .رمزي طه الشاعر ،تدرج البطالن في القرارات اإلدارية ،ط ،2مطبعة جامعة عني
شمس ،2016 ،ص  254وما بعدها.
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 اجل��دارة :ه��ي ذل��ك النظام ال��ذي يتيح ال�ف��رص املتكافئة أم��ام امل��واط�ن�ين لتوليالوظائف العامة؛ على أساس الصالحية وليس على أساس احملسوبية السياسية
واالجتماعية (.)7
 أما تكافؤ الفرص الوظيفية :فيعني امل�س��اواة وع��دم التمييز بني األف��راد الذينتتوافر لديهم ش��روط تولي الوظيفة العامة ،أي املساواة فيما بينهم في فرص
احلصول على الوظيفة العامة ،وأن ُيعاملوا على قدم املساواة من حيث املؤهالت
واملواصفات والشروط التي يستلزمها القانون لكل وظيفة ،والتي يجب على جهة
اإلدارة االلتزام بها عند اختيارها ملن يتولى الوظائف العامة ،وتكون غايتها في
ذلك تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة بني اجلميع دون متييز غير مشروع”(.)8
وعلى هذا النحو ،فإن ما قررته احملكمة من أن كالً من اجل��دارة وتكافؤ الفرص تعدان
من معايير ومبادئ تقلد الوظيفة العامة ،ومن املبادئ املالزمة ملبدأ املساواة في تقلد
الوظيفة العامة ،لهو قول صائب؛ جاء متفقا ً مع ما استقر عليه الفقه والقضاء في تقريره
لهذين املبدأين ،باعتبار أن كالً منهما مالزم ملبدأ املساواة في تقلد الوظائف العامة ،بيد
أنه يعاب على احلكم وهو بصدد تأصيله ملاهية مبدأ املساواة واملبادئ األخرى املرتبطة
به  -وهما مبدأي اجلدارة وتكافؤ الفرص -أنه لم يعتمد منهجا ً علميا ً واضحا ً ودقيقا ً في
هذا التأصيل ،وذلك بوجوب الدقة في الصياغة اللغوية والتأصيل القانوني مبا يليق بهذا
احلكم؛ كونه صادرا ً عن محكمة التمييز بوصفها أعلى الهرم القضائي في الدولة ،والتي
من خالل أحكامها تُصاغ املبادئ القانونية.
( )7هو الذي دعا محكمة القضاء اإلداري مبصر في أحد أحكامها لبيان ماهية معيار اجلدارة وتوضيح
عناصره بقولها« :بأن للجدارة عناصر عدة ،ما يتصل منها بدرجة املعرفة من املعلومات اإلدارية
والفنية ،ومنها ما يتصل باملران والذكاء والنشاط وحسن االستعداد للعمل واإلقبال عليه والتفرغ له
والعناية به ،ومنها ما يتصل بحسن السيرة والسلوك وحسن السمعة ،وجتد ذلك في شتى العناصر
واملقومات األخرى التي تتجمع من ماضي الشخص وتاريخ حياته الوظيفية» .انظر في ذلك :حكم
محكمة القضاء اإلداري املصرية ـ جلسة  1950/2/12مجموعة أحكام املجلس ،س  5الطعن رقم ،550
أشار إليه د .حمدي ياسني عكاشة ،موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة ،ج ،1بدون ناشر،
القاهرة ،2001 ،ص .464
((( تأكيدا ً لهذا القول ،فإن البعض من الفقه ذهب إلى القول« :بأنه في احلقيقة أن مبدأ تكافؤ الفرص يرتبط
ارتباطا ً وثيقا ً مببدأ املساواة ،فاملساواة في تولي الوظائف العامة تعني عدم التمييز بني من تتوافر فيه
الشروط الالزمة لشغل الوظائف العامة ،على أن يتم حتديد هذه الشروط على أسس موضوعية ،تستند
إلى معايير الصالحية والكفاية» .انظر في ذلك الرأي :د .هشام عبد الصمد الصالح ،مرجع سابق،
ص ،197وفي ذات املعنى انظر ً
أيضا :د .محمد السيد محمد الدماصي ،احلقوق الدستورية في املجال
الدستوري – تكافؤ الفرص ،مجلة العلوم اإلدارية ،مصر ،العدد  ،3لسنة  ،1974ص .62وانظر أيضاً:
حكم احملكمة الدستورية في مصر في القضية رقم  189لسنة  2قضائية دستورية ،جلسة .2000/9/9
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أما بالنسبة للمنهج الذي يجب على احملكمة أن تتبعه في تأصيل وصياغة األحكام فيمكن
إيجازه على النحو التالي:
بداي ًة جت��در اإلش��ارة إل��ى أن لغة القضاء لها خصائص معينة :أهمها الدقة والبساطة
والوضوح ،وهي صفات مشتركة بينها وبني لغة القانون ،فكالهما «لغة اصطالحية»،
وهذه الصفة ترجع إلى كونها لغ ًة خاصة ،فهي تُعبِّر عن حقائق قانونية أو حقائق طبيعية
واجتماعية ،كما أنها تُعبِّر أيضا ً عن األفعال احملظورة واجلزاءات املترتبة على ارتكابها،
وتتسع كذلك لتُعبِّر عن أدق العمليات الذهنية التي تؤدي إلى نتيجة معينة ،ومع ذلك تنفرد
اللغة القضائية بأنها ال تقوم على قواعد عامة مطلقة لصياغة األحكام ،إذ إن هذه الصياغة
تعتمد على احلس السليم والثقافة القانونية واللغوية لكل ٍ
قاض ،فاللغة القضائية ترتهن
()9
بشخص القاضي وتتأثر بجوانب شخصيته وتكوينه العلمي القضائي والثقافي .
ولذا فإن األحكام الصادرة من محكمة التمييز وخاص ًة األحكام املتعلقة مبخالفة القانون
أو اإلساءة في تفسيره إمنا تفسر ذلك النص وتكرس من خالل ذلك التطبيق أو التفسير
مبدأ ً قانونيا ً مقيدا ً للمحكمة العليا التي قررته ،وهنا تكمن أهمية هذا احلكم ،إذ به تحُ دد
احملكمة النص القانوني أو املبدأ أو املبادئ القانونية التي يجب أن تُعتمد في الدعوى كما
تضع تفسيره ،وكثيرا ً ما تلتزم احملاكم الدنيا مبا تقرره احملكمة العليا من مبادئ ومبا
تعلنه من قواعد ،على األقل من الناحية املعنوية ،ومبلء اختيارها ،فهذه احملاكم تعلم
مسبقا ً أن أحكامها املخالفة ملا قررته احملكمة العليا من مبادئ ستلقى مصير النقض
إذا طعن بأحكامها أمام هذه احملكمة ،وهو ما ُيالحظ في تسبيب احملكمة للحكم خاص ًة
فيما يتعلق بتأصيلها ملبدأي اجل��دارة وتكافؤ الفرص ،وذلك حينما قررت احملكمة في
قضائها بأن كالً من اجلدارة وتكافؤ الفرص تُعد من معايير ومبادئ تقلد الوظيفة العامة،
وذلك بقولها« :يقوم مبدأ املساواة في النطاق الوظيفي أساسا ً على مبدأين أساسني من
((( د .أشرف توفيق شمس الدين ،أصول صياغة األحكام ،ج ،1املجلة القضائية ،املكتب الفني ،احملكمة
العليا ،وزارة العدل ،مسقط ،عمان ،2010 ،ص .69ومما ال شك فيه أن األحكام الصادرة عن محكمة
التمييز باعتبارها احملكمة العليا في النظام القضائي في الدولة يجب أن متتاز بالدقة والوضوح
وسالمة اللغة والتأصيل .وعلى هذا األساس ،فإن هناك قواعد خاصة يتوجب احترامها عند صياغة
احلكم القضائي وخاصة أحكام التمييز ،تتلخص مبا يلي :أ -استخدام الكلمات التي تدل على الفكرة
املقصودة .ب -الوضوح واختيار العبارات املناسبة .ج -توخي الدقة في املفردات املستعملة .د -جتنب
األلفاظ واملصطلحات املهجورة أو املبتكرة والفضفاضة وكذلك العبارات املعقدة أو اجلاهلية بحجة
الفصاحة وإبراز املعرفة باللغة .هـ -عدم استخدام عبارات تسمح باالستنتاج والتأويل .و -االختصار
دون مسخ ،فال إسهاب في التعليل وال انقباض في الفكرة .انظر في ذلك :د .محمد سعيد عبد الرحمن،
احلكم القضائي  -أركانه وقواعده وإصداره :دراسة تأصيلية حتليلية تطبيقية مقارنة ،منشورات
احللبي احلقوقية ،بيروت ،2011 ،ص  29وما بعدها
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مبادئ الوظيفة العامة هما مبدأ اجلدارة في تولي الوظائف العامة ومبدأ تكافؤ الفرص
الوظيفية».
ومما سبق ،فإننا نرى أن احملكمة جانبها الصواب في التعبير الدقيق والتأويل الصحيح
جلوهر مبدأ املساواة ،السيما أن كالً من اجلدارة وتكافؤ الفرص ليستا مببادئ ومعايير
مستقلة بذاتها ،ولكنها أثر مترتب على مبدأ املساواة ونطاق له ،فكيف يتفرع عن املبدأ
األصلي مبادئ أخرى.

