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  دستورال -١

  :بوجه عام

يجـب  . الدستور كفل وسائل التعبير الفني عن األفكار وفقاً للـشروط واألوضـاع المقـررة قانونـا                -١
االستعانة برأي الخبرة الفنية عند مراقبة المحكمـة لمـدى مـشروعية القـرارات اإلداريـة بحظـر            

تـوافر الـرأي المحايـد فيمـا يبتغـى نـشره أو             : علة ذلك . تصريح بها األعمال الفنية أو رفض ال    
  .يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. التصريح به

  )١٤١ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٨٧/٢٠٠٧الطعن (

نين واللـوائح متـى كـان أسـاس         تعلقه بالفصل في دستورية القـوا     .  اختصاص المحكمة الدستورية   -٢
انحـسار  . الطعن مخالفة نص دسـتوري قـائم أو الخـروج علـي روح ذلـك الـنص ومقتـضاه                  

. اختصاصها عن الفصل في مشروعية اللوائح وما إذا كانت تتعـارض مـع نـص تـشريعي قـائم                  
  .علة ذلك
  )٢٩٨ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٨/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٨٧/٢٠٠٧، ٣٨الطعنان (

لـسنة   ٥ق) ٥(الفقـرة األخيـرة مـن المـادة         بعدم دسـتورية    صدور حكم من المحكمة الدستورية       -٣
اعتبار الشخص مستقيالً مـن وظيفتـه القياديـة بـأي مـن مجـالس إدارة                 من   هتتضمن فيما   ٢٠٠٧

الهيئات الرياضية إذا جمع بين العمل في هـذه الوظيفـة وبـين عـضوية مجلـس اإلدارة فـي أي                     
التقريـر بإبطـال الـنص التـشريعي وزوالـه وإنهـاء قـوة        : مؤداه. ارة هذه الهيئاتمن مجالس إد  

وجوب التزام المحاكم بعدم إنـزال الـنص المقـضي بعـدم دسـتوريته              . نفاذه واعتباره كأن لم يكن    
مخالفة الحكم المطعـون فيـه هـذا النظـر يعيبـه ويوجـب              . على موضوع النزاع المطروح عليها    

  . تمييزه
  )٤٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢/١١/٢٠١٠جلسة  إداري ٩٩/٢٠٠٩، ٩٣ن ناالطع(

ال تـستحدث جديـداً وال تنـشئ مراكـز          . األصل فيها أنها كاشفة وليست منـشئة      .  األحكام القضائية  -٤
  .مؤدى ذلك. إنما تكشف عن حكم الدستور أو القانون. أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل

ائالً أو مانعـاً قانونيـاً يحـول بـين صـاحب الحـق والمطالبـة                النص غير الدستوري ال يعد ح      -
للمطالبـة  . حقه ولوج الطريق القضائي أو الـدفع بعـدم دسـتورية هـذا الـنص              : أثر ذلك . بحقه

مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه        . بحقه استناداً للقاعدة الدستورية بأن حق التقاضي مكفول للنـاس         
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يعيبـه  . انعـاً قانونيـاً يحـول دون المطالبـة بـالحق          هذا النظر واعتبار قرار مجلس الـوزراء م       
 .ويوجب تمييزه جزئياً

  )١٧٨ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٦/٣/٢٠١١جلسة إداري  ١٣٦/٢٠٠٩الطعن (

 بإنـشاء المحكمـة     ١٩٧٣ لـسنة  ١٤ ق ٤م  . وسـيلته .  إلـى المحكمـة الدسـتورية      المنازعات رفع   -٥
  .الدستورية

ع فـي المنازعـة بعـدم دسـتورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين               قضاء المحاكم بعدم جدية الدف     -
جواز الطعن عليه لدى لجنة فحـص الطعـون فـي المحكمـة الدسـتورية دون غيرهـا                  . واللوائح

 .خالل شهرين من صدور الحكم بعدم الجدية

  )٢٠٩ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (

  

 

   القانون-٢

  -:قواعد الخاصة بالقانون اإلداريال

  :سريان القانون بأثر رجعي -١

اقتـصاره علـى مـا صـدر بعـد          . ٦١/٨٢ق  . فتح الطعن فيها باإللغاء   .  النهائية اإلدارية القرارات   -٦
  . تحصن ما صدر قبله من قرارات. هذا القانون

  )٤٣٣ القسم األول المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٥جلسة   تجاري٢٠٥/١٩٨٤الطعن (

ال يغيـر مـن     .  بها ال يكون إال بقانون ينص فيه علـى األثـر الرجعـي             سالمسا.  الحقوق المكتسبة  -٧
  .ذلك أن تكون هذه الحقوق مستمدة من قرارات إدارية الئحية أو فردية

ال تـسري بحـسب األصـل إال علـى مـا يقـع مـن          . القرارات اإلدارية تنظيمية كانت أو فردية      -
  .المقصود بالعلم اليقيني. ها علماً يقينياً رسمياًتاريخ صدورها بشرط العلم ب

  )٤٠٥ القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٩/٦/١٩٨٧جلسة   إداري١٦/١٩٨٧الطعن (

مـصاحبة ومالزمـة    . مقتـضاه .  الزمان الراهن بناء على ثبوته في الزمـان الـسابق          في ثبوت أمر    -٨
ل إنـشائي حـادث لواقـع جديـد أو لوضـع            أال يثبت ما يغيره بدلي    . شرطه. هذا األمر للمدة الالحقة   

  .تشريعي جديد
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تقـدر كفاءتـه خـالل فتـرة        . أثـره . جازة مـصرح بهـا    أ عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه ب       -
ال يغيـر مـن ذلـك تعمـيم ديـوان           . اإلجازة باستصحاب آخر تقرير حصل عليه قبـل اإلجـازة         

أن مجلـس الخدمـة     . علـة ذلـك   . الموظفين بأن تقييم الكفاءة يكون بعد العودة ومباشـرة العمـل          
المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات ومـن ثـم ال يكـون لهـذا التقيـيم                   

  .أي إلزام
هو الذي يحـصل علـى تقريـر نهـائي بأنـه            .  الموظف الذي يحرم من العالوة الدورية أو الترقية        -

  .ضعيف
  )٢٨١امس المجلد التاسع ص القسم الخ٢٨/١٠/٢٠٠٢جلسة   إداري٦١٢/٢٠٠١الطعن (

األصل عدم سريانه على الماضي وإنمـا مـن تـاريخ العمـل بـه علـى المراكـز                   . الجديدالقانون   -٩
القانونية التي تتكون بعد نفاذه وعلى اآلثـار المـستقبلية التـي تترتـب علـى المراكـز القانونيـة                    

ـ       . االستثناء. السابقة ديم فتبقـى خاضـعة لـه مـالم     آثار التصرفات المبرمة تحت سلطة القـانون الق
 . تكن أحكام القانون متعلقة بالنظام العام فتسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه

مـن االتفاقيـات التـي يجـب        . اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقيـة منظمـة الملكيـة الفكريـة            -
 . لنفاذها صدورها بقانون وال يعمل بها إال بعد نشرها بالجريدة الرسمية

 لـسنة   ٨١بالقـانون رقـم     ) الجـات (موافقة الكويت على اتفاقية إنشاء منظمـة التجـارة العالميـة             -
 والذي لـم يتـضمن نـصاً بـسريان أحكـام            ٥/٩/١٩٩٥ والذي نشر بالجريدة الرسمية في       ١٩٩٥

مخالفـة الحكـم   . نفاذ االتفاقية من تاريخ العمـل بهـذا القـانون         . مؤداه. هذه االتفاقية على الماضي   
  .مثال بشأن تسجيل عالمة تجارية . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.ذلك

  )٢٧٩ القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٦/١٢/٢٠٠٤جلسة   إداري٤٨٩/١٩٩٧الطعن (

 و ما في حكمها من القـرارات التنظيميـة ال تـسرى إال علـى الوقـائع والمراكـز                    القوانينأحكام   -١٠
عـدم سـريانها بـأثر رجعـى علـى      . يخ العمل بها وحتى إلغائها    القانونية التي تتم في الفترة من تار      

عـدم  . الوقائع السابقة عليها إال إذا تقرر األثر الرجعـى بـنص صـريح فـي القـانون أو القـرار                   
 .جواز الخروج على هذا النص متى كان واضحاً جلي المعنى

صـدور قـرار   . تـه  وجوب أن يكون الموظف الئقاً صحياً طوال مدة خدمته لمباشـرة أعمـال وظيف           -
إنهاء خدمتـه اعتبـاراً مـن التـاريخ الـذي يقـرر       : أثره. الجهة الطبية بتقرير عدم لياقته الصحية  

. بقـاء الموظـف فـي الخدمـة بعـد هـذا التـاريخ             . فيه المجلس الطبي العام عدم لياقته الصحية      
كـم  التـزام الح  . يستحق عنه األجر مقابل العمل دون ترتيـب أيـة آثـار وظيفيـة خـالف ذلـك                 

  .مثال. صحيح في القانون. المطعون فيه هذا النظر
  )٣١٣ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٥/١٢/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٠١/٢٠٠٦الطعن (



  اإلداري

- ١٠ -  

  : اإلداري بالقانونالقانون الدولي العام عالقة -٢

واجبـة اإلعمـال وال ينـال منهـا         .  فـي شـأن الرعايـة الـسكنية        ١٩٩٣ لسنة   ٤٧أحكام القانون    -١١
  .عالن العالمي لحقوق اإلنسان بما تضمنه من حقوق خاصة بالمرأةصدور اإل

ال . مـا ورد بهمـا    .  اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز واإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنـسان              -
يعدو أن يكون مجرد دعوة إلي الدول بصفتها أشخاص القانون الـدولي العـام إلـي القيـام بعمـل                    

  .ناس جميعاً ومنع التمييز ضده المرأةمنسق لضمان المساواة بين ال
  )٧٠٧ القسم الرابع المجلد الخامس ص٤/١٢/٢٠٠٠جلسة   إداري٢٩٥/٢٠٠٠الطعن (

 لـسنة   ٨١بالقـانون رقـم     ) الجـات (انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمـة التجـارة العالميـة             -١٢
أن . مـؤداه . ١٩٩٨لـسنة    ٢ وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكريـة بالقـانون رقـم             ١٩٩٥

أحكام االتفاقيتين تجرى مجرى التشريعات التـي يلـزم القاضـي بإعمـال القواعـد الـواردة بهـا                   
 . على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسرى فيه دون غيرها من النصوص القانونية

لعالميـة للملكيـة    إضفاء حماية دولية للعالمة التجارية المـسجلة وفقـاً التفاقيـة إنـشاء المنظمـة ا                -
انـضمام كـل مـن الـدولتين        . شـرطه . ١٩٩٨ لـسنة    ٢الفكرية المنضمة إليها الكويت بالقانون      

األولى المسجلة فيها العالمـة والثانيـة المعتـرض فيهـا علـى التـسجيل لهـذه العالمـة لهـذه                     
قضاء الحكم بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه بـرفض المعارضـة فـي التـسجيل دون                   . االتفاقية

  .قصور يعيبه ويوجب تمييزه. قق من االنضمام المشار إليهالتح
  )٢٩٧ القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٣/٥/٢٠٠٦جلسة   إداري٦٩١/٢٠٠٥الطعن (

  

  :أثر العلم بالقانون -٣

. أثـر ذلـك   . افتـراض علـم الكافـة بهـا       . القوانين واللوائح التي يتم التعاقد مع الموظفين في ظلها         -١٣
  .ينهماندماجها في عقود تعي

  )٤٠٢ القسم الثاني المجلد الثالث ص١٣/٦/١٩٨٨جلسة   تجاري٣١٢/١٩٨٧الطعن (

أثـر ذلـك اعتبارهـا مـن        . علم الكافـة بهـا مفتـرض      . القوانين واللوائح التي يتم التعاقد في ظلها       -١٤
  .شروط العقد

  )٤٠٢ القسم الثاني المجلد الثالث ص٢/١/١٩٨٩جلسة   إداري٦٠/١٩٨٨الطعن (
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  :نونتفسير القا -٤

  .عدم جواز األخذ بما يخالفها أو تقييدها. أثره. وضوح عبارة النص -١٥
 قرار وقف صرف بدل التمثيل المقرر للموظفين الكـويتيين الـشاغلين إلحـدى درجـات مجموعـة                  -

انـصرافه إلـى المـوظفين الـذين يعينـون بعـد            ). أ(الوظائف من الدرجة الرابعة إلى الدرجـة        
مجلس الوزراء وديوان سمو ولـي العهـد ورئـيس مجلـس الـوزراء              العمل به في األمانة العامة ل     

سواء كان التعيين في أدنى الدرجات أو النقل من الخارج وعـين فـي إحـدى الـدرجات المقـرر                    
لها هذا البدل مع استمرار صرفه للموجـودين بالخدمـة بإحـدى هـذه الجهـات وقـت صـدوره                    

البـدل أو رقـى إلـى إحـدى هـذه      سواء كان الموظف شاغالً إلحـدى الوظـائف المقـرر لهـا            
  .الوظائف بعد صدوره

  )٢٨٢ القسم الخامس المجلد التاسع ص١٨/٣/٢٠٠٢جلسة   إداري٦١٠/٢٠٠١الطعن (

عـدم اسـتحداث    : علـة ذلـك   . ال يجوز األخذ بمـا يخالفـه أو تقييـده         . أثره. وضوح عبارة النص   -١٦
التـشريع ودواعيـه    حكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويـل وال وجـه للبحـث فـي حكمـة                  

  .بدعوى االستهداء بالحكمة التي أملته
  )٢٨٣ القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٩/٤/٢٠٠٢جلسة   إداري٥٥٦/٢٠٠١الطعن (

مـصاحبة ومالزمـة    . مقتـضاه . ثبوت أمر في الزمان الراهن بناء على ثبوته في الزمـان الـسابق             -١٧
يل إنـشائي حـادث لواقـع جديـد أو لوضـع            أال يثبت ما يغيره بدل    . شرطه. هذا األمر للمدة الالحقة   

  .تشريعي جديد
تقـدر كفاءتـه خـالل فتـرة        . أثـره .  عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه بإجازة مـصرح بهـا           -

ال يغيـر مـن ذلـك تعمـيم ديـوان           . اإلجازة باستصحاب آخر تقرير حصل عليه قبـل اإلجـازة         
ـ           أن مجلـس الخدمـة     . علـة ذلـك   . لالموظفين بأن تقييم الكفاءة يكون بعد العودة ومباشـرة العم

المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات ومـن ثـم ال يكـون لهـذا التقيـيم                   
  .أي إلزام

هو الذي يحـصل علـى تقريـر نهـائي بأنـه            .  الموظف الذي يحرم من العالوة الدورية أو الترقية        -
  .ضعيف
  )٢٨٣ص خامس المجلد التاسع  القسم ال٢٨/١٠/٢٠٠٢جلسة   إداري٦١٢/٢٠٠١الطعن (

عـدم اسـتحداث    . علـة ذلـك   . عدم جواز األخذ بما يخالفـه أو تقييـده        . أثره. وضوح عبارة النص   -١٨
  .حكم مغاير لمراد المشرع
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 الحاالت الثالث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجـز علـى مرتـب الموظـف أو أيـة مبـالغ                      -
قـة محكومـاً بهـا أو أداء مـا يكـون مطلوبـاً              نف: ماهيتهـا . واجبة األداء للحكومة من الموظف    

للحكومـة حـق    . للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صـرف لـه بغيـر وجـه حـق                 
  .الخصم في الحالتين األولى والثانية دون سند تنفيذي

. فـي صـيغة عامـة مطلقـة دون تخـصيص          "استرداد ما صرف له بغير وجه حـق         " ورود عبارة    -
أنه يجـوز الخـصم مـن راتـب الموظـف مباشـرة ولـو               : مؤدى ذلك . يدهاعدم جواز تقي  . أثره

مخالفة الحكم ذلـك علـى سـند مـن أن المبـالغ صـرفت للموظـف                 . كانت غير متعلقة بوظيفته   
  .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. بصفته دارساً

  )٢٨٤ القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٥/١١/٢٠٠٢جلسة   إداري٨٥٥/٢٠٠١الطعن (

المحـاكم هـي صـاحبة الواليـة        .  عـن حقـوقهم    ثبوته للناس كافة زوداً   . االلتجاء إلى القضاء  حق   -١٩
  .جعل الدستور أو القانون االختصاص لجهة أخرى. االستثناء. بالفصل في كافة المنازعات

  .استثناء ال يجب التوسع في تفسيره.  وضع المشرع قيوداً للحد من اختصاص القضاء-
  )٢٨٤ القسم الخامس المجلد التاسع ص٢/١٢/٢٠٠٢جلسة  ي إدار٦٣٦/٢٠٠١الطعن (

  .عدم جواز األخذ بما يخالفه أو تقييده. النص الواضح الداللة -٢٠
عدم جواز أن يـرأس مجلـس إدارة إحـدى الـشركات المـساهمة أو أن يكـون                  . مراقب الحسابات  -

ورود . ١٩٨١ة   لـسن  ٥ ق ١٨م  . عضواً منتدباً فيها أو عضواً بمجلـس إدارتهـا أو موظفـاً فيهـا             
عدم اقتصار حكمـه علـى الـشركة التـي يقـوم المراقـب              . أثره. هذا النص عاماً دون تخصيص    

  .بتدقيق حساباتها
  )٢٨٥ القسم الخامس المجلد التاسع ص١٠/٣/٢٠٠٣جلسة   إداري٢٢٤/٢٠٠٢الطعن (

ه شـمول . عدم اقتصاره على المعنى الذي تدل عليه ألفاظـه وعباراتـه فـي ذاتهـا              . مضمون النص  -٢١
  .المعنى المستمد من روحه ومفهومه بإشارته وداللته

أن تكون دائماً في حالة صالحة للـسير بـأن يكـون تجهيزهـا مطابقـاً                . شرطه. ترخيص المركبات  -
للمواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت حتى ال يكـون فـي تـسييرها مـا يتعـارض                   

تخويـل إدارة المـرور وضـع       . والتقاطعـات رات  اوتصميم واتجاهات الطرق والميـادين والـدو      
امتناعهـا عـن تـرخيص سـيارة مقودهـا بالناحيـة اليمنـى ولـيس                . تلك القواعد واالشتراطات  

سـبق  . ال مخالفـة للقـانون    . اليسرى على خالف المعمول به وما تقتـضيه اشـتراطات الـسالمة           
أن مخالفـة   .  ذلـك  علـة . ال يكسب الحق فـي ترخيـصها      . إصدارها ترخيصاً مؤقتاً لتلك المركبة    

  .القانون ال تكسب حقاً وال تبرر التمادي في المخالفة
  )٢٨٦ القسم الخامس المجلد التاسع ص١٧/٣/٢٠٠٣جلسة   إداري٢٧٤/٢٠٠٢الطعن (
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 بالمحكمة الكلية ومن بعـدها الـدائرة المخصـصة بمحكمـة االسـتئناف              اإلداريةاختصاص الدائرة    -٢٢
 ال ينعقـد إال حيـث تكـون المنازعـة المعروضـة           .كـام  استئناف ما يصدر عنها من أح      فيبالنظر  

رسـوم  م مـن ال   ١٣،  ١٢،  ١١ ،١٠،  ٥،  ٢،  ١ينـة فـي المـواد        المب اإلداريـة من بين المنازعات    
 عـدم   .اإلداريـة  بإنشاء دائرة بالمحكمـة الكليـة لنظـر المنازعـات            ١٩٨١ لسنة   ٢٠بالقانون رقم   

 ال يغيـر  . نوعيـاً اختـصاصاً   يعـد ص هذا االختـصا . اختصاصها فيدخول خالف هذه المنازعات     
 . دوائرهـا  إلـى  المحكمـة الكليـة ال       إلـى  االختصاص النوعي نسبته     فيمن ذلك القول بأن األصل      

انحسار حكم هذا األصل إذا ما قرر المشرع بـنص خـاص إنـشاء دائـرة تخـتص دون                   : علة ذلك 
  . مثال.هيعيب .النظرة الحكم المطعون فيه هذا ف مخال.غيرها بنظر نوع بعينه من المنازعات

  )١٤٧ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٥/٢/٢٠٠٨ إداري جلسة ١٠٣/٢٠٠٦الطعن (

وجـوب  .  واقعـة النـزاع فـي الـدعوى        على النص القانوني المنطبق     إلىالتزام القاضي بالرجوع     -٢٣
عدم جواز األخـذ بمـا يخالفهـا أو يقيـدها أو يزيـد              . وضوح داللته . التزامه عبارة النص وحدوده   

  . ا لما في ذلك من استحداث لحكم جديد مغاير لمراد المشرع عن طريق التفسير والتأويلعليه
 عدم جواز البحث في حكمة التـشريع ودواعيـه إال عنـد غمـوض الـنص أو وجـود لـبس فـي                    -

  .ال عبرة بالداللة مقابل التصريح. علة ذلك. مفهوم عباراته
  .شرطه.  التفسير-

  )٨٤ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨اري جلسة  إد٢٨٨/٢٠٠٧، ٢٧٢الطعنان (

ال محل للخـروج عليـه أو تأويلـه بـدعوى الحكمـة التـي       . النص الواضح الصريح القاطع الداللة     -٢٤
 يومـاً   ٩٠أملته وقصد الشارع فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعـدم تجديـد الـسير فيهـا خـالل                    

  .من شطبها
.  مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة          ٥٩/٣فـي المـادة      توقيع الجزاء المنصوص عليه      -

قصره على حالتي عدم حضور الطرفين جلسة التعجيـل مـن الـشطب أيـاً كـان سـببه، وعـدم                  
. اتخاذ إجراءات اإلعالن بالتجديد من الشطب خالل تـسعين يومـاً مـن تـاريخ شـطب الـدعوى                  

ـ        : علة ذلك  ب فـي غـضونه اسـتئناف الـسير فـي           أن هذا الميعاد من المواعيد الحتمية الذي يج
يقـع هـذا الجـزاء      . فوات الميعاد يترتب عليه اعتبار الدعوى كأن لـم تكـن          . الدعوى بعد شطبها  

حـضور  . بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب بغيـر حاجـة إلـى صـدور حكـم                 
  .مثال. علة ذلك. ال يصحح هذا اإلجراء. الخصم جلسة التعجيل

  )١٨٤ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٨/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٤١/٢٠٠٧ ،٢٢٢الطعنان (

ال محـل لتقييـده أو      . متى كان عاماً صريحاً قاطعاً في الداللة علـى المـراد منـه            . النص القانوني  -٢٥
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عـدم جـواز    . تجنب استحداث لحكم مغـاير لـم يـأت الـنص بـه            : علة ذلك . تخصيصه أو تأويله  
عباراته عنـد بيـان المقـصود منـه أو وجـود لـبس أو إبهـام                 تفسير النص إال في حالة غموض       

  .فيه
  )٥٩ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢/١١/٢٠١٠جلسة   إداري١٦٨/٢٠١٠الطعن (

. وجوب رجوع القاضي إلى نص القانون وإعماله على واقعة الـدعوى فـي حـدود عبـارة الـنص                   -٢٦
  . علة ذلك. عدم جواز األخذ بما يخالفها أو تقييدها إذا كانت واضحة

 اختصاص مجلس الخدمة المدنية بإقرار نظم المرتبات المعمـول بهـا فـي الهيئـات والمؤسـسات                   -
ولـه عنـد االقتـضاء مراجعـة        . العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة وإقرار تعـديالتها        

 فـي شـأن الخدمـة    ١٩٧٩ لـسنة  ١٥ المرسـوم بقـانون   ٣٨م . نظم المرتبات في هذه الجهـات     
بـشأن مكافـأة المـستوى الـوظيفي والمكافـأة التـشجيعية للوظـائف              : مثال. مؤدى ذلك . دنيةالم

المالية والقانونية التخصصية والوظائف اإلشرافية عليهـا ورأي مجلـس الخدمـة المدنيـة رقمـي                
  .٢٠٠٦ لسنة ٢٧، ٢٠٠٥ لسنة ١١

  )١٢٤ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٦/٢/٢٠١١ إداري جلسة ١٤٦/٢٠١٠، ١٣٨الطعنان (

إذا كانـت   . وجـوب أخـذ القاضـي بهـا       . عبارات النص القانوني المنطبق على واقعات الـدعوى        -٢٧
حتـى ال يـستحدث حكمـاً       . علـة ذلـك   . عدم جواز أخذه بما يخالفهـا أو يقيـدها        . واضحة الداللة 

  .مغايراً لمراد الشارع عن طريق التأويل
ة نهايـة الخدمـة بالنـسبة لـضابط الـصف            أخذ الحكم في تحديد مفهوم المرتب عند حساب مكافـأ          -

واألفراد والخفراء بقوة الشرطة من غير الكويتيين المقيدين بموجب عقـد التطـوع بأنـه الراتـب                  
  .علة ذلك. ال عيب. األساسي مضافاً إليه العالوات الدورية المستحقة

 ١٩٦٨نة  لـس ٢٣ مـن القـانون   ٤٣ القول بأنه يأخذ في تحديد نطاق هـذا الراتـب بـنص المـادة            -
بشأن نظام قوة الشرطة عند قيام العالقة الوظيفية فقط وعنـد انفـصام هـذه العالقـة يأخـذ فـي                     

 . علة ذلك. عدم جوازه.  من قانون الشرطة١٠٧تحديد هذا النطاق بما نصت عليه المادة 

 وفـي   أن حسابها علـى النحـو الـوارد بـه         . مؤدي ذلك . اثر من آثار تنفيذ العقد    .  المطالبة بالمكافأة  -
  .إنما تعتبر تنفيذاً له وأثراً من آثاره. حدود ما هو المقصود بالراتب

اعتبارها جزء مـن الراتـب وإضـافتها إليـه عنـد احتـساب مكافـأة نهايـة                  .  العالوة االجتماعية  -
 .النص على ذلك صراحة في العقد. شرطه. الخدمة

 .أال يتعارض مع نص في القانون. شرطه.  التحدي بوجود عرف-

ال . استدعاء قوانين أخرى تنظم أوضـاع فئـات مختلفـة والمراكـز القانونيـة بـدعوى المـساواة                  -
  .أن المساواة ال تكون إال بين أصحاب المراكز المتماثلة. علة بذلك. محل له
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 النص في االتفاقية االقتصادية الموحدة بـين دول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربـي علـى                     -
دعـوة هـذه الـدول إلصـدار التـشريعات       . مقـصوده . طني هذه الـدول   وجوب المساواة بين موا   

  .الالزمة لتعديل نصوصها داخل كل دولة
  )١٨٤ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٥/٦/٢٠١١ إداري جلسة ١١٦/٢٠٠٨الطعن (

ارتباطها بشغل الوظائف الواردة فـي جـدول المرتبـات والممولـة مـن              . البدالت والمزايا الوظيفة   -٢٨
  . العامة والقيام بأعبائها بالفعلالميزانية

استحقاقه باعتباره ميزة تمنح لطائفـة معينـة مـن العـاملين تتطلـب وظـائفهم                .  بدل طبيعة العمل   -
أعباء والتزامات غير قائمة بالنسبة لبعض الوظائف األخـرى ويكـون رهينـاً بتحقيـق الـشروط                 

  . القانونية والقيام بأعباء الوظيفة
للقاضي التعرف علـى الحكـم الـصحيح بالبحـث عـن حكمـة              . بس فيه  غموض النص أو وجود ل     -

  . التشريع والغرض منه
 صدور قرار مجلس الخدمة المدنيـة بمـنح البـاحثين واالختـصاصيين والمهنيـين والفنيـين فـي                   -

اإلدارات البحثية بمعهد الكويت لألبحـاث العلميـة بـدل طبيعـة عمـل وفقـاً للجـدول المرفـق                    
حثين العلميين الكويتيين بزيـادة إضـافية علـى فئـات هـذا البـدل وتحديـده                 بالقرار وتمييزه البا  

مسميات هذه الوظائف على سبيل الحصر وعدم تضمينها درجـة وظيفـة مـساعد المـدير العـام                  
عدم أحقيته للزيـادة اإلضـافية فـي بـدل طبيعـة العمـل       . مؤداه. للمعهد والتي استحدثت بعد ذلك 

مخالفـة الحكـم ذلـك مخالفـة لقـرارات مجلـس            . دون غيـرهم  والتي تقررت للباحثين العلميين     
  .توجب تمييز الحكم جزئيا. الخدمة المنظمة لمنح البدل

  )١٩٦ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٢/٢٠١١ إداري جلسة ٤٠١/٢٠٠٩الطعن (

  

  :إلغاء القانون ونسخه وتعديله -٥

داريـة المعيبـة حتـى ولـو رفعـت          الدائرة اإلدارية تختص بدعاوى التعويض عـن القـرارات اإل          -٢٩
  .بصفة أصلية وليس تبعاً لدعوى اإللغاء

 بإنـشاء  ١٩٨١ لـسنة  ٢٠ بتعـديل مـواد المرسـوم بقـانون رقـم       ١٩٨٢ لـسنة    ٦١ القانون رقم    -
  .مجال سريانه. من القوانين المعدلة لالختصاص. الدائرة اإلدارية

  )٤٣٣لد الثاني ص القسم األول المج٢٠/١١/١٩٨٤جلسة   تجاري٥٨/١٩٨٤الطعن (

اشـتراط مطالبتهـا كتابـة والـتظلم مـن قرارهـا بـشأن الحقـوق                . مؤسسة التأمينات االجتماعية   -٣٠
المقررة بقانون التأمينات االجتماعية قبل رفع الدعوى إلـى محكمـة االسـتئناف العليـا المختـصة                 
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ــا ــدائياً بنظره ــدور ق . ٦١/١٩٧٦ ق١٠٩ و١٠٧م . ابت ــصاص ٢٠/١٩٨١ص ــة االخت  وإناط
  .نسخه للنص الخاص باختصاص محكمة االستئناف العليا. ائرة اإلدارية بالمحكمة الكليةبالد

 أوالً مـن القـانون      ١٠٧ عن إعادة تنظيم المنازعـات المبينـة بالمـادة           ٢٠/١٩٨١ سكوت القانون    -
بقـاء هـذا القيـد لبقـاء        .  مغاير لما ورد بها بشأن سبق التظلم كشرط لقبول الـدعوى           ٦١/١٩٧٦

  .حكمته
  )٤٣٥ القسم األول المجلد الثاني ص٣/٧/١٩٨٥جلسة   تجاري٤/١٩٨٥طعن ال(

  . علة ذلك.ال يكون إال في مواجهة اإلدارة فقط. التمسك بحصانة القرار اإلداري الفردي -٣١
. أثـر ذلـك   . جـواز تعـديلها بقـانون أو الئحـة        .  المراكز القانونية المستمدة من القوانين واللوائح      -

  .جديد على المراكز القائمة في تاريخ العمل بهسريان أحكام القانون ال
  )٤٠٤ القسم الثاني المجلد الثالث ص٩/٢/١٩٨٨جلسة   تجاري٧٤/١٩٨٧الطعن (

  .قد يكون صريحاً أو ضمنياً. إلغاء التشريع -٣٢
 التعيين في وظائف إدارة الفتوى والتشريع بقـرار مـن المجلـس األعلـى بترشـيح مـن الخبيـر                     -

 ١٩٧٧ لـسنة  ١٤صـدور ق  .  بتنظـيم تلـك اإلدارة  ١٩٦٠ لـسنة    ١٢ ق ١٠م  . القانوني للحكومة 
نـسخ للـشرط    .  منه على أن التعيين باإلدارة يتم بمرسـوم عـدا أدنـي الـدرجات              ٢ونصه في م  

  .السابق الخاص بأن يكون الترشيح من قبل الخبير القانوني
  )٧٠٦ القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٠/٤/١٩٩٨جلسة   إداري٢٣٣/١٩٩٧الطعن (

فـي الحالـة الثانيـة ال يكـون اإللغـاء إال فـي حـدود                . إلغاء التشريع يتم بنص صريح أو ضمني       -٣٣
مثـال لتفـويض وزاري ال يتعـارض مـع نـص            . التعارض بين القواعد القديمة والقواعد الجديـدة      

  .قديم
  )٧٠٦ القسم الرابع المجلد الخامس ص٤/١/١٩٩٩جلسة   إداري٨٧/١٩٩٨، ٢٣ن ناالطع(

  

  :للقانونلزمة القوة الم -٦

وجوب التزام النص التشريعي وامتناع مخالفته وتغليـب التـشريع األعلـى مرتبـة علـى التـشريع          -٣٤
األدنى منه وذلك في حالة تعارضهما وتطبيق القـانون األعلـى فـي المرتبـة واسـتبعاد التـشريع                   

  .األدنى من دائرة التطبيق إذا تعارض مع التشريع األعلى
  )١٤٣ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٣/٢٠١١سة  إداري جل١٨٢/٢٠٠٨الطعن (



  اإلداري

- ١٧ -  

  :أثر الحكم بعدم دستوريته -٧

طبيعة الرقابة القانونية لمحكمة التمييـز علـى أحكـام محكمـة الموضـوع ال تحـول بـذاتها دون                     -٣٥
إنزال النصوص القانونية المعمول بها عند الفصل فـي الطعـن المعـروض عليهـا علـى الواقعـة                   

أن هذا األمر يعكـس جـوهر رقابتهـا القانونيـة علـى             : علة ذلك . مطعون فيه التي حصلها الحكم ال   
  . صحة تطبيق النصوص التشريعية على الوقائع التي خلص إليها الحكم المطعون فيه

لـسنة   ٥ق) ٥(الفقـرة األخيـرة مـن المـادة         بعدم دسـتورية     صدور حكم من المحكمة الدستورية       -
تقيالً من وظيفتـه القياديـة بـأي مـن مجـالس إدارة             اعتبار الشخص مس  ه من   ت فيما تضمن  ٢٠٠٧

الهيئات الرياضية إذا جمع بين العمل في هذه الوظيفـة وبـين عـضوية مجلـس اإلدارة فـي أي                    
التقرير بإبطـال الـنص التـشريعي وزوالـه وإنهـاء قـوة             : مؤداه. من مجالس إدارة هذه الهيئات    
ـ       . نفاذه واعتباره كأن لم يكـن      دم إنـزال الـنص المقـضي بعـدم         وجـوب التـزام المحـاكم بع

مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر            . دستوريته على موضوع النزاع المطروح عليهـا      
  .يعيبه ويوجب تمييزه

  )٤٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢/١١/٢٠١٠جلسة   إداري٩٩/٢٠٠٩، ٩٣الطعنان (

  

  القانون الواجب التطبيق في بعض المسائل

  نية الخدمة المدفي مسائل

شـمول سـريانه    . قانون الخدمة المدنية هو القانون العام في تنظـيم أحكـام الخدمـة فـي الدولـة                 -٣٦
الجهات اإلدارية التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة فيمـا لـم يـرد بـشأنه نـص خـاص                     

  .فيها
  )٦٧٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٨/١٢/١٩٨٧جلسة تجاري  ١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣ن والطع(

خـضوع العقـود الـسارية فـي تـاريخ العمـل بـه              . ٢/١٩٨١قرار مجلس الخدمة المدنية رقـم        -٣٧
  .علة ذلك. للتعديل الوارد به ولو لم ينص عليه في العقد المجدد

  )٦٧٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/١/١٩٨٩جلسة إداري  ٦٠/١٩٨٨الطعن (

عـدم أحقيتـه أليـة      . أثـره . خدمـة المدنيـة    من نظام ال   ٨١انقطاع الموظف عن عمله طبقاً للمادة        -٣٨
إسـقاط مـدة االنقطـاع مـن        . مؤدى ذلـك  . مرتبات أو بدالت أو مزايا وظيفية خالل مدة االنقطاع        



  اإلداري

- ١٨ -  

إعادته إلى عمله ال تعنـي اعتبـاره مـستمراً فـي العمـل              . مدة خدمته وحرمانه من العالوة الدورية     
  .خالل مدة االنقطاع

اخـتالف حكمـه عـن حرمانـه        .  بسبب انقطاعه عن العمـل     حرمان الموظف من العالوة الدورية     -
 .منها بسبب تقييم كفاءته

  )٦٧٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/١/١٩٨٩جلسة تجاري  ٩٥/١٩٨٨الطعن (

. ممن يصدر إذا كان الموظـف مـن شـاغلي مجموعـة الوظـائف القياديـة               . قرار قبول االستقالة   -٣٩
وجـوب  . ق الخدمـة المدنيـة وتفـسيرها التـشريعي        ٦/٢وممن بالنسبة لغيرهـا مـن الوظـائف م        

صدور قرار قبول االستقالة من الـشخص العـام المحـدد بـالنص أو ممـن فوضـه فـي حـدود                      
  .التفويض

لـزوم بقـاء    . مـؤدى ذلـك   . طلب االستقالة هو ركن السبب في القـرار اإلداري الـصادر بهـا             -
 . الطلب قائماً حتى صدور هذا القرار

  )٦٧٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٦/٤/١٩٨٩جلسة  تجاري ٢١٣/١٩٨٨الطعن (

المقصود بالوحدة الزمنية التي تقاس بها كفاءة الموظف عنـد وضـع تقريـر كفاءتـه هـي الـسنة                     -٤٠
  .الميالدية التي تبدأ من شهر يناير وتنتهي بانقضاء شهر ديسمبر

  )٦٧٦ني ص مج القسم الثاني المجلد الثا١٤/٥/١٩٨٩جلسة تجاري  ٥٣/١٩٨٩الطعن (

أن يكـون مـستحقاً لمعـاش تقاعـدي فيمـا لـو انتهـت               . شرطه. قرار إحالة الموظف إلى التقاعد     -٤١
  .مخالفة القرار للقانون. أثره. تخلف هذا الشرط. خدمته باالستقالة وقت هذه اإلحالة

  )٧٤٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/١/١٩٩٢جلسة تجاري  ٣٠١/١٩٩١الطعن (

ائف الدائمة بالحكومـة طبقـاً للعقـود الثالثـة المرافقـة لقـرار مجلـس الخدمـة                  التعيين في الوظ   -٤٢
المخـتص بـالتوقيع علـى العقـد الثـاني وكيـل            . أوقف العمل باألول منها بعد التحريـر      . المدنية

  .الوزارة المختص بالتوقيع على العقد الثالث الوزير المختص
  )٧٤٥ثالث المجلد الثاني ص مج القسم ال٣/١٢/١٩٩٣جلسة تجاري  ١٣٩/١٩٩٣الطعن (

يـسري علـيهم    . وبطريـق التعاقـد   . تعيين غير الكويتيين في الوظائف ال يكون إال بـصفة مؤقتـة            -٤٣
أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية فيمـا لـم يـرد بـه نـص خـاص فـي العقـود                       

  .المبرمة معهم
  .ماهيته. قصد إحداث أثر قانونيعقد إداري يتم باتفاق اإلدارة وأحد األفراد ب.عقد التوظيف -

  )٧٤٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/١٢/١٩٩٣جلسة تجاري  ١٣٩/١٩٩٣الطعن (



  اإلداري

- ١٩ -  

للحكومة أن تسترد ما صرف للموظف بغير وجه حق بطريـق إجـراء الخـصم مـن مرتبـه دون                     -٤٤
  .مثال. أساس ذلك. حاجة لسند تنفيذي

  )٤٠٥م الرابع المجلد الرابع ص مج القس١٣/١٠/١٩٩٧جلسة إداري  ٤٥٣/١٩٩٧الطعن (

مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصـدار التفـسيرات الملزمـة للجهـات الحكوميـة فيمـا                   -٤٥
  .مؤدي ذلك. يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين

  )٤٠٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/٦/١٩٩٧جلسة تجاري  ٢٦٥/١٩٩٧الطعن (

اعتبـارهم أثنـاء فتـرة تجنيـدهم مـن          . المجندون بالجيش من العاملين بوزارات الدولة ومصالحها       -٤٦
رجال الجيش الذين تنظم شئونهم القـوانين والقـرارات المتعلقـة بـالجيش دون مرسـوم الخدمـة                  

ال يغير من ذلك إلزام جهـات عملهـم بتحمـل مـا يتقاضـونه مـن مرتبـات وعـالوات                     . المدنية
خلو قـانون الجـيش ومرسـوم الخدمـة اإللزاميـة واالحتياطيـة             . ا لوزارة الدفاع  وبدالت وتحويله 

عـدم  : مـؤداه . من تنظيم خاص لتقادم ما يحصلون عليه بغير وجـه حـق خـالل فتـرة تجنيـدهم                 
مخالفـة الحكـم المطعـون      . جواز تمسكهم بالتقادم المنصوص عليه في مرسـوم الخدمـة المدنيـة           

  . مخالفة للقانون توجب تمييزه.فيه لذلك وتطبيقه لهذا التقادم
  )٤٠٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٣/٢/١٩٩٨جلسة إداري  ٤٦٩/١٩٩٦الطعن (

 بإلغـاء نظـام     ١٤/٨/١٩٩١ بتـاريخ    ٤قرار مجلس الخدمة المدنية الـصادر بمحـضر االجتمـاع            -٤٧
ـ           : مقتضاه. السكن الحكومي ومنح بدل سكن عوضاً عنه       ن تـم   أن هذا البدل قد صـار حقـاً لكـل م

تخصيص سكن حكومي له بمعرفة الجهة اإلدارية وظل شـاغالً لـه حتـى تـاريخ تـسليمه الجهـة                    
  .المختصة
  )٤٠٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/١١/١٩٩٨جلسة إداري  ٤٨٢/١٩٩٨الطعن (

: مـؤدي ذلـك   . الموظف غير الكويتي ال يجري تعيينه  إال بصفة مؤقتـة وبطريـق التعاقـد فقـط                 -٤٨
القته الوظيفية بالجهة التي يعمل بهـا للـشروط واألحكـام الـواردة بالعقـد المبـرم                 خضوعه في ع  

بينه وبين تلك الجهة وذلك دون غيرها مما يكون قـد ورد بـشأن المـوظفين فـي قـانون الخدمـة                      
  .مثال. المدنية إال إذا خال العقد من نص ينظم مسألة بعينها

  )٤٠٥م الرابع المجلد الرابع ص مج القس١١/١/١٩٩٩جلسة إداري  ١٤٦/١٩٩٨الطعن (

أن إفادتـه مـن مزايـا الوظيفـة العامـة            :أثـر ذلـك   .تنظيمية: طبيعتها. عالقة الموظف بالحكومة   -٤٩
مثـال بـشأن    . خضوع ذلك لمقتـضيات المـصلحة العامـة       . ليست حقاَ يقاس على الحقوق الخاصة     

  .بدل السكن الحكومي
  )٤٠٥لرابع المجلد الرابع ص مج القسم ا١١/١/١٩٩٩جلسة إداري  ٤٧٦/١٩٩٨الطعن (



  اإلداري

- ٢٠ -  

سـريان قـانون الخدمـة      . شغل غير الكويتيين للوظائف يكـون بـصفة مؤقتـة وبطريـق التعاقـد              -٥٠
  .المدنية عليهم فيما لم يرد في شأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم

  )٤٠٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٢/١٩٩٩جلسة إداري  ٤٩٢/١٩٩٨الطعن (

نية حدد نطاق المستحقين لبـدل الـسكن فـي شـاغلي الـدرجات األولـى حتـى                مجلس الخدمة المد   -٥١
  .الرابعة وأخرج من هذا النطاق ما جاوز ذلك ومن بينهم شاغلي الدرجة الخامسة

  )٤٠٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٥/١٩٩٩جلسة إداري  ٤٧٧/١٩٩٨الطعن (

 مقيـدة للحريـة فـي جنايـة أو فـي            خدمة الموظف تنتهي بقوة القانون متى حكـم عليـه بعقوبـة            -٥٢
  .جريمة مخلة بالشرف أو األمانة

  )٤٠٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٦/١٩٩٩جلسة إداري  ٦١٥/١٩٩٧الطعن (

لمحكمـة  . المشرع لم يورد تحديداً أو حصراً لما يعتبر مـن الجـرائم مخـالً بالـشرف أو األمانـة                   -٥٣
اه أن يكـون الجـرم مـن األفعـال التـي ترجـع              الموضوع تقدير ذلك في ضوء معيار عام مقتض       

  .إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع
  )٤٠٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٦/١٩٩٩جلسة إداري  ٦١٥/١٩٩٧الطعن (

مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصـدار التفـسيرات الملزمـة للجهـات الحكوميـة فيمـا                   -٥٤
  . وتخصيص المساكن الحكومية للموظفينيتعلق بتشريعات الخدمة المدنية

قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء نظام السكن الحكومي ومنح بـدل سـكن وبـدل أثـاث عوضـاً                    -
  . مثال. صدوره عاماً طليقاً من كل قيد أو تخصيص. عنه

  )٤٠٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٢/٢٠٠٠جلسة إداري  ٣٢٥/١٩٩٩الطعن (

  .بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو الندبشغل الوظائف يكون  -٥٥
  .كيف يكون. التعيين -
تسري عليه أحكام قانون الخدمة المدنيـة فيمـا لـم يـرد بـشأنه               . الموظف المعين بطريق التعاقد    -

ألي مـن طرفـي العقـد إنهـاءه خـالل سـريانه             . أساس ذلك . نص خاص في العقد المبرم معه     
  .بغير إبداء األسباب

  )٤٠٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦/١١/٢٠٠٠جلسة جاري ت ٥٦٥/١٩٩٩الطعن (

كـل وزارة أو إدارة أو وحـدة إداريـة          : المقصود بها في قانون الخدمـة المدنيـة       . الجهة الحكومية  -٥٦
  .تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها

التعيـين يكـون بقـرار مـن     . شغل الوظائف يكون بـالتعيين أو بالترقيـة أو بالنقـل أو بالنـدب            -



  اإلداري
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. غيـر الكـويتيين   . السلطة المختصة أو بطريق التعاقد عدا الوظـائف القياديـة فيكـون بمرسـوم             
  .األحكام التي تسرى بشأن ذلك. تعيينهم مؤقت

  )٤٠٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/١/٢٠٠١جلسة تجاري  ١٧٢/٢٠٠٠الطعن (

ف التـي ال تتطلـب مـؤهالً تخصـصيا والوظـائف الفنيـة              التعاقد مع غير الكويتيين على الوظـائ       -٥٧
مـا  . البسيطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة ال يـتم إال بموجـب عقـد الراتـب المقطـوع                

تشغل بموجـب أحـد العقـدين الثـاني أو الثالـث المـرافقين لقـرار مجلـس                 . عداها من الوظائف  
  .١٩٧٩ لسنة ٦الخدمة المدنية رقم 

  )٤٠٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/١/٢٠٠١جلسة اري تج ١٧٢/٢٠٠٠الطعن (

. عقد إداري بين جهة اإلدارة وأحـد األفـراد بقـصد إحـداث أثـر قـانوني معـين                  . عقد التوظيف  -٥٨
سـريان القواعـد القانونيـة      . أحكام العقود اإلدارية هي األصـل فـي تحديـد مراكـز المـوظفين             

حـق اإلدارة فـي تعـديل تلـك العقـود بالنـسبة             . قودوالالئحية فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الع        
مثال بشأن ما تضمنه قانون الخدمة المدنيـة فـي مادتـه األولـي مـن إضـافة                  . للشروط التنظيمية 

  . حكم يجيز ألي من الطرفين إنهاء العقد خالل سريانه
  )٤٠٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٩/١/٢٠٠١جلسة إداري  ٣٩٧/٢٠٠١الطعن (

تعيـين غيـر    . التعيـين كيـف يـتم     . وظائف يكون بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو النـدب         شغل ال  -٥٩
القانون الذي يـسرى فـي ذلـك هـو القـانون            . الكويتيين ال يكون إال بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد       

  . في شأن الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة١٩٧٩ لسنة ١٥
. لمدنية هو المكلف بسن قواعد وأحكـام التعيـين بـصفة مؤقتـة بطريـق التعاقـد               مجلس الخدمة ا   -

لجنة شئون هيئـة التـدريس والمـوظفين لهـا الحـق فـي              . هذه القواعد آمرة تلتزم بها الحكومة     
 المنوطـه بـديوان المـوظفين القيـام بهـا بمقتـضى قـانون               االختصاصاتالقيام بممارسة نفس    

  .سائر موظفي الجامعةالخدمة المدنية وذلك بالنسبة ل
  )٤٠٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/٤/٢٠٠١جلسة تجاري  ٢٦٢/٢٠٠٠الطعن (

مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصـدار التفـسيرات الملزمـة للجهـات الحكوميـة فيمـا                   -٦٠
  . يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين

 بـشأن إلغـاء     ١٩٩١ لـسنة    ١٥لمدنية الخاص بتعمـيم ديـوان المـوظفين         قرار مجلس الخدمة ا    -
  .مقتضى ذلك. صدر عاماً طليقاً من كل قيد. نظام السكن الحكومي ومنح بدل عوضاً عنه

  )٤٠٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/١٠/٢٠٠١جلسة إداري  ٦٨٦/٢٠٠٠الطعن (
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: شـرطه .  الجهـة الحكوميـة التـي يعمـل بهـا           بأعباء وظيفة أخرى في    ندب الموظف للقيام مؤقتاً    -٦١
أال يكون لدرجة أقل من وظيفته األصلية وأال تتجاوز مدة الندب سـنة قابلـة للتجديـد لمـدة ثـالث                     

  . سنوات
بقـرار مـن الجهـة    : كيفيتـه .  بأعباء وظيفة في جهة حكوميـة أخـرى    ندب الموظف للقيام مؤقتاً    -

ن فـي الجهـة التـي يتبعهـا أصـالً حتـى يـسري               المنتدب إليها وموافقة الجهة المختصة بالتعيي     
  .القرار في مواجهتها

  )٥٤٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٥/٣/٢٠٠٢جلسة إداري  ٢٤١/٢٠٠١الطعن (

اختـصاصه بوضـع اللـوائح الماليـة        . مجلس إدارة الهيئة العامـة للتعلـيم التطبيقـي والتـدريب           -٦٢
ـ . وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بهـا       االلتـزام بالقواعـد التـي يـضعها مجلـس          . رطهش

الخدمة المدنية والمختص وحده بإصـدار التفـسيرات الملزمـة فيمـا يتعلـق بتـشريعات الخدمـة                  
المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفـي إقـرار وتعـديل نظـم المرتبـات المعمـول                 

  .بها
لـنص علـى وظيفـة الطـاعن ضـمن          خلو قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتـدريب مـن ا           -

. عـدم االعتـداد بـه     . أثـره . الوظائف المستحق شاغلوها البدل الذي قرره مجلس الخدمة المدنيـة         
. عـدم التـزام الحكـم ذلـك       . أن قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ملـزم لهـا           . علة ذلك 

  .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه
  )٥٤٦ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٨/١١/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٩٨/٢٠٠١الطعن (

عـدم اسـتحداث    . علـة ذلـك   . عدم جواز األخذ بما يخالفـه أو تقييـده        . أثره. وضوح عبارة النص   -٦٣
  .حكم مغاير لمراد المشرع

الحاالت الثالث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجز علـى مرتـب الموظـف أو أيـة مبـالغ                      -
نفقـة محكومـاً بهـا أو أداء مـا يكـون مطلوبـاً              : ماهيتهـا . وظفواجبة األداء للحكومة من الم    

للحكومـة حـق    . للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صـرف لـه بغيـر وجـه حـق                 
  .الخصم في الحالتين األولى والثانية دون سند تنفيذي

. فـي صـيغة عامـة مطلقـة دون تخـصيص          "استرداد ما صرف له بغير وجه حق        "ورود عبارة    -
أنه يجـوز الخـصم مـن راتـب الموظـف مباشـرة ولـو               : مؤدى ذلك . عدم جواز تقييدها  . أثره

مخالفة الحكم ذلـك علـى سـند مـن أن المبـالغ صـرفت للموظـف                . كانت غير متعلقة بوظيفته   
  .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. بصفته دارساً

  )٥٤٦ السادس ص مج القسم الخامس المجلد٢٥/١١/٢٠٠٢جلسة إداري  ٨٥٥/٢٠٠١الطعن (
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كفالـة االسـتقالل والـضمانات لموظفيـه وتجنيـبهم          . هدفـه . إلحاق ديوان المحاسبة بمجلس األمة     -٦٤
  .مظنة التأثير

تخويله الصالحيات التـي تخولهـا القـوانين واللـوائح للـوزير بالنـسبة              . رئيس ديوان المحاسبة   -
ميزانيـة الـديوان وتنظيمـه      إلى موظفي وزارته وله السلطة المخولة لوزير المالية فيمـا يتعلـق ب            

وإدارة أعماله وله اعتماد ترقيـات المـوظفين الفنيـين دون حاجـة إلـى أخـذ موافقـة ديـوان                     
الخدمة المدنية ويرأس لجنة عليا لهـا الـصالحيات التـي تخولهـا القـوانين واللـوائح لمجلـس                   

 الدولـة   الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فـي شـئون التوظيـف بالنـسبة لـسائر مـوظفي                
  .المدنيين

التقيـد  . الزمـه . اختصاص المشرع ديوان المحاسبة بأحكام استثنائية في بعـض شـئون موظفيـه             -
  .بها دون محاجة بما ورد في قانون أو نظام الخدمة المدنية

  )٥٤٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٧/٤/٢٠٠٣جلسة إداري  ٤٩٠/٢٠٠٠الطعن (

اعتبـار الرابطـة    : مقتـضاه . ضده واعتبـاره كـأن لـم يكـن        سحب القرار بإنهاء خدمة المطعون       -٦٥
. اسـتحقاقه الترقيـة   : مـؤداه . علـة ذلـك   . الوظيفية قائمة بكافة آثارها عدا حق الموظف في الراتب        

  . مثال بشأن سحب البلدية للقرار بإنهاء الخدمة
  )٥٤٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٩/١١/٢٠٠٤جلسة إداري  ٣٤/٢٠٠٤، ٣٠ انالطعن(

. قرينـة علـى االسـتقالة الـضمنية    . انقطاع الموظف عن العمل مدة تزيد على خمسة عـشر يومـاً          -٦٦
  .انتفاؤها بثبوت وجود سبب آخر لالنقطاع.  من نظام الخدمة المدنية٨١م . أساس ذلك

 . ١٩٧٣ لسنة ٢تعميم ديوان الموظفين رقم . هإجراءات. التصريح باإلجازات الطبية -

ثبـوت إبالغهـا عـن مرضـها منـذ      . نقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً     إنهاء خدمة الطاعنة ال    -
. اسـتنزال هـذه المـدة مـن فتـرة االنقطـاع           . بداية االنقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع      

صـدور قـرار    : مـؤدي ذلـك   . عدم بلوغ المدة الباقية الحد الالزم العتبارها قرينة على االستقالة         
مسئولية الجهـة اإلداريـة عـن خطئهـا الـذي ترتـب عليـه               : أثره. ونإنهاء الخدمة مخالفاً للقان   

 . ضرر مادي وأدبي يوجب التعويض

  )٥٤٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٠/١٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٦٤/٢٠٠٤الطعن (

الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجيـة أو بأحـد الـذين توفـدهم الجهـات الحكوميـة                   -٦٧
لها الحق في إجازة خاصة بنـصف مرتـب لمرافقـة الـزوج طيلـة               . ثات التمثيلية األخرى في البع  

  .عمله بالخارج وفي احتساب فترة اإلجازة مدة خدمة لها
سـريان أحكامـه علـى الجهـات        .  بشأن الخدمـة المدنيـة     ١٩٧٩ لسنة   ١٥المرسوم بقانون رقم     -
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لـم يـرد بـشأنه نـص        الحكومية والجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قـوانين خاصـة فيمـا              
  .خاص في هذه القوانين عدا العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني

هـي كـل وزارة أو إدارة أو وحـدة          . المقـصود بهـا   . الجهة الحكومية في مفهوم الخدمة المدنية      -
أن الهيئـة   . مـؤدى ذلـك   . إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولـة أو ملحقـة بهـا            

امة لالستثمار هي وحدة إدارية من وحـدات الدولـة الملحقـة بـوزارة الماليـة وأن ميزانيتهـا                الع
 لـسنة   ٢١ملحقة بميزانية الدولة وتعتبر إحدى الجهـات الحكوميـة فـي مفهـوم القـانون رقـم                  

 بنظام السلكين الدبلوماسـي والقنـصلي ولزوجـات المـوظفين العـاملين بأحـد مكاتبهـا                 ١٩٩٢
 .ى إجازة بنصف راتب لمرافقتهمبالخارج الحصول عل

  )٥٤٨ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٢/١١/٢٠٠٥جلسة إداري  ٣٩٧/١٩٩٩الطعن (

عـدم جـواز انتفـاع الموظـف فـي سـنة            . ال تمنح إال بناء على طلب الموظف      . اإلجازة الدورية  -٦٨
ء خدمتـه   واحدة من رصيد إجازاته الدورية بما يزيد على تسعين يومـاً يـصرف لـه عنـد انتهـا                  

مخالفـة الحكـم ذلـك      . ياً بما ال يزيد على تـسعين يومـاً        عن باقي رصيده الذي لم ينتفع به بدالً نقد        
بما أدى إلى حساب مدة اإلجازة التي تتمتع بها المطعون ضـدها بـأكثر مـن الرصـيد المـسموح                    

  .يعيبه. قانوناً
  )٤٩ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٦/١/٢٠٠٧ إداري جلسة ٤٨٩/٢٠٠٥الطعن (

ختيـاره وبـصفة    بإرادتـه وا  إال مجرد رغبة من الموظف فـي تـرك وظيفتـه             ليس   طلب االستقالة  -٦٩
ـ . هي حق مباح له مقيد باعتبارات تتعلق بالمـصلحة العامـة          و نهائية المـشرع فـي تنظيمـه       قوفَّ

  . بين حق الموظف في ترك العمل وبين حسن تسيير المرفق العام
 ى رغبته في تـرك العمـل نهائيـاً باالسـتقالة فـي أداء عملـه            وجوب استمرار الموظف الذي أبد     -

يجب علـى تلـك الجهـة بحـث أمـر االسـتقالة خـالل               . ولهابأن تخطره الجهة اإلدارية بق    إلى  
ـ . ثالثين يوماً من تاريخ تقديمها وإال اعتبرت مقبولة بقوة القـانون           ع الموظـف عـن عملـه       اانقط

 مـن   ٨١أحد الحدين المنـصوص عليهمـا فـي المـادة           بعد تقديم االستقالة مباشرة وبلغ انقطاعه       
نهـاء خدمـة    ال يـستتبع ذلـك إ     .  بحكـم القـانون     مـستقيالً  اعتباره.  الخدمة المدنية   نظام مرسوم

  .١٩٨١ لسنة ٣الموظف تلقائياً وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 
  )٢٥٦ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٣١/٣/٢٠١٠جلسة إداري  ١٧٩/٢٠٠٧الطعن (

تقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سـنة مـن تـاريخ علمـه بهـذه                    -٧٠
 لـسنة  ١٥ ق٢١المـادة  . الحقوق أو خمس سـنوات مـن تـاريخ االسـتحقاق أي المـدتين أقـرب         

مثـال بـشأن    . يعيبـه بمخالفـة القـانون     . مخالفة الحكم هذا النظـر    .  في شأن الخدمة المدنية    ١٩٧٩
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  .لسكنبدل ا
  )٥٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢١/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٧/٢٠٠٩الطعن (

ال تـسري أحكـام قـانون الخدمـة         . تعيين غير الكويتيين ال يكون إال بصفة مؤقتة وبطريق التعاقـد           -٧١
. المدنية ونظام الخدمة المدنية إال فيما لم يرد بـشأنه نـص خـاص فـي العقـود المبرمـة معهـم                     

 المتعاقد يكون في مركز تعاقدي الئحي بمـا مـن شـأنه أن يـستظل بمـا عـساه                    أن: مقتضى ذلك 
أن يرتبه له المركز التنظيمي من حقـوق والتزامـه بمـا تفرضـه عليـه قـوانين التوظيـف مـن                      

عدم استحقاقه ميزة في وظيفته إال إذا توافرت في شـأنه شـروط اسـتحقاقها طبقـاً للعقـد                   . واجبات
  .مثال. نونية المكملةالمبرم معه أو األحكام القا

  )١٤٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠جلسة  اريإد ٤٨٥/٢٠٠٩الطعن (

الوظـائف  . الوظائف التخصصية هي الوظائف الهندسـية التـي يتطلـب لـشغلها مؤهـل جـامعي                -٧٢
المساندة هي وظائف ذات الطابع الهندسـي التـي يتطلـب لـشغلها مؤهـل دون الجـامعي أو دورة                    

  . ٢٠٠١ لسنة ٧ المادة األولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم .تدريبية
لترقية شـاغلي الوظـائف الهندسـية المـساندة علـى مختلـف الـدرجات               % ٢٠تخصيص نسبة    -

: مفـاد ذلـك   . ٢٦/٢٠٠٧المادة األولى مـن قـرار وزيـر الكهربـاء رقـم             . والبرامج باالختيار 
مـساندة المعرفـة بقـرار الخدمـة المدنيـة          قصر هذه النسبة على شاغلي الوظـائف الهندسـية ال         

عدم جواز ترتيب أفـضلية للحاصـلين علـى مؤهـل جـامعي             :  ذلك والزمه  مؤدى. سالف الذكر 
على حساب شاغلي الوظائف المساندة وذلـك عنـد الترقيـة باالختيـار بالنـسبة لـشاغلي هـذه                   

 . القانونمخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بمخالفة. علة ذلك. الوظائف

  )٩٥ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٩/٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢/٢٠١٠الطعن (

. وجوب رجوع القاضي إلى نص القانون وإعماله على واقعة الـدعوى فـي حـدود عبـارة الـنص                   -٧٣
  . علة ذلك. عدم جواز األخذ بما يخالفها أو تقييدها إذا كانت واضحة

 المرتبات المعمـول بهـا فـي الهيئـات والمؤسـسات         اختصاص مجلس الخدمة المدنية بإقرار نظم      -
ولـه عنـد االقتـضاء مراجعـة        . العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة وإقرار تعـديالتها        

 فـي شـأن الخدمـة       ١٩٧٩ لـسنة    ١٥ المرسـوم بقـانون      ٣٨م  . نظم المرتبات في هذه الجهات    
 للوظـائف   ة والمكافـأة التـشجيعي    بـشأن مكافـأة المـستوى الـوظيفي       : مثال. مؤدى ذلك . المدنية

المالية والقانونية التخصصية والوظائف اإلشرافية عليهـا ورأي مجلـس الخدمـة المدنيـة رقمـي                
 .٢٠٠٦ لسنة ٢٧، ٢٠٠٥ لسنة ١١

  )١٢٤ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٦/٢/٢٠١١جلسة  اريإد ١٤٦/٢٠١٠، ١٣٨ انالطعن(
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ة قبل مـضي عـشر سـنوات المتطلبـة بقـرار مجلـس              صدور قرار بالترقية إلى وظيفة مدير إدار       -٧٤
أن . مـؤداه .  فـي شـأن شـروط شـغل الوظـائف اإلشـرافية      ٢٠٠٦ لسنة   ٢٥الخدمة المدنية رقم    

ال أثر الكتمـال مـدة العـشر سـنوات بعـد صـدور القـرار               . القرار قد صدر على خالف القانون     
ـ        . علة ذلك . بمدة ام عليهـا القـرار وقـت صـدوره         أن العبرة باألسباب القانونية والواقعية التـي ق

  .وليس بما استجد من وقائع
عدم توافر شروط الترقية إلى ذات الوظيفة في حـق الطـاعن لعـدم اكتمـال المـدة أيـضاً فـي                       -

علـة  . ال يمنع في أن له مصلحة في الطعن علـى شـغل المطعـون ضـده هـذه الوظيفـة        . شأنه
عـن لـه علـى القـرار فـي الميعـاد            ألنه يأمل في شغلها مستقبالً وألن عـدم إفـساح الط          . ذلك

المقرر قانوناً بحجة انتفاء مصلحته يفوت عليه مستقبالً شـغل هـذه الوظيفـة وتحـصين مركـز                  
. مخالفة الحكم هذا النظـر وقـضاءه بعـدم قبـول الـدعوى النتفـاء المـصلحة                . المطعون ضده 

 .يعيبه ويوجب تمييزه

  )١٨٠ ص٣ ج٣٩والقانون س مجلة القضاء ١٤/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ١٠١/٢٠٠٩الطعن (
   

التظلم من القرارات اإلدارية ترسل جميع أوراقـه إلـي إدارة الفتـوى والتـشريع مـشموالً بـرأي                    -٧٥
إنـشاء إدارة قانونيـة لبلديـة       . مـا يترتـب علـى ذلـك       . الجهة اإلدارية مصدرة القـرار اإلداري     

  .علة ذلك. الكويت ال يغير من وجوب ذلك
  )٧٠٤ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٧/١/١٩٩٩ إداري جلسة ٣٠٠/١٩٩٨الطعن (

إعالن صحف الدعاوى اإلدارية يكون بمقر إدارة الفتوى والتـشريع المنـوط بهـا الحـضور عـن                   -٧٦
التوقيع على صـحف تلـك الـدعاوى والطعـون المرفوعـة عـن األحكـام                . الحكومة للدفاع عنها  

تبـاع دون مـا عـداها مـن أحكـام           األحكام الواردة في شأن ذلك هـي الواجبـة اإل         . الصادرة فيها 
  . أساس ذلك. سابقة العتبارها منسوخة بمقتضى تلك األحكام الجديدة

ال يرجع إلى أحكـام القـانون العـام أو غيـره إال فيمـا فـات القـانون                   . أثره.  قيام تشريع خاص   -
  .الخاص علة ذلك

  )٧٠٤ ص مج القسم الرابع المجلد الخامس٢٨/٦/١٩٩٩ إداري جلسة ٤٠٧/١٩٩٨الطعن (

 شـأن دعـم العمالـة الوطنيـة وتـشجيعها           فـي  ٢٠٠٠ لـسنة    ١٩ من القانون    ٣مفاد نص المادة     -٧٧
 الجهـات الحكوميـة بـالحق       فـي  الجهـات الحكوميـة أن شـرط االحتفـاظ للموظـف             فيللعمل  

 لـسنة   ١٩ تقاضى عالوة اجتماعية أكثر من خمسة أوالد بعـد صـدور القـانون رقـم                 فيالمكتسب  
وأن يكـون الولـد     ،   تـاريخ صـدور القـانون      ١٠/٥/٢٠٠٠ فياً بالخدمة   أن يكون موجود  : ٢٠٠٠

انقطـاع العالقـة الوظيفيـة وانتهـاء خدمتـه          . مولوداً قبل هذا التاريخ وصرفت عنه العالوة بالفعل       
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. إليـه  المـشار    ١٩/٢٠٠٠ مـن القـانون      ٣عدم خضوعه لـنص المـادة       . إليهقبل التاريخ المشار    
  .مثال.  تطبيق القانونفيخطأ . ن فيه هذا النظرمخالفة الحكم المطعو. أساس ذلك

  )١٧٢ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٣/١١/٢٠٠٧ جلسة إداري ١٦١/٢٠٠٦الطعن (

 تقاضـى عـالوة أوالد   فـي  الجهـات الحكوميـة   فـي يشترط لالحتفاظ بميزة اسـتمرار الموظـف     -٧٨
وظـف بخدمـة     وجـود الم   ٢٠٠٠ لـسنة    ١٩زيادة عن الحد األقصى بعد صـدور القـانون رقـم            

وأن يكـون األوالد مولـودين قبـل التـاريخ المـشار إليـه              . ١٠/٥/٢٠٠٠ فـي الجهة الحكوميـة    
تخلـف أحـد الـشرطين ال يحـق معـه للموظـف التمـسك بـالحق                 . وصرفت العالوة عنهم فعالً   

 االحتفاظ بما يزيد عن الحد األقصى للعالوة فيمـا لـو عـين بالجهـة الحكوميـة بعـد                    فيالمكتسب  
غيـر  .  هـذا الـشأن    فـي  عليـه    النعـي .  الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر        التزام .١٠/٥/٢٠٠٠

  .مثال. صحيح
  )١٧٦ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٣/١١/٢٠٠٧ جلسة إداري ٢٦٠/٢٠٠٦الطعن (

فـي   مجموعة الوظـائف العامـة متـى اسـتوفت           في انتهت خدمته    الذيجواز إعادة تعيين الموظف      -٧٩
 كـان يـشغلها مـن قبـل وبـذات           التي ذات الدرجة    في سواء كان ذلك     شأنه الشروط المقررة قانوناً   

  .  درجة أعلى من درجته السابقةفيمرتبه أو كان ذلك بمرتب أكبر أو 
عدم جواز أن تتدنى حقوق الموظف ومستحقاته عما بلغه مـن قبـل سـواء بالنـسبة إلـى درجتـه                      -

  . إعادة تعيينه وظيفته السابقة لدىفيالوظيفية وما كان يتقاضاه من راتب 
استخالص الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان يعمـل بـوزارة الـصحة ويتقاضـى عـالوة                   -

أوالد عن أوالده األحد عشر وانتهت خدمته باالستقالة ثم ُأعيـد تعيينـه بـوزارة التربيـة اعتبـاراً                   
 فـي  ٢٠٠٠ لـسنة    ١٩ وكان أبناؤه جميعاً قد ولدوا قبل صـدور القـانون رقـم              ١٠/٦/٢٠٠٠من  

اكتـساب المطعـون    : أثـره .  الجهـات الحكوميـة    فـي شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل       
 ال يجوز المـساس بـه واسـتحقاقه عـالوة أوالده األحـد عـشر باعتبارهـا                  قانونياًضده مركزاً   

  .أساس ذلك.  كان يتقاضاه من قبل بوزارة الصحةالذيجزءاً من راتبه 
  )٢٢٨ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١١/٢٠٠٧ة  إداري جلس١٠٧٥/٢٠٠٥الطعن (

عـدم جـواز    . أثـره . إسناد اختصاص معين إلي سلطة من السلطات اإلداريـة بمقتـضى القـانون             -٨٠
أن مباشرة االختصاص يكـون واجبـاً عليهـا ولـيس حقـاً             : علة ذلك . النزول عنه أو التفويض فيه    

فـي هـذه الحالـة يجـب أن         . القانون ذلـك  يجوز استثناء التفويض في االختصاص متى أجاز        . لها
  . اليجوز افتراضه ضمناً. يكون التفويض محدداً وليس كلياً وواضحاً ال لبس فيه

. إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيـق اليكـون إال بقـرار مـن الـوزير                  -
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بـصدور قـرار    عدم جواز ممارسة وكيل الـوزارة أو الوكيـل المـساعد هـذا االختـصاص إال                 
  . كتابي صريح من الوزير وفى الحدود التي يقررها وفقاً لصالح العمل

أنه يجب أال يتخطـى التفـويض فـي االختـصاص هـذا             : معناه. جواز التفويض للمستوى األدنى    -
وجـوب أن يـتم فـي حـدود المـستوى األدنـى       . المستوى إلى مستويات أدنى منه إلى ماال نهاية     

  .مثال. مباشرة
  )٣٠ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٨/١/٢٠٠٨ إداري جلسة ٢٣٨/٢٠٠٦الطعن (

ال تـسري أحكـام قـانون الخدمـة         . تعيين غير الكويتيين ال يكون إال بصفة مؤقتة وبطريق التعاقـد           -٨١
. المدنية ونظام الخدمة المدنية إال فيما لم يرد بـشأنه نـص خـاص فـي العقـود المبرمـة معهـم                     

في مركز تعاقدي الئحي بمـا مـن شـأنه أن يـستظل بمـا عـساه                 أن المتعاقد يكون    : مقتضى ذلك 
أن يرتبه له المركز التنظيمي من حقـوق والتزامـه بمـا تفرضـه عليـه قـوانين التوظيـف مـن                      

عدم استحقاقه ميزة في وظيفته إال إذا توافرت في شـأنه شـروط اسـتحقاقها طبقـاً للعقـد                   . واجبات
  .مثال. المبرم معه أو األحكام القانونية المكملة

  )١٤٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠جلسة   إداري٤٨٥/٢٠٠٩الطعن (

  

   الدعوى اإلداريةمسائلفي 

القواعد اإلجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنهـا إجـراءات رفـع الـدعوى ونظرهـا أمـام                   -٨٢
 تقـام فيـه     خـضوعها لقـانون البلـد الـذي       . المحاكم والمسائل التي تعترض سير الخصومة فيهـا       

. الدعوى أو تُباشر فيه اإلجراءات وينطبق عليهـا قـانون القاضـي الـذي يعـرض عليـه النـزاع                   
  .علة ذلك

 ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٦ المعـدل بالقـانون      ١٩٨٠ لـسنة    ٣٨ قانون المرافعات المدنية والتجاريـة رقـم         -
ـ               ي العـام  فيما نظمه بصدد نظر الدعوى والمسائل التي تعترض السير فيهـا هـو القـانون اإلجرائ

 ٢٠التزام المـادة الخامـسة عـشر مـن المرسـوم بالقـانون              . فيما لم يرد به نص إجرائي خاص      
 ٦١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكليـة لنظـر المنازعـات اإلداريـة والمعـدل بالقـانون                 ١٩٨١لسنة  
وجوب الرجوع إلى القانون اإلجرائـي العـام الـذي يـنظم ذلـك وهـو                .  هذا األصل  ١٩٨٢لسنة  

صـحيح فـي    . التـزام الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر           . مرافعات المدنية والتجارية  قانون ال 
ال ينال من ذلك  ما أثاره الطـاعن مـن أن القـضاء اإلداري المقـارن درج علـى عـدم           . القانون

أن القـضاء الكـويتي اسـتقر منـذ إنـشائه علـى             : علة ذلك . األخذ بنظام شطب الدعوى اإلدارية    
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فعات المدنيـة والتجاريـة الخاصـة بالمـسائل التـي تعتـرض سـير               تطبيق نصوص قانون المرا   
  .من مرسوم إنشاء الدائرة اإلدارية) ١٥(الخصومة وفقاً لصريح نص المادة 

  )١٨٤ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٨/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٤١/٢٠٠٧، ٢٢٢الطعنان (
  .)الدعوى اإلدارية(دعوى : وراجع

  

  في مسائل العسكريين

عـدم سـريانها علـى العـسكريين مـن رجـال الجـيش والـشرطة                . قانون الخدمة المدنية  أحكام   -٨٣
 . والحرس الوطني

سـريان  . ال يكـون إال بـصفة مؤقتـة وبطريـق التعاقـد           . تعيين غير الكويتيين في وظائف الجيش      -
 بشأن الجيش وتعديالته عليهم فيما لـم يـرد بـشأنه نـص خـاص                ١٩٦٧ لسنة   ٣٢أحكام القانون   

  .د المبرمة معهمفي العقو
  )٢٨٢ القسم الخامس المجلد التاسع ص٣٠/٥/٢٠٠٥جلسة   إداري٩٥٩/٢٠٠٤، ٩٥٥الطعنان (

االلتحـاق بــالجيش يكـون عــن طريـق الخدمــة العـسكرية أو التطــوع أو التعيـين بالــشروط       -٨٤
  .واألوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية

