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 :مقـــدمـــــــــــــــــــــة
، دارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطةإلاٌعد القرار اإلداري إفصاح 

االدارة تعلٌل ضرورة القانون، و بالتالً  وجبهوهو ٌصدر فً الشكل الذي ٌ

 فً مسطرة الدعوى القضابٌة؛ أو طلب منها ،ذلك ها؛ إذا كان لزاما علٌهاتقرارل

 .داري بالتقلٌص من الفساد اإلداريتخلٌق العمل اإل ذلك بغٌة

تبط بوجود نص وتجدر اإلشارة إلى أن التعلٌل فً ظل النظام الفرنسً مر 

داري ها "ال تعلٌل إال بنص" ،غٌر أن اإلصبلح اإلحٌث سادت قاعدة مفاد

قد خطى خطوة كبٌرة تتعلق بالتعلٌل الوجوبً للقرارات  0868الفرنسً سنة 

اإلدارٌة؛ أكد فٌه المشرع الفرنسً على إلزام اإلدارة بتعلٌل قراراتها. و برجوعنا 

االستثناءات فً  للتشرٌع المغربً نجده أخذ بنفس المبدأ العام، مع إضافة بعض

؛ الذي عمل فٌه المشرع على 32.30ون ذلك قبل صدور القانمجاالت معٌنة، و

إلزام اإلدارات بتسبٌب مقرراتها، هذا  توسٌع مجال تعلٌل القرارات اإلدارٌة، و

األخٌر الذي جاء فً إطار دعم تخلٌق المرفق العام ؛ وهو موضوع المناظرة 

أكتوبر  23و  18الوطنٌة لدعم أخبلقٌات المرفق العام ، و التً كانت بتارٌخ 

 م.0888

تبرز أهمٌة موضوع التعلٌل كونه مبدأ ووسٌلة لتسهٌل مراقبة األفراد و و

 الَقضاء اإلداري لمشروعٌة القرارات اإلدارٌة.

و من خبلل عرضنا هذا سنحاول معالجة قاعدة إلزامٌة التعلٌل؛ كشرط من 

و ذلك باإلجابة عن  الشروط الشكلٌة لصحة القرار تحت طابلة انعدام المشروعٌة،

 تٌة:ت االاإلشكاال

المفاهٌم المشابهة له من سبب و طلب  ق بٌنه وما مفهوم التعلٌل؟ ما الفر

؟ و ماهً القرارات المستثناة من شرط 32.30إفصاح؟ و كٌف عبر عنه القانون 

  التعلٌل؟

باعتمادنا  اإلجابة عنها من خبلل عرضنا هذا هاته األسبلة و غٌرها سنحاول

الوصفً،  ، والمنهجة فً: المنهج التحلٌلًلمً المتمثللبحث العا على مناهج

 وباعتماد مقاربة قانونٌة منهجٌة.
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فً سنقف  الموضوع تفرض علٌنا تناوله فً مبحثٌن، إذ لهذا فإن طبٌعة 

، و القانونً لتعلٌل القرارات اإلدارٌة اإلطار المفاهٌمً المبحث األول عند

اءات تعلٌل القرارات استثناءات ثم جز لذي سنخصصه لتوضٌح والمبحث الثانً ا

 دور القضاء و الفقه فً إبراز أهمٌة التعلٌل.و  اإلدارٌة،
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المثحث األَل: االطار المفاٌٍمً َالقاوُوً لتعلٍل القراراخ 

 االدارٌح.

تمٌٌز  و تقعٌدا لمناقشة عرضنا هذا ٌستوجب ذلك بسط اإلطار المفاهٌمً

، (سبب و طلب اإلفصاح )المطلب األولبعض المفاهٌم المشابهة من  عنالتعلٌل 

 .ثم تبٌان اإلطار القانونً له وشروطه ) المطلب الثانً(

المطلة األَل: االطار المفاٌٍمً للتعلٍل َ تمٍٍسي عه السثة َ طلة 

 االفصاح.

يح التد هن تعريف القرار اإلداري و هفهىم التعليل ) الفقرج األولى( ثن تدا

هحاولح تثيان الفرق تين تعليل القرار اإلداري و ركن السثة و طلة اإلفصاح عن 

 األسثاب ) الفقرج الثانيح(.

 الفقرج األَلى: تعرٌف القرار اإلداري َ التعلٍل.

 تعريف القرار اإلداري - أ

تعرٌف القرار اإلداري بأنه "إعبلن اإلدارة عن إرادتها الملزمة بما لها  ٌمكن

من سلطة بمقتضى القوانٌن و اللوابح بقصد إنشاء أو تعدٌل أحد المراكز القانونٌة 

متى كان ذلك ممكنا و جابزا قانونا, و كان الهدف منه تحقٌق المصلحة العامة"
1

 

ر فً القرار اإلداري شروط نستشف من هذا التعرٌف أنه ٌتعٌن أن تتوف

 :أهمها

 .صادر عن سلطة إدارٌة عامة و معبرا عن إرادتها المنفردة 

  محدثا ألثر قانونً ٌتمثل فً إنشاء وضع قانونً جدٌد أو

 تعدٌل وضع قانونً قابم أو إلغاءه.

 .ممكنا و جابزا قانونا و هادفا لتحقٌق المصلحة العامة 

 تعريف التعليل  - ب

اري فً مشروعٌته ٌرتكز على خمسة أركان تتمثل بما أن القرار اإلد

 فً: 

                                                           
  .343ص  1335 الصروخ ملٌكة "القانون اإلداري: دراسة مقارنة, مطبعة النجاح الجدٌدة الدارالبٌضاء 1
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هو الصبلحٌة أو األهلٌة القانونٌة التً تخول لسلطة  :االختصاص

 إدارٌة معٌنة اتخاذ قرارات إدارٌة.

 هو المظهر الخارجً للقرار اإلداري.  :الشكل

)المادٌة( التً تدفع الجهة  هو الحالة القانونٌة أو الواقعٌة :السبب

 المختصة إلى إصدار القرار اإلداري.