ثالثاً -اجتاه احملكمة في مفهوم القرار اإلداري املنعدم نحو التوسع
توسعت احملكمة في هذا احلكم في بيان مفهوم القرار اإلداري املنعدم ،وفي اآلثار املترتبة
عليه ،واتخذت احملكمة منحنى جديدا ً في إظهار معنى االنعدام وأسبابه ،وأوجدت صورة
جديدة لالنعدام ،وهى حالة (وقوع الغش والتدليس) من جانب اإلدارة ،بعكس املستقر
عليه لدى الفقه والقضاء بضرورة أن يصدر الغش والتدليس من جانب املتعامل مع
اجلهة اإلداري��ة ،مما يدفع ب��اإلدارة إلى إصدار قرار عن إرادة معيبة ومنعدمة ،ومن ثم
يوصم قرارها باالنعدام ،فاألمر في محل الدعوى غير ذلك ،فالتالعب هو وليد اإلدارة
وليس صادرا ً من جانب املتعامل معها.
فاألصل املستقر عليه أن القرارات اإلدارية الصادرة بنا ًء على غش أو تدليس من جانب
األفراد هي قرارات إدارية منعدمة ،يجوز جلهة اإلدارة سحبها دون التقيد مبوعد الستني
يوماً ،وجلهة اإلدارة أن تصدر قرارها بالسحب حتى بعد فوات هذا املوعد.
ولقد استقر على ذلك قضاء احملكمة اإلدارية العليا في مصر ،حيث ذهبت في أحد أحكامها
إلى أنه« :إذا شاب القرار اإلداري غش أو تدليس من صاحب الشأن ،أضحى قرارا ً منعدما ً
ال تلحقه حصانة ،وميكن سحبه أو الطعن عليه في أي وقت ،إذ من شأن الغش أو التدليس
التأثير على إرادة اجلهة اإلدارية في إصدار القرار اإلداري الذي هو في جوهره تعبير عن
تلك اإلرادة ،ومن ثم تكون اإلرادة في هذه احلالة غير حقيقية أو غير صحيحة ،فال يجوز
للشخص أن يستفيد من غشه أو سوء نيته بحسبان أن الغش يفسد كل شيء»(.)10
وهو ما استقر عليه أيضا ً قضاء محكمة التمييز الكويتية والتي قضت في أحد أحكامها:
«بانعدام القرار اإلداري فيما لو حصل أحد األفراد على قرار نتيجة غش أو تدليس من
جانبه؛ ألن ذلك يعيب الرضا ويشوب القرار مما ُيس ِّوغ لإلدارة احلق في سحب القرار
( ((1انظر في ذلك :حكم احملكمة اإلدارية العليا مبصر في الطعن رقم  867لسنة  42ق جلسة 2002 /10/13
واملنشور في مجموعة أحكام احملكمة اإلدارية العليا ( )2004/2002اجلزء األول ،مجموعة املكتب الفني
للمحكمة اإلدارية العليا ،ص ،310املبدأ رقم .188
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اإلداري في أي وقت ودون التقيد مبدة معينة»(.)11
وعلى ذل��ك ،فإن ما ق��رره احلكم من انعدام القرارات اإلداري��ة املطعون عليها ملخالفتها
مبدأ املشروعية ولقواعد املساواة في تولي الوظائف العامة لهو محل نظر ،فاحملكمة هنا
أوج��دت حالة جديدة ملفهوم االنعدام ،فعندما تصرفت اإلدارة بغش وتالعب وتعديل
بعض وليس كل النتائج للمتقدمني ،األمر الذي اعتبرته احملكمة صورة من صور إساءة
استعمال السلطة ،ومن َّثم يشوب القرار عيب عدم املشروعية ،واإلخالل مببدأ املساواة
وتكافؤ الفرص ،مما دفع احملكمة لوصم كافة القرارات دون تفرقة بينها باالنعدام.
وحيث إن الفقه والقضاء اإلداري�ين متفقان على أن أوجه عدم صحة القرار اإلداري أو
عدم مشروعيته تتصل بعناصر القرارات اإلداري��ة املتمثلة في :االختصاص ،الشكل،
السبب ،احملل ،والغاية ،لتقر احملكمة بعد ذلك بأنه إذا ما كان القرار قابالً لإلبطال ،أو كانت
مخالفته للقانون قد بلغت حدا ً من اجلسامة جترد القرار من آثاره القانونية ،وتنفي عنه
صفة العمل القانوني ،ويتحول إلى مجرد عمل مادي معدوم األث��ر»( .)12لذلك فإن األثر
املترتب على انعدام القرار اإلداري هو اعتباره كأن لم يكن(.)13
وكذلك قررت احملكمة اإلدارية العليا في مصر بأنه« :ال وجه للقول أن مجرد ترك املدعية
( ((1انظر في ذلك :الطعن بالتمييز رقم  179لسنة  1994جتاري جلسة  ،1995/2/19مجموعة القواعد
القانونية التي قررتها محكمة التمييز من  1992/1/1حتى  ،1996/12/31القسم الثالث ،يوليو ،1999
ص  470القاعدة رقم .72
( ((1د .طارق بن هالل البوسعيدي ،انعدام القرار اإلداري وفقا ً ألحكام القضاء اإلداري :دراسة مقارنة،
مجلة احلقوق ،مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد ،4السنة ،32ديسمبر ،2008ص ،217وفي
ذلك :قرر القضاء اإلداري الكويتي في أحد أحكامه بأنه« :حيث إن هذا النعي في جملته مردود؛ ذلك
بأنه من املقرر – في قضاء هذه احملكمة – أنه يلزم لصحة القرار اإلداري أن تتوافر له أركانه اخلمسة
(االختصاص والشكل والغاية والسبب واحملل) واختالل أي ركن منها قد يؤدي إلى انعدام القرار أو
بطالنه ،وانعدام القرار ال يتحقق إال حيث يكون العيب الالحق به صارخاً ،ينحدر إلى درجة غصب
السلطة أو يتدلى إلى شائبة انعدام احملل ،أما إذا كان العيب الذي يشوب القرار مخالفة للقانون فإنه يصمه
بالبطالن وال ينحدر به إلى درجة االنعدام  ،طاملا أنه ليس معدوم احملل أو ينطوي على غصب للسلطة،
ويكون قابالً لإللغاء ،ويعتبر قائما ً قانونا ً ومنتجا ً آلثاره إلى أن ُيحكم بإلغائه .انظر في ذلك :حكم محكمة
التمييز ،الدائرة اإلدارية الثانية ،الطعن رقم  ،205سنة  ،2004الصادر بتاريخ .2004/12/13
( ((1في معرض تناوله لآلثار املترتبة على القرار اإلداري ،ذهب بعض الفقه إلى القول بأن« :القرار اإلداري
املعدوم ليس له وجود قانوني دون حاجة إلى إلغائه بحكم قضائي أو استدراكه من جانب اإلدارة التي
تستطيع سحبه في أي وقت شاءت ،وعليه فإن القرار اإلداري املعدوم ال يرتب أي أثر قانوني ،وعدم
احترامه من جانب األفراد ال يثير مسؤوليتهم ،وإذا نفذته اإلدارة حتملت بتعويض األضرار الناجمة
عنه ،ويجوز الطعن فيه وفي اإلجراءات املترتبة عليه دومنا التقيد مبدة معينة أمام جهتي القضاء العادي
واإلداري ،وكذلك فإن بحث عدم مشروعية القرار اإلداري لتقرير ما إذا كان القرار باطالً أم معدوماً
يجعل القضاء اإلداري هو اآلخر مختصاً بنظر املنازعة املتعلقة به» .انظر في ذلك :د .ماجد راغب احللو،
القانون اإلداري ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،1994 ،ص.558
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وتعيني من يليها في ترتيب النجاح في املسابقة ينطوي في ذاته على إساءة استعمال
السلطة؛ اعتبارا ً بأن هذا التفوق يؤهلها لزاما ً للتعيني طبقا ً للقواعد التنظيمية العامة ،ال
وجه لذلك ألن درجة الكفاية هي إحدى النواحي التي تقدرها اإلدارة عند التعيني ،ولكنها
ال تستغرق كل ما تتطلبه في من يصلح للوظيفة العامة من شروط وأوضاع ،فإلى جانب
هذه الناحية تستلزم اإلدارة نواحي أخرى؛ كاحلالة االجتماعية واجلنس وظروف البيئة،
مما تستوجبها أحكام العرف والتقاليد»(.)14
أضف إلى ذلك أن ما اعتبره احلكم جتاوزا ً وإساءة من جانب اإلدارة بالتعديل والتالعب
في النتائج وفق ما قررته اللجنة املشكلة من الوزير الثاني لم يشمل كافة القرارات اإلدارية
الصادرة بالتعيني ،كما أن اللجنة قررت في البندين الرابع والسابع في توصياتها بأن:
«األخ �ط��اء ل��م تتجاوز ف��ي أقصاها ( )21خطأ ،وه��ي أخ�ط��اء تُش ِّكل ف��ي بعضها فارقا ً
يتراوح ما بني كبير وطفيف»( ،)15وهي من الثابت أخطاء مادية غير عمدية ،مت تعديلها
وتوقيع من قام بتعديلها بجوارها ،إال تعديالً واحدا ً بدون توقيع ،األمر الذي ُيستنتج
منه عدم وجود إساءة متعمدة ،أو مخالفة صريحة عمدية ملبدأ املساواة وتكافؤ الفرص؛
مما ال يستتبع معه وصف جميع القرارات باملنعدمة ،السيما ما قررته احملكمة من أن
التالعب والتعديل لم يشمل كافة القرارات ،ولم يتبني أو يثبت على وجه يقيني للمحكمة
أن عيب املشروعية وصمها جميعا ً(.)16
( ((1انظر في ذلك :حكم احملكمة اإلدارية العليا بتاريخ  28فبراير ،1965في الطعن رقم  898لسنة  7قضائية،
املنشور في املوسوعة اإلدارية احلديثة ،ج ،10ص .688انظر للمزيد :د محمد باهي أبو يونس ،االختيار