ش وفقـاً ألنظمتـه     يالجندية مسلكاً له ووقـع عقـد تطـوع بـالج          المتطوع هو كل كويتي اتخذ من        -
  .وقوانينه

  . ماهيته.عقد تطوع الكويتي -
 ٣٢تـسري علـيهم أحكـام القـانون رقـم           . تعيين الكويتيين المتطوعين يكون عن طريق التعاقـد        -

 واألحكام الواردة بصيغ العقود الصادرة وفق قـرار وزيـر الـدفاع الـساري وقـت                 ١٩٦٧لسنة  
  . أساس ذلك. التطوع

اختصاص الدائرة اإلدارية بنظر المنازعات الناشئة بين الجهـة اإلداريـة والمتعاقـد اآلخـر فـي                  -
  .لها والية القضاء الكامل. عموم العقود اإلدارية

عقـد إداري يتـولي بمقتـضاه الموظـف تحـت إشـراف جهـة اإلدارة القيـام                  : عقد التوظـف   -
عدد من الحقـوق ويكـون فـي مركـز تعاقـدي            بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على       

مخالفـة الحكـم    . والئحي وتنبسط على هـذا العقـد رقابـة القـضاء اإلداري إلغـاء وتعويـضاً               
مخالفـة  . المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعـدم اختـصاص المحكمـة والئيـاً بنظـر الـدعوى                

 .للقانون توجب تمييزه

  )١٣٠ ص١ ج٣٨ضاء والقانون س مجلة الق٩/٢/٢٠١٠ إداري جلسة ٣٦٥/٢٠٠٧الطعن (
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   التدريس بالجامعاتاتفي مسائل التعليم العالي وهيئ

عدم الرجوع إلى أحكـام القـانون العـام إال فيمـا لـم ينظمـه القـانون                  . أثره. وجود قانون خاص   -٨٥
أن القاعدة القانونية الخاصة ال تلغـي القواعـد العامـة بـل تـستثنى               . علة ذلك . الخاص من أحكام  

  . هما يعمالن معاً كل في نطاقهمنها ويظل كال
إباحة التشريع الخاص بالتعليم العالي ألعضاء هيئـة التـدريس بالجامعـة ومعيـديها ممـن عينـوا                   -

بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية االحتفاظ بآخر مرتـب كـانوا يتقاضـونه فـي وظـائفهم                 
جامعـة مـع مـنحهم إحـدى        السابقة ولو كان يزيد عن مربوط الوظيفـة التـي يعينـون فيهـا بال              

 وهـو تـشريع عـام يقـضي         ١٩٨٤ لـسنة    ٦عالوتها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم        
بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليهـا وبغـض النظـر عـن مرتبـه                  

 .علـة ذلـك   . وجوب اتباع الحكم الـوارد فـي التـشريع الخـاص          . الزمه. في الكادر المنقول منه   
  .حتى ال يفوت الغرض الذي من أجله تم وضعه

  )٢٨٢ القسم الخامس المجلد التاسع ص٣/١١/٢٠٠٣جلسة   إداري٧٥/٢٠٠٢الطعن (

  موظفين الفنيين بديوان المحاسبةفي مسائل ال

عدم الرجوع إلى أحكام القانون العـام إال فيمـا فـات القـانون الخــاص                . أثره. قيام قانون خاص   -٨٦
عدم جواز إهدار الخاص إلعمال العام لمنافـاة ذلـك للغـرض الـذي وضـع                . علة ذلك . من أحكام 

  .من أجله القانون الخاص
  .تحقيق رقابة فعالة على األموال العامة: غايته. إنشاء ديوان المحاسبة -
كفالـة االسـتقالل والـضمانات لموظفيـه وتجنيـبهم          . هدفـه . إلحاق ديوان المحاسبة بمجلس األمة     -

  .مظنة التأثير
تخويله الصالحيات التي تخولها القـوانين واللـوائح للـوزير بالنـسبة إلـى              . يس ديوان المحاسبة  رئ -

موظفي وزارته وله السلطة المخولة لـوزير الماليـة فيمـا يتعلـق بميزانيـة الـديوان وتنظيمـه                   
وإدارة أعماله وله اعتماد ترقيات الموظفين الفنيين دون حاجة إلـى أخـذ موافقـة ديـوان الخدمـة                   

دنية ويرأس لجنة عليا لها الـصالحيات التـي تخولهـا القـوانين واللـوائح لمجلـس الخدمـة                   الم
  .المدنية وديوان الخدمة المدنية في شئون التوظيف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين

التقيـد بهـا    . الزمـه .  المشرع ديوان المحاسبة بأحكام استثنائية في بعـض شـئون موظفيـه             خص -
  . ورد في قانون أو نظام الخدمة المدنيةدون محاجة بما

  )٣٠١ القسم الخامس المجلد التاسع ص٧/٤/٢٠٠٣جلسة   إداري٤٩٠/٢٠٠٢الطعن (
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قرر لهـم المـشرع تنظيمـاً قانونيـاً خاصـاً يـشمل أوضـاع               . الموظفون الفنيون بديوان المحاسبة    -٨٧
تـضمنتها الـشريعة    عـدم سـريان األحكـام التـي         . مؤدى ذلـك  . تعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم   

 مكـرر  ١٥العامة وانتظمتها قـوانين شـئون العـاملين المـدنيين بالدولـة علـيهم ومنهـا المـادة               
 ١٩٧٩ لـسنة    ١٥ بتعـديل بعـض أحكـام القـانون          ١٩٨٩ لسنة   ٢المضافة بالمرسوم بالقانون رقم     

لفنيـين فـي   أن هـؤالء ا . علـة ذلـك  . في شأن الخدمة المدنية فيما تضمنته من مدة التعيين والتجديد      
مركز قانوني ال ينكفل إال بديمومة العالقة الوظيفية إذ في شـأن تأقيـت مـدة التعيـين النيـل مـن                      
استقالل الديوان وإخضاع موظفيه الفنيين ألهـواء التجديـد ويـضحى عـدم التجديـد لهـم عـزالً                   

ه ويمـس   مقنعاً وهو ما يتناقض مع ما قرره الدستور وقانون ديوان المحاسـبة مـن كفالـة اسـتقالل                 
 . بحيدته ويتعارض مع األسس واألغراض التي أنشئ من أجلها

 والـذي لـه االختـصاص بإصـدار تفـسيرات ملزمـة             -صدور تفسير من مجلس الخدمة المدنيـة       -
 فـي شـأن     ١٩٧٩ لـسنة    ١٥ مكرر مـن المرسـوم بقـانون رقـم           ١٥ للمادة   -للجهات اإلدارية 

ألخيـرة منهـا علـى تجديـد التعيـين فـي وظـائف              الخدمة المدنية بما يفيد انطباق أحكام الفقرة ا       
انطـواؤه علـى تعـديل ألحكـام قـانون ديـوان            . الوكالء والوكالء المساعدين بديوان المحاسـبة     

المحاسبة بغير األداة المقررة وتجاوز وظيفة التفسير إلى وظيفـة التـشريع بمـا يخـل بـضوابط                  
باسـتقالل ديـوان المحاسـبة      السلطة وقواعد االختصاص ويمس بمبدأ الفـصل بـين الـسلطات و           

  .ويثير شبهة عدم دستورية هذا القرار
  )٣٠١ القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٦/٩/٢٠٠٥جلسة   إداري٥٢٩/٢٠٠٤الطعن (

  

  رية بالسجل التجاريفي مسائل قيد الشركات التجا

ت ن هـو إرفـاق صـاحب الـشأن مـستندا        ية باتخاذ مسلك مع   يتطلب القانون الذي يلزم الجهة اإلدار      -٨٨
أال : ثـره أ. داريـة لـه بوجـوب تقـديمها    إلعدم تقديمه لهذه المستندات رغم إخطار الجهـة ا       . معينة

  . وينتفي في حقها المسلك السلبيجراءتخاذ اإلاتكون الجهة اإلدارية ملزمة ب
 بنظام السجل التجـاري البيانـات الواجـب إثباتهـا عنـد قيـد               ١٩٥٩ لسنة   ١تحديد المرسوم رقم     -

أال يتم القيـد أو تعـديل بياناتـه إال إذا كـان مـستوفياً للـشروط                 : شرط ذلك . ريةالشركات التجا 
 الـذي بمقتـضاه يكتمـل       بمـن بينهـا تـوافر النـصا       . التي يحددها المرسوم والئحته التنفيذيـة     
 ١٥٦،  ١٥٥لـشركة صـحة اجتماعهـا وفقـاً للمـادتين           لللجمعية العمومية العادية أو غير العادية       

  . ١٩٦٠ لسنة ١٥رقم ق الشركات التجارية 
 اعتبار الحكم المطعون فيه تريـث الجهـة اإلداريـة فـي إجـراء القيـد حتـى اسـتيفاء البيانـات                  -
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المطلوبة بمثابة قرار سلبي باالمتناع عن القيد وإعراضه عن بحث مـا اسـتجد مـن تغييـر فـي                    
 أن  أوضاع مجلس اإلدارة المطلوب إثباته في حين أنـه قـد اسـتجد واقـع جديـد ترتـب عليـه                    

  .يعيبه ويوجب تمييزه. أصبح قيد بيانات هذه الجمعية وال محل له
  )١٠١ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١/٢٠٠٩ إداري جلسة ٣٣٨/٢٠٠٧، ٣٠٥الطعنان (

  

  في مسائل التأمينات االجتماعية

يهـا  ينهض التزاماً علـى الجهـة التـي تقـرر عل          . الحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقه قانوناً        -٨٩
  . مترتباً في ذمتها بقوة القانون

 اعتبار فقد الجنسية الكويتية سبباً قائماً بذاتـه لـسقوط المعـاش بقطـع النظـر عـن أسـباب فقـد                       -
مخالفـة هـذا    . ١٩٧٦ لـسنة    ٦١ من قـانون التأمينـات االجتماعيـة رقـم           ١٠٤المادة  . الجنسية

  .مثال. يعيب الحكم ويوجب تمييزه. النظر
  )٢٥٢ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٣/٢٠١٠داري جلسة  إ٢٧٨/٢٠٠٧الطعن (

التسجيل طبقاً ألحكام البابين الثالث والخامس من قـانون التأمينـات االجتماعيـة تتـواله المؤسـسة                  -٩٠
االسـتفادة مـن أحكـام    . علـة ذلـك  . تقيدها في ذلك بأحكام هذا القانون   . العامة للتأمينات االجتماعية  

دور المؤسـسة فـي هـذه       . تحكمه القواعد والشروط التـي يحـددها القـانون        البابين المشار إليهما    
الحالة يقف عند حد التحقـق منهـا فـي ضـوء الوقـائع والمـستندات التـي يقـدمها ذوو الـشأن                       

قرارهـا الـصادر فـي هـذا الـشأن ال        . للتسجيل دون أن يكون لها أي سلطة تقديرية حيـال ذلـك           
  . المؤمن عليه من القانون مباشرةيعدو أن يكون محض تقرير للحق ويستمده 

من سـلطة محكمـة الموضـوع مـادام استخالصـها           .  استخالص قيام عالقة العمل أو انتفاء قيامها       -
  .مثال. للمحكمة سلطة تقدير المستندات المقدمة إليها والموازنة بينها. سائغاً

  )١٢٧ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٩/٥/٢٠١٠ إداري جلسة ١٧١/٢٠٠٧الطعن (

  في مسائل الضرائب

 في شأن دعـم العمالـة الوطنيـة وتـشجيعها للعمـل فـي               ٢٠٠٠ لسنة   ١٩ ق   ١٢في المادة   النص   -٩١
مـن صـافي األربـاح الـسنوية علـى الـشركات            % ٢,٥بفرض ضـريبة    الجهات غير الحكومية    

عـدم خـضوع الـشركة للـضريبة إال         : مفـاده . الكويتية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية      
إدراجهـا بـسوق الكويـت      ب مركـز القـانوني الـذي تطلبـه الـنص          تاريخ اكتمال عناصـر ال     من
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التـزام الحكـم    . ال يصح مطالبتهـا بهـذه الـضريبة قبـل تحقـق هـذا الـشرط               . لألوراق المالية 
  .على غير أساس. النعي عليه. صحيح في القانون. المطعون فيه هذا النظر

  )٢٠٧ ص١ ج٣٩لة القضاء والقانون س مج٢/٣/٢٠١١ إداري جلسة ١٨٢/٢٠٠٩الطعن (

  اإلدارة العامة للتحقيقاتفي مسائل 

  .وجوب رجوع القاضي إلى النص القانوني الذي يحكم النزاع في الدعوى -٩٢
عدم جواز األخـذ بمـا يخالفهـا أو تقييـدها أو الزيـادة عليهـا            .  النصوص القانونية واضحة الداللة    -

  . داث حكم جديد مغاير لقصد الشارععدم استح. علة ذلك. أو الخروج على حكمها
تنظيم شئونهم الوظيفيـة مـن تعيـين وترقيـة وتحقيـق وتأديـب              .  أعضاء اإلدارة العامة للتحقيقات    -

اسـتحداث المـشرع فـي المـادة        . ٢٠٠٢ لـسنة    ٤ والمرسوم رقم    ٢٠٠١ لسنة   ٥٣بالقانون رقم   
 نحـو مغـاير لتلـك التـي         الثانية من القانون األول مسميات جديدة لوظـائف هـذه اإلدارة علـى            

مقتـضاه  . وردت في نظامهم الوظيفي الـسابق ونقلهـم إلـى الوظـائف الجديـدة المعادلـة لهـا                 
احتفاظهم بأقدميتهم في وظائفهم المنقـولين لهـا وتقاضـيهم راتـب الوظيفـة المنقـولين إليهـا أو            

  . الراتب األساسي الذي كان يتقاضاه أي منهم عند العمل بالقانون أيهما أكبر
إحالة القانون فيهـا إلـى قـرار يـصدر مـن          .  تحديد ضوابط إجراء التعادل والنقل للوظائف الجديدة       -

  .وزير الداخلية
  )٢٠٩ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٦/٢٠١١ إداري جلسة ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (

  في مسائل قوة الشرطة
عبـارة الـنص    الرجوع إلى النص القانوني الـذي ينطبـق علـى واقعـات الـدعوى فـي حـدود                    -٩٣

  .علة ذلك. عدم جواز األخذ بما يخالفها أو تقييدها. وجوبي على القاضي. الواضحة
 تحديد مفهوم الراتب الذي تحتسب علـى أساسـه مكافـأة نهايـة الخدمـة للمتطـوعين مـن قـوة                      -

  .معياره. الشرطة
 بـشأن نظـام قـوة الـشرطة علـى انطبـاق أحكـام قـانون                 ١٩٦٨ لـسنة    ٢٣ النص في القانون     -

ومعاشات ومكافآت التقاعد للعـسكريين الخاضـعين لهـذا القـانون مـن الكـويتيين دون غيـرهم                
. عـدم سـريانه علـى غيـر الكـويتي           . مـؤداه . عند تسوية حقوقهم التقاعدية بعد انتهاء خدمتهم      

مخالفـة  . علـة ذلـك   . عدم جواز التمسك بقرار دول مجلس التعاون الخليجي في شـأن المـساواة            
  .تمييزهالحكم ذلك توجب 

  )٢١٦ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١٢/٢٠١١ إداري جلسة ١٤/٢٠٠٩، ١٠الطعنان (
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  -:ةأنواع من القرارات اإلداري -

  . القرار اإلداري اإليجابي والقرار السلبي-١
  . القرار اإلداري المنشئ والقرار التنفيذي-٢
  .تمر القرار اإلداري المس-٣
  .اإللغاءالطعن قبل  الذي ال ي اإلداري القرار-٤
  . بعيب بسيط القرار اإلداري المشوب-٥
  . القرار اإلداري الفردي-٦
  . القرار اإلداري التنظيمي-٧
  . الطبيعة الجزائية ذوداري اإل القرار-٨
  . القرار اإلداري الصادر بطريق التمرير-٩

  .المؤهالت الدراسيةدلة معا في شأن  القرار اإلداري-١٠
  . في شأن البعثات القرار اإلداري-١١
  . في شأن نزع الملكية والتخصيص واالنتفاع القرار اإلداري-١٢
  . الصادر من الجهات ذات االختصاص القضائي القرار اإلداري-١٣
  .-:بالموظف العامالقرارات الخاصة  -١٤
 . في شأن ترقية الموظف-

 .الموظف في شأن إجازات -

 . في شأن ندب الموظف-

 . في شأن تأديب الموظف-

  . في شأن الوقف االحتياطي للموظف العام-
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 . في شأن النقل-

 . في شأن العالوات-

 . في شأن بدل السكن-

 .تقاضي الراتب في شأن -

 .في شأن طلبات رجال القضاءالقرار اإلداري  -

  . القرار اإلداري الضريبي-
  . بشأن الصحف اإلداري الصادر القرار-
  .يةرار اإلداري في شأن األعمال الفن الق-
  . اإلداري في مجال أعمال المباني القرار-
  . القرارات الصادرة من لجنة سوق الكويت لألوراق المالية-
  . رقابة القرار اإلداري-
  . الرقابة القضائية للقرار اإلداري-
  

  

  دارياإلقرار ال -٣

  -:وشروطه القرار اإلداري وأركانه تعريف -

اإلقرار والتعهد الذي يحرره صاحب العمـل علـى نمـوذج وزارة الـشئون االجتماعيـة والعمـل                   -٩٤
طلـب الحكـم    . عـدم تـدخل اإلدارة فـي تحريـره        . إلقامة العامل ال يتم إال بمناسبة عالقة العمـل        

 تأويـل ممـا يتـصل بأعمـال         بإلغائه ال يتضمن تعرضاً لقرار إداري بإلغـاء أو إيقـاف تنفيـذ أو             
  .أثر ذلك. السيادة

  )٤٥٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٠/١٢/١٩٧٩جلسة تجاري  ٨/١٩٧٩الطعن (

  . ال ينال من استكمال مقوماته وعناصره. التظلم منه. معناه. القرار اإلداري -٩٥
 .قرار إداري. تقرير كفاية الموظف من تاريخ اعتماد لجنة شئون الموظفين له -

  )٤٥٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص١/٦/١٩٨٣جلسة تجاري  ١٦٨/١٩٨٢لطعن ا(
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التعرض له باإللغاء أو وقف التنفيذ أو التأويـل يخـرج عـن نطـاق واليـة                 . معناه. القرار اإلداري  -٩٦
مطالبـة الطاعنـة   . ١٩٥٩ لـسنة  ١٩ من المرسـوم األميـري رقـم       ٢المحاكم في ظل نص المادة      
تخـتص بـه المحـاكم      .  البيت الحكومي المخصص لهـا لتحـضنهم فيـه         بأن تسكن مع أوالدها في    

  .وال يعد تعرضاً لقرار إداري
  )٤٥٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٦/١/١٩٨٤جلسة تجاري  ١٠/١٩٨٣الطعن (

  .معنى السبب والمحل في القرار اإلداري -٩٧
 .ضع لرقابة القضاءإذا ذكرت أسباباً لقرارها فإنها تخ. اإلدارة ال تلتزم بتسبيب قرارها -

 .متى تتحقق. استقالة الموظف الضمنية -

. ركن السبب في قرار إنهاء الخدمة في حالة االسـتقالة الـضمنية هـو إرادة الموظـف الـضمنية                   -
 .انعدام القرار اإلداري بإنهاء خدمته. أثره. ثبوت انتفاء هذه اإلرادة

  )٤٥٧مجلد الثاني ص مج القسم األول ال٢٦/١٢/١٩٨٤جلسة تجاري  ٦٧/١٩٨٤الطعن (

صـدور قـرار وزيـر      : مثـال . افتراض سالمته ما لم يقم دليل على عكـس ذلـك          . القرار اإلداري  -٩٨
القـضاء  . الصحة بتشكيل لجنة التراخيص الطبية ثم صدور قرار الحق بـضم عـضو آخـر إليهـا                

تعييب قرار اللجنة التي تضم هذا لعـضو باالنعـدام واغتـصاب الـسلطة لوجـود هـذا العـضو                    ب
  .مخالفة للقانون.  تشكيلهاضمن

  )٤٥٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٨/٥/١٩٨٥جلسة تجاري  ٢١٣/١٩٨٤الطعن (

  .تعريفه. القرار اإلداري -٩٩
  )٤٥٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٥/٦/١٩٨٥جلسة تجاري  ٢٠٥/١٩٨٤الطعن (

التعامـل فيهـا    .  للدولـة  القسائم الصناعية المملوكة للدولة ليست ماالً عاماً بل هـي مـال خـاص              -١٠٠
القـرار  . العقود التـي تبـرم بـشأنها ال تعتبـر عقـوداً إداريـة             . يخضع ألحكام القانون الخاص   

أي نـزاع يثـور بـشأن       . الصادر من البلدية بحسبها من المخصصة لـه ال يعـد قـراراً إداريـاً              
جاريـة  التخصيص أو السحب ال يدخل في اختصاص الـدائرة اإلداريـة بـل تخـتص الـدائرة الت                 

  .به
  )٤٥٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٨٥جلسة تجاري  ٥٧/١٩٨٥الطعن (

  .مثال على قرار معدوم. وانعدامه. ماهيته. القرار اإلداري -١٠١
خدمة الموظف ال تنتهـي فـي حالـة هـذه االسـتقالة تلقائيـاً          . ماهيتها. استقالة الموظف الضمنية   -

. ن شاءت اعتبرتـه مـستقيالً وإن شـاءت إعادتـه لعملـه            وبقوة القانون بل هي رخصة لإلدارة إ      
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 .علة ذلك. إذا تنازلت عن اعتباره مستقيالً فال يجوز لها العدول عن هذا التنازل

 . تلحقه حصانة وال يزول عيبه بفوات ميعاد الطعن فيهالقرار اإلداري المعدوم ال -

  )٤٤٢د الثالث ص مج القسم الثاني المجل٢١/٥/١٩٨٦جلسة تجاري  ٢١٣/١٩٨٥الطعن (

تضمن تقريـر رئيـسه المباشـر مظـاهر االمتيـاز           . شرطه. تقييم كفاءة الموظف امتيازاً وضعفاً     -١٠٢
أو عالمات الضعف ويستطلع رأي من يليه في المسؤولية عنـه ثـم يرسـله إلـى لجنـة شـؤون                     

وجوب بيان األسباب بطلب تقريـر الـرئيس المباشـر دون إحالـة األوراق أو وثـائق                 . الموظفين
  .علة ذلك. رىأخ

  )٤٤٢ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤/٢/١٩٨٦٧جلسة تجاري  ١٢٩/١٩٨٦الطعن (

  .ماهيته. السبب كركن في القرار اإلداري -١٠٣
  )٤٤٢ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤/١٢/١٩٨٨جلسة تجاري  ١١٥/١٩٨٨الطعن (

ـ           . قرار قبول االستقالة   -١٠٤ ة الوظـائف القياديـة     ممن يصدر إذا كان الموظـف مـن شـاغلي مجموع
وجـوب  .  ق الخدمـة المدنيـة وتفـسيرها التـشريعي         ٦/٢م. وممن بالنسبة لغيرها من الوظـائف     

صدور قرار قبول االستقالة من الشخص العـام المحـدد بـالنص أو ممـن فوضـه فـي حـدود                     
  .التفويض

 لـزوم بقـاء  . مـؤدى ذلـك   .  طلب االستقالة هو ركن السبب في القـرار اإلداري الـصادر بهـا             -
 .الطلب قائماً حتى صدور هذا القرار

  )٤٤٢ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٦/٤/١٩٨٩جلسة تجاري  ٢١٣/١٩٨٨الطعن (

  .مخالفته للقانون يجرده من صفته اإلداري. القرار اإلداري -١٠٥
وجوب أن يقـوم علـى حالـة واقعيـة أو قانونيـة           .  السبب ركن من أركان انعقاد القرار اإلداري       -

 .رة على التدخل إلحداث أثر قانوني ابتغاء الصالح العامتحمل اإلدا

ذكر أسباب له يدخلـه نطـاق الرقابـة القانونيـة للقـضاء             . غير الزم . سبب القرار اإلداري   بيان   -
اإلداري للتحقق من مشروعية السبب دون أن تمتـد إلـى نطـاق المالءمـة التـي تملكـه جهـة                     

 .اإلدارة

  )٤٤٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٩/١٠/١٩٨٩جلسة تجاري  ١٦٩/١٩٨٩الطعن (

القـرار  سـبب   خـضوع   . ماهيتـه . الـسبب . القرار اإلداري يجب أن يقوم علـى سـبب يبـرره           -١٠٦
انحـراف القـرار اإلداري عـن الـضوابط         . اإلداري الذي تذكره اإلدارة لرقابة القـضاء اإلداري       

. ستخالصـاً غيـر سـائغ     المرسومة أو استناده على وقائع غير صـحيحة أو استخالصـه منهـا ا             
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  .وصم القرار بعيب  مخالفة القانون. أثره
  )٤٤٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٤/٨/١٩٩٠جلسة تجاري  ٢٦١/١٩٨٩الطعن (

القـرار التنفيـذي الـذي اليخـضع      . مـايكفى حتـى يـستوفى مقوماتـه       . ماهيته. القرار اإلداري  -١٠٧
  .المنفذ لقرار سابق عليه. ماهيته. لقضاء اإللغاء

  )٤٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٣/١/١٩٩٢جلسة تجاري  ٢٣٤/١٩٩٠الطعن (

  .ماهيته. سبب القرار اإلداري -١٠٨
األصل هو عدم التـزام اإلدارة بتـسبيب قراراتهـا اإلداريـة لكنهـا إذا مـاذكرت أسـباباً لهـا                       -

  .خضعت في ذلك لرقابة القضاء اإلداري للتحقق من مطابقتها للقانون
  . ذلكإثباتمن يدعى العكس عليه عبء . يام القرار اإلداري على سبب مشروع افتراض ق -

  )٤٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٩/١/١٩٩٢جلسة تجاري  ٣٠١/١٩٩١الطعن (

أن يكون مـستحقاً لمعـاش تقاعـدي فيمـا لـو انتهـت              . شرطه. قرار إحالة الموظف إلى التقاعد     -١٠٩
  .مخالفة القرار للقانون. أثره. تخلف هذا الشرط، خدمته باالستقالة وقت هذه اإلحالة 

  )٤٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٩/١/١٩٩٢جلسة تجاري  ٣٠١/١٩٩١الطعن (

  .المقصود به. القرار اإلداري -١١٠
  )٤٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٩/٣/١٩٩٢جلسة تجاري  ٢٣٣/١٩٩٠الطعن (

صـيرورته مجـرد    . أثـره .  مـن صـفته كقـرار إداري       تجرده. تعريفه وأركانه . القرار اإلداري  -١١١
  .عمل مادي يصبح مجرد عقبة مادية غير جدير بالحماية

 ال ينحـدر بـه إلـى االنعـدام طالمـا أنـه لـيس        الـذي القرار اإلداري الباطل لمخالفته القانون    -
مثـال بـشأن قـرار      . معدوم المحل والزال متصفا بـصفة القـرار اإلداري كتـصرف قـانوني            

  .ثةسحب البع
القرار اإلداري المعدوم النطوائه على عيـب اغتـصاب الـسلطة يكـون مـشوباً بعيـب عـدم                     -

  .لإلبطالقابليته . أثره. االختصاص الجسيم
  )٤٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٩/٣/١٩٩٢جلسة تجاري  ٥٩١/١٩٩٠الطعن (

 القـرار   إصـدار مـن خطـوات      تتبادلها الجهات اإلدارية فيما بينهـا        التيالمعلومات واالقتراحات    -١١٢
  .اإلداري وال تولد آثاراً قانونية بذاتها

  .معناه.  القرار اإلداري -
  )٤٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٨/٦/١٩٩٣جلسة تجاري  ٤/١٩٩٣الطعن (
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  .قد يكون صريحاً أو ضمنياً. ماهيته. القرار اإلداري اإليجابي -١١٣
  .ماهيته. القرار اإلداري السلبي -

  )٤٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١١/٤/١٩٩٤جلسة تجاري  ١٥٦/١٩٩٣الطعن (

  .تعريفه والباعث عليه. القرار اإلداري -١١٤
يكفـى لتحقـق     ثبوت مخالفة القرار اإلداري للقوانين واللوائح أو الخطأ فـي تأويلهـا أو تطبيقهـا               -

  .عدم مشروعيته
  )٤٥٨جلد الثالث ص مج القسم الثالث الم٦/٦/١٩٩٤جلسة تجاري  ٨٨/١٩٩٣الطعن (

  .سببه ومحله. الباعث عليه. تعريفه. القرار اإلداري -١١٥
  )٤٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٤/٧/١٩٩٤جلسة تجاري  ٣٩/١٩٩٤الطعن (

اإلدارة غيـر ملزمـة بتـسبيب قرارهـا مـالم يلزمهـا القـانون               . نفاذه. تعريفه. القرار اإلداري  -١١٦
مثـال بـشأن قـرار حـل مجلـس إدارة           . راءاً شـكليا  صيرورة التسيبب إج  . مؤدى ذلك . بتسبيبه

  .الجمعيات التعاونية
  )٤٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٢/١١/١٩٩٤جلسة تجاري  ٩٢/١٩٩٤الطعن (

. ذكـر اإلدارة سـببا للقـرار   . تعريفـه . الـسبب . القرار اإلداري يجب أن يقوم على سبب يبـرره      -١١٧
 رسـمها المـشرع أو وإسـتناد        التـي ط واألسـس    االنحراف عن الضواب  . خضوعه لرقابة القضاء  

القرار إلى وقائع غير صحيحة أو كان مستخلصا منهـا استخالصـاً غيـر سـائغ يعمـم القـرار                    
  ،بعيب مخالفة القانون

  )٤٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٣/١٢/١٩٩٤جلسة تجاري  ١٦٦/١٩٩٤الطعن (

ـ   . ماهيتها. أركان القرار اإلداري   -١١٨ ه مـؤداه تجريـده مـن صـفته كقـرار إداري            تخلف أحد أركان
مثـال بـشان    :  وقـت ودون التقيـد بمـدة معينـة         أي عمال ماديا تملك اإلدارة سحبه في        واعتباره

  .ترخيص محل  تجاري
  )٤٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٩/٢/١٩٩٥جلسة تجاري  ١٧٩/١٩٩٤الطعن (

  .وجوب قيام القرار اإلداري على سببه كركن فيه -١١٩
  .ماهيته. السبب في القرار اإلداريركن  -

  )٤٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٥/٥/١٩٩٦جلسة تجاري  ٢١١/١٩٩٥الطعن (

  .تعريفه. القرار اإلداري -١٢٠
  )٤٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٤/١٠/١٩٩٦جلسة تجاري  ٦٦/١٩٩٥الطعن (
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  .ومبناهالعبرة في تكييف القرار اإلداري هو بفحواه ومعناه بصفته  -١٢١
  .مثال. جواز الطعن فيه على استقالل. ماهيته. القرار المندمج -

  )٤٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٨/١٠/١٩٩٦جلسة تجاري  ٨٩/١٩٩٥الطعن (

  .ماهيته. السبب كركن في القرار اإلداري -١٢٢
  )٤٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٨/١٠/١٩٩٦جلسة تجاري  ٨٩/١٩٩٥الطعن (

  .  الموضوع إعطاء القرار اإلداري وصفه القانونيلمحكمة -١٢٣
  . تعريفه. القرار اإلداري -

  )٧٨١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٨/١٠/١٩٩٦جلسة إداري  ٨٩/١٩٩٥الطعن (

. أركانه الخمسة هي االختـصاص والـشكل والغايـة والـسبب والمحـل            . تعريفه. القرار اإلداري  -١٢٤
  . ه من صفته كقرار إداري وصيرورته عمالً مادياًتجرد. أثره. تخلف أحد هذه األركان

يعتبر قائماً منتجـاً آلثـاره حتـى يقـضي مـن الجهـة              .  القرار اإلداري الباطل لمخالفته القانون     -
  . المختصة بإلغائه

  . يفترض سالمته وصحته ما لم يثبت العكس.  القرار اإلداري -
شـرط  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       .  استخالص ما إذا كان القرار اإلداري منعـدماً أم ال          -

  . ذلك
  )٧٨١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٧/٤/١٩٩٧جلسة إداري  ١٥٥/١٩٩٦الطعن (

القرار اإلداري هو إفصاح الجهة اإلداريـة عـن إرادتهـا الملزمـة فـي الـشكل الـذي يتطلبـه                      -١٢٥
ي يكـون  القانون بما لها من سلطة مستمدة مـن القـوانين واللـوائح بقـصد إحـداث أثـر قـانون                

  . ما يشترط لسالمته. ممكناً وجائزاً
  )٧٨١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٨/١١/١٩٩٨جلسة تجاري  ٤٠/١٩٩٨الطعن (

مثال بشأن قرار اإلدارة الصريح بـرفض طلـب االسـتفادة مـن ميـزة               . ماهيته. القرار اإلداري  -١٢٦
  .أو رخصة

  )٧٨٢المجلد الخامس ص مج القسم الرابع ٨/٢/١٩٩٩جلسة إداري  ١١٧/١٩٩٨الطعن (

. المعول عليه فـي تحـري إرادة اإلدارة هـو اإلعـالن الظـاهر عنهـا               . ماهيته. القرار اإلداري  -١٢٧
يـستثنى مـن ذلـك      . ليس لإلدارة أن تحتج بعدم مطابقة التعبير الصادر منها إلرادتهـا الحقيقيـة            

  .بمثال بشأن ما إذا كان القرار بالتعيين أم بالند.  بالسلطةاالنحرافحالة 
  .بصيغته ومبناه  العبرة في التكييف القانوني هي بفحوى القرار ومعناه ال -

  )٧٨٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١/٣/١٩٩٩جلسة إداري  ٢٩/١٩٩٧الطعن (



  اإلداري

- ٤٣ -  

  . ماهيته. القرار اإلداري -١٢٨
  . مصلحة عامة.  الباعث على القرار اإلداري -
  . متى يبطل.  القرار اإلداري -
  . ماهيته. داري السبب في القرار اإل -
وجـوب إقامـة الـدليل عليـه ألنـه ال           .  عيب إساءة اسـتعمال الـسلطة فـي القـرار اإلداري           -

  . موضوعي. تقدير ثبوت ذلك. يفترض
  )٧٨٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٣١/٥/١٩٩٩جلسة إداري  ٥١٧/١٩٩٨الطعن (

وع ذلـك للرقابـة     خـض . ماهيـة الـسبب   . وجوب أن يقوم على سـبب يبـرره       . القرار اإلداري  -١٢٩
  . مثال لقرار معيب. القضائية
  )٧٨٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٨/٢/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٣١٣/١٩٩٩الطعن (

افتراض سالمته وحمله على الصحة مـا لـم يقـم الـدليل علـى عكـس                 . ماهيته. القرار اإلداري  -١٣٠
  .ذلك

ـ . القـرار غيـر المـسبب     .  اإلدارة غير ملزمة بتسبيب قرارهـا      - راض قيامـه علـى سـبب       افت
  . صحيح
  )٧٨٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٦/٣/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٤٩٦/١٩٩٩الطعن (

اعتبـاره فـي حكـم      . امتناع السلطة اإلدارية عن اتخاذ قرار اسـتلزم قـانون أو الئحـة اتخـاذه               -١٣١
  . القرار اإلداري

  )٧٨٢الخامس ص مج القسم الرابع المجلد ٢٦/٤/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٥٣٦/١٩٩٩الطعن (

  . تعريفه وما يميزه عن العمل المادي. القرار اإلداري -١٣٢
  )٧٨٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٩/٦/٢٠٠٠جلسة مدني  ١٩٩/١٩٩٩الطعن (

  . العبرة فيه بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. تحديده. االختصاص النوعي -١٣٣
ـ        - . ة بـه الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة           القرار اإلداري الذي تختص بنظر المنازعة المتعلق

هو الذي تفصح به اإلدارة عن إرادتها الملزمة بما لهـا مـن سـلطة بمقتـضى القـوانين                   : ماهيته
واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنـاً وجـائزاً قانونـاً وكـان الباعـث عليـه                    

  . ين واللوائح التي تستلزم اتخاذهمصلحة عامة أو تمتنع اإلدارة عن اتخاذه وفقاً للقوان
واقعـة ماديـة أو إجـراء مثبـت لهـا           . ماهيته. تختص به المحاكم العادية   .  العمل المادي لإلدارة   -

  . وال يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة
  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٤/١٢/٢٠٠٠جلسة مدني  ١٨٧/٢٠٠٠الطعن (



  اإلداري

- ٤٤ -  

تـسجيلهم وإصـدار بطاقـات عمـل        : كيفيته. هجرتهم واستخدامهم حصر العمال األجانب وتنظيم      -١٣٤
. لهم من وزارة الشئون االجتماعية والعمل والتي لهـا الحـق فـي إلغائهـا وتجديـدها وتحويلهـا                  

  . أن يكون قرارها في هذا الشأن مبرءاً من شبهة االنحراف وإساءة استعمال السلطة. شرطه
  )٧٨٣القسم الرابع المجلد الخامس ص مج ١٥/١/٢٠٠١جلسة مدني  ٦٦/٢٠٠٠الطعن (

القرار اإلداري هو إفصاح اإلدارة عن إرادتها الملزمة بما لهـا مـن سـلطة بمقتـضى القـوانين                    -١٣٥
واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجـائزاً قانونـاً وكـان الباعـث عليـه                   

  . مصلحة عامة
  )٧٨٣قسم الرابع المجلد الخامس ص مج ال١٩/٣/٢٠٠١جلسة تجاري  ٢٥٣/٢٠٠٠الطعن (

القرار اإلداري هو الذي تفصح به جهـة اإلدارة عـن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة                        -١٣٦
بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قـانوني معـين متـى كـان ممكنـاً وجـائزاً قانونـاً                    

 اختـصاص   تميـزه عـن أعمـال اإلدارة التـي تخـرج عـن            . وكان الباعث عليه مصلحة عامة    
لمحكمـة الموضـوع سـلطة فهـم        . الدائرة اإلدارية المختصة نوعياً بنظر المنازعـات اإلداريـة        

  . وتمييز ذلك دون ما تقيد ما يطلقه الخصوم من أوصاف ومسمات
  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٤/٩/٢٠٠١جلسة إداري  ٦٥٠/٢٠٠٠الطعن (

   .كيفيته. تعبير جهة اإلدارة عن إرادتها -١٣٧
  . ماهيته وميعاد الطعن عليه باإللغاء.  القرار اإلداري السلبي -

  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٢/١٠/٢٠٠١جلسة إداري  ٨٤٥/٢٠٠٠الطعن (

  . ماهية كل منهما. القرار اإلداري اإليجابي والسلبي -١٣٨
ـ .  اإلعالن عن الوظائف العامة ال ينشئ للمتقـدمين مركـزاً قانونيـاً فيهـا              - أن هـذا   : ة ذلـك  عل

المركز ال ينشأ إال بقرار التعيين وال يعد االمتناع عنه قـراراً سـلبياً لمـا لـإلدارة مـن سـلطة                      
إن اإلجـراءات الـسابقة   . مـؤداه . تقديرية في إصداره واختيار وقـت شـغل الوظـائف الخاليـة      

 شـاغرة   على التعيين ال تلزم السلطة المختصة بالتعيين ولهـا أن تعـدل عنهـا وتبقـى الوظيفـة                 
  . ولو استوفى المتقدم لها شروط التعيين فيها

  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٦/١٠/٢٠٠١جلسة إداري  ٢٢٦/٢٠٠٠الطعن (

وجـوب  . ومبنـاه . بفحـواه ومعنـاه ال بـصيغته      . العبـرة فيـه   . التكييف القانوني للقرار اإلداري    -١٣٩
  .كان انعقادهقيامه على سبب يبرره في الواقع القانوني كركن من أر

  . ماهيته.  السبب في القرار اإلداري -



  اإلداري

- ٤٥ -  

خـضوعها لرقابـة القـضاء      . أثـره . تـسبيبها إياهـا   .  جهة اإلدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها      -
  . اإلداري تحققاً من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون

  . حدوده. نشاط القضاء اإلداري في وزن القرارات اإلدارية  -
  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٢/١١/٢٠٠١جلسة إداري  ٧٢٨/٢٠٠٠الطعن (

  . ماهيتها واألثر المترتب على إختالل أي منها. أركان القرار اإلداري الالزمة لصحته -١٤٠
  .متى يتحقق ومتى يقف عند حد البطالن. انعدام القرار اإلداري -

  )٧٨٣د الخامس ص مج القسم الرابع المجل٥/١١/٢٠٠١جلسة إداري  ٥٢٩/٢٠٠٠الطعن (

إفصاح الجهة اإلدارية في الشكل الـذي يتطلبـه القـانون عـن إرادتهـا               : ماهيته. القرار اإلداري  -١٤١
  .  وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامةالملزمة إلحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً

  . كيفيته. التحلل من قوة القرار اإلداري الملزمة -
 .ماهيته. القرار اإلداري المعدوم -

  )٤٠٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٥/٣/٢٠٠٢جلسة إداري  ٢٤١/٢٠٠١الطعن (

هو أداة تعبيرهـا عـن إرادتهـا بنـاء علـى سـلطتها              . ةالقرار اإلداري الذي تصدره جهة اإلدار      -١٤٢
تقيدها في إصداره بقواعد آمرة تُوجب عليهـا اتخـاذه بمجـرد تـوافر شـروط معينـة                  . التقديرية

لهـا سـحبه دون التقيـد بمواعيـد سـحبه إذا            . أثـره . ية معينة أو قانونية محددة    أو قيام حالة واقع   
 .علة ذلك. انتبهت إلى عدم توافر تلك القواعد

  )٤٠٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٩/٤/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٤٣/٢٠٠١الطعن (

صـدورها منهـا    . القرارات التي تصدرها جهة اإلدارة للتعبير عن إرادتها فـي أدائهـا لوظيفتهـا              -١٤٣
إما بناء على سلطة تقديرية أو سلطة مقيـدة لـيس فيهـا حريـة التقـدير بـل مفروضـاً عليهـا                       
بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخـاذه متـى تـوافرت ضـوابطه الموضـوعية ويعـد                  
قرارها في هذا الشأن قراراً تنفيذياً يقرر الحق الذي يستمده الفـرد مـن القـانون مباشـرة ولـيس                    

  .ارياً منشئاً لمركز قانونيإد
  .ما تختص به. الدائرة اإلدارية -
حدد لجهة اإلدارة الـضوابط والمعـايير التـي يـتم بمقتـضاها شـراء               . ٤١/١٩٩٣القانون رقم    -

المديونيات من حيث نوعها والعمالء الذين يجـوز شـراء مـديونيتهم ولـم يتـرك لهـا حريـة                    
أن قـرار جهـة اإلدارة ال يعـد قـراراً إداريـاً             : مفاد ذلـك  . التقدير من حيث المنح أو الحرمان     

منشئاً لمركز قانوني وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحـق الـذي يـستمد مـن القـانون فـال يعـد                      
قرارها باالمتناع عـن شـراء المديونيـة قـراراً إداريـاً سـلبياً ويخـرج الطعـن عليـه مـن                      



  اإلداري

- ٤٦ -  

 .االختصاص النوعي للدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية

  )٤٠٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١/٦/٢٠٠٢جلسة تجاري  ٤١/٢٠٠٠ن الطع(

القرار اإلداري هو ما تفصح به اإلدارة عن إرادتها الملزمة بما لهـا مـن سـلطة إلحـداث أثـر                      -١٤٤
  .قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة

  . التي تخرج من اختصاص الدائرة اإلداريةاإلدارةما يميزه عن أعمال . القرار اإلداري  -
مـن  . فهم ما تصدره جهة اإلدارة من أعمال أو قـرارات وإعطائهـا وصـفها القـانوني الحـق                   -

علـة  . عدم تقيدها في ذلك بما يخلعه عليهـا الخـصوم مـن أوصـاف             . سلطة محكمة الموضوع  
 .مبناهأن العبرة في التكييف بفحوى التصرف ومرماه ال بصيغته و: ذلك

  )٤٠٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٤/٦/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٨٨/٢٠٠١، ٥٨٥ن ناالطع(

. اعتبـاره قـراراً إداريـاً   . امتناع السلطة اإلدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحـة اتخـاذه        -١٤٥
داريـاً  عـدم اعتبـاره قـراراً إ      . سكوتها عن اتخاذ قرار ترك القانون اتخاذها له لمحض تقـديرها          

  .سلبياً منها فال يجوز الطعن فيه باإللغاء
حق مجلس الوزراء والهيئـة العامـة لـشئون الزراعـة والثـروة الـسمكية فـي                 . أمالك الدولة   -

للجهـة اإلداريـة مطلـق الحريـة فـي الموافقـة علـى              . تأجيرها بغير طريق المـزاد العلنـي      
 .ن عليه باإللغاءسكوتها ال يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطع. الترخيص

  )٤٠٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٦/١/٢٠٠٣جلسة إداري  ٤٢٤/٢٠٠٢الطعن (

. عـدم إيـراد المـشرع تعريفـاً أو تحديـداً لهـا            . أعمال السيادة الممنوع على المحـاكم نظرهـا        -١٤٦
 أن للمحاكم تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومـة لبيـان مـا إذا كـان مـن                    .مؤداه
  .مال السيادة أم الأع
  .ماهيتها. العناصر التي تميز أعمال السيادة عن األعمال اإلدارية العادية  -
القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون األسرى والمفقـودين فـي شـأن صـرف إعانـات           -

قرارات إدارية ذات طابع اجتمـاعي تـصدرها الحكومـة فـي نطـاق وظيفتهـا                . مالية ألسرهم 
رفـض الحكـم    . أنها تنأى عن أعمال الـسيادة وتخـضع لرقابـة القـضاء           . ؤدى ذلك م. اإلدارية

الدفع بعدم اختصاص المحاكم والئياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهـذه القـرارات بقالـة أنهـا متعلقـة       
 .ال عيب. بأعمال السيادة

  )٤٠٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٣/٦/٢٠٠٣جلسة إداري  ٥٧٧/٢٠٠٢الطعن (



  اإلداري

- ٤٧ -  

ليـست بحكـم اللـزوم قـرارات إداريـة ممـا تخـتص              . ارات الصادرة من الجهة اإلداريـة     القر -١٤٧
القـرار الـصادر    : علـة ذلـك وأثـره     . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب إلغائـه        
  .بشأن مسألة من مسائل القانون الخاص ليست قراراً إدارياً

تعـد مـن    . يتيـة المـستحقة للرعايـة الـسكنية       البيوت التي تخصصها الدولة إلسكان األسر الكو        -
مثال بشأن طلـب تعـديل وثيقـة تملـك عقـار            . األموال الخاصة للدولة وتخضع للقانون الخاص     

مخصص من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ينحـسر عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة                 
 .بالمحكمة الكلية

  )٤٠٤لخامس المجلد التاسع ص مج القسم ا٢٢/٩/٢٠٠٣جلسة مدني  ٤١٩/٢٠٠١الطعن (

ال يعـد ركنـاً فـي هـذا القـرار           . استلزام المشرع نشر القرار الفردي فـي الجريـدة الرسـمية           -١٤٨
لمحكمـة الموضـوع تقـدير هـذا     .  به إذا أقام أي من الخـصوم الـدليل عليـه           االعتدادوللقاضي  

 .الدليل متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت باألوراق

  )٤٠٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٠/١١/٢٠٠٣جلسة إداري  ٦٧٣/٢٠٠٢طعن ال(

ما تفـصح بـه اإلدارة عـن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة                    . ماهيته. القرار اإلداري  -١٤٩
بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كـان ذلـك ممكنـاً وجـائزاً قانونـاً        

  .حة عامةوكان الباعث عليه مصل
  .ماهيتها. أركان القرار اإلداري  -
  .حاالت بطالنه. القرار اإلداري  -
  .ال يصححه قبول األفراد ذوي الشأن أو عدم إثارتهم إياه. اإلجراء المقرر للصالح العام  -
وجـوب إخطـار الكليـة لـه كتابـة          . إخفاق طالب الكلية في الحصول على المعـدل المطلـوب           -

 حتـى يـسعى لرفـع المعـدل خـالل           :علـة ذلـك   . ي المعدل العام  بوضعه على قائمة اإلنذار ف    
تفويـت مـصلحة جوهريـة اسـتهدفها        . أثـره . إغفال الكلية ذلك  . الفصلين التاليين وإال تم فصله    

 .بطالن القرار التالي بالفصل. الزمه. المشرع ورغب في تأمينها لمثل هذا الطالب

  )٤٠٥خامس المجلد التاسع ص مج القسم ال١/٣/٢٠٠٤جلسة إداري  ٢٢٧/٢٠٠٣الطعن (

١٥٠-      فيـه بمراعـاة الـسبب       العبـرة . نـي عليـه القـرار اإلداري      تقدير مدى مشروعية السبب الذي ب 
  .الحقيقي الذي صدر استناداً إليه

لألخيـر الطعـن عليـه      . أثـره . خطأ اإلدارة في ذكر سبب القرار المبلغ إلـى صـاحب الـشأن              -
ـ        سبب الحقيقـي طالمـا اسـتطاعت إثبـات أنـه      على أساس هذا السبب ولإلدارة اإلعالن عـن ال

 .كان قائماً في تاريخ إصدار القرار وأنه المبرر في تقديرها إلصداره

  )٤٠٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٧/٩/٢٠٠٤جلسة إداري  ١٩٧/٢٠٠٤الطعن (



  اإلداري

- ٤٨ -  

تحديـد  . هو أن يـصدر ممـن يملـك إصـداره         . ماهيته. االختصاص كأحد أركان القرار اإلداري     -١٥١
وجوب صدور القرار من الجهـة التـي حـددها القـانون إلصـداره وإال               . من عمل المشرع  ذلك  

  .عدم مشروعية القرار. الزم ذلك. كان معيباً بعيب عدم االختصاص
أحوال وشروط إلغاء تـرخيص الجريـدة أو تعطيلهـا أو رفـضها بـالطريق اإلداري وتحديـد                    -

لـيس لـوزير اإلعـالم      . مـؤدى ذلـك   . عحددها المشر . السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات    
  . سوى وقف الجريدة لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر وليس له سلطة إلغاء ترخيصها

قاعدة توازي االختصاصات التي مؤداها أن من يملـك إصـدار القـرار اإلداري يملـك إلغـاؤه                    -
ء القـرار   خلو التشريع من نص يحـدد الـسلطة المختـصة بإلغـا           . مناط إعمالها . وسحبه وتعديله 

  . علة ذلك. أو سحبه أو تعديله
تحديد القانون السلطة المختصة بإلغـاء تـرخيص إصـدار جريـدة أو مجلـة بـالطريق اإلداري           -

أن قـرار وزيـر اإلعـالم       . أثـره . وقصرها على مجلس الوزراء وحـده دون وزيـر اإلعـالم          
عيبـاً بعيـب عـدم    الصادر بإلغاء الترخيص يكون صادراً من سلطة ال تملك إصداره ومـن ثـم م           

 .ال عيب. التزام الحكم ذلك. االختصاص وواجب اإللغاء

  )٤٠٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٤الطعن (

القرار اإلداري هو إفصاح اإلدارة عن إرادتهـا المالزمـة إلحـداث أثـر قـانوني معـين يكـون           -١٥٢
 .ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة

أن يكـون كـذلك بحـسب       . شـرطه .  القرار الصادر من جهة إداريـة بـالقرار اإلداري         وصف  -
تعلق القرار بمسألة من مـسائل القـانون الخـاص أو بـإدارة مـال شـخص                 . موضوعه وفحواه 

أثـر  . خروجه من عداد القرارات اإلداريـة أيـاً كـان مـصدره وموقعـه             . مؤداه. معنوي خاص 
 .تنفيذ ذلك القرار بوسائل التنفيذ المباشر منفردةأنه يمتنع على الجهة اإلدارية . ذلك

 لـسنة   ٣٧القرارات التي تصدرها اللجنـة العامـة الملحقـة بمجلـس الـوزراء وفقـاً للقـانون                    -
تعـد قـرارات إداريـة إذا تعلقـت بمناقـصات خاصـة بالدولـة               .  في شأن المناقـصات    ١٩٦٤

قراراتهـا فـي شـأن      . امـة أنها تصدر منهـا بوصـفها سـلطة ع        : علة ذلك .وأجهزتها الحكومية 
مناقصات تتعلق بأشخاص معنوية خاصة ال تعتبر مـن أشـخاص القـانون الخـاص وال تعتبـر                  

  .علة ذلك. قراراتها من قبيل القرارات اإلدارية
خلو نظامهـا األساسـي مـن تخويلهـا شـيئاً مـن خـصائص               . شركة البترول الوطنية الكويتية     -

بارهـا مـن أشـخاص القـانون الخـاص وال تعتبـر       اعت. أثـره . السلطة العامـة أو امتيازاتهـا    
 .علة ذلك. قراراتها من قبيل القرارات اإلدارية

  )٤٠٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٦/١١/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٨٦٢/٢٠٠٤الطعن (



  اإلداري

- ٤٩ -  

إما بقرارات تـصدر منهـا بنـاء علـى سـلطة تقديريـة              . كيفيته. تعبير جهة اإلدارة عن إرادتها     -١٥٣
 بناء على سلطة مقيدة ليس لها فيها حرية التقـدير بـل يفـرض عليهـا الـشارع                   خولها القانون أو  

بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليهـا اتخـاذه متـى تـوافرت الـضوابط الموضـوعية فـي                   
ال يعنـي ذلـك أن      . الفرد في الحالة األخيرة يستمد أصل حقه مـن القـانون مباشـرة            . خصوصه

وجـوب  . ر على مجـرد التنفيـذ المـادي للـنص المقيـد      دور الجهة اإلدارية في هذا الصدد يقتص      
تحديد مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذي يـسرى عليـه بعـد التحقـق مـن تـوافر الـشروط            

ال ينبغي أن ينفـي عـن هـذا القـرار صـالحيته إلنـشاء               . المقررة فيه وذلك بقرار إداري فردي     
  . أساس ذلك. وني مقيدمركز قانوني خاص أو تعديله بدعوى صدوره تنفيذاً لنص قان

  . متى يتوافر. شرط المصلحة في دعوى إلغاء القرار اإلداري  -
اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسـيس التـي تطلبهـا القـانون مـستوفاة لـدى                     -

. التـزام الـوزارة بإشـهار النقابـة فـي الجريـدة الرسـمية             . وزارة الشئون االجتماعية والعمل   
. ال يعنى ذلك اقتصار دورها علـى مجـرد التنفيـذ المـادي للـنص              .  هذا الشأن مقيدة   سلطتها في 

موقـف  . مـؤدى ذلـك   . وجوب بحث الطلب والتحقق من تـوافر شـروطه وسـالمة إجراءاتـه            
  .مثال. يقبل الطعن عليه باإللغاء. قرار إداري. الجهة اإلدارية في هذه الحاالت

  )٤٠٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٠/١٠/٢٠٠٦جلسة إداري  ٦٨٠/٢٠٠٥، ٦٧٢ انالطعن(

  .ماهيته.  بالمحكمة الكليةاإلدارية تختص به الدائرة الذي داريالقرار اإل -١٥٤
  )٤١٥ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٥/١١/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٧٥/٢٠٠٧الطعن (

سـكوت  . يتـه ماه.  بطلب إلغائـه أو التعـويض عنـه        اإلدارية تختص الدائرة    الذي داريالقرار اإل  -١٥٥
  .اً سلبياًإداريال يعد قراراً .  عن اتخاذ قرار يترك القانون أمر اتخاذه لمحض تقديرهااإلدارة
  )٤٨٥ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٣/١٢/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٠١/٢٠٠٧الطعن (

 ولغائـه أ  إدارية بالمحكمـة الكليـة دون غيرهـا بطلبـات           القرار اإلداري الذي تختص الدائرة اإل      -١٥٦
  .ماهيته. التعويض عنه

 مجرد صدور القرار من جهة إدارية ال يخلع عليه فـي كـل األحـوال وبحكـم اللـزوم وصـف          -
  .الشروط الالزمة لذلك. يدار اإلالقرار

 إنشاء المشرع لجنة عامة تلحق بمجلس الوزراء تختص بطـرح المناقـصات الخاصـة بالدولـة                 -
لـم يجعـل لهـا اختـصاصاً        . ا وإرساء المناقـصة   وأجهزتها الحكومية وتلقي العطاءات والبت فيه     

القـانون  . بالمناقصات التي تطرحها األشخاص المعنويـة الخاصـة ولـو كانـت تابعـة للدولـة               
  . في شأن المناقصات المعدل٣٧/١٩٦٤



  اإلداري

- ٥٠ -  

 يـصدر منهـا   .  ما تصدره هذه اللجنة من قرارات في شأن مناقصات متعلقـة بجهـات حكوميـة               -
أما مـا يـصدر منهـا مـن قـرارات خـارج نطـاق               .  إدارية بوصفها سلطة عامة وتعد قرارات    

ـ                ال تعتبـر    ةاختصاصها المحدد بالقانون المشار إليه بـشأن مناقـصات تتعلـق بأشـخاص معنوي
مثـال لمـا ال يعـد قـراراً إداريـاً           . علة ذلـك  .  ال تعد قرارات إدارية    من أشخاص القانون العام   
نظـر الـدعوى علـى      داريـة ب  لـدائرة اإل  ه ذلك وقضاؤه باختصاص ا    ومخالفة الحكم المطعون في   

  .دارياًسند أن القرار المطعون فيه يعد قراراً إ

  )١٤ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١/٧/٢٠٠٨إداري جلسة  ١١٥/٢٠٠٦، ٨٦ انالطعن(

  .ماهيته. القرار اإلداري -١٥٧
لقاضي الموضوع سلطة إعطاء القـرار وصـفه الـصحيح ومـدى اسـتكماله ألركـان القـرار                    -

مثـال  . ي مادام أقام قـضاءه علـى أسـباب سـائغة لهـا أصـلها الثابـت فـي األوراق                   اإلدار
الستخالص سائغ للحكم ال مخالفة فيه للقانون ويستند إلـى أصـل ثابـت بـاألوراق فـي مـدى                    

  .صحة القرار اإلداري
  )٣١ ص ٣ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ١٥/٩/٢٠٠٩جلسة  إداري ٢٥٦/٢٠٠٨، ٢٥١، ٢٤٥الطعون (

هو عمل تفصح به الجهة اإلدارية عن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة                   : ر اإلداري القرا -١٥٨
تمييـز  . مـؤدى ذلـك   . بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح بقصد إحداث أثـر قـانوني معـين           

  . علة ذلك. القرار اإلداري عن العمل المادي
  .شموله قضائي اإللغاء والتعويض.  اختصاص الدائرة اإلدارية -
اعتبـاره فـي حكـم القـرار        . تناع جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحة اتخـاذه            ام -

. اإلداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه باإللغاء لـدى الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة             
  .وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا االمتناع ضرر موجب للتعويض

وجـوب إنـصياع كـل مـن الموظـف          .: مـؤدى ذلـك   . ماهيتها. ة عالقة الموظف بجهة اإلدار    -
  .وجهة اإلدارة للقوانين واللوائح

 المجلس الطبي العام هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو ال يتفـق مـن أعمـال الوظيفـة مـع                      -
 بتـشكيل المجلـس   ١٩٧١ لـسنة  ١٥٨قـرار وزيـر الـصحة العامـة       . حالة الموظف المرضية  

  . الطبي العام
لجهة الحكومية عن تنفيـذ قـرار المجلـس الطبـي العـام بتخفـيض سـاعات العمـل                    امتناع ا  -

مخالفـة الحكـم المطعـون      . قـرار إداري سـلبي    . للموظفة لمدة محددة وإعادة عرضها بعد فترة      
  .خطأ يوجب تمييزه. فيه ذلك واصفاً فعل اإلدارة بأنه مجرد عمل مادي

  )٤٢ ص٢ ج٣٨اء والقانون سمجلة القض ٢٠/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٧الطعن (



  اإلداري

- ٥١ -  

  -:ما ال يعد قراراً إدارياً -

المعلومـات والمقترحـات المتبادلـة بـين الجهـات تمهيـداً            . ما ال يرقى لمرتبة القـرار اإلداري       -١٥٩
  .إلصداره
  )٤٤٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٥/١/١٩٨٦جلسة تجاري  ١٠٣/١٩٨٥الطعن (

ال تدخل في نطاق قـضاء اإللغـاء بـل فـي نطـاق              . ي شأنه المنازعة ف . القرار المنفذ لعقد إداري    -١٦٠
  .القضاء الكامل

أحكامهـا هـي األصـل فـي تحديـد          .  العقود المبرمة ما بين اإلدارة والموظفين غير الكـويتيين         -
حـق  . مراكزهم مع سريان القواعد القانونية والالئحية عليها فيمـا لـم يـرد بـشأن نـص فيهـا                  

 .مثال. وداً إداريةاإلدارة في تعديلها باعتبارها عق

  )٤٤٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٤/٢/١٩٨٨جلسة تجاري  ١٥٧/١٩٨٧الطعن (

. يعـد فـي حكـم القـرار اإلداري        . اتخـاذه  اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحة          امتناع -١٦١
  .بيااليعد قراراً إدارياً سل.  لمحض تقديرهااتخاذهسكوتها عن اتخاذ قرار يترك القانون 

 لـوزارة الـشئون   جـوازي .  وقف تنفيذ القـرارات الـصادرة عـن إدارة الجمعيـات التعاونيـة             -
  .سكوتها عن ذلك اليعد بمثابة قرار سلبى يجوز الطعن عليه باإللغاء. االجتماعية

  )٤٦٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٣/٢/١٩٩٢جلسة تجاري  ١٦٤/١٩٩٠الطعن (

.  بالقسائم الصناعية اليعـد مـن قبيـل القـرارات اإلداريـة            االنتفاع  بزيادة مقابل  الوزاريالقرار   -١٦٢
  .ليس له حصانة مانعة من الرقابة القضائية

  )٤٦٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٩/٣/١٩٩٢جلسة تجاري  ٢٣٣/١٩٩٠الطعن (

 القـضاء   لرأى مجلس القضاء األعلى فيما يطلب الوزير مشورته فيه مـن أمـور تتعلـق برجـا                 -١٦٣
عمـل تحـضيري    . طبيعتـه . غير ملزم للوزير وال يؤثر في مراكـزهم الوظيفيـة         . يابة العامة والن

  .يسبق قرار الوزير
صدوره من صـاحب االختـصاص ومقيـدة تحقيـق          . متى تتوافر .  صفة النهائية للقرار اإلداري    -

 إلجـراءات : مثـال .  فوراً ومباشرة وأال تكون ثمة سـلطة إداريـة للتعقيـب عليـه             القانونيأثره  
وزير العدل استطالع رأى مجلس القضاء األعلى فـي صـرف مرتـب قـاض اليعتبـر قـراراَ                   

  .إدارياً نهائياً بوقف الطالب عن العمل
  )٤٦١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٥/١١/١٩٩٥جلسة طلبات رجال القضاء  ٥/١٩٩٣، ٣ن ناالطع(
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  .علة ذلك. داريةتعتبر أحكاما وليست قرارات إ. قرارات مجلس تأديب المحامين -١٦٤
 .نطاقها.  سلطة النيابة العامة في اقامة الدعوى التأديبية -

  )٤٦١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٣/٥/١٩٩٦جلسة تجاري  ١١٨/١٩٩٥الطعن (

. قـرار إداري سـلبي    . امتناع السلطة اإلدارية عن اتخاذ قرار اسـتلزم قـانون أو الئحـة اتخـاذه               -١٦٥
. لـيس قـراراً إداريـاً سـلبياً       . لقانون اتخـاذه لمحـض تقـديرها      سكوتها عن اتخاذ قرار يترك ا     

  .مثال
 األمر بمنح تراخيص سفن الصيد بالمياه اإلقليميـة وتجديـدها ومنـع إصـدارها وتحديـد عـدد                   -

إخـضاع  . السفن وتقدير قيـام ضـرورة إصـدار تـراخيص جديـدة اسـتثناء أو عـدم قيامهـا              
سـكوتها عـن    . شئون الزراعـة والثـروة الـسمكية      المشرع ذلك للسلطة التقديرية للهيئة العامة ل      

ال يعـد قـراراً إداريـاً       . اتخاذ قرار بمنح تراخيص جديدة مما هو متروك لمحض سـلطتها هـذه            
مثال بشأن امتناع الهيئـة عـن مـنح تـراخيص صـيد لـثالث               . سلبياً يجوز الطعن فيه باإللغاء    

  . سفن
  )٧٨٤ابع المجلد الخامس ص مج القسم الر٢٢/٤/١٩٩٨جلسة إداري  ٥١٢/١٩٩٧الطعن (

خلو قانون الشركات التجارية وتعديالته من نص يفيـد تعليـق انعقـاد الجمعيـة العامـة للـشركة                    -١٦٦
تـضمين قـانون النقـد وبنـك الكويـت          . المساهمة على إبداء البنك المركزي رأيه في ميزانيتهـا        

راقبـة شـركات    المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل نصاً يـسند إلـى البنـك المركـزي م              
المال وتوجيه نشاطها والتفتيش عليها والتنسيق بينهـا وبـين الجهـاز المـصرفي ونـصاً يوجـب         
على شركات االستثمار تقديم معلومات وكشوف إحـصائية إلـى البنـك المركـزي فـضالً عـن                  
تقديم ميزانيتها العامة إلقرارها قبـل عرضـها علـى الجمعيـة العامـة دون قـرن ذلـك بأجـل                     

أن بقاء ميزانية شركة االستثمار لديه دون بت فيها حتـى إجرائهـا مـا يـراه مـن                   . همؤدا. معين
  . تعديالت ال يفيد إقراراً له إياها أو قراراً إدارياً بشأنها

  )٧٨٥ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٣٠/٣/١٩٩٨جلسة تجاري  ٦٩/١٩٩٧الطعن (

انتقـال  . األمـوال محـل إدارتـه     . ١٩٩٣ لـسنة    ٤١البنك المدير للمديونية الخاضـعة للقـانون         -١٦٧
. مـؤداه . علـة ذلـك   . ليـست قـرارات إداريـة     . قراراتـه بـشأنها   . ملكيتها للدولة ملكية خاصة   
  .اختصاص هيئة التحكيم بها

  )٧٨٥ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٣٠/٣/١٩٩٨جلسة تجاري  ١١٠/١٩٩٧، ١٠٥ن ناالطع(

منـوط بـالمحققين فـي      . صرف واالدعـاء فيهـا    االختصاص بمباشرة التحقيق والت   . قضايا الجنح  -١٦٨
  .تختص بها النيابة العامة. قضايا الجنايات. دائرة الشرطة واألمن العام
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شعبة أصيلة مـن شـعب الـسلطة التنفيذيـة خـصتها القـوانين بـسلطة قـضائية                  . النيابة العامة  -
  .بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها

األمينة على الدعوى العموميـة والمـشرفة علـى رجـال الـضبطية             ما يصدر عن النيابة بصفتها       -
أعمال قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليـست قـرارات إداريـة سـواء منهـا مـا                  . القضائية

  .علة ذلك. كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصالً بتنفيذ الحكم فيها
  .كيفيته. العامةالتعرف على طبيعة القرار الذي تصدره النيابة  -
ال . النعي عليه بمخالفة القـانون أو بعيـب مـن عيـوب عـدم المـشروعية               . قرار النيابة العامة   -

  .يجرده من صفته القضائية
قـصرها علـى أوامـر وإجـراءات مـأموري          . أعمال الضبط القضائي التي ال تسأل عنها الدولة        -

 المخـول لهـم قانونـاً    الضبطية القضائية التي تصدر عنهم فـي نطـاق االختـصاص القـضائي           
  .كالقبض والتفتيش والحبس االحتياطي والمنع من السفر

استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطـأ محقـق اإلدارة العامـة للتحقيقـات لـدي                   -
صـدور هـذا الفعـل      . قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدمه للمحاكمة بدالً من المـتهم الحقيقـي            

ـ       مـن قـانون   ١٠٢م. اق االختـصاص القـضائي المخـول لـه قانونـاً     من االدعاء العام في نط
اعتبـار  . عدم جـواز مـساءلة الدولـة بـالتعويض عنـه     . أثره. اإلجراءات والمحاكمات الجزائية 

خطـأ فـي    . الحكم المطعون فيه هذا التصرف عمالً مادياً تتحقق به مـسئولية الطـاعن بـصفته              
 .تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٤١٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٨/٣/٢٠٠٢جلسة مدني  ٢٤٣/٢٠٠١ نالطع(

خروجها عن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة مادامـت ال تحمـل             . قرارات نقل الموظفين المدنيين    -١٦٩
أن لـإلدارة سـلطة تقديريـة فـي نقـل           . علـة ذلـك   . في طياتها قراراً بما تختص به تلك الدائرة       
تريده وال والية للقضاء علـى قرارهـا هـذا طالمـا لـم              الموظف واالستفادة منه في المكان الذي       

تكشف اإلجراءات اتجاه اإلدارة بهـذا النقـل إلـى عقـاب الموظـف بغيـر اتبـاع اإلجـراءات                    
 .واألوضاع المقررة

  )٤١٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٥/٣/٢٠٠٤جلسة إداري  ٤٩٣/٢٠٠٣ نالطع(

شـرط قبولهـا    . ة بأي شـأن مـن شـئونهم الوظيفيـة         طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلق      -١٧٠
األحكـام التـي    . أن يكـون محلهـا قـراراً إداريـاً نهائيـاً          . أمام الدائرة اإلدارية بمحكمة التمييز    

 لـسنة   ٢٣ مـن القـانون      ٤٩ إلـى    ٤١يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المـواد مـن          
 ٥٠اريـة المنـصوص عليهـا بالمـادة         التعد من قبيل القـرارات اإلد     .  بشأن تنظيم القضاء   ١٩٩٠

 .عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها. من القانون المذكور

  )٤١٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٠/١/٢٠٠٥جلسة مدني  ٥١٤/٢٠٠٣ نالطع(
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. جهة اإلدارة ال تستوي مع األفراد في التعبير عـن حريـة اإلرادة فـي إبـرام العقـود اإلداريـة                     -١٧١
تزم في هذا السبيل باتباع إجـراءات وأوضـاع رسـمها المـشرع فـي القـوانين                 أنها تل . علة ذلك 

  .واللوائح ضماناً لتحقيق الصالح العام
اختصاصها وحدها بكل ما يتعلق بـشئون الوقـف بمـا فـي ذلـك إدارة                . األمانة العامة لألوقاف   -

  .أمواله واستثمارها
ـ       . لجنة الموارد الوقفية   - تثمار األمـوال الوقفيـة ومتابعـة       اختصاصها ال يتعدى رسم لـسياسات اس

القـرارات الـصادرة مـن تلـك اللجنـة محـض            . تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الـشأن         
توصيات ال تعبر عن إرادة الجهـة اإلداريـة النهائيـة والتـي هـي لألمانـة العامـة لألوقـاف                     

ن تحديـد   مخالفة الحكم ذلك واعتداده بما ورد في محـضر اجتمـاع تلـك اللجنـة بـشأ                . وحدها
. قيمة إيجارية لعين مؤجرة واعتباره يتوافر بـه التعبيـر عـن إرادة األمانـة العامـة لألوقـاف                  

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٤١١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٣/١٢/٢٠٠٥جلسة إداري  ١٠٣/٢٠٠٤ نالطع(

بـادل المعلومـات بـين الجهـات        ت. ماهيتـه . القرار اإلداري الذي يكون محالً لـدعوى اإللغـاء         -١٧٢
 قانونيـة وال تتـوافر لهـا مقومـات القـرار اإلداري             ينها ال يتولد عنها بذاتها آثار     اإلدارية فيما ب  

 . وال تعد قرارات إدارية مما يجوز الطعن عليها بدعوى اإللغاء

ـ           . فهم القرار اإلداري من سلطة محكمة الموضوع        - ة لهـا التحقـق مـن قيامـه بمقوماتـه القانوني
مثـال لتـسبيب سـائغ    . علـة ذلـك   . وإعطائه الوصف القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم       

 .لعدم توافر مقومات القرار اإلداري وانتفاء مناط قبول دعوى اإللغاء له

  )٤١١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٦/٥/٢٠٠٦جلسة إداري  ٢١٨/٢٠٠٥ نالطع(

يون لمـدة محـددة أو غيـر        اعتبـار شـخاص طبيعيـون أو      يقوم بإنـشائها أ   . الجمعيات التعاونية  -١٧٣
جواز إنشاء جمعيات تكون العضوية فيهـا مقـصورة علـى مجموعـة مـن المـواطنين                 . محددة

أن : مـؤدى ذلـك   . تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقـامتهم أو عملهـم أو وظيفـتهم أو مهنـتهم              
ـ يـة مـستقلة إال أنهـا ذات طـابع         اعتبارالجمعيات التعاونيـة لهـا شخـصية         القـرارات  . ي أهل

ـ ال تعـد قـرارات صـادرة مـن جهـة            . الصادرة عنها   بـشأن  ١٩٧٩ لـسنة  ٢٤ ق ١م. ةإداري
  .الجمعيات التعاونية

  )٤١٥ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٥/١١/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٧٥/٢٠٠٧الطعن (



  اإلداري

- ٥٥ -  

ال تعتبـر مـن األمـوال العامـة لتجردهـا مـن عنـصر               . القسائم الصناعية المملوكـة للدولـة      -١٧٤
 تبرمهـا الدولـة     التـي العقـود   .  الملكية الخاصـة لهـا     فيلتخصيص للمنفعة العامة وإنما تدخل      ا

  .ةإداري وال تعد القرارات الصادرة لتنفيذها قرارات اإلداريةال تعد من العقود . بشأنها
  )٤٨٥ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٣/١٢/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٠١/٢٠٠٧الطعن (

الكليـة دون غيرهـا بـالنظر فـي المنازعـات اإلداريـة             ية بالمحكمـة    الدائرة اإلدار صاص  اخت -١٧٥
ومنها الطلبات التي يقدمها األفراد أو الهيئات بإلغـاء القـرارات اإلداريـة النهائيـة أو التعـويض                  

األوامـر  .  المعـدل  ١٩٨١ لـسنة    ٢٠المرسـوم بـق     . عن المعيـب منهـا    الناشئة  عن األضرار   
  . علة ذلك. ال تعد من تلك القرارات. ريةالتنظيمية التي تصدرها الجهة اإلدا

طلب المطعون ضده الحكم بإلزام الجهة اإلدارية برد الكفالـة البنكيـة لـه بعـد تنفيـذه لألعمـال                     -
ـ     . التي قدم الكفالة بشأنها    ـ  اًال يعـد طعنـاً علـى قـرار إداري أو طلب قـضاء  . التعويض عنـه ب

ي باختـصاص الـدائرة المدنيـة       على قـضاء ضـمن    انطواؤه  . مؤداه. الحكم في موضوع الدعوى   
  .بنظرها
  )٣١٦  ص٢ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ١٥/٤/٢٠٠٩جلسة مدني  ٢٠٩/٢٠٠٨الطعن (