أو موضوع القرار فٌتعلق باألثر الذي ٌنجم عن القرار، و  :المحل

 المتمثل فً إنشاء مركز قانونً أو تعدٌله أو إلغاؤه.

وهو الركن األخٌر و ٌقصد به الهدف النهابً أو المصلحة التً  :الغاٌة

 ٌقها من خبلل إصداره للقرار.ٌرمً مصدر القرار تحق

لهذا فإن التعلٌل ٌعد شرط جوهري فً ركن الشكل للقرار اإلداري، 

وهو ٌختلف عن سبب القرار؛ باعتباره ركن من أركان المشروعٌة 

 الداخلٌة للقرار اإلداري.

وٌراد بتعلٌل القرار اإلداري أو تسبٌبه اإلفصاح عن األسباب الواقعٌة 

ر اتخاذهو القانونٌة التً تبر
2

. و بالتالً ٌكون القرار معلبل إذا أفصح فً 

 ُصلبه عن األسباب التً استند إلٌها ُمصدر القرار.

بالتعبٌر الشكلً عن أسباب كما ٌعرفه األستاذ عبد الفتاح حسن؛ 

القرار
3
. 

 الفقرج الثاوٍح: تمٍٍس التعلٍل عه السثة َ طلة اإلفصاح.

نظرا ألهمٌة التعلٌل بالنسبة لؤلفراد و اإلدارة؛ باعتباره ضمانة لحماٌة 

 الحقوق من جهة، ووسٌلة لعقلنة العمل اإلداري و تحسٌنه من جهة ثانٌة. 

التعلٌل و السبب  بٌن ختبلفاالالتطرق إلى أوجه  به أكثر سنحاول و لئلحاطة

األسباب خبلل مسطرة تمٌٌزه عن طلب اإلفصاح عن و  فً القرار اإلداري،

 الطعن القضابٌة؛ التً ٌكون فٌها التعلٌل تعقٌبً من قبل اإلدارة.

 .تمييز التعليل عن السبب - أ

                                                           

2 pacteau (B) : le juge de l’exés de pouvoir et les motifs de l’acte administratif , LGDJ , 1977, 
p 47. 

 .061, ص 1, العدد 0855عبد الفتاح حسن: التسبٌب كشرط شكلً فً القرار اإلداري, مجلة العلوم اإلدارٌة  3
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إذا كان السبب ركنا الزما توفره فً القرار اإلداري؛ حٌث ٌعد حالة 

واقعٌة أو قانونٌة بعٌدة عن رجل اإلدارة، و مستقلة عن إرادته، تتم فتوحً 

ٌتدخل و أن ٌتخذ  قراراله بأنه ٌستطٌع أن 
4

. حٌث  ٌتعٌن على السلطات 

المختصة أن تتخذ قراراتها على نحو قانونً صحٌح مع ضرورة وجود 

بالتالً سٌعتبر قرارها اإلداري باطبل، و سبب أساسً ٌبرر صدورها؛ و إال

 ٌحق الطعن فٌه.

و كون ركن السبب من أركان المشروعٌة الداخلٌة للقرار اإلداري )كما 

 رنا سلفا(؛ ٌسبق صدوره و ٌدفع بالسلطة المختصة التخاذه.أش

أما التعلٌل فٌراد به اإلفصاح كتابة فً صلب القرار عن األسباب 

الواقعٌة التخاذ القرار؛ ما عدا فً الحاالت التً ٌعفٌها القانون صراحة من 

 .32.30ذلك و التً حصرها القانون

   :ما ٌلًٌعلٌل فو ٌمكن حصر أوجه االختبلف بٌن السبب و الت

إذا كان السبب ركنا ٌستند إلٌه القرار اإلداري، فإن التعلٌل ال ٌرقى إلى 

درجة ركن للقرار اإلداري، فهو شرط شكلً فً القرار اإلداري ٌتعلق 

لتً ٌكتسٌها القرار فتستوجب وجود بمشروعٌة القرار. أما الصفة القانونٌة ا

ال ٌحمٌه القانون، فً حٌن ال  سبب. فالقرار الذي لٌس له سبب؛ هو قرار

ٌستوجب بالضرورة وجود تعلٌل، فاإلدارة غٌر ملزمة بالتعلٌل إال إذا 

 أوجب القانون ذلك علٌها. 

من ناحٌة الرقابة القضابٌة فهً تمارس على سبب القرار اإلداري و

كعٌب موضوعً، و ركن من أركان القرار. أما التعلٌل فهو فقط إجراء 

 نون، و ٌترتب عن انعدامه عدم مشروعٌة القرار اإلداري.شكلً ٌطلبه القا

 .طلب اإلفصاح  تمييز التعليل عن  - ب

األصل فً قرارات اإلدارة أنها غٌر ملزمة بتعلٌل قراراتها؛ إال  باعتبار

فً الحالة التً ألزمها القانون بذلك. فإن القرار غٌر المعلل إذا كان 

موضوع طلب الطعن باإللغاء فً هذه الحالة ٌجب على اإلدارة أن توضح 

أسباب اتخاذ قراراتها فً مذكراتها الجوابٌة، و عند الضرورة اإلدالء 

 جمٌع الوثابق لتبرٌر موقفها.ب

                                                           
)القرار اإلداري( ص  –المجلد الثالث  –علً الدٌن زٌدان و محمد السٌد "الموسوعة الشاملة فً شرح القرار اإلداري   4

18. 
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لهذا فإن طلب اإلفصاح عن األسباب هو أحد إجراءات المسطرة 

القضابٌة، و ٌقصد به أن تقوم اإلدارة بذكر العلل التً دفعتها الى اتخاذ 

القرار المطعون فٌه فً مذكراتها الجوابٌة؛ عندما ٌطلب منها القضاء ذلك. 

القضابٌة لها سمة تحقٌقٌة؛ أي  و تجدر اإلشارة إلى أن مسطرة الخصومة

أن توجٌهها موكول للقاضً المقرر الذي بإمكانه مساعدة رافع الدعوى 

 الذي ٌوجد فً وضعٌة غٌر متكافبة فً مواجهة اإلدارة.