على أساس الصالحية للوظيفة العامة ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2013 ،ص 21وما بعدها.
( ((1انظر في ذلك :احلكم محل التعليق الصفحات .12،11،10
( ((1ألنه من املستقر عليه أن« :لكل من القرارات اإلدارية استقاللها وذاتيتها اخلاصة عن غيرها من
القرارات ،حيث يقوم على سبب وسند وباعث خاص به ،وبالتالي فإنه يتعني الطعن عليه استقالالً،
السيما وأن احلجية التي تلحق باحلكم الصادر باإللغاء مقصورة على القرار محل احلكم ،وال متتد
إلى غيره ،فال تكون القرارات الالحقة أثرا ً من آثار احلكم باإللغاء ،مبعنى أنه يتعني أن يلحقها اإللغاء
تبعا ً إللغاء قرار سابق ،ألن في هذا القول توسعة فاقدة لسندها القانوني ملفهوم احلجية التي يتمتع
بها احلكم الصادر باإللغاء ،فضالً عن إهدار ذاتية واستقاللية كل قرار إداري له ذاتيته املستقلة وسببه
الذي يقوم عليه ،والذي يختلف عن السبب الذي استند إليه القرار املقضي بإلغائه ،الذي خضع لرقابة
احملكمة دون غيره من القرارات الالحقة» .انظر في ذلك :دائرة توحيد املبادئ مبجلس الدولة املصري،
الطعن رقم  19041لسنة  53قضائية عليا ،جلسة  .2010/6/5وكذلك ما استقر عليه إفتاء اجلمعية
العمومية للفتوى والتشريع مبجلس الدولة املصري من قول بأن :اإللغاء املجرد ال يستتبع سوى إلغاء
القرار املطعون فيه واآلثار املترتبة عليه ،وال ميتد إلى قرارات أخرى ال تعتبر من قبيل اآلثار القانونية
للقرار املطعون فيه ،وعلى ذلك ال يؤدي صدور حكم اإللغاء إلى زوال القرارات اإلدارية التالية التي ال
تعتبر أثرا ً للقرار امللغي ،والتي لم يتعرض لها احلكم سواء في أسبابه أو منطوقه ،مؤدى ذلك أن احلكم
باإللغاء املجرد ال يعدم بذاته قرارات الترقية التي كانت صدرت بنا ًء على القرار امللغي»( .فتوى رقم
 352بتاريخ ( )1997/4/5فتوى رقم  – 262/2/86بتاريخ .)1997/2/26
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وعلى هذا النحو يكون احلكم جانبه الصواب في وصف كافة القرارات بأنها منعدمة في
جملتها ،السيما أنها لم تكن كلها مطروحة لرقابة القضاء بالطعن عليها ،ولم تبني احملكمة
على وجه اليقني أن كافة القرارات أصابها عيب عدم املشروعية على وجه جازم ،وكيف
لها ذلك وهي لم يكن مطعونا ً عليها ،وال يوجد ارتباط بني كافة القررارات الصادرة خالل
فترة الوزيرين ،ولم تكن كلها محل بحث ومتحيص ،وبنا ًء عليه تكون احملكمة قد ك َّونت
عقيدتها على الظن والشك ،بينما تُبنى األحكام على اليقني واجلزم ،وهذا هو املستقر فقها ً
وقضا ًء.
فاحملكمة عندما توسعت في مفهوم االنعدام ،فهي سلَّطت اإلجراء الباطل على الصحيح،
فالقاعدة ال يجوز تسليط الباطل على الصحيح؛ وإمنا يبقى الصحيح صحيحا ً ويظل
الباطل قائما ً بذاته ،فال ُيعقل أن ُيسلط الباطل على الصحيح ليدمغه ،وإمن��ا وفقا ً ملبدأ
جتزئة البطالن يظل الباطل باطلاً بنفسه دون تأثير على غيره من اإلجراءات التي متت
صحيحة.
وبإنزال ذلك على احلكم ،جند أنه من غير املقبول أن حالة أو حاالت قليلة باطلة ُوجد فيها
تالعب – على حد قول احملكمة  -تؤثر على صحة غيرها من احلاالت التي متت صحيحة
مبرئة من الوقوع في حومة البطالن ،أما ما ق َّرره احلكم من تطبيقه لقاعدة أن «ما بني
على منعدم ،فهو منعدم» فيما أورده احلكم بالنص على أنه« :ال يغير من ذلك ترقي أو
تعيني شاغلي وظائف اخلبرة مبوجب هذه القرارات املقضي بانعدامها أو شغلهم بأي
طريق آخر لوظيفة أعلى أو أخرى ،ألن ما بني على منعدم فهو منعدم» .فهنا يكون احلكم
قد عصف بنظرية املوظف الفعلي ،في حال تسليمنا مبا قضى به احلكم ومن تقريره
لقاعدة «ما بني على منعدم فهو منعدم».
فإذا ما مت تطبيق قاعدة ما بني على منعدم فهو منعدم ،ألصبحت كافة األعمال التي قام
بها هؤالء املوظفون – املنعدمة قرارات تعيينهم -منعدمة وباطلة ،وذلك نتيجة منطقية
في حال سلمنا بقاعدة ما بني على منعدم فهو منعدم.
ولقد استقر الفقه على أن نظرية املوظف الفعلي تركز على مسوغني أساسيني وهما،
املسوغ األول :يقوم على أن مصلحة الغير املشروعة ،التي تقتضي أن تكون القرارات
اإلدارية الصادرة من املوظف الفعلي الذي تعامل معه هذا الغير مشروعة ،حيث يتوافر
للموظف الفعلي مظهر التعيني في الوظيفة العامة ،ويبدو في أعني الكافة وكأنه يشغل
وظيفة على نحو قانوني ،وذلك على خالف احلقيقة ،والسبب في ذلك أنه يصعب عمليا ً
على األفراد التحقق من وجود املشروعية التي ميتع بها هذا الشخص والذي يجمع مظاهر
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املوظف العام( ،)17أما املسوغ الثاني :فيتمثل في أن املصلحة العامة تقتضي في الظروف
االستثنائية أن يكون سير املرافق العامة قانونيا ً ومشروعا ً بال توقف أو انقطاع ،لذا
يعتبر مبدأ دوام سير املرافق بانتظام ِّ
واطراد ضرورة اجتماعية ،والتي تقتضي ضرورة
االعتراف بسالمة التصرفات الصادرة عن األفراد الذين يتدخلون في إدارة املرافق العامة،
ما دامت تلك التصرفات تهدف إلى استمرار سير املرافق العامة ،نظرا ً ألهمية خدمات تلك
املرافق ،وتعلقها في معظم األحيان باحلاجات األساسية للمواطنني واملرتبطة بحياتهم
اليومية(.)18
ومن املستقر عليه ومن النتائج املترتبة على نظرية املوظف الفعلي ما يلي:
 -1صحة األعمال التي قام بها املوظف الفعلي لصالح األف��راد ،ومن ثم تستقر
مراكزهم القانونية نتيجة األعمال التي قام بها املوظف الفعلي لصاحلهم،
ويشترط في تلك األعمال أن تكون على درج��ة كبيرة من األهمية كما يرى
البعض من الفقه(.)19
 -2أما األثر الثاني املترتب على النظرية فإنه يتمثل في عدم أحقية استمرار املوظف في
شغل الوظيفة التي قضي بإلغاء ق��رار شغله لها ،السيما أن ال�ظ��روف غير
استثنائية فال مبرر للتعذر باستمرار هؤالء املوظفني في شغل تلك الوظائف
امللغى قرار تعينهم فيها ،وذلك احتراما ً حلجية األحكام.
وتأكيدا ً لذلك ،فإن جانبا ً من الفقه الفرنسي ذهب إلى إقرار شرعية التصرفات الصادرة
عن املوظف قبل سحب أو إلغاء قرار تعيينه ،دون أي تفرقة بني ما إذا كان شغله لهذه
الوظيفة قد مت بطريقة يغلب االعتقاد بشرعية ممارستها ،وبني ما إذا كان شغله للوظيفة
ال ميكن االعتقاد معه بشرعية شغله لها ،وبني ما إذا كان األمر يتعلق بأعمال مادية أو
تصرفات قانونية(.)20
وعلى ذلك ،فإن ما قرره احلكم من انعدام كافة القرارات اإلداري��ة التي صدرت خالل
الفترة من  2014/10/26حتى  2017/12/24بسبب عيب عدم املشروعية اجلسيم وبزوال
( )17د .علي خطار شطناوي ،الوجيز في القانون اإلداري ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،2003 ،
ص.282
( ((1د .مجدي عز الدين يوسف ،األساس القانوني لنظرية املوظف الفعلي ،جامعة عني شمس ،القاهرة،
 ،1988ص310 .
( ((1د .رمزي طه الشاعر ،مرجع سابق ،ص  ،497هامش .1
(20) Christian Theresine, La Nomination Des Agents Publics en Droit Français, thèse de
l'université Paris I, Paris, 1981, p. 379.
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كافة اآلث��ار القانونية للقرارات املقضي بانعدامها ،خاصة فيما يتعلق بترقي أو تعيني
شاغلي وظائف اخلبرة أو شغلهم بأي طريق آخر لوظيفة أعلى أو أخرى لهو محل نظر.
ومن وجهة نظرنا ُيعتبر توسعا ً من احملكمة في تقريرها انعدام كافة القرارات اإلدارية
املُشار إليها في احلكم ،بالرغم من أن احملكمة لم تُوضح في حكمها على وجه كامل أيا ً من
هذه القرارات املقضي ببطالنها وانعدامها قد شابه عيب عدم املشروعية اجلسيم.
والشك بأن التسليم بهذا القول يؤدي بدوره إلى التوسع في اآلثار املترتبة على القضاء
بانعدام هذه القرارات اإلدارية ،مما يؤدي إلى إهدار املراكز القانونية التي اكتسبها هؤالء
املوظفون(.)21