. حكـم ولـيس قـراراً إداريـاً       . ما يصدره مجلس تأديب المحامين في حق المحامي المقـدم إليـه            -١٧٦
 فـي   إسباغ المشرع طبيعـة الحكـم وخصائـصه عليـه بتغليـب العنـصر القـضائي               : علة ذلك 

تشكيله في المرحلة األولى وجعل تشكيله بهيئته االسـتئنافية ألعـضاء مـن الهيئـة القـضائية ال                  
يشارك فيه غيرهم وعقده سلطة االتهام للنيابة العامة وتنظيمه إجـراءات نظـر مـا يطـرح علـى            
المجلس بدرجتيه بما يكفل إعـالم المحـامي بمـا ينـسب إليـه والجلـسات التـي ينظـر فيهـا                      

تمكين المحامي من إبداء دفاعه وتقرير حق المعارضـة فـي القـرار الـذي يـصدر                 الموضوع و 
. ضده وإجازته استئناف القرار من النيابة والمحـامي وتحديـد األجـل الـذي يجـوز فيـه ذلـك                   

  .أن قرار اإلدانة أو البراءة قد ألحقه المشرع باألحكام وال يعد قراراً إدارياً. مؤداه
  )٤٣٩ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٧/١٢/٢٠٠٩جلسة مدني  ٧٨٣/٢٠٠٧الطعن (

  . ماهيته. عقد التوظيف -١٧٧
أحكام العقود اإلدارية المبرمة بين جهة اإلدارة والمـوظفين غيـر الكـويتيين هـي األصـل فـي                    -

  . سريان القواعد القانونية والالئحية فيما لم يرد بشأنه نص في هذه العقود. تحديد مراكزهم
. من اإلدارة تنفيذاً لعقد مـن العقـود اإلداريـة واسـتناداً إلـى نـصوصه               القرار اإلداري الصادر     -

خـروج المنازعـة فـي شـأنه مـن نطـاق            : أثر ذلـك  . عدم استجماعه مقومات القرار اإلداري    
  .مثال. قضاء اإللغاء بالطعن عليه استقالالً ودخولها في نطاق القضاء الكامل

  )١٦١ ص١ ج٣٩لة القضاء والقانون سمج ٩/٣/٢٠١١جلسة  اريإد ١٥٢/٢٠٠٩، ١٣٤ انالطعن(
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  -:القرار اإلداري وأعمال السيادة بين التمييز -

مـستمد مـن    . حق الدولة في اتخاذ التدابير الالزمة لصيانة مـصالحها العليـا وتـأمين سـالمتها               -١٧٨
لها إبعاد األجانب غير المرغـوب فـيهم أو منـع اسـتقدامهم للعمـل               . مؤدي ذلك . الدوليالقانون  

قـرار تنفيـذى   . ار الصادر من وزارة العدل بإنهـاء خدمـة قاضـى أجنبـي الجنـسية          القر. لديها
 السابق صدوره باالستغناء عن خدماته لكونـه مـن رعايـا دولـة آزرت العـدوان                 يللقرار الحكم 

 ال تخـتص المحـاكم      التـي  صادر منها باعتبارها سلطة حكم ويعد مـن أعمـال الـسيادة              العراقي
  .مثال.  مطالباتبالفصل فيما يثور بشأنها من

  )٤٦١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٠/٢/١٩٩٥جلسة طلبات رجال القضاء  ١/١٩٩٣ نالطع(

  .أساس ذلك. ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة -١٧٩
 .مثال. المقصود بأعمال السيادة -

  )٢٨٨ القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/٦/١٩٩٧جلسة تجاري  ١٩٧/١٩٩٦ نالطع(

 التـي تـصدر مـن الحكومـة         اعتبارها مـن أعمـال الـسيادة      . نسية في دولة الكويت   مسائل الج  -١٨٠
  .خروجها عن والية المحاكم. مؤدى ذلك. باعتبارها سلطة حكم

  )١٤ القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٦/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ١٩٣/٢٠٠١، ١٩٠ن ناالطع(

  .متروك للقضاء. ها ماهيت. تحديداًادة التي ال تختص المحاكم بنظرهاأعمال السي -١٨١
الغـرض  . أعمال السيادة تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكـم ولـيس بوصـفها سـلطة إدارة              -

فال تحتـاج إلـى تعقيـب القـضاء أو بـسط رقابتـه              . منها تحقيق مصلحة الوطن وأمنه وسالمته     
  .عليها

، قرار وزارة الشئون االجتماعية بتحويل اإلقامة من كفيـل إلـى آخـر ورفـض طلـب التحويـل         -
  .اختصاص القضاء بنظره: أثره. ال يندرج ضمن أعمال السيادة

  )١٤ القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٧/١٠/٢٠٠٣جلسة إداري  ٦٨٣/٢٠٠٢، ٦٧٨ن ناالطع(

مـؤداه  . عدم إيراد المـشرع تعريفـاً أو تحديـداً لهـا       . أعمال السيادة الممنوع على المحاكم نظرها      -١٨٢
عمل الصادر من الحكومة لبيـان مـا إذا كـان مـن أعمـال               أن للمحاكم تقرير الوصف القانوني لل     

  .السيادة أم ال
  .ماهيتها. العناصر التي تميز أعمال السيادة عن األعمال اإلدارية العادية -
القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون األسرى والمفقـودين فـي شـأن صـرف إعانـات                  -

تـصدرها الحكومـة فـي نطـاق وظيفتهـا          قرارات إدارية ذات طابع اجتمـاعي       . مالية ألسرهم 
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رفـض الحكـم    . أنها تنأى عن أعمال الـسيادة وتخـضع لرقابـة القـضاء           . مؤدى ذلك . اإلدارية
الدفع بعدم اختصاص المحاكم والئياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهـذه القـرارات بقالـة أنهـا متعلقـة       

 .ال عيب. بأعمال السيادة

  )٩ القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٤ نالطع(

 ١٩٩٠ لـسنة    ٢٣ مـن قـانون تنظـيم القـضاء رقـم            ٢م.  ليس للمحاكم نظرهـا    .أعمال السيادة  -١٨٣
  .المعدل

ما يـصدر عـن الحكومـة باعتبارهـا سـلطة حكـم ال سـلطة إدارة                 . مقصودها. أعمال السيادة  -
  .قضاء تحديدهاوتعتبر بطبيعتها أعماالً إدارية ولكنها تخرج عن والية المحاكم ولل

. مـؤداه . مـن صـميم أعمـال الـسيادة       . إعالن الحرب وما ترتب عليه من آثار لألعمال الحربية         -
إعفاء الدولة من مسئولية األعمال التي تجريها بـسببها بالغـاً مـا بلـغ الـضرر الناشـئ عنهـا                     

  .لألفراد
ـ                - ة المـصلحة   المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إبـان الغـزو العراقـي وبعـده لحماي

صـدورها عـن الدولـة كـسلطة        . العامة والنظام االقتصادي للدولـة وسـالمة األوراق النقديـة         
حكم ال سلطة إدارة وتعتبر من أعمال الـسيادة التـي تنحـسر عنهـا رقابـة القـضاء وهيئـات                     

 .التحكيم

  )٩ القسم الخامس المجلد الثالث ص١٦/٤/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٨٠١/٢٠٠٤ نالطع(

: مـؤداه . مشرع تعريفاً أو تحديداً ألعمال السيادة التـي تُمنـع المحـاكم مـن نظرهـا                ال إيرادعدم   -١٨٤
اختـصاص المحـاكم بتقريـر      : أثـر ذلـك   . ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعالن مبدأ وجودها       

.  أم ال  الـسيادة  للعمل الصادر من الحكومـة ومـا إذا كـان يعـد مـن أعمـال                  القانونيالوصف  
  . وضوع لهذا األمر لرقابة محكمة التمييزخضوع تكييف محكمة الم

 جراءاتال تنصرف إال إلى تلك األعمال التـي تتـصل بالـسياسة العليـا أو بـاإل                . أعمال السيادة  -
 التـي   األعمـال . التي تتخذها الحكومة باعتبارها سلطة حكـم فـي حـدود وظيفتهـا الـسياسية              

ـ  وظيفتهـا اإل   إطـار  فـي    ة وما تقـوم بـه     داريتباشرها كسلطة إدارة في حدود سلطتها اإل       . ةداري
. يعيبـه . مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر           . أثر ذلك . يصدق عليها هذا الوصف    ال

  .مثال
  )٩ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢/٧/٢٠٠٧جلسة إداري  ٤٠/٢٠٠٦الطعن (

ر  دون حاجـة إلـى قـرا       كـويتي  تستحق لكل مـن ولـد ألب         التيالجنسية بالدم اللصيقة بالميالد      -١٨٥
  . شرطها.  إجراء آخرأية أو داريبذلك من الجهة اإل
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 النـوعي خروج القرارات الصادرة بشأن مـنح الجنـسية ومـا يتعلـق بهـا مـن االختـصاص                    -
 الحكـم   التـزام . علـة ذلـك   . ة بالمحكمة الكلية وانحسار والية القضاء كافة عنهـا        داريللدائرة اإل 

  .غير صحيح . هذا الشأنفي عليه النعي. المطعون فيه هذا النظر
  )١٢٢ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/١٠/٢٠٠٧جلسة  إداري ٧٠٢/٢٠٠٥، ٦٨٧الطعنان (

الجنـسية لـصيقة بواقعـة المـيالد        .  يكون كويتيـاً   كويتي الخارج ألب    فيكل من ولد بالكويت أو       -١٨٦
متـى ثبـت علـى    .  إجـراء آخـر  أي أو  اإلداريـة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهـة          

 الحـصول علـى     فـي حقـه   : أثر ذلـك  .  وثبوت نسبه منه   كويتيع نسبة المولود إلي أب      وجه قاط 
 المختـصة منحـاً     اإلداريـة جواز سفر وذلك بخالف أحوال اكتساب الجنسية بقـرار مـن الجهـة              

 وتعد صـورة مـن صـور أعمـال الـسيادة لـصدورها مـن                والتي تتسم بطابع سياسي   أو منعاً   
خـروج هـذه الحالـة مـن اختـصاص الـدائرة            . إدارةالحكومة بصفتها سلطة حكـم ال سـلطة         

  .مثال.  بالمحكمة الكليةاإلدارية
  )٢٣٩ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١١/٢٠٠٧جلسة إداري  ٢١٩/٢٠٠٦الطعن (

اتـساع واليتهـا لكـل      . المحاكم هي صاحبة الوالية العامة بنظر جميع المنازعات والفـصل فيهـا            -١٨٧
عدم تقييـد واليـة المحـاكم إال فـي الحـدود وبالقـدر الـذي                . افما يتعلق بإقامة العدل واإلنص    

لمحكمة الموضوع بحث كـل حالـة تعـرض عليهـا وتقريـر الوصـف               . يقضى به نص صريح   
القانوني للعمل المطروح عليها وما يعد عمالً إدارياً تخـتص بـه أو عمـالً مـن أعمـال الـسيادة           

 تقييد المحاكم بـشئ مـا فـي تحديـد أعمـال             أن المشرع لم يشأ   : علة ذلك . يمتنع عليها النظر فيه   
خـضوع تكييـف المحكمـة لرقابـة        . ١٩٩٠ لـسنة    ٢٣ من القـانون     ٢السيادة وفقاً لنص المادة     

  .محكمة التمييز
أعمال السيادة ال تنصرف إال إلى األعمال التي تتـصل بالـسياسة العليـا للدولـة أو بـاإلجراءات               -

ـ         األعمـال التـي    . ي حـدود وظيفتهـا الـسياسية      التي تتخذها الحكومة باعتبارها سلطة حكـم ف
تباشرها بوصفها سلطة إدارة في حدود سلطتها اإلدارية وفـي إطـار وظيفتهـا اإلداريـة تنفيـذاً                  

مثال بـشأن المطالبـة بمـستحقات ماليـة عـن           . أثر ذلك . ال يصدق عليها هذا الوصف    . للقوانين
 .فترة الخدمة

  )٢٠٥ ص٣ ج٣٦لة القضاء والقانون س مج١٥/١٢/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ٣٤٢/٢٠٠٧الطعن (
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  -:التمييز بين القرار اإلداري واألعمال اإلدارية -

ماهيته وما يميزه عـن أعمـال اإلدارة التـي تخـرج عـن اختـصاص الـدائرة                  . القرار اإلداري  -١٨٨
  .اإلدارية
  )٩ القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٦/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ١٩٣/٢٠٠١، ١٩٠ن ناالطع(

شغلها يكون مقابـل رسـم ال أجـرة وبموجـب تـراخيص             . عامة المخصصة للنفع العام   األسواق ال  -١٨٩
مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لهـا إلغائهـا أو الرجـوع فيهـا قبـل حلـول أجلهـا                     

إصطباغ هذه التراخيص بـصبغة العقـود اإلداريـة وتحكمهـا الـشروط             . لداعي المصلحة العامة  
ظم هذا النوع من االلتزام وكل ذلـك مـن األعمـال اإلداريـة التـي                الواردة فيها والقواعد التي تن    

انعقـاد االختـصاص   . يحكمها القانون العام وال تخضع للقانون الخاص أو القيـود التـي يفرضـها       
   .بنظر أي نزاع بشأنها للدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية

  )٩مجلد الثالث ص القسم الخامس ال٢٧/١٠/٢٠٠٣جلسة إداري  ٦٨٣/٢٠٠٢، ٦٧٨ن ناالطع(

 .ماهيتها. العناصر التي تميزها عن األعمال اإلدارية العادية. أعمال السيادة -١٩٠

خروجـه  . طلب العامل تحويل كفالته إلى كفيل آخر النتهـاء عالقـة العمـل بينـه وبـين األول                  -
عما تصدره الحكومة مـن أعمـال باعتبارهـا سـلطة حكـم ال سـلطة إدارة لتنظـيم عالقاتهـا                     

تـصدي الحكـم    . دخوله في واليـة المحـاكم     . عامة األخرى داخلية كانت أو خارجية     بالسلطات ال 
  .ال يعيبه. المطعون فيه لهذا الطلب وفصله فيه

  )٩ القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٧/١٠/٢٠٠٣جلسة إداري  ٦٨٣/٢٠٠٢، ٦٧٨ن ناالطع(

  .ماهيتها ورقابة القضاء عليها. أعمال اإلدارة -١٩١
  )٩ القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٤ نالطع(

القـصد الـذي ينطـوى      . معيارهـا . التفرقـة بينهمـا   . خطأ الموظف الشخصي والخطأ المرفقـي      -١٩٢
اعتبـار الخطـأ شخـصياً إذا كـان خطـأ           . عليه تصرف الموظف وهو يؤدى واجبـات وظيفتـه        

العمـل الـذي   .  الذاتيـة جسيماً قصد به الموظف النكايـة أو اإلضـرار بـالغير أو تغيـا منفعتـه       
يقصد به الموظف تحقيق مصلحة عامـة أو تحقيـق أحـد األهـداف المنـوط بـاإلدارة تحقيقهـا                    

اعتبـاره خطـأ    . اندماج الخطأ في هذه الحالة فـي أعمـال الوظيفـة          . وتدخل في وظيفتها اإلدارية   
ف كـل   التفرقة بينهما يستخلـصها القاضـي مـن ظـرو         . مرفقياً تسأل عنه اإلدارة دون الموظف     
  .حالة على حدة مستهدياً بهذه المعايير

  )٩ القسم الخامس المجلد الثالث ص١٦/٤/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٨٠١/٢٠٠٤ نالطع(



  اإلداري

- ٦٠ -  

اتـساع واليتهـا لكـل      . المحاكم هي صاحبة الوالية العامة بنظر جميع المنازعات والفـصل فيهـا            -١٩٣
الحـدود وبالقـدر الـذي      عدم تقييـد واليـة المحـاكم إال فـي           . ما يتعلق بإقامة العدل واإلنصاف    

لمحكمة الموضوع بحث كـل حالـة تعـرض عليهـا وتقريـر الوصـف               . يقضى به نص صريح   
القانوني للعمل المطروح عليها وما يعد عمالً إدارياً تخـتص بـه أو عمـالً مـن أعمـال الـسيادة           

ل أن المشرع لم يشأ تقييد المحاكم بـشئ مـا فـي تحديـد أعمـا               : علة ذلك . يمتنع عليها النظر فيه   
خـضوع تكييـف المحكمـة لرقابـة        . ١٩٩٠ لـسنة    ٢٣ من القـانون     ٢السيادة وفقاً لنص المادة     

  .محكمة التمييز
أعمال السيادة ال تنصرف إال إلى األعمال التي تتـصل بالـسياسة العليـا للدولـة أو بـاإلجراءات               -

تـي  األعمـال ال  . التي تتخذها الحكومة باعتبارها سلطة حكـم فـي حـدود وظيفتهـا الـسياسية              
تباشرها بوصفها سلطة إدارة في حدود سلطتها اإلدارية وفـي إطـار وظيفتهـا اإلداريـة تنفيـذاً                  

مثال بـشأن المطالبـة بمـستحقات ماليـة عـن           . أثر ذلك . ال يصدق عليها هذا الوصف    . للقوانين
  .فترة الخدمة

  )٢٠٥ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٥/١٢/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ٣٤٢/٢٠٠٧الطعن (

  -:لقرار اإلداري والعمل الماديا -

خـروج العمـل المـادي عـن اختـصاص          . تعريفه وما يميزه عن العمل المادي     . القرار اإلداري  -١٩٤
  .مثال لما ال يعد قراراً إدارياً. الدائرة اإلدارية

  )٤٤٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٤/٢/١٩٨٩جلسة تجاري  ٢٩٨/١٩٨٨ نالطع(

ميزه عن العمل المـادي بأنـه يجـب أن يكـون مـسبوقاً أو مـصحوباً                 ت. ماهيته. القرار اإلداري  -١٩٥
بقصد إحداث مركزي قانوني معين في حين أن العمـل المـادي يكـون دائمـاً واقعـة ماديـة أو                     

  .إجراء مثبتاً لها وال يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة
  )٤٤٣ ص  مج القسم الثاني المجلد الثالث١٠/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٤٧/١٩٩٠الطعن (

مـن  : طبيعتهـا .  تقررهـا القـوانين    التـي  تتعلق باستحقاق الرواتب أو المميزات       التيالمنازعات   -١٩٦
عدم خضوعها للميعـاد المقـرر للطعـن علـى القـرارات            . قبيل دعاوى التسوية مصدرها القانون    

  .اإلدارية
  )٤٦١د الثالث ص  مج القسم الثالث المجل٢٥/١١/١٩٩٥جلسة  طلبات رجال القضاء ٥/١٩٩٣، ٣ نانالطع(

  .تعريفه وما يميزه عن العمل المادي. القرار اإلداري -١٩٧
  )٧٨٥ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٧/٣/١٩٩٧جلسة  إداري ٥٨/١٩٩٦ نالطع(
  )٧٨٥ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٩/٦/٢٠٠٠جلسة  مدني ١٩٩/١٩٩٩ نالطعو( 



  اإلداري

- ٦١ -  

  . بينهماةومعيار التفرق ماهية كل منهما. القرار اإلداري والعمل المادي -١٩٨
 .خروجه عن اختصاص الدائرة اإلدارية. العمل المادي -

  )٤١١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٦/٢/٢٠٠٤جلسة  إداري ١٠٩/٢٠٠٣ نالطع(

  . ماهية كل منهما والممايزة بينهما. القرار اإلداري والعمل المادي -١٩٩
ت إداريـة ممـا يـدخل فـي اختـصاص           ال تعتبر بصفة مطلقة قـرارا     . تصرفات الجهة اإلدارية   -

عـدم اعتبـاره قـراراً إداريـاً ممـا يجـوز طلـب              . التنبيه إلى حكم القـانون    . الدائرة اإلدارية 
  .التعويض عنه

  )٤١١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٨/٣/٢٠٠٥جلسة  تجاري ١٤٨/٢٠٠٤ نالطع(

ملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة          هو عمل تفصح به الجهة اإلدارية عن إرادتهـا ال         : القرار اإلداري  -٢٠٠
تمييـز  . مـؤدى ذلـك   . بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح بقصد إحداث أثـر قـانوني معـين           

  . علة ذلك. القرار اإلداري عن العمل المادي
  .شموله قضائي اإللغاء والتعويض.  اختصاص الدائرة اإلدارية -
اعتبـاره فـي حكـم القـرار        . تخـاذه  امتناع جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحة ا           -

. اإلداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه باإللغاء لـدى الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة             
  .وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا االمتناع ضرر موجب للتعويض

وجـوب إنـصياع كـل مـن الموظـف          .: مـؤدى ذلـك   . ماهيتها.  عالقة الموظف بجهة اإلدارة    -
  .إلدارة للقوانين واللوائحوجهة ا

 المجلس الطبي العام هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو ال يتفـق مـن أعمـال الوظيفـة مـع                      -
 بتـشكيل المجلـس   ١٩٧١ لـسنة  ١٥٨قـرار وزيـر الـصحة العامـة       . حالة الموظف المرضية  

  . الطبي العام
سـاعات العمـل     امتناع الجهة الحكومية عن تنفيـذ قـرار المجلـس الطبـي العـام بتخفـيض                  -

مخالفـة الحكـم المطعـون      . قـرار إداري سـلبي    . للموظفة لمدة محددة وإعادة عرضها بعد فترة      
  .خطأ يوجب تمييزه. فيه ذلك واصفاً فعل اإلدارة بأنه مجرد عمل مادي

  )٤٢ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٧الطعن (

  -:ليهسبب القرار اإلداري والباعث ع -

تقدير اإلدارة لمناسبة إصدار قرارهـا اإلداري اليمنـع مـن وجـوب أن يكـون الباعـث عليـه                     -٢٠١
  .ابتغاء مصلحة عامة وإال شابه إساءة استعمال السلطة

  )٤٦١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢١/١/١٩٩٣جلسة  تجاري ٩٥/١٩٩٢ نالطع(



  اإلداري

- ٦٢ -  

  .ماماهية كل منه. السبب في القرار اإلداري والباعث عليه -٢٠٢
  )٤٦١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١١/٤/١٩٩٤جلسة  تجاري ١٥٦/١٩٩٣ نالطع(

وجوب أن يكون الباعث على القرار اإلداري ابتغاء المـصلحة العامـة وإال شـابه عيـب إسـاءة                    -٢٠٣
موضـوعي  . تقـدير ثبـوت ذلـك     . وجوب إقامة الدليل عليـه    . العيب ال يفترض  . استعمال السلطة 

  .مثال. مادام سائغاً
  )٧٨٤ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١/٣/١٩٩٩جلسة  إداري ١٢٩/١٩٩٧ نالطع(

  . ماهيته. القرار اإلداري -٢٠٤
  . مصلحة عامة. الباعث على القرار اإلداري -
  . متى يبطل. القرار اإلداري -
  . ماهيته. السبب في القرار اإلداري -
ـ    . عيب إساءة استعمال السلطة في القرار اإلداري       - . دليل عليـه ألنـه ال يفتـرض       وجوب إقامـة ال

  .موضوعي. تقدير ثبوت ذلك
  )٧٨٢ص  مج القسم الرابع المجلد الخامس ٣١/٥/١٩٩٩جلسة  إداري ٥١٧/١٩٩٨ نالطع(

  . ماهيته. السبب في القرار اإلداري -٢٠٥
وجـوب قيـام    . اإلدارة غير ملزمة ببيان أسباب قراراتها إال حيث يوجـب القـانون ذلـك عليهـا                -

  .حدود رقابة القضاء في هذا الشأن.  لم يقم الدليل على عكس ذلكالقرار على سببه ما
  )٧٨٤ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٤/٦/١٩٩٩جلسة  إداري ٣٣١/١٩٩٨ نالطع(

خـضوع ذلـك للرقابـة      . ماهيـة الـسبب   . وجوب أن يقوم على سـبب يبـرره       . القرار اإلداري  -٢٠٦
  .مثال لقرار معيب. القضائية
  )٧٨٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٨/٢/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٣١٣/١٩٩٩ نالطع(

السماح لألطباء االختصاصيين الكويتيين بفـتح العيـادات الخاصـة للعمـل بهـا خـارج أوقـات                   -٢٠٧
جهـة اإلدارة تـستقل بمناسـبة إصـدار     . ال يكون إال بتصريح من وزير الـصحة       . الدوام الرسمي 

 .اء المصلحة العامةوجوب أن يكون الباعث عليه ابتغ. القرار من عدمه

  )٧٨٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٨/٢/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٣١٣/١٩٩٩ نالطع(

افتراض سالمته وحمله على الصحة مـا لـم يقـم الـدليل علـى عكـس                 . ماهيته. القرار اإلداري  -٢٠٨
  .ذلك



  اإلداري

- ٦٣ -  

افتـراض قيامـه علـى سـبب        . القـرار غيـر المـسبب     . اإلدارة غير ملزمة بتـسبيب قرارهـا       -
 .صحيح

  )٧٨٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٦/٣/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٤٩٦/١٩٩٩ نالطع(

. القـرار غيـر المـسبب     . اإلدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إال حيث يقـضي القـانون بـذلك             -٢٠٩
 .من يدعي العكس عليه إقامة الدليل. افتراض قيامه على سببه الصحيح

  )٧٨٣ص لقسم الرابع المجلد الخامس  مج ا١٣/١١/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٧٥٧/١٩٩٩ نالطع(

القرار اإلداري هو إفصاح اإلدارة عن إرادتها الملزمة بما لهـا مـن سـلطة بمقتـضى القـوانين                    -٢١٠
واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجـائزاً قانونـاً وكـان الباعـث عليـه                   

 .مصلحة عامة

  )٧٨٣سم الرابع المجلد الخامس ص مج الق١٩/٣/٢٠٠١جلسة  تجاري ٢٥٣/٢٠٠٠ نالطع(

القرار اإلداري هو الذي تفصح به جهـة اإلدارة عـن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة                        -٢١١
بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قـانوني معـين متـى كـان ممكنـاً وجـائزاً قانونـاً                    

اختـصاص  تميـزه عـن أعمـال اإلدارة التـي تخـرج عـن              . وكان الباعث عليه مصلحة عامة    
لمحكمـة الموضـوع سـلطة فهـم        . الدائرة اإلدارية المختصة نوعياً بنظر المنازعـات اإلداريـة        

 .وتمييز ذلك دون ما تقيد ما يطلقه الخصوم من أوصاف ومسمات

  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٤/٩/٢٠٠١جلسة  إداري ٦٥٠/٢٠٠٠ نالطع(

وجـوب  . ومبنـاه . بفحـواه ومعنـاه ال بـصيغته      .  فيـه  العبـرة . التكييف القانوني للقرار اإلداري    -٢١٢
  .قيامه على سبب يبرره في الواقع القانوني كركن من أركان انعقاده

  . ماهيته. السبب في القرار اإلداري -
خـضوعها لرقابـة القـضاء      . أثـره . تـسبيبها إياهـا   . جهة اإلدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها      -

  . دم مطابقتها للقانوناإلداري تحققاً من مدى مطابقتها أو ع
 .حدوده. نشاط القضاء اإلداري في وزن القرارات اإلدارية -

  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٢/١١/٢٠٠١جلسة  إداري ٧٢٨/٢٠٠٠ نالطع(

العبـرة فـي ذلـك بمـا        . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . التعرف على حقيقة القرار اإلداري     -٢١٣
خاذ قرارها ال فيما صـاغت بـه هـذا القـرار مـن وصـف       قصدت إليه جهة اإلدارة حقيقة من ات   

 .مخالف للحقيقة

  )٤٠٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٣٠/٦/٢٠٠٣جلسة  إداري ٨٦٣/٢٠٠١ نالطع(



  اإلداري
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التزامـه بإخطـار    . المساهم في شركة مساهمة مدرجـة فـي سـوق الكويـت لـألوراق الماليـة                -٢١٤
عـن كـل مـصلحة مباشـرة أو غيـر           السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول         

  .مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته خمسة بالمائة أو أكثر
وجوب أن تفصح عن أسماء مساهميها الـذين تقـل نـسبة مـساهمتهم فيهـا                . ةالشركات المساهم  -

عن خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت مـن األوقـات وكـل تغييـر يطـرأ علـى                      
  . ه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوقهذ

وجوب اتخاذها اإلجـراءات الالزمـة للتحقـق مـن صـحة            . إدارة سوق الكويت لألوراق المالية     -
البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المـصلحة والغيـر وعرضـها علـى لجنـة                 

 فـي   ١٩٩٩ لـسنة    ٢وقوع مخالفـة ألحكـام القـانون رقـم          تبينها  . السوق التخاذ ما تراه بشأنها    
. شأن اإلعالن عن المصالح في أسهم الشركات المـساهمة أو القـرارات الـصادرة بنـاء عليـه                 

استبعاد األسهم محل المخالفـة مـن النـصاب الـالزم لـصحة انعقـاد الجمعيـة العامـة                   . أثره
  .ورتين انتخابيتينللشركة ومن التصويت الالزم على القرارات التي تتخذها لد

وجـوب قيامـه شـأن أي قـرار إداري علـى            . قرار ذو طبيعـة جزائيـة     . قرار استبعاد األسهم   -
  .ال عيب. التزام الحكم ذلك. سببه المبرر له وهو مخالفة أحكام القانون سالف الذكر

 .عدم قبوله. النعي غير المنتج -

  )٤٠٨لخامس المجلد التاسع ص مج القسم ا٢٥/١٠/٢٠٠٥جلسة  إداري ١٤٠/٢٠٠٣، ١٠٨ نانالطع(

إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتهـا أو تـدعيمها أو هـدمها أو تعـديلها أو تغييـر                       -٢١٥
حظره بدون ترخيص بذلك مـن البلديـة بعـد اسـتيفاء الـشروط والمواصـفات                . معالم أي عقار  

بنـاء والجـدول     فـي شـأن تنظـيم ال       ١٩٨٥ لسنة   ٣٠المنصوص عليها بقرار رئيس البلدية رقم       
وجوب صدور الترخيص على نموذج من نـسختين موقـع عليهمـا مـن مـدير عـام              . الملحق به 

 . البلدية ومدير عام اإلدارة المختصة أو من ينوب عنهما قانوناً

عدم االعتداد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النمـوذج المـشار إليـه أو غيـر الموقـع                    -
 بـصورة مـن التـرخيص والرسـومات المعتمـدة بموقـع             وجوب احتفاظ المرخص لـه    . عليه

 . التنفيذ وتقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ القرار سالف الذكر

: أثـره . مخالفة أحكام اللوائح الصادرة مـن رئـيس البلديـة ومنهـا القواعـد الخاصـة بالبنـاء                  -
ادرة والغلـق  الغرامة التي ال تجاوز خمسمائة دينار ويجـوز أن يـضاف إليهـا اإلزالـة والمـص              

 . أو بعضها حسب األحوال

فهم القرار اإلداري على وجهه الصحيح وبحث الوقائع التي بنـى عليهـا للتحقـق مـن مطابقتهـا                    -
 . من سلطة محكمة الموضوع. للقانون

  )٤٠٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٨/٤/٢٠٠٦جلسة  إداري ٢١٩/٢٠٠٥ نالطع(



  اإلداري

- ٦٥ -  

  . ماهية السبب. سبب يبرره في الواقع والقانونوجوب أن يقوم على . القرار اإلداري -٢١٦
ذكرهـا أسـباباً لقرارهـا      . عدم التزام جهة اإلدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القـانون بـذلك             -

  .خضوعها لرقابة القضاء اإلداري. الزمه. في غير ذلك
علـى مـن يـدعي العكـس عـبء      . ض قيام القرار اإلداري غير المسبب على سبب صحيح   افترا -

 .مثال لقرار معيب بشأن عدم قبول طلب تسجيل عالمة تجارية. إثباته

  )٤٠٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٣/٦/٢٠٠٦جلسة  إداري ٢٠٣/٢٠٠٥ نالطع(

 . ماهيته. السبب في القرار التأديبي بوجه عام -٢١٧

 شـرط . للجهة المختصة بالتأديب سلطة تقدير خطورة الـذنب اإلداري ومـا يناسـبه مـن جـزاء               -
  . ذلك

للقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقـائع التـي بنـي عليهـا وصـحة تكييفهـا القـانوني                     -
. اسـتخالص ذلـك   . ومالءمة الجـزاء وتناسـبه مـع المخالفـة الثابتـة فـي حـق الموظـف                

 .مثال. موضوعي

  )٤٠٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٦/١٢/٢٠٠٦جلسة  إداري ٢٧/٢٠٠٥ نالطع(

القـرار   فـي    الـسبب . الواقـع والقـانون    فـي    وجوب قيامه على سـبب يبـرره      . القرار اإلداري  -٢١٨
 . ماهيته. اإلداري

 فـي   العبـرة . للقضاء اإلداري مراقبة مدى مشروعية السبب الـذي قـام عليـه القـرار اإلداري               -
 فـي   تقدير ذلك بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر اسـتناداً إليـه وأن يثبـت أنـه كـان قائمـاً                   

ال عبـرة بمـا     . تقـدير جهـة اإلدارة إلصـداره       في   لقرار وأنه بالفعل هو المبرر    تاريخ إصدار ا  
 .مثال. يعيبه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. استجد بعده من أمور

 بقـرار مـن    اللياقـة الـصحية  . شـرطه . يالقطاع األهل في فتح صيدلية أو مزاولة مهنة الصيدلة -
قيـام  . رفض اللجنة التـرخيص لعـدم اللياقـة الـصحية         . اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة    

 . بما استجد بعد ذلك من أمورال عبرة. للجنة على سببه وقت صدورهقرار ا

 )١٦٤ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٢/٢٠٠٧ إداري جلسة ٦٩/٢٠٠٦الطعن (

ـ    داري بنـى عليهـا القـرار اإل       التـي لمحكمة الموضوع بحث وتقدير الوقائع       -٢١٩ ن مـدى    للتحقـق م
 إثبـات  دعـوى  فـي  تقريـر الخبيـر المقـدم    إليـه ولها سلطة األخذ بما انتهـى      . موافقته للقانون 

 عليهـا  إلـزام  الدعوى وصـار ورقـة مـن أوراقهـا دون     إلىالحالة لتهيئة الدليل فيها إذا ما ضم      
غيـر  . موضـوعي جـدل   .  ذلـك  فـي المنازعـة   . تتبع مطاعن الخصوم بشأنه متى اطمأنت إليه      

 .مثال. التمييزجائز أمام 

 )٢١٣ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ١٣٦/٢٠٠٦الطعن (



  اإلداري

- ٦٦ -  

  .سبب القرار التأديبي هو إخالل الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً -٢٢٠
للقـضاء اإلداري رقابـة سـبب القـرار التـأديبي          . القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يبرره        -

 .مثال لقرار تأديبي قائم علي سببه المبرر واقعاً وقانوناً .والقانونيفي شقيه الواقعي 

 )٢١٣ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٤/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٦٣/٢٠٠٦الطعن (

عدم وجوب تسبيبه إال عند تقـدير كفايـة الموظـف بمرتبـة ضـعيف أو ممتـاز                  . تقرير الكفاية  -٢٢١
  .مبيناً أسباب التقييم

ـ تـسبيب قراراتهـا إال حيـث يوجـب          عدم التزام اإلدارة     - القـرار غيـر    . ا القـانون ذلـك    عليه
 .عليه العكس إقامة الدليل يدعي من على.  سبب صحيحعلىافتراض قيامه . المسبب

 )٤٨ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٧٦/٢٠٠٦الطعن (

ال يجـوز  . لـه هـذه الجنـسية     هو حق لكل من تثبـت       ومنح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية        -٢٢٢
إذا رأت جهـة    . يه الـصالح العـام     يقتـض  جـدي دارة حرمانه منه دون مسوغ أو سـبب         لجهة اإل 

يجب أن يكون قرارها الصادر فـي هـذا الـشأن منبئـاً عـن األسـباب                 . هذا المسوغ دارة قيام   اإل
مثال بشأن سحب جواز سـفر قـام علـى سـبب صـحيح مبـرءاً مـن                  . الخاصة التي دعت إليه   

 .يب مخالفة القانونع

 )٣٠٧ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٣٧/٢٠٠٦الطعن (

للجهة اإلدارية إحالة الموظف إلى التقاعد متى كان مـستحقاً لمعـاش تقاعـدي فيمـا لـو انتهـت                     -٢٢٣
أن يكون الباعـث علـى القـرار ابتغـاء مـصلحة            : شرط ذلك . خدمته باالستقالة وقت هذه اإلحالة    

مـؤدى  . وهى ركـن مـن أركـان انعقـاده      . امة وأن تقوم على سبب يبررها في الواقع والقانون        ع
  . ذلك

. القـرار غيـر المـسبب   . عدم التزام اإلدارة بتسبيب قراراتها إال حيـث يقـضي القـانون بـذلك              -
ذكـر  . على من يـدعي العكـس إقامـة الـدليل علـى ذلـك             . يفترض قيامه على سببه الصحيح    

 .ضوعها لرقابة القضاء اإلداريخ. أسباب جديدة له

حقـه فـي بحـث الوقـائع التـي      . حد وأثر ذلك. نشاط القضاء اإلداري في زنة القرارات اإلدارية       -
  .بني عليها القرار للتحقق من مطابقته للقانون

 .مثال. ال تجوز إثارته لدى محكمة التمييز. الجدل الموضوعي -

  )١٤٨ ص٢ ج٣٨ضاء والقانون سمجلة الق ٢٥/٥/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٩/٢٠٠٩الطعن (

  . ماهية ذلك السبب. وجوب قيامه على سبب صحيح يبرره صدقاً وحقاً. القرار اإلداري -٢٢٤
صحة القرار اإلداري تتحدد باألسباب التي قام عليها ومـدى سـالمتها  علـى أسـاس األصـول                    -



  اإلداري

- ٦٧ -  

 .الثابتة باألوراق ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها

  )١٤٦ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١٠ جلسة إداري ٦٦/٢٠١٠، ١٩الطعنان (

 -:االختصاص بإصدار القرار اإلداري -

الحـصول علـى المؤهـل المطلـوب لـشغلها والـذي            . شرطه. التعيين في إحدى الوظائف العامة     -٢٢٥
 مـستويات المـؤهالت الدراسـية الالزمـة         دمجلس الخدمة المدنية هو الذي يحـد      . يتفق وطبيعتها 

  .تعيينلل
من اختصاص لجنـة يـشكلها مجلـس الخدمـة المدنيـة مـن              . تقييم ومعادلة المؤهالت الدراسية    -

  .وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين
. منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقريـر معادلـة الـشهادات األجنبيـة لهـا                -

  .عالي بهاختصاص المجلس األعلى للتعليم ال
تفتـرض التماثـل فـي       تباع قاعدة المساواة في مجال القرارات اإلداريـة والتـي         االتزام اإلدارة ب   -

ال يجوز التحدي به إللزام اإلدارة باتخـاذ قـرار معـين قياسـاً علـى قـرار                  . المراكز القانونية 
أن صدور قرار معيب ال يـسبغ عليـه المـشروعية وال يطهـره مـن        . علة ذلك . خاطئ أصدرته 
 .شابته وال يجوز االعتداد به عند إصدار قرار آخر العيوب التي

  )٤٠٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٩/١/٢٠٠٤جلسة  إداري ٢١٧/٢٠٠٣ نالطع(

 اإلضـرار بـالمرافق و      فـي  حالـة الحـوادث المتـسببة        إثبـات  الحالـة ب   إثباتاختصاص لجان    -٢٢٦
لمـستحق عـن األضـرار الناجمـة عنهـا      الممتلكات و موارد الثروة العامة وتقـدير التعـويض ا      

مـدارج التـدرج    فـي  تصديق سـلطة أعلـى   إلىأن التعويض ال يحتاج  : مؤدى ذلك . تقديراً نهائياً 
أن مـا يـصدر عـن هـذه         : علـة ذلـك   .  الطعن القـضائي   ال تعني النهائية عدم جواز      . اإلداري

 الحكـم المطعـون فيـه    مالتـزا . ة الخاضعة لرقابـة القـضاء  دارياللجان هو من قبيل القرارات اإل    
 .غير صحيح.  هذا الشأنفيالنعي عليه . هذا النظر

 )١٦١ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ١٣٦/٢٠٠٦الطعن (

 -:التفويض في إصدار القرار اإلداري -

. صإحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق ال يكـون إال بقـرار مـن الـوزير المخـت            -٢٢٧
  . عدم جوازه إال بتفويض صريح منه. اضطالع غيره بهذا االختصاص

نائبـه فـي اختـصاص إحالـة         خلو األوراق مما يفيـد تفـويض مـدير مستـشفى الـصباح أو              -



  اإلداري

- ٦٨ -  

بطـالن القـرار لعـدم      . أثـره . الموظفين شاغلي مجموعـة الوظـائف العامـة إلـى التحقيـق           
 .مثال.  فيه قرار المجازاةاالختصاص وبطالن اإلجراءات التي صدرت بناء عليه بما

  )٤٢٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٩/٤/٢٠٠٢جلسة  إداري ٣٢٨/٢٠٠١ نالطع(

إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القياديـة والعامـة إلـى التحقيـق يكـون بقـرار                   -٢٢٨
للوزير أن يعهـد بـبعض اختـصاصاته المخولـة لـه بمقتـضى القـوانين                . من الوزير المختص  

يجـوز للجهـة التـي      . للوائح إلى المحافظين وإلى وكيل الوزارة أو وكيـل الـوزارة المـساعد            وا
فُوض إليها االختصاص تفويض الجهة األدنـى منهـا فـي مباشـرته بـإذن مـن الجهـة التـي                     

  . أن يكون التفويض في الحدود التي يقررها الوزير المختص: شرط ذلك. فوضتها في ذلك
وجـوب أن يكـون صـريحاً وأن يتقيـد بالحـدود         . طة اسـتثنائية  سـل :  االختصاص التفويض في  -

خطـأ فـي تطبيـق القـانون     . مخالفة الحكم المطعون فيه النظر المتقـدم      . مؤدى ذلك . الصادر بها 
 .مثال. يعيبه

  )١٣٤ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٤/١١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٣٠٣/٢٠٠٥الطعن (
  

 -:ر اإلداريلقرالارها المالءمة التقديرية لإلدارة في إصد -

مـشروعيته مـن عدمـه دون       . حـدها . رقابة القـضاء اإلداري فـي وزن القـرارات اإلداريـة           -٢٢٩
التجاوز إلى وزن مناسبات القرار والتي تـدخل فـي نطـاق المالءمـة التقديريـة لجهـة اإلدارة                   

  . دون تعقيب عليها
حقـق مـن مطابقتـه أو عـدم         للقضاء اإلداري بحث الوقائع التي بني عليهـا القـرار اإلداري للت            -

  . مطابقته للقانون
خـضوعه لرقابـة القـضاء      . مـؤداه . ذكرها سـبباً للقـرار    . غير الزم . تسبيب اإلدارة لقراراتها   -

اإلداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك فـي النتيجـة التـي انتهـى إليهـا                    
 أصـول تنتجهـا ماديـاً وقانونيـاً وتـؤدى           ه استخالصاً سائغاً مـن    تستخلصاالقرار وما إذا كانت     

انتهـاء الحكـم    . أنـه يكـون ولـد بـاطالً       . أثره. ابتناء القرار على استدالل فاسد    . إليها من عدمه  
 .موافقته لصحيح القانون. إلى ذلك

  )٤٢٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٥/١٠/٢٠٠٤جلسة  إداري ٨٥٩/٢٠٠٣، ٨٤٣ نناالطع(

العام ألية ميزة رهن بتوافر جميـع الـشروط الالزمـة السـتحقاقها طبقـاً        مناط استحقاق الموظف     -٢٣٠
عدم جواز منح الجهة اإلدارية الموظف حقوقـاً أكثـر ممـا هـو              . للقانون والقرارات المنظمة لها   



  اإلداري

- ٦٩ -  

قاعـدة المـساواة فـي القـرارات        . مقرر بنظام الوظيفة العامة أو على خالف القواعـد الحاكمـة          
ا إللزام اإلدارة باتخاذ قرار معـين قياسـاً علـى قـرار خـاطئ سـبق       اإلدارية اليجوز التحدي به   

االعتداد بقرار معيـب عنـد إصـدار قـرار آخـر أو إدخالـه               . أساس ذلك . أن أصدرته آلخرين  
أن مخالفـة القـانون ال تبـرر التمـادي فـي الخطـأ              : علة ذلـك  . كعنصر من عناصره اليجوز   

 .مثال. لمنافاة ذلك لحسن سير اإلدارة ومبدأ المشروعية

 )٢٦ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٨/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٠/٢٠٠٦الطعن (

عـدم تجاوزهـا    . حـدها . رقابة القضاء اإلداري في التحقق من مشروعية القرار المطعـون فيـه            -٢٣١
إلى وزن مناسبة القرار أو ما يدخل في نطـاق المالءمـة التقديريـة التـي تملكهـا جهـة اإلدارة                     

. ث الوقائع التي بنى عليهـا القـرار اإلداري وتقـديرها إذا ارتبطـت بالقـانون               له بح . بغير معقب 
  . علة ذلك وأثره

. الدستور كفل وسائل التعبير الفني عـن األفكـار وفقـاً للـشروط واألوضـاع المقـررة قانونـا                   -
يجب االستعانة برأي الخبرة الفنية عند مراقبة المحكمـة لمـدى مـشروعية القـرارات اإلداريـة                 

تـوافر الـرأي المحايـد فيمـا يبتغـى          : علة ذلـك  . ألعمال الفنية أو رفض التصريح بها     بحظر ا 
 .يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. نشره أو التصريح به

  )١٤١ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٨٧/٢٠٠٧الطعن (

عقديـة علـى المتعاقـد معهـا إذا تقـاعس عـن تنفيـذ               لجهة اإلدارة سلطة توقيـع الجـزاءات ال        -٢٣٢
للقـضاء اإلداري بـسط رقابتـه علـى         . التزاماته سواء بامتناعه كلية عن التنفيذ أو بالتأخير فيـه         

ال تقف هـذه الرقابـة عنـد حـد التأكـد مـن              . الجهة اإلدارية في استعمالها السلطة المشار إليها      
متـه للتقـصير    ال إلـى مراقبـة مـدى مالء        بعـض األحـو    امتدادها في . مدى مشروعية الجزاء  

  . المنسوب إلى المتعاقد معها
عدم بلوغها في الوضوح الحد الـذي يزيـل عنهـا كـل لـبس أو غمـوض فـي                    . عبارات العقد  -

ـ     . داللتها على المعنى المقـصود منهـا        تفـسيره عـن النيـة المـشتركة         دوجـوب البحـث عن
 مع االسـتهداء فـي ذلـك بطبيعـة التعامـل             لعباراته دون الوقوف عند المعنى الحرفي    للمتعاقدين  

للمحكمـة االسـتئناس    . والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين مـن أمانـة وثقـة             
 النيـة المـشتركة     تقـصي بهذه القاعدة الواردة في القانون المدني بالنسبة للعقـود اإلداريـة فـي              

 .وال تعارض في تطبيقها. للمتعاقدين

 )١٤٨ص  ١ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ١٠/٢/٢٠٠٩ جلسة يإدار ١٠٩١/٢٠٠٥الطعن (
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وضع الموظـف فـي الوظيفـة التـي تتفـق مـع مؤهالتـه               : المقصود به . التسكين في الوظائف   -٢٣٣
وخبراته السابقة وفقاً للشروط والقواعد القانونيـة التـي تحكـم حالتـه أو التـي تـضعها الجهـة                    

م تحقق المركـز القـانوني لـشغل الوظيفـة التـي ينتقـل               عد. اإلدارية في نطاق سلطتها التقديرية    
احتـرام  : علـة ذلـك   . إليها أو يسكن عليها الموظف إال إذا كان مـستوفياً شـروطها وضـوابطها             

  . ما تتطلبه هذه القاعدة. قاعدة المساواة في شغل الوظيفة
ته عدم التزام جهة اإلدارة باتخـاذ قـرار معـين قياسـاً علـى قـرار خـاطئ سـبق أن أصـدر               -

ال يسوغ االعتـداد بقـرار معيـب عنـد إصـدار قـرار آخـر وأن مخالفـة          : علة ذلك . آلخرين
 .القانون ال تبرر التمادي لمنافاة ذلك لحسن سير اإلدارة ومبدأ المشروعية

 )١٦٧ ص١ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٩/٣/٢٠١١جلسة  اريإد ٤٦٧/٢٠٠٩الطعن (

هـي سـلطة تقديريـة واسـعة فـي إجـراء            . فيةسلطة جهة اإلدارة في شغل الوظـائف اإلشـرا         -٢٣٤
أن يكـون هـذا     : شـرط ذلـك   . االختيار والمفاضلة بين المتزاحمين عليها وتعيين األجدر لـشغلها        

  . االختيار قد روعي فيه االلتزام بالمعايير واألوضاع والشروط المقررة في هذا الشأن
 العامـة للتعلـيم التطبيقـي رقـم         الوظائف اإلشرافية التي تكفل بتنظيمها قرار مدير عـام الهيئـة           -

ثبـوت أن عنـصر األقدميـة لـيس مـن هـذه             . إجراءات وشروط شـغلها   . ٢٠٠٣لسنة  ٢٢٠٠
أن مخالفة الحكم المطعون فيـه إجـراءات شـغل تلـك الوظـائف اإلشـرافية              : أثر ذلك . الشروط

 .بشأن شغل وظيفة أستاذ مساعد: مثال. يعيبه ويوجب تمييزه

 )٣٤ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٣/٤/٢٠١١ة جلس اريإد ٢٤١/٢٠٠٨الطعن (

 -:أثر القرار اإلداري -

 .التزامه برد نفقات بعثته. أثره. صدور قرار لجنة البعثات بفصل المبعوث -٢٣٥

  )٧٨٥ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٧/٣/١٩٩٧جلسة  تجاري ٢٨/١٩٩٦ نالطع(

أن أثـره ال يتولـد حـاالً        . مـؤداه . ة العامـة  ترتيب القرار اإلداري أعباء مالية على عاتق الخزان        -٢٣٦
ومباشرة إال إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً بوجـود االعتمـاد المـالي الـذي يـستلزمه تنفيـذه وإال                    

ـ افعـدم ك  . كان تحقيق هذا األثر غير ممكن قانوناً       وجـوب التـزام حـدوده     . أثـره . ة االعتمـاد  ي
المـالي لتنفيـذ قـرار الهيئـة العامـة لـشئون            مثال بشأن عدم توافر االعتمـاد       . وعدم مجاوزتها 

 بتعـويض أصـحاب المـزارع عـن األبقـار           ١٩٩٠ لـسنة    ٣٨الزراعة والثروة السمكية رقـم      
 .والعجول المصابة بالسل وااللتهاب البللوري واإلجهاض المعدي

  )٤١٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٥/٤/٢٠٠٢جلسة  إداري ٤١٦/٢٠٠١ نالطع(
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رة من السلطات العامـة ومنهـا القـرارات الـصادرة مـن جهـة اإلدارة والتـي                  األعمال الصاد  -٢٣٧
تعـد مـن قبيـل      . يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو اإلخالل باالنتفـاع بـه            

للمستأجر تبعاً لجسامة اإلخـالل باالنتفـاع أن يطلـب فـسخ اإليجـار أو               . أثر ذلك . القوة القاهرة 
 .شرطه. إنقاص األجرة

  )٤١٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢١/١/٢٠٠٦جلسة  تجاري ١٠٩٩/٢٠٠٤ نالطع(
  

 -:عيوب القرار اإلداري -

أثرهمـا علـى    . غصب الـسلطة ومخالفـة قواعـد االختـصاص        . صوره. عيب عدم االختصاص   -٢٣٨
 .القرار اإلداري

  )٢٢١س ص٧ مج ٢١/٢/١٩٧٤جلسة  تجاري ٣٥/١٩٧٣ نالطع(

مـن العيـوب    .  يبـرر إلغـاء القـرار اإلداري       الذية واالنحراف فيها       استعمال السلط  إساءةعيب   -٢٣٩
وجـوب  . ثبـوت تنكـب اإلدارة وجـه المـصلحة العامـة          . مـؤداه . القصدية في السلوك اإلداري   
  .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير ثبوته من عدمه. إقامة الدليل على هذا العيب

  )٤٩٥الثالث المجلد الخامس ص مج القسم ١٩/١١/١٩٩٢جلسة  تجاري ٣٠١/١٩٩١ نالطع(

. مـايلزم لتـوافره   .  يبـرر إلغـاء القـرار اإلداري       الذيساءة استعمال السلطة أو االنحراف فيها       إ -٢٤٠
  .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير ثبوته من عدمه. وجوب إقامة الدليل عليه

  )٤٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٥/٥/١٩٩٤جلسة  تجاري ١٠/١٩٩٤ نالطع(

 .مثال. عبء إثباته على من يدعيه. ماهيته.  السلطةاستعمال إساءة عيب -٢٤١

  )٤٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٠/١٠/١٩٩٥جلسة  طلبات رجال القضاء ٢/١٩٩٤ نالطع(

  . فصله من البعثة بقرار من لجنة البعثات. أثره. عدم التزام المبعوث بشروط البعثة -٢٤٢
  .  إصدار القرار ممن ال يملكه قانوناً:كيفية تحققه. عيب تجاوز االختصاص -
إقـرار التوصـية    . مـؤداه . اعتداد الحكم المطعون فيه بـالقرار الـصادر مـن لجنـة البعثـات              -

مثـال بـشأن قـرار      . التوصية سـبباً إلصـدار قـرار اللجنـة        . الصادرة ممن ال يملك إصدارها    
  . صادر من وكيل وزارة التربية بإنهاء البعثة

  )٧٨٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٧/٣/١٩٩٧جلسة   تجاري٢٨/١٩٩٦ نالطع(
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. مناطهـا . من العيـوب القـصدية فـي الـسلوك اإلداري    . إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها      -٢٤٣
  .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير ثبوته

  )٧٨٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٧/٤/١٩٩٤جلسة  تجاري ١٦٠/١٩٩٦، ٢٥٤/١٩٩٥ نناالطع(

لطة الجهة اإلدارية في التعيـين فـي الوظـائف الخاليـة مـشروطة بقيـود قانونيـة وقواعـد                    س -٢٤٤
  . تنظيمية
  )٧٨٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٤/١/١٩٩٩جلسة  إداري ٩٧/١٩٩٨، ٢٣ نناالطع(

. وجوب إقامـة الـدليل عليـه ألنـه ال يفتـرض           . عيب إساءة استعمال السلطة في القرار اإلداري       -٢٤٥
  . موضوعي.  ذلكتقدير ثبوت

  )٧٨٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٣١/٥/١٩٩٩جلسة  إداري ٥١٧/١٩٩٨ نالطع(

قـرار وزيـر    . االسـتثناء . حظر مزاولة شركات االستثمار ألعمـال الـصرافة لحـساب الغيـر            -٢٤٦
  . مؤداه. ورود االستثناء الوارد به طليقاً من أي قيد مكاني. ٨/١/١٩٨٧المالية في 

تقييـد لمطلـق الـنص بغيـر قيـد      .  مزاولـة النـشاط علـى مكـان محـدد        صدور قرار بقصر   -
  .وتخصيص لعمومه بغير مخصص

  )٧٨٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٤/٦/١٩٩٩جلسة  إداري ٣٣١/١٩٩٨ نالطع(

مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفـسيرات الملزمـة للجهـات الحكوميـة فيمـا                  -٢٤٧
  .  المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفينيتعلق بتشريعات الخدمة

قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء نظام السكن الحكومي ومنح بـدل سـكن وبـدل أثـاث عوضـاً                    -
  . مثال. صدوره عاماً طليقاً من كل قيد أو تخصيص. عنه

  )٧٨٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٨/٢/٢٠٠٠جلسة  إداري ٣٢٥/١٩٩٩ نالطع(

يـدخل فـي    . ة استعمال السلطة يتعلـق بجـوهر القـرار اإلداري ال شـكله الظـاهري              عيب إساء  -٢٤٨
  . علة ذلك. معناه مخالفة اإلدارة لروح التشريع والغاية التي يبتغيها الشارع بنصوصه

القرار اإلداري يجب أالّ يستهدف المصلحة العامـة فحـسب بـل أيـضاً الهـدف الخـاص الـذي           -
  .  خرج عن تلك الغايةمثال لقرار إداري. عينه القانون

الخـروج عنهـا    . قاعدة تخصيص األهداف التي تقيد القرار اإلداري بالغايـة التـي رسـمت لـه               -
  .يعيب القرار بعيب اساءة استعمال السلطة. إلى اإلضرار باألفراد

: الغايـة منـه  . حظر توصيل التيار الكهربائي للمبنى الذي تحدث به مخالفـة لـشروط التـرخيص      -
امتنـاع البلديـة    . ثبوت مزايلة األضرار بهـاتين المـصلحتين      .  ومصلحة األفراد  المصلحة العامة 
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ال وجـه   . عن منح الشهادة باستيفاء المبنى لالشتراطات والالزمـة لتوصـيل التيـار الكهربـائي             
  . دفاع ظاهر الفساد ال يعيب الحكم عدم الرد عليه. الدفاع المتعلق بذلك. له

  )٧٨٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٠/١١/٢٠٠٠سة جل إداري ٢٥٠/٢٠٠٠، ١٩٩ نانالطع(

  . مثال. متى يعد القرار بها فاسداً. مناطها. الترقية باالختبار -٢٤٩
  )٧٨٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١١/١٢/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٣٠٤/٢٠٠٠ نالطع(

ة الضوابط التي يضعها الـوزير المخـتص باالتفـاق مـع ديـوان المـوظفين لثبـوت صـالحي                   -٢٥٠
كفالـة تحقيـق المـصلحة العامـة ومنـع          . غايتهـا . الموظف الخاضع لفترة التجربة من عدمـه      

مخالفـة القـرارات الـصادرة فـي هـذا          . أثـره . عدم وضعه لهـا   . العسف واالنحراف بالسلطة  
  . الشأن للقانون

اختـصاصه بالـصالحيات التـي تخولهـا القـوانين واللـوائح لـديوان              . مكتب مجلـس األمـة     -
له وضـع الـضوابط التـي تكفـل التثبـت مـن             . مفاد ذلك . ا يتعلق بشئون موظفيه   الموظفين فيم 

أثـره مخالفتهـا    . عدم استناد قراراتـه لهـذه الـضوابط       . صالحية الموظف المعين تعييناً مبتدأ به     
 .للقانون

  )٧٨٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٢/١١/٢٠٠١جلسة  إداري ١٥٨/٢٠٠١ نالطع(

أن يكـون تقـديرها غيـر مـشوب بـسوء اسـتعمال       . مناطهـا . صة لإلدارةالترقية باالختيار رخ  -٢٥١
حـد  . السلطة وأن تستمد اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلـى النتيجـة التـي انتهـت إليهـا                 

عدم جواز تخطي األقدم إلى األحدث إال إذا كـان األخيـر أكفـأ أمـا عنـد التـساوي فـي                      . ذلك
 .علة ذلك.  فيرقى األقدمالكفاية

  )٤١٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢١/١/٢٠٠٢جلسة  إداري ٧٣/٢٠٠٠ نالطع(

أال يـشوب تـصرفها     . شـرطه . حق لجهة اإلدارة في حـدود سـلطتها       . ترقية الموظف باالختيار   -٢٥٢
عيب إساءة استعمال السلطة وأن تستمد اختيارها مـن عناصـر صـحيحة مؤديـة إلـى صـحة                   

  .فساد قرارها. رهأث. مخالفة ذلك. النتيجة التي انتهت إليها
عدم جواز تخطـي األقـدم إلـى األحـدث إال إذا كـان              . ماهيته. حدها الطبيعي . الترقية باالختيار  -

  .األخير أكفأ وعند التساوي في الكفاية يرقى األقدم
العبرة في المفاضلة بـين المرشـحين للترقيـة باالختيـار هـي بمرتبـة الكفايـة ال بالـدرجات                     -

  . منهما في ذات مرتبة الكفايةالرقمية التي حصل عليها كل
خـضوع تلـك    . إفصاح اإلدارة عن األسباب التي دعتهـا إلـى تفـضيل مـن قامـت بتـرقيتهم                 -

 .األسباب لرقابة القضاء

  )٤١٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٣/٦/٢٠٠٢جلسة  إداري ٣٤٦/٢٠٠١ نالطع(
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عـدم  . حـدود ذلـك   . دارةاألصل أنها من المـسائل التـي تتـرخص فيهـا اإل           . الترقية باالختيار  -٢٥٣
أن . مـؤداه . تـساويهما فـي الكفايـة   . تخطي األقدم إلى األحدث إال إذا كان األخيـر هـو األكفـأ    
 .تكون الترقية باألقدمية وإال فسد القرار الصادر في هذا الشأن

  )٤١٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٧/٦/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥١١/٢٠٠٠ نالطع(

عـبء إثبـات   . تراض حمله على الصحة ما لم يقم الـدليل علـى عكـس ذلـك    اف. القرار اإلداري  -٢٥٤
العكس على المتضرر من القـرار مـا لـم يحـرم مـن سـبل ذلـك بفعـل اإلدارة العكـسي أو                        

 .تقصيرها

  )٤١٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٤/٦/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥٦٨/١٩٩٩ نالطع(

مـن العيـوب    . لذي يبـرر إلغـاء القـرار اإلداري       عيب إساءة استعمال السلطة واالنحراف بها وا       -٢٥٥
أن تكون جهـة اإلدارة قـد تنكبـت وجـه المـصلحة العامـة وأن تـصدر                  . الزم ذلك . القصدية

أن هـذا العيـب ال يفتـرض ويجـب          . مـؤدى ذلـك   . القرار بباعث ال يمت لتلك المصلحة بصلة      
  .إقامة الدليل عليه

  .شرطه. موضوعي. ثبوت إساءة استعمال السلطة -
حـددت المـدة األصـلية للحـصول علـى درجـة            . حة تنظيم اإليفاد في بعثات معيدي الجامعة      الئ -

الماجستير والدكتوراه بخمس سنوات يجوز مـدها لـسنة واحـدة بـذات الراتـب والمخصـصات            
جـواز أن تـصبح البعثـة       . وتوقف البعثة بعدها إذا لم يحصل المبعوث علـى درجـة الـدكتوراه            

لجنة العامة للبعثات بحد أقصى سـنة واحـدة تـسحب البعثـة بعـدها               إجازة دراسية بعد موافقة ال    
وتنتهي خدمات المبعوث للجامعة والتي لهـا اسـترداد جميـع مـا تحملتـه مـن نفقـات الـسفر               

 .ال عيب. انتهاء الحكم لذلك. ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة

  )٤١٥لخامس المجلد التاسع ص مج القسم ا٢٧/١/٢٠٠٣جلسة  إداري ١٦٩/٢٠٠٢ نالطع(

مـن العيـوب    . عيب إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بهـا المبـرر إللغـاء القـرار اإلداري               -٢٥٦
  .أنه ال يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه من قبل مدعيه. مؤدى ذلك. القصدية

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير ثبوت عيب إساءة استعمال الـسلطة واالنحـراف بهـا           -
 .شرطه

  )٤١٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٩/٥/٢٠٠٣جلسة  إداري ٩٠/٢٠٠٢ نالطع(

تمامـه بموجـب عقـد إيجـار أو تـرخيص           . استغالل العقارات المملوكة للدولة ملكيـة خاصـة        -٢٥٧
مؤقت باالنتفاع ثابت بالكتابة مبيناً فيه حقوق والتزامـات الطـرفين والـشروط الجوهريـة وغيـر       

موافقـة  . شـرطه . كون االسـتغالل بـدون مقابـل لهـذه العقـارات          . لعاديالمألوفة في اإليجار ا   
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للدولـة إزالـة التعـرض    . مـؤداه .  الطريقين سـالفي الـذكر    إتباععدم  . مجلس الوزراء على ذلك   
  .أو التعدي بالطرق اإلدارية على نفقة المخالف

 يكـون   أن. شـرطه . مسئولية اإلدارة عن تعويض األضرار الناجمـة عـن قراراتهـا اإلداريـة             -
  .قرارها معيباً

  )٤١٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٦/٢/٢٠٠٤جلسة  إداري ١٠٩/٢٠٠٣ نالطع(

اختصاصه بناء على اقتـراح ديـوان المـوظفين بتحديـد قواعـد وأحكـام               . مجلس الخدمة المدنية   -٢٥٨
  . وشروط منح بدالت طبيعة العمل والحوافز

ل القرارات اإلداريـة والتـي تفتـرض التماثـل فـي             قاعدة المساواة في مجا    بإتباعالتزام اإلدارة    -
المراكز القانونية ال يجوز التحدي به إللزامها باتخاذ قـرار معـين قياسـاً علـى قـرار خـاطئ                    

ن صدور القـرار المعيـب ال يـسبغ عليـه المـشروعية وال يطهـره مـن                  أ. علة ذلك . أصدرته
خـر وإدخالـه كعنـصر مـن        العيوب التي شابته وال يجوز االعتداد بـه عنـد إصـدار قـرار آ              

عناصره ألن مخالفة القانون ال تبرر التمـادي فـي الخطـأ لمنافـاة ذلـك لحـسن سـير اإلدارة                     
 .مثال. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. ومبدأ المشروعية

  )٤١٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٨/٦/٢٠٠٤جلسة  إداري ٨٥٤/٢٠٠٣ نالطع(

منـوط بجهـة اإلدارة ممثلـة       .  التصريح واإلذن بالعمل أو تجديده أو تحويلـه أو إلغائـه           الحق في  -٢٥٩
 وفقـاً لمـا تـراه محققـاً للمـصلحة العامـة دون رقابـة                 والعمـل  في وزارة الشئون االجتماعية   

. أن يكون قرارها مبرءاً مـن شـبهة االنحـراف أو إسـاءة اسـتعمال الـسلطة            . شرط ذلك . عليها
 .ي تطبيق القانونخطأ ف. مخالفة ذلك

  )٤١٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤/١٠/٢٠٠٤جلسة  مدني ١٧٦/٢٠٠٢ نالطع(

أن يكـون تـصرفه غيـر       : شـرط ذلـك   . رخصة للوزير المخـتص   . منح إجازة رعاية األمومة    -٢٦٠
الخدمـة  نظـام    فـي شـأن      ٤/٤/١٩٧٩ مـن مرسـوم      ٥١م. مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة    

 .١٩٩٣ لسنة ١لس الخدمة المدنية رقم  من قرار مج١م، المدنية

وجـوب إقامـة الـدليل عليـه بإثبـات أن الباعـث علـى               . عيب قصدي . إساءة استعمال السلطة   -
  .إصدار القرار اإلداري هو التحكم أو التعدي أو الهوى

توافر الـضوابط الموضـوعية العامـة التـي         . شرطه. منح إجازة رعاية األمومة بوزارة الصحة      -
: أثـره . ثبـوت عـدم توافرهـا فـي األم        . ماهيتهـا . ١٩٩٨ لـسنة    ٧٨،  ٧٣ان  تضمنها التعميم 

ال يغيـر منـه مـا       .  من كـل عيـب     ءاًالقرار الصادر برفض طلب منحها تلك اإلجازة يكون مبر        
قد يثار من أن منح األم إجازة خاصة لرعاية وليدها يجعل لها حقـاً فـي الحـصول عليهـا ولـو                      
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م ومن حـق ولـدها عليهـا أن تتـوفر علـى رعايتـه خـالل                 لم تتوافر فيها تلك الشروط ألنها أ      
 .علة ذلك. المدة التي حددها القانون

  )٤١٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١/١١/٢٠٠٤جلسة  مدني ٣٩/٢٠٠٤ نالطع(

. قرينـة علـى االسـتقالة الـضمنية       . انقطاع الموظف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يومـاً           -٢٦١
  .انتفاؤها بثبوت وجود سبب آخر لالنقطاع. الخدمة المدنية من نظام ٨١م . أساس ذلك

 . ١٩٧٣ لسنة ٢تعميم ديوان الموظفين رقم . هإجراءات. التصريح باإلجازات الطبية -

ثبوت إبالغهـا عـن مرضـها منـذ         . إنهاء خدمة الطاعنة النقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً         -
.  اسـتنزال هـذه المـدة مـن فتـرة االنقطـاع            .بداية االنقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع      

صـدور  : مـؤدي ذلـك   . عدم بلوغ المدة الباقية الحد الالزم العتبارهـا قرينـة علـى االسـتقالة             
مسئولية الجهـة اإلداريـة عـن خطئهـا الـذي ترتـب             : أثره. قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون    

 .عليه ضرر مادي وأدبي يوجب التعويض

  )٤١٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٠/١٢/٢٠٠٤جلسة   إداري٦٤/٢٠٠٤ نالطع(

نص القـانون علـى الـبطالن عنـد إغفـال           . االستثناء. القرار اإلداري ال يبطل لعيب في الشكل       -٢٦٢
اإلجراء أو إذا كان اإلجراء جوهريـاً يترتـب علـى إغفالـه تفويـت مـصلحة عنـى المـشرع                     

 . البطالنتحقق الغاية من اإلجراء تمنع التمسك ب. بتحقيقها

أال يـؤثر ذلـك علـى مـضمون         . شـرطه . لجهة اإلدارة تصحيح قرارها المعيب بعيب في الشكل        -
 . القرار وأن تكون موجبات إصداره ما تزال قائمة

األصل صدورها في اجتماع بعـد المناقـشة والتمحـيص فـي جلـسة              . قرارات المجالس واللجان   -
ل علـى موافقتهـا بطريـق التمريـر علـى           جواز الحصو . يتكامل فيها نصاب االجتماع القانوني    

األعضاء منفردين في حاالت االستعجال فيصدر القرار إذا كـان مـضمونه مجمعـاً عليـه مـن                  
 .مثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير بسحب بعثة. جميع األعضاء

  )٤١٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٧/٣/٢٠٠٥جلسة  إداري ٤١٥/٢٠٠٤ نالطع(

أن . شـرط ذلـك   . األصل فيها أنها من المالئمات التـي تتـرخص فيهـا اإلدارة           . الترقية باالختيار  -٢٦٣
يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تكـون اسـتمدت اختيارهـا مـن عناصـر                  

فـساد االختيـار    . أثـره . مخالفـة ذلـك   . صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التـي انتهـت إليهـا          
  .القرار الذي اتخذ على أساسهوبالتالي فساد 

حدها الطبيعي هو المبدأ العادل بعدم جـواز تخطـي األقـدم إلـى األحـدث إال                 . الترقية باالختيار  -
. إذا كان األخير أكفأ وعند التساوي في الكفاءة يرقى األقـدم وإال كـان القـرار مخالفـاً للقـانون                   

 .مثال

  )٤١٧القسم الخامس المجلد التاسع ص مج ١٣/٦/٢٠٠٥جلسة  إداري ٦٤٠/٢٠٠٤، ٥٨٤ نانالطع(
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ورود . شـرط ذلـك   . لمحكمة الموضوع إنزال التكييف القـانوني علـى الطلبـات فـي الـدعوى              -٢٦٤
 بـشأن مخالفـة الحكـم المـستأنف         مثـال . ال موجب إلجـراء التكييـف     . الزمه. الطلب صريحاً 

غـاء قـرار    للقانون في تكييفه لطلب الطاعن الخاص بإلغاء قـرار إنهـاء خدمتـه بأنـه طلـب إل                 
 .سلبي والقضاء بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلداري

  )٤١٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٩/١٢/٢٠٠٦جلسة  إداري ٥٢٩/٢٠٠٤ نالطع(

التعيين في الوظائف العامة من األمور التي تترخص فيها الجهة اإلداريـة بمـا لهـا مـن سـلطة                     -٢٦٥
ير المرافق بغير معقـب مـا دام قـد خـال تـصرفها مـن                تقديرية باعتبارها القوامة على حسن س     

مثال في شأن قرار عدم تعيـين المطعـون ضـدها فـي وظيفـة باحـث                 . إساءة استعمال السلطة  
قانوني باإلدارة العامة للتحقيقات، غيـر مخـالف للقـانون أو مـشوب بعيـب إسـاءة اسـتعمال                   

 .السلطة

 )٢٧١ ص٣ ج٣٦ء والقانون سمجلة القضا ٣٠/١٢/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٠٦/٢٠٠٦الطعن (

رقابة القضاء اإلداري وهو بصدد إعمـال واليتـه فـي دعـاوى اإللغـاء ومراقبـة مـشروعية                    -٢٦٦
إنما يحاكمه ويحكم تقديره ويقسط ميزانه في ضـوء صـحيح الواقعـة وحقيقـة               . القرار المختصم 

اسـتظهاره جـادة القـرار واسـتقامته صـحيحاً علـى أصـل الـشرعية                . ما بنيت عليه أركانه   
تبينـه اخـتالل أحـد أركانـه أو         . انحيازه إليه وإجازته وتثبيتـه علـى أصـل صـحته          . المقررة

وجـوب أن   : الزم ذلـك  . بمـا يرتـب إلغائـه وإزالـة آثـاره         . مجاوزته مقتضيات المـشروعية   
تعرض المحكمة ألوجه دفـاع الطـاعن نعيـاً علـى القـرار المطعـون فيـه بحثـاً وتمحيـصاً                     

مـال تقـديرها للقـرار المختـصم وإنـزال رقابـة المـشروعية              وتضمين قضائها ما ينبئ عن إع     
  . عليه

لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار على حقيقته واسـتظهار مـدى قيامـه علـى سـببه المبـرر                    -
لقـصور الحكـم بمـا      . مثـال . شـرط ذلـك   . ومدى توافر أركانه واكتمال شـرائط صـحته       . له

 .يوجب تمييزه كلياً

 )١٤٦ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١٠ة  جلسإداري ٦٦/٢٠١٠، ١٩الطعنان (

ال يـصلح حتمـاً     . عيب عدم االختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القـرار فيـؤدي إلـى إلغائـه                -٢٦٧
إذا كـان القـرار     . وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن السبب مـؤثراً فـي موضـوع القـرار              

. لفـة قاعـدة االختـصاص أو الـشكل        سليماً في مضمونه محموالً على أسبابه المبررة رغـم مخا         
أن القـرار   : علـة ذلـك   . ال يكون ثمة مساءلة للجهة التي أصدرته والقـضاء عليهـا بـالتعويض            

 .مثال. كان سيصدر على أي حال بذات المضمون ولو روعيت تلك القاعدة

 )١٦٩ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢١/١٢/٢٠١٠جلسة  اريإد ١٢١/٢٠٠٨الطعن (
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 -:ة القرار اإلداريعدم دستوري -

تقريـر  : أثـره . ٢٠٠٣لـسنة   ) ٥(القضاء بعدم دستورية قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم               -٢٦٨
المادتـان  . التـزام الكافـة وسـائر المحـاكم بـه         . إبطاله وإنهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكـن        

صـدور  .  بـشأن إنـشاء المحكمـة الدسـتورية        ١٩٧٣ لـسنة    ١٤ق  ) ١(من الدسـتور و   ) ١٧٣(
كم المطعون فيه قبل صدور حكم المحكمة الدسـتورية المـشار إليـه وتطبيـق الحكـم الـوارد           الح