و لئلشارة أٌضا فإن اإلدارة ال ٌمكنها االحتجاج ضد القاضً بأنها غٌر 

ً مواجهة األفراد، فإنها ملزمة بتعلٌل قرارها؛ فهذه الحجة إذا كانت تقوم ف

ال تقوم فً مواجهة القاضً. كما ال ٌمكن لئلدارة الدفع بسرٌة األسباب؛ 

 فبل سرٌة فً عبلقة القاضً باإلدارة، فالقاضً أمٌن على هذه السرٌة.

انطبلقا من كل هذا؛ فإذا كان التعلٌل فً صلب القرار إجراء شكلً 

ن تخلفه انعدام مشروعٌة ٌتزامن و إصدار القرار اإلداري، و ٌترتب ع

القرار لعٌب فً الشكل. فإن طلب اإلفصاح عن األسباب خبلل المسطرة 

؛ ٌنبغً أن ٌطلب القاضً من بالتعلٌل البلحقالقضابٌة، أو ما ٌسمى 

اإلدارة اطبلعه على األسباب التً استندت علٌها إلصدار قرارها اإلداري. 

وال وجود له إال فً إطار و بالتالً له خاصٌة الحقة عن صدور القرار، 

عبلقة اإلدارة بالقاضً؛ أي أنه ٌقتضً وجود دعوى قضابٌة. وعدم قٌام 

ٌترتب عنه إلغاء القرار  -عند طلب القاضً لذلك  –اإلدارة باإلفصاح 

 اإلداري.

 َ شرَط تعلٍل القراراخ اإلدارٌح. 30.30المطلة الثاوً: مضمُن القاوُن 

قانونا ٌلزم اإلدارة  0868ٌولٌوز  00أصدر المشرع الفرنسً بتارٌخه 

الفرنسٌة بتعلٌل قراراتها اإلدارٌة
5

نفس النهج سار المشرع المغربً  ... و على

الذي ٌلزم اإلدارة بتعلٌل قراراتها  32.30خر لقانون رقم بإصداره هو اال ذلكو

اإلدارٌة
6

ضمانا لحماٌة حقوق األفراد و حرٌاتهم من التعسف الذي ٌمسهم من ، 

خطوة أخرى و دفعا بعبلقة اإلدارة بالمواطن  ،أعمال اإلدارة )القرار اإلداري(

                                                           
متعلق بتعلٌل القرارات اإلدارٌة و تحسٌن العبلقة بٌن اإلدارة و  0868ٌولٌوز  00بتارٌخ  68 – 476قانون رقم   5

 .0875ٌناٌر  06خ بتارٌ 75.65الجمهور, و المكمل بقانون رقم 
ٌة بشأن إلزام اإلدارات العموم 32.30بتنفٌذ القانون رقم  1331ٌولٌو  12صادر فً  1331-31-0ظهٌر شرٌف رقم   6

 ت العمومٌة بتعلٌل قراراتها اإلدارٌة.و الجماعات الترابٌة و المؤسسا
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 ،الذي سنوضح مضمونه )الفقرة االولى( هذا القانون نحو الوضوح و الشفافٌة.

 .()الفقرة الثانٌة التعلٌل وال ٌصح إال بها الذي وضع شروطا لكً ٌقوم علٌها و

 .30.30مضمُن القاوُن  :الفقرج األَلى

ثورة قانونٌة فً  الذي ٌلزم اإلدارة بتعلٌل قراراتها؛  32.30القانون بر ٌعت

و ٌتوخى إدخال ثقافة  ،تارٌخ اإلدارة المغربٌة فً أفق بناء دولة الحق و القانون

و احتراما لمجموعة من  رٌر من اإلدارة إلى المواطن وفقاجدٌدة تلزم إعطاء تب

 .الشروط البلزم توفرها فً هذا التعلٌل

 ، من أجل إلزام اإلدارات العمومٌة و الجماعات الترابٌة 32.30أتى القانون 

و كذا المصالح التً عهد إلٌها بتسٌٌر مرفق عام بوجوب وضرورة تعلٌل 

و  بلة عدم شرعٌة هذا القرار المتخذ.تحت طا ؛قراراتها اإلدارٌة الفردٌة السلبٌة

ر و تبٌان األسباب القانونٌة ٌكون هذا اإلفصاح عن طرٌق الكتابة فً صلب القرا

و  األولى من القانون السالف الذكر. للمادة ؛ وفقاو الواقعٌة التً أدت إلى اتخاذه

  :ٌمكن أن نستشف من هذه المادة مجموعة من الخصابص تتمثل فً

وهً إدارات  ،بتعلٌل قراراتها اإلدارٌة أوال: تحدٌد مختلف األجهزة الملزمة

الجماعات كذلك مصالح خارجٌة... وارات مركزٌة والدولة من وزارات و إد

وكذا المصالح المستقلة والمكلفة  عمومٌة،ثم المؤسسات ال الترابٌة بجمٌع أطٌافها،

 بتسٌٌر مرفق عمومً.

ثانٌا: إلزامٌة تعلٌل فقط القرارات الفردٌة و بالتالً إبعاد القرارات التنظٌمٌة 

باإلضافة إلى اشتراط  و مجردة، قانونٌة ذات قواعد عامة التً تنشا نصوص

أي  ؛عنصر السلبٌة فً هذه القرارات الفردٌة فً عبلقة مع المعنً باألمر

  .صدورها لغٌر مصلحته

الخاصٌة الثالثة: إلزامٌة تعلٌل القرار الفردي السلبً بغض النظر عن مدى 

، و من شروط صحة مشروعٌته أو األسباب الواقعٌة التً أدت إلى إصداره

أن ٌكون مكتوبا فً صلب القرار أي عدم جواز القرار الشفوي أو فصل  ٌل،التعل

"تطبق  أو تستعمل فٌه جمل فضفاضة ك ،التعلٌل عن القرار فً وثٌقتٌن مستقلتٌن

ومن شروط صحته كذلك أن  صوص والقوانٌن الجاري بها العمل".علٌه الن

 إلً اتخاذ هذا القرار.ٌفصح عن الوقابع المادٌة و األسباب القانونٌة التً دعت 



 

 تعليل القرارات اإلدارية

 

 