رابعاً -سلطة القاضي في دعوى اإللغاء
من اإلشكاليات التي أثارها احلكم فيما يتعلق بدور القاضي اإلداري في دعوى اإللغاء
ومدى جواز إصدار القاضي توجيهات جلهة اإلدارة ،وكذلك مدى جواز حلوله محل جهة
اإلدارة ،هل هذا اجتاه محمود من احملكمة أم ال؟.
لإلجابة عن هذا التساؤل يجدر بنا بداي ًة أن نشير إلى أن األصل التقليدي املستقر يذهب
إلى القول بأن القاضي يقضي وال يدير ،وال يحل محل اإلدارة ،وال يجوز له توجيه أوامر
جلهة اإلدارة وهو بصدد الفصل في دعوى اإللغاء(.)22
ومن املالحظ بأن هناك تناقضا ً ورد في احلكم محل التعليق ،حيث أفصح صراح ًة في
( ((2لقد استقر إفتاء اجلمعية العمومية للفتوى والتشريع مبجلس الدولة املصري على أن« :اإللغاء املجرد
ال يستتبع سوى إلغاء القرار املطعون فيه واآلثار املترتبة عليه ،وال ميتد إلى قرارات أخرى ال تعتبر من
قبيل اآلثار القانونية للقرار املطعون فيه ،وعلى ذلك ال يؤدي صدور حكم اإللغاء إلى زوال القرارات
اإلدارية التالية التي ال تعتبر أثرا ً للقرار امللغى ،والتي لم يتعرض لها احلكم سواء في أسبابه أو منطوقه،
مؤدى ذلك أن احلكم باإللغاء املجرد ال يعدم بذاته قرارات الترقية التي كانت صدرت بنا ًء على القرار
امللغى»( .فتوى رقم  352بتاريخ ( )1997/4/5فتوى رقم  – 262/2/86جلسة .)1997/2/26
( ((2في هذا الصدد يرى بعض الفقه من أنصار هذا االجتاه« :بعدم جواز توجيه القاضي اإلداري أوامر
إلى جهة اإلدارة ،وعدم احللول محلها في القيام بأي عمل من األعمال الداخلة في اختصاصها ،وهو
بصدد الفصل في املنازعة القائمة أمامه ،وتشمل هذه القاعدة قيدا ً يحد من سلطة القاضي اإلداري،
فبخصوص دعوى اإللغاء للقرارات اإلدارية تقتصر سلطة القاضي حينما يفصل في موضوع الدعوى
برفض احلكم ،إذا ما تبني له أن القرار املطعون فيه ال يتوافر فيه أي وجه من أوجه عدم املشروعية ،أو
احلكم بإلغاء هذا القرار إذا ما كان مخال ًفا للقانون في أي ركن من أركانه ،وال يجوز للقاضي أن يتجاوز
سلطته ويوجه أمرا ً إلى جهة اإلدارة باتخاذ إجراء محدد أو بإصدار قرار إداري معني ،أو إجبارها
على تنفيذ حكمه» .انظر في هذا الرأي :د .يسري محمد العصار ،مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي
اإلداري لإلدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته احلديثة :دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2011ص.23
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منت األسباب بالصفحة الرابعة بأن« :القضاء اإلداري هو باألساس قضاء مشروعية،
وإذ يسلط رقابته على مشروعية ال�ق��رار املختصم ليزنه مبيزان القانون  .»....فهنا
جند التناقض ،حيث من املستقر عليه فقها ً وقضا ًء أن غاية قضاء املشروعية هو تقرير
البطالن من عدمه ،فإن وجد القاضي بطالنا ً في القرار فسلطته حسب ما هو مستقر عليه
أن يقضي بهذا البطالن ،وذلك إعماالً ملبدأ أن القاضي يقضي وال يدير ،بينما جنده في هذا
احلكم قام بتوجيه أوامر لإلدارة وحلوله محلها؛ مطالبا ً إياها بإجراء مسابقة ،وإصدار
قرار بسحب قرارات التعيني املقضي بإلغائها ،وكذلك استبعاد املعينني من شغل وظائف
إدارة اخلبراء.
إن القضاء اإلداري يباشر واليته في قضاء اإللغاء بناء على الطعن في عمل إداري معني،
وطلب إلغائه لعدم مشروعيته بسبب جتاوز اإلدارة لسلطتها املشروعة ،وعليه يتوجب
على القاضي أن يتحقق من مشروعية العمل محل الطعن أو عدم مشروعيته ،فإذا انتهى
إلى عدم مشروعيته ،فإن سلطته تتحدد في احلكم بإلغاء هذا العمل ،دون أن يتعدى ذلك
إلى تعديل العمل أو استبداله أو القضاء باآلثار الناشئة عن إلغاء القرار اإلداري أو احلكم
بأية حقوق محددة للطاعن.
وهذا عكس القضاء الكامل الذي يكون فيه للقاضي سلطة أكثر اتساعا ً من سلطاته في
والية اإللغاء ،حيث إنه في حال انتهى إلى عدم املشروعية ،فإنه يلغي القرار بالنسبة
للطاعن وحده ،فحجية حكمه نسبية ،ويكون له أن يرتب جميع النتائج املترتبة على عدم
مشروعية القرار اإلدارى وذلك وفق طلبات الطاعن ،فيقضي له باحلقوق الشخصية التي
تترتب على عدم مشروعية القرار اإلداري.
ولقد استقر قضاء احملكمة اإلدارية العليا مبصر على أنه ال يجوز للقاضي اإلداري توجيه
أوامر إلى جهة اإلدارة؛ ألن ذلك يخرج عن حدود اختصاصه ،وذلك فيما قررته في أحد
أحكامها بأنه« :إذا كان وجه عبارة الطلبات وظاهر ألفاظها مفاده إصدار األمر إلى جهة
اإلدارة باإلفراج فورا ً عن السيارات الواردة والتي ترد استنادا ً إلى املوافقات االستيرادية
التي منحت للمدعي ،فإن ذلك مما يتأبى واختصاص قاضي املشروعية ،إذ ال ميلك أن
يصدر أمرا ً إلى جهة اإلدارة ،وإمنا يقتصر اختصاصه على إجراء رقابة املشروعية على
ما تصدره اجلهة اإلدارية أو متتنع عن إصداره من قرارات»(.)23
بيد أن هذا االجتاه ليس على إطالقه ،حيث ظهر اجتاه آخر يقرر بجواز إصدار توجيهات
( ((2انظر في ذلك :حكم احملكمة اإلدارية العليا مبصر في الطعن رقم  397لسنة 36ق ،الصادر بجلسة
.1993/3/19
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جلهة اإلدارة من ِقبل القاضي اإلداري ،وكذلك جواز حلوله محل اجلهة اإلداري��ة وهو
بصدد نظر دعوى اإللغاء(.)24
ولقد استجاب املش ِّرع الفرنسي لهذا االجتاه األخير ،وأجاز للقضاء اإلداري إصدار أوامر
إلى جهة اإلدارة ،وذلك كنتيجة ملماطلة اإلدارة في تنفيذ األحكام القضائية من ناحية
ومعاجلة القضايا املستعجلة من ناحية أخرى ،وذلك فيما ق َّرره قانون فبراير  1995بحق
القاضي اإلداري في فرنسا بإصدار أوامر إلى جهة اإلدارة وفقا ً لنص املادة ( )911فقرة
 2،1من القانون اإلداري الفرنسي ،أما املشرع املصري فإنه لم ينظم هذا املوضوع حتى
اآلن بتشريع خاص ،وهو احلال ذاته في النظام الكويتي والذي لم يورد أي نص تشريعي
ينظم هذا املبدأ.
وعلى هذا النحو ميكن القول بأن ما قامت به احملكمة في هذا احلكم من توجيه وتنبيه
جلهة اإلدارة هو توجه ُيثنى عليه ،ونادى به كثي ٌر من الفقه ،ألن احملكمة في تقريرها هذا
االجتاه تكون قد أرست مبدأ واجتا ًها جدي ًدا ،تكون به قد فارقت االجتاهات القضائية
التي استقر عليها القضاء الكويتي -خاص ًة قضاء التمييز -بعدم جواز توجيه القاضي
جلهة اإلدارة وحلوله محلها.
بيد أنه من املالحظ في هذا احلكم أن توجيه احملكمة جلهة اإلدارة في كيفية تنفيذ احلكم
لم يطلبه منها اخلصوم في صحيفة الطعن التي نظرتها احملكمة ،وذلك ألنه في جميع
األحوال يكون القاضي ملزما ً بها ال يتجاوزها وال يتعدى حكمه لغير ما اختصم فيها،
استنادا ً إلى أصل إجرائي م��ؤداه ال يجوز للمحكمة أن تقضي بغير ما طلبه اخلصوم،
وعلى هذا النحو فإن ما قامت به احملكمة ُيعد خروجا ً على الشروط املتطلبة إلصدار
( ((2حيث ذهب أنصار هذا االجتاه من الفقه إلى القول بأنه« :ال يجب تطبيق مبدأ حظر حلول القاضي محل
اإلدارة بطريقة مطلقة أو جامدة ،وإمنا توجد حاالت يحل فيها القاضي بقراره محل قرار اإلدارة ،ولكن
يظل مع ذلك في إطار دوره كقاضي ،وتظهر حاالت إحالل القاضي لقراره محل قرار اإلدارة بشكل
أساسي في بعض دعاوى القضاء الكامل ،حيث يتولى القاضي حتديد احلق الذي يستحقه املدعي الذي
نازعته جهة اإلدارة فيه ،ويوجب القانون في هذه احلالة على اإلدارة تنفيذ ما قرره القاضي بشأن هذا
احلق ،نظرا ً ألن احلكم الذي يصدر عنه يتمتع باحلجية في مواجهة اإلدارة ،وال تقف حاالت حلول
القاضي محل اإلدارة عند هذا احلد ،بل إنه يوجد في إطار دعوى اإللغاء ذاتها حاالت يقوم فيها القاضي
في احلكم الذي يصدره بتعديل أحد عناصر القرار اإلداري املطعون فيه ،وإن كان هذا التدخل من جانب
القاضي ال يغير على اإلطالق من طبيعة القرار وال من كونه منسوبا ً بجمع عناصره إلى اجلهة اإلدارية،
كما يظل القاضي في حدود وظيفته القضائية دون أي جتاوز إلطارها» .انظر في ذلك :د .يسري محمد
العصار ،مرجع سابق ،ص 142وما بعدها ،وكذلك املستشار د .عادل ماجد بورسلي ،وسائل إلزام
اإلدارة بتنفيذ األحكام الصادرة في املنازعات اإلدارية في الكويت :دراسة تطبيقية مقارنة ،بدون
ناشر ،ص 412وما بعدها.
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة  -العدد  - 1العدد التسلسلي  - 29رجب  -شعبان  1441هـ – مارس  2020م