 علـى الوكيـل المـساعد بـديوان         ١٩٧٩ لـسنة    ١٥من المرسـوم بـق      )  مكرراً ١٥(في المادة   
 وهـو مـذهب مغـاير لمـا كـشف           ٢٠٠٣لسنة  ) ٥(المحاسبة استناداً إلى التفسير التشريعي رقم       

يعيبـه  . ية ورتـب علـى ذلـك مـشروعية القـرار المطعـون فيـه       عنه حكم المحكمة الدسـتور   
 .ويوجب تمييزه

  )٤٠٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٩/١٢/٢٠٠٦جلسة  إداري ٥٢٩/٢٠٠٤ نالطع(
  

 -:عدم رجعية القرار اإلداري -

 .تقرير رجعية القانون رهن بنص خاص ولو مست حقوقاً مستمدة من قرار إداري -٢٦٩

 .إلداري وإال كان معيباً بمخالفة القانونعدم رجعية القرار ا -

  )٤٤٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٩/٣/١٩٨٦جلسة  إداري ١٦٦/١٩٨٥ نالطع(

 .اتسام القرار اإلداري بالرجعية يعيبه بمخالفة القانون فال يصح االستناد إليه مثال -٢٧٠

  )٤٤٣الث ص مج القسم الثاني المجلد الث١٩/٣/١٩٨٦جلسة  إداري ١٦٦/١٩٨٥ نالطع(

 .مثال. قرار معيب. القرار اإلداري المتضمن انسحاب أثره على الماضي -٢٧١

  )٤٤٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٩/٦/١٩٨٧جلسة  إداري ١٦/١٩٨٧ نالطع(

ال يغيـر   . المساس بها ال يكون إال بقانون يـنص فيـه علـى األثـر الرجعـي               . الحقوق المكتسبة  -٢٧٢
 .مدة من قرارات إدارية الئحية أو فرديةمن ذلك أن تكون هذه الحقوق مست

ال تسري بحـسب األصـل إال علـى مـا يقـع مـن               . القرارات اإلدارية تنظيمية كانت أو فردية      -
 .المقصود بالعلم اليقيني. تاريخ صدورها بشرط العلم بها علماً يقينياً رسمياً

  )٤٤٣ص مج القسم الثاني المجلد الثالث ٢٩/٦/١٩٨٧جلسة  إداري ١٦/١٩٨٧ نالطع(
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ضرورة إصدار قرار إداري بـذلك بـشرط عـدم تـضمنه أثـراً              . وقف البعثة الدراسية أو إلغائها     -٢٧٣
المبعـوث إال مـن تـاريخ إعالنـه بـه أو علمـه              . عدم سريان هذا القرار في مواجهـة      . رجعياً

 .بمضمونه علماً يقينياً

  )٤٤٤ص مج القسم الثاني المجلد الثالث ١٧/١٢/١٩٨٧جلسة  تجاري ٣٨/١٩٨٧ نالطع(

المـساس بهـا ال يكـون إال بقـانون يـنص علـى األثـر           . المراكز القانونية والحقوق المكتـسبة     -٢٧٤
 .الرجعي

القرارات اإلدارية تنظيمية كانت أو فردية ال تـسري بحـسب األصـل األعلـى مـا يقـع مـن                      -
عيبـه بمخالفـة القـانون      اإلداري انسحاب أثره علـى الماضـي ي       تضمن القرار   . تاريخ صدورها 

 .أثره. عدمهء الصارخ عليه وياواالعتد

تكملهـا قاعـدة عـدم نفاذهـا فـي مواجهـة األفـراد إال           . قاعدة عدم رجعية القرارات اإلداريـة      -
 .حكمة ذلك. بعلمهم بها بالنشر أو اإلعالن أو العلم الحقيقي

  )٤٤٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٧/١٢/١٩٨٧جلسة  تجاري ٣٨/١٩٨٧ نالطع(

القـرارات اإلداريـة ال     . مـؤدى ذلـك   . إال بقانون في غيـر المـواد الجزائيـة        الرجعية ال تكون     -٢٧٥
الـنص فـي القـرار اإلداري علـى         . تسرى إال على مايقع من تاريخ صـدورها ممـن يملكهـا           

انعدام أثره بخـصوص هـذه الرجعيـة لمخالفتـه أحكـام الدسـتور              . انسحاب أثره على الماضى   
  . تعلو على القوانين العاديةالتي

  )٤٦٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٣/١/١٩٩٢جلسة  تجاري ٢٣٤/١٩٩٠ نالطع(

التـسرى فـي األصـل اال علـى مـايقع مـن تـاريخ               . القرارات اإلدارية تنظيميـة أو فرديـة       -٢٧٦
 .يعيبه بمخالفة القانون. الماضي أثره على انسحابتضمن القرار اإلداري . صدورها

  )٤٦٢القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٢٩/٣/١٩٩٢جلسة  تجاري ٢٣٣/١٩٩٠ نالطع(

األصل سريانها على ما يقع مـن تـاريخ صـدورها وال يترتـب عليهـا أثـر                  . القرارات اإلدارية  -٢٧٧
 أثره علـى الماضـي وفيمـا ال يتفـق ومـصالح األفـراد               انسحابتضمن القرار   . فيما وقع قبلها  
  . يتهمخالفة القانون ويكون عديم األثر في خصوص رجع. مؤداه. المعنيين به

قاعدة عدم رجعية القرارات اإلدارية تكملها قاعدة علـم األفـراد بـالقرارات التـي مـن شـأنها                     -
أن القرارات اإلداريـة ال تنفـذ فـي حـق األفـراد إال إذا علمـوا                 . علة ذلك . المساس بمراكزها 

 ومـن    يقينيـاً   حكميـاً بالنـشر أو علمـاً       بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها سـواء علمـاً         
  . ريخ هذا العلم تبدأ آثار القرار بالنسبة لألفراد المعنيين بهتا
تمسك الطالب بأن القرار التنظيمي الذي يراد تطبيقه عليـه لـم ينـشر بالجريـدة الرسـمية ولـم                     -
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يعلم به وبالتالي عدم جواز تنفيذه في مواجهته بأثر رجعي وخلـوص الحكـم إلـى ثبـوت عـدم                    
 الحكـم إلـى أن الطـاعن لـم        انتهـاء . لى علم الطاعن بـه    نشر القرار وخلو األوراق من دليل ع      

. يطعن على القرار باإللغاء ورتب على ذلك رفض طلب إلغـاء القـرار الفـردي المبنـي عليـه                  
 . تمييزهويوجبيعيبه 

  )٤٢٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٣/١١/٢٠٠٣جلسة  إداري ١٩٦/٢٠٠٢ نالطع(

عدم سـريانها فـي األصـل إال علـى مـا يقـع مـن                . رديةالقرارات اإلدارية تنظيمية كانت أو ف      -٢٧٨
تـضمن القـرار    . تاريخ صدورها ممن يملكها وال يترتـب عليهـا أي أثـر فيمـا  وقـع قبلهـا                  

يعيبـه  . اإلداري انسحاب أثره على الماضي خاصة فيما ال يتفق ومـصالح األفـراد المعنيـين بـه              
عـدة عـدم رجعيـة القـرارات        قا. بمخالفة القانون ويكون عديم األثر فـي خـصوص رجعيتـه          

اإلدارية تكملها قاعـدة ضـرورة علـم األفـراد بـالقرارات اإلداريـة التـي تمـس مراكـزهم                    
 .مثال. مؤدى ذلك. القانونية

 )١٤٨ ص٣ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٧/١١/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ١٨/٢٠٠٦الطعن (

فـراد بـالقرارات التـي مـن        قاعدة عدم رجعية القرارات اإلدارية تكملها قاعدة ضرورة علـم األ           -٢٧٩
عدم نفاذ القـرارات اإلداريـة فـي حـق األفـراد إال      : علة ذلك. شأنها المساس بمراكزهم القانونية 

إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة بجميع عناصرها علماً حكمياً بالنـشر فـي الجريـدة الرسـمية                  
نـسبة لألفـراد المعنيـين بـه مـن          بدء آثار هـذا العلـم بال      . أو النشرات الحكومية أو علماً يقينياً     

عجزهـا عـن    . عبء إثبات هـذا العلـم يقـع علـى عـاتق اإلدارة            . تاريخ العلم بالقرار اإلداري   
 .اعتبار العلم غير متوافر في حق المخاطبين به. إثباته

التحقـق ممـا إذا     : حـد ذلـك   . للقضاء اإلداري بحث الوقائع التي بنـي عليهـا القـرار اإلداري            -
  .تي انتهى إليها القرار تستخلص استخالصاً سائغاً من أصول تنتجهاكانت النتيجة ال

تكييف القرار ووصفه ومدى مطابقته لألسباب التـي ارتكـن إليهـا مـن مـسائل القـانون التـي                     -
 .مثال. يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز

  )٨٤ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٩/٢٠٠٧الطعن (
 

 -:المساواة في القرارات اإلدارية -

 بهـا إللـزام اإلدارة باتخـاذ قـرار          التحـدي اليجوز  .  في مجال القرارات اإلدارية    المساواةقاعدة   -٢٨٠
االعتـداد بـالقرار اإلداري المعيـب       . علـة ذلـك   . معين قياسا على قرار خاطئ أصدرته آلخـر       
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مخالفـة القـرار    . علـة ذلـك   . غير جـائز  .  قرار آخر أو إدخاله كعنصر من عناصره       إصدارعند  
 . في الخطأ لمنافاة ذلك مع حسن سير اإلدارة ومبدأ المشروعيةالتماديالتبرر 

  )٤٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٤/٥/١٩٩٣جلسة  تجاري ٢٠٦/١٩٩٢ نالطع(

كـام  اختصاصه بناء على اقتـراح ديـوان المـوظفين بتحديـد قواعـد وأح             . مجلس الخدمة المدنية   -٢٨١
  . وشروط منح بدالت طبيعة العمل والحوافز

 قاعدة المساواة في مجال القرارات اإلداريـة والتـي تفتـرض التماثـل فـي                بإتباعالتزام اإلدارة    -
المراكز القانونية ال يجوز التحدي به إللزامها باتخاذ قـرار معـين قياسـاً علـى قـرار خـاطئ                    

بغ عليـه المـشروعية وال يطهـره مـن          ن صدور القـرار المعيـب ال يـس        أ. علة ذلك . أصدرته
العيوب التي شابته وال يجوز االعتداد بـه عنـد إصـدار قـرار آخـر وإدخالـه كعنـصر مـن                      
عناصره ألن مخالفة القانون ال تبرر التمـادي فـي الخطـأ لمنافـاة ذلـك لحـسن سـير اإلدارة                     

 .مثال. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. ومبدأ المشروعية

  )٤١٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٨/٦/٢٠٠٤جلسة  إداري ٨٥٤/٢٠٠٣ نالطع(
  .االختصاص بإصدار القرار اإلداري: وراجع

 

 -:سحب القرار اإلداري وتصحيحه -

يمتنـع علـى جهـة اإلدارة سـحب قـرار اإلحالـة             . أثره. اتصال لجنة التأديب بالدعوى التأديبية     -٢٨٢
 .علة ذلك

 متى يقوم؟.  السلبي باالمتناعالقرار اإلداري -

  )٤٤٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١/٥/١٩٨٩جلسة  تجاري ٢٨٢/١٩٨٨ نالطع(

 التـرخيص بإنـشاء دار الحـضانة اليقـوم إال فـي حـالتين األولـى                 إلغاءحق جهة اإلدارة في      -٢٨٣
قيـع  استمرار الدار في مخالفة أحكام الئحة نظام دور الحـضانة الخاصـة بعـد التـدرج فـي تو                  

 المـصلحة العامـة     اقتـضت  منها والحالـة الثانيـة إذا        ١٦الجزاءات المنصوص عليها في المادة      
  .هذا اإلجراء

  )٤٦٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٧/٦/١٩٩٤جلسة  تجاري ٦٣/١٩٩٤، ٦٠ نانالطع(

. إجراءات وشروط الترخيص بفتح المدارس غير الحكوميـة ومـدة التـرخيص ومـايلزم لتجديـده       -٢٨٤
المخـتص بإصـدار التـرخيص      . تـوافر هـذه الـشروط     . ٤٦٦٠١/١٩٦٧رار وزير التربيـة     ق

  .وكيل وزارة التربية
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المختص بسحب ترخيص المؤسسة التعليمية وغلقهـا إداريـاً لـضرورات المـصلحة العامـة أو                 -
  .الوزير دون غيره. اآلداب أو النظام العام أو تكرار المخالفة

. ربية وإلغائـه التـرخيص لعـدم اسـتيفاء شـروط تجديـده            إصدار الترخيص من وكيل وزارة الت      -
  .المخالفة للقانون

  )٤٦٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٤/٧/١٩٩٤جلسة  تجاري ٣٩/١٩٩٤ نالطع(

تخلف أحد أركانـه مـؤداه تجريـده مـن صـفته كقـرار إداري               . ماهيتها. أركان القرار اإلداري   -٢٨٥
مثـال بـشأن    :  وقـت دون التقيـد بمـدة معينـة           أي  عمال ماديا تملك اإلدارة سحبه في      واعتباره

 .ترخيص محل  تجاري

  )٤٦٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٩/٢/١٩٩٥جلسة  تجاري ١٧٩/١٩٩٤ نالطع(

سـريان أحكـام قـانون الخدمـة المدنيـة      . تعيين غير الكويتيين في الجهات الحكومية بصفة مؤقتة      -٢٨٦
اسـتحقاقهم مكافـأة نهايـة      . ان المـوظفين علـيهم    ومرسوم نظام الخدمة المدنية وتعميمـات ديـو       

  . شروطه. الخدمـة
اإلدارة ال تملـك منحـه حقوقـاً أكثـر          . سنده القـانوني  . استحقاق الموظف العام ميزة في وظيفته      -

قرارها في هذا الـشأن لـيس منـشئاً وإنمـا مجـرد تنفيـذ لمـا                . مما يخوله نظام الوظيفة العامة    
  . مثال. تصحيح ما قررته خطألها : مؤدى ذلك. يقرره القانون

  )٧٩٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٦/٥/١٩٩٧جلسة  إداري ٣٨٠/١٩٩٦ نالطع(

  . اإلدارة تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناء على سلطة تقديرية أو مقيدة -٢٨٧
يجـوز لجهـة اإلدارة سـحب    . القرارات اإلدارية المنعدمة تتجرد من صـفتها كقـرارات إداريـة          -

 .رارات المنعدمة حتى لو كان من شأنها توليد حقوق أو مراكز ذاتيةالق

  )٧٩٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٠/١١/٢٠٠٠جلسة  إداري ٤٦٠/١٩٩٩، ٤٤٨ نانالطع(

وجـوب التـأمين علـيهم لـدى المؤسـسة العامـة            . الكويتيون الذين يعملون لدى صاحب العمـل       -٢٨٨
مل أو معـرفتهم وتلتـزم المؤسـسة بالوفـاء بالتزاماتهـا            للتأمينات االجتماعية بمعرفة صاحب الع    

قـرار المؤسـسة فـي      . نحوهم ولو لم يقم صاحب العمل بتـسجيلهم أو أداء االشـتراكات عـنهم             
هذا الشأن ليس إال تنفيذاً وتقريراً لحـق ذاتـي يـستمده العامـل مباشـرة مـن القـانون بمـا ال                       

 . استبان لها مخالفته للقانونيكتسب معه حصانة تعصمه من اإللغاء ولها سحبه إذا

  )٤٢٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٩/٤/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥٤٣/٢٠٠١ نالطع(
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: شـرطه . االستناد إلى الحصانة التي تكتسبها القرارات اإلدارية بفـوات مواعيـد طلـب إلغائهـا               -٢٨٩
حـدود  أن تكون تلك القرارات منشئة لمراكز قانونيـة ألصـحاب الـشأن فيهـا وصـادرة فـي                    

 لقواعـد آمـرة   كـون القـرار تطبيقـاً   . السلطة التقديرية المخولة للجهات اإلدارية بمقتضي القانون    
عده مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يستمد منه القـانون مباشـرة ويكـون للجهـة اإلداريـة                  . مقيدة

ـ   . علـة ذلـك   . سحب قراراتها التي من هذا القبيل إذا تبين لها مخالفتها للقانون           ود حـق   عـدم وج
 .مكتسب في هذه الحالة يمتنع معه علي الجهة اإلدارية المساس به

  )٤٢٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة  إداري ٢٨٠/٢٠٠١ نالطع(

اعتبـار الرابطـة    : مقتـضاه . سحب القرار بإنهاء خدمة المطعون ضده واعتباره كـأن لـم يكـن             -٢٩٠
اسـتحقاقه  : مـؤداه . علـة ذلـك   . وظـف فـي الراتـب     الوظيفية قائمة بكافة آثارها عدا حـق الم       

 .مثال بشأن سحب البلدية للقرار بإنهاء الخدمة. الترقية

  )٤٢٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٩/١١/٢٠٠٤جلسة  إداري ٣٤/٢٠٠٤، ٣٠ نناالطع(

تـصرف مؤقـت قابـل للـسحب أو التعـديل متـى             . القرار اإلداري الصادر بمـنح التـراخيص       -٢٩١
أن يـتم وفقـاً لمقتـضيات المـصلحة         :  أو التعـديل   اإللغـاء شرط  . حة العامة ذلك  اقتضت المصل 

 .علة ذلك. العامة وال يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة

القرار اإلداري ال يتحصن إذا جددته اإلدارة ثـم عـدلت عنـه العتبـارات المـصلحة العامـة أو                -
  .مثال بشأن تراخيص دراكيل. ألسباب تبرره

. التنفيذية ممثلة فـي مجلـس الـوزراء هـى الجهـة المهيمنـة علـى مـصالح الدولـة                   السلطة   -
توجيهات تلك السلطة تخاطـب الـوزراء المختـصين إلصـدار قـرارات إداريـة أو تـصرفات                  

 . مـن الدسـتور    ١٢٣ م .قانونية لترتب آثارها المباشرة في حـق األفـراد ومراكـزهم القانونيـة            
 .مثال

  )٤٢٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٣/١٢/٢٠٠٤جلسة  إداري ٩٠١/٢٠٠٣ نالطع(

الخصومة في دعوى اإللغاء هي خصومة عينيـة مناطهـا اختـصام القـرار اإلداري فـي ذاتـه                    -٢٩٢
. أن القـرار اإلداري ركـن تهيـؤ أصـيل النعقادهـا           . مؤدى ذلـك  . استهدافاً لمراقبة مشروعيته  

 ويعتبـر كـأن لـم    إلغائـه قـضائياً  أن يترتب عليه ما يترتـب علـى      . أثره. سحب اإلدارة القرار  
 . يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره

من دعاوى االستحقاق وتقوم علـى النظـر إلـى المـصدر الـذي يـستمد منـه                  . دعوى التسوية  -
أن . مـؤدى ذلـك  . الموظف حقه فتعتبر كذلك إذا كـان هـذا المـصدر قاعـدة تنظيميـة عامـة               

عـد محـض إجـراءات تنفيذيـة وتطبيـق          القرارات الصادرة من جهة اإلدارة في هـذا الـشأن ت          



  اإلداري

- ٨٤ -  

 .للقاعدة التنظيمية دون أي سلطة تقديرية

  )٤٢٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٣/١/٢٠٠٥جلسة  إداري ٨٤/٢٠٠٤، ٥٧ نانالطع(

نص القـانون علـى الـبطالن عنـد إغفـال           . االستثناء. القرار اإلداري ال يبطل لعيب في الشكل       -٢٩٣
وهريـاً يترتـب علـى إغفالـه تفويـت مـصلحة عنـى المـشرع                اإلجراء أو إذا كان اإلجراء ج     

 . تحقق الغاية من اإلجراء تمنع التمسك بالبطالن. بتحقيقها

أال يـؤثر ذلـك علـى مـضمون         . شـرطه . لجهة اإلدارة تصحيح قرارها المعيب بعيب في الشكل        -
 . القرار وأن تكون موجبات إصداره ما تزال قائمة

صدورها في اجتماع بعـد المناقـشة والتمحـيص فـي جلـسة             األصل  . قرارات المجالس واللجان   -
جواز الحصول علـى موافقتهـا بطريـق التمريـر علـى            . يتكامل فيها نصاب االجتماع القانوني    

األعضاء منفردين في حاالت االستعجال فيصدر القرار إذا كـان مـضمونه مجمعـاً عليـه مـن                  
 .طريق التمرير بسحب بعثةمثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات ب. جميع األعضاء

  )٤١٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٧/٣/٢٠٠٥جلسة  إداري ٤١٥/٢٠٠٤ نالطع(

دارة سـحبها بقـصد إزالـة مـا يعتريهـا           لمخالفة للقانون توجب على جهة اإل     القرارات اإلدارية ا   -٢٩٤
خـالل  أن يـتم الـسحب      : شـرط ذلـك   . شروعية تجنباً للحكم بإلغائها قـضاء     الممن مخالفة لمبدأ    

التوفيق بين ما لإلدارة مـن حـق فـي إصـالح مـا              : علة ذلك . مدة سنة من تاريخ صدور القرار     
ـ          عليهينطوى    ة قرارها من مخالفة للقانون وبـين واجـب اسـتقرار األوضـاع والمراكـز القانوني

  .عليها ترتبت يالت
 جهـة اإلدارة مـن أعمـال وقـرارات وإعطائهـا            لمحكمة الموضوع سلطة فهـم مـا تـصدره         -

 .مثال.  سائغةأسباب على تقيم قضائها متى كانت. لوصف القانوني الواقعيا
 )٢٦٥ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٠/٦/٢٠٠٨جلسة  ريإدا ١٠٢/٢٠٠٦الطعن (

سحب قرار إنهاء خدمة الموظف لالنقطاع وإن كـان يترتـب عليـه اعتبـار العالقـة الوظيفيـة                    -٢٩٥
ب عليه أحقية الموظف فـي تقاضـي راتبـه عـن فتـرة              قائمة ومدة الخدمة متصلة إال أنه ال يترت       

انقطاعه عن العمل كأثر من آثار القـرار الـساحب إال أن يكـون ذلـك تعويـضاً وفقـاً للقواعـد           
أن المرتـب   : علـة ذلـك   .  اإلداريـة المخالفـة للقـانون      االمقررة في مسئولية اإلدارة عن قراراته     

 .هو مقابل أداء العمل

 )١٠٧ ص ٢ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ٥/٥/٢٠٠٩ة جلس إداري ٢٦٧/٢٠٠٦الطعن (

  



  اإلداري

- ٨٥ -  

 -:تنفيذ القرار اإلداري -

مباشرة دون حكـم مـن القـضاء وذلـك حـسب مقتـضيات       . لجهة اإلدارة تنفيذ قراراتها اإلدارية   -٢٩٦
 .مباشرةللقضاء لها اللجوء . خضوعها لرقابة القضاء في ذلك. المصلحة العامة

  )٤٤٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٣٠/١/١٩٨٩جلسة  تجاري ١٤٠/١٩٨٨ نالطع(

اعتمـاد  . شـرط نفـاذ القـرار   . الترخيص بفتح منشأة طبية بقرار تصدره لجنة التراخيص الطبيـة     -٢٩٧
 .٢٥/١٩٨١المرسوم بق . وزير الصحة أو عدم اعتراضه خالل المدة المحددة

  )٤٦ ص مج القسم الثالث المجلد الثالث٢٩/١/١٩٩٦جلسة  تجاري ١٤٨/١٩٩٥ نالطع(

 -تمتعهـا بهـذا االمتيـاز     . حق الجهة اإلدارية فـي تنفيـذ قراراتهـا اإلداريـة تنفيـذاً مباشـراً               -٢٩٨
  . في نطاق مباشرتها وظيفتها اإلدارية دون حاجة إلى االلتجاء للقضاء-االستثنائي

. التنفيـذ المباشـر   . األصل لجوء اإلدارة إلى القضاء القتـضاء الحقـوق شـأنها شـأن األفـراد               -
. سـلوكها هـذا الـسبيل     . الضرورة ومـا توجبـه مقتـضيات المـصلحة العامـة          رخصة حسب   

يعيبـه ويوجـب    . مخالفة الحكم المطعـون فيـه هـذا النظـر         . مؤدى ذلك . يخضع لرقابة القضاء  
 .تمييزه

  )٤٢١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٦/١٢/٢٠٠٦جلسة  إداري ٧٠٣/٢٠٠٥ نالطع(

 -:تحصن القرار اإلداري -

متى يتجرد من صـفته اإلداريـة وتـسقط عنـه الحـصانة المقـررة للقـرارات                 . داريالقرار اإل  -٢٩٩
 .اإلدارية

  )٤٥٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٨٤جلسة  تجاري ٦٧/١٩٨٤ نالطع(

متـى يجـوز اعتبـاره      . تعريفـه . القرار اإلداري المعدوم النطوائه على عيب اغتصاب الـسلطة         -٣٠٠
 .باطالً

  )٤٥٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٥جلسة اري  تج٢٠٥/١٩٨٤ نالطع(

خطـأ يتمثـل فـي إصـدار قـرار إداري غيـر             . مناط مسئولية اإلدارة عن قراراتهـا اإلداريـة        -٣٠١
 صـدور القـرار اإلداري مطابقـاً للقـانون          –اسـتخالص مقـدار الخطـأ موضـوعي         . مشروع

عـدم مـسئولية اإلدارة     . وقصد به تحقيق مصلحة عامة وغير مشوب بـسوء اسـتعمال الـسلطة            
 .مثال. عن الضرر الناجم عنه

  )٤٥٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٦/١/١٩٨٢جلسة  تجاري ٦٣/١٩٨٢ نالطع(



  اإلداري

- ٨٦ -  

 .علة ذلك. ال يكون إال في مواجهة اإلدارة فقط. التمسك بحصانة القرار اإلداري الفردي -٣٠٢

ـ  . المراكز القانونية المستمدة من القوانين واللوائح      - . أثـر ذلـك   . ديلها بقـانون أو الئحـة     جواز تع
 .في تاريخ العمل بهالقائمة سريان أحكام القانون الجديد على المراكز 

  )٤٤٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٩/٢/١٩٨٨جلسة  تجاري ٧٤/١٩٨٧ نالطع(

 . مؤدى ذلك. حق التقاضي مكفول للناس كافة -٣٠٣

ـ  . األعمال والقرارات اإلدارية  - ة القـضاء وحظـر تحـصينها مـن هـذه      األصل خـضوعها لرقاب
 . هذا الحظر ال يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. االستثناء. الرقابة

 . ماهيته. اختصاصها. الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية -

اسـتثناؤها مـن األصـل      . القرارات اإلدارية الصادرة في شـأن إصـدار الـصحف والمجـالت            -
وجـوب قـصر هـذا االسـتثناء وحـصره فـي            . الهيئـات فيهـا   العام من إجازة طعن األفراد و     

الحدود التي ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتـراخيص إصـدار الـصحف والمجـالت بـالمنح                 
أو المنع دون أن يشمل االستثناء ما عـدا ذلـك مـن قـرارات تـصدر فـي شـأن التـرخيص                       

ذوى الـشأن إلغـاء     الصحفي من صدوره أثناء الممارسة الصحفية فيجـوز الطعـن عليهـا مـن               
 .ال عيب. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. وتعويضاً أمام الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية

  )٤٢١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة  إداري ٢٦٤/٢٠٠٤ نالطع(

  . هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار اإلداري. اإللغاءدعوى  -٣٠٤
بتحصن القرار اإلداري بعدم رفع دعـوى إلغـاء فـي الميعـاد اسـتناداً               قضاء محكمة أول درجة      -

أنـه قـضاء ضـمني بـرفض      : علـة ذلـك   . تستنفد به واليتها بالفصل في النـزاع      . لعدم انعدامه 
  . اإللغاءطلب 

 .جواز أن يرد بعضه في األسباب. قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده -

  )٤٢٣لقسم الخامس المجلد التاسع ص مج ا٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة  إداري ٤١١/٢٠٠٤ نالطع(

: شـرطه . االستناد إلى الحصانة التي تكتسبها القرارات اإلدارية بفـوات مواعيـد طلـب إلغائهـا               -٣٠٥
أن تكون تلك القرارات منشئة لمراكز قانونيـة ألصـحاب الـشأن فيهـا وصـادرة فـي حـدود                     

 لقواعـد آمـرة   ار تطبيقـاً كـون القـر  . السلطة التقديرية المخولة للجهات اإلدارية بمقتضي القانون    
عده مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يستمد منه القـانون مباشـرة ويكـون للجهـة اإلداريـة                  . مقيدة

عـدم وجـود حـق      . علـة ذلـك   . سحب قراراتها التي من هذا القبيل إذا تبين لها مخالفتها للقانون          
 .مكتسب في هذه الحالة يمتنع معه علي الجهة اإلدارية المساس به

  )٤٢٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة  إداري ٢٨٠/٢٠٠١ نعالط(



  اإلداري

- ٨٧ -  

عدم التزامها بتتبع الخصوم فـي مختلـف أقـوالهم وحججهـم والـرد عليهـا                . محكمة الموضوع  -٣٠٦
 .كفاية الرد الضمني. استقالالً

تـصرف مؤقـت قابـل للـسحب أو التعـديل متـى         . القرار اإلداري الصادر بمـنح التـراخيص       -
أن يـتم وفقـاً لمقتـضيات المـصلحة         :  أو التعـديل   اإللغـاء شرط  . لمصلحة العامة ذلك  اقتضت ا 

  .علة ذلك. العامة وال يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة
القرار اإلداري ال يتحصن إذا جددته اإلدارة ثـم عـدلت عنـه العتبـارات المـصلحة العامـة أو                -

  .مثال بشأن تراخيص دراكيل. ألسباب تبرره
. لطة التنفيذية ممثلة فـي مجلـس الـوزراء هـى الجهـة المهيمنـة علـى مـصالح الدولـة                    الس -

توجيهات تلك السلطة تخاطـب الـوزراء المختـصين إلصـدار قـرارات إداريـة أو تـصرفات                  
 . مـن الدسـتور    ١٢٣ م .قانونية لترتب آثارها المباشرة في حـق األفـراد ومراكـزهم القانونيـة            

 .مثال

  )٤٢٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٣/١٢/٢٠٠٤سة جل إداري ٩٠١/٢٠٠٣ نالطع(
  

 -:العلم بالقرار اإلداري الذي يبدأ به ميعاد الطعن -

 .عبء إثباته على اإلدارة. ماهيته. العلم بالقرار اإلداري -٣٠٧

  )٤٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٨/٢/١٩٨٦جلسة  تجاري ١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣ ونالطع(

 .العلم بها يكون عن طريق النشر في الجريدة الرسمية. ة التنظيميةالقرارات اإلداري -٣٠٨

العلم بها يكون عن طريـق إعـالن األفـراد بهـا مـا لـم يـستلزم المـشرع                    . القرارات الفردية  -
 .النشر

استلزام المشرع نشر القرار الفردي ال يلـزم القاضـي بتطبيقـه إال إذا أقـام أي مـن الخـصوم                      -
 .الدليل عليه

  )٤٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٠/١/١٩٨٨جلسة  تجاري ٢١٧/١٩٨٧ نالطع(

 .العبرة في العلم اليقيني هو العلم بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدره -٣٠٩

  )٤٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١/٥/١٩٨٩جلسة  تجاري ٢٨٢/١٩٨٧ نالطع(

 .ماهيته. عن فيهالعلم اليقيني بالقرار اإلداري الذي تبدأ معه مواعيد الط -٣١٠

  )٤٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١/٥/١٩٨٩جلسة  تجاري ٢٨٢/١٩٨٧ نالطع(
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ستون يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار أو إعـالن              . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -٣١١
  . صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً

  )٧٩٠لقسم الرابع المجلد الخامس ص مج ا٨/٢/١٩٩٩جلسة  إداري ١٧/١٩٩٨ نالطع(

ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية سـتون يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار أو إعـالن                      -٣١٢
  . مثال. ماهيته. العلم اليقيني في ذلك. صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً

  )٧٩٠الخامس ص مج القسم الرابع المجلد ٢١/٢/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٣٢٨/١٩٩٩ نالطع(

العبـرة فـي حـسابه      . طبيعتـه . العلم اليقيني بالقرار اإلداري والذي ينفتح به ميعاد الطعـن فيـه            -٣١٣
 .هي بأول تظلم يقدم في الميعاد

  )٧٩٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٩/٣/٢٠٠١جلسة  إداري ٢٥٣/٢٠٠ نالطع(

  .كمة الكلية لنظرهاتخصيص المشرع دائرة بالمح. طلبات إلغاء القرارات اإلدارية -٣١٤
ستون يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار المطعـون             . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -

عـدم قبـول طلبـات اإللغـاء        . فيه أو إعالن صاحب الشأن به أو ثبوت علمه بـه علمـاً يقينيـاً              
 ٢٠ بقـانون    المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً مـن المـادة األولـى مـن المرسـوم                

 إال بعد التظلم منها إلى الجهة التـي أصـدرتها أو الجهـة الرئاسـية لهـا وانتظـار                    ١٩٨١لسنة  
  .مدة البت في التظلم قبل اللجوء إلى القضاء

علـم صـاحب    . مقـصوده . العلم اليقيني بالقرار اإلداري الذي تبدأ به مواعيد الطعـن أو الـتظلم             -
تـستقل بـه محكمـة      . تقدير هـذا العلـم    . مصدر علمه به  الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان       

 .شرطه. الموضوع

  )٤١٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٧/١/٢٠٠٣جلسة  إداري ١٦٩/٢٠٠٢ نالطع(

ستون يومـاً مـن تـاريخ إعـالن صـاحب الـشأن             . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -٣١٥
  .وينقطع الميعاد بالتظلم اإلداري. بالقرار

النـشر بالجريـدة الرسـمية أو نـشرات         . كيفية تحقـق العلـم بهـا      . لقرارات اإلدارية التنظيمية  ا -
  .المصالح الحكومية

  .بإخطار األفراد بها أو عن طريق النشر استثناء. كيفية تحقق العلم بها. القرارات الفردية -
  .ال يعد قرينة على تحقق العلم به. مجرد تنفيذ القرار اإلداري -
وقوعـه علـى عـاتق      . عبء إثبـات هـذا العلـم      . العلم اليقيني : مقصوده. ار اإلداري العلم بالقر  -

  .انفتاح ميعاد الطعن. أثره. فشلها في ذلك. اإلدارة
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قرينـة علـى الـرفض      . فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القـرار اإلداري وعـدم رد اإلدارة             -
 .الضمني

  )٤٢١خامس المجلد التاسع ص مج القسم ال٢١/١/٢٠٠٢جلسة  إداري ٧٣/٢٠٠٠ نالطع(

األصل سريانها على ما يقع مـن تـاريخ صـدورها وال يترتـب عليهـا أثـر                  . القرارات اإلدارية  -٣١٦
 أثره علـى الماضـي وفيمـا ال يتفـق ومـصالح األفـراد               انسحابتضمن القرار   . فيما وقع قبلها  
  . مخالفة القانون ويكون عديم األثر في خصوص رجعيته. مؤداه. المعنيين به

عدة عدم رجعية القرارات اإلدارية تكملها قاعدة علـم األفـراد بـالقرارات التـي مـن شـأنها                    قا -
أن القرارات اإلداريـة ال تنفـذ فـي حـق األفـراد إال إذا علمـوا                 . علة ذلك . المساس بمراكزها 

 ومـن    يقينيـاً   حكميـاً بالنـشر أو علمـاً       بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها سـواء علمـاً         
  . العلم تبدأ آثار القرار بالنسبة لألفراد المعنيين بهتاريخ هذا 

تمسك الطالب بأن القرار التنظيمي الذي يراد تطبيقه عليـه لـم ينـشر بالجريـدة الرسـمية ولـم                     -
يعلم به وبالتالي عدم جواز تنفيذه في مواجهته بأثر رجعي وخلـوص الحكـم إلـى ثبـوت عـدم                    

إنتهـاء الحكـم إلـى أن الطـاعن لـم         . لطاعن بـه  نشر القرار وخلو األوراق من دليل على علم ا        
. يطعن على القرار باإللغاء ورتب على ذلك رفض طلب إلغـاء القـرار الفـردي المبنـي عليـه                  

 . تمييزهويوجبيعيبه 

  )٤٢٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٣/١١/٢٠٠٣جلسة  إداري ١٩٦/٢٠٠٢ نالطع(

ـ   . اد رفع دعوى إلغاء القرار اإلداري     ميع -٣١٧ ن تـاريخ نـشره بالجريـدة الرسـمية أو مـن            بـدؤه م
تاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه بمضمون القرار وفحـواه علمـاً يقينيـاًً متـى يثبـت ذلـك                    

  .موضوعي. استخالص توافره أو نفيه. العلم
استخالص الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى تحقـق علـم الطـاعنين بـرفض جهـة اإلدارة                   -

ي قائمة الشهداء ورتب على ذلـك أن الـدعوى الماثلـة أقيمـت بعـد                طلبهم إدراج اسم مورثهم ف    
قـضاؤه بإلغـاء الحكـم االبتـدائي        . يدارالميعاد المحدد قانوناً لرفع دعـوى إلغـاء القـرار اإل          
النعـي عليـه فـي هـذا الـشأن علـى            . وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبأسباب سائغة       

 .غير أساس

 )٤٤ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٦/١/٢٠٠٧ جلسةإداري  ٥١/٢٠٠٥الطعن (

العلم اليقيني بالقرار اإلداري الذي يبدأ منه سـريان مواعيـد الطعـن فيـه باإللغـاء هـو العلـم                      -٣١٨
أن يتبـين صـاحب الـشأن مركـزه القـانوني          : علة ذلـك  . بصورة كاملة وشاملة بجميع عناصره    
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مـن  . التحقـق مـن ذلـك أو نفيـه        . بالنسبة له وأن يحدد علي مقتضى ذلك طريق الطعـن فيـه           
 .مثال. شرط ذلك. سلطة محكمة الموضوع

 )٢٦٣ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١١/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٠٨/٢٠٠٦الطعن (

قاعدة عدم رجعية القرارات اإلدارية تكملها قاعدة ضرورة علـم األفـراد بـالقرارات التـي مـن                   -٣١٩
 عدم نفاذ القـرارات اإلداريـة فـي حـق األفـراد إال      :علة ذلك. شأنها المساس بمراكزهم القانونية 

إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة بجميع عناصرها علماً حكمياً بالنـشر فـي الجريـدة الرسـمية                  
بدء آثار هـذا العلـم بالنـسبة لألفـراد المعنيـين بـه مـن                . أو النشرات الحكومية أو علماً يقينياً     

عجزهـا عـن    . ت هـذا العلـم يقـع علـى عـاتق اإلدارة           عبء إثبا . تاريخ العلم بالقرار اإلداري   
 .اعتبار العلم غير متوافر في حق المخاطبين به. إثباته

التحقـق ممـا إذا     : حـد ذلـك   . للقضاء اإلداري بحث الوقائع التي بنـي عليهـا القـرار اإلداري            -
  .كانت النتيجة التي أنتهى إليها القرار تستخلص استخالصاً سائغاً من أصول تنتجها

يف القرار ووصفه ومدى مطابقته لألسباب التـي ارتكـن إليهـا مـن مـسائل القـانون التـي                    تكي -
 .مثال. يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز

 )٨٤ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٩/٢٠٠٧الطعن (

ـ    . القرارات اإلدارية تنظيمية كانت أو فردية      -٣٢٠ ي األصـل إال علـى مـا يقـع مـن            عدم سـريانها ف
تـضمن القـرار    . تاريخ صدورها ممن يملكها وال يترتـب عليهـا أي أثـر فيمـا  وقـع قبلهـا                  

يعيبـه  . اإلداري انسحاب أثره على الماضي خاصة فيما ال يتفق ومـصالح األفـراد المعنيـين بـه              
رات قاعـدة عـدم رجعيـة القـرا       . بمخالفة القانون ويكون عديم األثر فـي خـصوص رجعيتـه          

اإلدارية تكملها قاعـدة ضـرورة علـم األفـراد بـالقرارات اإلداريـة التـي تمـس مراكـزهم                    
 .مثال. مؤدى ذلك. القانونية

 )١٤٨ ص٣ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٧/١١/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ١٨/٢٠٠٦الطعن (

ـ                -٣٢١ ي مـن   قاعدة عدم رجعية القرارات اإلدارية تكملها قاعدة ضرورة علـم األفـراد بـالقرارات الت
عدم نفاذ القـرارات اإلداريـة فـي حـق األفـراد إال      : علة ذلك. شأنها المساس بمراكزهم القانونية 

إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة بجميع عناصرها علماً حكمياً بالنـشر فـي الجريـدة الرسـمية                  
ـ           . أو النشرات الحكومية أو علماً يقينياً      ين بـه مـن     بدء آثار هـذا العلـم بالنـسبة لألفـراد المعني

عجزهـا عـن    . عبء إثبات هـذا العلـم يقـع علـى عـاتق اإلدارة            . تاريخ العلم بالقرار اإلداري   
 .اعتبار العلم غير متوافر في حق المخاطبين به. إثباته

التحقـق ممـا إذا     : حـد ذلـك   . للقضاء اإلداري بحث الوقائع التي بنـي عليهـا القـرار اإلداري            -
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  .ار تستخلص استخالصاً سائغاً من أصول تنتجهاكانت النتيجة التي أنتهى إليها القر
تكييف القرار ووصفه ومدى مطابقته لألسباب التـي ارتكـن إليهـا مـن مـسائل القـانون التـي                     -

 .مثال. يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز

  )٨٤ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٩/٢٠٠٧الطعن (
 

 -:لقرار اإلداري وإثباتهنشر ا -

ال يعـد ركنـاً فـي هـذا القـرار           . استلزام المشرع نشر القرار الفردي فـي الجريـدة الرسـمية           -٣٢٢
لمحكمـة الموضـوع تقـدير هـذا     .  به إذا أقام أي من الخـصوم الـدليل عليـه           االعتدادوللقاضي  

 .الدليل متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت باألوراق

  )٤٠٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٠/١١/٢٠٠٣جلسة  إداري ٦٧٣/٢٠٠٢ نالطع(

قيام خطـأ مـن جانبهـا بـأن يكـون ثمـة             . مناطها. مسئولية اإلدارة عن القرارات التي تصدرها      -٣٢٣
قرار إداري نهائي غير مشروع وأن يحيق بصاحب الـشأن ضـرر وقيـام عالقـة سـببية بـين                    

 .الخطأ والضرر

 .وقوعه على عاتق المدعي. ي للقرار عند المنازعة الجدية في وجودهإثبات الوجود الماد -

تقدير ما يقدم في الدعوى من البينات وتحصيل فهم الواقع فيهـا وإحالـة الـدعوى إلـى التحقيـق                     -
 .شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. واالستدالل على انتفاء القرار اإلداري

  )٤١٣سم الخامس المجلد التاسع ص مج الق٣١/١/٢٠٠٥جلسة  إداري ٩٧٠/٢٠٠٣ نالطع(

ستون يومـاً مـن تـاريخ إعـالن صـاحب الـشأن             . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -٣٢٤
  .وينقطع الميعاد بالتظلم اإلداري. بالقرار

النـشر بالجريـدة الرسـمية أو نـشرات         . كيفية تحقـق العلـم بهـا      . القرارات اإلدارية التنظيمية   -
  .المصالح الحكومية

  .بإخطار األفراد بها أو عن طريق النشر استثناء. كيفية تحقق العلم بها. ارات الفرديةالقر -
  .ال يعد قرينة على تحقق العلم به. مجرد تنفيذ القرار اإلداري -
وقوعـه علـى عـاتق      . عبء إثبـات هـذا العلـم      . العلم اليقيني : مقصوده. العلم بالقرار اإلداري   -

  .اح ميعاد الطعنانفت. أثره. فشلها في ذلك. اإلدارة
قرينـة علـى الـرفض      . فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القـرار اإلداري وعـدم رد اإلدارة             -

 .الضمني

  )٤٢١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢١/١/٢٠٠٢جلسة  إداري ٧٣/٢٠٠٠ نالطع(
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 األصل سريانها على ما يقع مـن تـاريخ صـدورها وال يترتـب عليهـا أثـر                 . القرارات اإلدارية  -٣٢٥
 أثره علـى الماضـي وفيمـا ال يتفـق ومـصالح األفـراد               انسحابتضمن القرار   . فيما وقع قبلها  
  . مخالفة القانون ويكون عديم األثر في خصوص رجعيته. مؤداه. المعنيين به

قاعدة عدم رجعية القرارات اإلدارية تكملها قاعدة علـم األفـراد بـالقرارات التـي مـن شـأنها                     -
أن القرارات اإلداريـة ال تنفـذ فـي حـق األفـراد إال إذا علمـوا                 . كعلة ذل . المساس بمراكزها 

 ومـن    يقينيـاً   حكميـاً بالنـشر أو علمـاً       بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها سـواء علمـاً         
  . تاريخ هذا العلم تبدأ آثار القرار بالنسبة لألفراد المعنيين به

يـه لـم ينـشر بالجريـدة الرسـمية ولـم            تمسك الطالب بأن القرار التنظيمي الذي يراد تطبيقه عل         -
يعلم به وبالتالي عدم جواز تنفيذه في مواجهته بأثر رجعي وخلـوص الحكـم إلـى ثبـوت عـدم                    

إنتهـاء الحكـم إلـى أن الطـاعن لـم         . نشر القرار وخلو األوراق من دليل على علم الطاعن بـه          
. ي المبنـي عليـه    يطعن على القرار باإللغاء ورتب على ذلك رفض طلب إلغـاء القـرار الفـرد              

 . تمييزهويوجبيعيبه 

  )٤٢٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٣/١١/٢٠٠٣جلسة  إداري ١٩٦/٢٠٠٢ نالطع(

ستون يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار المطعـون فيـه أو                . ميعاد الطعن في القرارات اإلدارية     -٣٢٦
اإلداري قبـل رفـع     انقطاعـه بـالتظلم     . إعالن صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علمـاً يقينيـاً           
ال تعـد  . مـضى تلـك المـدة دون رد   . دعوى اإللغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبـت فيـه      

هى قرينة بـسيطة تقبـل إثبـات العكـس وتنقـضى بقـرائن أخـرى                . قرينة قاطعة على رفضه   
أثـر  . مـا يكفـى لتحققهـا     . االستفادة المانعة من هـذا االفتـراض      . تستفاد من مسلك اإلدارة ذاته    

 .مثال لحكم انتهى خطأ إلى عدم قبول دعوى اإللغاء لرفعها بعد الميعاد. لكذ

 )٤٣ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٢٦/٢٠٠٦الطعن (

وجوب رفعها خـالل سـتين يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار                . دعوى إلغاء القرارات اإلدارية    -٣٢٧
و فـي النـشرات التـي تـصدرها المـصالح           اإلداري المطعون فيـه فـي الجريـدة الرسـمية أ          

  الحكومية أو إعالن صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً 
أن تـتمكن الجهـات     : علـة ذلـك   . وجوب التظلم من القرارات اإلدارية قبل رفع دعوى اإللغـاء          -

اإلدارية من تدارك ما يقع من أخطاء في قراراتهـا ودراسـة أسـباب الـتظلم وإجابـة صـاحب                    
  . شأن إلى طلبه عند ثبوت سالمة تظلمهال
انتظـار المواعيـد المقـررة للبـت فـي          . شرط الزم لقبول دعوى اإللغاء    . تقديم التظلم الوجوبي   -

  . علة ذلك. التظلم لم يقصد لذاته
رفع الدعوى قبل ولوج طريق التظلم وتدارك ذلك بتقـديم الـتظلم خـالل الـستين يومـاً التاليـة                     -



  اإلداري

- ٩٣ -  

ء ميعـاد البـت فيـه خـالل سـير الـدعوى دون أن تجيبـه الجهـة          على صدور القرار وانقضا   
ال ضرورة لتكـرار التـداعي برفـع دعـوى جديـدة      . اإلدارية إلى طلبه أو تخطره برفض تظلمه    

مخالفـة  . ما دامت قد تحققت الغاية التي قصدها الشارع من وجـوب الـتظلم للجهـات اإلداريـة                
 .يزهيعيبه ويوجب تمي. الحكم المطعون فيه هذا النظر

  )١٣٤ ص ١ ج ٣٨مجلة القضاء والقانون س  ٩/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٤٢٢/٢٠٠٧الطعن (
 

 -:التظلم من القرار اإلداري -

الطعـن فـي القـرار الـصادر بـشأنه مـن مؤسـسة التأمينـات                . طلب ضم مدة خدمة سـابقة      -٣٢٨
 .ضرورة التظلم منه قبل رفع الدعوى. االجتماعية

  )٤٥٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص١/٧/١٩٨٥جلسة تجاري  ٤/١٩٨٥الطعن (

. مدة الثالثين يومـاً التاليـة لتقـديم الـتظلم للجنـة التظلمـات بمؤسـسة التأمينـات االجتماعيـة              -٣٢٩
 .قرينة قانونية على صدور قرار برفضه. انقضاؤها دون إصدار قرار في التظلم

  )٤٥٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص١/٧/١٩٨٥جلسة تجاري  ٤/١٩٨٥الطعن (

اشتراط مطالبتهـا كتابـة والـتظلم مـن قرارهـا بـشأن الحقـوق               . مؤسسة التأمينات االجتماعية   -٣٣٠
المقررة بقانون التأمينـات االجتماعيـة قبـل رفـع الـدعوى إلـى محكمـة االسـتئناف العليـا                    

ــا  ــدائياً بنظره ــصة ابت ــدور ق . ٦١/١٩٧٦ ق١٠٩ و١٠٧م. المخت ــة ٢٠/١٩٨١ص  وإناط
نـسخة للـنص الخـاص باختـصاص محكمـة          . ة بالمحكمـة الكليـة    االختصاص بالدائرة اإلداري  

 .االستئناف العليا

 أوالً مـن    ١٠٧ عـن إعـادة تنظـيم المنازعـات المبينـة بالمـادة              ٢٠/١٩٨١سكوت القـانون     -
بقـاء  .  على نحو مغاير لما ورد بشأن سبق الـتظلم كـشرط لقبـول الـدعوى               ٦١/١٩٧٦القانون  

 .هذا القيد لبقاء حكمته

  )٤٥٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص١/٧/١٩٨٥جلسة تجاري  ٤/١٩٨٥الطعن (

 تتلقى الـتظلم أن تقيـده فـي سـجل خـاص             التيعلى الجهة   . إجراءات التظلم من القرار اإلداري     -٣٣١
عـدم اتخـاذ اإلدارة هـذا اإلجـراء         . وتسلم المتظلم إيصاالً مبيناً فيه رقم التظلم وتـاريخ تقديمـه          

 . آخراليحول دون إثبات تاريخه بطريق

  )٤٦٤ص  مج القسم الثالث المجلد الثالث ٦/٦/١٩٩٥جلسة تجاري  ٨٨/١٩٩٣الطعن (



  اإلداري

- ٩٤ -  

وجوب إفراغه بداءة في النماذج المعـدة لـذلك مرفقـاً بهـا المـستندات               . صرف الحقوق التأمينية   -٣٣٢
  . التظلم. الزمه. حدوث خالف بين المؤسسة والمؤمن له. المحددة لها

مثـال بـشأن معـاش تقاعـدي        . نعي غير منـتج   . رية بحتة النعي الذي ال يحقق سوى مصلحة نظ       -
والطعن في قرار مؤسسة التأمينات االجتماعية أمام لجنة التظلمات قبـل تقـديم تظلـم مـن هـذا                   

 .٦١/١٩٧٦القرار أمام اللجنة المشكلة طبقاً للقانون 

  )٧٨٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٤/٣/١٩٩٧جلسة تجاري  ١٢٥/١٩٩٦الطعن (

لم من القرارات اإلدارية ترسل جميع أوراقه إلـى إدارة الفتـوى والتـشريع مـشموالً بـرأي                  التظ -٣٣٣
إنـشاء إدارة قانونيـة لبلديـة       . مـا يترتـب علـى ذلـك       . الجهة اإلدارية مصدرة القرار اإلداري    

  . علة ذلك. الكويت ال يغير من وجوب ذلك
  .متى يكون. اصالرجوع إلى أحكام القانون العام مع وجود أحكام للقانون الخ -

  )٧٨٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٧/٢/١٩٩٩جلسة إداري  ٣٠٠/١٩٩٨الطعن (

ينقطـع سـريانه بـالتظلم      . ميعاد رفع دعوى إلغاء القرارات اإلدارية حدده المشرع بـستين يومـاً            -٣٣٤
  . مفاده. مضي تلك المدة دون رد. اإلداري

مغايرتـه للمـسلك اإليجـابي      . القـرار اإلداري  المسلك اإليجابي الذي ينفتح به ميعاد الطعن فـي           -
  . ماهية كل منهما. في بحث التظلم منه

  )٧٨٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٩/٤/١٩٩٩جلسة إداري  ١٨١/١٩٩٨الطعن (

إدارة الفتوى والتشريع هي الجهة المنوط بها فحص الـتظلم مـن القـرار اإلداري وإبـداء الـرأي                    -٣٣٥
  . اإلدارية بشأنهفيه ومتابعة سير الدعوى 

  )٧٨٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٨/٦/١٩٩٩جلسة إداري  ٤٠٧/١٩٩٨الطعن (

 .ماهيتها. إجراءات تقديم التظلم من القرارات اإلدارية والبت فيه -٣٣٦

  )٧٨٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١/٣/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٥٠٨/١٩٩٨، ٤٩٨، ٣٨٩ن والطع(

إلى مؤسـسة التأمينـات االجتماعيـة بـأي حـق مـن الحقـوق المقـررة                 الطلب المقدم   البت في    -٣٣٧
. التظلم مـن القـرار الـذي يـصدر منهـا فـي الطلـب               بمقتضي قانون التأمينات االجتماعية أو    

فـوات هـذا الميعـاد دون    . وجوب أن يكون خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلـب أو الـتظلم     
  .صدور قرار يعد بمثابة قرار بالرفض

 مـن قـانون التأمينـات       ١٠٧الواردة في نهاية الفقرة الخامـسة مـن المـادة           " سبقأأيهما  "رة  عبا -
 .مؤداها. ٦١/١٩٧٦االجتماعية رقم 

  )٤١٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة إداري  ٢٨٠/٢٠٠١ الطعن(



  اإلداري

- ٩٥ -  

ه إلـى مـن يليـه       بتقريـر يقدمـه رئيـس     : كيفيته. تقييم كفاءة الموظف عدا شاغلي الوظائف العليا       -٣٣٨
في المسئولية إلبداء رأيه ثم عرضـه علـي لجنـة شـئون المـوظفين العتمـاده بقـرار إداري                    

ال يغير مـن ذلـك إجـازة المـشرع للموظـف أن يـتظلم               .  أركانه ومقومات نفاذه   نهائي مستوفياً 
 .علة ذلك. من هذا القرار أمام ذات اللجنة

  )٤١٧م الخامس المجلد التاسع ص مج القس٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٧٢/٢٠٠١ الطعن(

  .تخصيص المشرع دائرة بالمحكمة الكلية لنظرها. طلبات إلغاء القرارات اإلدارية -٣٣٩
ستون يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار المطعـون             . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -

ت اإللغـاء   عـدم قبـول طلبـا     . فيه أو إعالن صاحب الشأن به أو ثبوت علمه بـه علمـاً يقينيـاً              
 ٢٠المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً مـن المـادة األولـى مـن المرسـوم بقـانون                    

 إال بعد التظلم منها إلى الجهة التـي أصـدرتها أو الجهـة الرئاسـية لهـا وانتظـار                    ١٩٨١لسنة  
  .مدة البت في التظلم قبل اللجوء إلى القضاء

علـم صـاحب    . مقـصوده . بدأ به مواعيد الطعـن أو الـتظلم       العلم اليقيني بالقرار اإلداري الذي ت      -
تـستقل بـه محكمـة      . تقدير هـذا العلـم    . الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به        

 .شرطه. الموضوع

  )٤١٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٧/١/٢٠٠٣جلسة إداري  ١٦٩/٢٠٠٢ الطعن(

أثـر  . قواعد آمـرة متعلقـة بالنظـام العـام        . الضريبةالتشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير       -٣٤٠
  .على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ويترتب البطالن على مخالفتها. ذلك

إما بتثمـين البـضاعة وفقـاً لقيمتهـا فـي      . كيفيته. تقدير الضريبة الجمركية على البضائع الواردة    -
ريف أخـرى يـصدر ببيانهـا قـرار         منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأيـة مـصا          

لـصاحب  . من سلطة الجمارك أو بتثمينها دون التقيد بقيمتها المثبتة فـي القـوائم المقدمـة عنهـا                
البضاعة بعد إخطاره بهذا التقدير التظلم منه أمام لجنـة يـصدر بتـشكيلها قـرار مـن الـوزير                    

إعالنـه وبـرفض    المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك خالل خمـسة عـشر يومـاً مـن تـاريخ                 
  . تظلمه يصبح التثمين نهائياً ويتحصن سواء بالنسبة إلدارة الجمارك أو المستورد

عدم جواز مساس إدارة الجمـارك بهـذا التقـدير بمقتـضى            . أثره. تعلق هذا التقدير بالنظام العام     -
قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة مـن جديـد بعـد سـداد الرسـوم الجمركيـة واإلفـراج عـن                     

ة على سند من قولها أن تقديرها األول كـان متـدنياً أو بإعـادة التقـدير وفقـاً للطريقـة                     البضاع
. األخرى التي لم تأخذ بها ابتداء ما لم تـدع وقـوع غـش وتـدليس أو تزويـر مـن المـستورد                      

تداركها لخطأ في التقدير أو سهو ال يعتبـر خطـأ فـي حـق المـستورد يمكـن أن يتـذرع بـه             
 .ن مستحقاً عليه قانوناً وكان الحق لم يسقط بالتقادمللفكاك من الرسم متى كا

  )٤١٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٦/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ١٩٤/٢٠٠٢ الطعن(



  اإلداري

- ٩٦ -  

وجوب أن تقـوم الجهـة التـي تتلقـاه بقيـده فـي سـجل خـاص                  . التظلم من القرارات اإلدارية    -٣٤١
عـدم اتخـاذ هـذا اإلجـراء ال يحـول           . يمهوتسليم المتظلم إيصاالً مبيناً فيه رقم التظلم وتاريخ تقد        

أنـه إجـراء يقـصد بـه التيـسير علـى            . علة ذلك . دون إثبات تاريخ وصول التظلم بطريق آخر      
 .المتظلم وتفادى العبث في إثبات التاريخ

  )٤١٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٣/٦/٢٠٠٥جلسة إداري  ٦١٠/٢٠٠٤، ٥٨٤ نناالطع(

وجوب رفعها خـالل سـتين يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار                . اريةدعوى إلغاء القرارات اإلد    -٣٤٢
اإلداري المطعون فيـه فـي الجريـدة الرسـمية أو فـي النـشرات التـي تـصدرها المـصالح                     

  الحكومية أو إعالن صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً 
تـتمكن الجهـات    أن  : علـة ذلـك   . وجوب التظلم من القرارات اإلدارية قبل رفع دعوى اإللغـاء          -

اإلدارية من تدارك ما يقع من أخطاء في قراراتهـا ودراسـة أسـباب الـتظلم وإجابـة صـاحب                    
  . الشأن إلى طلبه عند ثبوت سالمة تظلمه

انتظـار المواعيـد المقـررة للبـت فـي          . شرط الزم لقبول دعوى اإللغاء    . تقديم التظلم الوجوبي   -
  . علة ذلك. التظلم لم يقصد لذاته

بل ولوج طريق التظلم وتدارك ذلك بتقـديم الـتظلم خـالل الـستين يومـاً التاليـة                  رفع الدعوى ق   -
على صدور القرار وانقضاء ميعـاد البـت فيـه خـالل سـير الـدعوى دون أن تجيبـه الجهـة             

ال ضرورة لتكـرار التـداعي برفـع دعـوى جديـدة      . اإلدارية إلى طلبه أو تخطره برفض تظلمه    
مخالفـة  . ها الشارع من وجـوب الـتظلم للجهـات اإلداريـة          ما دامت قد تحققت الغاية التي قصد      

 .يعيبه ويوجب تمييزه. الحكم المطعون فيه هذا النظر

 )١٣٤ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٩/٢/٢٠١٠ إداري جلسة ٤٢٢/٢٠٠٧الطعن (

استظهار شروط العقد وخطأ جهة اإلدارة والتحقق مـن تظلـم الموظـف مـن القـرار المطعـون                    -٣٤٣
 .من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. دمهفيه من ع

  )١٦٩ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢١/١٢/٢٠١٠جلسة  اريإد ١٢١/٢٠٠٨الطعن (
  

 -:مدى جواز الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية -

ـ   . ٦١/١٩٨٢ق. فتح الطعن فيها باإللغـاء    . القرارات اإلدارية النهائية   -٣٤٤ ى مـا صـدر     اقتـصاره عل
 .تحصن ما صدر قبله من قرارات. بعد هذا القانون

  )٤٥٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٥جلسة تجاري  ٢٠٥/١٩٨٤الطعن (



  اإلداري

- ٩٧ -  

القرارات اإلدارية التي تستهدف التمهيد إلبرام العقـود اإلداريـة أو الـسماح بإبرامهـا أو تحـول                   -٣٤٥
 .لطعن فيها باإللغاءمدى جواز ا. انفصالها عن العقود. دون إبرامها

  )٤٥٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٥جلسة تجاري  ٢٠٥/١٩٨٤الطعن (

 -:بطالن القرار اإلداري وانعدامه -

 .مثال. متى يبطل لعيب في الشكل. القرار اإلداري -٣٤٦

  )٤٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤/٢/١٩٨٧جلسة تجاري  ١٢٩/١٩٨٦الطعن (

 .غير جائز. الطعن عليه باإللغاء. ٢٠/١٩٨١ي الباطل الصادر قبل سريان قالقرار اإلدار -٣٤٧

  )٤٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٢/١١/١٩٨٩جلسة تجاري  ١٢٧/١٩٨٩الطعن (

القرار اإلداري المعدوم النطوائـه علـى عيـب اغتـصاب الـسلطة هوالمـشوب بعيـب عـدم                    -٣٤٨
 .االختصاص الجسيم

  )٤٦١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٧/٦/١٩٩٤جلسة  تجاري ٦٣/١٩٩٤، ٦٠ن ناالطع(

انعدام كافة التـشريعات والقـرارات الـصادرة مـن العـراق أثنـاء اإلحـتالل العراقـى لدولـة                 -٣٤٩
 .بشأن الغاء العملة الكويتية. مثال. الكويت

  )٤٦١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٥/١١/١٩٩٥جلسة تجاري  ٢٩٨/١٩٩٤الطعن (

. والقرارات والنظم التي أصدرتها سـلطات االحـتالل العراقـي خـالل فتـرة الغـزو               اإلجراءات   -٣٥٠
  . مثال بشأن قرارها بسحب العملة الكويتية. أساس ذلك. وقوعها منعدمة وال تنتج أثراً

  )٧٨٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢١/١٠/١٩٩٨جلسة تجاري  ٢٢٥/١٩٩٨الطعن (

  . متى يبطل. القرار اإلداري -٣٥١
  )٧٨٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٣١/٥/١٩٩٩جلسة إداري  ٥١٧/١٩٩٨ن الطع(

  . ختالل أي منهااماهيتها واألثر المترتب على . أركان القرار اإلداري الالزمة لصحته -٣٥٢
  . متى يتحقق ومتى يقف عند حد البطالن. انعدام القرار اإلداري -

  )٧٨٧ابع المجلد الخامس ص مج القسم الر٥/١١/٢٠٠١جلسة إداري  ٥٢٩/٢٠٠٠الطعن (

فـرض المـشرع شـكالً      . األصل أنه ليس لهـا أشـكال أو أنـواع تحـصرها           . القرارات اإلدارية  -٣٥٣
 . اإلدارة له وإال بطل قرارها وتعرض لإللغاءإتباعوجوب . أثره. معيناً لها

  )٧٨٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٢/١١/٢٠٠١جلسة إداري  ٦٦٢/٢٠٠٠، ٦٥٩، ٥٨٣ ونالطع(



  اإلداري

- ٩٨ -  

. إحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق ال يكـون إال بقـرار مـن الـوزير المخـتص            -٣٥٤
  . عدم جوازه إال بتفويض صريح منه. اضطالع غيره بهذا االختصاص

نائبـه فـي اختـصاص إحالـة         خلو األوراق مما يفيـد تفـويض مـدير مستـشفى الـصباح أو              -
بطـالن القـرار لعـدم      . أثـره .  التحقيـق  الموظفين شاغلي مجموعـة الوظـائف العامـة إلـى         

 .مثال. االختصاص وبطالن اإلجراءات التي صدرت بناء عليه بما فيه قرار المجازاة

  )٤٢٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٩/٤/٢٠٠٢جلسة إداري  ٢٣٨/٢٠٠١الطعن (

 لـسنة   ٢٠ تصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية وفقـاً للمـادة األولـي مـن القـانون رقـم                خا -٣٥٥
أن لهـا تقـدير مـشروعية وإلغـاء القـرارات المعدومـة فـضالً عـن            : مؤداه  . حاالته. ١٩٨٠

حمايـة األفـراد فـي مواجهـة القـرارات المـشوبة بعيـب              : علة ذلك . القرارات غير المعدومة  
 .مثال. بسيط وتلك المنطوية على أبشع العيوب

  )٤٢٨امس المجلد التاسع ص مج القسم الخ٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٤١١/٢٠٠٤الطعن (

 مـن تـوافر مقوماتـه       -لـدى نظرهـا الطعـن فـي القـرار اإلداري          -وجوب تحقق المحكمـة      -٣٥٦
ثبوت مخالفته الصارخة للقانون تعدمـه وتـسقط عنـه الحـصانة المقـررة للقـرارات                . القانونية
 .جواز رفع الدعوى بشأنه دون التقيد بالميعاد: مؤدى ذلك. اإلدارية

  )٤٢٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة داري إ ٤١١/٢٠٠٤الطعن (

نص القـانون علـى الـبطالن عنـد إغفـال           . االستثناء. القرار اإلداري ال يبطل لعيب في الشكل       -٣٥٧
اإلجراء أو إذا كان اإلجراء جوهريـاً يترتـب علـى إغفالـه تفويـت مـصلحة عنـى المـشرع                     

 . سك بالبطالنتحقق الغاية من اإلجراء تمنع التم. بتحقيقها

أال يـؤثر ذلـك علـى مـضمون         . شـرطه . لجهة اإلدارة تصحيح قرارها المعيب بعيب في الشكل        -
 . القرار وأن تكون موجبات إصداره ما تزال قائمة

األصل صدورها في اجتماع بعـد المناقـشة والتمحـيص فـي جلـسة              . قرارات المجالس واللجان   -
لحصول علـى موافقتهـا بطريـق التمريـر علـى           جواز ا . يتكامل فيها نصاب االجتماع القانوني    

األعضاء منفردين في حاالت االستعجال فيصدر القرار إذا كـان مـضمونه مجمعـاً عليـه مـن                  
 .مثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير بسحب بعثة. جميع األعضاء

  )٤٢٨ ص مج القسم الخامس المجلد التاسع٧/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ٤١٥/٢٠٠٤الطعن (
  

  



  اإلداري

- ٩٩ -  

 -:االختصاص بالمنازعات المتعلقة بالقرارات اإلدارية -

الدائرة اإلدارية تختص بدعاوى التعويض عـن القـرارات اإلداري المعيبـة حتـى ولـو رفعـت                   -٣٥٨
 .بصفة أصلية وليس تبعاً لدعوى اإللغاء

ة  بإنـشاء الـدائر  ١٩٨١ لـسنة  ٢٠ بتعديل مواد المرسوم بقـانون رقـم         ٨٢ لسنة   ٦١القانون رقم    -
 .مجال سريانه. اإلدارية من القوانين المعدلة لالختصاص

  )٤٥٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/١١/١٩٨٤جلسة تجاري  ٥٨/١٩٨٤الطعن (

عـدم  . أثـر ذلـك   . خروجهـا مـن واليـة المحـاكم       . القرارات الصادر في شأن مسائل الجنسية      -٣٥٩
 .اختصاص الدائرة اإلدارية بإلغاء القرار الصادر بشأن ذلك

  )٤٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٦/٤/١٩٨٧جلسة تجاري  ٣٢/١٩٨٧الطعن (

ـ              -٣٦٠  المتعلقـة بـالموظفين     ةاختصاص الدائرة اإلدارية في مجـال طلبـات إلغـاء القـرارات اإلداري
وإنهـاء الخدمـة وتوقيـع      . قاصر علـى القـرارات الخاصـة بـالتعيين أو الترقيـة           . العموميين

قرار النقل عن اختصاصها ما لم ينطو علـى قـرار آخـر مقنـع ممـا              خروج  . الجزاءات التأديبية 
 .تختص به أصالً

  )٤٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٦/٦/١٩٨٧جلسة تجاري  ٢٩٠/١٩٨٧الطعن (

اتـساعه ليـشمل كـل      . شرط المصلحة الشخصية المباشرة الالزم توافره لقبـول دعـوى اإللغـاء            -٣٦١
. تحـري المـصلحة فـي الـدعوى       . ي المطعـون فيـه    مصلحة جدية يؤثر فيهـا القـرار اإلدار       

 .موضوعي

حقهـا فـي رفـع دعـاوى اإللغـاء طعنـاً فـي        . الجمعيات والهيئات ذات الشخـصية المعنويـة    -
 .القرارات اإلدارية الماسة بأهدافها والمصالح الجماعية التي تقوم عليها

  )٤٤٨ص مج القسم الثاني المجلد الثالث ٤/٧/١٩٨٨جلسة تجاري  ١٤/١٩٨٨الطعن (

شـرطه أن يكـون محلهـا قـراراً     . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية اختصاصها بطلبـات اإللغـاء       -٣٦٢
 .إدارياً

  )٤٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٦/١١/١٩٨٨جلسة تجاري  ١١٦/١٩٨٨الطعن (

تختص بدعاوى التعويض عن القرارات اإلداريـة المعيبـة سـواء رفعـت إليهـا               . الدائرة اإلدارية  -٣٦٣
 .بطريقة أصلية أو تبعية

  )٤٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٣/٧/١٩٨٩جلسة تجاري  ١٠/١٩٨٩الطعن (



  اإلداري

- ١٠٠ -  

أال تحمـل   . شـرطه . خروجها عن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة       . قرارات ندب الموظفين ونقلهم    -٣٦٤
. في طياتها قراراً مما تختص به هذه الـدائرة كـانطواء القـرار علـى عقوبـة تأديبيـة مقنعـة                    

ار ذلك هو ما إذا كانـت اإلدارة تبغـي بقرارهـا المـصلحة العامـة أو الكيـد للموظـف أو                      معي
 .ما يكفي في هذا الشأن. االنتقام منه

  )٤٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٢/٣/١٩٩٠جلسة تجاري  ٣٠٨/١٩٨٩الطعن (

ت اإلداريـة   اختـصاصها فـي مجـال طلبـات إلغـاء القـرارا           . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    -٣٦٥
اقتصاره على طلبات إلغـاء القـرارات الخاصـة بـالتعيين والترقيـة             . المتعلقة بالموظفين المدنيين  

خروجهـا مـن   . طلبات إلغاء قـرارات نقـل المـوظفين     .  الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية    وإنهاء
ليـه  العبـرة بمـا قـصدت إ      : علـة ذلـك   . اختصاصها مالم تنطو على قرار مقنَّع مما تختص بـه         

  .جهة اإلدارة حقيقة البما وصفت به قرارها
  )٤٦٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢١/٢/١٩٩٢جلسة تجاري  ٩٥/١٩٩٢الطعن (

. اختصاص الدائرة اإلدارية في مجال إلغـاء القـرارات اإلداريـة المتعلقـة بـالموظفين المـدنيين                 -٣٦٦
 الخدمـة وتوقيـع الجـزاءات       وإنهـاء اقتصاره على طلبات إلغاء قرارات التعيين والترقية        . نطاقه

  .طلبات إلغاء الندب والترقية تخرج عن هذا النطاق مالم تنطو على عقوبة مقنّعة. التأديبية
  )٤٦٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٢/٣/١٩٩٤جلسة تجاري  ٢١٧/١٩٩٣الطعن (

ـ           -٣٦٧ صادر بنقـل  اختصاص الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة بطلـب إلغـاء القـرار اإلداري ال
  .شرطه. الموظف

يـدخل  . القرار اإلداري الصادر بالنقل بقصد تحقيق الصالح العـام وضـمان حـسن سـير اإلدارة              -
القـرار الـصادر بالنقـل المنطـوى علـى          . في سلطة اإلدارة التقديرية وال والية للقضاء عليـه        

  .مشوب بعيب مخالفة القانون. عقوبة تأديبية مقنّعة
الموقع على الموظف لـيس دلـيال علـى أن النقـل ينطـوى علـى جـزاء                   النقل بالجزاء    اقتران -

  .مقنَّع
  )٤٦٦ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢/٥/١٩٩٤جلسة تجاري  ٢١٦/١٩٩٣الطعن (

المنازعـات المتعلقـة بـالقرارات اإلداريـة        . نطاقـه . اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية     -٣٦٨
 المحكمـة الدسـتورية     اختـصاص اقتـصار   . مـؤداه . نازعاتالمناط في تلك الم   . فردية أو الئحية  

 إلـى حـاالت عـدم       اختـصاصها  امتـداد عـدم   . على الفصل في دستورية القـوانين واللـوائح       
عدم انعقاده لحاالت التعارض بين القوانين واللـوائح إال مـن خـالل الطعـن بعـدم                 . المشروعية
  .الدستورية

  )٤٦٦لقسم الثالث المجلد الثالث ص مج ا١٥/١٠/١٩٩٤جلسة تجاري  ٦٤/١٩٩٤الطعن (



  اإلداري

- ١٠١ -  

اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية دون غيرهـا بالفـصل فـي دعـاوى التعـويض عـن                   -٣٦٩
سـتقالالً  ااألضرار الناشئة عن القرارات اإلدارية المعيبة حتى لو رفعـت إليهـا بـصفة أصـيلة                 

 . نوعى متعلق بالنظام العاماختصاصوهو . من دعوى اإللغاء

  )٤٦٦ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٥/١٢/١٩٩٤جلسة تجاري  ٢٧/١٩٩٤الطعن (

  . ماهيتها. المنازعات التي تختص بها الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية -٣٧٠
  . قرار إداري سلبي. امتناع جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزمت القوانين واللوائح اتخاذه -
ـ         - . ال يعتبـر قـراراً إداريـاً سـلبياً       . ض تقـديرها  سكوت جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار متروك لمح

يـة الرياضـية أو جمعياتهـا    بشأن تقرير أمر بطالن اجتمـاع مجـالس إدارة األند   . مثال. أثر ذلك 
  .ةالعمومي
  )٧٩١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٠/٣/١٩٩٧جلسة تجاري  ٢٠٧/١٩٩٦الطعن (