9 

هذا التعلٌل حددته المادة الثانٌة فً مجموعة من المجاالت، عبلوة على 

القرارات اإلدارٌة التً أوجبت النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل 

  : تعلٌلها، وهً كالتالً

أو التً  ،القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحرٌات العامة -0

 ،كقرار عدم منح رخصة لعقد تجمع عمومً ؛تكتسً طابع إجراء ضبطً

-أو قرار ٌهدف إلى الحفاظ على النظام العام بمدلوالته الثبلثة )األمن

 .السكٌنة(-الصحة

القرارات اإلدارٌة القاضٌة بإنزال عقوبة إدارٌة وتأدٌبٌة،  -1

 ...قرار إصدار عقوبة ضد موظف بالتوبٌخ أو اإلنذار :مثال

القرارات اإلدارٌة التً تقٌد تسلٌم رخصة أو شهادة أو أي  -2

أو تفرض أعباء غٌر منصوص علٌها فً القوانٌن و  ،وثٌقة أخرى بشروط

إلزام بعض اإلدارات للناجحٌن فً  :مثال ،األنظمة الجاري بها العمل

 سنوات.  03امتحانات الولوج للوظابف بالعمل لدٌها لمدة ال تقل عن 

 :القاضٌة بسحب أو إلغاء قرار منشا لحقوق، مثالالقرارات   -3

 ".ار سحب رخصة النقل العمومً "مأذونٌةقر

القرارات اإلدارٌة التً تسند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط  -4

قرار رفض تمدٌد رخصة استغبلل مقلع على أساس أحد هذه  :حق، مثال

 األسباب )تقادم أو فوات األجل أو سقوط الحق(.

لتً ترفض منح امتٌاز ٌعتبر حقا لؤلشخاص الذٌن القرارات ا -5

القرارات القاضٌة برفض منح  :تتوافر فٌهم الشروط القانونٌة، مثال

لقدماء المحاربٌن أو  بالنسبة القانون كما هو الشأن امتٌازات ٌنص علٌها

لهذه الشرابح ة القانونٌتخصٌص الحصص األشخاص المعوقٌن )كرفض 

 (.فً مجال التوظٌف

قرارات السالفة الذكر إنما أتت على سبٌل الحصر، و لٌس على سبٌل هذه ال

وال تلزمها بتعلٌل  المثال. و هً بالتالً تفتح مجال السلطة التقدٌرٌة لئلدارة؛

 مشار إلٌها أعبله.الغٌر قراراتها 
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 شرَط صحح تعلٍل القراراخ اإلدارٌح. :الفقرج الثاوٍح

صحة تعلٌل القرار اإلداري من طرف اإلدارة، البد أن ٌكون مبنٌا على  لقٌام

و  32.30من القانون  0مجموعة من الشروط التً نجد بعضا منها فً المادة 

الباقً استنبط من بعض االجتهادات القضابٌة فً هذا المجال، و تكمن هذه 

 :الشروط إجماال فً 

 هذا فإن شرط الكتابة  :شرط ورود التعلٌل مكتوبا فً صلب القرار

ٌعتبر ضمانة للمواطن فً مواجهة القضاء حٌنما ٌثار نزاع بٌنهم... 

وبالتالً فبل ٌجب التعلٌل فً قرار منفصل عن القرار األصلً، كما ال 

عن  حكم صدر نفس الصددفً و  ٌجب إصدار القرار شفهٌا أو ضمنٌا.

لٌل القرار اإلداري "إن القانون عندما ٌستوجب تع و جاء فٌه إدارٌة مكناس

كإجراء شكلً فهذا ٌقضً إفراغ األسباب فً صلب القرار، وال تقوم 

اإلحالة على أوراق أجنبٌة عن القرار مقام التعلٌل المطلوب...لذلك، وبما 

مكتفٌا باإلحالة على  ؛أن قرار اإلنذار المطعون فٌه جاء خالٌا من التعلٌل

"بالتالً ٌتعٌن إلغاؤه، ٌكون معٌبا فً شكله، و االستقصاءمحضر 
7
. 

  شرط تدوٌن األسباب القانونٌة و الوقابع المادٌة التً أدت إلى إصدار

و ذلك حتى ٌتمكن القاضً اإلداري من فرض رقابته على  :القرار اإلداري

و كذلك التكٌٌف  ،الوقابع المادٌة و القانونٌة التً استند علٌها القرار

 القانونً السلٌم لئلدارة حٌن إصدارها له.

وفً هذا اإلطار فالقاضً له صبلحٌة إلزام اإلدارة باإلدالء بجمٌع 

الحجج و المبررات التً استندت علٌها، وفً هذا الصدد جاء فً حكم 

إذا كان لهٌبة المجلس التأدٌبً الصبلحٌة فً تقدٌم الحجج "إلدارٌة الرباط 

فإنه ٌنبغً علٌها أن تعتمد فً ذلك  ،ة علٌها فً تكوٌن قناعتهاالمعروض

جرد ال على تصارٌح تتضمن م ،و ثابتة ٌنةعلى وقابع محددة و مع

"ذلك إلغاء القرار اإلداري المطعون فٌه نعمومٌات األمر الذي ٌترتب ع
8
. 

                                                           

العمومٌة و الجماعات الترابٌة,  بشأن إلزام اإلدارات 32.30محمد األعرج, تعلٌل القرارات على ضوء قانون  7 

 .54, ص 32منشورات المجلة المغربٌة لئلدارة المحلٌة, عدد 

 قضٌة النصٌري ضد وزٌر العدل. 83\0, ملف 16-35-0883بتارٌخ  01حكم إدارٌة الرباط, عدد   8
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 ٌرتبط هذا الشرط بشكل كبٌر بشرط  :شرط كفاٌة التعلٌل

الوقابع المادٌة التً أدت إلى إصدار القرار  و ، األسباب القانونٌة

حٌث أن التعلٌل ٌجب أن ٌقوم على الجدٌة و اإلقناع و الكفاٌة . اإلداري

إال أعتبر منعدم التعلٌل و و  ؛ على مستوى وقابعه و أسبابه القانونٌة

وفً هذا اإلطار صدر حكم عن المحكمة اإلدارٌة بالدار  معٌبا.