33

تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية /الدائرة اإلدارية الثانية

القاضي أوامره جلهة اإلدارة وحلوله محلها في الدعوى التي يفصل فيها(.)25

خامساً -مبدأ حياد القاضي في الدعوى اإلدارية
بداي ًة جتدر اإلشارة إلى أن الهدف األساسي من إقامة دعوى اإللغاء هو تخويل القاضي
املختص سلطة إعدام القرارات اإلدارية غیر املشروعة أيا ً كانت اجلهة الصادرة عنها ،ويعد
هذا تكريسا ً لدولة القانون ،إذن فالعالقة بنی دعوى اإللغاء ومبدأ املشروعية هي عالقة
قائمة ،كما أنها تهدف أساسا ً إلى حمایة مبدأ الشرعية بصفة عامة ،وإلى حمایة شرعية
القرارات اإلدارية بصفة خاصة ،وكون الغرض منها مهاجمة قرار إداري ولیست موجهة
ضد اجلهة التي أصدرت القرارات اإلدارية املطعون فیها بعدم املشروعية(.)26
وقد ُيثار بأن دعوى اإللغاء هي دعوى عينية وأن حجية األحكام الصادرة فيها حجة على
الكافة ،لكونها دعوى مخاصمة للقرار اإلداري في ذاته ،استهدافا ً ملراقبة مشروعيته ،إذ
إن ذلك مردود مبا استقر عليه قضاء التمييز من أن« :احلجية املعنية املطلقة للحكم الصادر
في دعوى اإللغاء تقتصر على احلكم الصادر بإلغاء القرار دون احلكم الصادر برفض
الدعوى ،وأنه وإن كانت اخلصومة في دعوى اإللغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام
بي بني حجية
القرار اإلداري في ذاته استهدافا ً ملراقبة مشروعيته ،إال أنه ثمة اختالف نِّ
احلكم الصادر برفض دعوى اإللغاء وحجية احلكم الصادر في املوضوع بإلغاء القرار،
إذ إنه وعلى الرغم من أن احلكم في احلالتني ميس موضوع النزاع ،وبرغم اتفاق طبيعة
التقرير في كل منهما ،وهو بيان مدى مطابقة القرار املطعون فيه لقواعد املشروعية ،إال
أن احلجية املطلقة التي تتعدى أطراف اخلصومة إلى الغير  -ويصبح احلكم فيها حجة
على الكافة  -مقصورة على احلكم الذي يصدر باإللغاء ،أما احلكم برفض الدعوى فإن
حجيته تكون نسبية مقصورة على طرفيه»(.)27
وكذلك استقر قضاء التمييز بأن« :املطالبة القضائية إجراء يوجه إلى احملكمة في مواجهة
املدعى عليه ،وبها يتحدد نطاق الدعوى س��واء بالنسبة للخصوم أو القاضي ،وتلتزم
احملكمة عند الفصل فيها بأال تخرج عن هذا النطاق ،والعبرة في ذلك هي مبا يطلب اخلصم
( ((2على الرغم من تقرير املش ِّرع الفرنسي بحق القاضي في سلطة توجيه أوامر لإلدارة ،فإنه قد قيَّد هذه
السلطة بشروط وهي -1 :ال يجوز للقاضي توجيه هذه األوامر من تلقاء نفسه ،بل البد أن يقدمها
امللتمس في عريضة يتقدم بها إلى القاضي -2 .أن تكون هذه األوامر التي يوجهها القاضي إلى اإلدارة
من األوامر التي تستوجب تنفيذ احلكم -3 .ال يجوز للقاضي النطق باحلكم تلقائيا ً وفقا ً لقاعدة جتاوز
اخلصوم» .انظر في ذلك :املستشار د .عادل ماجد بورسلي ،مرجع سابق ،ص 416وما بعدها.
( ((2د .عثمان یاسنی علي ،إجراءات إقامة الدعوى اإلدارية في دعوتي اإللغاء والتعويض :دراسة مقارنة،
منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت ،2011 ،ص 62
( ((2انظر في ذلك :الطعنان بالتمييز رقما  59 ،58لسنة  2010إداري – جلسة .2010/12/14
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احلكم له به على نحو صريح جازم ....،واحملكمة من بعد ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها
احلق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح على الطلبات فيها دون أن متلك التغيير في سبب
الدعوى أو مضمون تلك الطلبات ،أو أن تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها»(.)28
ومن املبادئ القضائية املستقرة مبدأ حياد القاضي في الدعوى :ويقضي مفهوم هذا
املبدأ بأنه يجب على القاضي في حكمه االلتزام مبا يطلبه منه اخلصوم فقط ،وبالتالي
ال يجوز له أن يحكم مبا لم يطلب منه ،ومن ثم فإنه بالنظر إلى قضاء محكمة التمييز في
هذا احلكم ،جند أنه قد خالف مبدأ حياد القاضي ،وما تقضي به قاعدة «ال ُيضار الطاعن
من طعنه»(.)29
لذلك فإن احلكم اعتبر كافة القرارات منعدمة ،بالرغم من أن محل احلكم املطعون فيه
بالتمييز -كما ورد في صحيفة الطعن بالتمييز -كان بخصوص خمسة ق��رارات فقط،
فتوجه احملكمة ن��راه غير سديد ملخالفة حياد القاضي في الدعوى اإلداري��ة كما أسلفنا
أعاله .كما أن احلكم لم يرد فيه ما يؤكد أن احملكمة قامت بفحص كافة القرارات التي قررت
انعدامها ،حيث لم تكن مطروحة عليها ،ومن ثم لم تكن محل فحص أركان أي منها.
وبالرغم من ذلك قرر احلكم وصمها جميعا ً بعيب عدم املشروعية اجلسيم مما يجعلها
منعدمة ،فال نعلم ما هو سند احملكمة هنا الذي منحها بسط رقابة ظاهرية على جميع
ال�ق��رارات ،دون أن يكون األم��ر معروضا ً عليها واقعياً ،وم��ن ثم يكون توجه احملكمة
في ذلك غير محمود ،ويرتب آثارا ً جتافي قواعد العدل والعدالة ،السيما أن احملكمة لم
جتزم بوجود العوار في كافة القرارات ،التي لم تكن محل طعن حسب تسلسل األحكام
والطعون ،كما أنه يخل ويهدر مبدأ احلقوق املكتسبة ،السيما أن املبطل تعيينهم لم يكن
لهم شأن في عدم مشروعية القرارات ،كما لم تثبت احملكمة في حكمها يقينا ً بأن جميع
املعينني ليسوا من أهل الكفاءة واجلدارة ،وأن قرارات تعيينهم جميعها كان فيها إخالل
مببدأ تكافؤ الفرص.
( ((2انظر في ذلك :الطعن بالتمييز رقم  328لسنة  2017إداري – جلسة .2017/6/29
( ((2مقتضى هذه القاعدة بأن الشخص الذي يلجأ إلى احملكمة األعلى طعنًا في احلكم الصادر لصاحله أو
ضده بغية تعديل هذا احلكم ال يجوز له أن ُيضار بهذا الطعن الذي أقامه ،ويسوء مركزه القانوني قبل
الطعن -وقاعدة ال يضار الطاعن بطعنه وخاصة أمام محكمة التمييز من القواعد التي ورد النص عليها
في معظم التشريعات والقوانني التي نظمت حاالت وإجراء الطاعن بالتمييز أو النقض ،ففي القانون
الكويتي جند أن املش ِّرع نص على هذه القاعدة في املادة ( )18من القانون رقم  4لسنة  1972بشأن
حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته بالقول« :إذا حكمت دائرة التمييز بقبول الطعن فعليها أن تقضي في
موضوعه -إال إذا كان قاصرا ً على مسألة االختصاص ،فيقتصر احلكم على الفصل فيه ،وعند االقتضاء
تعني احملكمة املختصة ،ومع ذلك إذا كان قبول الطعن بنا ًء على طلب أحد من اخلصوم فال ُيضار بطعنه،
إال إذا كان من النيابة العامة بالنسبة إلى املواد اجلزائية ،أما إذا حكمت بعدم قبول الطعن أو برفضه أو
بعدم جواز نظره أو بسقوطه حكمت مبصادرة الكفالة كلها أو بعضها فضالً عن املصاريف».
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فالقاعدة هنا تقضي بأنه ال يجوز تسليط الباطل على الصحيح ،وإمنا يبقى الصحيح
صحيحا ً ويظل الباطل قائما ً بذاته ،فال ُيعقل أن يسلط الباطل على الصحيح ليدمغه ،وإمنا
وف ًقا ملبدأ جتزئة البطالن يظل الباطل باطالً بنفسه دون تأثير على غيره من اإلجراءات
األخرى التي متت صحيحة؛ لذا نرى أن احلكم بدالً من أن يكون سبيالً حلماية احلقوق
واحلريات أضحى معوالً لهدم وإهدار احلقوق واملراكز املكتسبة بحسن نية ،وهذا توجه
غير سديد.
ولقد تواترت أحكام القضاء على تطبيق هذه القاعدة ،ومن األحكام الصادرة في ذلك
ما قررته محكمة التمييز الكويتية في أحد أحكامها بأنه« :من املقرر أنه ال ُيضار الطاعن
بطعنه في حالة قيام ارتباط جوهري بني شق مطعون فيه من احلكم وبني شق آخر غير
مطعون فيه ،بحيث يتأثر احلكم فيه نتيجة احلكم لذلك الشق األول ،ال مندوحة جتنبا ً لقيام
حكمني نهائيني متعارضني من أن يعتبر الطعن في الشق األول مثيرا ً للطعن األول»(.)30
وفي ذات االجتاه أورد املش ِّرع الكويتي في قانون املرافعات املدنية النص بأنه ال يجوز
للمحكمة أن تس ِّوئ مركز الطاعن في الطعن املرفوع منه وحده بالقول« :ال يجوز الطعن
في األحكام إال من احملكوم عليه ،وال يجوز ممن قبل احلكم صراح ًة أو ضمنا ً أو ممن
قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك ،وال يجوز للمحكمة أن تس ِّوئ
مركز الطاعن بالطعن املرفوع منه وحده»(.)31
لذلك ذهب البعض من الفقه إلى القول :بأنه من القيود التي يجب أن تتقيد بها محكمة
الطعن ،وهي قيود ورد النص عليها في القانون ،عدم تس ِّوئ مركز الطاعن في الطعن
املرفوع منه وح��ده ،وه��و القيد ال��وارد في امل��ادة ( )2/127مرافعات ،على أن��ه ال يجوز
للمحكمة أن تس ِّوئ مركز الطاعن بالطعن املرفوع منه وحده ،وإذا خالفت ذلك فتكون قد
فارقت أحكام القانون(.)32
وكذلك استقرت أحكام القضاء الكويتي وخاص ًة أحكام محكمة التمييز على تطبيق هذا
القيد في العديد من األحكام الصادرة منها ،واعتباره من القواعد األساسية للتقاضي
أمامها ،لذا قضت بهذا املبدأ في العديد من أحكامها(.)33
(((3
(((3
(((3
(((3
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انظر في ذلك :حكم التمييز ،الدائرة الثالثة ،الطعن رقم  2516لسنة  33ق عليا ،جلسة .1993/7/18
املادة ( )127من املرسوم بقانون رقم  38لسنة  1980بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية
الكويتي.
د عزمي عبد الفتاح عطية ،الوسيط في قانون املرافعات الكويتي ـ قانون القضاء املدني الكويتي ،الكتاب
الثاني ،ط ،2مؤسسة دار الكتب ،الكويت ،2011 ،ص.752
انظر في ذلك :أحكام محكمة التمييز الكويتية أرقام  96لسنة  1999مدني بجلسة  ،2000/5/15والطعن
بالتمييز رقم  275لسنة  2013مدني ،والطعن بالتمييز رقم  1005لسنة  2008مدني.
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ومن جماع ما تقدم وبتطبيق ما استقر عليه الفقه والقضاء بالنسبة ملبدأ حياد القاضي
وقاعدة (ال ُيضار الطاعن بطعنه) ،وكذلك ما أق � َّره املش ِّرع الكويتي في امل��ادة ()127
مرافعات بعدم جواز تس ِّوئ مركز الطاعن الذي قام برفع الطعن وحده ،فإننا جند أن
احملكمة لم يجانبها الصواب فيما قضت به من إلغاء للحكم املستأنف رقم  37لسنة
 ،2019وال��ذي طعنت عليه جهة اإلدارة بالتمييز ،وال��ذي قضى بتأييد حكم محكمة
أول درجة بعدم قبول الطلب األول املقدم من الطاعنة النتفاء املصلحة ،وبرفض الطلب
الثاني ،وإلغاء القرارات املطعون عليها أرقام ( )882،814،785،687،595لسنة،2017
فيما تضمنه من تخطي املطعون ضدها في التعيني بوظيفة خبير حسابي مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وه��و ما ُيفهم منه ب��أن الطعن ال��ذي أقامته احلكومة ك��ان ينصب فقط على إلغاء حكم
محكمة االستئناف ،الذي قضى بإلغاء خمسة قرارات فقط هي (882،814،785،687،595
لسنة ،)2017وبالتالي فإن مناط طلب احلكومة (الطاعنة) بالتمييز هو عدم ارتضائها
بحكم االستئناف ال��ذي أيد حكم أول درج��ة بإلغاء ق��رارات التعيني اخلمسة الصادرة
عام ،2017إال أن ما قامت به محكمة التمييز وأصدرت قضاءها فيه ،جاء مخالفا ً ملا طلبته
احلكومة (الطاعنة) ،إذ إن احملكمة قضت بإلغاء جميع ال�ق��رارات التي ص��درت خالل
الفترة من  2014/10/26حتى  ،2017/12/24مبا فيها القرارات اخلمسة املطعون عليها،
وهو ما يعني إلغاءها ملا يقرب من حوالي  236قرارا ً تقريباً ،وهي مجموع القرارات التي
صدرت من جهة اإلدارة خالل الفترة املشار إليها ،األمر الذي ترتب عليه اإلضرار مبركز
الطاعنة (جهة اإلدارة) وتس ِّوئ مركزها القانوني ،من خالل الطعن بالتمييز الذي رفعته
أمام هذه احملكمة ،وهو ما ُيعتبر مخالفة صريحة لقاعدة ال ُيضار الطاعن بطعنه ،وأيضا ً
مخالفة حلكم الفقرة الثانية من املادة ( )127مرافعات كويتي والتي تقضي بأنه« :ال يجوز
للمحكمة أن تس ِّوئ مركز الطاعن بالطعن املرفوع منه وحده».
وحيث إن الطاعنة (جهة اإلدارة) هي التي أقامت هذا الطعن بالتمييز وحدها دون باقي
األطراف ،فإن ما صدر من احملكمة بإلغاء قرارات التعيني املطعون عليها وغير املطعون
عليها م��ن قبل الطاعنة يكون ق��د ف��ارق صحيح ال�ق��ان��ون؛ ألن��ه أدى إل��ى تسوئ مركز
الطاعنة.
وهو ما نخلص منه للقول بأن ما قضت به احملكمة لم يوافق صحيح القانون ،وفارقت
قواعده مبا حكمت به ،مبا لم يطلبه منها اخلصوم ،وكذلك إهدارها لقاعدة «ال ُيضار
الطاعن بطعنه» ،أو تسوئ مركزه القانوني.
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سادساً -صعوبات تنفيذ احلكم
من خالل دراسة احلكم للوقوف على أهم اآلثار التي رتَّبها جند أثرين واضحني ،أحدها
إداري واآلخر مالي ،وسوف نبينهما فيما يلي:
أ -اآلثار اإلدارية للحكم:
يتولد على هذا احلكم آثار إدارية تتمثل في التزام جهة اإلدارة بالتنفيذ واستبعاد املوظفني
الذين أعدم احلكم قرارات تعيينهم ،نظرا ً حلجية احلكم املطلقة ،فال يجوز لإلدارة جتاهل
القيمة القانونية امللزمة حلجية األحكام القضائية ،ومن املتوقع أن تواجه اإلدارة معوقات
قد جتعل من تنفيذ احلكم أمرا ً مستحيالً ،أو قد يترتب عليه تهديد للنظام العام ،أو أضرار
ال ميكن مقارنتها مع املنافع التي قد تعود نتيجة التنفيذ ،فرب قائل هنا يقول إنه من
املستقر فقها ً وقضا ًء أن ل�لإدارة عند مواجهة مثل تلك املعوقات أن تتذرع باالستحالة
القانونية ،سواء بالتصحيح التشريعي أو باالستحالة الواقعية لتمتنع عن تنفيذ احلكم،
فاملصلحة العامة مقدمة دائما ً على املصالح اخلاصة.
 وجوب تنفيذ احلكم من قبل جهة اإلدارةمن املستقر عليه بأنه يقع على عاتق جهة اإلدارة عبء تنفيذ احلكم باإللغاء ،فيتعني عليها
اتخاذ اإلجراءات وإصدار القرارات الالزمة لوضع هذا احلكم موضوع التنفيذ ،وقد تقوم
بذلك من تلقاء ذاتها ،هذا هو املفروض عاد ًة بدون طلب صاحب الشأن ،وقد يكون بنا ًء
على طلب هذا األخير ،وقيام اإلدارة بهذا االلتزام يتأتى من وجوب انصياع جهة اإلدارة
ألحكام السلطة القضائية ،وبوجوب تنفيذ هذه األحكام احتراما ً منها ملبدأ سيادة القانون،
وحلتمية تنفيذ األحكام النهائية الصادرة من القضاء.
لذا فإن الفقه مستقر على وجوب تنفيذ احلكم الصادر في دعوى اإللغاء ،وأن هذا االلتزام
يقع على عاتق جهة اإلدارة ،وهو املبدأ الذي تواترت عليه أحكام القضاء اإلداري ،واستقرت
عليه أحكام احملكمة اإلدارية العليا في مصر ،والتي قضت في أحد أحكامها بأن« :مقتضى
حكم اإللغاء إعدام القرار امللغي ومحو آثاره من وقت صدوره في اخلصومة ،وباملدى
الذي حدده احلكم ،وجوب تنفيذ احلكم كامالً غير منقوص على األساس الذي أقام عليه
قضاءه ،وفي اخلصوص الذي عناه باملدى وفي النطاق الذي حدده»(.)34
( ((3انظر في ذلك :حكم احملكمة اإلدارية العليا مبصر في الطعنني رقمي ,8،7جلسة  1960/6/26منشور
في مؤلف :د .حامد الشريف ،مجموعة املبادئ القضائية التي قررتها احملكمة اإلدارية العليا ،ج،2
ص.568
38
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 -تعذر التنفيذ بسبب االستحالة الواقعية