الطعـن فيـه    .  خدمتـه يعتبـر قـراراً إداريـاً        قرار إنهـاء  . مؤدى ذلك . المأذون يعد موظفاً عاماً    -٣٧١
  . أن يسبقه تظلم. شرط ذلك. من اختصاص الدائرة اإلدارية. باإللغاء
  )٧٩١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٧/٣/١٩٩٧جلسة إداري  ٥٨/١٩٩٦الطعن (

  . القضاء العادي هو األصل في والية القضاء إال ما استثنى بنص -٣٧٢
  . ما يوجهه المدعي من طلبات. اط في تحديدهالمن. اختصاص جهة القضاء -
  . ١١/١٩٩٥ ق ٢م. مناطه. اختصاص هيئة التحكيم -
 ٢١/١٩٨١ق ٥، ٤، ١المــواد . المنازعــات اإلداريــة. حــدوده. اختـصاص الــدائرة اإلداريــة  -

مثال بشأن اختصاص الدائرة اإلداريـة بنظـر طلـب التعـويض عـن قـرار مجلـس                  . المعدل
  . الوزراء بتعطيل جريدة

  )٧٩١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٧/٤/١٩٩٧جلسة إداري  ١٥٥/١٩٩٦الطعن (

إبعـاده تنفيـذاً لحكـم      . اختصاص الـدائرة اإلداريـة بنظـره      . القرار اإلداري بإبعاد غير الكويتي     -٣٧٣
  . مثال. خروجه عن اختصاصها الوالئي. جزائي
  )٧٩١ الخامس ص مج القسم الرابع المجلد٩/٥/١٩٩٧جلسة إداري  ١٨٠/١٩٩٦الطعن (

الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بالفصل فـي الطلبـات التـي يقـدمها األفـراد                -٣٧٤
أو الهيئات بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية والتعـويض عـن األضـرار الناشـئة عنهـا سـواء                  

  . رفعت بطريقة أصلية أو تبعية
  . مثال. ماهيته. لدائرة اإلداريةالقرار الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقة به ا -

  )٧٩١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٩/٢/١٩٩٨جلسة إداري  ٥٣٩/١٩٩٧الطعن (



  اإلداري
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هـي  .  بـشأن التحكـيم فيهـا      ١٩٩٥ لـسنة    ١١المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القـانون         -٣٧٥
مثـال  . اريالمنازعات التي تختص بها هيئـة التحكـيم دون المنازعـات المتعلقـة بـالقرار اإلد               

  . بشأن عقد أشغال
  )٧٩١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٥/٣/١٩٩٨جلسة إداري  ٥١/١٩٩٧الطعن (

اختصها المشرع دون غيرهـا بواليـة الفـصل فـي المنازعـات             . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    -٣٧٦
ـ                 . اإلدارية . ائمهيئة التحكيم غير مختـصة بنظـر خـصومة التحكـيم المتعلقـة بقـرار إداري ق
  . مثال

  )٧٩١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٨/١١/١٩٩٨جلسة إداري  ٤٠/١٩٩٨الطعن (

خروجهـا عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة          . طلبات إلغاء قـرارات نـدب ونقـل المـوظفين          -٣٧٧
  . بالمحكمة الكلية ما لم تكن هذه القرارات منطوية على عقوبة مقنعة

  )٧٩١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٨/١٢/١٩٩٨جلسة إداري  ٦٩٦/١٩٩٨الطعن (

تخـتص بالفـصل فـي الطلبـات التـي يقـدمها            . دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون اإلدارية       -٣٧٨
رجال القضاء والنيابة العامـة بإلغـاء القـرارات اإلداريـة النهائيـة بـأي شـأن مـن شـئونهم                     

  . الوظيفية
  )٧٩١قسم الرابع المجلد الخامس ص مج ال٤/١/١٩٩٩جلسة إداري  ٨٧/١٩٩٨، ٢٣ انالطعن(

اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمـة الكليـة فـي مجـال إلغـاء القـرارات اإلداريـة المتعلقـة                    -٣٧٩
  . عالم يقتصر. بالموظفين المدنيين

العبرة في تحديد االختصاص النوعي لكل جهة قضائية هـو بمـا يوجهـه المـدعي فـي دعـواه                     -
  . من طلبات

  )٧٩٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١/٣/١٩٩٩سة جلإداري  ١٢٩/١٩٩٧الطعن (

. طلبات التعويض التي يرفعها األفراد عن األضرار الناشـئة عـن القـرارات اإلداريـة المعيبـة                 -٣٨٠
  . تختص بها الدائرة اإلدارية

جهة اإلدارة في أدائها لوظيفتها تعبر عن إرادتها بقرارات تـصدر بنـاء علـى سـلطة تقديريـة                    -
  . مثال. أو مقيدة
  )٧٩٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٨/٢/٢٠٠٠جلسة إداري  ٣٩٥/١٩٩٦الطعن (



  اإلداري
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عـالم  . اختصاص الدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة فـي مجـال إلغـاء القـرارات اإلداريـة                  -٣٨١
تخرج عن هـذا االختـصاص مـا لـم تكـن      . طلبات إلغاء قرارات ندب أو نقل الموظفين    . يقتصر

  .  أساس ذلك وعلته.منطوية على عقوبة مقنّعة
  )٧٩٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٨/٢/٢٠٠٠جلسة إداري  ٥٧٦/١٩٩٨الطعن (

بنك الكويت المركزي مأذون له شراء إجمـالي المـديونيات الـصعبة للعمـالء الكـويتيين لـدى                   -٣٨٢
مناط ذلـك أن تكـون تلـك المـديونيات قائمـة      . البنوك وشركات االستثمار وبيت التمويل الكويتي  

الطعن علـى قـرار البنـك المركـزي الـسلبي بامتناعـه عـن شـراء تلـك                   . ١/٨/١٩٩٠ي  ف
  . طعن على قرار إداري تختص به الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية وحدها. المديونيات

  )٧٩٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٦/٤/٢٠٠٠جلسة إداري  ٥٣٦/١٩٩٩الطعن (

. طلبات إلغـاء قـرارات نـدب ونقـل المـوظفين          . ما تختص به  . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    -٣٨٣
. تقـدير ذلـك   . أسـاس ذلـك   . تخرج عن هذا االختصاص ما لم تكن منطوية على عقوبة مقنعـة           

  . مثال. ما دام سائغاً. موضوعي
  )٧٩٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٢/١/٢٠٠١جلسة إداري  ٧٣٤/٢٠٠٠الطعن (

لهـا واليـة    . لكلية تختص دون غيرهـا بنظـر المنازعـات اإلداريـة          الدائرة اإلدارية بالمحكمة ا    -٣٨٤
  . قضاء اإللغاء والتعويض

اعتبـاره فـي حكـم      . امتناع السلطة اإلدارية عن اتخاذ قرار استلزمت القوانين واللـوائح اتخـاذه            -
  . القرار اإلداري

  )٧٩٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢/٤/٢٠٠١جلسة إداري  ٤٩٩/٢٠٠٠الطعن (

.  مـدة التجربـة المقـررة قانونـاً    انتهـاء أهيل الموظف المعين تحت االختبار في وظيفتـه بعـد         ت -٣٨٥
قـرار  . تخليتـه عنهـا   . أثـره . تخلف هذا الـشرط   . صالحيته للنهوض بأعباء هذه الوظيفة    . مناطه

اختصاص دائرة المنازعـات اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة بإلغائـه والتعـويض              . اإلدارة بتسريحه 
 .عنه

  )٧٩٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٢/١١/٢٠٠١جلسة إداري  ٥٨/٢٠٠١ن الطع(

. القرار اإلداري الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقـة بـه الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة                  -٣٨٦
  .ماهيته

  .من سلطة محكمة الموضوع. فهم القرار اإلداري على وجهه الصحيح -
  .واه ومعناه ال بصيغته ومبناهالعبرة فيه بفح. تكييف القرار اإلداري -



  اإلداري

- ١٠٤ -  

ما يطرأ على الموظف من تغييـر فـي مركـزه القـانوني ويكـون مـن شـأنه             : ماهيتها. الترقية -
تقدمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي واإلداري وكذلك تقليـده وظيفـة تعلـو وظيفتـه فـي                   

 .مجال االختصاص وإن لم يصاحب ذلك نفع مادي

  )٤٢٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٧/٦/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥١١/٢٠٠٠الطعن (

للنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارتهـا ولـو لـم يـسبق التمـسك              . األسباب المتعلقة بالنظام العام    -٣٨٧
بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعـن متـى تـوافرت عناصـر الفـصل فيهـا مـن                     

  .الوقائع واألوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة
اعتبـاره قائمـاً فـي الخـصومة        . أثر ذلـك  . تعلقه بالنظام العام  . االختصاص بسبب نوع الدعوى    -

ومطروحاً دائماً على المحكمة التي لها أن تقضي فيه من تلقـاء نفـسها ويجـوز الـدفع بـه مـن           
  .كل ذي مصلحة في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام محكمة التمييز

اختـصاصها بنظـر المنازعـات المتعلقـة بـشئون المـوظفين            . بالمحكمة الكلية الدائرة اإلدارية    -
المدنيين التي أوردتها نصوص قـانون إنـشائها والطلبـات التـي يقـدمها األفـراد أو الهيئـات                   
بإلغاء القرارات اإلدارية النهائيـة عـدا مـا اسـتثنى والمنازعـات الخاصـة بـالعقود اإلداريـة           

  .ئل جميعاًوطلبات التعويض عن تلك المسا
إفـراد المـشرع نظامـاً      . رفع الدعاوى أمام الدائرة اإلدارية واستئناف األحكـام الـصادرة منهـا            -

  .ماهية ذلك النظام وغايته. خاصاً له
. عدم تعلق الدعوى بمنازعة إدارية تدخل فـي اختـصاص الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة                  -

 الحكـم الـصادر مـن الـدائرة اإلداريـة           قضاء محكمة االسـتئناف بـدائرتها اإلداريـة بتأييـد         
مخالفـة  . قضاء ضـمني باختـصاصها حـال كونهـا غيـر مختـصة            . والفاصل في الموضوع  

 . تمييزهتُوجبللقانون 

  )٤٢٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٣/٢/٢٠٠٣جلسة إداري  ٥٨٤/٢٠٠١الطعن (

عـدم اختـصاص الـدائرة      . يـة القرارات الصادرة بشأن إقامة وإبعاد من ال يحمل الجنـسية الكويت           -٣٨٨
اختـصاص القـضاء العـادي بنظـر دعـوى تحويـل            . أثـره . اإلدارية بالمحكمة الكلية بنظرها   

 .اإلقامة

  )٢٤٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٧/٤/٢٠٠٣جلسة مدني  ١٥٤/٢٠٠٢الطعن (

رات اقتصار الواليـة بـه علـى الـدائرة اإلداريـة فـي حـدود القـرا                . إلغاء القرارات اإلدارية   -٣٨٩
مـا عـدا ذلـك مـن       .  بإنـشائها  ١٩٨١ لـسنة    ٢٠المنصوص عليها في المادة األولى من القانون        

  .علة ذلك.  خروجه عن نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة.قرارات
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ال إلزام عليها أن تحيل الـدعوى إلـى دائـرة أو جهـة أخـرى                . قضاء المحكمة بعدم اختصاصها    -
تعـين  . تبينهـا عـدم اختـصاص أي منهـا        . من انعقاد الواليـة لهـا     إال إذا تأكدت وفقاً للقانون      

 .عليها الوقوف عند القضاء بعدم االختصاص

  )٤٢٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٥/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ٨١٧/٢٠٠١، ٨٠٥ن ناالطع(

  . تعلقه بالنظام العام. اختصاص نوعي. اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية -٣٩٠
العبرة فيه بما يوجهـه المـدعى فـي دعـواه مـن             . الختصاص النوعي لكل جهة قضائية    تحديد ا  -

 .الطلبات

اختصاصها بتـأمين عـودة األسـرى والمحتجـزين فـي أقـرب             . اللجنة الوطنية لشئون األسرى    -
. قراراتهـا فـي هـذا الخـصوص       . وقت والتعاون في ذلك مع الجهـات الحكوميـة المختـصة          

 .خضوعها لرقابة القضاء. عيقرارات إدارية ذات طابع اجتما

طلب الحكم بإدراج اسم ضمن األسرى والمفقودين بكـشوف اللجنـة الوطنيـة لـشئون األسـرى                  -
تعلقـه بقـرار إداري امتنعـت    . والحصول على البـصمة الوراثيـة لمـضاهاتها علـى الرفـات      

م الحكـم بعـد   . اختصاص الـدائرة اإلداريـة نوعيـاً بالفـصل فيـه          . الجهة اإلدارية عن إصداره   
مخالفـة للقـانون    . اختصاص المحكمة والئياً بنظره تأسيـساً علـى اختـصاص اللجنـة بنظـره             

 . تمييزهتُوجب

  )٤٢٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٠/٤/٢٠٠٦جلسة مدني  ٧٩٥/٢٠٠٤الطعن (

  .ماهيته. القرار اإلداري الذي تختص الدائرة اإلدارية بنظر طلب إلغائه -٣٩١
ق الكويت لألوراق الماليـة باسـتبعاد أسـهم الـشركة مـن النـصاب               القرار الصادر من لجنة سو     -

 القـرارات التـي تتخـذها لـدورتين         علـى الالزم النعقاد الجمعيـة العامـة ومـن التـصويت           
اختـصاص الـدائرة اإلداريـة نوعيـاً        . تتوافر له مقومات القـرار اإلداري النهـائي       . انتخابيتين

 .بنظر طلب إلغائه

 )٨٤ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٥/٤/٢٠٠٨جلسة داري إ ٢٨٨/٢٠٠٧، ٢٧٢الطعنان (

قـصرها علـى القـرارات المنـصوص        . والية إلغاء القرارات اإلدارية المسندة للدائرة اإلداريـة        -٣٩٢
غيـر ذلـك مـن      .  بإنشاء دائرة إداريـة بالمحكمـة الكليـة        ١٩٨١ لسنة ٢٠ق) ١(عليها في المادة    

ـ          خـروج طلـب إلغائهـا عـن        . ادة المـشار إليهـا    القرارات اإلدارية التي لم يـشملها نـص الم
اختصاص الدائرة اإلدارية والدوائر األخرى بالمحكمة الكليـة التـي ينحـسر اختـصاصها أصـالً                

  . علة ذلك. عن نظر الخصومات اإلدارية
 على المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها أن تحيـل الـدعوى إلـى دائـرة أخـرى أو                   إلزامال   -
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تتأكد طبقاً للقانون من انعقاد الواليـة واالختـصاص بنظـر النـزاع             أن  : شرط ذلك . جهة أخرى 
 .متى تقف عند حد القضاء بعدم االختصاص الوالئي. لتلك الدائرة أو الجهة

 )٧٧ ص٢  ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ١٦/٢٠٠٧الطعن (

. اص الـدائرة اإلداريـة    خروجهـا عـن اختـص     . طلبات إلغاء القرارات الصادرة بندب الموظفين      -٣٩٣
متى كانت تلك القرارات قد اتجهت بها الجهة اإلداريـة إلـى إحـداث األثـر القـانوني                  : مناط ذلك 

  .المقصود بالندب وأال تكون ستاراً يخفي قراراً مما تختص الدائرة بطلب إلغائه
لنـزاع  العبرة في تقدير مدى اختصاص الدائرة اإلدارية هي بالنظر إلـى طبيعـة القـرار محـل ا                  -

  .وأركانه في ضوء التكييف الصحيح له
. جواز أن يكون لذات درجـة الموظـف أو لدرجـة تعلوهـا            . الغرض منه . الندب مؤقت بطبيعته   -

  .أال يتم لدرجة أدني من درجة الوظيفة األصلية للموظف: شرطه
عدم قيام الجهة اإلدارية بندب الموظف في شغل الوظيفـة ال يحمـل قرارهـا فـي هـذا الـشأن                      -

أن لكـل مـن     : علـة ذلـك   . تخطي في الترقية أو يصم قرارها بعيب إساءة اسـتعمال الـسلطة           ال
 .مثال. الترقية والندب طبيعته وأوضاعه وشروطه

 )٧٧ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ١٦/٢٠٠٧الطعن (

 -: القرار اإلداري غير المشروع–مسئولية اإلدارة عن قراراتها اإلدارية  -

. خطـأ فـي إصـدار قـرار إداري غيـر مـشروع            . مناط مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية      -٣٩٤
العيب اليسير فـي االختـصاص أو الـشكل فـي القـرار اإلداري المطـابق للقـانون ال يرتـب                     

 .المسئولية

  )٤٥٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٥جلسة تجاري  ٢٠٥/١٩٨٤الطعن (

عــدم : حاالتــه. الخطــأ فــي القــرار. مناطهــا. ن قراراتهــا اإلداريــةمــسؤولية اإلدارة عــ -٣٩٥
إسـاءة  . مخالفة القوانين واللوائح والخطـأ فـي تأويلهـا وتطبيقهـا          . عيب في الشكل  . االختصاص

 . ال عبرة بالضرر٢٠/١٩٨١ ق ٤م. استعمال السلطة

  )٤٤٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٥/٣/١٩٨٦جلسة تجاري  ١٤٤/١٩٨٥الطعن (

انتهاء العقد اإلداري الزمني بحلول مدته ال يرتـب للمتعاقـد مـع اإلدارة الحـق فـي التعـويض                     -٣٩٦
 عقد إيجار أمالك الدولة عـدم سـريان االمتـداد القـانوني الـوارد فـي قـانون                   .علة ذلك . عنه

. إخالء الحكومـة العقـار المـؤجر بـالطريق اإلداري عنـد انتهـاء مدتـه        . إيجار العقارات عليه  
 .ط ذلكشر. جائز



  اإلداري
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. القـرار اإلداري المطـابق للقـانون   . مناطهـا . مساءلة اإلدارة بالتعويض عن القرارات اإلداريـة      -
 .عدم مسؤولية اإلدارة عنه مهما بلغ الضرر الذي يترتب عليه

  )٤٤٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١/٥/١٩٨٩جلسة تجاري  ٣٤٦/١٩٨٨الطعن (

اسـتمرار اإلعـارة أو إلغائهـا أو        . نـه ووسـيلته   أساسـه والغـرض م    . نظام إعارة المـوظفين    -٣٩٧
 .من الرخص المقررة لجهة اإلدارة وتدخل ضمن سلطتها التقديرية لها. تجديدها أو إنهائها

ال يعـد خطـأ     . قرار الجهة المستعيرة بإنهاء وإعارة موظف بناء علـى طلـب الجهـة المعيـرة               -
 . يرتب مسئوليتها

 .مناطه. مسؤولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية -

 .شرط ذلك. واقع تستقل به محكمة الموضوع. استخالص الخطأ الموجب لمسؤولية اإلدارة -

  )٤٤٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٨/١٢/١٩٩١جلسة تجاري  ١٣٩/١٩٩٠الطعن (

أسـاس هـذا    .  عن تجديـد تـرخيص مخبـز وبـالتعويض         باالمتناع البلدية   قراري بإلغاءالقضاء   -٣٩٨
  .دية الخاطئين باعتبارهماقراري البل: التعويض

 مـسئولية البلديـة     وإرسـاء  تناضل فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهمـا         التيالمسألة األساسية    -
أن بطـالن عقـد تـأجير       . الزم ذلـك  . عن قراريها الخاطئين وأحقية المستأجر فـي التعـويض        

وحـاً علـى المحكمـة    المخبز بطالناً مطلقاً ال أثر له على األحقية في التعـويض وال يكـون مطر             
  .كأساس للتعويض

  )٤٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٦/١/١٩٩٢جلسة تجاري  ٢١٢/١٩٩٠الطعن (

.  قـرار إداري غيـر مـشروع       إصـدار مناط مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية خطـأ فـي            -٣٩٩
  .انتفاء مسئولية اإلدارة عنه. أثره. صدور قرار إداري غير معيب

  )٤٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٨/٦/١٩٩٣جلسة دني م ٤/١٩٩٣الطعن (

 قـرار   إصـدار المناط في مساءلة اإلدارة بالتعويض عن القـرارات اإلداريـة هـو الخطـأ فـي                  -٤٠٠
  .إداري غير مشروع أو االمتناع عن إصداره دون مبرر

واقــع مــن ســلطة محكمــة . ســتخالص الخطــأ أو التقــصير الموجــب للمــسئولية أو نفيــها -
  .وعالموض
  )٤٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٩/٢/١٩٩٤جلسة تجاري  ٤٢/١٩٩٤الطعن (

مـصدرها  . مسئولية اإلدارة من القرارات اإلدارية الـصادرة فـي شـأن المـوظفين العمـوميين               -٤٠١
  . بالثالثي الالعاديسقوط دعوى التعويض عنها بالتقادم : أثره. أساس ذلك. القانون
  )٤٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٦/٦/١٩٩٦سة جلتجاري  ٢٥٧/١٩٩٤الطعن (



  اإلداري
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 .مناطها ونطاقها. مسئولية اإلدارة عن قراراتها اإلدارية -٤٠٢

  )٤٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٦/٦/١٩٩٦جلسة تجاري  ٢٥٧/١٩٩٤الطعن (

رة عـن   مثال بـشأن انتفـاء مـسئولية جهـة اإلدا         . مناطها. مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية     -٤٠٣
  .  ق المناقصات٥٢، ٥١المادتان . ترسية مناقصة

  )٧٨٥ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٦/١/١٩٩٧جلسة تجاري  ١٥٢/١٩٩٦الطعن (

  . مناطها. مسئولية اإلدارة عن قراراتها اإلدارية -٤٠٤
. الخطأ الموجب لمسئولية اإلدارة عن قراراتهـا اإلداريـة والقـرار الموجـب للتعـويض عنهـا                 -

  . مثال الستخالص سائغ. شرط ذلك. واقع يدخل في سلطة محكمة الموضوع. همااستخالص
  )٧٨٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٨/٦/١٩٩٩جلسة إداري  ٣٣١/١٩٩٨الطعن (

مسئولية اإلدارة عن تعويض األضـرار الناجمـة عـن قراراتهـا اإلداريـة رهـين بـأن يكـون               -٤٠٥
  . مسئوليتها ولو ترتب عليه ضررعدم . صدور القرار سليماً. قرارها معيباً

  . مثال لتحقق مسئولية اإلدارة. موضوعي. استخالص الخطأ الموجب للمسئولية -
  )٧٨٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢١/٦/١٩٩٩جلسة إداري  ٦١٥/١٩٩٧الطعن (

  .المناط في مساءلة اإلدارة بالتعويض عن قراراتها -٤٠٦
مثـال بـشأن االختـصاص    . ي متـى كـان سـائغاً   موضوع. استخالص الخطأ الموجب للمسئولية   -

التشريعي لمجلس الخدمة المدنية في إضافة الدول التـي يتقـرر زيـادة مخصـصات المبعـوثين                 
  . إليها
  )٧٨٦ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٠/١١/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٥٠٢/١٩٩٩الطعن (

ـ            -٤٠٧ ذي يتمثـل فـي إصـدار قـرار         المناط في مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية هو الخطـأ ال
  . موضوعي ما دام سائغاً. استخالص الخطأ الموجب للمسئولية. إداري غير مشروع

التعويض عن القرار اإلداري المخالف للقانون ليس في حكـم المرتـب لتبـاين طبيعـة وجـوهر                   -
 .موضوعي. تقديره. كل منهما

  )٧٨٦مجلد الخامس ص مج القسم الرابع ال١١/١٢/٢٠٠٠جلسة إداري  ٢٩٢/٢٠٠٠الطعن (

الخطـأ المتمثـل فـي إصـدار قـرار غيـر            . مناطهـا . مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلداريـة      -٤٠٨
  .ما يكفي لثبوت عدم المشروعية. مشروع
  )٤١٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٥/١١/٢٠٠٢جلسة إداري  ٧٧٢/٢٠٠١الطعن (
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 عليهـا خـالل أسـبوعين       االعتـراض لمجلس الـوزراء    . القرارات التي يصدرها المجلس البلدي     -٤٠٩
موافقـة األخيـر   . من تاريخ إصدارها وإعادة عرض القرار مرة أخـرى علـى المجلـس البلـدي        

اعتبـاره نافـذاً بعـد مـضي أسـبوعين مـن تـاريخ إعـادة                . أثره. بأغلبية أعضائه على القرار   
 .إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء

  )٤١٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٠/١١/٢٠٠٣جلسة  إداري ٦٧٣/٢٠٠٢الطعن (

الخطـأ المتمثـل فـي إصـدارها قـراراً      . مناطه. مساءلة اإلدارة بالتعويض عن القرارات اإلدارية  -٤١٠
اسـتخالص الخطـأ أو التقـصير       . إدارياً غير مشروع أو االمتنـاع عـن إصـداره دون مبـرر            

 . شرطه.لمحكمة الموضوع. الموجب للمسئولية التقصيرية

  )٤١٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٦/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ١٩٤/٢٠٠٢الطعن (

الخطأ الـذي يتمثـل فـي إصـدار قـرار إداري            . مناطها. مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية     -٤١١
  .غير مشروع

  )٤١٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٣/٦/٢٠٠٣جلسة إداري  ٥٧٧/٢٠٠٢الطعن (

الخطأ المتمثـل فـي إصـدار قـرار إداري غيـر      . امناطه. إلدارة عن القرارات اإلداريةمسئولية ا  -٤١٢
  .مشروع

  .شرطه. واقع لمحكمة الموضوع. استخالص الخطأ الموجب لمسئولية جهة اإلدارة -
بالـسعر  . العبـرة فيـه   . السعر الذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية فـي العطـاءات المقدمـة             -

م في الوثائق الرسمية حتى ولو كـان هنـاك خطـأ فـي حـساب مفـردات                اإلجمالي للعطاء المقد  
هذا السعر أو في تفصيالت بنوده إال إذا كان الخطـأ بالزيـادة عـن مجمـوع األسـعار الفرديـة                    

  .والتفصيالت فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح
 خمـسة فـي     يجـاوز الخطأ الحسابي باألقل فيما يتعلق بالسعر اإلجمالي عنـه فـي المفـردات و              -

للجنة اسـتبعاده مادامـت لـم تـر وبإجمـاع آراء الحاضـرين مـن                .  من السعر اإلجمالي   المائة
مخالفـة الحكـم   . أعضائها قبول هذا العطاء رغم ما شابه من عيـب اعتبـاراً للمـصلحة العامـة               

. ذلك وإلغائه القرار الصادر من جهـة اإلدارة تأسيـساً علـى تـوافر شـرائط العطـاء المقـدم                   
 .الفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزهمخ

  )٤١٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٦/٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٤٩١/٢٠٠٣، ٤١٥ن ناالطع(

  . مناطها. مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية -٤١٣
  . ماهيته. التعويض عن القرار اإلداري المخالف للقانون -
 .مثال. موضوعي. لضررتحديد مدى مساهمة المضرور في إحداث ا -

  )٤١٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٩/١١/٢٠٠٤جلسة إداري  ٣٤/٢٠٠٤، ٣٠ انالطعن(



  اإلداري
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. تنظـيم تلـك األمـور     . الدستور تكفل بوضع القواعـد العامـة لحقـوق المـواطنين وواجبـاتهم             -٤١٤
  .يضعها القانون

عـدم جـواز    : ذلـك مـؤدى   . مناطهـا الخطـأ   . مسئولية الجهة اإلدارية عن قراراتهـا اإلداريـة        -
إعمـال الحكـم المطعـون فيـه هـذا          . ترتيب المسئولية على أساس الضرر أو أي أساس آخـر         

مثـال بـشأن   . علـى غيـر أسـاس   . النعي عليه في هـذا الـصدد    . يوافق صحيح القانون  . النظر
 .طلب التعويض عن إلغاء اإلدارة قرارات تراخيص استغالل الدراكيل السابق إصدارها

  )٤١٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٣/١٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٩٠١/٢٠٠٣الطعن (

قيام خطـأ مـن جانبهـا بـأن يكـون ثمـة             . مناطها. مسئولية اإلدارة عن القرارات التي تصدرها      -٤١٥
قرار إداري نهائي غير مشروع وأن يحيق بصاحب الـشأن ضـرر وقيـام عالقـة سـببية بـين                    

 .الخطأ والضرر

 .وقوعه على عاتق المدعي. ند المنازعة الجدية في وجودهإثبات الوجود المادي للقرار ع -

تقدير ما يقدم في الدعوى من البينات وتحصيل فهم الواقع فيهـا وإحالـة الـدعوى إلـى التحقيـق                     -
 .شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. واالستدالل على انتفاء القرار اإلداري

  )٤١٣المجلد الخامس ص مج القسم الرابع ٣١/١/٢٠٠٥جلسة إداري  ٩٧٠/٢٠٠٣الطعن (

الخطأ الـذي يتمثـل فـي إصـدار قـرار إداري            . مناطه. مساءلة اإلدارة بالتعويض عن قراراتها     -٤١٦
 .غير مشروع أو كان يتعين عليها إصداره وفقاً للقانون

ال يجـوز مـساءلة اإلدارة عـن األضـرار التـي تنـتج       . القرار اإلداري السليم والمطابق للقانون    -
 .عنه

  )٤١٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٨/١٠/٢٠٠٥جلسة إداري  ١٩٥/٢٠٠٤الطعن (

العبرة فيـه بـالظروف الواقعيـة التـي كانـت قائمـة وقـت               . تقدير مدى سالمة القرار اإلداري     -٤١٧
 . صدوره ال بما يجد بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه

اإلدارة وال تـسأل عمـا يلحـق الموظـف          ال تلتزم بـه     . إنهاء التحقيق اإلداري خالل أجل محدد      -
 .من ضرر نتيجة إلجراءات التحقيق

  )٤١٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٧/٣/٢٠٠٦جلسة إداري  ٩٥١/٢٠٠٤الطعن (

قيـام خطـأ فـي جانبهـا بإصـدارها قـراراً            : أساسـها . مسئولية اإلدارة بالتعويض عن قراراتها     -٤١٨
 يجـب عليهـا اتخـاذه وفقـاً للقـوانين أو اللـوائح              غير مشروع أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان       

التـزام الحكـم المطعـون فيـه هـذا          . ويترتب عليه ضرر وتقوم عالقة سببية بين الخطأ والضرر        
 .صحيح في القانون. النظر

  )٤١٤ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٦/١٢/٢٠٠٦جلسة إداري  ٥٢٧/٢٠٠٥الطعن (
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وجـود خطـأ مـن جانبهـا وأن         : مناطهـا . رية الصادرة منها  مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدا     -٤١٩
القـضاء بـالتعويض    . يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام عالقة الـسببية بـين الخطـأ والـضرر             

  .ليس من مستلزمات القضاء باإللغاء
موضـوع   فـي    ثبوت أن العيب الذي شاب القرار المطالب بـالتعويض عنـه هـو عيـب مـؤثر                 -

 إعفـاء الجهـة اإلداريـة مـن مـسئوليتها عـن             أن: مؤدى ذلك . القرار فيصلح أساساً للتعويض   
 .يعيبه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطئها ال وجه للقول به

  )٢٦٦ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٣/٢٠٠٧ إداري جلسة ٩٥٣/٢٠٠٥الطعن (

يتمثـل فـي إصـدار قـرار        الخطأ الذي   : مناطه.  اإلدارية امساءلة اإلدارة بالتعويض عن قراراته     -٤٢٠
  .إداري غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر

اسـتخالص  . ماهيتـه . الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المـشروع بـالتعويض عنـه             -
. عالقة السببية بـين العمـل غيـر المـشروع الموجـب للمـسئولية وبـين الـضرر أو نفيهـا                    

ـ         . موضوعي متى كان سـائغاً     سئولية فـي جانـب الجهـة    مثـال السـتخالص سـائغ لنفـى الم
 .اإلدارية المطعون ضدها

  )١٩٦ص  ٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٥/١١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٤٤/٢٠٠٦الطعن (

قيام خطـأ مـن جانبهـا بـأن يكـون القـرار             : مناط مسئولية اإلدارة عن القرارات التي تصدرها       -٤٢١
 .مثال. ببية بينهمااإلداري غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام عالقة الس

 )٤٣ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢/١١/٢٠١٠جلسة  إداري ٩٩/٢٠٠٩، ٩٣ن ناالطع(

وجود خطـأ مـن جانبهـا وضـرر يحيـق           : أساسها. مسئولية اإلدارة عن القرارات الصادرة منها      -٤٢٢
. غيـر كـاف لتحقـق المـسئولية       .توافر ركـن الخطـأ    . بصاحب الشأن وقيام عالقة السببية بينهما     

  . وب أن يحدث الخطأ ضرراً مادياً أو أدبياًوج
  .ماهيتهما. الضرر المادي والضرر األدبي -
وجوب إثبات المضرور وقوع الـضرر الـذي لحـق بـه وقيـام عالقـة الـسببية بـين الخطـأ                  -

 .مثال. والضرر

 )١٤٦ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١٠ جلسة إداري ٦٦/٢٠١٠، ١٩الطعنان (

 الدعوى والتحقق من سالمة القـرار اإلداري ومـدى صـحة األسـباب التـي بنـي           فهم الواقع في   -٤٢٣
  . شرطه. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها. عليها

 .من سلطة محكمة الموضوع. استخالص مدى توافر أركان المسئولية اإلدارية -

 )٢٠٩ص  ٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٦/٢٠١١جلسة إداري  ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (



  اإلداري

- ١١٢ -  

 -:رقابة القضاء على مشروعية القرار اإلداري -

حدوده عـدم تقيـده بحرفيـة األلفـاظ التـي           . رقابة القضاء اإلداري لمشروعية القرارات اإلدارية      -٤٢٤
 .يجري بها تعبير اإلدارة عن إدارتها

  )٤٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٨/٢/١٩٨٦جلسة  تجاري ١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣ ونالطع(

وقوفـه عنـد حـد المـشروعية أو         . شاط القضاء اإلداري في وزنـه للقـرارات اإلداريـة         حدود ن  -٤٢٥
. حظر تجـاوزه ذلـك إلـى وزن مناسـبة القـرار أو مالءمتـه              . عدمها في نطاق الرقابة القانونية    

  . بنى عليها القرار اإلداري لمراقبة مطابقته للقانونالتيحقه في بحث الوقائع 
  )٤٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٩/١/١٩٩٢جلسة  تجاري ٣٠١/١٩٩١ن الطع(

القرار اإلداري يصدر من جهة اإلدارة إما بنـاء علـى سـلطة تقديريـة أو تكـون سـلطتها فـي              -٤٢٦
 قـانوني لـيس قـراراً إداريـاً منـشئأ لمركـز           . القرار الصادر بناء على سلطة مقيدة     . شأنه مقيدة 

 الفـرد مـن القـانون مباشـرة اليثـور فـي            يستمده الذيوإنما هو مجرد قرار تنفيذي يقرر الحق        
. رقابـة القـضاء فـي خـصوصه       . أساس ذلـك  .  عيب مخالفة القانون   وإنماشأنه عيب االنحراف    

  .كيفيتها
مـن حـق    .  بنى عليها القرار اإلداري للتحقـق مـن مـدى مطابقتـه للقـانون              التيبحث الوقائع    -

  .القضاء اإلداري
  )٤٦٣القسم الثالث المجلد الثالث ص مج ٢٤/٥/١٩٩٣جلسة  تجاري ٢٠٦/١٩٩٢ن الطع(

. إدعاء الموظف بحق مكتسب في العمل في مكان بعينـه أو فـي وظيفـة معينـه تعيينـاً أو نـدباً                      -٤٢٧
سلطة اإلدارة في نقله من وظيفة ألخـرى تعادلهـا بهـدف المـصلحة العامـة                : علة ذلك . اليجوز

ا وتجـاوزت سـلطة تنظـيم        أو انحرفـت بـسلطته     عقابهمالم يتبين أن اإلدارة هدفت من ذلك إلى         
  .المرفق وحسن إدارته

  . قراراً تأديبياًبالضرورةليس كل ماتصدره اإلدارة ومن شأنه النيل من مزايا الموظف يعد  -
 إسـاءة اليكفـى للقـول بوجـود عيـب         . معاصرة قرار نقل الموظف لقرار مجازاته أو تعاقبهمـا         -

  . السلطة أو االنحراف بهااستعمال
  )٤٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٢/٣/١٩٩٤جلسة ي  تجار٢١٧/١٩٩٣ن الطع(



  اإلداري

- ١١٣ -  

شـرط  .  دائـرة المنازعـات اإلداريـة      اختـصاص خروجها عـن    . قرارات نقل الموظفين وندبهم    -٤٢٨
تخلـف هـذا القـصد وثبـوت قـصد الكيـد            . أن يكون القصد منها تحقيق المصلحة العامـة       . ذلك

  .لمذكورةثبوت االختصاص للدائرة ا. أثره. للموظف واالنتقام منه
استخالص ما إذا كان قرار نقل الموظف يتضمن جزاء قـصدت بـه جهـة اإلدارة الكيـد لـه أو                      -

  .من سلطة محكمة الموضوع. االنتقام منه أم أن تصرفها يستهدف المصلحة العامة
  )٤٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٥/٥/١٩٩٤جلسة  تجاري ١٠/١٩٩٤ن الطع(

اليتـرك لجهـة اإلدارة بـل تخـضع فـي           . اء ترخيص دور الحـضانة    تقدير المصلحة العامة إللغ    -٤٢٩
  .ذلك لرقابة القضاء

  )٤٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٧/٦/١٩٩٤جلسة  تجاري ٦٣/١٩٩٤، ٦٠ن ناالطع(

 يتطلبهـا   التـي للجهة اإلدارية تقويم اإلنتاج العلمى ومعادلة الـشهادات األجنبيـة وفقـا للـشروط                -٤٣٠
بة القـرارات اإلداريـة الـصادرة بـشأنها ليتأكـد مـن مطابقتهـا للـشروط                 للقضاء رقا . القانون

  . نصت عليها الالئحة األساسية لنظام المقررات بجامعة الكويتالتيوالقواعد 
خـضوعها  . تطوعهـا بـذكر أسـباب لقرارهـا       . عدم إلزام القانون اإلدارة ببيان أسباب قرارهـا        -

 .لرقابة القضاء

  )٤٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٩/٢/١٩٩٥جلسة  تجاري ١٧٠/١٩٩٤ن الطع(

عيب إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها الـذي يبـرر إلغـاء القـرار اإلداري أو التعـويض                    -٤٣١
  . من سلطة محكمة الموضوع. تقديره. عنه

  )٧٨٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٤/١/١٩٩٩جلسة  إداري ٨٧/١٩٩٨، ٢٣نان الطع(

  . طبيعتها وأثرها على ما تصدره من قرارات إدارية في مجالها. الحكومةعالقة الموظف ب -٤٣٢
  )٧٨٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٤/٥/١٩٩٨جلسة  تجاري ٥١٧/١٩٩٧ن الطع(

تقـدير  . ماهيتـه . إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بهـا الـذي يبـرر إلغـاء القـرار اإلداري                -٤٣٣
  . موضوعي. ثبوت ذلك

  )٧٨٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٤/١/١٩٩٩جلسة  إداري ٨٧/١٩٩٨، ٢٣نان الطع(

ينبغي أن يقـف عنـد حـد المـشروعية أو عـدمها             . القضاء اإلداري في وزنه للقرارات اإلدارية      -٤٣٤
  . دون أن يتجاوز إلى وزن مناسبات القرار

  )٧٨٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٤/٥/١٩٩٩جلسة  إداري ٢٨٢/١٩٩٨ن الطع(



  اإلداري

- ١١٤ -  

تعيين من المالءمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة اإلداريـة فـي حـدود مـا تـراه متفقـاً                    ال -٤٣٥
  . مع الصالح العام وبمراعاة ما نص عليه القانون

. مجرد صدور القرار المعيب ال يسبغ عليه المشروعية وال يطهـره مـن العيـوب التـي شـابته                   -
  . امتناع القياس عليه: أثر ذلك
  )٧٨٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٤/٥/١٩٩٩جلسة اري  إد٢٨٢/١٩٩٨ن الطع(

استخالص ما إذا كان قرار نقـل الموظـف يتـضمن جـزاء قـصدت بـه اإلدارة الكيـد لـه أو                        -٤٣٦
  . مثال. ما دام سائغاً. موضوعي. االنتقام منه أم أن تصرفها يستهدف المصلحة العامة

  )٧٨٩لرابع المجلد الخامس ص مج القسم ا٢٨/٢/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٥٧٦/١٩٩٨ن الطع(

. تقــدير ثبــوت إســاءة اســتعمال الــسلطة واالنحــراف بهــا المبــرر إللغــاء القــرار اإلداري -٤٣٧
  . موضوعي

  )٧٨٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٦/١١/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٥٦٥/١٩٩٩ن الطع(

يهـا متـى    ال معقـب عل   . جهة اإلدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار القـرار اإلداري مـن عدمـه             -٤٣٨
  . كان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة وال ينطوي على إساءة استعمال السلطة

  . الحدود التي ينبغي أن يلتزمها القضاء في وزنه للقرارات اإلدارية -
  )٧٨٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٠/١١/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٥٠٢/١٩٩٩ن الطع(

 اإلداري والخطورة الناجمـة عنـه وتقـدير الجـزاء الـذي             لجهة اإلدارة حرية تقدير أهمية الذنب      -٤٣٩
  . تراه مناسباً

الموظف ليس له أن يدعي بحق مكتسب في العمل في مكـان معـين أو فـي البقـاء فـي وظيفـة           -
  .علة ذلك. بعينها يشغلها تعييناً أو ندباً

  . مثال. متى يكون صحيحاً. قرار النقل -
  )٧٨٩ج القسم الرابع المجلد الخامس ص م٢٧/١١/٢٠٠٠جلسة  إداري ٢٧١/٢٠٠٠ن الطع(

حظر إقامة منشآت صناعية أو إحداث أي تغيير فيها ما لم يـتم الحـصول علـى تـرخيص بـذلك         -٤٤٠
وجوب البت فيـه خـالل سـتين يومـاً مـن تـاريخ              . طلب الترخيص . من الهيئة العامة للصناعة   

دون البـت فـي     فـوات المـدة     . الرفض يكون بقرار مـسبب    . استيفائه للشروط المنصوص عليها   
 .الطلب بمثابة رفضه

  )٧٨٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢/٤/٢٠٠١جلسة  تجاري ٤٩٩/٢٠٠٠ن الطع(
  



  اإلداري

- ١١٥ -  

 .حدها. ة للقرار اإلدارييرقابة القضاء القانون -٤٤١

  )٤١٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١١/٢/٢٠٠٢جلسة  إداري ٧٠٤/٢٠٠٠ن الطع(

إمـا بقـرارات تـصدر منهـا بنـاء          . كيفيتـه . ائها لوظيفتها تعبير جهة اإلدارة عن إرادتها في أد       -٤٤٢
على سلطة تقديرية خولها القانون أو بناء على سلطة مقيدة لـيس لهـا فيهـا حريـة التقـدير بـل                      
يفرض عليها الشارع بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخـاذه متـى تـوافرت الـضوابط                 

  .الموضوعية في خصوصه
اقتـصارها علـى    . ارات الصادرة بنـاء علـى سـلطة اإلدارة المقيـدة          الرقابة القضائية على القر    -

التحقق من مطابقة هذه القرارات للقانون أو عدم مطابقتها وأثر ذلـك فـي النتيجـة التـي انتهـت                    
  .إليها هذه القرارات

التأكـد  . حـدها . الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بنـاء علـى سـلطة اإلدارة التقديريـة              -
. رت بباعث من المصلحة العامة وغيـر مـشوبة بعيـب إسـاءة اسـتعمال الـسلطة                من أنها صد  

  .وهو من العيوب القصدية التي ال تفترض ويقع على المدعي به إثباته وتقديم الدليل عنه
  .ترك الدستور للقانون تنظيمها. حقوق المواطنين وواجباتهم -
لحالـة الـصحية للمـريض وتقـدير مـا      اللجنة الطبية العليا المنوط بها العالج بالخارج وتقريـر ا      -

قرارهـا مـن المالءمـات المتروكـة لتقـديرها بـال           . إذا كانت تحتاج إلى عالج بالخـارج أم ال        
 .معقب طالما خلى القرار من إساءة استعمال السلطة

  )٤١٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٣/٣/٢٠٠٣جلسة  إداري ٨٢٧/٢٠٠١ن الطع(

ل العام المقرر فـي المناقـصات وتكـون فيـه سـلطة اإلدارة مقيـدة                مبدأ آلية المناقصة هو األص     -٤٤٣
بإرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروطها واألقـل سـعراً لكفالـة احتـرام مبـدأ المـساواة                  

أن العطـاء األرخـص سـعراً ال يجـوز       . مـؤدى ذلـك   . وتكافؤ الفرص بين المتناقصين جميعـاً     
  .استبعاده إال لسبب مشروع

المـشروعية أو عـدمها وال يتجـاوز ذلـك إلـى            . حده. داري للقرارات اإلدارية  وزن القضاء اإل   -
وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطـاق المالءمـة التقديريـة التـي تملكهـا اإلدارة                   
وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار اإلداري بقصد التحقـق مـن مطابقتـه أو عـدم مطابقتـه                    

 .لنتيجة التي انتهى إليها القرارللقانون وأثر ذلك في ا

  )٤١٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢١/٤/٢٠٠٣جلسة  إداري ٢٢٥/٢٠٠٢ن الطع(

  .بفحواه ومرماه وليس بصيغة التصرف ومبناه. العبرة فيه. تكييف عمل اإلدارة -٤٤٤
لفت النظر ليست من العقوبات التأديبيـة التـي حـرص المـشرع علـى تحديـدها علـى سـبيل               -



  اإلداري

- ١١٦ -  

 مـن  ٦٠،  بـشأن الخدمـة المدنيـة   ١٩٧٩ لـسنة  ١٥ من المرسوم بـق      ٢٨في المادتين   الحصر  
  .٤/٤/١٩٧٩المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 

هي تلـك التـي يرمـي بهـا الـرئيس اإلداري إلـى وصـم سـلوك                  . ماهيتها. العقوبة التأديبية  -
لفـت النظـر إلـى الموظـف       أن توجيـه الـرئيس اإلداري إجـراء         . الزم ذلك . الموظف بالخطأ 

يتضمن تعييباً لمسلكه ووصمه بالخطأ ما لم تفصح ظروف الحـال عـن اتجـاه مقـصد الـرئيس                   
  .اإلداري إلى توقيع الجزاء

ابتغاء اإلدارة بالقرار المطعون فيه دمغ تـصرف الطاعنـة ورغبتهـا فـي إنـزال العقـاب بهـا                   -
 إداري تـضمن عقوبـة تأديبيـة وإن         قـرار . عما أسند إليها من مخالفات ُأجرى التحقيق بـشأنها        

انتهـاء  . ألبستها اإلدارة مسمى آخر خالف تلك التـي حـددها المـشرع علـى سـبيل الحـصر                 
خطـأ فـي   . الحكم إلى عدم اعتبار هذا القرار قراراً إدارياً وعدم قبـول الـدعوى بطلـب إلغائـه       

 . جزئياً تمييزهيوجبتطبيق القانون 

  )٤١٩ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٨/٤/٢٠٠٣جلسة  إداري ٣٤٧/٢٠٠٢ن الطع(

مـشروعيته مـن عدمـه دون       . حـدها . رقابة القـضاء اإلداري فـي وزن القـرارات اإلداريـة           -٤٤٥
التجاوز إلى وزن مناسبات القرار والتي تـدخل فـي نطـاق المالءمـة التقديريـة لجهـة اإلدارة                   

  . دون تعقيب عليها
 القـرار اإلداري للتحقـق مـن مطابقتـه أو عـدم             للقضاء اإلداري بحث الوقائع التي بني عليهـا        -

  . مطابقته للقانون
خـضوعه لرقابـة القـضاء      . مـؤداه . ذكرها سـبباً للقـرار    . غير الزم . تسبيب اإلدارة لقراراتها   -

اإلداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك فـي النتيجـة التـي انتهـى إليهـا                    
استخالصاً سائغاً مـن أصـول تنتجهـا ماديـاً وقانونيـاً وتـؤدى              ه  تستخلصاالقرار وما إذا كانت     

انتهـاء الحكـم    . أنـه يكـون ولـد بـاطالً       . أثره. ابتناء القرار على استدالل فاسد    . إليها من عدمه  
 .موافقته لصحيح القانون. إلى ذلك

  )٤٢٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٥/١٠/٢٠٠٤جلسة  إداري ٨٥٩/٢٠٠٣، ٨٤٣نان الطع(

بسط رقابتـه علـى مـشروعية القـرار اإلداري وبيـان            . أثره. لقضاء اإلداري قضاء مشروعية   ا -٤٤٦
أركانه ومدي استقامته على أسس مستمدة من عناصـر ثابتـة بـاألوراق وتـؤدي إلـي النتيجـة                   

  .التي انتهي إليها
شـرط  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . مراقبة أسباب صدور القرار اإلداري من حيث صحته        -

  .ذلك
مـسائل قـانون تخـضع لرقابـة        .  ووصفه ومدى مطابقة أسـبابه للقـانون       اإلداريف القرار   تكيي -
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  .محكمة التمييز
وضع الجهة اإلدارية قواعد تنظيمية عامة استهدافاً إلي تحقيـق االنـضباط فـي العمـل وشـمول                   -

 ذلك بتعميم بشأن نظام الدوام وفقاً لنظام الحاسب اآللـي متـضمناً اسـتخدام بطاقـة الـدوام فـي                   
ثبـوت عـدم إثبـات الموظـف سـاعة          . الحضور واالنصراف مع منح الموظف فتـرة سـماح        

حضوره للعمل في أيام متفرقة مع إثبات سـاعة انـصرافه متجـاوزاً فتـرة الـسماح الممنوحـة                   
تكـرار المخالفـة مـن الموظـف        . خصم الجهة اإلداريـة مـن راتبـه عـن تـأخيره           . أثره. له

إحالتـه إلـي   . مرسوم بقـانون فـي شـأن الخدمـة المدنيـة      من ال٢٨،  ٢٧،  ٢٤بالمخالفة للمواد   
 .ال يعد مجازاة بتوقيع العقوبة مرتين. التحقيق ثم توقيع جزاء عليه

  )٤٢٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة  إداري ١٢٢/٢٠٠٤ن الطع(

  .شرط ذلك. من سلطة جهة اإلدارة. اختيار الجزاء المناسب للذنب اإلداري -٤٤٧
 بواجبـات وظيفتـه بمخالفتـه القواعـد المنظمـة           -المطعون ضده -ت إخالل المستأنف ضده     ثبو -

. للدوام وعدم التزامه بالمواعيد الرسمية وتكـرار تلـك المخالفـة فـي أقـل مـن سـنة واحـدة                    
 .صحيح. إصدار الجهة اإلدارية القرار المطعون عليه بناء على ذلك اإلخالل

  )٤٢٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة  إداري ١٢٢/٢٠٠٤ن الطع(

 . مؤدى ذلك. حق التقاضي مكفول للناس كافة -٤٤٨

األصل خـضوعها لرقابـة القـضاء وحظـر تحـصينها مـن هـذه        . األعمال والقرارات اإلدارية  -
 . هذا الحظر ال يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. االستثناء. الرقابة

 . ماهيته. اختصاصها. لكليةالدائرة اإلدارية بالمحكمة ا -

اسـتثناؤها مـن األصـل      . القرارات اإلدارية الصادرة في شـأن إصـدار الـصحف والمجـالت            -
وجـوب قـصر هـذا االسـتثناء وحـصره فـي            . العام من إجازة طعن األفراد والهيئـات فيهـا        

الحدود التي ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتـراخيص إصـدار الـصحف والمجـالت بـالمنح                 
لمنع دون أن يشمل االستثناء ما عـدا ذلـك مـن قـرارات تـصدر فـي شـأن التـرخيص                      أو ا 

                   الصحفي من صدوره أثناء الممارسة الصحفية فيجـوز الطعـن عليهـا مـن ذوى الـشأن إلغـاء
 .ال عيب. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. وتعويضاً أمام الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية

  )٤٢١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٨/٣/٢٠٠٥ة جلس إداري ٢٩٤/٢٠٠٤ن الطع(

 فـي   العبـرة . للقضاء اإلداري مراقبة مدى مشروعية السبب الـذي قـام عليـه القـرار اإلداري               -٤٤٩
تـاريخ   فـي    تقدير ذلك بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استناداً إليه وأن يثبت أنه كـان قائمـاً               
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ـ  في  إصدار القرار وأنه بالفعل هو المبرر      ال عبـرة بمـا اسـتجد    . دير جهـة اإلدارة إلصـداره  تق
 .مثال. يعيبه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. بعده من أمور

 بقـرار مـن    اللياقـة الـصحية  . شـرطه . يالقطاع األهل في فتح صيدلية أو مزاولة مهنة الصيدلة -
قيـام  .  الـصحية  رفض اللجنة التـرخيص لعـدم اللياقـة       . اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة    

 . بما استجد بعد ذلك من أمورال عبرة. للجنة على سببه وقت صدورهقرار ا

 )١٦٤ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٢/٢٠٠٧ إداري جلسة ٦٩/٢٠٠٦الطعن (

 .نطاقها. رقابة القضاء اإلداري على القرارات اإلدارية التي تمس الحريات -٤٥٠

 )١٨٦ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٩/٢/٢٠٠٨ إداري جلسة ١٩٦/٢٠٠٦الطعن (

األصـل فيـه اقتـصار اختـصاص المحكمـة علـى بحـث مـشروعية القـرار                  . قضاء اإللغاء  -٤٥١
ال تملـك فـي هـذه الحالـة اسـتبداله           . وإذا ثبت عدم مشروعيته حكمـت بإلغائـه       . المطعون فيه 

  .علة ذلك. بقرار آخر يحقق نفس هدفه ويتالفى ما أدى إلى عدم مشروعيته
 التناسب بين المخالفة والجزاء عنـد رقابـة مـشروعية قـرار الجـزاء ممـا يـستنهض                   اختالل -

: أثـره . قضاء المحكمة بإلغـاء القـرار لعـدم قيامـه علـى كامـل سـببه               . والية قضاء اإللغاء  
  . استرداد الجهة اإلدارية سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء المناسب

ضـمان انتظـام المرافـق      : هـدفها . العـاملين األوضاع التي نظمها المشرع في مجـال تأديـب           -
العامة دون مغاالة في القسوة على الموظف بما يخـرج الجـزاء مـن نطـاق المـشروعية إلـى                    

 .عدم المشروعية

  )٢٧١ص  ٣ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ٢٩/١٢/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ٣٠٩/٢٠٠٧الطعن (

حقاً لمعـاش تقاعـدي فيمـا لـو انتهـت           للجهة اإلدارية إحالة الموظف إلى التقاعد متى كان مـست          -٤٥٢
أن يكون الباعـث علـى القـرار ابتغـاء مـصلحة            : شرط ذلك . خدمته باالستقالة وقت هذه اإلحالة    

مـؤدى  . وهى ركـن مـن أركـان انعقـاده      . عامة وأن تقوم على سبب يبررها في الواقع والقانون        
  . ذلك

. القـرار غيـر المـسبب   . بـذلك عدم التزام اإلدارة بتسبيب قراراتها إال حيـث يقـضي القـانون              -
ذكـر  . على من يـدعي العكـس إقامـة الـدليل علـى ذلـك             . يفترض قيامه على سببه الصحيح    

 .خضوعها لرقابة القضاء اإلداري. أسباب جديدة له

حقـه فـي بحـث الوقـائع التـي      . حد وأثر ذلك. نشاط القضاء اإلداري في زنة القرارات اإلدارية       -
  .ابقته للقانونبني عليها القرار للتحقق من مط

 .مثال. ال تجوز إثارته لدى محكمة التمييز. الجدل الموضوعي -

  )١٤٨ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٥/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٩/٢٠٠٩الطعن (
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رقابة القضاء اإلداري وهو بصدد إعمـال واليتـه فـي دعـاوى اإللغـاء ومراقبـة مـشروعية                    -٤٥٣
ه ويقسط ميزانه في ضـوء صـحيح الواقعـة وحقيقـة            إنما يحاكمه ويحكم تقدير   . القرار المختصم 

اسـتظهاره جـادة القـرار واسـتقامته صـحيحاً علـى أصـل الـشرعية                . ما بنيت عليه أركانه   
تبينـه اخـتالل أحـد أركانـه أو         . انحيازه إليه وإجازته وتثبيتـه علـى أصـل صـحته          . المقررة

وجـوب أن   : م ذلـك  الز. بمـا يرتـب إلغائـه وإزالـة آثـاره         . مجاوزته مقتضيات المـشروعية   
تعرض المحكمة ألوجه دفـاع الطـاعن نعيـاً علـى القـرار المطعـون فيـه بحثـاً وتمحيـصاً                     
وتضمين قضائها ما ينبئ عن إعمـال تقـديرها للقـرار المختـصم وإنـزال رقابـة المـشروعية                   

  . عليه
لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار على حقيقته واسـتظهار مـدى قيامـه علـى سـببه المبـرر                    -

لقـصور الحكـم بمـا      . مثـال . شـرط ذلـك   . مدى توافر أركانه واكتمال شـرائط صـحته       و. له
 .يوجب تمييزه كلياً

  )١٤٦ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١٠ جلسة إداري ٦٦/٢٠١٠، ١٩الطعنان (
 

 -:دعوى إلغاء القرار اإلداري -

 .إلداري في ذاتهدعوى عينية موضوعها اختصام القرار ا. دعوى إلغاء القرار اإلداري -٤٥٤

القضاء بعدم قبول دعوى إلغاء قرار إداري على أساس أنه قـرار قـائم وغيـر معـدوم وأصـبح                     -
 .أساس ذلك. حصيناً هو قضاء ضمني برفض الدعوى

إلغاء المحكمة قرار إنهاء خدمة موظف ال يعطيهـا الحـق فـي أن تـصدر أمـراً لجهـة اإلدارة                      -
 .بإعادته إلى عمله

  )٤٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢١/٥/١٩٨٦جلسة ي تجار ٢١٣/١٩٨٥الطعن (

فـوات سـتين يومـاً علـى تقـديم          . األصل في بدئه في حالة التظلم منه      . ميعاد رفع دعوى اإللغاء    -٤٥٥
مـسلك اإلدارة قـد     . قرينة بسيطة علـى قـرار ضـمني بـالرفض         . التظلم دون أن تجيب اإلدارة    

متداد ميعاد رفع دعـوى اإللغـاء إلـى سـتين يومـاً             ا. أثر توافر هذا المسلك   . دحض هذه القرينة  ي
 .مثال. أخرى تالية النقضاء ستين يوماً على تقديم التظلم

  )٤٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢١/١/١٩٨٧جلسة تجاري  ٩٩/١٩٨٦الطعن (

 .جواز أن يكون القرار اإلداري سلبياً. ماهيتها. القرارات اإلدارية التي تقبل الطعن باإللغاء -٤٥٦

  )٤٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٨/٢/١٩٨٦جلسة  تجاري ١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣ ونالطع(
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انقطـاع الميعـاد بـالتظلم اإلداري       .  يومـاً  ٦٠. ميعـاده . الطعن باإللغاء في القرارات اإلداريـة      -٤٥٧
فـوات فاصـل زمنـي دون إجابـة         . الحاصل قبل رفع دعوى اإللغاء وفوات ميعـاد البـت فيـه           

امتداد ميعـاد بحـث الـتظلم حتـى يـصدر مـن             . أثر انتفائها . قرينة بسيطة .  التظلم علىاإلدارة  
 .اإلدارة ما ينبني عن عدولها

اختالفـه عـن مـسلكها اإليجـابي فـي          . مسلك اإلدارة اإليجابي الذي يفتح ميعاد الطعن باإللغـاء         -
 .بحث التظلم

  )٤٤٧لد الثالث ص مج القسم الثاني المج١٣/١١/١٩٨٧جلسة تجاري  ٢٦/١٩٨٧الطعن (

اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية بإلغاء القـرارات اإلداريـة اقتـصاره علـى القـرارات               -٤٥٨
خـروج طلبـات إلغـاء      . الخاصة بالتعيين والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيـع الجـزاءات التأديبيـة          

 .أساس ذلك. قرارات الندب والنقل عن اختيار ما لم تنطو على عقوبة

  )٤٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٧/٢/١٩٨٩جلسة إداري  ٢٣٨/١٩٨٨الطعن (

الـتظلم  : متى ينقطـع هـذا الميعـاد ويبـدأ ميعـاد جديـد            . ستون يوماً . ميعاد رفع دعوى اإللغاء    -٤٥٩
العبـرة فـي تقـديم      . ماال يعد تظلماً فـي هـذا الـصدد        . للجهة مصدرة للقرار أو للجهة الرئاسية     

  . للجهة المختصةالفعليخ وصوله التظلم في الميعاد هو تاري
.  تقديم التظلم علـى تـسليم المـتظلم إيـصاالً بتـاريخ تقـديم الـتظلم            إجراءاتالنص في مرسوم     -

التيـسير علـى المـتظلم      : القـصد منـه   . إجراء تنظيمي منوط بالجهة المختصة بتلقـى الـتظلم        
  .ق آخر طريبأي تاريخ التظلم بما اليمنع من إثبات ذلك إثباتوتفادى العنت في 

  )٤٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٦/٣/١٩٩٢جلسة  تجاري ٢٢٢/١٩٩٠الطعن (

 هـذا الميعـاد بـالتظلم إلـى الجهـة           انقطاع. ستون يوماً . ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار اإلداري      -٤٦٠
 التـي الـشكوى   . قبل انقـضاء هـذا الميعـاد      . ميعاد التظلم . مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها     

 إلى غير هذه الجهة كمفـوض الدولـة أو إدارة الـشئون القانونيـة فـي الجهـة التـابع لهـا            تقدم
اليعتـد  .  إلـى الجهـة المختـصة      الفعلـي العبرة ببدء الميعاد هو بوصوله      . التعتبر تظلماً . المتظلم

  . أو ورقه صادرة من غير الجهة المختصة في شأن تاريخ استالم التظلمإيصال بأي
علـى  .  تاريخ تقديم التظلم دون إجابة المتظلم يعـد بمثابـة قـرار برفـضه              مضى ستين يوماً من    -

رفـع الـدعوى بعـد الميعـاد        . المتظلم رفع دعوى اإللغاء خالل ستين يوماً مـن هـذا التـاريخ            
  . شكالًمقبولةالمحدد يجعلها غير 

  )٤٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٦/٣/١٩٩٢جلسة  تجاري ٢٢٢/١٩٩٠الطعن (
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 أصـدرتها   التـي إلغاء القرارات اإلدارية ال تكون مقبولة اال بعد التظلم منهـا إلـى الجهـة                طلبات   -٤٦١
  .الحكمة من ذلك. أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم

  )٤٦٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٤/٧/١٩٩٤جلسة  تجاري ١٦٦/١٩٩٣الطعن (

مثـال لقـرار    .  المـصلحة العامـة    دواعـي مـن بينهـا     . حاالته. ؤجر الم الحكوميإخالء المسكن    -٤٦٢
  . المصلحة العامةولدواعي لهجره حكوميإداري بإخالء مسكن 

  )٤٦٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٩/٦/١٩٩٥جلسة  تجاري ١٥٦/١٩٩٤الطعن (

ـ                 -٤٦٣ وى اإللغـاء   ميعاد الطعن بإلغاء القرارات اإلدارية ستون يومـاً بـالتظلم اإلداري قبـل رفـع دع
أثـره رفـع الـدعوى خـالل الـستين          . مضى تلك المدة دون رد    . وفوات الميعاد المقرر للبت فيه    

 يعتبـر فواتهـا دون إجابـة الـسلطة المختـصة بنظـر الـتظلم                التييوماً التالية النقضاء الفترة     
 .ضمنيبمثابة رفض 

  )٤٦٥لث ص مج القسم الثالث المجلد الثا٢٨/١٠/١٩٩٦جلسة  تجاري ٩/١٩٩٦الطعن (

مثـال  . دعوى إلغاء القرار اإلداري دعوى عينية تنـصب علـى القـرار اإلداري محـل الطعـن                 -٤٦٤
  . بشأن الترقية باالختيار

  )٧٨٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٦/١/١٩٩٧جلسة  تجاري ٢٦/١٩٩٦الطعن (

القـرار  المصلحة في دعوى إلغاء القرار اإلداري بالتخطي فـي الترقيـة يكفـي لتحققهـا مـساس        -٤٦٥
قـضاء الحكـم   . ال أثـر لـه  . تركه الخدمة بعد صدور القـرار     . بمصلحة المتخطي المالية واألدبية   
  . خطأ يوجب تمييزه. بعدم قبول الدعوى النتفاء المصلحة

  )٧٨٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١/٤/١٩٩٧جلسة  إداري ٣٠٢/١٩٩٦الطعن (

  . انقطاعها بالتظلم. تون يوماًس. ميعاد رفعها. دعوى إلغاء القرار اإلداري -٤٦٦
  )٧٨٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١/٤/١٩٩٧جلسة  إداري ٢١٤/١٩٩٦الطعن (

. شرط توافر الصفة في المدعى عليه أو المطعون ضده فـي دعـاوى إلغـاء القـرارات اإلداريـة                   -٤٦٧
 عنـد إنزالهـا   للمحكمة أن تتصدى لبحثه وتقضي فيه مـن تلقـاء نفـسها   . أثره. تعلقه بالنظام العام 

حكم القانون في المنازعة اإلدارية من حيث الشكل والموضـوع معـاً وفـي أيـة مرحلـة تكـون                    
  . عليها الدعوى

لمحكمة االستئنافية أن تقضي بعدم قبول الدعوى ما دام قد تحقـق لـديها أسـباب عـدم القبـول                    ل -
 يتيـسر تنفيـذه   الحكم ضـد جهـة إداريـة بمـا ال    . علة ذلك . وإن فات ذلك على الحكم المستأنف     

  . أو بما ال تحتمله ميزانيتها لمجرد اختصامها يخالف النظام العام ولو لم تدفع بانتفاء صفتها
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  . توافر الصفة في المدعى عليه من شروط الدعوى -
مثال للقضاء بعـدم قبـول الـدعوى النتفـاء صـفة            . إلى من يوجه  . االختصام في دعوى اإللغاء    -

  . المدعى عليه
  )٧٩٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٦/١١/١٩٩٧جلسة  إداري ٢٧/١٩٩٦الطعن (

عـدم إثارتهـا لخـصومة شخـصية        . دعوى اإللغاء دعوى عينية تحمي المراكز القانونية العامـة         -٤٦٨
ولكنها مخاصمة للقرار غير المـشروع لـرده إلـى حكـم القانــون الـصحيح حمايـة لمبـدأ                     

  .المشروعية
  )٧٩٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٠/٤/١٩٩٨جلسة  إداري ٢٣٣/١٩٩٧الطعن (

  . لها حجية عينية في مواجهة الكافة. األحكام الصادرة بإلغاء القرار اإلداري -٤٦٩
  . مثال. ماهيتها. الخصومة في دعوى اإللغاء -

  )٧٩٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٤/٦/١٩٩٨جلسة  إداري ٣٨٨/١٩٩٧الطعن (

ينقطـع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري الـالزم           . ستون يوماً . اريةميعاد الطعن في القرارات اإلد     -٤٧٠
مـضي تلـك المـدة      . حصوله قبل رفع دعوى اإللغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبـت فيـه            

  . ما يترتب على ذلك. دون رد
  )٧٩٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٩/٣/٢٠٠١جلسة  تجاري ٢٥٣/٢٠٠٠الطعن (

انقطـاع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري         . سـتون يومـاً   . ميعادها. ات اإلدارية دعوى إلغاء القرار   -٤٧١
. مفـاده . فـوات ميعـاد البـت فـي الـتظلم دون رد           . الذي أوجب القانون تقديمـه قبـل رفعهـا        

  . افتراض رفضه ضمناً
  )٧٩٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٥/١١/٢٠٠١جلسة  إداري ٥٢٩/٢٠٠٠الطعن (

ينقطـع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري         . ستون يومـاً  . غاء في القرارات اإلدارية   ميعاد الطعن باإلل   -٤٧٢
فـوات الميعـاد بعـد ذلـك دون إجابـة مـن الجهـة        . الذي يستلزم حصوله قبل رفـع الـدعوى       

 .مثال. أساس ذلك. قرينة بسيطة على الرفض. اإلدارية

  )٧٩٠لخامس ص مج القسم الرابع المجلد ا٥/١١/٢٠٠١جلسة  إداري ٢١٧/٢٠٠١الطعن (

ستون يومـاً مـن تـاريخ إعـالن صـاحب الـشأن             . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -٤٧٣
  .وينقطع الميعاد بالتظلم اإلداري. بالقرار

النـشر بالجريـدة الرسـمية أو نـشرات         . كيفية تحقـق العلـم بهـا      . القرارات اإلدارية التنظيمية   -
  .المصالح الحكومية
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  .بإخطار األفراد بها أو عن طريق النشر استثناء. ة تحقق العلم بهاكيفي. القرارات الفردية -
  .ال يعد قرينة على تحقق العلم به. مجرد تنفيذ القرار اإلداري -
وقوعـه علـى عـاتق      . عبء إثبـات هـذا العلـم      . العلم اليقيني : مقصوده. العلم بالقرار اإلداري   -

  .انفتاح ميعاد الطعن. أثره. فشلها في ذلك. اإلدارة
قرينـة علـى الـرفض      . ات الفاصل الزمني بين التظلم من القـرار اإلداري وعـدم رد اإلدارة            فو -

 .الضمني

  )٤٢١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢١/١/٢٠٠٢جلسة  إداري ٧٣/٢٠٠٠الطعن (

ما يطرأ عليها من أمـور وظـروف أثنـاء نظـر الـدعوى              . المنازعات المتعلقة بالقرار اإلداري    -٤٧٤
أن تخفـيض العقوبـة التأديبيـة    : مـؤدي ذلـك  . ألصـلية أو يجعلهـا منتهيـة   اليمحو الخصومة ا  

المرفوعة عنها دعوى اإللغاء أثناء نظر تلك الدعوى ال يجعل الخـصومة األصـلية منتهيـة بـل                   
تظل قائمة وينصب طلب اإللغاء على العقوبة المخفـضة ويتعـين حـسم الخـصومة فـي ضـوء                   

 قـرار بتخفـيض العقوبـة أثنـاء نظـر الـدعوى             اعتبار الحكم صـدور   . تلك الظروف المستجدة  
بمثابة سحب للقرار المطعون فيه وزوال مصلحة الطاعنة في طلـب إلغائـه وأنـه يتعـين إقامـة                   

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. دعوى إلغاء مستقلة بشأنه

  )٤٢١ص  مج القسم الخامس المجلد التاسع ٨/٤/٢٠٠٢جلسة  إداري ٦٢٥/٢٠٠١الطعن (

ارتباطه بطلب إلغـاء القـرارات الـصادرة بتحميـل العامـل مـا              . إلغاء القرارات التأديبية  طلب   -٤٧٥
 .علة ذلك. لحق رب العمل من خسارة

  )٤٢٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٨/٤/٢٠٠٢جلسة  إداري ٦٢٣/٢٠٠١الطعن (

  .استيفاء مقوماته وعناصره. شرطه. نفاذ القرار اإلداري -٤٧٦
انقطـاع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري         . ماهيتـه . علـي القـرار اإلداري    ميعاد الطعن باإللغاء     -

  . قرينة علي الرفض. عدم الرد علي التظلم. الواجب حصوله قبل رفع دعوي اإللغاء
 .هو التظلم األول فقط. التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن باإللغاء علي القرار اإلداري -

  )٤٢٢القسم الخامس المجلد التاسع ص مج ٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة  إداري ٢٧٢/٢٠٠١الطعن (

انقطـاع سـريان هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري           . ميعـاده . رفع دعوي إلغاء القرارات اإلداريـة      -٤٧٧
. قرينـة علـي الـرفض     . عدم إجابة السلطة المختـصة علـي الـتظلم        . الالزم حصوله قبل رفعها   

  . كيفية ذلك وأثره. قابلية هذه القرينة إلثبات العكس
رينة التي تنبئ عن اتخاذ اإلدارة مسلكاً إيجابياً فـي سـبيل االسـتجابة إلـى تظلـم                  استخالص الق  -

 .لمحكمة الموضوع. الطاعن

  )٤٢٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٧/٥/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥٩٥/٢٠٠٠الطعن (
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يكـن  قد يكون مجرداً شامالً لجميع أجزاء القـرار فيعتبـر كـأن لـم              . الحكم بإلغاء القرار اإلداري    -٤٧٨
وقد يكون جزئياً منصباً على خـصوص معـين يتحـدد علـى مقتـضى           . بالنسبة لجميع من شملهم   
 .ما استهدفه حكم اإللغاء

  )٤٢٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٧/٦/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥١١/٢٠٠٠الطعن (

عـدم وقوفهـا عنـد      . دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصـمة القـرار اإلداري         . دعوى اإللغاء  -٤٧٩
أن شـرط   . مـؤدى ذلـك   . حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قـد أهـدره أو مـس بـه               

المصلحة فيها يتوافر في كل حالة مـن شـأنها أن تجعـل القـرار مـؤثراً فـي مـصلحة جديـة                       
 .شرطه. لمحكمة الموضوع. تحري تلك المصلحة. لرافعها سواء كانت مادية أو أدبية

  )٤٢٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٧/٦/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥١١/٢٠٠٠الطعن (

وجـوب أن   . مـؤدى ذلـك   . دعوى عينية موضوعها اختصام القـرار فـي ذاتـه         . دعوى اإللغاء  -٤٨٠
تحمل صحيفة الدعوى من البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بمـا ال يـدع مجـاالً للـشك فـي                     

 .حقيقة القرار المقصود

  )٤٢٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٤/٦/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥٦٨/١٩٩٩الطعن (

القرارات اإلدارية التي يتعين التظلم منها إلى الجهـة التـي أصـدرتها أو الجهـة الرئاسـية لهـا                     -٤٨١
وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامـة الـدعوى بإلغائهـا وإال اعتبـرت الـدعوى                  

 .ماهيتها. غير مقبولة والقرارات التي ال يتعين التظلم منها

  )٤٢٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٥/١١/٢٠٠٢جلسة  إداري ٧٧٢/٢٠٠١الطعن (

هي الدعوى التي ترمي إلـى اختـصام القـرار اإلداري ذاتـه وكـشف شـوائبه                 . دعوى اإللغاء  -٤٨٢
وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلـك القـرار تـأثيراً مباشـراً وإال                 . وعيوبه

  .لةكانت غير مقبو
جواز الطعن فيه باإللغاء فـي المواعيـد المقـررة لـذلك قانونـاً أو عنـد                 . القرار التنظيمي العام   -

الطعـن  . شـرطه . تطبيقه على الحاالت الفردية بطلـب عـدم االعتـداد بـه لمخالفتـه للقـانون               
عـدم قبـول    . أثـره . عدم وجـود القـرار الفـردي      . باإللغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له      