ر العامل الرافض لتسخٌر القوة العمومٌة لتنفٌذ جاء فٌه "أن قرا البٌضاء

قرار استبنافً بعلة عدم توفر الظروف المبلبمة دون توضٌح ماهٌة تلك 

الظروف، ٌعتبر متسما بالتجاوز باستعمال السلطة بسبب انعدام 

9"التعلٌل
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .03-01-0886بتارٌخ   33\86ملف عدد البٌضاء،  حكم إدارٌة الدار 9
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المثحث الثاوً: استثىاءاخ شرط التعلٍل َدَر القضاء َ الفقً 

 اٌمٍتً.فً اتراز 

كجمٌع القواعد  -أتى قانون إجبار اإلدارة بتعلٌل قراراتها اإلدارٌة 

بمجموعة من االستثناءات التً أعفى المشرع بواسطتها اإلدارة   -القانونٌة 

ن لم تحترم من تعلٌل هذه القرارات، و رتب جزاءات على اإلدارة نفسها إ

لفقه دور كبٌر فً إبراز للقضاء و ا قاعدة التعلٌل ) المطلب األول(، لٌبقى

 .أهمٌة التعلٌل ) المطلب الثانً(

 استثىاءاخ تعلٍل القراراخ اإلدارٌح َجساء اإلخالل تٍا .المطلة األَل: 

تعلٌل القرارات اإلدارٌة ) الفقرة األولى (  استثناءاتبما أن القانون حصر 

جزاءات  -هذا القانون –رتب  لهذا فقد ،جزاء  استثناءفبطبٌعة الحال فإن لكل 

 .ذا لم تحترم قاعدة التعلٌل )الفقرة الثانٌة(على اإلدارة نفسها إ

 الفقرج األَلى: استثىاءاخ تعلٍل القراراخ اإلدارٌح. 

ء اإلدارة بعض االستثناءات التً من شأنها إعفا 32.30تضمن القانون رقم 

فً ثبلث استثناءات  4و 3و  2حٌث حصرتها المواد  من تعلٌل بعض قراراتها؛

 وهً كاآلتً:

  القرارات المرتبطة بأمن الدولة الداخلً و الخارجً: وهو استثناء

حقٌقً فأمن الدولة فوق كل اعتبار وبالتالً فهذا ٌقضً بأن الدولة لها الحق 

أن تمس أمنها الداخلً أو بسرٌة القرارات التً تتخذها و التً ٌمكن 

 إال ارجً.الخ

و ذلك من  ،أنه ٌحق للقضاء التدخل بناء على طعن من المعنً باألمر

التعلٌل باألمن الداخلً و الخارجً  أجل التأكد من مدى صحة ارتباط

 للببلد.

  القرارات اإلدارٌة المتخذة فً حالة الضرورة أو الظروف

بالتصرف بسرعة نفسها ملزمة االستثنابٌة: فقد ٌحدث أحٌانا أن تجد اإلدارة 

فقد  .من المشرع فً أن ال ٌؤدي التعلٌل إلى إعاقة إصدار القرار و رغبة

نصت المادة الرابعة فً فقرتها األولى على أن القرارات اإلدارٌة الفردٌة 
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و التً  ،التً تتخذها اإلدارة فً حالة الضرورة أو الظروف االستثنابٌة

 ٌة، بٌد أن هذا اإلعفاء ٌخولها ال تكون مشوبة بعدم المشروعٌتعذر تعلٌل

طبلعه على األسباب إلللمعنً باألمر حق تقدٌم طلب لئلدارة المعنٌة 

الداعٌة إلى اتخاذ هذا القرار داخل أجل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ تبلٌغه 

و تبقى اإلدارة ملزمة باإلجابة على هذا الطلب فً أجل ال ٌتعدى  ،بالقرار

بالطلبخمسة عشر ٌوما من تارٌخ التوصل 
10
. 

  :اً تلتزم فٌهتال اتالقرار تعرف بأنها تلك والقرارات الضمنٌة 

إال أن المشرع  ،قابلة للتعلٌلالغٌر ، فبالرغم من طبٌعته اإلدارة بالصمت

فً المادة الخامسة ألزم اإلدارة بتعلٌله مثله مثل القرارات اإلدارٌة 

طبلعه على أسباب للمعنً باألمر تقدٌم طلب ال فٌحق  المكتوبة، و بالتالً

ٌوما الموالٌة النصرام األجل القانونً للطعن  23القرار داخل أجل  ذاتخا

 04وتكون اإلدارة آنذاك ملزمة بالرد على الطلب داخل أجل  ،ٌوما( 53)

ٌوما للطعن  53ٌوما من تارٌخ التوصل به، وٌبقى للمعنً باألمر أجل 

القضابً ٌبتدئ من تارٌخ توصله بجواب اإلدارة أو من تارٌخ انصرام أجل 

  .ٌوما فً حالة عدم الجواب 04

ءات أن المشرع و وعٌا منه تجدر اإلشارة فً هذا الباب المتعلق باالستثنا

الجانب المتعلق بالطعون المقدمة سواء و بالتحدٌد فً  ، بحماٌة المتضررٌن

تمدٌد حق  قد منحهم فً المادة السادسة ؛فً إطار المواد الرابعة و الخامسة

من قانون المسطرة  4الفقرة  253ل الطعن المنصوص علٌها فً المادة اأج

المدنٌة
11
م للمحاكم اإلدارٌةوفً القانون المنظ، 

12
وهذه اآلجال ال تنتقص من ، 

إعطاء ضمانات  منها بالتحدٌد هو هدفو الل الطعن المقررة سابقا، اجآ

من أجل الدفاع  المستثمر...( )المواطن،مع اإلدارة  أساسٌة لكافة المتعاملٌن

 .عن حقوقهم

                                                           
  1302دجنبر  ، منشور بموقع القانونٌة، 32.30" التعلٌل على ضوء القانون  مروان الرٌسونً   10
 من قانون المسطرة المدنٌة 253المادة   11
 المتعلق بإحداث المحاكم اإلدارٌة 30.83من القانون  12المادة   12
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 الفقرج الثاوٍح: جساء اإلخالل تشرط التعلٍل.