()35

بيد أن ال�ق��ول ب��أن تنفيذ احلكم وف�ق�ا ً مل��ا قضت ب��ه ال��دائ��رة اإلداري ��ة مبحكمة التمييز-
ي ��ؤدي إل ��ى آث ��ار ق��د ت�ل�ح��ق ال �ض��رر ب��األش �خ��اص ال� �ص ��ادرة ض��ده��م ق� ��رارات اإللغاء
بالتعيني ،ل��ذا فإنه م��ن املمكن أن ت�ت��ذرع احلكومة بعدم تنفيذها لهذا احلكم مراعا ًة
منها ملقتضيات الصالح العام ورغب ًة في استمرار سير املرفق العام ،وبالرغم من أن
امتناع جهة اإلدارة عن تنفيذ األحكام النهائية الصادرة ضدها يعتبر مخالفة للقانون
إال أن القانون أعطى اإلدارة ه��ذه الصالحيات في ع��دم التنفيذ ملثل ه��ذه االعتبارات.
لذلك فإن بعض الفقه ذهب إلى القول بأنه في األحوال التي ال تستطيع فيها جهة اإلدارة
إلغاء جميع النتائج التي تترتب على القرار الذي قضي بإلغائه وتفادي اآلث��ار املترتبة
عليه والتي ال ميكن تداركها يعد هذا على وجه اخلصوص في استحالة تصحيح املراكز
القانونية املتضررة ،كإلغاء الوظيفة مثالً ،أو استحالة التنفيذ-االستحالة الظرفية-
بسبب تهديده للنظام العام ،مما يترتب عنه إخالل خطير يتعذر تداركه ،كحدوث فتنة
أو تعطيل سير مرفق عام ،فهنا ترجيح للمصلحة العامة يوقف التنفيذ ،وعليه فإنه يجوز
جلهة اإلدارة أن متتنع عن تنفيذ هذا احلكم رغب ًة منها في تفادي تلك اآلثار(.)36
ومن جماع ما تقدم ،فإنه ميكننا أن نخلص للقول بأن األصل املستقر عليه هو وجوب
تنفيذ جهة اإلدارة لألحكام القضائية الصادرة ضدها ،وذلك احتراما ً منها لهذه األحكام
وإعال ًء ملبدأ سيادة القانون ،بيد أن هذا األصل قد يرد عليه بعض االستثناءات التي ترى
جهة اإلدارة فيها أن هناك أسبابا ً قد حتول دون تنفيذ هذه األحكام ،لعل من أهمها هو
االستحالة القانونية والواقعية ،إذ تعذر على جهة اإلدارة عدم تنفيذها للحكم؛ مراعا ًة
( ((3استحالة تنفيذ احلكم الواقعية لها صورتان ،األولى االستحالة الشخصية ،وترجع استحالة تنفيذ
احلكم أساسا ً إلى احملكوم لصاحله ،واملثال البارز في قضاء مجلس الدولة في هذا الشأن هو بلوغ
املوظف احملكوم بإلغاء فصله سن التقاعد ،فتنفيذ هذا احلكم عينيا ً يعد إجراء مستحيالً .والصورة
الثانية هي االستحالة الظرفية ،فمرد تلك االستحالة إلى ظروف غير عادية أجدر بالرعاية ال يكون أمام
اإلدارة مناص من إيثارها على تنفيذ احلكم ،أو مرجعها سبب أجنبي لم تستطع دفعه حال بينها وبني
تنفيذه ،أو يتعلق األمر بحكم وقف تنفيذ قرار بلغ التنفيذ منتهاه .وأما استحالة التنفيذ لتهديده للنظام
العام ،فالقضاء مستقر على أنه حني يترتب على تنفيذ احلكم إخالل خطير بالصالح العام يتعذر تداركه
كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام أو تهديد للنظام ،فيرجح حينئذ الصالح العام على الصالح
الفردي اخلاص ،وهذا يكون أثره استحالة التنفيذ.
انظر في ذلك :د .محمد باهي أبو يونس ،الغرامة التهديدية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية،2017 ،
ص 144وما بعدها.
( ((3د .محمد سعيد الليثي ،امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة ضدها :دراسة مقارنة ،دار
الفكر والقانون ،املنصورة ،مصر ،2009 ،ص .249
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منها للنظام العام ،أو بسبب أنه سوف يؤدي إلى تعطيل سير املرفق العام والتي ال يرى
الباحث وجود أي معوق يحول بني اإلدارة وتنفيذ احلكم.
وعلى ذلك فإنه ال ميكن جلهة اإلدارة (وزارة العدل) أن متتنع عن تنفيذ هذا احلكم ،حيث
إن تنفيذ جهة اإلدارة لهذا احلكم هو احترام حلجية أحكام القضاء ،كما أن االلتزام مببدأ
املشروعية أولى من مبدأ االستقرار القانوني.
وبناء على ما سبق ،يرى الباحث وجوب تنفيذ احلكم كامالً غير منقوص على األساس
الذي أقام عليه قضاءه ،وفي اخلصوص الذي عناه باملدى وفي النطاق الذي حدده.
أما في حالة التزام جهة اإلدارة بتنفيذ حكم التمييز وأقدمت على تنفيذه فما هو مصير
املوظفني الذين ألغيت ق��رارات تعيينهم؟ وكيف ميكن جتنيب ه��ؤالء املوظفني لآلثار
الضارة للطعن بالتمييز؟
بداي ًة فإنه ميكن القول بأن قيام جهة اإلدارة بتنفيذ احلكم الصادر من محكمة التمييز
والقاضي بإلغاء تعيني املوظفني بإدارة اخلبراء هو عني احلق ،ويتأتى من وجوب انصياع
جهة اإلدارة ألحكام السلطة القضائية ،ويوجب تنفيذ هذا احلكم احتراما ً منها ملبدأ سيادة
القانون ،وحلتمية تنفيذ األحكام النهائية الصادرة من القضاء.
لكن نظرا ً للضرر الذي قد يلحق بهؤالء املوظفني الصادر احلكم في حقهم بإلغاء تعيينهم،
فإنه ميكن تفادى ذلك الضرر بأن تلجأ جهة اإلدارة إلى التعاقد مع هؤالء املوظفني للعمل
ب��إدارة اخلبراء بنظام املكافأة ،وذلك نظرا ً ملا ميتازون به من خبرة سابقة في عملهم،
ولضمان انتظام مرفق اخلبراء وعدم تعطيل العمل فيه ،وذلك حلني اإلعالن عن مسابقة
جديدة لشغل الوظائف التي قضى ببطالن شغلها ،ويكون لهم احلق في أن يتقدموا مرة
أخرى لشغل هذه الوظائف في حالة توافر الشروط املعلن عنها في تلك املسابقة ،مما
يجوز تعيينهم مرة أخرى في هذه الوظائف.
أما بالنسبة للمدعية األولى وكيفية تنفيذ احلكم الصادر من محكمة أول درجة بأحقيتها
بالتعيني ،فإنه بصدور احلكم محل التعليق ال ميكن للمدعية تنفيذ ما حتصلت عليه من
حكم ،ألن هذا احلكم مت إلغاؤه ضمن القرارات التي ألغتها محكمة التمييز ،ومن ثم ال
يوجد أمام هذه املدعية سوى التقدم مرة أخرى عند اإلعالن عن شغل وظائف اخلبراء
املقرر اإلعالن عنها من ِقبل وزارة العدل إذا ما توافرت فيها شروط شغل هذه الوظيفة
باملساواة مع باقي املوظفني من إدارة اخلبراء امللغى تعيينهم.
وقد يتبادر على صعيد النقاش في آليات تنفيذ احلكم التساؤل التالي :هل يجوز للموظفني
40
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من إدارة اخلبراء الصادر بحقهم حكم اإللغاء اللجوء إلى طريق اعتراض اخل��ارج عن
اخلصومة؟ وذلك باعتبارهم لم يكونوا ممثلني في تلك اخلصومة؟
بداي ًة ذه��ب بعض الفقه إل��ى بيان طريق اعتراض اخل��ارج عن اخلصومة بالقول بأن:
«اعتراض الغير هو طريق يفتح أمام األشخاص الذين لم ميثلوا بأنفسهم أو ممثليهم
في اخلصومة للطعن ضد األحكام التي تصدر فيها وتضر بحقوقهم ،و ُيعد حقا ً منحه
القانون لكل شخص ُيقدر أن احلكم الصادر في خصومة معينة بني طرفيها قد أضر
به ،أن يدعي ضد هذا احلكم بصيغة اعتراض؛ ليتمكن عن هذا الطريق من رفع الضرر
الذي قد يتعرض له فعالً ،نتيجة لتنفيذ هذا احلكم الذي ال يسوغ امتداده إليه بآثاره ،فلما
يكون احلكم متضمنا ً مساسا ً بحقوق اآلخرين من غير أطراف الدعوى ،فكان من العدل
أن يفتح القانون طريقا ً للغير املتضرر من احلكم للمحافظة على حقوقه؛ لكون القاضي
قضى عليها ضمنا ً ولم يعلم ما كان عنده من احلجج واألدلة التي تدفع عنه هذا احلكم
املتعدي بآثاره إليه»(.)37
ولقد أورد املش ِّرع الكويتي النص على طريق اعتراض اخلارج عن اخلصومة في املادة
( )158من قانون املرافعات الكويتي بالقول إن��ه« :يجوز ملن يعتبر احلكم الصادر في
الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا احلكم؛ بشرط
إثبات غش من كان ميثله أو تواطئه أو إهماله اجلسيم ،وكذلك يجوز للدائنني واملدينني
املتضامنني وللدائنني واملدينني بالتزام غير قابل للتجزئة االعتراض على احلكم الصادر
على دائن أو مدين آخر منهم».
ووفقا ً ملا أورده املش ِّرع الكويتي في املادة ( )158من قانون املرافعات فإن هناك حالتني
يجب توافر إحداهما لقبول الطعن باعتراض اخلارج عن اخلصومة ،ويجب على املعترض
أن يثبت توافر إحداهما في صحيفة االعتراض وإال كان االعتراض غير مقبول وهما:
 -1أن يكون احلكم حجة على شخص لم يكن ممثالً في الدعوى بشخصه ،بشرط
أن يثبت الغش أو التواطؤ أو اإلهمال اجلسيم ممن كان ميثل الغير في الدعوى.
 -2أن ي�ك��ون احل�ك��م ح�ج��ة ع�ل��ى دائ ��ن أو م��دي��ن متضامن أو ف��ي ال �ت��زام ال يقبل
التجزئة(.)38
( ((3انظر :د .عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،ضوابط إصدار األحكام اإلدارية والطعن عليها ،املكتب اجلامعي،
القاهرة ،2013 ،ص.272
( ((3د .أحمد هندي ،الوسيط في قانون املرافعات الكويتي ،ج ،2دار اجلامعة اجلديدة ،بدون تاريخ نشر،
ص 1355وما بعدها.
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وذه��ب البعض اآلخ��ر من الفقه إل��ى القول بأنه يجوز الطعن باالعتراض اخل��ارج عن
اخلصومة في احلكم الصادر في أي دعوى (م )158/مرافعات ،سواء صدر من محكمة
أول درجة أو محكمة ثاني درجة ،فال يجوز الطعن باالعتراض في غير األحكام ،وكذلك
يجوز االعتراض سواء أكان احلكم صادرا ً في منازعة موضوعية أم مستعجلة ،وسواء
أكان صادرا ً من احملكمة اجلزئية أم الكلية أم االستئناف العالي ،وسواء أكان مقررا ً أم
حكم إلزام ،وال يستثنى من ذلك إال األحكام الصادرة من محكمة التمييز ،حيث ال يجوز
الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن مبا فيها االعتراض طبقا ً لنص امل��ادة ()2/156
مرافعات(.)39
ومن جماع ما تقدم فإنه ميكننا أن نخلص للقول بأنه ال يجوز للموظفني من إدارة اخلبراء
الصادر حكم التمييز بإلغاء ق��رارات تعيينهم في اللجوء إلى طريق االعتراض اخلارج
عن اخلصومة ،وذلك لعدم انطباق نص املادة ( )158من قانون املرافعات الكويتي على
حالتهم ،وألن احلكم الصادر بحقهم صادر من محكمة التمييز ،حيث ال يجوز الطعن في
أحكامها بأي طريق من طرق الطعن أو االعتراض إعماالً لنص املادة ( )2/156مرافعات
كويتي.
ب -اآلثار املالية املترتبة على إلغاء القرارات اإلدارية املتعلقة بالتعيني:
من املقرر بأنه من اآلثار املترتبة على احلكم بإلغاء قرار التعيني أو الترقية ،أنه ُيقضى
بالتزام املوظف برد ما تسلمه من مرتب أو ع�لاوات أو مكافآت ومزايا مالية أو عينية
مبناسبة هذا التعيني أو هذه الترقية ،ألنه طبقا ً لقواعد اإلثراء بال سبب فإن كل من تسلم
ما ليس مستحقا ً له يلتزم برده( ،)40إال أنه استثنا ًء من هذه القواعد فقد قامت اعتبارات
عملية أدت إلى عدم التزام املوظف بالرد؛ ألنه مادام قام بأعباء الوظيفة ،وكان في ذلك
حسن النية فيكون من حقه أن يحتفظ بهذه املرتبات وامل��زاي��ا ،على أس��اس أنها تعتبر
تعويضا ً له عما قام به من جهد في خدمة اإلدارة ،سواء تعلق األمر بإلغاء قرار التعيني أو
قرار الترقية ،و ُيعتبر من قبيل العدالة أن يتم التجاوز عما تقاضاه املوظف من زيادات في
األجر نتيجة الترقية اخلاطئة ،طاملا أنه لم يشارك جهة اإلدارة في اخلطأ بأن كان حسن
النية ولم يدخل عليها الغش أو التدليس»(.)41
( ((3د .عزمي عبد الفتاح عطية ،مرجع سابق ،ص.813-812
( ((4املادة ( )264من القانون املدني الكويتي.
( ((4د .عادل ماجد بورسلي ،آثار احلكم في دعوى اإللغاء في القانون اإلداري الكويتي ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،ص.175