  . عوىالد
. علـة ذلـك   . عدم انفساح مجاله لمن هم غيـر مخـاطبين بأحكامـه          . الطعن على القرار التنظيمي    -

  .انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه
 .واقع لمحكمة الموضوع. تحري شرط المصلحة في الدعوى -

  )٤٢٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٨/١٢/٢٠٠٣جلسة  إداري ٧١/٢٠٠٣الطعن (



  اإلداري

- ١٢٥ -  

عـدم قبولهـا    . ٢٠/١٩٨١صوص عليها في المادة األولى مـن المرسـوم بـق             المن اإللغاءطلبات   -٤٨٣
أصـدرتها أو الجهـة الرئاسـية لهـا وانتظـار المواعيـد              إال بعد التظلم منها إلى الجهـة التـي        

 .علة ذلك. المقررة للبت في التظلم

  )٤٢٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٢/٣/٢٠٠٤جلسة  إداري ٥٢/٢٠٠١الطعن (

. رقابـة مـشروعية القـرار اإلداري واختـصامه        . مناطهـا . الخصومة فيها عينية  . لغاءاإلدعوى   -٤٨٤
أن الحكم الصادر باإللغاء يعدم القـرار فـال يكـون قائمـاً بالنـسبة للكافـة ولـيس                   . مؤدى ذلك 

 والتـي   اإللغـاء بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها كما هو الحال في األحكـام الـصادرة بغيـر                
مخالفـة الحكـم ذلـك وأخـذه بحجيـة حكمـين صـادرين              . طرافها وحدهم تقتصر حجيتها على أ   

 ويوجـب . يعيبـه بمخالفـة القـانون والخطـأ فـي تطبيقـه           . برفض دعوى إلغاء القرار اإلداري    
 .تمييزه

  )٤٢٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٥/١٠/٢٠٠٤جلسة  إداري ٨٥٩/٢٠٠٣، ٨٤٣ن ناالطع(

 .ال عيب. مة الموضوع عنهالتفات محك. الدفع الظاهر البطالن -٤٨٥

طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح اإلجازة الخاصة ومـا يترتـب عليـه مـن آثـار أخـصها                    -
أن لهـا مـصلحة قائمـة    . مـؤداه . قبول االستقالة التي اضطرت الموظفة إلي طلبها بعد صـدوره       

تفـاء  التفـات الحكـم عـن الـدفع بعـدم قبـول هـذا الطلـب الن        . يقرها القانون في طلب إلغائه 
 .ال يعيبه. المصلحة

  )٤٢٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١/١١/٢٠٠٤جلسة  مدني ٣٩/٢٠٠٤الطعن (

  . هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار اإلداري. اإللغاءدعوى  -٤٨٦
قضاء محكمة أول درجة بتحصن القرار اإلداري بعدم رفع دعـوى إلغـاء فـي الميعـاد اسـتناداً                    -

أنـه قـضاء ضـمني بـرفض      : علـة ذلـك   .  به واليتها بالفصل في النـزاع      تستنفد. لعدم انعدامه 
  . اإللغاءطلب 

 .جواز أن يرد بعضه في األسباب. قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده -

  )٤٢٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة  إداري ٤١١/٢٠٠٤الطعن (

أن يكـون   . مـا يكفـى فيـه     .  اإلداري شرط المصلحة الالزم توافره لقبول دعوى إلغـاء القـرار          -٤٨٧
رافعها في مركز قانوني خاص في شأن القرار المطعون فيـه يخولـه مـصلحة جديـة أدبيـة أو                    

 .مادية

  )٤٢٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٩/٥/٢٠٠٥جلسة  إداري ٩٣١/٢٠٠٤الطعن (



  اإلداري

- ١٢٦ -  

ره وبالمـدى   إعدام القرار الملغـى ومحـو آثـاره مـن وقـت صـدو             . مقتضاه. تنفيذ حكم اإللغاء   -٤٨٨
وجوب تنفيذ الحكم تنفيـذاً كـامالً غيـر منقـوص لعـدم اإلخـالل بـالحقوق                 . الذي حدده الحكم  

  . والمراكز القانونية بين ذوى الشأن
صدور حكم بإلغاء قرار إداري فيما تضمنه من تخطـى المطعـون ضـدها فـي الترقيـة علـى                     -

طعـون علـى ترقيتـه وقـت        أساس أنه يتعين ترقية األقدم وأن المطعون ضـدها أقـدم مـن الم             
وجـوب ترقيـة المطعـون      . مـؤداه . صدور القرار وتأييد الحكم استئنافياً وبحكم محكمة التمييـز        

ضدها باعتبارها األقدم من المطعون على ترقيته وقت صـدور القـرار واعتبـار األخيـر كأنـه                  
ر المحكـوم   ال يكفى تنفيذاً لهذا الحكم االقتـصار علـى إلغـاء ترقيـة المرقـى بـالقرا                . لم يرق 
 .علة ذلك. بإلغائه

  )٤٢٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٩/٥/٢٠٠٥جلسة  إداري ٩٣١/٢٠٠٤الطعن (

عدم تقيد طلـب إلغائـه بالميعـاد المحـدد فـي القـانون لرفـع                . ماهيته. القرار اإلداري المستمر   -٤٨٩
ـ              . دعوى اإللغاء  هم محـل   قرارات لجنة إدارة سـوق الكويـت لـألوراق الماليـة باسـتبعاد األس

النزاع من النصاب الالزم النعقاد الجمعية العمومية للـشركة ومـن التـصويت علـى مـا تتخـذه                   
ال يعد من القرارات المـستمرة وتتقيـد دعـوى إلغائـه بالميعـاد              . من قرارات لدورتين انتخابيتين   

 .المحدد بالقانون

  )٤٢٤د التاسع ص مج القسم الخامس المجل١٤/٢/٢٠٠٦جلسة  إداري ٣٤٥/٢٠٠٣، ٣١٩ انالطعن(

 فـي   ١٦/١٩٩٧قرارات لجنة الطعون الضريبية المنـشأة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم                  -٤٩٠
. تعـد قـرارات إداريـة     . شأن تحديد كيفية اعتراضات دافعي الضريبة علـى الـربط الـضريبي           

عـدم  . جواز رفع دعوى بطلب إلغائهـا أمـام الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة               . مؤدى ذلك 
 .مثال. يضحي القرار نهائياً والضريبة واجبة األداء. أثره. ها خالل ستين يوماًالطعن علي

تمامه بنص صريح يتضمنه تـشريع الحـق أو ضـمناً بـصدور تـشريع جديـد                 . إلغاء التشريع  -
يتضمن ما يتعارض مع التشريع القديم ويكون اإللغاء في الحالـة الثانيـة فـي حـدود التعـارض                   

 .يدةبين القواعد القديمة والجد

  )٤٢٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٦/٤/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٢٥٠/٢٠٠٥الطعن (

وجوب رفعها خـالل سـتين يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار                . دعوى إلغاء القرارات اإلدارية    -٤٩١
اإلداري المطعون فيـه فـي الجريـدة الرسـمية أو فـي النـشرات التـي تـصدرها المـصالح                     

   به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً الحكومية أو إعالن صاحب الشأن
أن تـتمكن الجهـات     : علـة ذلـك   . وجوب التظلم من القرارات اإلدارية قبل رفع دعوى اإللغـاء          -



  اإلداري

- ١٢٧ -  

اإلدارية من تدارك ما يقع من أخطاء في قراراتهـا ودراسـة أسـباب الـتظلم وإجابـة صـاحب                    
  . الشأن إلى طلبه عند ثبوت سالمة تظلمه

انتظـار المواعيـد المقـررة للبـت فـي          .  الزم لقبول دعوى اإللغاء    شرط. تقديم التظلم الوجوبي   -
  . علة ذلك. التظلم لم يقصد لذاته

رفع الدعوى قبل ولوج طريق التظلم وتدارك ذلك بتقـديم الـتظلم خـالل الـستين يومـاً التاليـة                     -
على صدور القرار وانقضاء ميعـاد البـت فيـه خـالل سـير الـدعوى دون أن تجيبـه الجهـة             

ال ضرورة لتكـرار التـداعي برفـع دعـوى جديـدة      . إلى طلبه أو تخطره برفض تظلمه   اإلدارية  
مخالفـة  . ما دامت قد تحققت الغاية التي قصدها الشارع من وجـوب الـتظلم للجهـات اإلداريـة                

 .يعيبه ويوجب تمييزه. الحكم المطعون فيه هذا النظر

 )١٣٤ ص ١ ج ٣٨ س  مجلة القضاء والقانون٩/٢/٢٠١٠ إداري جلسة ٤٢٢/٢٠٠٧الطعن (

األصـل فيـه اقتـصار اختـصاص المحكمـة علـى بحـث مـشروعية القـرار                  . قضاء اإللغاء  -٤٩٢
ال تملـك فـي هـذه الحالـة اسـتبداله           . وإذا ثبت عدم مشروعيته حكمـت بإلغائـه       . المطعون فيه 

  .علة ذلك. بقرار آخر يحقق نفس هدفه ويتالفى ما أدى إلى عدم مشروعيته
لفة والجزاء عنـد رقابـة مـشروعية قـرار الجـزاء ممـا يـستنهض                اختالل التناسب بين المخا    -

: أثـره . قضاء المحكمة بإلغـاء القـرار لعـدم قيامـه علـى كامـل سـببه               . والية قضاء اإللغاء  
  . استرداد الجهة اإلدارية سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء المناسب

ـ : هـدفها . األوضاع التي نظمها المشرع في مجـال تأديـب العـاملين           - مان انتظـام المرافـق     ض
العامة دون مغاالة في القسوة على الموظف بما يخـرج الجـزاء مـن نطـاق المـشروعية إلـى                    

 .عدم المشروعية

 )٢٧١ ص ٣ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ٢٩/١٢/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ٣٠٩/٢٠٠٧الطعن (

ارات المنـصوص   قـصرها علـى القـر     . والية إلغاء القرارات اإلدارية المسندة للدائرة اإلداريـة        -٤٩٣
غيـر ذلـك مـن      .  بإنشاء دائرة إداريـة بالمحكمـة الكليـة        ١٩٨١ لسنة ٢٠ق) ١(عليها في المادة    

خـروج طلـب إلغائهـا عـن        . القرارات اإلدارية التي لم يـشملها نـص المـادة المـشار إليهـا             
اختصاص الدائرة اإلدارية والدوائر األخرى بالمحكمة الكليـة التـي ينحـسر اختـصاصها أصـالً                

  . علة ذلك. نظر الخصومات اإلداريةعن 
 على المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها أن تحيـل الـدعوى إلـى دائـرة أخـرى أو                   إلزامال   -

أن تتأكد طبقاً للقانون من انعقاد الواليـة واالختـصاص بنظـر النـزاع              : شرط ذلك . جهة أخرى 
 .ئيمتى تقف عند حد القضاء بعدم االختصاص الوال. لتلك الدائرة أو الجهة

 )٧٧ ص٢  ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ١٦/٢٠٠٧الطعن (



  اإلداري

- ١٢٨ -  

انقطـاع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري         . سـتون يومـاً   . ميعادها. دعوى إلغاء القرارات اإلدارية    -٤٩٤
رفـع  . مـؤداه . مـضي تلـك المـدة دون رد       . إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهات الرئيسية لهـا        

أن انقـضاء الفتـرة دون رد علـى المـتظلم           . علـة ذلـك   . ل ستين يوماً التالية   دعوى اإللغاء خال  
 .هو بمثابة رفض له

لمحكمـة  . استخالص القرينة التي تنبئ عـن اتخـاذ اإلدارة مـسلكاً إيجابيـاً دون معقـب عليهـا               -
 .شرطه. الموضوع

 )٢٠٩ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (

وى اإللغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تـستهدف مخاصـمة القـرار اإلداري فـي ذاتـه                  دع -٤٩٥
عـدم وقوفهـا عنـد حـد        . توافر المصلحة الشخصية المباشـرة    . شرطها. تحقيقاً لمبدأ المشروعية  

اتـساع شـرط المـصلحة فيهـا لكـل مـن            . وجود حق أهدره القرار المطلوب إلغاءه أو مس به        
  .  في مصلحة جدية له سواء كانت مادية أو أدبيةيكون هذا القرار مؤثراً

صدور قرار بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قبل مضي عـشر سـنوات المتطلبـة بقـرار مجلـس                    -
أن . مـؤداه .  في شأن شـروط شـغل الوظـائف اإلشـرافية          ٢٠٠٦ لسنة   ٢٥الخدمة المدنية رقم    

ر سـنوات بعـد صـدور القـرار         ال أثر الكتمال مدة العـش     . القرار قد صدر على خالف القانون     
أن العبرة باألسباب القانونية والواقعية التي قـام عليهـا القـرار وقـت صـدوره                . علة ذلك . بمدة

  .وليس بما استجد من وقائع
عدم توافر شروط الترقية إلى ذات الوظيفة في حـق الطـاعن لعـدم اكتمـال المـدة أيـضاً فـي                      -

علـة  . شـغل المطعـون ضـده هـذه الوظيفـة         ال يمنع في أن له مصلحة في الطعن على          . شأنه
ألنه يأمل في شغلها مستقبالً وألن عـدم إفـساح الطعـن لـه علـى القـرار فـي الميعـاد                      . ذلك

المقرر قانوناً بحجة انتفاء مصلحته يفوت عليه مستقبالً شـغل هـذه الوظيفـة وتحـصين مركـز                  
. تفـاء المـصلحة   مخالفة الحكم هذا النظـر وقـضاءه بعـدم قبـول الـدعوى الن             . المطعون ضده 

 .يعيبه ويوجب تمييزه

  )١٨٠ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ١٠١/٢٠٠٩الطعن (

 -:تكييف القرار اإلداري -

 البحـث   .المعول عليه في تحـري إرادة اإلدارة هـو اإلعـالن الـصادر عنهـا              . القرار اإلداري  -٤٩٦
. ال يجـوز . بير الـصادر منهـا إلرادتهـا الحقيقيـة    عن إرادتها الباطنة أو تحديها بعدم مطابقة التع   

 .حالة االنحراف بالسلطة: االستثناء. علة ذلك

  )٤٤٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٩/٣/١٩٨٦جلسة تجاري  ١٦٦/١٩٨٥الطعن (



  اإلداري

- ١٢٩ -  

البحـث عـن    .  مصدره القرار اإلداري على أنـه بقبـول االسـتقالة          للجهةوضوح وجالء التعبير     -٤٩٧
وتكييفه بأنه قرار بالفصل اتخذته جريـاً علـى عـرف لـديها ودون التثبـت مـن                  إرادتها الباطنة   

 .خطأ وقصور. قيام هذا العرف وتحقيق دفاع الخصم في نفيه

  )٤٤٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٩/٣/١٩٨٦جلسة تجاري  ١٦٦/١٩٨٥الطعن (

ييـده بحرفيـة األلفـاظ       عـدم تق   .حـدودها . رقابة القضاء اإلداري لمشروعية القرارات اإلداريـة       -٤٩٨
 .التي يجري بها تعبير اإلدارة عن إرادتها

  )٤٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٨/٢/١٩٨٦جلسة  تجاري ١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣ ونالطع(

فهم ما تصدره جهة اإلدارة من أعمـال أو قـرارات وإعطائهـا وصـفها الحـق دون تقيـد بمـا                       -٤٩٩
أن العبـرة فـي     . علـة ذلـك   . لمحكمـة الموضـوع   . يخلعه عليها الخصوم من صفات ومسميات     

 .التكييف القانوني بفحوى التصرف ومرماه ال بصيغته ومبناه

  )٤٠٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٦/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ١٩٣/٢٠٠١، ١٩٠ن ناالطع(

وجـوب أن يقـف عنـد حـد المـشروعية أو            . نشاط القضاء اإلداري في وزنه للقرارات اإلدارية       -٥٠٠
ا في نطاق الرقابة القانونية وله بحث الوقائع التي بني عليهـا القـرار تحققـاً مـن مطابقتـه                    عدمه

ن مناسـبات   زعـدم تجـاوز ذلـك إلـى و         .للقانون باعتبارها من عناصر قيـام القـرار اإلداري        
  .مة التقديرية لإلدارةءالقرار أو ما يدخل في نطاق المال

  .معناه ال بصفته ومبناهفحواه وب. العبرة في تكييف القرار اإلداري -
  )٤٠٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٥/٤/٢٠٠٤جلسة إداري  ٨٨٧/٢٠٠٠، ١٦ انالطعن(

الوقوف على حقيقة القرار اإلداري وفهم فحواه وإعطائـه الوصـف الحــق والتكييـف القـانوني        -٥٠١
 .مثال. من سلطة محكمة الموضوع. السليم

  )٤٠٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٠/٤/٢٠٠٤جلسة إداري  ٨٥٣/٢٠٠٣، ٨٥٠ انالطعن(

لمحكمة الموضوع الوقوف على حقيقة القرار المطعـون فيـه وفهـم فحـواه وإعطائـه الوصـف                   -٥٠٢
مـن  . اسـتخالص الخطـأ الموجـب لمـسئولية الجهـة اإلداريـة           . الحق وتكييفه القانوني السليم   

امـت قـد أقامـت قـضاءها        مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقـب ماد           
  .على أسباب سائغة

 )٢٢٦ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٦/٢٠١٠جلسة إداري  ٢١٣/٢٠٠٩الطعن (

قاعدة عدم رجعية القرارات اإلدارية تكملها قاعدة ضرورة علـم األفـراد بـالقرارات التـي مـن                   -٥٠٣
ريـة فـي حـق األفـراد إال     عدم نفاذ القـرارات اإلدا : علة ذلك. شأنها المساس بمراكزهم القانونية 



  اإلداري

- ١٣٠ -  

إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة بجميع عناصرها علماً حكمياً بالنـشر فـي الجريـدة الرسـمية                  
بدء آثار هـذا العلـم بالنـسبة لألفـراد المعنيـين بـه مـن                . أو النشرات الحكومية أو علماً يقينياً     

عجزهـا عـن    .  اإلدارة عبء إثبات هـذا العلـم يقـع علـى عـاتق           . تاريخ العلم بالقرار اإلداري   
 .اعتبار العلم غير متوافر في حق المخاطبين به. إثباته

التحقـق ممـا إذا     : حـد ذلـك   . للقضاء اإلداري بحث الوقائع التي بنـي عليهـا القـرار اإلداري            -
  .كانت النتيجة التي أنتهى إليها القرار تستخلص استخالصاً سائغاً من أصول تنتجها

بقته لألسباب التـي ارتكـن إليهـا مـن مـسائل القـانون التـي                تكييف القرار ووصفه ومدى مطا     -
 .مثال. يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز

 )٨٤ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٩/٢٠٠٧الطعن (

واعتبـاره  يترتب عليه حتماً إعـدام القـرار اإلداري منـذ إصـداره             . الحكم بإلغاء القرار اإلداري    -٥٠٤
. أنه يكشف عن عدم المـشروعية التـي الزمـت القـرار منـذ صـدوره               : علة ذلك . كأن لم يكن  
زوال كل اآلثار القانونية التي رتبها القـرار الملغـي والتـزام جهـة اإلدارة بإيفـاء                 : مقتضى ذلك 

وجـوب مبـادرة جهـة اإلدارة بموقـف إيجـابي بإصـدارها القـرار               . كامل ما يلزمها به الحكم    
ال يعـدو أن يكـون محـض قـرار تنفيـذي            . ما تتخذه في هذا الـشأن     . م لتنفيذ حكم اإللغاء   الالز

ووجـوب اتخاذهـا موقفـاً سـلبياً     . تأكيداً لألثر القانوني الـذي تحقـق بمقتـضى حكـم اإللغـاء         
باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قـرار يتعـارض مـع مـا قـضى بـه الحكـم فـي           

  .  الجوهرية المتعلقة والمتصلة بذلك المنطوقمنطوقه وقامت عليه أسبابه
فهم القرار المختصم والوقوف على طبيعته ومدى تـوافر مقومـات القـرار اإلداري فـي شـأنه                   -

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        . واستظهار قيام الخطأ الموجب لمسئولية جهة اإلدارة أو نفيـه         
 .متى كان سائغاً

  )٨٤ ص٢ ج٣٩ة القضاء والقانون سمجل ١١/٥/٢٠١١جلسة  ريإدا ٢٥/٢٠٠٨الطعن (
 

 -:دعوى التعويض عن القرارات اإلدارية -

ال يؤدي لمسؤوليتها عن التعويض عنـه مـا لـم يرتـب ضـرراً تربطـه                 . قرار اإلدارة الخاطئ   -٥٠٥
 .بتصرفها عالقة مباشرة

  )٤٤٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢١/١/١٩٨٧جلسة تجاري  ٩٩/١٩٨٦الطعن (



  اإلداري

- ١٣١ -  

اليعـد مرتبـاً وانمـا التـزام بمبلـغ          . طبيعتـه . رار اإلداري المخالف للقـانون    التعويض عن الق   -٥٠٦
سـقوط دعـوى التعـويض      . أثـر ذلـك   . تقدره المحكمة جزافاً وليست له صفته الدورية والتجديد       

 .السنويلها بالتقادم الطويل ال بالتقادم 

  )٤٩٥ص  مج القسم الثالث المجلد الثالث  ٣٠/١/١٩٩٥جلسة تجاري  ٨٧/١٩٩٤الطعن (

حق الموظف الذي يتقدم بترشيح نفسه لخوض انتخابـات المجلـس البلـدي فـي إجـازة خاصـة                    -٥٠٧
. ال يكون لإلدارة سـلطة تقديريـة فـي هـذا الـشأن            . من الحقوق المقررة بقوة القانون    . لمدة شهر 

يجب على الموظف التقدم بطلب إلى السلطة المختصة مبيناً بـه مـدة اإلجـازة بـدايتها ونهايتهـا                   
خطـأ اإلدارة فـي الموافقـة علـى     . اً به المستندات المؤيدة للترشـيح  لخـوض االنتخابـات     مرفق

يوجـب التعـويض إذا لحـق       . مخالفة القرار للقانون ويكـون غيـر مـشروع        : أثره. تلك اإلجازة 
 .مثال. الموظف ضرر من ذلك

 )١٩٢ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٨٩/٢٠٠٧الطعن (

صل أن قيام الموظف باإلجـازة يخـضع لتقـدير الجهـة اإلداريـة دون معقـب عليهـا مـن                     األ -٥٠٨
ال تملك في ذلك حوالً إذا انطوى تـصرفها علـى حرمانـه فـي هـذا الـشأن                   : االستثناء. القضاء

بالمخالفة للقانون أو خول القانون الموظف الحق فـي القيـام باإلجـازة فـي توقيـت معـين دون                    
علـة  . ال ينشأ هذا الحق إال إثر تعيينـه فـي الوظيفـة العامـة             .  اإلدارية توقف على موافقة الجهة   

أن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة         : مـؤدي ذلـك   . أنه حق متولد عنه وفرع منه     : ذلك
الكلية بنظـر طلبـات إلغـاء القـرارات اإلداريـة الـصادرة بـالتعيين فـي الوظـائف العامـة                     

لـزوم اختـصاصها بهـذه الطلبـات فـي خـصوص            والتعويض عنها يتضمن حتماً وبطريـق ال      
. مـا ال ينـال مـن ذلـك        . أن قاضي األصل هـو قاضـي الفـرع        : علة ذلك . اإلجازات الوجوبية 

مثال بشأن المطالبة بتعويض عن رفـض الجهـة اإلداريـة مـنح إجـازة للترشـيح النتخابـات                   
 .٢٠٠٥ لسنة ٥، ١٩٦٢ لسنة ٣٥المجلس البلدي وفقاً للقانونين 

  )١٩٢ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٨٩/٢٠٠٧الطعن (

 -:اإللغاء المجرد الشامل للقرار اإلداري واإللغاء الجزئي -

قد يكون مجرداً شامالً لجميع أجزاء القـرار فيعتبـر كـأن لـم يكـن               . الحكم بإلغاء القرار اإلداري    -٥٠٩
ـ      . بالنسبة لجميع من شملهم    صوص معـين يتحـدد علـى مقتـضى     وقد يكون جزئياً منصباً على خ
 .ما استهدفه حكم اإللغاء

  )٤٢٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٧/٦/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥١١/٢٠٠٠ نالطع(



  اإلداري

- ١٣٢ -  

يترتب عليه حتماً إعـدام القـرار اإلداري منـذ إصـداره واعتبـاره              . الحكم بإلغاء القرار اإلداري    -٥١٠
. التـي الزمـت القـرار منـذ صـدوره         أنه يكشف عن عدم المـشروعية       : علة ذلك . كأن لم يكن  
زوال كل اآلثار القانونية التي رتبها القـرار الملغـي والتـزام جهـة اإلدارة بإيفـاء                 : مقتضى ذلك 

وجـوب مبـادرة جهـة اإلدارة بموقـف إيجـابي بإصـدارها القـرار               . كامل ما يلزمها به الحكم    
يكـون محـض قـرار تنفيـذي        ال يعـدو أن     . ما تتخذه في هذا الـشأن     . الالزم لتنفيذ حكم اإللغاء   

ووجـوب اتخاذهـا موقفـاً سـلبياً     . تأكيداً لألثر القانوني الـذي تحقـق بمقتـضى حكـم اإللغـاء         
باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قـرار يتعـارض مـع مـا قـضى بـه الحكـم فـي           

  . منطوقه وقامت عليه أسبابه الجوهرية المتعلقة والمتصلة بذلك المنطوق
مختصم والوقوف على طبيعته ومدى تـوافر مقومـات القـرار اإلداري فـي شـأنه                فهم القرار ال   -

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        . واستظهار قيام الخطأ الموجب لمسئولية جهة اإلدارة أو نفيـه         
 .متى كان سائغاً

 )٨٤ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١١/٥/٢٠١١جلسة  ريإدا ٢٥/٢٠٠٨الطعن (

 -:للقرار اإلداريعبء إثبات الوجود المادي  -

قيام خطـأ مـن جانبهـا بـأن يكـون ثمـة             . مناطها. مسئولية اإلدارة عن القرارات التي تصدرها      -٥١١
قرار إداري نهائي غير مشروع وأن يحيق بصاحب الـشأن ضـرر وقيـام عالقـة سـببية بـين                    

 .الخطأ والضرر

 .ق المدعيوقوعه على عات. إثبات الوجود المادي للقرار عند المنازعة الجدية في وجوده -

تقدير ما يقدم في الدعوى من البينات وتحصيل فهم الواقع فيهـا وإحالـة الـدعوى إلـى التحقيـق                     -
 .شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. واالستدالل على انتفاء القرار اإلداري

  )٤١٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٣١/١/٢٠٠٥جلسة  إداري ٩٧٠/٢٠٠٣ نالطع(

  -:ر اإلداريعبء إثبات عيوب القرا -

عـبء إثبـات   . افتراض حمله على الصحة ما لم يقم الـدليل علـى عكـس ذلـك    . القرار اإلداري  -٥١٢
العكس على المتضرر من القـرار مـا لـم يحـرم مـن سـبل ذلـك بفعـل اإلدارة العكـسي أو                        

 .تقصيرها

  )٤١٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٤/٦/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥٦٨/١٩٩٩ نالطع(



  اإلداري

- ١٣٣ -  

مـن العيـوب    . استعمال السلطة واالنحراف بها والذي يبـرر إلغـاء القـرار اإلداري           عيب إساءة    -٥١٣
أن تكون جهـة اإلدارة قـد تنكبـت وجـه المـصلحة العامـة وأن تـصدر                  . الزم ذلك . القصدية

أن هـذا العيـب ال يفتـرض ويجـب          . مـؤدى ذلـك   . القرار بباعث ال يمت لتلك المصلحة بصلة      
  .إقامة الدليل عليه

  .شرطه. موضوعي. تعمال السلطةثبوت إساءة اس -
حـددت المـدة األصـلية للحـصول علـى درجـة            . الئحة تنظيم اإليفاد في بعثات معيدي الجامعة       -

الماجستير والدكتوراه بخمس سنوات يجوز مـدها لـسنة واحـدة بـذات الراتـب والمخصـصات            
بعثـة  جـواز أن تـصبح ال     . وتوقف البعثة بعدها إذا لم يحصل المبعوث علـى درجـة الـدكتوراه            

إجازة دراسية بعد موافقة اللجنة العامة للبعثات بحد أقصى سـنة واحـدة تـسحب البعثـة بعـدها                   
وتنتهي خدمات المبعوث للجامعة والتي لهـا اسـترداد جميـع مـا تحملتـه مـن نفقـات الـسفر               

 .ال عيب. انتهاء الحكم لذلك. ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة

  )٤١٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٧/١/٢٠٠٣جلسة إداري  ١٦٩/٢٠٠٢ نالطع(

مـن العيـوب    . عيب إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بهـا المبـرر إللغـاء القـرار اإلداري               -٥١٤
  .أنه ال يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه من قبل مدعيه. مؤدى ذلك. القصدية

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . هـا تقدير ثبوت عيب إساءة استعمال الـسلطة واالنحـراف ب          -
 .شرطه

  )٤١٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٩/٥/٢٠٠٣جلسة  إداري ٩٠/٢٠٠٢ نالطع(

أن يكـون تـصرفه غيـر       : شـرط ذلـك   . رخصة للوزير المخـتص   . منح إجازة رعاية األمومة    -٥١٥
الخدمـة  نظـام    فـي شـأن      ٤/٤/١٩٧٩ مـن مرسـوم      ٥١م. مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة    

 .١٩٩٣ لسنة ١ من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١م، ةالمدني

وجـوب إقامـة الـدليل عليـه بإثبـات أن الباعـث علـى               . عيب قصدي . إساءة استعمال السلطة   -
  .إصدار القرار اإلداري هو التحكم أو التعدي أو الهوى

ـ        . شرطه. منح إجازة رعاية األمومة بوزارة الصحة      - ي توافر الـضوابط الموضـوعية العامـة الت
: أثـره . ثبـوت عـدم توافرهـا فـي األم        . ماهيتهـا . ١٩٩٨ لـسنة    ٧٨،  ٧٣تضمنها التعميمان   

ال يغيـر منـه مـا       .  من كـل عيـب     ءاًالقرار الصادر برفض طلب منحها تلك اإلجازة يكون مبر        
قد يثار من أن منح األم إجازة خاصة لرعاية وليدها يجعل لها حقـاً فـي الحـصول عليهـا ولـو                      

ك الشروط ألنها أم ومن حـق ولـدها عليهـا أن تتـوفر علـى رعايتـه خـالل                    لم تتوافر فيها تل   
 .علة ذلك. المدة التي حددها القانون

  )٤١٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١/١١/٢٠٠٤جلسة  مدني ٣٩/٢٠٠٤ نالطع(



  اإلداري

- ١٣٤ -  

 -:وقف تنفيذ القرار اإلداري -

متـى طلـب منهـا      . هقـف تنفيـذ   للمحكمـة و  . االستثناء. األصل أنه واجب النفاذ   . القرار اإلداري  -٥١٦
 .وذلك بصحيفة دعوى اإللغاء

  )٤٤٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٣/٣/١٩٨٩جلسة تجاري  ٢٤٠/١٩٨٨الطعن (

لمحكمة الموضوع تكييـف الـدعوى وإعطائهـا الوصـف القـانوني الـصحيح وفقـاً للطلبـات                   -٥١٧
  . المطروحة عليها دون تغيير في مضمونها

  . بما يطلب الحكم لهم به على نحو صريح وجازم. العبرة في طلبات الخصوم -
اقترانـه بالطلـب الموضـوعي باإللغـاء وبمـا       . شـرط قبولـه   . طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري     -

عـدم جـواز طلـب وقـف التنفيـذ          . يطلب الحكم به في موضوع الدعوى فـي ذات الـصحيفة          
 وفـرع  اإللغـاء مـن سـلطة   أن سلطة وقف تنفيـذ القـرار اإلداري مـشتقة       : مرد ذلك . استقالالً

عدم تالقي الطلـب العاجـل بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري             . منها باإلضافة إلى ركن االستعجال    
 .مثال. عدم قبول الطلب العاجل بوقف التنفيذ: أثره. بطلب إلغائه الموضوعي

  )٤٢٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٩/١١/٢٠٠٤جلسة  إداري ٨٢/٢٠٠٤ ، ٩٢٥/٢٠٠٣ نناالطع(

. مؤقـت بطبيعتـه   . الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري لحين الفـصل فـي طلـب اإللغـاء               -٥١٨
 .مثال .ر له بالقضاء في موضوع الدعوىث ويزول كل أالقانوني وجوده ينتفى

  )٣٠٢ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ٣٣/٢٠٠٦الطعن (
 

 -:ى مناقضاً لما أصدرته جهة أعلىالقرار اإلداري الصادر من جهة أدن -

  .عدم جواز صدور قرار إداري أو الئحة تخالف ما أصدرته جهة أعلى -٥١٩
  )٤٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٥/١١/١٩٩٤جلسة تجاري  ٦٤/١٩٩٤الطعن (

ـ         ال -٥٢٠  منظمـة مـن الجهـة اإلداريـة األدنـى يخـالف أو              ةيجوز أن يصدر قـرار إداري أو الئح
 .مثال.  الجهه األعلىأصدرته يناقض ما

  )٤٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٤/١٠/١٩٩٦جلسة تجاري  ٦٦/١٩٩٥الطعن (

  



  اإلداري

- ١٣٥ -  

 -:القرار اإلداري والعمل القضائي -

 تعتبـر قـرارات     التـي  تعتبر قـرارات قـضائية وأعمالهـا         التيالتفرقة بين أعمال النيابة العامة       -٥٢١
  .العبرة فيها. إدارية

منع شـخص محـال إلـى محكمـة الجنايـات بتهمـة االخـتالس والتـربح                 قرار النيابة العامة ب    -
خروجـه عـن واليـة الـدائرة اإلداريـة          . عمـل قـضائي   . بصورة غير مشروعة من الـسفر     

الـتظلم إلـى    : كيفيـة الطعـن فيـه     . أساس ذلك . بالمحكمة الكلية بصرف النظر عن مدى صحته      
 .النيابة العامة أو إلى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى

  )٤٦٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٩/١/١٩٩٥جلسة تجاري  ٢٢٠/١٩٩٤الطعن (

منـوط بـالمحققين فـي      . االختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف واالدعـاء فيهـا       . قضايا الجنح  -٥٢٢
  .تختص بها النيابة العامة. قضايا الجنايات. دائرة الشرطة واألمن العام

لطة التنفيذيـة خـصتها القـوانين بـسلطة قـضائية           شعبة أصيلة مـن شـعب الـس       . النيابة العامة  -
  .بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها

ما يصدر عن النيابة بصفتها األمينة على الدعوى العموميـة والمـشرفة علـى رجـال الـضبطية                   -
أعمال قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليـست قـرارات إداريـة سـواء منهـا مـا                  . القضائية

  .علة ذلك. على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصالً بتنفيذ الحكم فيهاكان سابقاً 
  .كيفيته. التعرف على طبيعة القرار الذي تصدره النيابة العامة -
ال . النعي عليه بمخالفة القـانون أو بعيـب مـن عيـوب عـدم المـشروعية               . قرار النيابة العامة   -

  .يجرده من صفته القضائية
قـصرها علـى أوامـر وإجـراءات مـأموري          . التي ال تسأل عنها الدولة    أعمال الضبط القضائي     -

الضبطية القضائية التي تصدر عنهم فـي نطـاق االختـصاص القـضائي المخـول لهـم قانونـاً               
  .كالقبض والتفتيش والحبس االحتياطي والمنع من السفر

قيقـات لـدي    استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطـأ محقـق اإلدارة العامـة للتح               -
صـدور هـذا الفعـل      . قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدمه للمحاكمة بدالً من المـتهم الحقيقـي            

 مـن قـانون   ١٠٢م. من االدعاء العام في نطـاق االختـصاص القـضائي المخـول لـه قانونـاً          
اعتبـار  . عدم جـواز مـساءلة الدولـة بـالتعويض عنـه     . أثره. اإلجراءات والمحاكمات الجزائية 

خطـأ فـي    . مطعون فيه هذا التصرف عمالً مادياً تتحقق به مـسئولية الطـاعن بـصفته             الحكم ال 
 .تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٤١٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٨/٣/٢٠٠٢جلسة مدني  ٢٤٣/٢٠٠١ نالطع(



  اإلداري

- ١٣٦ -  

 -:القرار اإلداري واالعتماد المالي -

أن أثـره ال يتولـد حـاالً        . مـؤداه . ة العامـة  ترتيب القرار اإلداري أعباء مالية على عاتق الخزان        -٥٢٣
ومباشرة إال إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً بوجـود االعتمـاد المـالي الـذي يـستلزمه تنفيـذه وإال                    

ـ افعـدم ك  . كان تحقيق هذا األثر غير ممكن قانوناً       وجـوب التـزام حـدوده     . أثـره . ة االعتمـاد  ي
المـالي لتنفيـذ قـرار الهيئـة العامـة لـشئون            مثال بشأن عدم توافر االعتمـاد       . وعدم مجاوزتها 

 بتعـويض أصـحاب المـزارع عـن األبقـار           ١٩٩٠ لـسنة    ٣٨الزراعة والثروة السمكية رقـم      
 .والعجول المصابة بالسل وااللتهاب البللوري واإلجهاض المعدي

  )٤١٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٥/٤/٢٠٠٢جلسة  إداري ٤١٦/٢٠٠١ نالطع(

 -: الوزراء على بعض القرارات اإلداريةاعتراض مجلس -

 عليهـا خـالل أسـبوعين       االعتـراض لمجلس الـوزراء    . القرارات التي يصدرها المجلس البلدي     -٥٢٤
موافقـة األخيـر   . من تاريخ إصدارها وإعادة عرض القرار مرة أخـرى علـى المجلـس البلـدي        

مـن تـاريخ إعـادة      اعتبـاره نافـذاً بعـد مـضي أسـبوعين           . أثره. بأغلبية أعضائه على القرار   
 .إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء

  )٤١٢ صالتاسع المجلد الخامس مج القسم ١٠/١١/٢٠٠٣جلسة إداري  ٦٧٣/٢٠٠٢الطعن (
  

 -:أنواع من القرارات اإلدارية

 -: القرار اإلداري اإليجابي والقرار السلبي-١

اعتبـاره فـي حكـم      . م قـانون أو الئحـة اتخـاذه       امتناع السلطة اإلدارية عن اتخاذ قرار اسـتلز        -٥٢٥
  . القرار اإلداري

  )٧٨٢ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٦/٤/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٥٣٦/١٩٩٩الطعن (

  . العبرة فيه بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. تحديده. االختصاص النوعي -٥٢٦
ـ            - . دائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة      القرار اإلداري الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقـة بـه ال

هو الذي تفصح به اإلدارة عن إرادتها الملزمة بما لهـا مـن سـلطة بمقتـضى القـوانين                   : ماهيته
واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنـاً وجـائزاً قانونـاً وكـان الباعـث عليـه                    

  . وائح التي تستلزم اتخاذهمصلحة عامة أو تمتنع اإلدارة عن اتخاذه وفقاً للقوانين والل



  اإلداري

- ١٣٧ -  

واقعـة ماديـة أو إجـراء مثبـت لهـا           . ماهيته. تختص به المحاكم العادية   . العمل المادي لإلدارة   -
  . وال يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة

  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٤/١٢/٢٠٠٠جلسة مدني  ١٨٧/٢٠٠٠الطعن (

  . تهكيفي. تعبير جهة اإلدارة عن إرادتها -٥٢٧
  . ماهيته وميعاد الطعن عليه باإللغاء.  القرار اإلداري السلبي -

  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٢/١٠/٢٠٠١جلسة إداري  ٨٤٥/٢٠٠٠الطعن (

  . ماهية كل منهما. القرار اإلداري اإليجابي والسلبي -٥٢٨
أن هـذا   : علـة ذلـك   . اإلعالن عن الوظائف العامة ال ينشئ للمتقـدمين مركـزاً قانونيـاً فيهـا              -

المركز ال ينشأ إال بقرار التعيين وال يعد االمتناع عنه قـراراً سـلبياً لمـا لـإلدارة مـن سـلطة                      
إن اإلجـراءات الـسابقة   . مـؤداه . تقديرية في إصداره واختيار وقـت شـغل الوظـائف الخاليـة      

فـة شـاغرة    على التعيين ال تلزم السلطة المختصة بالتعيين ولهـا أن تعـدل عنهـا وتبقـى الوظي                
  . ولو استوفى المتقدم لها شروط التعيين فيها

  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٦/١٠/٢٠٠١جلسة إداري  ٢٢٦/٢٠٠٠الطعن (

. قـرار إداري سـلبي    . امتناع السلطة اإلدارية عن اتخاذ قرار اسـتلزم قـانون أو الئحـة اتخـاذه               -٥٢٩
. لـيس قـراراً إداريـاً سـلبياً       . تقـديرها سكوتها عن اتخاذ قرار يترك القانون اتخـاذه لمحـض           

  .مثال
 األمر بمنح تراخيص سفن الصيد بالمياه اإلقليميـة وتجديـدها ومنـع إصـدارها وتحديـد عـدد                   -

إخـضاع  . السفن وتقدير قيـام ضـرورة إصـدار تـراخيص جديـدة اسـتثناء أو عـدم قيامهـا              
سـكوتها عـن    . ة الـسمكية  المشرع ذلك للسلطة التقديرية للهيئة العامة لشئون الزراعـة والثـرو          

ال يعـد قـراراً إداريـاً       . اتخاذ قرار بمنح تراخيص جديدة مما هو متروك لمحض سـلطتها هـذه            
مثال بشأن امتناع الهيئـة عـن مـنح تـراخيص صـيد لـثالث               . سلبياً يجوز الطعن فيه باإللغاء    

  . سفن
  )٧٨٤ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٢/٤/١٩٩٨جلسة إداري  ٥١٢/١٩٩٧الطعن (

  . ماهيتها. المنازعات التي تختص بها الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية -٥٣٠
  . قرار إداري سلبي. امتناع جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزمت القوانين واللوائح اتخاذه -
. ال يعتبـر قـراراً إداريـاً سـلبياً       . سكوت جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار متروك لمحـض تقـديرها           -

بشأن تقرير أمر بطالن اجتمـاع مجـالس إدارة األنديـة الرياضـية أو جمعياتهـا       . مثال. أثر ذلك 
  .العمومية

  )٧٩١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٠/٣/١٩٩٧جلسة تجاري  ٢٠٧/١٩٩٦الطعن (



  اإلداري

- ١٣٨ -  

تخـتص بالفـصل فـي الطلبـات التـي يقـدمها            . دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون اإلدارية       -٥٣١
عامـة بإلغـاء القـرارات اإلداريـة النهائيـة بـأي شـأن مـن شـئونهم                  رجال القضاء والنيابة ال   

  . الوظيفية
  )٧٩١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٤/١/١٩٩٩جلسة إداري  ٨٧/١٩٩٨، ٢٣ انالطعن(

قيامه إذا رفضت السلطة اإلداريـة أو امتنعـت عـن اتخـاذ قـرار كـان                 . القرار اإلداري السلبي   -٥٣٢
 .للقوانين واللوائحمن الواجب عليها اتخاذه وفقاً 

  )٤٣٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٧/٥/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٧١/٢٠٠١الطعن (

امتناع الجهة اإلدارية عن اتخاذ قـرار كـان مـن الواجـب عليهـا اتخـاذه سـواء بـالرفض أو                   -٥٣٣
  .جواز الطعن عليه باإللغاء بوصفه قراراً سلبياً. اإليجاب وفقاً للقوانين واللوائح

: مفـاده .  فـي شـأن جـوازات الـسفر        ١١/١٩٦٢ من القانون رقـم      ١٩،  ١٧ المادتين   النص في  -
وجـوب إفـصاح جهـة اإلدارة عـن     . مؤدى ذلـك . أن منح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية      

متى رأت رفض استخراج جواز السفر باألسـباب الخاصـة التـي دعـت              . إرادتها بقرار إيجابي  
  .إليه

الجنـسية وعـدم تمـسك جهـة اإلدارة فـي أيـة مرحلـة مـن                 ثبوت أن المطعون ضده كويتي       -
 آخر من الصالح العام يبرر حرمانـه مـن استـصدار جـواز سـفر                مراحل النزاع بتوافر مسوغٍ   
التـزام جهـة اإلدارة بإصـداره دون        . وجوب حصوله عليـه قانونـاً     . اًوعدم إصدارها بذلك قرار   
جـواز الطعـن عليـه باإللغـاء دون         . اًامتناعها يعـد قـراراً سـلبي      . أدنى سلطة تقديرية في ذلك    

موافقة الحكم المطعون فيه للحكـم االبتـدائي فـي التعـرف علـى حقيقـة القـرار                  . التقيد بميعاد 
اإلداري وماهيته إلى اعتبار القرار المطلوب إلغاؤه قرار سـلبي ممـا ال يتقيـد بميعـاد ورتـب                   

 .ال مخالفة فيه للقانون. على ذلك قضاءه بقبول الدعوى شكالً

  )٤٣٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٦/٩/٢٠٠٦جلسة إداري  ٩٨٢/٢٠٠٥الطعن (

 يطلب الطاعن تعـديل مـسماه الـوظيفي إليهـا ال            التي أن الوظيفة    إلىانتهاء الحكم المطعون فيه      -٥٣٤
الوظـائف   فـي  تُشغل إال عن طريق التعيين بعد تـوافر الـشروط المقـررة قانونـاً وأن التعيـين      

ءمات التي تقدرها جهة اإلدارة وفقاً للصالح العـام وحـسن سـير المرفـق العـام                 العامة من المال  
 أن امتنـاع جهـة اإلدارة عـن إجابـة الطلـب ال يـشكل                إلىوقضى بعدم قبول الدعوى استناداً      

ال يغيـر مـن ذلـك       . قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه باإللغاء يكون قد وافـق صـحيح القـانون              
 .علة ذلك.  مساواته بآخرين تمت ترقيتهمما أثاره الطاعن بشأن

 )١٥٥ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٢/٢٠٠٧جلسة إداري  ٢٠٧/٢٠٠٥الطعن (
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ـ تطلب القانون الذي يلزم الجهة اإلدار      -٥٣٥ ـ      ي ن هـو إرفـاق صـاحب الـشأن         ية باتخـاذ مـسلك مع
ـ   إلعدم تقديمه لهذه المستندات رغم إخطار الجهـة ا    . مستندات معينة  . وب تقـديمها داريـة لـه بوج

  . وينتفي في حقها المسلك السلبيجراءتخاذ اإلاأال تكون الجهة اإلدارية ملزمة ب: ثرهأ
 بنظام السجل التجاري البيانـات الواجـب إثباتهـا عنـد قيـد              ١٩٥٩ لسنة   ١تحديد المرسوم رقم     -

ـ                : شرط ذلك . الشركات التجارية  شروط أال يتم القيـد أو تعـديل بياناتـه إال إذا كـان مـستوفياً لل
 الـذي بمقتـضاه يكتمـل       بمـن بينهـا تـوافر النـصا       . التي يحددها المرسوم والئحته التنفيذية    

 ١٥٦، ١٥٥لـشركة صـحة اجتماعهـا وفقـاً للمـادتين      لللجمعية العمومية العادية أو غير العادية  
  . ١٩٦٠ لسنة ١٥ق الشركات التجارية رقم 

جـراء القيـد حتـى اسـتيفاء البيانـات      اعتبار الحكم المطعون فيه تريث الجهـة اإلداريـة فـي إ         -
المطلوبة بمثابة قرار سلبي باالمتناع عن القيد وإعراضه عن بحث مـا اسـتجد مـن تغييـر فـي                    
أوضاع مجلس اإلدارة المطلوب إثباته في حين أنـه قـد اسـتجد واقـع جديـد ترتـب عليـه أن                      

  .يعيبه ويوجب تمييزه. أصبح قيد بيانات هذه الجمعية وال محل له
  )١٠١ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١/٢٠٠٩ إداري جلسة ٣٣٨/٢٠٠٧، ٣٠٥ان الطعن(

األحكام الصادرة من المحكمة الكلية تكون قابلة لالستئناف إذا كـان النـزاع غيـر مقـدر القيمـة                    -٥٣٦
 لـسنة   ٢٠ ق   ١٢المـادة   . فيما عدا ذلك يكـون الحكـم نهائيـاً        . أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار     

خلو القانون المـشار إليـه مـن نـص يحـدد            . إنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية     المعدل ب  ١٩٨١
يوجب الرجـوع فـي هـذا الـشأن إلـى           . كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي تنظرها الدائرة اإلدارية       

  . أحكام وقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية
عاوى التـي ترفـع بطلـب غيـر قابـل           الـد : االستثناء  . األصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة      -

للتقدير تعتبر غير معلومة القيمـة وتعتبـر قيمتهـا زائـدة علـى خمـسة آالف دينـار بالنـسبة                     
 ٤٣ إلـى  ٣٧للدعاوي اإلدارية إذا كان المطلوب فيها ال يمكن تقـدير قيمتـه وفقـاً للمـواد مـن                   

  .بي بالحرمان من الدعمبشأن طلب إلغاء القرار السل. مثال. ق المرافعات المدنية والتجارية
أن الـدعوى بطلـب اإللغـاء       : مـؤدى ذلـك   . طلب غير قابل للتقدير   . طلب إلغاء القرار اإلداري    -

 .تكون غير مقدرة القيمة

 )٦٠ص  ٢ج  ٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٤/٤/٢٠٠٩جلسة  إداري ١٢٧٨/٢٠٠٥الطعن (

الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة           هو عمل تفصح به الجهة اإلدارية عن إرادتهـا           .القرار اإلداري  -٥٣٧
تمييـز  . مـؤدى ذلـك   . بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح بقصد إحداث أثـر قـانوني معـين           

  . علة ذلك. القرار اإلداري عن العمل المادي
  .شموله قضائي اإللغاء والتعويض.  اختصاص الدائرة اإلدارية -
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اعتبـاره فـي حكـم القـرار        .  اتخـاذه   امتناع جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحة          -
. اإلداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه باإللغاء لـدى الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة             

  .وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا االمتناع ضرر موجب للتعويض
وجـوب إنـصياع كـل مـن الموظـف          .: مـؤدى ذلـك   . ماهيتها.  عالقة الموظف بجهة اإلدارة    -

  . اإلدارة للقوانين واللوائحوجهة
 المجلس الطبي العام هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو ال يتفـق مـن أعمـال الوظيفـة مـع                      -

 بتـشكيل المجلـس   ١٩٧١ لـسنة  ١٥٨قـرار وزيـر الـصحة العامـة       . حالة الموظف المرضية  
  . الطبي العام

ض سـاعات العمـل      امتناع الجهة الحكومية عن تنفيـذ قـرار المجلـس الطبـي العـام بتخفـي                -
مخالفـة الحكـم المطعـون      . قـرار إداري سـلبي    . للموظفة لمدة محددة وإعادة عرضها بعد فترة      

  .خطأ يوجب تمييزه. فيه ذلك واصفاً فعل اإلدارة بأنه مجرد عمل مادي
  )٤٢ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٧الطعن (

وجـوب  . اختـصام القـرار اإلداري فـي ذاتـه        : مناطهـا . يـة عين. الخصومة في دعوى اإللغاء    -٥٣٨
يتخلـف معـه منـاط قبـول     . انتفـاء وجـود القـرار   . توجيه دعوى اإللغاء إلى القـرار اإلداري    

  . الدعوى
عدم جواز قيام القرار السلبي ومخاصمته بـدعوى اإللغـاء إال إذا ثبـت امتنـاع جهـة اإلدارة أو                     -

. من الواجـب عليهـا اتخـاذه طبقـاً للقـوانين واللـوائح            قعود جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار كان        
 .امتناعها عن إصداره ال يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه باإللغاء. انتفاء ذلك

 )٥٩ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢/١١/٢٠١٠جلسة  ي إدار١٦٨/٢٠١٠الطعن (

ـ             -٥٣٩ مـن سـلطة محكمـة      . هالتعرف على حقيقة القرار المختصم وإنـزال الوصـف الـصحيح علي
إقامة قضائها على أسباب سـائغة تـؤدي إلـى النتيجـة التـي              : شرط ذلك . الموضوع بغير معقب  

 .انتهت إليها

جواز تعيين المرشح الذي تم اختياره لبعثة دراسية وليس لديـه قبـول للدراسـات العليـا مـساعداً         -
ليـا فـي إحـدى الجامعـات        اختياره لبعثة دراسية ولديـه قبـول للدراسـات الع         . علمياً لمدة سنة  

يعـين معيـد عـضو بعثـة بعـد          . المعتمدة حسب توصية كل من القسم العلمي والكلية المختصة        
 مـن الئحـة تنظـيم       ١٢،  ١١،  ٩،  ٧،  ٤اعتماد التوصية من اللجنـة العامـة للبعثـات المـواد            

  . اإليفاد في بعثات معيدي الجامعة
ة عـضو بعثـة للدراسـة فـي الخـارج وفقـاً             بشأن إيفاد الطاعن   امتناع الجامعة عن إصدار قرار     -

إلخطار لجنة البعثات يشكل قراراً سـلبياً ممـا يجـوز الطعـن عليـه أمـام الـدائرة اإلداريـة                     
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 .مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بمخالفة القانون ويوجب تمييزه. المختصة

  )٢٨ ص١ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١١/١/٢٠١١ إداري جلسة ٣٧١/٢٠٠٧الطعن (

 -:التنفيذيالقرار اإلداري المنشئ والقرار  -٢

  . جهة اإلدارة تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناء على سلطة تقديرية أو سلطة مقيدة -٥٤٠
رقابـة القـضاء فـي      . قرارها الصادر في الحالة األخيرة مجرد قرار تنفيذي وليس قراراً إداريـاً            -

  . مداها. هذا الشأن
  )٧٨٥ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٢/٦/١٩٩٨جلسة تجاري  ٢١١/١٩٩٧الطعن (

القرار اإلداري الذي يصدر من سلطة تملك إصداره يكـون منـشئاً للحـق الـذي يقـرره وتولـد                     -٥٤١
القـرار الـصادر فـي      .  من وقت صدوره استمداد صاحب الحق حقه مباشرة مـن القـانون            إثارة

 .ن ويرجع أثره إلى تاريخ إقرار الحق قانوناًهذا الشأن ال يكون إال تنفيذاً لهذا القانو

  )٧٨٥ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٠/١١/٢٠٠٠جلسة إداري  ٣٩٤/٢٠٠٠الطعن (

 -:القرار اإلداري المستمر -٣

عدم تقيد طلـب إلغائـه بالميعـاد المحـدد فـي القـانون لرفـع                . ماهيته. القرار اإلداري المستمر   -٥٤٢
دارة سـوق الكويـت لـألوراق الماليـة باسـتبعاد األسـهم محـل               قرارات لجنة إ  . دعوى اإللغاء 

النزاع من النصاب الالزم النعقاد الجمعية العمومية للـشركة ومـن التـصويت علـى مـا تتخـذه                   
ال يعد من القرارات المـستمرة وتتقيـد دعـوى إلغائـه بالميعـاد              . من قرارات لدورتين انتخابيتين   

 .المحدد بالقانون

  )٤٣١ص  مج القسم الخامس المجلد التاسع ١٤/٢/٢٠٠٦جلسة  إداري ٣٤٥/٢٠٠٣، ٣١٩ انالطعن(

 -:قبل الطعن باإللغاءي ال يالقرار اإلداري الذ -٤

شـرطها أن يكـون منـشئاً       . الحصانة التي يكتسبها القرار اإلداري بفوات مواعيـد طلـب إلغائـه            -٥٤٣
القـرار المنفـذ لحـق    . يـة لمركز قانوني صادراً في حدود السلطة التقديرية المخولة للجهـة اإلدار   

 .يجوز لإلدارة سحبه. مستمد من القانون مباشرة

  )٤٤٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٧/٢/١٩٨٧جلسة تظلمات  ٣٤/١٩٨٥الطعن (
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القـرار المـردد أو المنفـذ لقـرار سـابق      . ماهيتـه . القرار اإلداري الذي يخضع لقضاء اإللغـاء    -٥٤٤
النهائية على مـشروع تقـسيم عقـار وتحديـد ثمـن األجـزاء              تحدد به المركز القانوني بالموافقة      

 .مثال. ال يخضع لقضاء اإللغاء. المستقطعة

  )٤٤٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٥/٣/١٩٨٦جلسة تجاري  ١٤٤/١٩٨٥الطعن (

األعمـال  . مـا ال يعتبـر كـذلك      . شرط أن يكون محـدثاً ألثـر قـانوني        . ماهيته. القرار اإلداري  -٥٤٥
 . إصداره لتطبيقه أو تأكيدهالتي تتخذ بعد

  )٤٤٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٣/٣/١٩٨٩جلسة تجاري  ٢٤٠/١٩٨٨الطعن (

 -: بعيب بسيطالقرار اإلداري المشوب -٥

 لـسنة   ٢٠تصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية وفقـاً للمـادة األولـي مـن القـانون رقـم                  خا -٥٤٦
ـ      : مؤداه  . حاالته. ١٩٨٠ شروعية وإلغـاء القـرارات المعدومـة فـضالً عـن      أن لهـا تقـدير م

حمايـة األفـراد فـي مواجهـة القـرارات المـشوبة بعيـب              : علة ذلك . القرارات غير المعدومة  
 .مثال. بسيط وتلك المنطوية على أبشع العيوب

  )٤٢٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٤١١/٢٠٠٤الطعن (

 -:رديالقرار اإلداري الف -٦

ستون يومـاً مـن تـاريخ إعـالن صـاحب الـشأن             . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -٥٤٧
  .وينقطع الميعاد بالتظلم اإلداري. بالقرار

النـشر بالجريـدة الرسـمية أو نـشرات         . كيفية تحقـق العلـم بهـا      . القرارات اإلدارية التنظيمية   -
  .المصالح الحكومية

  .بإخطار األفراد بها أو عن طريق النشر استثناء.  العلم بهاكيفية تحقق. القرارات الفردية -
  .ال يعد قرينة على تحقق العلم به. مجرد تنفيذ القرار اإلداري -
وقوعـه علـى عـاتق      . عبء إثبـات هـذا العلـم      . العلم اليقيني : مقصوده. العلم بالقرار اإلداري   -

  .انفتاح ميعاد الطعن. أثره. فشلها في ذلك. اإلدارة
قرينـة علـى الـرفض      . اصل الزمني بين التظلم من القـرار اإلداري وعـدم رد اإلدارة           فوات الف  -

 .الضمني

  )٤٢١ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢١/١/٢٠٠٢جلسة  إداري ٧٣/٢٠٠٠ نالطع(
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 -:القرار اإلداري التنظيمي -٧

به هي الدعوى التي ترمي إلـى اختـصام القـرار اإلداري ذاتـه وكـشف شـوائ                . دعوى اإللغاء  -٥٤٨
وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلـك القـرار تـأثيراً مباشـراً وإال                 . وعيوبه

  .كانت غير مقبولة
جواز الطعن فيه باإللغاء فـي المواعيـد المقـررة لـذلك قانونـاً أو عنـد                 . القرار التنظيمي العام   -

الطعـن  . شـرطه . تطبيقه على الحاالت الفردية بطلـب عـدم االعتـداد بـه لمخالفتـه للقـانون               
عـدم قبـول    . أثـره . عدم وجـود القـرار الفـردي      . باإللغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له      

  . الدعوى
. علـة ذلـك   . عدم انفساح مجاله لمن هم غيـر مخـاطبين بأحكامـه          . الطعن على القرار التنظيمي    -

  .انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه
 .الموضوعواقع لمحكمة . تحري شرط المصلحة في الدعوى -

  )٤٢٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٨/١٢/٢٠٠٣جلسة  إداري ٧١/٢٠٠٣الطعن (

القرار التنظيمي العام المتعلق بـالحقوق الماليـة للموظـف ومـا يـدخل فـي مدلولـه وحكمـه                     -٥٤٩
 عناصـره    اسـتوفى أوضـاعه ومقوماتـه واسـتجمع         متـى  اًيقع نـاجز  . والصادر استناداً للقانون  

اسـتحقاق الموظـف بمقتـضاه حقوقـه الماليـة بتـوافر شـروط اسـتحقاقها                : أثر ذلك . وأركانه
ال يحـول دون ذلـك عـدم تـوافر          . وحلول أجل الوفاء بها باعتبارها حقاً خالصاً له واجب األداء         

 .علة ذلك. االعتمادات المالية أو عدم كفايتها أو نفادها

  )٧٩١ ص١ ج٣٥ س مجلة القضاء والقانون٣٠/١/٢٠٠٧جلسة إداري  ١٠٤٧/٢٠٠٥الطعن (
 

 -: الطبيعة الجزائية ذوالقرار اإلداري -٨

التزامـه بإخطـار    . المساهم في شركة مساهمة مدرجـة فـي سـوق الكويـت لـألوراق الماليـة                -٥٥٠
السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عـن كـل مـصلحة مباشـرة أو غيـر                   

  .خمسة بالمائة أو أكثرمباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته 
وجوب أن تفصح عن أسماء مساهميها الـذين تقـل نـسبة مـساهمتهم فيهـا                . ةالشركات المساهم  -

عن خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت مـن األوقـات وكـل تغييـر يطـرأ علـى                      
  . هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق

وجوب اتخاذها اإلجـراءات الالزمـة للتحقـق مـن صـحة            . ت لألوراق المالية  إدارة سوق الكوي   -
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البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المـصلحة والغيـر وعرضـها علـى لجنـة                 
 فـي   ١٩٩٩ لـسنة    ٢تبينها وقوع مخالفـة ألحكـام القـانون رقـم           . السوق التخاذ ما تراه بشأنها    

. لشركات المـساهمة أو القـرارات الـصادرة بنـاء عليـه           شأن اإلعالن عن المصالح في أسهم ا      
استبعاد األسهم محل المخالفـة مـن النـصاب الـالزم لـصحة انعقـاد الجمعيـة العامـة                   . أثره

  .للشركة ومن التصويت الالزم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين
 قـرار إداري علـى      وجـوب قيامـه شـأن أي      . قرار ذو طبيعـة جزائيـة     . قرار استبعاد األسهم   -

  .ال عيب. التزام الحكم ذلك. سببه المبرر له وهو مخالفة أحكام القانون سالف الذكر
 .عدم قبوله. النعي غير المنتج -

  )٤٠٨ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٥/١٠/٢٠٠٥جلسة  إداري ١٤٠/٢٠٠٣، ١٠٨ نانالطع(

 -:القرار اإلداري الصادر بطريق التمرير -٩

نص القـانون علـى الـبطالن عنـد إغفـال           . االستثناء. اري ال يبطل لعيب في الشكل     القرار اإلد  -٥٥١
اإلجراء أو إذا كان اإلجراء جوهريـاً يترتـب علـى إغفالـه تفويـت مـصلحة عنـى المـشرع                     

 . تحقق الغاية من اإلجراء تمنع التمسك بالبطالن. بتحقيقها

أال يـؤثر ذلـك علـى مـضمون         . شـرطه . لجهة اإلدارة تصحيح قرارها المعيب بعيب في الشكل        -
 . القرار وأن تكون موجبات إصداره ما تزال قائمة

األصل صدورها في اجتماع بعـد المناقـشة والتمحـيص فـي جلـسة              . قرارات المجالس واللجان   -
جواز الحصول علـى موافقتهـا بطريـق التمريـر علـى            . يتكامل فيها نصاب االجتماع القانوني    
جال فيصدر القرار إذا كـان مـضمونه مجمعـاً عليـه مـن              األعضاء منفردين في حاالت االستع    

 .مثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير بسحب بعثة. جميع األعضاء

  )٤١٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٧/٣/٢٠٠٥جلسة  إداري ٤١٥/٢٠٠٤ نالطع(
  

 -: في شأن معادلة المؤهالت الدراسيةالقرار اإلداري -١٠

 بإعادة تشكيل لجنة معادلـة شـهادات مـافوق الثانويـة العامـة              ١٩٩٢ لسنة   ١٣الوزاري  القرار   -٥٥٢
 .لم يحدد قواعد أو أسس تهتدى بها اللجنة في تقويمها لهذه الشهادة

  )٤٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٩/٢/١٩٩٥جلسة تجاري  ٧٠/١٩٩٤الطعن (
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ـ          -٥٥٣ ي تـستقل بهـا الجهـة اإلداريـة بأجهزتهـا           معادلة الشهادات الدراسية من المـسائل الفنيـة الت
للقـضاء اإلداري بحـث األسـباب التـي بنـى عليهـا قرارهـا               . المتخصصة وتترخص بتقييمها  

خـوض الجهـة اإلداريـة    . برفض المعادلة بقصد التحقق من مطابقته أو عـدم مطابقتـه للقـانون        
. غيـر جـائز   . لـه في مدي استيفاء الطالب لشروط الحصول على المؤهل من الجامعـة المانحـة              

 .شرط ذلك

  )٤٤ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٠/٤/٢٠٠٧إداري جلسة  ١٢٥٩/٢٠٠٥الطعن (
  

 -: في شأن البعثاتالقرار اإلداري -١١

  .مناطه. استرداد المصاريف الدراسية ونفقات السفر من المبعوث وولي أمره -٥٥٤
ـ . تقديم تعهد من ولي أمر عضو البعثة بسداد تلك النفقات          - صـدور قـرار لجنـة البعثـات        . هحاالت

 .غير مقبول. بفصل عضو البعثة أو استقالته من عضوية البعثة بعذر

  )٤٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١/١١/١٩٩٣جلسة تجاري  ٨٢/١٩٩٣الطعن (
  .بعثات: وراجع

  

 -: في شأن نزع الملكية والتخصيص واالنتفاعالقرار اإلداري -١٢

 يترتـب عليهـا حرمـان    التـي طات العامـة والقـرارات اإلداريـة    األعمال الصادرة مـن الـسل    -٥٥٥
تحمـل  . مـن قبيـل القـوة القـاهرة       .  بـه  باالنتفـاع  اإلخالل بالمأجور أو    االنتفاعالمستأجر من   
  .شرط ذلك. اص األجرةإنقللمستأجر طلب الفسخ أو . المؤجر لتبعتها

  )٤٦٠الثالث ص مج القسم الثالث المجلد ٢/٤/١٩٩٤جلسة تجاري  ١٤١/١٩٩٠الطعن (

إخـراج العقـار مـن دائـرة التعامـل بمجـرد            . أثـره .  عينى إجراء. نزع الملكية للمنفعة العامة    -٥٥٦
 العقـار مـن أمـوال    اعتبـار . صدور قرار نزع الملكية وإخطار جهة التسجيل العقاري بـصدوره     

  .الدولة العامة بتمام هذه اإلجراءات
  .االعتراضاتنهائية قرار لجنة . ا كل منهماختصاصنطاق . لجنتي التثمين واالعتراضات -

  )٤٦٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٥/٦/١٩٩٥جلسة تجاري  ٢٤٣/١٩٩٤، ٢٣٨ن ناالطع(

شـرط انتقـال    .  بالـسكن الحكـومي    االنتفـاع قرار التخصيص ال يكسب المخصص له سوى حق          -٥٥٧
  . ملكيته
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 .سكان للهيئة العامة لإلجوازي.  الشروطاستيفاءصدار وثيقة التملك رغم إ -

  )٤٦٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٦/١٠/١٩٩٢جلسة مدني  ١٨/١٩٩٥الطعن (

 عـام والمخصـصة للنفـع العـام بالفعـل أو            اعتبـاري  شـخص    ألياألموال المملوكة للدولة أو      -٥٥٨
 األفـراد بهـا إال بموجـب تـرخيص مـن            انتفـاع عدم جواز   . بمقتضى القانون تعد أمواالً عامة    

 خـصص لهـا     التـي  مـع المنفعـة العامـة        نتفاعتصة بشرط عدم تعارض اال    ة المخ داريالجهة اإل 
 . المصلحة العامةي الرجوع فيه أو تعديله لدواعفي اإلدارةالمال أو الحد من حرية 

 .أثره. االنتفاع المرخص به متى يكون له صبغة العقد اإلداري -

 )١٦٧ ص٣ج ٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ١٥٣/٢٠٠٦الطعن (

 -: من الجهات ذات االختصاص القضائيالقرار اإلداري الصادر -١٣

   . ال عيب. تصدير قراراتها باسم رئيس الدولة.الهيئة اإلدارية ذات االختصاص القضائي -٥٥٩
  )٢٢١ س ص ٧ مج ـ ١٩/١٢/١٩٧٣ جلسة تجاري ٤٩/١٩٧٣ الطعن( 

   . تحوز الحجية.ئيالقرارات الصادرة من الجهات اإلدارية ذات االختصاص القضا -٥٦٠
  )٢٢١ س ص ٧ مج ـ ١٩/١٢/١٩٧٣ جلسة تجاري ٤٩/١٩٧٣ الطعن( 
  

 -: بالموظف العامالخاصةالقرارات  -١٤

 -: في شأن ترقية الموظف-

 .متى تفسد ويفسد القرار الذي اتخذ على أساسه. شرطه. لإلدارةحق . باالختيارالترقية  -٥٦١

أن يـشوب الغايـة منـه       . شـرطه . داريار اإل عيب إساءة استعمال السلطة المبرر إللغـاء القـر         -
 .تنكب اإلدارة وجه المصلحة العامة

 .خضوعه لرقابة القضاء. إفصاح اإلرادة عن سبب التخطي في الترقية -

  )٤٤٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٨/٥/١٩٨٦جلسة  تجاري ١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣ ونالطع(

أال يكـون تقـديرها بـسوء       . شـرط ذلـك   . اإلدارةاألصل أنها من مالءمـات      . الترقية باالختيار  -٥٦٢
وأن تلتـزم مـا قـد       . استعمال السلطة وأن تستمد اختيارها من عناصـر صـحيحة مؤديـة إليـه             

 .مثال بشأن إلغاء قرار تخطي في الترقية. تضعه من قواعد ومعايير تضبط بها اختيارها

  )٤٤٦الثالث ص مج القسم الثاني المجلد ١١/٣/١٩٨٧جلسة  إداري ١٨٧/١٩٨٦ نالطع(
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أن يكـون تقـديرها غيـر مـشوب بـسوء اسـتعمال       . مناطهـا . الترقية باالختيار رخصة لإلدارة  -٥٦٣
حـد  . السلطة وأن تستمد اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلـى النتيجـة التـي انتهـت إليهـا                 

عدم جواز تخطي األقدم إلى األحدث إال إذا كـان األخيـر أكفـأ أمـا عنـد التـساوي فـي                      . ذلك
 .علة ذلك.  فيرقى األقدميةالكفا

  )٤١٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢١/١/٢٠٠٢جلسة  إداري ٧٣/٢٠٠٠ نالطع(

أال يـشوب تـصرفها     . شـرطه . حق لجهة اإلدارة في حـدود سـلطتها       . ترقية الموظف باالختيار   -٥٦٤
عيب إساءة استعمال السلطة وأن تستمد اختيارها مـن عناصـر صـحيحة مؤديـة إلـى صـحة                   

  .فساد قرارها. أثره. مخالفة ذلك.  التي انتهت إليهاالنتيجة
عدم جواز تخطـي األقـدم إلـى األحـدث إال إذا كـان              . ماهيته. حدها الطبيعي . الترقية باالختيار  -

  .األخير أكفأ وعند التساوي في الكفاية يرقى األقدم
الـدرجات  العبرة في المفاضلة بـين المرشـحين للترقيـة باالختيـار هـي بمرتبـة الكفايـة ال ب                   -

  .الرقمية التي حصل عليها كل منهما في ذات مرتبة الكفاية
خـضوع تلـك    . إفصاح اإلدارة عن األسباب التي دعتهـا إلـى تفـضيل مـن قامـت بتـرقيتهم                 -

 .األسباب لرقابة القضاء

  )٤١٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٣/٦/٢٠٠٢جلسة  إداري ٣٤٦/٢٠٠١ نالطع(

عـدم  . حـدود ذلـك   . نها من المـسائل التـي تتـرخص فيهـا اإلدارة          األصل أ . الترقية باالختيار  -٥٦٥
أن . مـؤداه . تـساويهما فـي الكفايـة   . تخطي األقدم إلى األحدث إال إذا كان األخيـر هـو األكفـأ    
 .تكون الترقية باألقدمية وإال فسد القرار الصادر في هذا الشأن

  )٤١٤د التاسع ص مج القسم الخامس المجل١٧/٦/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥١١/٢٠٠٠ نالطع(

أن . شـرط ذلـك   . األصل فيها أنها من المالئمات التـي تتـرخص فيهـا اإلدارة           . الترقية باالختيار  -٥٦٦
يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تكـون اسـتمدت اختيارهـا مـن عناصـر                  

فـساد االختيـار    . أثـره . مخالفـة ذلـك   . صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التـي انتهـت إليهـا          
  .التالي فساد القرار الذي اتخذ على أساسهوب
حدها الطبيعي هو المبدأ العادل بعدم جـواز تخطـي األقـدم إلـى األحـدث إال                 . الترقية باالختيار  -

. إذا كان األخير أكفأ وعند التساوي في الكفاءة يرقى األقـدم وإال كـان القـرار مخالفـاً للقـانون                   
 .مثال

  )٤١٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٣/٦/٢٠٠٥جلسة  إداري ٦١٠/٢٠٠٤، ٥٨٤ نناالطع(
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بتقريـر يقدمـه رئيـسه إلـى مـن يليـه            : كيفيته. تقييم كفاءة الموظف عدا شاغلي الوظائف العليا       -٥٦٧
في المسئولية إلبداء رأيه ثم عرضـه علـي لجنـة شـئون المـوظفين العتمـاده بقـرار إداري                    

ـ     .  أركانه ومقومات نفاذه   نهائي مستوفياً  ك إجـازة المـشرع للموظـف أن يـتظلم          ال يغير مـن ذل
 .علة ذلك. من هذا القرار أمام ذات اللجنة

  )٤١٧ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥٧٢/٢٠٠١ نالطع(

. القرار اإلداري الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقـة بـه الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة                  -٥٦٨
  .ماهيته

  .من سلطة محكمة الموضوع. على وجهه الصحيحفهم القرار اإلداري  -
  .العبرة فيه بفحواه ومعناه ال بصيغته ومبناه. تكييف القرار اإلداري -
ما يطرأ على الموظف من تغييـر فـي مركـزه القـانوني ويكـون مـن شـأنه             : ماهيتها. الترقية -

يفتـه فـي    تقدمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي واإلداري وكذلك تقليـده وظيفـة تعلـو وظ               
 .مجال االختصاص وإن لم يصاحب ذلك نفع مادي

  )٤٢٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٧/٦/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥١١/٢٠٠٠ نالطع(

 فـي   الهدف منه قياس الكفاءة بحـسب مـا تلمـسته الجهـة اإلداريـة             . تقرير الكفاية عن الموظف    -٥٦٩
التقريـر الـسنوي الـذي يـتم        تقدير الدرجة عن كل عنصر من عناصـر         . الموظف من اعتبارات  