هو  من قرار معٌب شكبل ٌمس مركزه القانونًدعً أول إجراء ٌقوم به الم

لدى اإلدارة مصدرة القرار أو أمام السلطة الرباسٌة، هذا التظلم السابق   التظلم

اإلدارة و  لم تستجبقد ٌكون وجوبٌا فً بعض الحاالت، فإن لرفع الدعوى 

تنصف رافع التظلم و المعنً بالقرار، جاز لهذا األخٌر أن ٌرفع دعوى أمام 

أمام قاضً  تهافً إقام قد ٌفكرو بل القاضً اإلداري بإلغاء ذلك القرار،  

 .القرار الناتج عنطالبا التعوٌض عن الضرر المادي  ؛التعوٌض

  :لما كاان القضااء اإلداري ٌعتارف دعوى إلغاء القرار اإلداري

ٌكاون مان  الحالاة ً هاذهفا ؛بطاابع جاوهري لٌل عندما ٌكون واجباا بالتع

. و الطعان فاً القارار لعٌاب فاً الشاكل ،حق المعنٌن بااألمر التمساك باه

وبمعناااى آخااار إذا أوجاااب المشااارع التنصاااٌص علاااى العلاااة فاااً صااالب 

فإذا كان  .ٌبلحظ أوال وجود العلة أو عدم وجودها فإن القاضً   ؛القرار

وال ٌبحاث القاضاً  ،سابب أصابح تلقابٌاا غٌار شارعًالقرار خالٌا مان ال

ألن  ،وحااده ٌكفااً إلبطااال القاارار ؛ألن عاادم وجااود العلااة ،جااوهره  فااً

اإلدارة ال تملك فً هذه الحالة أن تحتفظ بتقدٌم العلة أماام القاضاً ولكان 

المشااارع نظااارا ألهمٌاااة القااارار أوجاااب تعلٌلاااه ضااامانا لحاااق الماااواطنٌن 

إذا عللت اإلدارة فاإن القاضاً ال ٌأخاذ بعاٌن أما  .وتمهٌدا لمهمة القاضً

فإذا كانت  .عند دراسة الجوهر ما تم التنصٌص علٌه فً القرار االعتبار

باااطبل العلااة عامااة وغامضااة فإنهااا ال تقباال وٌصاابح القاارار
13
وهااو مااا  ،

 . الناااااااااااااااااااقص بالتعلٌاااااااااااااااااالٌصااااااااااااااااااطلح علٌااااااااااااااااااه 

رار قا ذغٌر أنه ال ٌترتب علاى اإللغااء بالضارورة مناع اإلدارة مان اتخاا

قارار مماثال فاً  ذحٌاث ٌجاوز لهاا اتخاا ،هؤمماثل للقرار الذي وقاع إلغاا

                                                           
قبل سلوك طرٌق سواء كان التظلم استعطافً أو رباسً  شرٌع المغربً،تللجوء إلى التظلم اإلداري فً الا-ا 13

،الفقرة الثانٌة من قانون المسطرة المدنٌة( حٌث ٌجوز  253ر ملزمة )الفصلٌعد مسألة اختٌارٌة غٌ القضابٌة،  الدعوى

للمعنً أن ٌلجأ للطعن القضابً مباشرة قبل مروره على طرٌق التظلم اإلداري، أما إذا اختار طرٌق التظلم اإلداري قبل 
حترام المسطرة الواجبة اإلتباع، و نفس الوضع إذا كانت النصوص التنظٌمٌة الجاري بها الطعن القضابً، وجب علٌه ا

العمل تنص على مسطرة خصوصٌة للطعن اإلداري فإن طلب اإللغاء ال ٌقبل إال بعد اتباع المسطرة المذكورة و ضمن 

 من ق.م.م253اآلجال المنصوص علٌها فً الفصل 
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مضاامونه مااع احتاارام الشااكل المطلااوب
14
بمعنااى مصااوغا فااً شااكل  ؛

صحٌح أي معلبل
15
. 

مبدبٌا ال ٌمكننا الحدٌث عن دعوى دعوى التعوٌض عن القرار غٌر المعلل: 

و مع ذلك فإن  ،اإلداريالتعوٌض إال فً الحالة التً ٌتم فٌها إلغاء القرار 

القضابً اإلداري قد استقر على قاعدة مؤداها أن عٌوب اإلجراءات و  االجتهاد

أي أن  ،ألنها ال تمس جوهر القرار و موضوعه ؛الشكل ال تبرر طلب التعوٌض

الحاالت التً تؤدي إلى إلغاء القرارات اإلدارٌة لٌست بالضرورة أن تكون هً 

و بالتالً مطالبتها بالتعوٌض ،مسؤولٌة اإلدارةالمؤدٌة إلى  نفس الحاالت
16

 ،

وبالرجوع ألحكام القضاء اإلداري المغربً فإنه لم ٌتم من قبل الحكم على اإلدارة 

لكن  ،ه بسبب عٌب الشكل المتمثل فً انعدام التعلٌلؤجراء قرار تم إلغا بالتعوٌض

أساس أنها  هذا ال ٌمنع بأن ٌحكم القاضً على اإلدارة بمصارٌف الدعوى على

فعدم الشرعٌة شرط ضروري ولكنه   التعوٌض ارتكبت خطأ دون أن ٌحكم بأداء

فهو ٌرتب المسؤولٌة اإلدارٌة ومن  ،لٌس كافٌا لترتٌب مسؤولٌة اإلدارة

فً استعمال  االنحرافتعوٌض المعنً باألمر بصفة حتمٌة فقط فً حالة   تم

للقواعد القانونٌة المطبقةأو فً حالة مخالفة محل القرار اإلداري  ،السلطة
17

مما ، 

ٌمكن القول على ان الجزاءات المترتبة على اإلخبلل بشرط من شروط صحة 

وهً مسطرة التظلم  ؛التعلٌل تبقى متمثلة أساسا فً سلوك المسطرة اإلدارٌة

و بالتالً ال ٌمكننا  ،اإلداري أو المرور إلى المسطرة القضابٌة عبر دعوى اإللغاء

ى التعوٌض كجزاء اللهم إذا تم الحكم على اإلدارة بأداء الحدٌث عن دعو

 .ومع ذلك ال ٌعتبر هذا الحكم تعوٌضا للمعنً باألمر ،مصارٌف الدعوى

 المطلة الثاوً: دَر القضاء َالفقً فً إتراز أٌمٍح تعلٍل القراراخ اإلدارٌح.