42

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة  -العدد  - 1العدد التسلسلي  - 29رجب  -شعبان  1441هـ – مارس  2020م

د .هشام عبد الصمد الصالح

وعلى ذلك ميكننا القول بأن ما تقاضاه هؤالء املوظفون من مرتبات ومزايا مالية ،والذين
ألغت احملكمة قرارات تعيينهم بسبب خطأ جهة اإلدارة ،ال يجوز استرداده ،وذلك ألن هذه
املزايا استحقت لهم ج َّراء ما قاموا به من أعمال وظيفية ،وما حصلت عليه جهة اإلدارة من
منفعة ج َّراء قيامهم بهذه األعمال ،وتطبيقا ً لقاعدة «الغرم بالغنم».
وقد تساءل البعض عن ضرورة أن تلجأ جهة اإلدارة (بطلب تفسير) للحكم؟ وذلك ملا
شابه من غموض ولبس(.)42
وردا ً على ذلك ،نؤكد على أن احلكم جتلت بوضوح عباراته ،ولم يشبه لبس أو غموض،
حيث إن منطوقه جلي وحيثياته ال لبس فيها ،فهو َو َّجه أمرا ً لإلدارة بإعادة إجراء مسابقة
لتعيني خبراء جدد ،واستبعاد من انعدمت قرارات تعيينهم من شغل الوظيفة ،ومع وضوح
العبارة فال يجوز حتميلها مبا ال حتتمل من خالل التأويل ،وال مانع من جلوء اإلدارة إلى
طلب تفسير من ذات احملكمة مصدر احلكم حال رغبتها وفق اإلجراءات املنصوص عليها
في قانون املرافعات املدنية والتجارية.
ومن قبيل التساؤالت التي تتبادر إلى الذهن :هل ُيعتبر حكم محكمة التمييز محل الطعن
مبثابة السابقة األولى؟ وبالتالي عدلت احملكمة عن اجتاه سابق لها؟ أم أنه ال يعد السابقة
األولى في قضائها؟
لإلجابة عن هذا التساؤل ،فإنه ميكننا القول بأن احلكم الصادر من محكمة التمييز محل
التعليق ال ُيعد سابقة أولى في إلغاء القرارات محل التعيني املطعون عليها باإللغاء ،ولكنه
ُيعتبر سابقة أولى ونقطة حتول في قضاء محكمة التمييز ،وخاصة فيما تبنته احملكمة من
أثر النحراف اإلدارة وإساءة استعمال سلطتها بانعدام تصرفاتها القانونية ،وفيما يتعلق
بقواعد احلماية التي طبقتها احملكمة ،السيما فيما يتعلق مببدأ املساواة في تقلد الوظائف
العامة ،واآلثار املترتبة عليه وهو مبدأ مقرر في الدستور الكويتي ،وكذلك ما طبقه احلكم
من قواعد متعلقة بهذا املبدأ ورد النص عليها في االتفاقيات واملواثيق الدولية.