مثـال السـتخالص سـائغ إللغـاء        . شرط ذلـك  . من سلطة اإلدارة بال معقب عليها     . عرضه عنه 
 .قرار تقرير كفاية المطعون ضده بدرجة ضعيف وما ترتب عليه من آثار

  )٢٣٢ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٣/٣/٢٠٠٧جلسة إداري  ١١١٣/٢٠٠٥الطعن (
 

 -:وظف في شأن إجازات الم-

البدل النقدي لإلجازة الدورية باإلدارة العامـة للتحقيقـات ال يـصرف لمـستحقه إال إذا اقتـضت                   -٥٧٠
إفـصاح جهـة    . حاجة العمل عدم قيامه بها واستمراره في العمـل بعـد موافقـة المـدير العـام                

ال يعتبـر رفـضاً لطلـب اإلجـازة         .  مـنح اإلجـازة الدوريـة      اإلدارة عن قرارها بإرجاء تاريخ    
 .مثال. علة ذلك. بسببه الطالب صرف المقابل النقدييستحق 

 )٢٠٣ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠٠٧جلسة إداري  ١٣١/٢٠٠٦الطعن (

األصل أن قيام الموظف باإلجـازة يخـضع لتقـدير الجهـة اإلداريـة دون معقـب عليهـا مـن                      -٥٧١
مانـه فـي هـذا الـشأن        ال تملك في ذلك حوالً إذا انطوى تـصرفها علـى حر           : االستثناء. القضاء



  اإلداري
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بالمخالفة للقانون أو خول القانون الموظف الحق فـي القيـام باإلجـازة فـي توقيـت معـين دون                    
علـة  . ال ينشأ هذا الحق إال إثر تعيينـه فـي الوظيفـة العامـة             . توقف على موافقة الجهة اإلدارية    

بالمحكمـة  أن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة        : مـؤدي ذلـك   . أنه حق متولد عنه وفرع منه     : ذلك
الكلية بنظـر طلبـات إلغـاء القـرارات اإلداريـة الـصادرة بـالتعيين فـي الوظـائف العامـة                     
والتعويض عنها يتضمن حتماً وبطريـق اللـزوم اختـصاصها بهـذه الطلبـات فـي خـصوص                  

. مـا ال ينـال مـن ذلـك        . أن قاضي األصل هـو قاضـي الفـرع        : علة ذلك . اإلجازات الوجوبية 
ض عن رفـض الجهـة اإلداريـة مـنح إجـازة للترشـيح النتخابـات                مثال بشأن المطالبة بتعوي   

 .٢٠٠٥ لسنة ٥، ١٩٦٢ لسنة ٣٥المجلس البلدي وفقاً للقانونين 

 )١٩٢ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٨٩/٢٠٠٧الطعن (

لمحكمة الموضوع الوقوف على حقيقة القرار المطعـون فيـه وفهـم فحـواه وإعطائـه الوصـف                   -٥٧٢
مـن  . اسـتخالص الخطـأ الموجـب لمـسئولية الجهـة اإلداريـة           . الحق وتكييفه القانوني السليم   

مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقـب مادامـت قـد أقامـت قـضاءها                   
  .على أسباب سائغة

وجـوب اسـتمراره فـي    . رهن بتصريح الجهة اإلدارية له القيـام بهـا      . حق الموظف في اإلجازة    -
لهـا حرمانـه مـن      . اء عمله ومباشرة واجبات وظيفته إلى أن تبلغه الجهة اإلداريـة بموافقتهـا            أد

أجره عن أيام انقطاعه وال يكون قرارها بذلك قراراً تأديبياً إنمـا امتثـاالً لقاعـدة األجـر مقابـل                    
 .العمل

 .مثال. ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. الجدل الموضوعي -

 )٢٢٦ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٦/٢٠١٠جلسة اري إد ٢١٣/٢٠٠٩الطعن (

 -:في شأن ندب الموظف - 

خروجها عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة متـى           . القرارات الصادرة بندب الموظفين المدنيين     -٥٧٣
 إحـداث األثـر القـانوني المقـصود         إلـى كانت تلك القرارات قد اتجهت بها إرادة الجهة اإلدارية          

 تتخذ من إصدارها قرار النـدب سـتاراً يخفـي قـراراً آخـر ممـا تخـتص                   من الندب ودون أن   
  . الدائرة اإلدارية بطلب إلغائه

العبرة في الوقوف على مدى اختصاص الدائرة اإلدارية هي بـالنظر إلـى حقيقـة القـرار محـل                    -
النزاع وأركانه على ضوء ما عسى أن يسفر عنـه التكييـف الـصحيح لـه دون الوقـوف عنـد                     

 .خلعته جهة اإلدارة التي أصدرته من تسميات عليهالحد الذي 

تحديد المشرع حداً أقصى لمدة الندب للموظف بسنة قابلة للتجديد حتى أربـع سـنوات هـو ممـا                    -
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عـدم جـواز    .  العامـة   حرصاً علـى سـريان العمـل بـالمرافق         يتفق وطبيعة الندب والغاية منه    
يـة سـواء كـان النـدب فـي ذات الجهـة             التجديد لمدد أخرى إال بعد موافقة مجلس الخدمة المدن        

يعيبـه بالقـصور ومخالفـة القـانون        . مخالفة الحكم المطعون فيه النظر المتقـدم      . أو جهة أخرى  
 .والخطأ في تطبيقه

 )٢٥٧ ص ١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س  ١٧/٣/٢٠٠٩جلسة إداري  ٢٤٥/٢٠٠٧الطعن (

. عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة       خروجهـا   . طلبات إلغاء القرارات الصادرة بندب الموظفين      -٥٧٤
متى كانت تلك القرارات قد اتجهت بها الجهة اإلداريـة إلـى إحـداث األثـر القـانوني                  : مناط ذلك 

  .المقصود بالندب وأال تكون ستاراً يخفي قراراً مما تختص الدائرة بطلب إلغائه
ر محـل النـزاع     العبرة في تقدير مدى اختصاص الدائرة اإلدارية هي بالنظر إلـى طبيعـة القـرا               -

  .وأركانه في ضوء التكييف الصحيح له
. جواز أن يكون لذات درجـة الموظـف أو لدرجـة تعلوهـا            . الغرض منه . الندب مؤقت بطبيعته   -

  .أال يتم لدرجة أدني من درجة الوظيفة األصلية للموظف: شرطه
لـشأن  عدم قيام الجهة اإلدارية بندب الموظف في شغل الوظيفـة ال يحمـل قرارهـا فـي هـذا ا                    -

أن لكـل مـن     : علـة ذلـك   . التخطي في الترقية أو يصم قرارها بعيب إساءة اسـتعمال الـسلطة           
 .مثال. الترقية والندب طبيعته وأوضاعه وشروطه

 )٧٧ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ١٦/٢٠٠٧الطعن (

 -:في شأن تأديب الموظف -

ص المحكمـة علـى بحـث مـشروعية القـرار           األصـل فيـه اقتـصار اختـصا       . قضاء اإللغاء  -٥٧٥
ال تملـك فـي هـذه الحالـة اسـتبداله           . وإذا ثبت عدم مشروعيته حكمـت بإلغائـه       . المطعون فيه 

  .علة ذلك. بقرار آخر يحقق نفس هدفه ويتالفى ما أدى إلى عدم مشروعيته
اختالل التناسب بين المخالفة والجزاء عنـد رقابـة مـشروعية قـرار الجـزاء ممـا يـستنهض                    -

: أثـره . قضاء المحكمة بإلغـاء القـرار لعـدم قيامـه علـى كامـل سـببه               . والية قضاء اإللغاء  
  . استرداد الجهة اإلدارية سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء المناسب

ضـمان انتظـام المرافـق      : هـدفها . األوضاع التي نظمها المشرع في مجـال تأديـب العـاملين           -
موظف بما يخـرج الجـزاء مـن نطـاق المـشروعية إلـى              العامة دون مغاالة في القسوة على ال      

 .عدم المشروعية

   )٤٢٧ المستحدث اإلصدار السادس ص٢٩/١٢/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ٣٠٩/٢٠٠٧الطعن (
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ـ        -٥٧٦ يـة أو جنحـة مخلـة بالـشرف أو          ة بعقوبـة جنا   الحكم على أحد موظفي الخطوط الجوية الكويتي
فقـدان  : علـة ذلـك   . وجـوب إنهـاء خدمتـه     . ة العام قط حقه في البقاء متقلداً الوظيفة     باألمانة يس 

ال يزايلـه مـادام شـاغالً       والثقة فيه وانتفاء شرط حسن الـسمعة الـذي يجـب أن يتـصف بـه                 
ال ينهـي رابطـة     . صدور حكم بوقف تنفيـذ العقوبـة أو االمتنـاع عـن النطـق بهـا               . وظيفته

 خـال مـن إسـاءة       مـادام أن تقـديرها قـد       األمر جوازياً للسلطة المختـصة       بقاء. الموظف حتماً 
 .مثال. استعمال السلطة واالنحراف بها

  )١١٢ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٤/٥/٢٠١٠جلسة إداري  ٨٧١/٢٠٠٥الطعن (
  .تأديب: وراجع

 

 -:الوقف االحتياطي للموظف العامفي شأن  -

 .ماهيته وأثره. الوقف االحتياطي للموظف العام -٥٧٧

موظف العـام فـي قـانون الخدمـة المدنيـة ومرسـوم             وضع المشرع تنظيماً للوقف االحتياطي لل      -
نظام الخدمة المدنية ووضعه نظاماً لتأديـب طلبـة الجامعـة بالئحـة قواعـد الـسلوك الطالبـي         

عـدم  . مـؤداه . خلو القرار األخير من الوقف االحتيـاطي لطلبـة الجامعـة          . بقرار لوزير التربية  
هـو وجـوب التفـسير      . علـة ذلـك   . عةسريان الوقف االحتياطي للموظف العام على طلبة الجام       

 .الضيق لنصوص األحكام التأديبية وامتناع القيام عليها

تطبيق اإلدارة للوقف االحتياطي الخاص بالموظفين العموميين على طلبـة الجامعـة رغـم عـدم                 -
 .تعسف وانحراف في استعمال السلطة. النص عليه في الئحة قواعد السلوك الطالبي

  )٤٤٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢/٧/١٩٨٦جلسة تجاري  ٢٤٩/١٩٨٥، ٢٤٤ن ناالطع(
  

 -: النقلفي شأن -

خروجها عن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة مادامـت ال تحمـل             . قرارات نقل الموظفين المدنيين    -٥٧٨
أن لـإلدارة سـلطة تقديريـة فـي نقـل           . علـة ذلـك   . في طياتها قراراً بما تختص به تلك الدائرة       

نه في المكان الذي تريده وال والية للقضاء علـى قرارهـا هـذا طالمـا لـم                  الموظف واالستفادة م  
 اإلجـراءات   إتبـاع تكشف اإلجراءات اتجاه اإلدارة بهـذا النقـل إلـى عقـاب الموظـف بغيـر                 

 .واألوضاع المقررة

  )٤١٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٥/٣/٢٠٠٤جلسة إداري  ٤٩٣/٢٠٠٣ نالطع(
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 -:في شأن العالوات -

 تمـنح علـى أساسـها العـالوة االجتماعيـة للعـسكريين ينظمهـا               التييد الضوابط والشروط    تحد -٥٧٩
اقتـصار القـوانين والقـرارات الالحقـة علـى تعـديل            . ١٩٦٤ لسنة   ١٣قرار وزير الدفاع رقم     

  .فئات العالوة االجتماعية لرجال الجيش
  )٤٦٠لث ص مج القسم الثالث المجلد الثا١٥/١/١٩٩٥جلسة تجاري  ٢١٢/١٩٩٤الطعن (

 -:في شأن بدل السكن -

موافقة ديوان الموظفين شرط السـتخدام مـوظفين ذوى كفـاءات تحتاجهـا الـبالد وتخـصيص                  -٥٨٠
 هـذه الموافقـة فيمـا يتعلـق بأحقيـة المـسكن أو فئتـه بعـد                  استلزامعدم  . مساكن حكومية لهم  

 زببـأع مثال بشأن طلـب اسـتبدال سـكن خـاص           . ٥/٦٢ بقرار مجلس الوزراء رقم      استخدامه
  .بسكن متزوج وأحقية الموظف في بدل السكن األخير

  )٤٦٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٧/٤/١٩٩٥جلسة تجاري  ٣٣/١٩٩٤الطعن (

 -:في شأن تقاضي الراتب -

قيام الرابطة الوظيفية للطالب وعدم صدور قرار بانهائها ممن له حـق فـي ذلـك طبقـا للقـانون                     -٥٨١
 .حقه في تقاضى راتبه. أثره. م بأعباء الوظيفةوإبداء الطاعن استعداده للقيا

  )٤٦٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٥/١١/١٩٩٥جلسة طلبات رجال القضاء  ٥/١٩٩٣، ٣ انالطعن(

 -: القرار اإلداري في شأن طلبات رجال القضاء-١٥

اء ختصاص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون اإلدارية بالفـصل فـي طلبـات رجـال القـض                 ا -٥٨٢
  . القرارات اإلدارية النهائية الصادرة في شئونهم أو التعويض عنهابإلغاءوالنيابة العامة 

  )٤٦٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٥/١١/١٩٩٥جلسة طلبات رجال القضاء  ٥/١٩٩٣، ٣ انالطعن(

 -:القرار اإلداري الضريبي -١٦

أثـر  . عد آمـرة متعلقـة بالنظـام العـام        قوا. التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة      -٥٨٣
  .على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ويترتب البطالن على مخالفتها. ذلك

إما بتثمـين البـضاعة وفقـاً لقيمتهـا فـي      . كيفيته. تقدير الضريبة الجمركية على البضائع الواردة    -



  اإلداري

- ١٥٣ -  

ر ببيانهـا قـرار     منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأيـة مـصاريف أخـرى يـصد              
لـصاحب  . من سلطة الجمارك أو بتثمينها دون التقيد بقيمتها المثبتة فـي القـوائم المقدمـة عنهـا                

البضاعة بعد إخطاره بهذا التقدير التظلم منه أمام لجنـة يـصدر بتـشكيلها قـرار مـن الـوزير                    
 المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك خالل خمـسة عـشر يومـاً مـن تـاريخ إعالنـه وبـرفض                   

  . تظلمه يصبح التثمين نهائياً ويتحصن سواء بالنسبة إلدارة الجمارك أو المستورد
عدم جواز مساس إدارة الجمـارك بهـذا التقـدير بمقتـضى            . أثره. تعلق هذا التقدير بالنظام العام     -

قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة مـن جديـد بعـد سـداد الرسـوم الجمركيـة واإلفـراج عـن                     
 قولها أن تقديرها األول كـان متـدنياً أو بإعـادة التقـدير وفقـاً للطريقـة                  البضاعة على سند من   

. األخرى التي لم تأخذ بها ابتداء ما لم تـدع وقـوع غـش وتـدليس أو تزويـر مـن المـستورد                      
تداركها لخطأ في التقدير أو سهو ال يعتبـر خطـأ فـي حـق المـستورد يمكـن أن يتـذرع بـه             

 .يه قانوناً وكان الحق لم يسقط بالتقادمللفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عل

  )٤١٢ صالتاسع المجلد الخامس مج القسم ٢٦/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ١٩٤/٢٠٠٢الطعن (

 فـي   ١٦/١٩٩٧قرارات لجنة الطعون الضريبية المنـشأة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم                  -٥٨٤
. إداريـة تعـد قـرارات     . شأن تحديد كيفية اعتراضات دافعي الضريبة علـى الـربط الـضريبي           

عـدم  . جواز رفع دعوى بطلب إلغائهـا أمـام الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة               . مؤدى ذلك 
 .مثال. يضحي القرار نهائياً والضريبة واجبة األداء. أثره. الطعن عليها خالل ستين يوماً

تمامه بنص صريح يتضمنه تـشريع الحـق أو ضـمناً بـصدور تـشريع جديـد                 . إلغاء التشريع  -
تعارض مع التشريع القديم ويكون اإللغاء في الحالـة الثانيـة فـي حـدود التعـارض                 يتضمن ما ي  

 .بين القواعد القديمة والجديدة

  )٤٢٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١٦/٤/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٢٥٠/٢٠٠٥الطعن (

لـسنة  ) ٢(عدم جواز تعديل الضريبة الجمركيـة المفروضـة بموجـب المرسـوم بقـانون رقـم                  -٥٨٥
.  الجمركية للسجائر والتبغ إال بقانون آخـر ولـيس بـأداة أدنـى             الضريبةشأن تحديد فئة     ب ٢٠٠٢

 حـداً أدنـى لهـذه الـضريبة         ٢٠٠٢ لـسنة    ٢٦تضمن التعليمات الجمركية الصادرة تحت رقـم        
 فرضها المشرع بالقانون المشار إليـه وبالمخالفـة ألحكامـه وللمـادة الرابعـة               التييجاوز النسبة   
 هـذا الـشأن   فـي أن قـرار إدارة الجمـارك   :  بشأن الجمارك مـؤداه ١٩٨٠سنة  ل١٣من القانون  

 التـزام . يكون صادراً بغير األداة المقررة قانوناً ومخالفاً لمراتـب الـسلطة وقواعـد االختـصاص       
 ال يجـوز إثارتـه      موضـوعي جـدل   .  هذا الـشأن   فيالنعي عليه   . الحكم المطعون فيه هذا النظر    

 .أمام التمييز

 )١٤ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢/٧/٢٠٠٧جلسة إداري  ١٤٧/٢٠٠٦، ١٣٧الطعنان (



  اإلداري

- ١٥٤ -  

. ١٩٩٧ لـسنة    ١٦ة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم            قرار لجنة الطعون الضريبية المنـشأ      -٥٨٦
وجـوب  .  جواز رفع دعوى بطلب إلغائه أمـام الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة           .قرار إداري 

. يخ إعالن ذي الشأن به أو ثبـوت علمـه بـه علمـاً يقينيـاً               رفع الدعوى خالل ستين يوماً من تار      
 .مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. مخالفة ذلك

  )٤١٢ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٤/١١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٣٩١/٢٠٠٧الطعن (

 -:القرارات اإلدارية الصادرة بشأن الصحف -١٧

تحديـد  . أن يـصدر ممـن يملـك إصـداره        هو  . ماهيته. االختصاص كأحد أركان القرار اإلداري     -٥٨٧
وجوب صدور القرار من الجهـة التـي حـددها القـانون إلصـداره وإال               . ذلك من عمل المشرع   

  .عدم مشروعية القرار. الزم ذلك. كان معيباً بعيب عدم االختصاص
أحوال وشروط إلغاء تـرخيص الجريـدة أو تعطيلهـا أو رفـضها بـالطريق اإلداري وتحديـد                    -

لـيس لـوزير اإلعـالم      . مـؤدى ذلـك   . حددها المشرع . صة بإصدار هذه القرارات   السلطة المخت 
  . سوى وقف الجريدة لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر وليس له سلطة إلغاء ترخيصها

قاعدة توازي االختصاصات التي مؤداها أن من يملـك إصـدار القـرار اإلداري يملـك إلغـاؤه                    -
ريع من نص يحـدد الـسلطة المختـصة بإلغـاء القـرار             خلو التش . مناط إعمالها . وسحبه وتعديله 

  . علة ذلك. أو سحبه أو تعديله
تحديد القانون السلطة المختصة بإلغـاء تـرخيص إصـدار جريـدة أو مجلـة بـالطريق اإلداري           -

أن قـرار وزيـر اإلعـالم       . أثـره . وقصرها على مجلس الوزراء وحـده دون وزيـر اإلعـالم          
راً من سلطة ال تملك إصداره ومـن ثـم معيبـاً بعيـب عـدم           الصادر بإلغاء الترخيص يكون صاد    

 .ال عيب. التزام الحكم ذلك. االختصاص وواجب اإللغاء

  )٤٠٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٤الطعن (

 -:القرارات اإلداري في شأن األعمال الفنية -١٨

. فكـار وفقـاً للـشروط واألوضـاع المقـررة قانونـاً           الدستور كفل وسائل التعبير الفني عـن األ        -٥٨٨
يجب االستعانة برأي الخبرة الفنية عند مراقبة المحكمـة لمـدى مـشروعية القـرارات اإلداريـة                 

تـوافر الـرأي المحايـد فيمـا يبتغـى          : علـة ذلـك   . بحظر األعمال الفنية أو رفض التصريح بها      
 .يعيبه ويوجب تمييزه. النظرمخالفة الحكم المطعون فيه هذا . نشره أو التصريح به

  )١٤١ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٨٧/٢٠٠٧الطعن (



  اإلداري

- ١٥٥ -  

 -:القرارات اإلدارية في مجال أعمال المباني -١٩

 بزيادة إرتفاع البنـاء مـن أربعـة أمتـار إلـى             ٣٠/١٩٨٥ بتعديل القرار    ٢٧/١٩٩٠قرار البلدية    -٥٨٩
ـ     . خمسة إعمـال الحكـم القـرار      . اء فـي تـاريخ سـابق علـى نفـاذه          سريانه ولو كان فعل البن
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.  قبل تعديله٣٠/١٩٨٥

  )٤٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٤/١٠/١٩٩٤٢جلسة مدني  ٢٠/١٩٩٤الطعن (

 -:القرارات الصادرة من لجنة سوق الكويت لألوراق المالية -٢٠

ق الكويت لألوراق الماليـة باسـتبعاد أسـهم الـشركة مـن النـصاب               القرار الصادر من لجنة سو     -٥٩٠
 القـرارات التـي تتخـذها لـدورتين         علـى الالزم النعقـاد الجمعيـة العامـة ومـن التـصويت            

اختـصاص الـدائرة اإلداريـة نوعيـاً        . تتوافر له مقومـات القـرار اإلداري النهـائي        . انتخابيتين
 .بنظر طلب إلغائه

 )٨٤ص  ٢ ج ٣٦مجلة القضاء والقانون س  ١٥/٤/٢٠٠٨جلسة داري إ ٢٨٨/٢٠٠٧، ٢٧٢الطعنان (

تمتعه بشخـصية اعتباريـة مـستقلة ولـه أهليـة التـصرف فـي               . سوق الكويت لألوراق المالية    -٥٩١
  .أمواله

  .اختصاصاته وأهدافه. سوق الكويت لألوراق المالية -
  .مظاهره. إشراف الحكومة على السوق -
ـ . اختـصاصها . لجنة التأديب بالسوق   - ر فيمـا ينـسب للمتعـاملين والوسـطاء أو الـشركات            النظ

المتعامل في أوراقها بالسوق من مخالفات ألحكام المرسـوم األميـري الـصادر بتنظـيم الـسوق                 
حقهـا فـي توقيـع      . أو اللوائح والقرارات المنظمة له أو التي تمس بحـسن سـير العمـل فيـه               

  . الجزاءات التأديبية
جـواز الطعـن    . قـرارات إداريـة   . يت لـألوراق الماليـة    القرارات الصادرة عن لجنة سوق الكو      -

  .فيها أمام الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية
عناصر المؤسسة العامة ومقوماتها ومنهـا تـولي إدارة مرفـق عـام اقتـصادي لـه شخـصيته                    -

 .توافرها في سوق الكويت لألوراق المالية. االعتبارية العامة

 )٩٤ ص ١ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ٢٧/١/٢٠٠٩جلسة إداري  ١٣١/٢٠٠٧الطعن (
  

  

   

   



  اإلداري

- ١٥٦ -  

  لقرار اإلداريارقابة 

أن تكـون   : ارسـتها ممشـرط   .  الشخصية التي كفلهـا الدسـتور      حرية التنقل والسفر من الحريات     -٥٩٢
ـ وانين والقواعد التنظيمية العامـة  رسمتها الق في الحدود التي     ا يكفـل المحافظـة علـى سـالمة     بم

  . مصالحها األساسية وسمعتهاعلىنها والحفاظ مق أوكيانها وحقوالدولة 
لتـشمل مـدى كفايـة أسـباب القـرار          امتـدادها   . نطاقهـا .  تمس الحريات  التي ةداريالرقابة اإل  -

عناصـر فـي حـدود رقابتهـا للقـرار          للمحكمة تقـدير تلـك ال     .  ومدى تناسبها مع محله    اإلداري
  .اإلداري

ال يجـوز   . لـه هـذه الجنـسية     لكل من تثبت    هو حق   ومنح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية        -
إذا رأت جهـة    . يه الـصالح العـام     يقتـض  جـدي دارة حرمانه منه دون مسوغ أو سـبب         لجهة اإل 

يجب أن يكون قرارها الصادر في هـذا الـشأن منبئـاً عـن األسـباب                . هذا المسوغ دارة قيام   اإل
 مبـرءاً مـن     مثال بشأن سحب جواز سـفر قـام علـى سـبب صـحيح             . الخاصة التي دعت إليه   
  .عيب مخالفة القانون

  )٣٠٧ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٣٧/٢٠٠٦الطعن  (
  .رقابة قضائية وقرار إداري: وراجع

  
   

   للقرار اإلداريقضائيةالالرقابة 

مبدأ آلية المناقصة هو األصل العام المقرر فـي المناقـصات وتكـون فيـه سـلطة اإلدارة مقيـدة                     -٥٩٣
إرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروطها واألقـل سـعراً لكفالـة احتـرام مبـدأ المـساواة                  ب

أن العطـاء األرخـص سـعراً ال يجـوز       . مـؤدى ذلـك   . وتكافؤ الفرص بين المتناقصين جميعـاً     
  .استبعاده إال لسبب مشروع

 ذلـك إلـى     المـشروعية أو عـدمها وال يتجـاوز       . حده. وزن القضاء اإلداري للقرارات اإلدارية     -
وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطـاق المالءمـة التقديريـة التـي تملكهـا اإلدارة                   
وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار اإلداري بقصد التحقـق مـن مطابقتـه أو عـدم مطابقتـه                    

  .للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار
  )٦٤٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/٤/٢٠٠٣  جلسةإداري ٢٢٥/٢٠٠٢الطعن (



  اإلداري

- ١٥٧ -  

خلو قرار تشكيل اللجنة االستـشارية لمعادلـة الـشهادات العلميـة األجنبيـة الخاصـة باألطبـاء                   -٥٩٤
لهـا سـلوك    . أثـره . وهيئات التمريض والفنيين الـصحيين مـن طريقـة محـددة ألداء عملهـا             

لتـي تنـأي عـن الرقابـة القـضائية مـا لـم              الطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لسلطتها التقديرية ا       
حتـى ال يكـون للرقابـة القـضائية         . علـة ذلـك   . يشب قرارها عيب إساءة اسـتعمال الـسلطة       

مشاركة في أعمال فنية بحتة بما يتجافى مـع الغـرض الـذي تبنـاه المـشرع مـن عمـل تلـك                
 .اللجنة

  )٦٤٠بع ص مج القسم الخامس المجلد السا١٩/٥/٢٠٠٣ جلسة إداري ٩٠/٢٠٠٢الطعن (

مـؤداه  . عدم إيراد المـشرع تعريفـاً أو تحديـداً لهـا       . أعمال السيادة الممنوع على المحاكم نظرها      -٥٩٥
أن للمحاكم تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة لبيـان مـا إذا كـان مـن أعمـال                    

  .السيادة أم ال
  .اهيتهام. العناصر التي تميز أعمال السيادة عن األعمال اإلدارية العادية -
القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون األسرى والمفقـودين فـي شـأن صـرف إعانـات                  -

قرارات إدارية ذات طابع اجتمـاعي تـصدرها الحكومـة فـي نطـاق وظيفتهـا                . مالية ألسرهم 
رفـض الحكـم    . أنها تنأى عن أعمال الـسيادة وتخـضع لرقابـة القـضاء           . مؤدى ذلك . اإلدارية

ص المحاكم والئياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهـذه القـرارات بقالـة أنهـا متعلقـة      الدفع بعدم اختصا 
  .ال عيب. بأعمال السيادة

  )٦٤٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٣/٦/٢٠٠٣ جلسة إداري ٥٧٧/٢٠٠٢الطعن (

. تخـتص بهـا المحكمـة الدسـتورية دون غيرهـا          . الرقابة القضائية علـى دسـتورية القـوانين        -٥٩٦
تشمل الحكم بعدم دسـتورية الـنص فتلغـي قـوة نفـاذه أو إلـى دسـتوريته وبالتـالي                    امتدادها ل 

  .سالمته من العيوب وأوجه البطالن
 لـسنة   ٤١القضاء السابق للمحكمة الدسـتورية بـرفض الـدفع بعـدم دسـتورية القـانون رقـم                   -

حجيتـه مطلقـة حـسمت      .  بشأن شراء الدولـة بعـض المـديونيات وكيفيـة تحـصيلها            ١٩٩٣
بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من معـاودة طـرح النـزاع فيهـا مـن                  الخصومة  

  .جديد
  )٦٤٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٧٤١/٢٠٠٢، ٣٣٤الطعنان (

تعلقهـا بـصحيح اختـصاص اإلدارة       . علـة ذلـك   . ال رقابة للقضاء عليها   . تقدير كفاية الموظفين   -٥٩٧
أن تمـر علـى النـسق والمراحـل     . شـرط ذلـك  . ب نفسه مكانها فيـه صنُء أن ي  التي ليس للقضا  

  .استنها ورسمها ونظمها القانون وأن تقوم على وقائع صحيحة تؤدي إليها التي



  اإلداري

- ١٥٨ -  

  .تعاقب الجزاءات يخدش حسن قيام الموظف بعمله -
 ال تثريب على لجنة شئون الموظفين إن هي أدخلت في اعتبارهـا عنـد تقـدير كفايـة الموظـف                    -

وضـع فيهـا     أن يثبت توقيع جزاء عليه فـي نفـس الـسنة التـي            . شرط ذلك . الجزاءات السابقة 
  .مبدأ سنوية التقرير. علة ذلك. التقرير
  )٦٤١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/٣/٢٠٠٤ جلسة إداري ٥٢/٢٠٠١الطعن (

لمـشروعية أو   وجـوب أن يقـف عنـد حـد ا         . نشاط القضاء اإلداري في وزنه للقرارات اإلدارية       -٥٩٨
عدمها في نطاق الرقابة القانونية وله بحث الوقائع التي بني عليهـا القـرار تحققـاً مـن مطابقتـه                    

ن مناسـبات   زعـدم تجـاوز ذلـك إلـى و         .للقانون باعتبارها من عناصر قيـام القـرار اإلداري        
  .مة التقديرية لإلدارةءالقرار أو ما يدخل في نطاق المال

  .فحواه ومعناه ال بصفته ومبناهب. إلداريالعبرة في تكييف القرار ا -
اختـصاصه بوضـع شـروط قبـول الطـالب الجـدد وتحديـد              . المجلس األعلى للتعليم العـالي     -

  .الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط اإلعفاء منها
زيـادة أو نقـصاً يتعـين معـه         األعلى للتعلـيم العـالي      تغيير بدالت التسجيل التي أقرها المجلس        -

عـدم جـواز توقيـع أي جـزاء         . مـؤدى ذلـك   .  فصل دراسي كامل من بدء وضعها      نشرها قبل 
  .على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه الئحة المقررات

  . مثال. أصل من مبادئ المشروعية. عدم رجعية القرارات اإلدارية -
  )٦٤١المجلد السابع ص مج القسم الخامس ٥/٤/٢٠٠٤ جلسة إداري ٨٨٧/٢٠٠٠، ١٦ انالطعن(

مـشروعيته مـن عدمـه دون       . حـدها . رقابة القـضاء اإلداري فـي وزن القـرارات اإلداريـة           -٥٩٩
التجاوز إلى وزن مناسبات القرار والتي تـدخل فـي نطـاق المالءمـة التقديريـة لجهـة اإلدارة                   

  . دون تعقيب عليها
ـ             - ق مـن مطابقتـه أو عـدم        للقضاء اإلداري بحث الوقائع التي بني عليهـا القـرار اإلداري للتحق

  . مطابقته للقانون
خـضوعه لرقابـة القـضاء      . مـؤداه . ذكرها سـبباً للقـرار    . غير الزم . تسبيب اإلدارة لقراراتها   -

اإلداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك فـي النتيجـة التـي انتهـى إليهـا                    
صـول تنتجهـا ماديـاً وقانونيـاً وتـؤدى          ه استخالصاً سائغاً مـن أ     تستخلصاالقرار وما إذا كانت     

انتهـاء الحكـم    . أنـه يكـون ولـد بـاطالً       . أثره. ابتناء القرار على استدالل فاسد    . إليها من عدمه  
 .موافقته لصحيح القانون. إلى ذلك

  )٦٤٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/١٠/٢٠٠٤ جلسة إداري ٨٥٩/٢٠٠٣، ٨٤٣ انالطعن(



  اإلداري

- ١٥٩ -  

 . مؤدى ذلك.  كافةحق التقاضي مكفول للناس -٦٠٠

األصل خضوعها لرقابـة القـضاء وحظـر تحـصينها مـن هـذه              . األعمال والقرارات اإلدارية   -
 . هذا الحظر ال يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. االستثناء. الرقابة

 . ماهيته. اختصاصها. الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية -

اسـتثناؤها مـن األصـل      .  الـصحف والمجـالت    القرارات اإلدارية الصادرة في شـأن إصـدار        -
وجـوب قـصر هـذا االسـتثناء وحـصره فـي            . العام من إجازة طعن األفراد والهيئـات فيهـا        

الحدود التي ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتـراخيص إصـدار الـصحف والمجـالت بـالمنح                 
خيص أو المنع دون أن يشمل االستثناء ما عـدا ذلـك مـن قـرارات تـصدر فـي شـأن التـر                      

                   الصحفي من صدوره أثناء الممارسة الصحفية فيجـوز الطعـن عليهـا مـن ذوى الـشأن إلغـاء
  .ال عيب. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. وتعويضاً أمام الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية

  )٦٤٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/٣/٢٠٠٥ جلسة إداري ٢٩٤/٢٠٠٤الطعن (

  . اهيتهام. أعمال السيادة -٦٠١
  .ماهيتها ورقابة القضاء عليها. أعمال اإلدارة -

  )٦٤٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/٣/٢٠٠٥ جلسة إداري ٢٩٤/٢٠٠٤الطعن (

  . تعلقه بالنظام العام. اختصاص نوعي. اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية -٦٠٢
وجهـه المـدعى فـي دعـواه مـن          العبرة فيه بما ي   . تحديد االختصاص النوعي لكل جهة قضائية      -

 .الطلبات

اختصاصها بتـأمين عـودة األسـرى والمحتجـزين فـي أقـرب             . اللجنة الوطنية لشئون األسرى    -
. قراراتهـا فـي هـذا الخـصوص       . وقت والتعاون في ذلك مع الجهـات الحكوميـة المختـصة          

 .خضوعها لرقابة القضاء. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي

ضمن األسرى والمفقودين بكـشوف اللجنـة الوطنيـة لـشئون األسـرى             طلب الحكم بإدراج اسم      -
تعلقـه بقـرار إداري امتنعـت    . والحصول على البـصمة الوراثيـة لمـضاهاتها علـى الرفـات      

الحكـم بعـدم    . اختصاص الـدائرة اإلداريـة نوعيـاً بالفـصل فيـه          . الجهة اإلدارية عن إصداره   
مخالفـة للقـانون    . اص اللجنـة بنظـره    اختصاص المحكمة والئياً بنظره تأسيـساً علـى اختـص         

  . تمييزهتُوجب
  )٦٤٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/٤/٢٠٠٦ جلسة إداري ٧٩٥/٢٠٠٤الطعن (

  



  اإلداري

- ١٦٠ -  



  اإلداري

- ١٦١ -  

  دارياإل العقد -٤

 

  
 .العقد اإلداري -

 .ما ال يعد عقداً إدارياً -

 .االختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالعقود اإلدارية -

 . والعقد المدنيالعقد اإلداري -

 .تجديد العقد اإلداري -

 .تنفيذ العقد اإلداري -

 .تعديل العقد اإلداري -

 .تفسير العقد اإلداري -

 .اإلثراء بال سبب -

 .نطاق العقد -

  . فسخ العقد-
  . اإلكراه المبطل للعقد-
  . تأمين اإلدارة من التعاقد معها-

  -:أنواع من العقود اإلدارية
  .د اإلداري المبرم بطريق المناقصةعق ال-١  
  . عقد مقاولة األشغال العامة-٢  
  . عقد التوظيف-٣  
  . بالجيش عقد التطوع-٤  
 .نظرية فعل األمير  -

  



  اإلداري

- ١٦٢ -  



  اإلداري

- ١٦٣ -  

  دارياإل العقد

 -: بوجه عام-

الجزاءات المنصوص عليها فـي العقـد اإلداري والتـي تملـك اإلدارة توقيعهـا علـى المتعاقـد                    -٦٠٣
  .ما ال يشترط لتوقيعها.  وطبيعتهاهدفها. معها

  )٨٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٨٠ جلسة تجاري ١٧/١٩٧٨الطعن (
  )٨٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٨٠ جلسة تجاري ٣١/١٩٨٠الطعن و(
  )٨٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣١/١٢/١٩٨٠ جلسة تجاري ٨١/١٩٨٠الطعن و(

جـزاء  . ود اإلدارية االتفاق مقدماً على قدر التعـويض عنـد وقـوع الخطـأ المتوقـع               تضمين العق  -٦٠٤
  .إعمال حكمه بمجرد تحقق المخالفة. مالي من قبيل الغرامات

  )٢٨٨ مج القسم األول المجلد الثاني  ص ٢٠/٢/١٩٨٠ جلسة تجاري ٣١/١٩٧٩الطعن (

  .الهدف منها. الجزاءات التي توقعها اإلدارة على المتعاقد -٦٠٥
وسائله وأدلته التـي تتناسـب وطبيعـة الـروابط فـي القـانون              . إلثبات في المنازعات اإلدارية   ا -

 .علة ذلك. أهم هذه الدالالت. األوراق المكتوبة. العام

  )٢٨٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص ٩/٢/١٩٨٣ جلسة تجاري ١١١/١٩٨٢الطعن (

د اإلداريـة أو الـسماح بإبرامهـا أو تحـول           القرارات اإلدارية التي تستهدف التمهيد إلبرام العقـو        -٦٠٦
  .مدى جواز الطعن فيها باإللغاء. انفصالها عن العقود. دون إبرامها

  )٢٨٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص ٥/٦/١٩٨٥جلسة إداري  ٢٠٥/١٩٨٤الطعن (

علـة  . شروط غيـر مألوفـه واسـتثنائية      . تضمينه. خضوعه لنظام خاص  . ماهيته. العقد اإلداري  -٦٠٧
  .تأمين المرافق العامة. ذلك

. حق اإلدارة في توقيع الجزاءات المالية أثناء تنفيـذ العقـد إلخـالل الطـرف اآلخـر بالتزاماتـه                   -
امتنـاع توقيـع الجـزاء ولكـن ال يـسقط حقهـا فـي المطالبـة                 . أثـره . استنفاد العقد أغراضه  

 .بالتعويض عن األضرار التي لحقتها أثناء التنفيذ

  )٢٠٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٥/١٢/١٩٨٨جلسة  تجاري ١٩٣/١٩٨٨الطعن (

  . متى يعتبر العقد إدارياً -٦٠٨
  )٢٠٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٣/١/١٩٨٩جلسة تجاري  ١١٢/١٩٨٨الطعن (



  اإلداري

- ١٦٤ -  

انتهاء العقد اإلداري الزمني بحلول مدته ال يرتـب للمتعاقـد مـع اإلدارة الحـق فـي التعـويض                     -٦٠٩
  .علة ذلك. عنه

عدم سريان االمتـداد القـانوني الـوارد فـي قـانون إيجـار العقـارات        . ار أمالك الدولة عقد إيج  -
 .شرط ذلك. جائز. إخالء الحكومة العقار المؤجر بالطريق اإلداري عند انتهاء مدته. عليه

  )٢٠٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١/٥/١٩٨٩جلسة تجاري  ٣٤٦/١٩٨٨الطعن (

  .مناطه. العقد اإلداري -٦١٠
  )٣٤٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٧/٤/١٩٩٧جلسة إداري  ١٦٠/١٩٩٦، ٢٥٤/١٩٩٥ انعنالط(

  .مثال لعقد إداري. متى تعتبر عقوداً إدارية. العقود التي تبرمها اإلدارة مع األفراد -٦١١
  )٣٤٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٨/١٢/١٩٩٧جلسة إداري  ٤٣/١٩٩٧الطعن (

عـدم سـلب    . مـرده . ء الفسخ عند اإلخالل بااللتزامات الناشـئة عنـه        تضمين العقد اإلداري جزا    -٦١٢
الجـدل فـي تقـدير محكمـة        . ذلك لسلطة القضاء في تقـدير مالءمـة الفـسخ لخطـأ المتعاقـد             

  .مثال. موضوعي ال تقبل أثارته أمام محكمة التمييز. الموضوع لذلك
  )٣٤٩مجلد الخامس ص مج القسم الرابع ال١٨/٥/١٩٩٨جلسة إداري  ٨٥/١٩٩٧، ٧٩ انالطعن(

للقـضاء  . لإلدارة سلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معهـا إذا مـا قـصر فـي تنفيـذ التزامـه                   -٦١٣
  .مراقبة اإلدارة في مشروعية ذلك ومدي مالءمتها للتقصير المنسوب للمتعاقد

  )٣٤٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٤/٥/١٩٩٩جلسة إداري  ٢٥٨/١٩٩٨الطعن (

  .مثال. شروط اعتباره كذلك. العقد اإلداري -٦١٤
  )٣٥٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص١٩/١٢/١٩٩٩جلسة إداري  ٣٦٨/١٩٩٩الطعن (

  .مثال. أثر ذلك وما يترتب عليه. العقود اإلدارية لها طبيعة خاصة -٦١٥
  )٣٥٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٥/٣/٢٠٠٠جلسة إداري  ٤٣١/١٩٩٩الطعن (

جارة على التزامات الجهـة اإلداريـة الناشـئة عـن العقـد اإلداري متـى                سريان أحكام قانون الت    -٦١٦
  .أساس ذلك. اعتبر تجارياً بالنسبة للطرف اآلخر

  )٣٥٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٤/١٢/٢٠٠٠جلسة  إداري ٢٦٨/٢٠٠٠، ٢٤٤الطعنان (

قـد بوصـفه سـلطة      أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنويـا عامـاً يتعا         . شرطه. اعتبار العقد إدارياً   -٦١٧
عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفـق عـام وأن يتـسم بانتهـاج أسـلوب القـانون العـام فيمـا                      

  .يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة لروابط القانون الخاص
  )٤٢٥ مج القسم الخامس المجلد الثامن ص٢٦/٥/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥٨١/٢٠٠١الطعن (



  اإلداري

- ١٦٥ -  

يـة التعبيـر عـن اإلرادة فـي إبـرام العقـود إداريـة               جهة اإلدارة ال تستوي مع األفراد في حر        -٦١٨
  . أساس ذلك. كانت أو مدنية

اإلجراءات التي تتم بقرار من الـسلطة اإلداريـة المختـصة ولهـا خـصائص القـرار اإلداري                    -
إنفرادها في طبيعتها عن العقد مدنياً كـان أو إداريـاً وإن كانـت تـسهم فـي تكـوين                    . ومقوماته

 . للطعن باإللغاءخضوعها. العقد أو إتمامه

  )٤٢٦ مج القسم الخامس المجلد الثامن ص٢٩/١١/٢٠٠٤جلسة  إداري ٨٢/٢٠٠٤، ٩٢٥/٢٠٠٣الطعنان (

 علـى ال يكـون إال     .  المخصصة للمنفعة العامة بما فيهـا شـواطئ البحـار          الدولةاالنتفاع بأمالك    -٦١٩
ـ  الـواردة حكمـه الـشروط     ت و اإلداري يصطبغ بأركان العقد     الذيسبيل الترخيص    ه والقواعـد    في

 عقـود اإليجـار المعروفـة فـي          أحكـام  عدم سـريان  .  تنظم هذا النوع من االنتفاع     التيالقانونية  
ـ        التراخيص بإقامة ال   علىالقانون الخاص    . مـؤدى ذلـك   . رشاليهات والكبائن علـى شـواطئ البح

 وطبيعـة التـرخيص الـصادر       إليـه ومـا انتهـى     مثال لحكم ال مخالفـة فيـه للقـانون ويتفـق            
  .ينللطاعن
  )٧٦ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨جلسة  ريإدا ٨٨/٢٠٠٦الطعن (

أنهـا ال تكـون فـي       . أثـره .وضوح عبارة  العقد في داللتها على مـا قـصدته إرادة المتعاقـدين              -٦٢٠
  .علة ذلك. وجوب أخذ القاضي بمعناها الظاهر دون االنحراف عنه. حاجة إلى تفسير

ارية مقررة ضـماناً لتنفيـذ هـذه العقـود فـي المواعيـد المتفـق                غرامة التأخير في العقود اإلد     -
. لجهـة اإلدارة توقيعهـا مـن تلقـاء نفـسها دون التزامهـا بإثبـات حـصول الـضرر                   . عليها

أن لهـا تقـدير الظـروف التـي تحـيط تنفيـذ           : علة ذلك . اقتضائها هذه الغرامات منوط بتقديرها    
  .مثال. أثر ذلك. العقد وظروف المتعاقد

  )٨٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ١٨٩/٢٠٠٧الطعن (

  -:ما ال يعد عقداً إدارياً -

التعامـل فيهـا    . بل هي مـال خـاص للدولـة       . ليست مال عام  . القسائم الصناعية المملوكة للدولة    -٦٢١
القـرار  . العقـود التـي تبـرم بـشأنها ال تعتبـر عقـود إداريـة              . يخضع ألحكام القانون الخاص   

أي نـزاع يثـور بـشأن       . صادر من البلدية بسحبها من المخصص لـه ال يعـد قـراراً إداريـاً              ال
التخصص أو السحب ال يـدخل فـي اختـصاص الـدائرة اإلداريـة بـل تخـتص بـه الـدائرة                      

  .التجارية
  )٢٨٨القسم األول المجلد الثاني ص  ٢٧/١١/١٩٨٥ جلسة تجاري ٥٧/١٩٨٥الطعن (



  اإلداري

- ١٦٦ -  

. ال تعتبـر مـاالً عامـاً وإنمـا مـن أمـوال الدولـة الخاصـة        . ولةالقسائم الصناعية المملوكة للد  -٦٢٢
أن العقود التي تبرمها الدولـة بـشأنها ال تعـد عقـوداً إداريـة وال تعـد القـرارات                    : مؤدى ذلك 

  .الصادرة بشأنها أوامر إدارية لصدورها بشأن تنفيذ عقد
  )٢١١ص القسم الثالث المجلد الثالث ٢٩/٣/١٩٩٢ جلسة تجاري ٢٣٣/١٩٩٠الطعن (

عقود اإليجار التي تبرمها الجهـة اإلداريـة مـع الغيـر بالنـسبة ألمـالك                . ماهيته. العقد اإلداري  -٦٢٣
: أثـر ذلـك  . ال تعتبر مـن العقـود اإلداريـة ولـو اتخـذت صـورة تـرخيص              . الدولة الخاصة 

. علـة ذلـك   . القرارات التي تصدرها الجهة اإلداريـة بـشأنها ال تعـد بـدورها أوامـر إداريـة                
  .نفيذ عقد مدني وتفقد مقومات القرار اإلداريصدورها لت

  )٤٢٥ القسم الخامس المجلد الثامن ص٣/٢/٢٠٠٣ جلسة  مدني٢٥٧/٢٠٠٢الطعن (

  .متى يعتبر العقد إدارياً -٦٢٤
إدارة المناطق الحرة التـي يتقـرر إنـشاؤها قـد تتوالهـا وزارة التجـارة والـصناعة بنفـسها                     -

تـولي الجهـة    . هات المتخصـصة بالقطـاع الخـاص       المناطق المذكورة إلى الج    إسنادويجوز لها   
يحق لها اتخاذ كافـة اإلجـراءات التـي تكفـل حـسن إدارة تلـك                . األخيرة إدارة المنطقة الحرة   

المناطق وإبرام كافة العقود الالزمة مع المستثمرين الـراغبين فـي مباشـرة نـشاطهم بالمنطقـة                 
  .الحرة

ـ        إسناد - المنازعـات الناشـئة    . صة بالقطـاع الخـاص     إدارة المنطقة الحرة ألحد الجهـات المتخص
علـة  . انعقاد االختصاص بهـا للقـضاء العـادي دون الـدائرة اإلداريـة           . عن العقود التي تبرمها   

  .ذلك
  )١٩٢ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/٢/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٢٤٩/٢٠٠٧الطعن (

  -:االختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالعقود اإلدارية -

  .مناطه. القضاء اإلداري بالعقود اإلدارياختصاص  -٦٢٥
 مـن  ٢اختصاص الدائرة اإلدارية بالعقود اإلدارية ليس قاصـراً علـى العقـود الـواردة بالمـادة                 -

 .امتداده إلى كافة العقود اإلدارية بطبيعتها. ٢٠/٨١المرسوم بقانون 

  )٢٠٤ القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٣/١/١٩٨٩ جلسة  تجاري١٢٢/١٩٨٨الطعن (

. مناطـه . انعقـاد اختـصاصها بالنـسبة للعقـود       . تعلقه بالنظام العـام   . اختصاص الدائرة اإلدارية   -٦٢٦
  .أن يكون العقد إدارياً

  )٢٠٤ القسم الثالث المجلد الثالث ص٣١/١/١٩٩٣ جلسة  تجاري٤١/١٩٩٢الطعن (



  اإلداري

- ١٦٧ -  

ـ        . ماهيتهـا . المنازعات التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيهـا        -٦٢٧ ي ال اختـصاص لهـا بالفـصل ف
المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارية ممـا تخـتص الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة بواليـة                  

  .الفصل فيها وحدها
  )٣٥٠ القسم الرابع المجلد الخامس ص١٩/١٢/١٩٩٩ جلسة  إداري٣٦٨/١٩٩٩الطعن (

. إداريـة ال ينعقد بالنـسبة للعقـود مـا لـم تكـن             . يتعلق بالنظام العام  . اختصاص الدائرة اإلدارية   -٦٢٨
  .ال يكفي العتبار العقد كذلك أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً

  )٣٥٠ القسم الرابع المجلد الخامس ص٤/١٢/٢٠٠٠ جلسة  إداري٤١٢/٢٠٠٠الطعن (

  .قصره على العقود اإلدارية. اختصاص الدائرة اإلدارية بالنسبة للعقود -٦٢٩
ـ      . ماهيته. العقد اإلداري  - ات اإلداريـة مـع الغيـر عـن أمـالك           عقود اإليجار التي تبرمهـا الجه

ال يغيـر منـه اشـتمالها علـى شـروط           . ال تعتبر من قبيـل العقـود اإلداريـة        . الدولة الخاصة 
  .جوهرية غير مألوفة في اإليجار العادي

العقود التـي تبرمهـا الدولـة بـشأنها ال تعـد مـن              . من أموال الدولة الخاصة   . القسائم الصناعية  -
عدم اختصاص الدائرة اإلداريـة بنظـر المنازعـات التـي تثـور             :  ذلك أثر. قبيل العقود اإلدارية  

  .بشأنها
  )٤٢٤ القسم الخامس المجلد الثامن ص١٨/٣/٢٠٠٢جلسة  مدني ١٤٧/٢٠٠١الطعن (

تـضمنه مـن روابـط هـي مـن          تاختصاصه بالعقود اإلداريـة مرجعـه مـا         . القضاء اإلداري  -٦٣٠
  . مجاالت القانون العام

مـاال يعـد عقـداً إداريـاً ال         . مقتضى ذلـك  . ة ليست كلها عقوداً إدارية    العقود التي تبرمها اإلدار    -
  . يخضع الختصاص القضاء اإلداري

تختص وحدها بنظر المنازعات التي تنـشأ بـين الجهـات اإلداريـة والمتعاقـد               . الدائرة اإلدارية  -
تعـداد تلـك   .  عقـد إداري آخـر  وأياآلخر في عقـود االلتـزام واألشـغال العامـة والتوريـد         

 لـيس علـى سـبيل الحـصر       ١٩٨١ لـسنة    ٢٠لمسائل في المادة الثانية من المرسـوم بقـانون          ا
  . وإنما على سبيل المثال

أن يكون أحد طرفيـه شخـصاً معنويـاً عامـاً يتعاقـد بوصـفة             . شرطه. اعتبار العقد عقداً إدارياً    -
انتهـاج  سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقـصد تـسييره أو تنظيمـه وأن يتـسم ب                  

  . أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية
 إداريـة أو  اًإعطاء العقود التي تبرمها جهة اإلدارة وصفها القـانوني الـصحيح باعتبارهـا عقـود        -

  .مناطه. مدنية
  )٤٢٧ القسم الخامس المجلد الثامن ص٢/٣/٢٠٠٥جلسة  إداري ٧٦٩/٢٠٠٢، ٧٦٨ن ناالطع(



  اإلداري

- ١٦٨ -  

ائرة اإلدارية بنظر المنازعات الناشئة بين الجهـة اإلداريـة والمتعاقـد اآلخـر فـي                اختصاص الد  -٦٣١
  . لها والية القضاء الكامل. عموم العقود اإلدارية

عقـد إداري يتـولي بمقتـضاه الموظـف تحـت إشـراف جهـة اإلدارة القيـام                  : عقد التوظـف   -
فـي مركـز تعاقـدي      بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقـوق ويكـون             

مخالفـة الحكـم    . والئحي وتنبسط على هـذا العقـد رقابـة القـضاء اإلداري إلغـاء وتعويـضاً               
مخالفـة  . المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختـصاص المحكمـة والئيـاً بنظـر الـدعوى               

  .للقانون توجب تمييزه
  )١٣٠ ص ١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٩/٢/٢٠١٠ إداري جلسة ٣٦٥/٢٠٠٧الطعن (

االلتحاق بـالجيش يكـون عـن طريـق الخدمـة العـسكرية أو التطـوع أو التعيـين بالـشروط                     -٦٣٢
  .واألوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية

ش وفقـاً ألنظمتـه   يالمتطوع هو كل كويتي اتخذ من الجندية مسلكاً له ووقـع عقـد تطـوع بـالج           -
  .وقوانينه

  .ته ماهي.عقد تطوع الكويتي -
 ٣٢تـسري علـيهم أحكـام القـانون رقـم           . تعيين الكويتيين المتطوعين يكون عن طريق التعاقد       -

 واألحكام الواردة بصيغ العقود الصادرة وفق قـرار وزيـر الـدفاع الـساري وقـت                 ١٩٦٧لسنة  
  . أساس ذلك. التطوع

ـ             - د اآلخـر فـي     اختصاص الدائرة اإلدارية بنظر المنازعات الناشئة بين الجهـة اإلداريـة والمتعاق
  .لها والية القضاء الكامل. عموم العقود اإلدارية

عقـد إداري يتـولي بمقتـضاه الموظـف تحـت إشـراف جهـة اإلدارة القيـام                  : عقد التوظـف   -
بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقـوق ويكـون فـي مركـز تعاقـدي                  

مخالفـة الحكـم    . لغـاء وتعويـضاً   والئحي وتنبسط على هـذا العقـد رقابـة القـضاء اإلداري إ            
مخالفـة  . المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختـصاص المحكمـة والئيـاً بنظـر الـدعوى               

 .للقانون توجب تمييزه

  )١٣٠ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٩/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٦٥/٢٠٠٧الطعن (

  -:العقد اإلداري والعقد المدني -

  .ماهيته. الفرق بينهما. العقد اإلداري والعقد المدني -٦٣٣
  )٤٢٥ القسم الخامس المجلد الثامن ص١٤/١٠/٢٠٠٢جلسة  إداري ٦١/٢٠٠١الطعن (



  اإلداري

- ١٦٩ -  

خضوعها لنظام قانوني خاص يختلف عـن النظـام الـذي تخـضع لـه العقـود                 . العقود اإلدارية  -٦٣٤
ما يمثله كل طرف من طرفي العقـد اإلداري مـن مـصالح غيـر متعادلـة إذ                  . علة ذلك . المدنية
 :مـؤدى ذلـك   . اإلدارة تحقيق المصلحة العامة بينما ينشد المتعاقد معهـا صـالحه الخـاص            تنشد  

    من عقودهـا اإلداريـة مـع األفـراد أو األشـخاص المعنويـة الخاصـة                حق اإلدارة في أن تض
 تـأمين المرافـق العامـة       :حكمـة ذلـك   . جزاءات مالية غير مألوفة في عقود القـانون الخـاص         

حترام المتعاقد معهـا لـشروط العقـد وبـذل العنايـة والدقـة فـي                وضمان حسن سيرها وكفالة ا    
عـدم  . أثـره . أبـرم مـن أجـل القيـام بهـا          استنفاد العقد ألغراضه بانتهاء األعمال التي     . تنفيذه

جواز استخدام اإلدارة تلك السلطات االستثنائية أو توقيـع جـزاءات ماليـة علـى المتعاقـد معهـا        
  .نفيذ العقدبدعوى إخالله بالتزاماته أثناء ت

تقدير اإلدارة للظروف التي تحـيط بتنفيـذ العقـد وظـروف المتعاقـد وإعفائـه مـن مـسئولية                     -
 .براءة المتعاقد من كل مسئولية. أثره. التأخير

  )٤٢٦ القسم الخامس المجلد الثامن ص٢٦/١/٢٠٠٤جلسة  إداري ٢٢٨/٢٠٠٣الطعن (

النظـام الـذي تخـضع لـه العقـود          خضوعها لنظام قانوني خاص يميزها عـن        . ود اإلدارية قالع -٦٣٥
  .مثال.أثر ذلك وما يترتب عليه.المدنية

حق الجهة اإلدارية في تضمين تلك العقود شـروطاً اسـتثنائية وجـزاءات ماليـة غيـر مألوفـة                    -
اسـتنفاد العقـد أغراضـه      . وجود عقد قائم يجـري تنفيـذه      : شرط ذلك . في عقود القانون الخاص   

امتنـاع توقيـع الجـزاءات الماليـة المـشار          . أثره.  القيام بها  وانتهاء األعمال التي أبرم من أجل     
 .إليها

  )٤٢٧ القسم الخامس المجلد الثامن ص٢٧/٦/٢٠٠٦جلسة  إداري ٥٠٦/٢٠٠١الطعن (

  -: تجديد العقد اإلداري-

موافقـة طرفيـه والرجـوع إلـى النـصوص الخاصـة بـه دون               . مناطـه . تجديد العقد اإلداري   -٦٣٦
  . القانون المدنياألحكام العامة الواردة في

تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخالص تجديـد العقـود وتفـسيرها والمـستندات والـشروط                 -
  .شرطه. وال رقابة عليها في ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. المختلف عليها

  )٤٢٥ القسم الخامس المجلد الثامن ص١٤/١٠/٢٠٠٢جلسة  إداري ٦١/٢٠٠١الطعن (

 والمنشآت التي أقيمت على أمـالك الدولـة الـصادرة بـالقرار رقـم               الالئحة الخاصة بالتراخيص   -٦٣٧
 من وزيـر الماليـة تـضمنت تعـديالً لـشروط التـرخيص والعقـود الخاصـة                  ٢٠٠١لسنة  ٥٦



  اإلداري

- ١٧٠ -  

بالمباني والمنشآت التي أقيمت على أمالك الدولة الخاصـة العقاريـة والمـشمولة بقـرار مجلـس                 
ص والعقـود التـي انتهـت بنظـام تـرخيص           هي التراخي . ٢٠٠١سادساً لسنة   /٥٩٢الوزراء رقم   

مـدة التعاقـد لهـذه التـراخيص أو العقـود المبرمـة             . أو عقد الستغالل قطعة أرض إلقامة عقار      
بين وزارة المالية والمستثمرين هي عشر سنوات من نهايـة مـدتها األصـلية أيـاً كانـت المـدة                    

ي برغبتـه فـي التجديـد قبـل         يجب على المستثمر التقدم بطلـب كتـاب       . المتفق عليها عند التجديد   
عقارات المستثمرين التي انتهـت عقودهـا أو تراخيـصها قبـل إصـدار              . انقضاء مدة العقد بسنة   

عليهم التقدم بطلب التجديـد خـالل ثالثـة شـهور مـن تـاريخ نـشرها بالجريـدة                   . تلك الالئحة 
زامـات  في حالة موافقة وزارة الماليـة علـى التجديـد يبـرم عقـد وفـق شـروط والت        . الرسمية

تـؤول  . في حالة عدم موافقة المـستثمر علـى تجديـد العقـد والتـرخيص             . وقيمة إيجارية جديدة  
  .مثال. المباني والمنشآت للدولة مستحقة اإلزالة

  )٤٤٩ المستحدث اإلصدار السادس ص٣٠/٦/٢٠٠٩جلسة  إداري ٣١٧/٢٠٠٧الطعن (

  -: تنفيذ العقد اإلداري-

تميزهـا  . حـسن النيـة   يذها بطريقة تتفـق مـع مـا يوجبـه           وجوب أن يكون تنف   . العقود اإلدارية  -٦٣٨
تغليـب وجـه المـصلحة      . بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يـستهدف العقـد تـسييره           

لجهـة اإلدارة توقيـع الغرامـات المنـصوص         . مؤدى ذلـك  . العامة على مصلحة األفراد الخاصة    
ل الـضرر باعتبارهـا القوامـة علـى         عليها في العقد من تلقاء نفسها دون التزامها بإثبات حـصو          

حسن سير المرفق والقائمة على تنفيذ شروط العقد ولهـا إعفـاء المتعاقـد مـن تلـك الجـزاءات                    
ويبرأ المتعاقد مـن كـل مـسئولية إذا كانـت جهـة اإلدارة              . كلها أو بعضها إذا قدرت محالً لذلك      

  .قوة قاهرةهي التي تسببت في التأخير في تنفيذ االلتزام أو رجوع ذلك إلى 
  )٤٢٥ القسم الخامس المجلد الثامن ص٣٠/٦/٢٠٠٣جلسة  إداري ٤٦٢/٢٠٠٢الطعن (

أن يقـع ظـرف طـارئ       . شـرطه . إعمال نظرية الظروف الطارئة في شأن تنفيذ العقـد اإلداري          -٦٣٩
خالل التنفيذ وأن يكون هذا الظرف خارجـاً عـن إرادة المتعاقـدين وأال يكـون متوقعـاً بالنـسبة             

  .  إلى اختالل اقتصاديات العقد اختالالً جسيماًلهما وأن يؤدي
. واقـع لمحكمـة الموضـوع     . استخالص مدى توافر شروط إعمال نظريـة الظـروف الطارئـة           -

  .شرطه
  )٤٢٥ القسم الخامس المجلد الثامن ص١٠/١١/٢٠٠٣جلسة  إداري ٨٣٤/٢٠٠٢الطعن (
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 لجهـة اإلدارة لتأمينهـا      ضـمان . غايتـه .  من المتعاقد معهـا    التأمين الذي تستأديه الجهة اإلدارية     -٦٤٠
ة ءفيـذ العقـد اإلداري وضـماناً لمـال    تصدر من هذا المتعاقـد حـين يباشـر تن       من األخطاء التي  

لجهـة اإلدارة   . المتعاقد عند مواجهة المسئوليات المترتبـة علـى إخاللـه بتنفيـذ أحكـام العقـد               
ـ               ا مـا أصـابها مـن       مصادرة التأمين في حالة إخالل المتعاقـد معهـا بالتزاماتـه ويخـصم منه

  .ضرر
  )٤٢٦ القسم الخامس المجلد الثامن ص٢٩/٣/٢٠٠٤جلسة  إداري ١٦١/٢٠٠٣الطعن (

أنهـا ال تكـون فـي       . أثـره .وضوح عبارة  العقد في داللتها على مـا قـصدته إرادة المتعاقـدين              -٦٤١
  .علة ذلك. وجوب أخذ القاضي بمعناها الظاهر دون االنحراف عنه. حاجة إلى تفسير

ير في العقود اإلدارية مقررة ضـماناً لتنفيـذ هـذه العقـود فـي المواعيـد المتفـق                   غرامة التأخ  -
. لجهـة اإلدارة توقيعهـا مـن تلقـاء نفـسها دون التزامهـا بإثبـات حـصول الـضرر                   . عليها

أن لهـا تقـدير الظـروف التـي تحـيط تنفيـذ           : علة ذلك . اقتضائها هذه الغرامات منوط بتقديرها    
  .مثال. لكأثر ذ. العقد وظروف المتعاقد

  )٨٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ١٨٩/٢٠٠٧الطعن (

إذا كانـت   . وجـوب أخـذ القاضـي بهـا       . عبارات النص القانوني المنطبق على واقعات الدعوى       -٦٤٢
حتـى ال يـستحدث حكمـاً       . علـة ذلـك   . عدم جواز أخذه بما يخالفها أو يقيـدها       . واضحة الداللة 
  .ارع عن طريق التأويلمغايراً لمراد الش

أخذ الحكم في تحديد مفهوم المرتب عند حساب مكافأة نهايـة الخدمـة بالنـسبة لـضابط الـصف                    -
واألفراد والخفراء بقوة الشرطة مـن غيـر الكـويتيين المقيـدين بموجـب عقـد التطـوع بأنـه                    

  .علة ذلك. ال عيب. الراتب األساسي مضافاً إليه العالوات الدورية المستحقة
 ١٩٦٨ لـسنة    ٢٣ مـن القـانون      ٤٣بأنه يأخذ في تحديد نطاق هذا الراتب بـنص المـادة            القول   -

بشأن نظام قوة الشرطة عند قيام العالقة الوظيفية فقط وعنـد انفـصام هـذه العالقـة يأخـذ فـي                     
 . علة ذلك. عدم جوازه.  من قانون الشرطة١٠٧تحديد هذا النطاق بما نصت عليه المادة 

أن حـسابها علـى النحـو الـوارد بـه           . مؤدي ذلـك  . ثر من آثار تنفيذ العقد    ا. المطالبة بالمكافأة  -
  .إنما تعتبر تنفيذاً له وأثراً من آثاره. وفي حدود ما هو المقصود بالراتب

اعتبارها جزء من الراتـب وإضـافتها إليـه عنـد احتـساب مكافـأة نهايـة                 . العالوة االجتماعية  -
 .قدالنص على ذلك صراحة في الع. شرطه. الخدمة

 .أال يتعارض مع نص في القانون. شرطه. التحدي بوجود عرف -

ال . استدعاء قوانين أخرى تنظم أوضاع فئـات مختلفـة والمراكـز القانونيـة بـدعوى المـساواة                 -
  .أن المساواة ال تكون إال بين أصحاب المراكز المتماثلة. علة بذلك. محل له
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لـس التعـاون لـدول الخلـيج العربـي علـى           النص في االتفاقية االقتصادية الموحدة بين دول مج        -
دعـوة هـذه الـدول إلصـدار التـشريعات          . مقـصوده . وجوب المساواة بين مواطني هذه الدول     
  .الالزمة لتعديل نصوصها داخل كل دولة

  )١٨٤ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٥/٦/٢٠١١ جلسة اريإد ١١٦/٢٠٠٨الطعن (

هـو ترديـد للقاعـدة      .  الناشـئة عنـه    تل بااللتزاما تضمين العقد اإلداري جزاء الفسخ عن اإلخال       -٦٤٣
. العامة في الفسخ التي بموجبها يقع هذا اإلجراء لعـدم تنفيـذ أحـد الطـرفين اللتزامـه العقـدي                   

تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الطرف المقـصر فـي العقـد أو نفـي                   
  .علة ذلك. مة الموضوعلمحك. التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد اللتزامه

الخطأ العقدي يعني إخالل المتعاقد مع الجهة اإلدارية بالتزاماتـه التـي ترتبهـا عليـه نـصوص                   -
أنهـا قـدرت باعتبارهـا قوامـة علـى المرفـق        : مفـاده . تحديد اإلدارة موعداً لتنفيذ العقد    . العقد

  .العام أن يتم التنفيذ في هذا الموعد وبحسن نية بين طرفيه
  )٨٠ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١١/٥/٢٠١١جلسة  اريإد ٣٢٦/٢٠٠٧الطعن (

  -: تعديل العقد اإلداري-

لجهة اإلدارة تعديل العقد اإلداري بإرادتها المنفردة دون النص علـى ذلـك فـي العقـد أو موافقـة         -٦٤٤
  .الطرف اآلخر

  )٢٠٤ القسم الثاني المجلد الثالث ص٢/١/١٩٨٩جلسة  إداري ٦٠/١٩٨٨الطعن (

خضوع العقود السارية فـي تـاريخ العمـل بـه للتعـديل             . ٢/٨١ر مجلس الخدمة المدنية رقم      قرا -٦٤٥
  .علة ذلك. الوارد به ولو لم ينص عليه في العقد المحدد

  )٢٠٤ القسم الثاني المجلد الثالث ص٢/١/١٩٨٩جلسة  إداري ٦٠/١٩٨٨الطعن (

تها إرادتهمـا الحـرة فـي حـدود         حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التـي أنـشأ           -٦٤٦
  .القانون وقواعد النظام العام

  )٣٣٣ القسم الرابع المجلد الخامس ص٦/٣/٢٠٠٠جلسة  إداري ٢٤٧/١٩٩٩الطعن (

جهة اإلدارة لها حق تعديل العقد بإرادتها المنفردة دون مـا حاجـة لموافقـة الطـرف اآلخـر أو                      -٦٤٧
ال . مرفـق أو المـصلحة العامـة ذلـك    النص على هذا التعديل في العقد متـى اقتـضت حاجـة ال     
  .حاجة للنص على حقها هذا بالعقد أو موافقة الطرف اآلخر

  )٣٣٣ القسم الرابع المجلد الخامس ص٦/١١/٢٠٠٠جلسة  إداري ٥٦٥/١٩٩٩الطعن (
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ال يجوز أليهما أن يـستقل بنقـضه أو تعـديل أحكامـه أو اإلعفـاء مـن       . العقد شريعة المتعاقدين  -٦٤٨
  .ما يسمح به االتفاق أو يقضي به القانونآثاره إال في حدود 

  )٣٣٣ القسم الرابع المجلد الخامس ص١٩/٢/٢٠٠٠جلسة  إداري ٥٥٦/١٩٩٩الطعن (

  -: تفسير العقد اإلداري-

لجهة اإلدارة سلطة توقيـع الجـزاءات العقديـة علـى المتعاقـد معهـا إذا تقـاعس عـن تنفيـذ                       -٦٤٩
للقـضاء اإلداري بـسط رقابتـه علـى         . لتأخير فيـه  التزاماته سواء بامتناعه كلية عن التنفيذ أو با       

ال تقف هـذه الرقابـة عنـد حـد التأكـد مـن              . الجهة اإلدارية في استعمالها السلطة المشار إليها      
متـه للتقـصير     بعـض األحـوال إلـى مراقبـة مـدى مالء           امتدادها في . مدى مشروعية الجزاء  

  . المنسوب إلى المتعاقد معها
ي الوضوح الحد الـذي يزيـل عنهـا كـل لـبس أو غمـوض فـي                  عدم بلوغها ف  . عبارات العقد  -

ـ     . داللتها على المعنى المقـصود منهـا        تفـسيره عـن النيـة المـشتركة         دوجـوب البحـث عن
 لعباراته مع االسـتهداء فـي ذلـك بطبيعـة التعامـل             دون الوقوف عند المعنى الحرفي    للمتعاقدين  

للمحكمـة االسـتئناس    . مـن أمانـة وثقـة     والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين         
 النيـة المـشتركة     تقـصي بهذه القاعدة الواردة في القانون المدني بالنسبة للعقـود اإلداريـة فـي              

  .وال تعارض في تطبيقها. للمتعاقدين
  )١٤٨ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٠/٢/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٠٩١/٢٠٠٥الطعن (

م الواقـع فـي الـدعوى ولهـا تفـسير العقـود والـشروط               لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفه     -٦٥٠
المختلف عليها وسائر المحررات المقدمة إليها واسـتخالص مـا تـراه أوفـى بمقـصود عاقـديها              
مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحملـه عبـارات المحـرر وال تتـضمن تحريفـاً                   

  .لها
  )٢٣ ص٣ ج٣٨اء والقانون س مجلة القض٢٦/١٠/٢٠١٠جلسة  إداري ١٩٧/٢٠٠٧الطعن (

أنهـا ال تكـون فـي       . أثـره .وضوح عبارة  العقد في داللتها على مـا قـصدته إرادة المتعاقـدين              -٦٥١
  .علة ذلك. وجوب أخذ القاضي بمعناها الظاهر دون االنحراف عنه. حاجة إلى تفسير

لمتفـق  غرامة التأخير في العقود اإلدارية مقررة ضـماناً لتنفيـذ هـذه العقـود فـي المواعيـد ا                   -
. لجهـة اإلدارة توقيعهـا مـن تلقـاء نفـسها دون التزامهـا بإثبـات حـصول الـضرر                   . عليها

أن لهـا تقـدير الظـروف التـي تحـيط تنفيـذ           : علة ذلك . اقتضائها هذه الغرامات منوط بتقديرها    
  .مثال. أثر ذلك. العقد وظروف المتعاقد

  )٨٨ ص٢ ج٣٨ن س مجلة القضاء والقانو٢٧/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ١٨٩/٢٠٠٧الطعن (
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عدم االعتداد بما تعنيه عبارة معينـة فـي العقـد أو التـصرف القـانوني أو سـائر المحـررات                      -٦٥٢
: علـة ذلـك   . وجـوب األخـذ بمـا تفيـده العبـارات بأكملهـا           . بمعزل عن غيرها من العبارات    

  .باعتبارها وحدة مترابطة متماسكة توصالً للتعرف على حقيقة المقصود منها
  )١٢٨ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠داري جلسة  إ١٧٤/٢٠٠٨الطعن (

هـو قـانون خـاص بهمـا وإن         . ويعتبر بالنسبة لعاقديه بمثابـة القـانون      . العقد شريعة المتعاقدين   -٦٥٣
كان منشأه االتفاق وتكون أحكامه هي المرجع في تحديـد حقـوق والتزامـات كـل طـرف قبـل                    

  .اآلخر
لعالقـة التـي تـربط بـين طرفـي الخـصومة ولهـا              لمحكمة الموضوع التعرف على حقيقـة ا       -

استظهار مدلول االتفاقات وفهم الواقع فـي الـدعوى دون رقابـة عليهـا مادامـت قـد أقامـت                    
 .ولها األخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه أو إطراحه جانباً. قضاءها على أسباب سائغة

  )٢٥ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٣٨/٢٠٠٧الطعن (
  

  -:اإلثراء بال سبب -

  .ال مجال لدعوى اإلثراء بال سبب. أثره. قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة -٦٥٤
  )١٨٤ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٥/٦/٢٠١١ جلسة اريإد ١١٦/٢٠٠٨الطعن (

عـدم قيامهـا إذا كانـت العالقـة بـين الطـاعن والـوزارة المطعـون                 . دعوى اإلثراء بال سبب    -٦٥٥
عـدم  . مـؤدي ذلـك   .  عالقة تعاقدية تحكمها نصوص العقود وقانون تنظيم قـوة الـشرطة           ضدها