التً تعلٌل القرار اإلداري ٌعنً أن تذكر اإلدارة فً صلب قرارها الدوافع 

)كما أشرنا حدت بها إلى إصداره إلحاطة المخاطبٌن بالقرار بتلك الدوافع

                                                           
 406ص:  ,0877 ,المطبعة الملكٌة بالرباط ,الطبع األولى ,المغربًالقانون اإلداري  ,األستاذ روسً 14
بشأن إلزام اإلدارات العمومٌة والجماعات المحلٌة،  32.30محمد األعرج، تعلٌل القرارات اإلدراٌة على ضوء قانون - 15

 32منشورات المجلة المغربٌة لئلدارة المحلٌة، عدد 
   077ص  ,0877الطبعة  ,دار توبقال للنشر ,اريتطبٌقات القضاء اإلد ,عبد القادر باٌنة-16

 588، ص :  0867لبنانً ، بٌروت لمحسن خلٌل ، القضاء اإلداري ا- 17
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قراراتها   . و من المقرر فقها و قضاء أنه ال إلزام على اإلدارة بتسبٌبسلفا(

 ما لم ٌلزمها القانون بذلك.

 الفقرج األَلى: رقاتح القضاء على تعلٍل القراراخ اإلدارٌح.

تقٌد اإلدارة بشروط و أركان القرار اإلداري منح المشرع  لضمان

المغربً المتضررٌن من هذا القرار إمكانٌة اللجوء للقضاء اإلداري إللغابه، 

المحدث للمحاكم اإلدارٌة 30.83 من القانون 13حٌث نصت المادة 
18
على  ؛ 

كل قرار إداري صدر من جهة غٌر مختصة أو لعٌب فً شكله أو "أن 

فً السلطة أو النعدام التعلٌل أو لمخالفة القانون ٌشكل تجاوزا فً  النحراف

 ."استعمال السلطة ٌحق للمتضررٌن الطعن فٌه أمام الجهة القضابٌة المختصة

ٌكون العٌب قابما باألساس عندما ٌصدر القرار اإلداري دون  تبعا لهذاو

عدم صدور  احترام لئلجراءات و المساطر التً ٌتعٌن التقٌد بها. و منها:

القرار وفق الشكل الذي نص علٌه القانون, و كمثال لذلك ٌكون الدفع بعٌب 

الشكل فً حالة عدم تعلٌل القرار اإلداري و ذلك لمخالفته مقتضٌات 

 .32.30القانون

بالرغم من األهمٌة المتزاٌدة للتعلٌل فً الرقابة على مشروعٌة القرار 

بسط رقابته على مختلف أوجه  اإلداري من خبلل تسهٌل مهمة القضاء فً

لم ٌحظى بعد بحماٌة كافٌة من جانب  -أي التعلٌل–عٌوب المشروعٌة إال أنه 

حٌث أن القضاء و هو ٌراقب  المقٌد، هذا األخٌر فً ظل االختصاص

م ٌعترف لنفسه بعد بإمكانٌة مشروعٌة القرار خاصة عٌب انعدام التعلٌل ل

أي اعتباره من  ؛هذا العٌب من تلقاء نفسه حتى ولو لم ٌثره األطراف إثارة

و بالرغم من ذلك فإن أهمٌة التعلٌل فً  اب الطعن المتعلقة بالنظام العام.أسب

الرقابة على مشروعٌة القرار اإلداري سواء أكان مصدره القانون أم اإللزام 

و التً  ؛ت الجوهرٌةالقضابً الذي جعل من التعلٌل ٌرقى إلى درجة الشكلٌا

ٌعد القرار باطبل عند إهمالها
19
حٌث ٌعتبر التعلٌل بالنسبة للقرار اإلداري  ،

                                                           

 
 30.83( بتنفٌذ القانون رقم 0882سبتمبر  03) 0303من ربٌع األول  11صادر فً  0.80.114ظهٌر شرٌف رقم  18

  المحدث بموجبه محاكم إدارٌة.
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و هذا ٌؤدي إلى تسهٌل مهمة الرقابة على مشروعٌة  ،"مصدر للمعلومات"

و  ،خاصة الرقابة على السبب من ناحٌة الوجود المادي للوقابع ؛القرار

مدى تقدٌر اإلدارة لهذه ر اإلداري و ثم مبلبمة القرا ،التكٌٌف القانونً له

و الرقابة التً تعنى بالكشف عن عٌب انحراف السلطة لتحقٌق غاٌة  المبلبمة،

أو ابتغاء هدف مخالف لما حدد  أو بعٌدة عن المصلحة العامة غٌر مشروعة

لها فً القانون
20
وفً هذا الباب فقد كانت لنا فرصة االطبلع على حكم  .

الذي حاول الطاعن  1333\055ملف عدد  1334\012إدارٌة أكادٌر رقم 

بإغبلق محل لقلً السمك  ؛إلغاء القرار الصادر عن ربٌس بلدٌة أٌت ملول

إال أن ربٌس المجلس  ،بالرغم من أنه حصل على رخصة من ذات المجلس

ما دام بإمكانه سحب الرخصة  ؛أصدر قرارا باإلفراغ متجاوزا بذلك سلطاته

الذي ٌشكل اعتداء  ،للجوء إلى اتخاذ قرار باإلغبلقالممنوحة للطاعن دون ا

و ثبت  ٌجعل القرار مشوبا بتجاوز السلطة.مادٌا على حقه التجاري مما 

و بعد االطبلع  ،للمحكمة من خبلل قبول الدعوى و احترامها لآلجال القانونٌة

ذلك أنه لم ٌتم  روط صحة تعلٌل القرار غٌر متوفرة؛أن ش ،على وثابق الملف

فصاح عن األسباب القانونٌة و الواقعٌة حسب المدلول القانونً إلصدار اإل

و لهذا حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فٌه مع ما  .قرار اإلغبلق

 ٌترتب عن ذلك قانونا.