(« ((4قد يغمض احلكم أو ينتاب منطوقه إبهام يقضي إلى استغالق عباراته على نحو يستحيل أو يصعب
معه تبيان كيفية تنفيذه ،حالئذ ال يكون له أكثر من إيضاحه من خالل دعوى التفسير دون أن يتخذ من
ذلك وليجة ألن يصدر أمرا ً إليها بوجوب التنفيذ على نحو معني ،أو في مدة محددة» .انظر في ذلك حكم
محكمة اإلدارية العليا مبصر 19 ،نوفمبر  ،2002الطعن رقم  10696لسنة  48ق عليا ،مجموعة هيئة
قضايا الدولة ألحكام احملكمة اإلدارية العليا ،2005 ،اجلزء األول ،ص.207
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اخلامتة
من خ�لال ما قمنا به من تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية ال��دائ��رة  -اإلدارية
الثانية -فيما يتعلق بحكمها ببطالن تعيينات عدد من املوظفني الذين يعملون في إدارة
اخلبراء بوزارة العدل ،وما أثاره هذا احلكم من إشكاليات ،وما قرره من قواعد ومبادئ
قانونية ،فإن أهم النتائج واآلثار الناجتة عن هذا احلكم تتمثل فيما يلي:
 .1طبَّق احلكم قواعد احلماية ملبدأ املساواة وتكافؤ الفرصُ ،مبينا ً القيمة القانونية والقوة
امللزمة لقواعد احلماية ،سواء التي متثلت في نصوص الدستور أو املواثيق واملعاهدات
الدولية ،باعتبارها جزءا ً من النظام القانوني الداخلي ،التي ترتب التزاما ً على عاتق
كافة سلطات الدولة باحترامها وعدم مخالفتها عند ممارسة أي من سلطاتها ،السيما
التزام جهة اإلدارة ،إذ تعتبر تصرفاتها غير مشروعة عند مخالفة القواعد احلامية
ملبدأ املساواة وتكافؤ الفرص.
 .2إن احلكم أصاب فيما ق َّرره ملبدأ املساواة واملبادئ املتالزمة معه ،وهما مبدأي اجلدارة
وتكافؤ الفرص باعتبارهما األس��س التي يقوم عليها تولى الوظيفة العامة ،ومن
خاللهما يتحدد نطاق تطبيق املبدأ في تولي الوظائف العامة.
 .3توسعت احملكمة في مفهوم القرار اإلداري املنعدم ،مضيف ًة عبر قضائها حالة جديدة
هي حالة صدور غش وتدليس من جانب اإلدارة ،وذلك عكس املتعارف عليه لدى
الفقه والقضاء ،إذ يشترط حسب األصل صدور الغش أو التدليس من املتعامل مع
اإلدارة.
 .4احلكم رغم ثبوت عدد ضئيل من القرارات التي أصابها عيب التالعب من ِقبل اإلدارة
وصم كافة القرارات باالنعدام ،ولم ُيف ِّرق بني من كان تعيينه حسن النية ومن كان
سيئ النية ،بل ح َّمل هؤالء املعينني خطأ صاحب الشأن وهو جهة اإلدارة ،ولم يهتم
مبا مت اكتسابه من مراكز قانونية ،وكان معول هدم وإهدار للحقوق ،بينما في احلقيقة
هو السبيل حلماية احلقوق والغاية في احلفاظ عليها.
 .5إن احلكم جانبه الصواب في وصف كافة القرارات بأنها منعدمة في جملتها ،السيما
ُبي احملكمة على وجه
أنها لم تكن كلها مطروحة لرقابة القضاء بالطعن عليها ،ولم ت نِّ
اليقني أن كافة القرارات أصابها عيب عدم املشروعية على وجه جازم ،ألن ذلك يكون
من خالل فحصها للوقوف على سالمتها ،وه��ذا لم يحدث نتيجة عدم الطعن على
كافة القرارات بل خمسة منها فقط ،السيما أن القرار له استقالليته من حيث أركانه
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ُبي احملكمة في قضائها العيوب التي شابت كل
وخصائصه التي ُيبنى عليها ،فلم ت نِّ
قرار على استقالل.
وكيف لها ذلك وهي لم يكن مطعونا ً عليها ،ولم تكن كلها محل بحث ومتحيص ،وبنا ًء
عليه تكون احملكمة قد ك َّونت عقيدتها على الظن والشك ،بينما تُبنى األحكام على
اليقني واجلزم ،وهذا هو املستقر فقها ً وقضا ًء.
 .6احملكمة ألغت مبدأ احلياد في الدعوى اإلدارية ،حيث قامت احملكمة مبخالفة األصل
اإلجرائي املستقر ،وهو أن القاضي اإلداري يقضي وال يدير ،وال يحل محل اإلدارة،
ومن َّثم ال يحق له توجيه أوام��ر جلهة اإلدارة وفق املستقر واملعمول به قضا ًء؛ إال
استثنا ًء وفق شروط ،أهمها أن يطلب ذلك اخلصوم.
 .7أن احملكمة أضرت مركز الطاعن باملخالفة ملا هو مقرر في قانون املرافعات املدنية
والتجارية ،واملستقر في قضاء محكمة التمييز ،فالقاعدة أن« :ال ُيضار الطاعن
بطعنه».
 .8األصل املستقر عليه هو وجوب تنفيذ جهة اإلدارة لألحكام القضائية الصادرة ضدها،
وذلك احتراما ً منها لهذه األحكام وإعال ًء ملبدأ سيادة القانون ،بيد أن هذا األصل قد يرد
عليه بعض االستثناءات التي ترى جهة اإلدارة فيها أن هناك أسبابا ً قد حتول دون
تنفيذ هذه األحكام ،لعل من أهمها االستحالة القانونية ،أو تعذر جهة اإلدارة وعدم
تنفيذها للحكم مراعا ًة منها للنظام العام ،أو بسبب أنه سوف يؤدي إلى تعطيل سير
املرفق العام.
 .9ميكن جلهة اإلدارة (وزارة العدل) أن متتنع عن تنفيذ هذا احلكم؛ وذلك حفاظا ً منها
على ما اكتسبه املوظفون املقضي ببطالن تعيينهم من مراكز قانونية مستقرة ،وكذلك
تالفي ما قد يكون جانب احلكم من الصواب ،السيما أنه حكم له حجيته وغير قابل
لالعتراض ،وتفاديا ً منها لآلثار السلبية التي قد تتولد حال تنفيذ هذا احلكم وهو
استبعاد من سبق تعيينهم ،وهم ليسوا بالعدد القليل ،كما أن في تنفيذ هذا احلكم
مجافاة لقواعد العدالة ،و ُيعتبر وسيلة إهدار للمراكز القانونية التي اكتسبها املُعينون،
فهم لم يكن لهم شأن في عوار القرارات املقضي بانعدامها ،وإن وجد هذا االنعدام
فال يسري في حقهم ،السيما أن املتسبب في عدم مشروعيته هو جهة اإلدارة ،فكيف
يكون احلكم معول هدم ووسيلة إلهدار احلقوق وهو السبيل للحفاظ عليها ،فال يجب
أن يتحملوا وزر خطأ اإلدارة.
 .10إن جميع التصرفات واألعمال القانونية التي قام بها املوظفون بإدارة اخلبراء املبطلة
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ق��رارات تعيينهم في ه��ذا احلكم هي تصرفات صحيحة ومشروعة قانوناً ،وفقا ً
لنظرية املوظف الفعلي؛ تلك النظرية التي تهدف إلى حماية الغير حسن النية ،الذي
يتعامل مع هؤالء املوظفني على اعتبار أنهم موظفون عامون يتمتعون بالشرعية في
ممارسة أعمالهم ،وكذلك من أجل استمرار سير املرافق العامة بانتظام ِّ
واطراد ،وبأن
جميع ما تقاضاه هؤالء املوظفون من مرتبات ومزايا مالية ال يجوز استرداده ،وذلك
ألن هذه املزايا استحقت لهم ج َّراء ما قاموا به من أعمال وظيفية ،وما حصلت عليه
جهة اإلدارة من منفعة ج َّراء قيامهم بهذه األعمال ،وتطبيقا ً لقاعدة «الغرم بالغنم».

وفي سبيل تفادي النتائج واآلثار املترتبة على هذا احلكم ووجوب تنفيذه من ِقبل جهة
اإلدارة ،نقترح التوصيات التالية:

 .1نوصي املش ِّرع الكويتي في هذا الصدد بضرورة املبادرة إلى تعديل تشريعي لقانون
اخلدمة املدنية ،يتم النص فيه صراح ًة على مبادئ املساواة واجلدارة وتكافؤ الفرص،
باعتبارها من املبادئ األساسية التي يقوم عليها تولي الوظائف العامة في الدولة،
وذلك بأن يتم تنظيم طريقة التعيني في الوظائف العامة في الكويت ،من خالل ضوابط
معينة منذ بدء إجراءات التعيني وحتى تاريخ انتهاء اخلدمة في الوظيفة ،وذلك بأن
تقوم كل جهة إدارية بتحديد الشروط اإلضافية اخلاصة واملتطلب توافرها في من
يتقدم لشغل الوظيفة املعلن عنها من قبلها ،هذا فضالً عن الشروط العامة لاللتحاق
بهذه الوظائف ،حيث إن هذا النظام املقترح يكفل حتقيق املساواة وتكافؤ الفرص في
تقلد الوظائف العامة؛ وبالتي يتحقق مبدأ الصالحية في الوظيفة العامة.
 .2نقترح على اجلهات اإلداري��ة عند رغبتها في تعيني موظفني جدد ض��رورة الفصل
بني هيئة االختيار لهذه الوظائف وبني جهة التعيني ،وذلك بأن يكون االختيار من
اختصاص هيئة مستقلة تشكل ب�ص��ورة محايدة خصيصا ً لهذا ال�غ��رض ،وذلك
بضوابط معينة يتم النص عليها مسبقاً ،حيث تتولى هذه الهيئة التحقق من مدى
توافر الشروط املتطلبة لشغل الوظيفة في املتقدمني ،ثم اختيار األكفأ منهم لتولي
هذه الوظيفة ،وهنا يقتصر دور جهة اإلدارة فقط على إصدار قرار التعيني لهؤالء
األشخاص الذين انتهت الهيئة باختيارهم لشغل هذه الوظيفة ،وهو الذي يحقق بدوره
ضمانة للمرشحني لشغل هذه الوظائف من حتكم جهة اإلدارة في االختيار والتعيني
في ذات الوقت ،ويضمن بالتالي لهم مبدأ املساواة في تولي الوظائف العامة.
 .3نقترح على املش ِّرع الكويتي تفاديا ً منه حلاالت امتناع اجلهة اإلدارية عن تنفيذ األحكام
القضائية الصادرة في مواجهتها ،وهو ما يعتبر مخالفة منها لسيادة القانون وحجية
الشيء املقضي به ،بأن يتم النص في قانون املرافعات املدنية على حق القاضي في
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فرض الغرامة التهديدية على اجلهة اإلدارية التي متتنع عن تنفيذ األحكام القضائية
النهائية الصادرة في مواجهتها ،وهو االجتاه التشريعي احلديث الذي تبنته العديد
من التشريعات املعاصرة.
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املراجع

أوالً -باللغة العربية
 د .أحمد هندي ،الوسيط في قانون املرافعات الكويتي ،ج ،2دار اجلامعة اجلديدة،بدون تاريخ نشر أو طبعة.
 د .أش��رف توفيق شمس الدين ،أص��ول صياغة األحكام ،ج ،1املجلة القضائية،املكتب الفني ،احملكمة العليا ،وزارة العدل ،مسقط.2010 ،
 د .هشام عبد الصمد الصالح ،مبدأ املساواة في شغل الوظيفة العامة ،بحث منشورفي مجلة كلية القانون الكويتية العاملية ،السنة الثالثة ،العدد  ،12ديسمبر .2015
 د .ط��ارق ب��ن ه�لال البوسعيدي ،ان�ع��دام ال�ق��رار اإلداري وف� ًق��ا ألح�ك��ام القضاءاإلداري :دراسة مقارنة ،مجلة احلقوق ،مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت،
العدد ،4السنة  ،32ديسمبر .2008
 د .يسري محمد العصار ،مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي اإلداري لإلدارةوحظر حلوله محلها وتطوراته احلديثة :دراس��ة مقارنة ،دار النهضة العربية،
القاهرة.2011،
 د .ماجد راغب احللو ،القانون اإلداري ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية،.1994
 د .مجدي عز الدين يوسف ،األساس القانوني لنظرية املوظف الفعلي ،جامعة عنيشمس ،القاهرة.1988 ،
 د .محمد السيد محمد الدماصي ،احلقوق الدستورية في املجال الدستوري:تكافؤ الفرص ،مجلة العلوم اإلدارية ،مصر ،العدد ،3سنة .1974
 د .محمد باهي أبو يونس،• االخ �ت �ي��ار ع�ل��ى أس ��اس ال�ص�لاح�ي��ة للوظيفة ال �ع��ام��ة ،دار اجل��ام�ع��ة اجلديدة،
اإلسكندرية.2013 ،
• الغرامة التهديدية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2017 ،
 د .محمد سعيد الليثي ،امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة ضدها:دراسة مقارنة ،دار الفكر والقانون ،املنصورة ،مصر.2009 ،
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 املستشار د .عادل ماجد بورسلي،• وسائل إلزام اإلدارة بتنفيذ األحكام الصادرة في املنازعات اإلدارية في الكويت:
دراسة تطبيقية مقارنة ،بدون ناشر.
• آثار احلكم في دعوى اإللغاء في القانون اإلداري الكويتي ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،بدون تاريخ نشر.
 د .محمد سعيد عبد الرحمن ،احلكم القضائي  -أركانه وقواعده – إصداره :دراسةتأصيلية حتليلية تطبيقية مقارنة ،منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت.2011 ،
 عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،ضوابط إص��دار األحكام اإلداري��ة والطعن عليها،املكتب اجلامعي ،القاهرة.2013 ،
 د .عثمان ی��اس�ین ع�ل��ي ،إج� ��راءات إق��ام��ة ال��دع��وى اإلداري� ��ة ف��ي دع��وت��ي اإللغاءوالتعويض :دراسة مقارنة ،منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت.2011 ،
 د .عزمي عبد الفتاح عطية ،الوسيط في قانون املرافعات الكويتي ـ قانون القضاءاملدني الكويتي ،الكتاب الثاني ،ط ،2مؤسسة دار الكتب ،الكويت.2011 ،
 د .علي خطار شطناوي ،الوجيز في القانون اإلداري ،دار وائل للنشر والتوزيع،عمان ،األردن.2003 ،
 د .صبري جلبي أحمد عبد العال ،نظام اجلدارة في تولية الوظائف العامة :دراسةمقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2012 ،
 د .رمزي طه الشاعر ،تدرج البطالن في القرارات اإلداري��ة ،ط ،2مطبعة جامعةعني شمس ،القاهرة.2016 ،
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