فقد ذهبت محكمة  .و حول أهمٌة التعلٌل دابما بالنسبة للقرارات اإلداري

لضمانات األساسٌة المقررة للخصوم القضاء اإلداري )المصرٌة( إلى أنه من ا

و تدارك الخطأ الذي شابه ،و التً تمكنهم من مراقبة مشروعٌة القرار
21
. 

وقد أوضحت المحكمة اإلدارٌة العلٌا )المصرٌة( ضوابط التسبٌب حٌن 

معلن ذهبت إلى وجوب أن ٌكون التسبٌب بالدرجة التً تتفق و صفة القرار ال

فإن مثل هذا القرار  ،ةلَ هَ ج  على أسباب عامة مُ  فإذا بنً القرار لصاحب الشأن،

و من ثم فبل ٌعتد كتسبٌب للقرار إلزالة  تخلف التسبٌب،ٌكون معٌبا فً شكله ل

القول بأنه صدر لقٌام المدعً بالبناء بدون ترخٌص. و إذا كانت اإلدارة غٌر 

                                                                                                                                                                                     
, ص 1336المجد "تسبٌب القرارات اإلدارٌة أمام قاضً اإللغاء" منشأة المعرف اإلسكندرٌة أشرف عبد الفتاح أبو -19

284. 
 )حكم غٌر منشور(. 055\1333ملف عدد  1334أكتوبر  5بتارٌخ  1334\012حكم إدارٌة أكادٌر رقم -20

 .0854\34\00ق, جلسة  05لسنة  063محكمة القضاء اإلداري, القضٌة رقم   21
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بذكر أسباب قراراتها ما لم ٌلزمها المشرع بذلك إال أن  -كأصل عام -ملزمة 

ٌخضع تلك األسباب لرقابة القضاء  ؛إفصاحها طواعٌة عن أسباب هذا القرار

 طالما أنها طرحت على المحكمة و أصبحت بذلك ،مشروعٌتها للتأكد من

عنصرا من عناصر الدعوى الثابتة فً األوراق
22
و دابما فً خضم األهمٌة  .

فقد  القضابٌة على القرارات اإلدارٌة، ٌر الرقابةسِ ٌ  التً ٌكتسٌها التعلٌل فً تَ 

كافة أوجب على اإلدارة تعلٌل  0868\36\00صدر فً فرنسا قانون بتارٌخ 

القرارات الفردٌة التً تلحق ضرر باألفراد
23
. 

 الفقرج الثاوٍح: رأي الفقً فً تعلٍل القراراخ اإلدارٌح.

لكون موقف القاضً الدستوري من دعوى اإللغاء التً تعد موضوعٌة تكون 

كل أوجه اإللغاء متعلقة بالنظام العام، و هو موقف ٌتفوق كثٌرا على القاضً 

ٌع أوجه عدم الدستورٌة تتعلق بالنظام العام، و من ثم ٌجوز اإلداري؛ إذ ٌعتبر جم

بل ٌجب علٌه أن ٌثٌرها و لو من تلقاء نفسه، و من خبلل هذه التبرٌرات ساق 

الفقه المغربً و المقارن تنفٌذ القول بأن التعلٌل الوجوبً ال ٌعتبر من النظام 

ر موقفه اتجاه العام، هذا ما جعل بعض االجتهاد القضابً خاصة بالمغرب ٌغٌ

ذلك، وهذا ما مثله حكم إدارٌة أكادٌر السالف الذكر
24
من -؛ إذ ثبت للمحكمة  

أنه مشوب بعٌب التعلٌل؛ استنادا إلى القانون رقم  -خبلل القرار موضوع الطعن

. و باعتبار تعلٌل القرار اإلداري ٌعد من النظام العام حسب مقتضٌات  32.30

التً نصت على إلزامٌة التعلٌل، و حٌث من اثار  المادة األولى من هذا القانون

ارتباط تعلٌل القرار اإلداري بالنظام العام ٌعطً الحق فً إثارته من طرف 

المحكمة تلقابٌا؛ وهو األمر الذي جعل البعض و منهم األستاذ محمد القصري  

بار القول بضرورة تعمٌم هذا االجتهاد على مختلف المحاكم اإلدارٌة، وبالتالً اعت

التعلٌل الوجوبً من النظام العام؛ ألن األمر ٌتعلق بخرق واضح لمقتضى قانون 

جدٌد، ٌهدف إلى خلق جو من الشفافٌة و الدٌمقراطٌة، و التخلً عن أسلوب 

ة القرار، و المرتفقٌن المتعاملٌن معها. رَ دِ ص  البٌروقراطٌة، و التسٌب من اإلدارة مُ 

إلداري الغٌر مسبب؛ ٌمكن أن ٌستند إلى و ٌرى بعض الفقه أٌضا أن القرار ا

                                                           
ق, جلسة  26لسنة  687, وطعن رقم 0884\33\18ق, جلسة  26لسنة  2834دارٌة العلٌا, طعن رقم المحكمة اإل 22

06\30\0884. 
 .134الدكتور محمد عاطف البنة "الوسٌط فً القضاء اإلداري", ص  23
 30عدد  حسن العفو "عٌب إستعمال السلطة أو اإلنحراف بها" منشورات المجلة المغربٌة لئلدارة المحلٌة و التنمٌة, 24

 .47, ص 1330دجنبر -نونبر
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قرار اخر سبب تسبٌبا كافٌا؛ ذلك أن التسبٌب قصد به أن ٌكون ضمانة لؤلفراد 

ضد تعسف و تسرع اإلدارة، و هذه الضمانة سوف تتحقق إذا كان القرار 

المطعون فٌه قد أسس بصفة أصٌلة على قرار سببته اإلدارة بشكل واضح
25

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 607مصطفى أبوزٌد فهمً القضاء اإلداري و مجلس الدولة, الطبعة الخامسة, ص - 25
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