  .ال عيب. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. انطباق أحكام التقادم الثالثي في شأن هذه الحقوق
  )٢١٦ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ١٤/٢٠٠٩، ١٠ انالطعن(
  

  -: نطاق العقد-

اشـتماله أيـضا    .  العقد ال يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه علـى وجـه التخـصيص               نطاق -٦٥٦
مثال بشأن التزام المبعوث برد نفقـات البعثـة فـي حـال رفـضه               . على ما يعتبر من مستلزماته    

  .العمل لدى الجهة التي بعثته وتحملت النفقات
  )٣٢٩لد الخامس ص القسم الرابع المج٢٧/١١/٢٠٠٠جلسة  إداري ١٤٥/١٩٩٩الطعن (
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  -: فسخ العقد-

هـو ترديـد للقاعـدة      .  الناشـئة عنـه    تتضمين العقد اإلداري جزاء الفسخ عن اإلخالل بااللتزاما        -٦٥٧
. العامة في الفسخ التي بموجبها يقع هذا اإلجراء لعـدم تنفيـذ أحـد الطـرفين اللتزامـه العقـدي                   

طرف المقـصر فـي العقـد أو نفـي          تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد ال         
  .علة ذلك. لمحكمة الموضوع. التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد اللتزامه

الخطأ العقدي يعني إخالل المتعاقد مع الجهة اإلدارية بالتزاماتـه التـي ترتبهـا عليـه نـصوص                   -
رفـق  أنهـا قـدرت باعتبارهـا قوامـة علـى الم      : مفـاده . تحديد اإلدارة موعداً لتنفيذ العقد    . العقد

  .العام أن يتم التنفيذ في هذا الموعد وبحسن نية بين طرفيه
  )٨٠ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١١/٥/٢٠١١جلسة  اريإد ٣٢٦/٢٠٠٧الطعن (
  

  -:راه المبطل للعقدك اإل-

اإلكراه المبطل للرضاء ال يتحقق إال بتهديد المتعاقـد المكـره بخطـر جـسيم محـدق بنفـسه أو                     -٦٥٨
  .وسائل ضغط أخرى ال قبل له باحتمالها أو التخلص منهابماله أو باستعمال 

إثارة الطاعنة تعرض ممثلها لوسائل ضغط دفعته إلى التوقيـع علـى المخالـصة محـل النـزاع                   -
ال . ليتوقى تهديد الجهة اإلدارية بعدم الوفاء بالمستحقات التـي تـضمنتها شـهادة الـدفع النهائيـة                

ـ   . يعد إكراهاً يرتب بطالن التصرف     إمكـان الـتخلص منهـا بالمطالبـة القـضائية          : كعلـة ذل
  .مثال. بالمستحقات كاملة مع التعويض إن كان له مقتضى

  )٢٩٦ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٤٢٤/٢٠٠٥الطعن (
  

  -: تأمين اإلدارة من التعاقد معها-

ـ .  من المتعاقد معهـا    اإلداريةالتأمين الذي تستأديه الجهة      -٦٥٩  لجهـة اإلدارة لتأمينهـا      ضـمان . هغايت
ة ءفيـذ العقـد اإلداري وضـماناً لمـال    تصدر من هذا المتعاقـد حـين يباشـر تن       من األخطاء التي  

لجهـة اإلدارة   . المتعاقد عند مواجهة المسئوليات المترتبـة علـى إخاللـه بتنفيـذ أحكـام العقـد               
منهـا مـا أصـابها مـن        مصادرة التأمين في حالة إخالل المتعاقـد معهـا بالتزاماتـه ويخـصم              

  .ضرر
  )٧٣القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٩/٣/٢٠٠٤جلسة إداري  ٦١/٢٠٠٣الطعن (
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  -: أنواع من العقود اإلدارية-

  : العقد اإلداري المبرم بطريق المناقصة-١

  .توقيع طرفيه. شرط انعقاده. العقد اإلداري المبرم بطريق المناقصة العامة -٦٦٠
  )٢٨٨ القسم األول المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٥ جلسة تجاري ٢٠٥/١٩٨٤الطعن (

مـا  . الرابطـة العقديـة فيـه     . كيفيـة انعقـاده   . العقد اإلداري الذي يبرم بطريق المناقصة العامـة        -٦٦١
  .علة ذلك. خروج المباحثات والمفاوضات التمهيدية عن تلك الرابطة. الذي يحددها

يذها عـن نـسق تنفيـذها فـي العقـود           اختالف تنف . االلتزامات التعاقدية في عقود القانون الخاص      -
أن العقود اإلدارية تـستهدف أساسـاً المـصلحة العامـة وتتـضمن جـزاءات          : علة ذلك . اإلدارية

 .مالية تتالءم وطبيعتها لتحقيق احتياجات المرافق العامة

التحدي بنظرية الظروف الطارئة كمبرر لالمتناع عـن تنفيـذ االلتزامـات الناشـئة عـن العقـد                   -
 .ما دام ممكناً وطالما لم يتحول إلى قوة قاهرة. ير جائزغ. اإلداري

  )٢٠٤ القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٨/١/١٩٩٠جلسة  تجاري ٢٣٥/١٩٨٩الطعن (
  

  -: عقد مقاولة األشغال العامة-٢

  .أثره. فرض اإلدارة على مقاول األشغال العامة اختيار مواد معينة -٦٦٢
  )٢٠٣لقسم الثاني المجلد الثالث ص ا٢٨/١/١٩٨٧جلسة  تجاري ١١٩/١٩٨٦الطعن (
  

  -: عقد التوظيف-٣

قبوله للعقـد المبـرم مـع اإلدارة مجـرد خـضوع ألحكامـه              . تنظيمية. عالقة الموظف بالحكومة   -٦٦٣
  . التنظيمية

 .تعيين غير الكويتيين يكون بصفة مؤقتة بطريق التعاقد. بقرار أو بعقد. تعيين الكويتيين -

  )٢٠٣ القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٨/٢/١٩٨٧جلسة   تجاري١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣الطعن (

قواعـد آمـره ال يجـوز       . القواعد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية بشأن التعيين بعقـود مؤقتـة            -٦٦٤
  .الخروج عليها أو اإلتفاق على ما يخالفها

عقد إداري الجانـب التنظيمـي فيـه هـو قواعـد وأحكـام التعـين                . عقد استخدام الموظف العام    -
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قبـول  . جعل الموظف فـي مركـز تنظيمـي تحكمـه القـوانين واللـوائح             . مؤدى ذلك . قتالمؤ
 .أثر ذلك. مركزه للتغيير والتعديل دون االحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

. أثـر ذلـك   . افتراض علـم الكافـة بهـا      . القوانين واللوائح التي تم التعاقد مع الموظفين في ظلها         -
 .ماندماجها في عقود تعيينه

حقهـا فـي    : مقتـضاها . سلطة اإلدارة في تعديل العقد هو الطـابع الرئيـسي للعقـود اإلداريـة              -
تعديل العقد أثناء تنفيذه كلما اقتـضت حاجـة المرفـق أو المـصلحة العامـة ذلـك دون حاجـة                     

تـضمن قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة          : مثال. للنص على ذلك بالعقد أو موافقة الطرف اآلخر       
صـيرورة  . أثـره . ل بعض عقود التعيين على مقتضى أحكامـه عنـد تجديـدها            نصاً بتعدي  ٢/٨١

 . العالقة العقدية محكومة بالنص المعدل عند التجديد ولو لم يدرج النص بالعقد المحدد فعالً

  )٢٠٣ القسم الثاني المجلد الثالث ص١١/١/١٩٨٧جلسة  تجاري ١٩٦/١٩٨٧الطعن (
  )٢٠٣ القسم الثاني المجلد الثالث ص١٣/٦/١٩٨٨جلسة  تجاري ٣١٢/١٩٨٧الطعن و(
  )٢٠٣ القسم الثاني المجلد الثالث ص٤/٧/١٩٨٨جلسة  إداري ٢٩٨/١٩٨٧الطعن و(

ال تدخل في نطاق قضاء اإللغـاء بـل فـي نطـاق             . المنازعة في شأنه  . القرار المنفذ للعقد إداري    -٦٦٥
  .القضاء الكامل

أحكامهـا هـي األصـل فـي تحديـد          . نالعقود المبرمة ما بين اإلدارة والموظفين غير الكـويتيي         -
حـق  . مراكزهم مع سريان القواعد القانونية والالئحية عليها فيمـا لـم يـرد بـشأن نـص فيهـا                  

 .مثال. اإلدارة في تعديلها باعتبارها عقوداً إدارية

  )٢٠٣ القسم الثاني المجلد الثالث ص١٤/٢/١٩٨٨جلسة  تجاري ١٥٧/١٩٨٧الطعن (

خضوعهم لما يـسنه مجلـس الخدمـة المدنيـة مـن أحكـام              .  مؤقتة موظفو الدولة المعينون بعقود    -٦٦٦
  .دون االحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

  )٢٠٤ القسم الثاني المجلد الثالث ص١٢/١/١٩٨٩جلسة  إداري ٦٠/١٩٨٨الطعن (

. يـتم باتفـاق اإلدارة وأحـد األفـراد بقـصد إحـداث اثـر قـانوني                . عقد إداري . عقد التوظيف  -٦٦٧
  .ماهيته
  )٢١١ القسم الثالث المجلد الثالث ص١٣/١٢/١٩٩٣جلسة  تجاري ١٣٩/١٩٩٣طعن ال(

سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهـة اإلداريـة الناشـئة عـن العقـد اإلداري متـى                    -٦٦٨
  .اعتبر تجارياً بالنسبة للطرف اآلخر

  )٢١١ القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٦/٦/١٩٩٤جلسة  تجاري ٥٠/١٩٩٤الطعن (
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من سلطة مجلـس الخدمـة المدنيـة بنـاء          . ن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد       س -٦٦٩
هـذه األحكـام والقواعـد تعتبـر آمـرة وملزمـة لجميـع              : أثر ذلـك  . على تفويض من القانون   

عقـود اسـتخدام المـوظفين العمـوميين تنـدرج فـي مـدار              . أساس ذلك . الجهات المخاطبة بها  
  .العقود اإلدارية

  )٢١١ القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٢/١/١٩٩٥جلسة  تجاري ١٨٨/١٩٩٤عن الط(

: مـؤدي ذلـك   . الموظف غير الكويتي ال يجري تعيينه إال بصفة مؤقتـة وبطريـق التعاقـد فقـط                -٦٧٠
خضوعه في عالقته الوظيفية بالجهة التي يعمل بها للـشروط واألحكـام الـواردة بالعقـد المبـرم                  

ن غيرها مما يكون قد ورد بـشأن المـوظفين فـي قـانون الخدمـة                بينه وبين تلك الجهة وذلك دو     
  .مثال. المدنية إال إذا خال العقد من نص ينظم مسألة بعينها

  )٣٥٣ القسم الرابع المجلد الخامس ص١١/١/١٩٩٩جلسة  إداري ١٤٦/١٩٩٨الطعن (

  .شغل الوظائف يكون بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو الندب -٦٧١
  .كيف يكون. التعيين -
تسرى عليه أحكام قانون الخدمة المدنيـة فيمـا لـم يـرد بـشأنه               . الموظف المعين بطريق التعاقد    -

ألي مـن طرفـي العقـد إنهـاءه خـالل سـريانه             . أساس ذلك . نص خاص في العقد المبرم معه     
  .بغير إبداء األسباب

  )٣٥٣ القسم الرابع المجلد الخامس ص٦/١١/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٥٦٥/١٩٩٩الطعن (

 الـذي  الطـرف  التـزام  علـي  العقـد  فـي  الـنص  .عليه المتفق العمل آداء .شرطه .الراتب اقاستحق -٦٧٢

 مـده  ضـمن  تحـسب  أشـهر  ثالثـة  عـن  تقـل  ال بمده بذلك اآلخر الطرف بإخطار إنهائه في يرغب

 فـي  بأحقيتـه  والمطالبـة  اإلنـذار  فتـره  خالل عمله بأداء التزامه من التحلل الموظف يخول ال .خدمته

  .الفترة تلك خالل العمل من إعفاءه اإلدارة ولجهة العمل مباشرته عدم رغم الراتب
  )٣٥٣ القسم الرابع المجلد الخامس ص٢٢/١٠/٢٠٠١جلسة  طلبات رجال القضاء ٢/٢٠٠٠الطعن (

. عقد إداري بين جهة اإلدارة وأحد األفـراد بقـصد إحـداث أثـر قـانوني معـين                 . التوظيفعقد   -٦٧٣
 فـي تحديـد مراكـز المـوظفين بـسريان القواعـد القانونيـة               أحكام العقود اإلدارية هي األصل    

حق اإلدارة فـي تعـديل تلـك العقـود بالنـسبة            . والالئحية فيما لم يرد بشأنه نص في هذه العقود        
مثال بشأن ما تضمنه قانون الخدمة المدنية فـي مادتـه األولـى مـن إضـافة                 . للشروط التنظيمية 

  .ل سريانهحكم يجيز ألي من الطرفين إنهاء العقد خال
  )٣٥٣ القسم الرابع المجلد الخامس ص ٢٩/١/٢٠٠١جلسة  إداري ٣٩٧/٢٠٠١الطعن (
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عقـود إداريـة وتعتبـر مـن وسـائل اإلدارة فـي تـسيرها               . عقود استخدام الموظفين العمومين    -٦٧٤
  .للمرافق العامة

وجـب  الوظائف التي ال تتطلب مؤهالً تخصيصاً ال يتم التعاقد مـع غيـر الكـويتيين فيهـا إال بم                   -
ما عداها من وظائف تتطلب مؤهالً متخصـصاً يـتم التعاقـد عليهـا وفقـاً                . عقد الراتب المقطوع  

 .٦/١٩٧٩ألحد العقدين الثاني أو الثالث المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية 

  )٣٥٠ القسم الرابع المجلد الخامس ص٣/١٢/٢٠٠١جلسة  إداري ٣٦٧/٢٠٠١الطعن (

تفويض مجلس الخدمـة المدنيـة فـي سـنها وتعتبـر آمـرة              .  مؤقتة قواعد وأحكام التعيين بصفة    -٦٧٥
. مـؤدى ذلـك   . وملزمة لجميع الجهات عدا تلك التي تنظم شئون الخدمـة فيهـا قـوانين خاصـة               

  .عدم جواز االتفاق على ما يخالفها أو تعديلها إال بعد موافقة ديوان الموظفين
  .ود اإلداريةإندارجها ضمن العق. عقود استخدام الموظفين العموميين -
التعاقد مع غير الكويتيين على الوظائف التـي ال تتطلـب مـؤهالً تخصـصياً والوظـائف الفنيـة               -

وجـوب أن يكـون بموجـب عقـد الراتـب      . البسيطة والوظائف المعاونـة ووظـائف الطباعـة      
شغلها يكون بموجـب العقـدين الثـاني والثالـث المـرافقين لقـرار       . عدا تلك الوظائف  . المقطوع
 .١٩٧٩ لسنة ٦خدمة المدنية رقم مجلس ال

  )٤٢٤ القسم الخامس المجلد الثامن ص١١/٢/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥١٩/٢٠٠١الطعن (

اختـصاص  . المنازعات الناشئة بين الجهة اإلدارية والمتعاقد اآلخر فـي عمـوم العقـود اإلداريـة            -٦٧٦
  . الدائرة اإلدارية بالفصل فيها

ظـف تحـت إشـراف اإلدارة القيـام بمـسئوليات           عقد إداري يتولى بموجبـه المو     . عقد التوظيف  -
 . وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوق

اختـصاص الـدائرة اإلداريـة    . عقـد إداري . عقد تطوع غير الكويتيين بوزارة الـدفاع الكويتيـة      -
 .بنظر المنازعات الناشئة عنه

  )٤٢٧لد الثامن ص القسم الخامس المج٣٠/٥/٢٠٠٥جلسة  إداري ٥٩٥/٢٠٠٤، ٩٥٥ن ناالطع(

سـريان أحكـام القـانون      . بطريـق التعاقـد   . كيفيتـه . تطوع غير الكويتيين كضباط صف وجنود      -٦٧٧
 واألحكام التي تتضمنها صيغ العقـود المبرمـة معهـم والتـي فـوض المـشرع                 ١٩٦٧ لسنة   ٣٢

  .وزير الدفاع في وضعها
  )٤٢٧الثامن ص القسم الخامس المجلد ٣٠/٥/٢٠٠٥جلسة  إداري ٥٩٥/٢٠٠٤، ٩٥٥ن ناالطع(

تكـسبه مركـزاً قانونيـاً       و عالقة تنظيمية تحكمهـا القـوانين واللـوائح       . عالقة الموظف بالحكومة   -٦٧٨
قبـول الموظـف للعقـد      . عاماً يخضع في تنظيمه لما تفرضه تلك القوانين واللـوائح مـن أحكـام             
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الذي يبرمه مع الجهـة الحكوميـة مـا هـو إال مجـرد خـضوع ألحكـام الوظيفـة وحقوقهـا                      
  .  وإلى القواعد التي تحكم مدة سريان الرابطة الوظيفية وانتهائهاااتهواجبو
 خـالل مـدة سـريانه إال بعـد           إنهاء أي من الطرفين في العقود غير الطويلـة للعقـد           عدم جواز  -

إخطار الطرف اآلخر كتابة بذلك قبل تسعة أشهر علـى األقـل مـن تـاريخ االنتهـاء أو باتفـاق             
وجـوب إخطـار    . عـدم التجديـد للعقـد مـن أي مـن الطـرفين            في حالة الرغبة في     . الطرفين

  . الطرف اآلخر كتابياً قبل تسعة أشهر على األقل من تاريخ انتهاء صالحية العقد
انتهاء عقده تلقائياً بعد انقـضاء فتـرة تعاقـد أقـصاها سـت سـنوات إذا لـم                   . المدرس بالجامعة  -

التـزام الحكـم    . ديد أو مراعـاة أيـة مـدة       يتقدم خاللها للترقية دون حاجة إلى اإلخطار بعدم التج        
  .نعي عليه في هذا الشأن غير صحيحال. المطعون فيه هذا النظر

  )١٣٩ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٤/١١/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٣٢/٢٠٠٦الطعن (

عقـد إداري يتـولي بمقتـضاه الموظـف تحـت إشـراف جهـة اإلدارة القيـام                  : عقد التوظـف   -٦٧٩
فته مقابل الحصول على عدد من الحقـوق ويكـون فـي مركـز تعاقـدي                بمسئوليات وأعباء وظي  

مخالفـة الحكـم    . والئحي وتنبسط على هـذا العقـد رقابـة القـضاء اإلداري إلغـاء وتعويـضاً               
مخالفـة  . المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعـدم اختـصاص المحكمـة والئيـاً بنظـر الـدعوى                

  .للقانون توجب تمييزه
  )١٣٠ ص ١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٩/٢/٢٠١٠لسة  إداري ج٣٦٥/٢٠٠٧الطعن (

ال تـسري أحكـام قـانون       . تعيين غير الكويتيين ال يكون إال بـصفة مؤقتـة وبطريـق التعاقـد              -٦٨٠
الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية إال فيما لم يرد بـشأنه نـص خـاص فـي العقـود المبرمـة                     

قدي الئحي بمـا مـن شـأنه أن يـستظل بمـا             أن المتعاقد يكون في مركز تعا     : مقتضى ذلك . معهم
عساه أن يرتبه له المركز التنظيمي من حقوق والتزامـه بمـا تفرضـه عليـه قـوانين التوظيـف                    

عدم استحقاقه ميزة فـي وظيفتـه إال إذا تـوافرت فـي شـأنه شـروط اسـتحقاقها                   . من واجبات 
  .مثال. طبقاً للعقد المبرم معه أو األحكام القانونية المكملة

  )١٤٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠جلسة  اريإد ٤٨٥/٢٠٠٩ن الطع(
  

  -: عقد التطوع بالجيش-٤

االلتحاق بـالجيش يكـون عـن طريـق الخدمـة العـسكرية أو التطـوع أو التعيـين بالـشروط                     -٦٨١
  .واألوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية

ش وفقـاً ألنظمتـه   يجندية مسلكاً له ووقـع عقـد تطـوع بـالج    المتطوع هو كل كويتي اتخذ من ال       -
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  .وقوانينه
  . ماهيته.عقد تطوع الكويتي -
 ٣٢تـسري علـيهم أحكـام القـانون رقـم           . تعيين الكويتيين المتطوعين يكون عن طريق التعاقد       -

 واألحكام الواردة بصيغ العقود الصادرة وفق قـرار وزيـر الـدفاع الـساري وقـت                 ١٩٦٧لسنة  
  . اس ذلكأس. التطوع

اختصاص الدائرة اإلدارية بنظر المنازعات الناشئة بين الجهـة اإلداريـة والمتعاقـد اآلخـر فـي                  -
  .لها والية القضاء الكامل. عموم العقود اإلدارية

عقـد إداري يتـولي بمقتـضاه الموظـف تحـت إشـراف جهـة اإلدارة القيـام                  : عقد التوظـف   -
د من الحقـوق ويكـون فـي مركـز تعاقـدي            بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عد      

مخالفـة الحكـم    . والئحي وتنبسط على هـذا العقـد رقابـة القـضاء اإلداري إلغـاء وتعويـضاً               
مخالفـة  . المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختـصاص المحكمـة والئيـاً بنظـر الـدعوى               

 .للقانون توجب تمييزه

   )١٣٠ ص١ ج٣٨ء والقانون س مجلة القضا٩/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٦٥/٢٠٠٧الطعن (
  
  

  نظرية فعل األمير

  .لمحكمة الموضوع. تقدير مدى توافر شروط تطبيق نظرية فعل األمير -٦٨٢
صدور إجراء خاص أو عـام يترتـب عليـه إلحـاق ضـرر              . شرطه. إعمال نظرية فعل األمير    -

 .سهم هذا اإلجراءمخاص بالمتعاقد ال يشاركه فيه سائر من 

  )٤١٥ القسم الخامس المجلد الثامن ص١٢/١/٢٠٠٤جلسة ري  إدا٣٨١/٢٠٠٢، ٣٧٨الطعن (

صـدور إجـراء عـام أو خـاص مـن جانـب الجهـة اإلداريـة                 : شـرطها . نظرية فعل األمير   -٦٨٣
المتعاقدة لم يكن متوقعاً وقت التعاقد يترتـب عليـه ضـرر خـاص بالمتعاقـد ال يـشاركه فيـه                     

ع متـى أقامـت قـضاءها       من سـلطة محكمـة الموضـو      . تقدير ذلك . غيره ممن يمسهم اإلجراء   
  .على أسباب سائغة

  )٢٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٠/٢٠١٠جلسة  إداري ١٩٧/٢٠٠٧الطعن (
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   اللوائـح-٥

  -: بوجه عام-

. امتناع اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحـة اتخـاذه يعـد فـي حكـم القـرار اإلداري               -٦٨٤
  .ال يعد قراراً إدارياًً سلبياً. ذه لمحض تقديرهاسكوتها عن اتخاذ قرار يترك القانون اتخا

جـوازي لـوزارة الـشئون    . وقف  تنفيذ القـرارات الـصادرة عـن إدارة الجمعيـات التعاونيـة        -
  .سكوتها عن ذلك ال يعد بمثابة قرار سلبي يجوز الطعن عليه باإللغاء. االجتماعية

  )٥٤٨جلد الرابع ص مج القسم الثالث الم٣/٢/١٩٩٢جلسة تجاري  ١٦٤/١٩٩٠الطعن (

  .عدم جواز صدور قرار إداري أو الئحة تخالف ما أصدرته جهة أعلى -٦٨٥
  )٥٤٨ مج القسم الثالث المجلد الرابع ص١٥/١١/١٩٩٤جلسة تجاري  ٦٤/١٩٩٤الطعن (

المنازعـات المتعلقـة بـالقرارات اإلداريـة        . نطاقـه . اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية     -٦٨٦
مـؤداه اقتـصار اختـصاص المحكمـة الدسـتورية          . ناط في تلك المنازعات   الم. فردية أو الئحية  

. عـدم امتـداد اختـصاصها إلـى عـدم المـشروعية           . على الفصل في دستورية القوانين واللوائح     
  .عدم انعقاده لحاالت التعارض بين القوانين واللوائح إال من خالل الطعن بعدم الدستورية

  )٥٤٨ مج القسم الثالث المجلد الرابع ص٣/٢/١٩٩٢جلسة تجاري  ١٦٤/١٩٩٠الطعن (

ثمانيـة فـصول    . المـدة االعتباريـة للتخـرج     . الالئحة األساسية لنظام المقررات بجامعة الكويت      -٦٨٧
.  وحـدة ١٣١دراسية اعتيادية لكل البرامج التـي يزيـد عـدد الوحـدات الدراسـية فيهـا علـى                  

  .تعريفها. الوحدة الدراسية والفصل الدراسي والسنة الجامعية
  )٥٤٨ مج القسم الثالث المجلد الرابع ص١٩/٢/١٩٩٥جلسة تجاري  ١٧٠/١٩٩٤الطعن (

 مـن الئحـة البعثـات       ١٤م  . مناطـه وحـدوده   . مطالبة المبعوث برد ما ُأنفق عليه اثناء البعثـة         -٦٨٨
  .١٩٨٠ لسنة ١٢الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية 

  )١٤ المجلد السادس ص مج القسم الرابع٣١/٣/١٩٩٧جلسة تجاري  ٣٧/١٩٩٦الطعن (

.  بشأن شراء الدولـة لـبعض المـديونيات وكيفيـة تحـصيلها            ٤١/١٩٩٣الالئحة التنفيذية للقانون     -٦٨٩
  .علة ذلك. تفويض مجلس الوزراء في إصدارها

  )١٤ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٢/٥/١٩٩٧جلسة تجاري  ١٩٣/١٩٩٦الطعن (
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ــة  -٦٩٠ ــة الكويتي ــة لمجلــس إدارة مؤســسة الخطــوط الجوي ــوائح الداخلي ــرارات والل إصــدار الق
والقرارات المتعلقة بالشئون المالية واإلداريـة والفنيـة للمؤسـسة دون التقيـد بالقواعـد والـنظم                 

  .الحكومية
  )١٤ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١/٣/١٩٩٩جلسة تجاري  ١٢٩/١٩٩٧الطعن (

 فيمـا  المـوظفين  لـديوان  واللـوائح  ينالقوان تخولها التي بالصالحيات اختصاصه .األمة مجلس مكتب -٦٩١

 الموظـف  صـالحية  مـن  التثبـت  تكفـل  التـي  الـضوابط  وضع له .ذلك مفاد .موظفيه بشئون يتعلق

  .للقانون مخالفتها .أثره .الضوابط لهذه قراراته استناد عدم .به مبتدًأ تعييناً المعين
  )١٤لسادس ص مج القسم الرابع المجلد ا١٢/١١/٢٠٠١جلسة إداري  ٥٨/٢٠٠١الطعن (

ول علـى درجـة     حـددت المـدة األصـلية للحـص       . الئحة تنظيم اإليفاد في بعثات معيدي الجامعة       -٦٩٢
 بخمس سنوات يجوز مـدها لـسنة واحـدة بـذات الراتـب والمخصـصات                ةالماجستير والدكتورا 

جـواز أن تـصبح البعثـة       . الـدكتوراة وتوقف البعثة بعدها إذا لم يحصل المبعوث علـى درجـة            
 بعد موافقة اللجنة العامة للبعثات بحد أقصى سـنة واحـدة تـسحب البعثـة بعـدها                  إجازة دراسية 

وتنتهي خدمات المبعوث للجامعة والتي لهـا اسـترداد جميـع مـا تحملتـه مـن نفقـات الـسفر                     
  .ال عيب. انتهاء الحكم لذلك. ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة

 .ال يجـوز أمـام محكمـة التمييـز        . ة لمحكمة الموضـوع   الجدل الموضوعي في السلطة التقديري     -
  .مثال بشأن قرار سحب بعثة دراسة

  )٥٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٧/١١/٢٠٠٣جلسة إداري  ١٦٩/٢٠٠٢الطعن (

بمـا    مـوظفي مؤسـسة الخطـوط الجويـة الكويتيـة          علىجواز التظلم من أي قرار تأديبي يوقع         -٦٩٣
ـ      ورود الـنص عامـاً فـال يجـوز         : أسـاس ذلـك   . التأديـب س  فيها القرارات الصادرة من مجل

  . من الئحة المؤسسة المشار إليها٤٧، ٤٣، ٤٢المواد . تخصيصه بغير مخصص
  )٥٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٩/١٢/٢٠٠٦جلسة إداري  ٤٣٢/٢٠٠٥الطعن (

يفـة  وظ فـي    التخصص لـيس شـرطاً كافيـاً وحـده للتعيـين           في   الحصول على المؤهل األعلى    -٦٩٤
 الشروط المقـررة ومـن بينهـا مـضى مـدة أربـع سـنوات                 استيفاء باقي  وجوب. أستاذ مساعد 
 مـن  ١٨،  ١٦،  ١٥،  ١٤المـواد   . المعهـد سـابقة علـى شـغله وظيفـة مـدرس            في   على األقل 

 لـسنة   ٥ للفنـون المـسرحية الـصادرة بـالقرار الـوزاري رقـم              يالالئحة الداخلية للمعهد العال   
١٩٨١.  
  )١٥٥ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٢/٢٠٠٧جلسة داري إ ٢٠٧/٢٠٠٥الطعن (
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 القـانون العـام يتـولى إدارتهـا         مؤسسة عامة مـن أشـخاص     .   الجوية الكويتية  الخطوطمؤسسة   -٦٩٥
مجلس إدارة من بين اختصاصاته المحـددة فـي القـانون إصـدار القـرارات المتعلقـة بتعيـين                   

ــآتهم المــوظفين والعمــال بالمؤســسة وتــرقيتهم ونقلهــم وفــص ــاتهم ومكاف لهم وتحديــد مرتب
صـدور  . ومعاشاتهم وفقاً للوائح المعدة في هذا الشأن اسـتثناء مـن القواعـد والـنظم الحكوميـة                

 منها على تطبيـق أحكـام قـانون ونظـام           ٨٨الئحة الخدمة للعاملين بالمؤسسة والنص في المادة        
  . خاص لم يرد بشأنه نصالخدمة المدنية على جميع العاملين الخاضعين لهذه الالئحة فيما

 فـي شـأن الخدمـة المدنيـة علـى           ١٥/١٩٧٩ب مـن المرسـوم بـق        /٣ريان أحكام المادة    س -
الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بـشأنه نـص خـاص فـي هـذه                     

  . القوانين
خالفـة   من الئحة الخدمة للعـاملين بمؤسـسة الخطـوط الجويـة الكويتيـة ال م               ٥٦/٨نص المادة    -

. أثـر ذلـك   .  فـي شـأن الخدمـة المدنيـة        ١٥/١٩٧٩ من المرسوم بق رقم      ٣٢فيه لنص المادة    
 مـن الالئحـة المـشار       ٥٦/٨انتفاء شبة عدم الدستورية وانتفاء الـدفع بعـدم دسـتورية المـادة              

 .إليها

  )٢٤٥ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة  ريإدا ٨٧١/٢٠٠٥الطعن (

ـ              دارة ال تمل  اإل -٦٩٦ : علـة ذلـك   . ةك منح الموظف العام حقوقاً أكثر مما يخولـه نظـام الوظيفـة العام
  . تحكمهالتيأن مركزه مستمد من القوانين واللوائح 

  )٤٨ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٧٦/٢٠٠٦الطعن (

  .ماهيته. بعثاتالغرض من البعثة أو اإلجازة الدراسية وفقاً للمادة الثانية من الئحة ال -٦٩٧
  )٤٨ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٧٦/٢٠٠٦الطعن (

إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القياديـة والعامـة إلـى التحقيـق يكـون بقـرار                   -٦٩٨
للوزير أن يعهـد بـبعض اختـصاصاته المخولـة لـه بمقتـضى القـوانين                . من الوزير المختص  
يجـوز للجهـة التـي      . افظين وإلى وكيل الوزارة أو وكيـل الـوزارة المـساعد          واللوائح إلى المح  

فُوض إليها االختصاص تفويض الجهة األدنـى منهـا فـي مباشـرته بـإذن مـن الجهـة التـي                     
  . أن يكون التفويض في الحدود التي يقررها الوزير المختص: شرط ذلك. فوضتها في ذلك

جـوب أن يكـون صـريحاً وأن يتقيـد بالحـدود      و. سـلطة اسـتثنائية  :  االختصاصالتفويض في  -
خطـأ فـي تطبيـق القـانون     . مخالفة الحكم المطعون فيه النظر المتقـدم      . مؤدى ذلك . الصادر بها 

 .مثال. يعيبه

  )١٣٤ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٤/١١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٣٠٣/٢٠٠٥الطعن (
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تكـسبه مركـزاً قانونيـاً       و ن واللـوائح  عالقة تنظيمية تحكمهـا القـواني     . عالقة الموظف بالحكومة   -٦٩٩
قبـول الموظـف للعقـد      . عاماً يخضع في تنظيمه لما تفرضه تلك القوانين واللـوائح مـن أحكـام             

الذي يبرمه مع الجهـة الحكوميـة مـا هـو إال مجـرد خـضوع ألحكـام الوظيفـة وحقوقهـا                      
  .  وإلى القواعد التي تحكم مدة سريان الرابطة الوظيفية وانتهائهااواجباتهو
 خـالل مـدة سـريانه إال بعـد           إنهاء أي من الطرفين في العقود غير الطويلـة للعقـد           عدم جواز  -

إخطار الطرف اآلخر كتابة بذلك قبل تسعة أشهر علـى األقـل مـن تـاريخ االنتهـاء أو باتفـاق             
وجـوب إخطـار    . في حالة الرغبة في عـدم التجديـد للعقـد مـن أي مـن الطـرفين                . الطرفين

  . اً قبل تسعة أشهر على األقل من تاريخ انتهاء صالحية العقدالطرف اآلخر كتابي
انتهاء عقده تلقائياً بعد انقـضاء فتـرة تعاقـد أقـصاها سـت سـنوات إذا لـم                   . المدرس بالجامعة  -

التـزام الحكـم    . يتقدم خاللها للترقية دون حاجة إلى اإلخطار بعدم التجديد أو مراعـاة أيـة مـدة               
  . عليه في هذا الشأن غير صحيحنعيال. المطعون فيه هذا النظر

  )١٣٩ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٤/١١/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٣٢/٢٠٠٦الطعن (

 - الـذي يحكـم واقعـة النـزاع          - ١٩٧٢ لـسنة    ١٥اختصاص البلدية وفقاً لقانون إنشائها رقـم         -٧٠٠
 فـي شـأن المحـالت الـصادر تنفيـذاً لـه             ١٩٩٢ لـسنة  ٢٦وقرار وزير الشئون البلدية رقـم       

الرقابة على المحالت العامـة والمقلقـة للراحـة والمـضرة للـصحة وبرقابـة تنفيـذ القـوانين                   ب
التحقـق مـن اسـتيفاء      : علة ذلـك  . واللوائح المتعلقة بها بالتعاون مع الجهات األخرى ذات الشأن        

تلك المحالت الشروط الالزمة لممارسة نشاطها وفقاً للقـوانين واللـوائح المنظمـة لهـذا النـشاط                 
للبلديـة سـلطة غلـق المحـل الـذي          . ا حصولها على الترخيص الالزم من الجهة المختصة       ومنه

عـدم تعـارض    . يثبت مباشرة نشاطه دون الحصول على ترخيص بذلك مـن الجهـة المختـصة             
 مـع   - فـي مجـال الـضبط اإلداري       –اختصاص البلدية فـي شـأن الغلـق اإلداري للمحـالت            

مخالفـة  . بمـنح التـرخيص بممارسـة النـشاط       اختصاص الجهات اإلدارية األخـرى المختـصة        
  .خطأ في تطبيق القانون يعيبه ويوجب تمييزه. الحكم المطعون فيه هذا النظر

  )٧٧ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/١/٢٠٠٩جلسة إداري  ١٧٢/٢٠٠٦الطعن (

تمتعه بشخـصية اعتباريـة مـستقلة ولـه أهليـة التـصرف فـي               . سوق الكويت لألوراق المالية    -٧٠١
  .أمواله

  .اختصاصاته وأهدافه. سوق الكويت لألوراق المالية -
  .مظاهره. إشراف الحكومة على السوق -
النظـر فيمـا ينـسب للمتعـاملين والوسـطاء أو الـشركات             . اختـصاصها . لجنة التأديب بالسوق   -

المتعامل في أوراقها بالسوق من مخالفات ألحكام المرسـوم األميـري الـصادر بتنظـيم الـسوق                 



  اإلداري

- ١٨٦ -  

حقهـا فـي توقيـع      . ح والقرارات المنظمة له أو التي تمس بحـسن سـير العمـل فيـه              أو اللوائ 
  . الجزاءات التأديبية

جـواز الطعـن    . قـرارات إداريـة   . القرارات الصادرة عن لجنة سوق الكويت لـألوراق الماليـة          -
  .فيها أمام الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية

دارة مرفـق عـام اقتـصادي لـه شخـصيته           عناصر المؤسسة العامة ومقوماتها ومنهـا تـولي إ         -
 .توافرها في سوق الكويت لألوراق المالية. االعتبارية العامة

  )٩٤ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١/٢٠٠٩جلسة إداري  ١٣١/٢٠٠٧الطعن (

ـ تطلب القانون الذي يلزم الجهة اإلدار      -٧٠٢ ـ      ي ن هـو إرفـاق صـاحب الـشأن         ية باتخـاذ مـسلك مع
. داريـة لـه بوجـوب تقـديمها    إل تقديمه لهذه المستندات رغم إخطار الجهـة ا    عدم. مستندات معينة 

  . وينتفي في حقها المسلك السلبيجراءتخاذ اإلاأال تكون الجهة اإلدارية ملزمة ب: ثرهأ
 بنظام السجل التجاري البيانـات الواجـب إثباتهـا عنـد قيـد              ١٩٥٩ لسنة   ١تحديد المرسوم رقم     -

 للـشروط   مـستوفياً أال يتم القيـد أو تعـديل بياناتـه إال إذا كـان              : شرط ذلك . الشركات التجارية 
 الـذي بمقتـضاه يكتمـل       بمـن بينهـا تـوافر النـصا       . التي يحددها المرسوم والئحته التنفيذية    

 ١٥٦، ١٥٥لـشركة صـحة اجتماعهـا وفقـاً للمـادتين      لللجمعية العمومية العادية أو غير العادية  
  . ١٩٦٠ لسنة ١٥ق الشركات التجارية رقم 

اعتبار الحكم المطعون فيه تريث الجهة اإلداريـة فـي إجـراء القيـد حتـى اسـتيفاء البيانـات                      -
المطلوبة بمثابة قرار سلبي باالمتناع عن القيد وإعراضه عن بحث مـا اسـتجد مـن تغييـر فـي                    
أوضاع مجلس اإلدارة المطلوب إثباته في حين أنـه قـد اسـتجد واقـع جديـد ترتـب عليـه أن                      

  .يعيبه ويوجب تمييزه. نات هذه الجمعية وال محل لهأصبح قيد بيا
  )١٠١ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١/٢٠٠٩ إداري جلسة ٣٣٨/٢٠٠٧، ٣٠٥الطعنان (

الالئحة الخاصة بالتراخيص والمنشآت التي أقيمت على أمـالك الدولـة الـصادرة بـالقرار رقـم                  -٧٠٣
التـرخيص والعقـود الخاصـة       من وزيـر الماليـة تـضمنت تعـديالً لـشروط             ٢٠٠١لسنة  ٥٦

بالمباني والمنشآت التي أقيمت على أمالك الدولة الخاصـة العقاريـة والمـشمولة بقـرار مجلـس                 
هي التراخيص والعقـود التـي انتهـت بنظـام تـرخيص            . ٢٠٠١سادساً لسنة   /٥٩٢الوزراء رقم   

 المبرمـة   مـدة التعاقـد لهـذه التـراخيص أو العقـود          . أو عقد الستغالل قطعة أرض إلقامة عقار      
بين وزارة المالية والمستثمرين هي عشر سنوات من نهايـة مـدتها األصـلية أيـاً كانـت المـدة                    

يجب على المستثمر التقدم بطلـب كتـابي برغبتـه فـي التجديـد قبـل                . المتفق عليها عند التجديد   
عقارات المستثمرين التي انتهـت عقودهـا أو تراخيـصها قبـل إصـدار              . انقضاء مدة العقد بسنة   

عليهم التقدم بطلب التجديـد خـالل ثالثـة شـهور مـن تـاريخ نـشرها بالجريـدة                   . لك الالئحة ت
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في حالة موافقة وزارة الماليـة علـى التجديـد يبـرم عقـد وفـق شـروط والتزامـات          . الرسمية
تـؤول  . في حالة عدم موافقة المـستثمر علـى تجديـد العقـد والتـرخيص             . وقيمة إيجارية جديدة  
  .مثال. ولة مستحقة اإلزالةالمباني والمنشآت للد

  )٢٥١ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٦/٢٠٠٩جلسة  إداري ٣١٧/٢٠٠٧الطعن (

االلتحاق بـالجيش يكـون عـن طريـق الخدمـة العـسكرية أو التطـوع أو التعيـين بالـشروط                     -٧٠٤
  .واألوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية

ش وفقـاً ألنظمتـه   يتخذ من الجندية مسلكاً له ووقـع عقـد تطـوع بـالج      المتطوع هو كل كويتي ا     -
  .وقوانينه

  . ماهيته.عقد تطوع الكويتي -
 ٣٢تـسري علـيهم أحكـام القـانون رقـم           . تعيين الكويتيين المتطوعين يكون عن طريق التعاقد       -

 واألحكام الواردة بصيغ العقود الصادرة وفق قـرار وزيـر الـدفاع الـساري وقـت                 ١٩٦٧لسنة  
  . أساس ذلك. لتطوعا
اختصاص الدائرة اإلدارية بنظر المنازعات الناشئة بين الجهـة اإلداريـة والمتعاقـد اآلخـر فـي                  -

  .لها والية القضاء الكامل. عموم العقود اإلدارية
عقـد إداري يتـولي بمقتـضاه الموظـف تحـت إشـراف جهـة اإلدارة القيـام                  : عقد التوظـف   -

ول على عدد من الحقـوق ويكـون فـي مركـز تعاقـدي              بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحص    
مخالفـة الحكـم    . والئحي وتنبسط على هـذا العقـد رقابـة القـضاء اإلداري إلغـاء وتعويـضاً               

مخالفـة  . المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختـصاص المحكمـة والئيـاً بنظـر الـدعوى               
 .للقانون توجب تمييزه

  )١٣٠ ص١ ج٣٨جلة القضاء والقانون س م٩/٢/٢٠١٠ إداري جلسة ٣٦٥/٢٠٠٧الطعن (

 مـن الئحـة الخدمـة       ٤٤المـادة   . انتهاء خدمته من تاريخ وقفـه     : أثره. معاقبة الموظف بالفصل   -٧٠٥
  .بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

  )    ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٤/٥/٢٠١٠ إداري جلسة ٨٧١/٢٠٠٥الطعن (

مـن سـلطة محكمـة      . لوصـف الـصحيح عليـه     التعرف على حقيقة القرار المختصم وإنـزال ا        -٧٠٦
إقامة قضائها على أسباب سـائغة تـؤدي إلـى النتيجـة التـي              : شرط ذلك . الموضوع بغير معقب  

 .انتهت إليها

جواز تعيين المرشح الذي تم اختياره لبعثة دراسية وليس لديه قبـول للدراسـات العليـا مـساعداً                   -
ـ      . علمياً لمدة سنة   ول للدراسـات العليـا فـي إحـدى الجامعـات           اختياره لبعثة دراسية ولديـه قب
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يعـين معيـد عـضو بعثـة بعـد          . المعتمدة حسب توصية كل من القسم العلمي والكلية المختصة        
 مـن الئحـة تنظـيم       ١٢،  ١١،  ٩،  ٧،  ٤اعتماد التوصية من اللجنـة العامـة للبعثـات المـواد            

  . اإليفاد في بعثات معيدي الجامعة
أن إيفاد الطاعنة عـضو بعثـة للدراسـة فـي الخـارج وفقـاً               بش امتناع الجامعة عن إصدار قرار     -

إلخطار لجنة البعثات يشكل قراراً سـلبياً ممـا يجـوز الطعـن عليـه أمـام الـدائرة اإلداريـة                     
 .مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بمخالفة القانون ويوجب تمييزه. المختصة

  )٢٨ ص١ ج٣٩ضاء والقانون س مجلة الق١١/١/٢٠١١ إداري جلسة ٣٧١/٢٠٠٧الطعن (
  

   العرف-٦

  -: بوجه عام-

إذا كانـت   . وجـوب أخـذ القاضـي بهـا       . عبارات النص القانوني المنطبق على واقعات الدعوى       -٧٠٧
حتـى ال يـستحدث حكمـاً       . علـة ذلـك   . عدم جواز أخذه بما يخالفها أو يقيـدها       . واضحة الداللة 

  .مغايراً لمراد الشارع عن طريق التأويل
 في تحديد مفهوم المرتب عند حساب مكافأة نهايـة الخدمـة بالنـسبة لـضابط الـصف                  أخذ الحكم  -

واألفراد والخفراء بقوة الشرطة مـن غيـر الكـويتيين المقيـدين بموجـب عقـد التطـوع بأنـه                    
  .علة ذلك. ال عيب. الراتب األساسي مضافاً إليه العالوات الدورية المستحقة

 ١٩٦٨ لـسنة    ٢٣ مـن القـانون      ٤٣راتب بـنص المـادة      القول بأنه يأخذ في تحديد نطاق هذا ال        -
بشأن نظام قوة الشرطة عند قيام العالقة الوظيفية فقط وعنـد انفـصام هـذه العالقـة يأخـذ فـي                     

 . علة ذلك. عدم جوازه.  من قانون الشرطة١٠٧تحديد هذا النطاق بما نصت عليه المادة 

أن حـسابها علـى النحـو الـوارد بـه           . لـك مؤدي ذ . اثر من آثار تنفيذ العقد    . المطالبة بالمكافأة  -
  .إنما تعتبر تنفيذاً له وأثراً من آثاره. وفي حدود ما هو المقصود بالراتب

اعتبارها جزء من الراتـب وإضـافتها إليـه عنـد احتـساب مكافـأة نهايـة                 . العالوة االجتماعية  -
 .النص على ذلك صراحة في العقد. شرطه. الخدمة

 . يتعارض مع نص في القانونأال. شرطه. التحدي بوجود عرف -

ال . استدعاء قوانين أخرى تنظم أوضاع فئـات مختلفـة والمراكـز القانونيـة بـدعوى المـساواة                 -
  .أن المساواة ال تكون إال بين أصحاب المراكز المتماثلة. علة بذلك. محل له

علـى  النص في االتفاقية االقتصادية الموحدة بين دول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربـي                  -
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دعـوة هـذه الـدول إلصـدار التـشريعات          . مقـصوده . وجوب المساواة بين مواطني هذه الدول     
  .الالزمة لتعديل نصوصها داخل كل دولة

  )١٨٤ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٥/٦/٢٠١١ جلسة اريإد ١١٦/٢٠٠٨الطعن (
  

   الحجية-٧

  -: بوجه عام-

مـا لـم    . إبداؤها أمـام محكمـة أول درجـة       تحديده بما يعرض من طلبات سبق       . نطاق االستئناف  -٧٠٨
يعرض منها على االستئناف يصبح باتاً ويحوز الحجيـة التـي تـسمو علـى اعتبـارات النظـام                   

  . العام
رفض محكمة أول درجة الدفع بسقوط الحق في بـدل الـسكن بالتقـادم الخمـسي والمبـدي فـي                     -

.  علـى محكمـة االسـتئناف   أن هذا الدفع لم يكـن معروضـاً  . أثره. الصحيفة أو جلسات المرافعة 
  .عدم قبول الطعن على الحكم بذلك ألنه ال يصادف محالً في قضاءه

  )١٦٦ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٨/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٦٤/٢٠١٠الطعن (
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  مجلس الوزراء

اشـتماله علـى المعنـى المـستمد مـن روحـه دون اقتـصاره علـى                 . مضمون النص القانوني   -٧٠٩
  .المعنى الذي تدل عليه ألفاظه وعباراته في ذاتها

.  بشأن شراء الدولـة لـبعض المـديونيات وكيفيـة تحـصيلها            ٤١/١٩٩٣الالئحة التنفيذية للقانون     -
  .علة ذلك. في إصدارهاتفويض مجلس الوزراء 

 الدولة شراء المديونيات التي تتعلق باعتمادات مستندية متـى كـان محلهـا بـضاعة سـلمت                  حمن -
في حدود التفويض التشريعي الصادر لمجلس الـوزراء ولـيس فيـه خـروج علـى              . خارج الدولة 

  .علة ذلك. ٤١/١٩٩٣أحكام القانون 
  )٦٤ الرابع المجلد السادس ص مج القسم١٢/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٩٣/١٩٩٦الطعن (

حق مجلس الـوزراء والهيئـة العامـة لـشئون الزراعـة والثـروة الـسمكية فـي             . أمالك الدولة  -٧١٠
للجهـة اإلداريـة مطلـق الحريـة فـي الموافقـة علـى              . تأجيرها بغير طريق المـزاد العلنـي      

  .سكوتها ال يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه باإللغاء. الترخيص
  )١٢٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٦/١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٤٢٤/٢٠٠٢ن الطع(

 عليهـا خـالل أسـبوعين       االعتـراض لمجلس الـوزراء    . القرارات التي يصدرها المجلس البلدي     -٧١١
موافقـة األخيـر   . من تاريخ إصدارها وإعادة عرض القرار مرة أخـرى علـى المجلـس البلـدي     

عتبـاره نافـذاً بعـد مـضي أسـبوعين مـن تـاريخ إعـادة                ا. أثره. بأغلبية أعضائه على القرار   
 .إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء

  )١٢٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٠/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٧٣/٢٠٠٢الطعن (

تمامـه بموجـب عقـد إيجـار أو تـرخيص           . استغالل العقارات المملوكة للدولة ملكيـة خاصـة        -٧١٢
تفاع ثابت بالكتابة مبيناً فيه حقوق والتزامات الطـرفين والـشروط الجوهريـة وغيـر               مؤقت باالن 

موافقـة  . شـرطه . كون االسـتغالل بـدون مقابـل لهـذه العقـارات          . المألوفة في اإليجار العادي   
للدولـة إزالـة التعـرض    . مـؤداه .  الطريقين سـالفي الـذكر  إتباععدم . مجلس الوزراء على ذلك   

  .دارية على نفقة المخالفأو التعدي بالطرق اإل
  )١٢٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٦/٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ١٠٩/٢٠٠٣الطعن (
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. السلطة التنفيذية ممثلة فـي مجلـس الـوزراء هـى الجهـة المهيمنـة علـى مـصالح الدولـة                     -٧١٣
توجيهات تلك السلطة تخاطـب الـوزراء المختـصين إلصـدار قـرارات إداريـة أو تـصرفات                  

 . مـن الدسـتور    ١٢٣ م .ترتب آثارها المباشرة في حـق األفـراد ومراكـزهم القانونيـة           قانونية ل 
  .مثال

  )١٢٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٣/١٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٩٠١/٢٠٠٣الطعن (

التزام الحكومة بأداء عالوة اجتماعية وعالوة أوالد ألصـحاب المهـن والحـرف ولمـن يعملـون                  -٧١٤
لس الوزراء القرارات المنظمة لـذلك بنـاء علـى اقتـراح مجلـس              في جميع الجهات ويصدر مج    

الخدمة المدنية بتحديد قيمـة كـل مـن العالوتـين المـذكورتين وشـروط اسـتحقاقهما والمهـن                   
والحرف واألعمال والجهات التي تنطبق عليهـا والمـدة التـي تـستمر الحكومـة خاللهـا فـي                   

 ق  ٣م  .  عن كـل ولـد حتـى الولـد الخـامس           تأديتها على أن تكون عالوة األوالد خمسين ديناراً       
 بـشأن دعـم العمالـة الوطنيـة وتـشجيعها للعمـل فـي الجهـات غيـر                   ٢٠٠٠ لسنة   ١٩رقم  

وذلك مع عدم اإلخالل بـالحقوق المكتـسبة للعـاملين فـي الجهـات الحكوميـة قبـل                  . الحكومية
  . صدور هذا القانون

والد مـن الكـويتيين وفقـاً لقـرار مجلـس       عليها العالوة االجتماعية وعالوة األالفئات التي تسري   -
  . بيان هذه الفئات. ٣٩١/٢٠٠١الوزراء رقم 

ثبوت أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحـدى الـشركات األجنبيـة مـن غيـر                  -
الجهات المحددة بالقرار الوزاري سالف البيان وخلـو األوراق ممـا يفيـد ارتبـاط هـذه الـشركة            

مخالفـة الحكـم    . ٢٠٠٠ لـسنة    ١٩اقية ال يستحق معه اإلفادة مـن القـانون          مع الدولة بموجب اتف   
  .يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. المطعون فيه هذا النظر

  )١٢٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٠/١٠/٢٠٠٦ إداري جلسة ١١٤/٢٠٠٥الطعن (

ـ             -٧١٥ صادرة بـالقرار رقـم     الالئحة الخاصة بالتراخيص والمنشآت التي أقيمت على أمـالك الدولـة ال
 من وزيـر الماليـة تـضمنت تعـديالً لـشروط التـرخيص والعقـود الخاصـة                  ٢٠٠١لسنة  ٥٦

بالمباني والمنشآت التي أقيمت على أمالك الدولة الخاصـة العقاريـة والمـشمولة بقـرار مجلـس                 
هي التراخيص والعقـود التـي انتهـت بنظـام تـرخيص            . ٢٠٠١سادساً لسنة   /٥٩٢الوزراء رقم   

مـدة التعاقـد لهـذه التـراخيص أو العقـود المبرمـة             . الستغالل قطعة أرض إلقامة عقار    أو عقد   
بين وزارة المالية والمستثمرين هي عشر سنوات من نهايـة مـدتها األصـلية أيـاً كانـت المـدة                    

يجب على المستثمر التقدم بطلـب كتـابي برغبتـه فـي التجديـد قبـل                . المتفق عليها عند التجديد   
عقارات المستثمرين التي انتهـت عقودهـا أو تراخيـصها قبـل إصـدار              .  بسنة انقضاء مدة العقد  

عليهم التقدم بطلب التجديـد خـالل ثالثـة شـهور مـن تـاريخ نـشرها بالجريـدة                   . تلك الالئحة 
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في حالة موافقة وزارة المالية علـى التجديـد يبـرم عقـد وفـق شـروط والتزامـات                   . الرسمية
تـؤول  . وافقة المـستثمر علـى تجديـد العقـد والتـرخيص          في حالة عدم م   . وقيمة إيجارية جديدة  

  .مثال. المباني والمنشآت للدولة مستحقة اإلزالة
 )٢٥١ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٦/٢٠٠٩جلسة  إداري ٣١٧/٢٠٠٧الطعن (
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  وزارات

  

  . وزارة المالية-
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  وزارة المالية

 أقيمت على أمـالك الدولـة الـصادرة بـالقرار رقـم             الالئحة الخاصة بالتراخيص والمنشآت التي     -٧١٦
 من وزيـر الماليـة تـضمنت تعـديالً لـشروط التـرخيص والعقـود الخاصـة                  ٢٠٠١لسنة  ٥٦

بالمباني والمنشآت التي أقيمت على أمالك الدولة الخاصـة العقاريـة والمـشمولة بقـرار مجلـس                 
 انتهـت بنظـام تـرخيص       هي التراخيص والعقـود التـي     . ٢٠٠١سادساً لسنة   /٥٩٢الوزراء رقم   

مـدة التعاقـد لهـذه التـراخيص أو العقـود المبرمـة             . أو عقد الستغالل قطعة أرض إلقامة عقار      
بين وزارة المالية والمستثمرين هي عشر سنوات من نهايـة مـدتها األصـلية أيـاً كانـت المـدة                    

تجديـد قبـل    يجب على المستثمر التقدم بطلـب كتـابي برغبتـه فـي ال            . المتفق عليها عند التجديد   
عقارات المستثمرين التي انتهـت عقودهـا أو تراخيـصها قبـل إصـدار              . انقضاء مدة العقد بسنة   

عليهم التقدم بطلب التجديـد خـالل ثالثـة شـهور مـن تـاريخ نـشرها بالجريـدة                   . تلك الالئحة 
في حالة موافقة وزارة المالية علـى التجديـد يبـرم عقـد وفـق شـروط والتزامـات                   . الرسمية
تـؤول  . في حالة عدم موافقة المـستثمر علـى تجديـد العقـد والتـرخيص             . جارية جديدة وقيمة إي 

  .مثال. المباني والمنشآت للدولة مستحقة اإلزالة
  )٢٥١ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٦/٢٠٠٩جلسة  إداري ٣١٧/٢٠٠٧الطعن (
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  دواوين

  

  
  . ديوان الخدمة المدنية-١

  .بة ديوان المحاس-٢

  . ديوان الموظفين-٣
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  ديوان الخدمة المدنية

تفـويض مجلـس الخدمـة المدنيـة فـي      .  المؤقت للموظفين بطريق التعاقـد التعيينقواعد وأحكام   -٧١٧
  .وضعها في صيغ تلتزمها الجهات الحكومية

الجانب الالئحـي التنظيمـي فيـه هـو قواعـد وأحكـام             . عقد إداري . عقد استخدام الموظف العام    -
. جعل الموظـف فـي مركـز تنظيمـي تحكمـه القـوانين واللـوائح          . مؤدى ذلك . عيين المؤقت الت

 .أثر ذلك: قبول مركزه للتغيير والتعديل دون االحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

. أثـر ذلـك   . افتراض علـم الكافـة بهـا      . القوانين واللوائح التي يتم التعاقد مع الموظفين في ظلها         -
 .قود تعيينهماندماجها في ع

حقهـا فـي تعـديل      . مقتـضاها . سلطة اإلدارة في تعديل العقد هو الطابع الرئيسي للعقود اإلدارية          -
العقد أثناء تنفيذها كلما اقتضت حاجـة المرفـق أو المـصلحة العامـة ذلـك دون حاجـة للـنص                     

 ٢/٨١تـضمن قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة           : مثال. على ذلك بالعقد أو موافقة الطرف اآلخر      
صـيرورة العالقـة    . أثـره . نصاً بتعديل بعض عقود التعيين على مقتضى أحكامه عنـد تجديـدها           

 .العقدية محكومة بالنص المضاف عند التجديد ولو لم يدرج النص بالعقد المجدد فعالً

  )٥٤١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٣/٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ٣١٢/١٩٨٧الطعن (

  )٥٤١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤/٧/١٩٨٨لسة  تجاري ج٢٩٨/١٩٨٧والطعن (

مـن سـلطة مجلـس الخدمـة المدنيـة          . سن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريـق التعاقـد          -٧١٨
هذه األحكـام والقواعـد تعتبـر آمـرة وملزمـة لجميـع             . أثر ذلك . بناء على تفويض من القانون    

ظفين العمـوميين تنـدرج فـي مـدار         عقـود اسـتخدام المـو     . أساس ذلك . الجهات المخاطبة بها  
  .العقود اإلدارية

  )٥٨٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٢/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٨٨/١٩٩٤الطعن (

اختصاص ديوان المـوظفين يقـف عنـد حـد إصـدار      . القرار الذي يصدره مجلس الخدمة المدنية  -٧١٩
. الـسكن علـى فئـة بعينهـا       صدور تعميم منه بقصر األحقيـة فـي بـدل           . التعليمات التنفيذية له  
  .مجاوزة الختصاصه

  )٦٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٤/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٨٢/١٩٩٧الطعن (

  . ماهيته. المناط في مساءلة اإلدارة بالتعويض عن قراراتها -٧٢٠
مثـال بـشأن االختـصاص      . موضوعي متـى كـان سـائغاً      . استخالص الخطأ الموجب للمسئولية    -
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الخدمة المدنية في إضافة الدول التـي يتعـذر زيـادة مخصـصات المبعـوثين               التشريعي لمجلس   
  .إليها

  )٦٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٠/١١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٠٢/١٩٩٩الطعن (

تفويض مجلس الخدمـة المدنيـة فـي سـنها وتعتبـر آمـرة              . قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة     -٧٢١
. مـؤدى ذلـك   . تنظم شئون الخدمـة فيهـا قـوانين خاصـة         وملزمة لجميع الجهات عدا تلك التي       

  .عدم جواز االتفاق على ما يخالفها أو تعديلها إال بعد موافقة ديوان الموظفين
  .إندارجها ضمن العقود اإلدارية. عقود استخدام الموظفين العموميين -
 الفنيـة   التعاقد مع غير الكويتيين على الوظائف التـي ال تتطلـب مـؤهالً تخصـصياً والوظـائف                 -

وجـوب أن يكـون بموجـب عقـد الراتـب           . البسيطة والوظائف المعاونـة ووظـائف الطباعـة       
شغلها يكون بموجـب العقـدين الثـاني والثالـث المـرافقين لقـرار              . عدا تلك الوظائف  . المقطوع

  .١٩٧٩ لسنة ٦مجلس الخدمة المدنية رقم 
  )١٠٨لد العاشر ص مج القسم الخامس المج١١/٢/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥١٩/٢٠٠١الطعن (

إلغـاء البعثـة أو عـدم خدمـة الدولـة           . مناطـه . مطالبة المبعوث برد ما ُأنفق عليه أثناء البعثـة         -٧٢٢
 لـسنة   ١٢ من الئحة البعثات الصادرة بقرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم               ١٤م. المدة المقررة 

١٩٨٠ .  
واقـع لمحكمـة    . ثـة استخالص مقدار المرتبات والنفقات التي تحملتهـا الدولـة خـالل مـدة البع              -

 .ولها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه. الموضوع

  )١٠٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٨/٤/٢٠٠٢ إداري جلسة ٦٤٤/٢٠٠٠، ٥٨٩الطعنان (

تقـدر كفاءتـه خـالل فتـرة        . أثـره . عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه بإجازة مصرح بهـا          -٧٢٣
ال يغيـر مـن ذلـك تعمـيم ديـوان           . ليه قبـل اإلجـازة    اإلجازة باستصحاب آخر تقرير حصل ع     

أن مجلـس الخدمـة     . علـة ذلـك   . الموظفين بأن تقييم الكفاءة يكون بعد العودة ومباشـرة العمـل          
المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات ومـن ثـم ال يكـون لهـذا التقيـيم                   

  .أي إلزام
  )١٠٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٨/١٠/٢٠٠٢ إداري جلسة ٦١٢/٢٠٠١الطعن (

اختـصاصه بوضـع اللـوائح الماليـة        . مجلس إدارة الهيئة العامة للتعلـيم التطبيقـي والتـدريب          -٧٢٤
االلتـزام بالقواعـد التـي يـضعها مجلـس          . شـرطه . وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها     

مـا يتعلـق بتـشريعات الخدمـة        الخدمة المدنية والمختص وحده بإصدار التفـسيرات الملزمـة في         
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المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفي إقـرار وتعـديل نظـم المرتبـات المعمـول                
  .بها

خلو قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتـدريب مـن الـنص علـى وظيفـة الطـاعن ضـمن                     -
. م االعتـداد بـه    عـد . أثـره . الوظائف المستحق شاغلوها البدل الذي قرره مجلس الخدمة المدنيـة         

. عـدم التـزام الحكـم ذلـك       . أن قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ملـزم لهـا           . علة ذلك 
  .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )١٠٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٨/١١/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٩٨/٢٠٠٠الطعن (

يـين بـصفة مؤقتـة بطريـق التعاقـد          مفوض في وضع قواعد وأحكام التع     . مجلس الخدمة المدنية   -٧٢٥
وإفراغها في صيغ يتعين على الجهـات الحكوميـة الخاضـعة ألحكـام قـانون الخدمـة المدنيـة                   

  .التزامها والتقيد بها
من نظام الوظيفة العامـة الـذي يخـضع لـه الموظـف فـي عالقتـه                 . تحديد سن انتهاء الخدمة    -

لعـام الـذي يقتـضي بعـض        بجهة عمله وتحدد نظـم التوظـف هـذه الـسن وفقـاً للـصالح ا               
  .االستثناءات في تحديده وفقاً لحاجة العمل ودواعيه

األصل انتهاء خدمتهم ببلـوغهم سـن الـستين وفقـاً لقـانون الخدمـة               . الموظفون غير الكويتيين   -
المدنية والذي أجاز مد خدمتهم إلـى سـن الخامـسة والـستين طبقـاً للقواعـد واألحكـام التـي                     

أنـه ببلـوغ الموظـف سـن الـستين تنتهـي خدمتـه              . مؤدى ذلك . يضعها مجلس الخدمة المدنية   
وال تـستمر   . وتنفصم عالقة العمل القائمة بينه وبين جهـة عملـه بموجـب حكـم قـانوني آمـر                 

العالقة قائمة إال بتحريك سن انتهاء الخدمة بعد الـستين حتـى الخامـسة والـستين فـال يتـصور                    
  .مد الخدمة صريحاً وحازماًمد خدمة الموظف لسكوت مفترض بل يتعين أن يكون 

مفـاده علـم الموظـف علمـاً مفترضـاً بانتهـاء            . عدم صدور قرار بالموافقة على مـد الخدمـة         -
وال يحـتج بوجـوب إخطـاره       . خدمته بقوة القانون ومن ثم انتهاء عقده لبلوغـه الـسن القانونيـة            

  .أو إنذاره بإنهاء العقد
  )١٠٩الخامس المجلد العاشر ص مج القسم ١٩/٥/٢٠٠٣ إداري جلسة ٢٢/٢٠٠٢الطعن (

إباحة التشريع الخاص بالتعليم العالي ألعضاء هيئة التـدريس بالجامعـة ومعيـديها ممـن عينـوا                  -٧٢٦
بالجامعة وكانوا يـشغلون وظـائف حكوميـة االحتفـاظ بـآخر مرتـب كـانوا يتقاضـونه فـي                    

مـع مـنحهم    وظائفهم السابقة ولو كان يزيد عن مربوط الوظيفة التـي يعينـون فيهـا بالجامعـة                 
 وهـو تـشريع عـام       ١٩٨٤ لـسنة    ٦إحدى عالوتها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقـم          

يقضي بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقـول إليهـا وبغـض النظـر عـن                



 اإلداري

- ٢٠٦ -  

علـة  . وجوب اتباع الحكم الـوارد فـي التـشريع الخـاص          . الزمه. مرتبه في الكادر المنقول منه    
  .  يفوت الغرض الذي من أجله تم وضعهحتى ال. ذلك

  )١٠٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٣/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٧٥/٢٠٠٢الطعن (

الحـصول علـى المؤهـل المطلـوب لـشغلها والـذي         . شرطه. التعيين في إحدى الوظائف العامة     -٧٢٧
ـ      دمجلس الخدمة المدنية هو الذي يحـد      . يتفق وطبيعتها  ية الالزمـة    مـستويات المـؤهالت الدراس

  .للتعيين
من اختصاص لجنـة يـشكلها مجلـس الخدمـة المدنيـة مـن              . تقييم ومعادلة المؤهالت الدراسية    -

  .وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين
. منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقريـر معادلـة الـشهادات األجنبيـة لهـا                -

 . لى للتعليم العالي بهاختصاص المجلس األع

  )١٠٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٩/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢١٧/٢٠٠٣الطعن (

اختصاصه بناء على اقتـراح ديـوان المـوظفين بتحديـد قواعـد وأحكـام            . مجلس الخدمة المدنية   -٧٢٨
  . وشروط منح بدالت طبيعة العمل والحوافز

مجال القـرارات اإلداريـة والتـي تفتـرض التماثـل فـي        قاعدة المساواة في  بإتباعالتزام اإلدارة    -
المراكز القانونية ال يجوز التحدي به إللزامها باتخاذ قـرار معـين قياسـاً علـى قـرار خـاطئ                    

ن صدور القـرار المعيـب ال يـسبغ عليـه المـشروعية وال يطهـره مـن                  أ. علة ذلك . أصدرته
ر آخـر وإدخالـه كعنـصر مـن         العيوب التي شابته وال يجوز االعتداد بـه عنـد إصـدار قـرا             

عناصره ألن مخالفة القانون ال تبرر التمـادي فـي الخطـأ لمنافـاة ذلـك لحـسن سـير اإلدارة                     
 .مثال. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. ومبدأ المشروعية

  )١١٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٨/٦/٢٠٠٤ إداري جلسة ٨٥٤/٢٠٠٣الطعن (

فـي  . مايز المشرع في حساب مدتها بين علمـه بهـا مـن عدمـه             . م الحقوق المالية للموظف   تقاد -٧٢٩
. عـدم تـوافره   . المقصود بالعلم فـي هـذه الحالـة       . حالة العلم اكتفى بمدة قدرها بسنة من تاريخه       

. لقاضـي الموضـوع مـادام سـائغاً       . استخالص هذا العلـم   . ال يبدأ معه مدة هذا النوع من التقادم       
  .  في شأن الخدمة المدنية١٥/١٩٧٩ ق ٢١م 
إذا انقطع عن العمـل بغيـر إذن وبلـغ انقطاعـه أحـد              . انتهاء خدمة الموظف باالستقالة الضمنية     -

  . مؤدى ذلك.  من مرسوم الخدمة المدنية٨١الحدين المنصوص عليهما بالمادة 
وظـف تلقائيـاً وبقـوة      ال تعني انتهـاء خدمـة الم      . قرينة قانونية على االستقالة   . االستقالة الضمنية  -

لهـا إن شـاءت أعملتهـا    . إنما هي رخصة لصالح الجهة اإلدارية التي يتبعهـا الموظـف          ،  القانون
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التـزام  . وجوب علم الموظف بمـا تتجـه إليـه إرادة الجهـة اإلداريـة     . وإن شاءت تغاضت عنها 
  .على غير أساس. النعي عليه في هذا الشأن. الحكم هذا النظر

  )١١٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٩/١١/٢٠٠٤اري جلسة  إد٨٤٠/٢٠٠٢الطعن (

القواعد واألحكام المتعلقة بالتعيين بصفة مؤقتـة بطـرق التعاقـد والـصيغ التـي يتعـين علـى                    -٧٣٠
. عهد القانون بهـا إلـى مجلـس الخدمـة المدنيـة           . الجهات الحكومية االلتزام بها عند هذا التعاقد      

 بهـا وال يجـوز االتفـاق علـى خالفهـا أو إجـراء أي                وجوب التزام جميع الجهات المخاطبـة     
  .تعديل عليها إال بذات األداة التي صدرت بها

  )١١٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٣/١/٢٠٠٥ إداري جلسة ٨٤/٢٠٠٤، ٥٧الطعن (

قرر لهم المـشرع تنظيمـاً قانونيـاً خاصـاً يـشمل أوضـاع              . الموظفون الفنيون بديوان المحاسبة    -٧٣١
عـدم سـريان األحكـام التـي تـضمنتها الـشريعة            . مؤدى ذلك . أديبهم وإنهاء خدماتهم  تعيينهم وت 

 مكـرر  ١٥العامة وانتظمتها قوانين شـئون العـاملين المـدنيين بالدولـة علـيهم ومنهـا المـادة                
 لـسنة   ١٥ بتعـديل بعـض أحكـام القـانون          ١٩٨٩ لـسنة    ٢المضافة بالمرسوم بالقـانون رقـم       

أن هـؤالء   . علـة ذلـك   . فيما تضمنته من مدة التعيـين والتجديـد        في شأن الخدمة المدنية      ١٩٧٩
الفنيين في مركز قانوني ال ينكفـل إال بديمومـة العالقـة الوظيفيـة إذ فـي شـأن تأقيـت مـدة                       
التعيين النيل من استقالل الديوان وإخضاع موظفيـه الفنيـين ألهـواء التجديـد ويـضحى عـدم                  

ع ما قـرره الدسـتور وقـانون ديـوان المحاسـبة مـن              التجديد لهم عزالً مقنعاً وهو ما يتناقض م       
 . كفالة استقالله ويمس بحيدته ويتعارض مع األسس واألغراض التي أنشئ من أجلها

 والـذي لـه االختـصاص بإصـدار تفـسيرات ملزمـة             -صدور تفسير من مجلس الخدمة المدنية      -
 فـي شـأن     ١٩٧٩ لـسنة    ١٥ مكرر مـن المرسـوم بقـانون رقـم           ١٥ للمادة   -للجهات اإلدارية 

 منهـا علـى تجديـد التعيـين فـي وظـائف             ةالخدمة المدنية بما يفيد انطباق أحكام الفقرة األخير       
انطـواؤه علـى تعـديل ألحكـام قـانون ديـوان            . الوكالء والوكالء المساعدين بديوان المحاسـبة     

 المحاسبة بغير األداة المقررة وتجاوز وظيفة التفسير إلى وظيفـة التـشريع بمـا يخـل بـضوابط                 
السلطة وقواعد االختصاص ويمس بمبدأ الفـصل بـين الـسلطات وباسـتقالل ديـوان المحاسـبة                 

  .ويثير شبهة عدم دستورية هذا القرار
  )١١٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٦/٩/٢٠٠٥ إداري جلسة ٥٢٩/٢٠٠٤الطعن (

تقريـر  : أثـره . ٢٠٠٣لـسنة  ) ٥(القضاء بعدم دستورية قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم             -٧٣٢
المادتـان  . التـزام الكافـة وسـائر المحـاكم بـه         . إبطاله وإنهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكـن        

صـدور  .  بـشأن إنـشاء المحكمـة الدسـتورية        ١٩٧٣ لسنة   ١٤من ق   ) ١(من الدستور و  ) ١٧٣(
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الحكم المطعون فيه قبل صدور حكم المحكمة الدسـتورية المـشار إليـه وتطبيـق الحكـم الـوارد        
 علـى الوكيـل المـساعد بـديوان         ١٩٧٩ لـسنة    ١٥من المرسوم بق رقم     )  مكرراً ١٥(ة  في الماد 

 وهـو مـذهب مغـاير لمـا كـشف           ٢٠٠٣لسنة  ) ٥(المحاسبة استناداً إلى التفسير التشريعي رقم       
يعيبـه  . عنه حكم المحكمة الدستورية ورتـب علـى ذلـك مـشروعية القـرار المطعـون فيـه                 

  .ويوجب تمييزه
  )١١٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٦/٩/٢٠٠٥داري جلسة  إ٥٢٩/٢٠٠٤الطعن (

 .حصول الموظف غير الكويتي المعين بعقد من العقـود المعمـول بهـا علـى الجنـسية الكويتيـة        -٧٣٣
 فئة كويتي وتعديل وضعه الـوظيفي إمـا بالنقـل بـذات الدرجـة الوظيفيـة التـي                   إلى نقله   :أثره

فية المـستحقة لـه وفقـاً لقواعـد التعيـين فـي الكـادر                الدرجة الوظي  إلىكان عليها في العقد أو      
 مـؤدى . المنقول إليه أيهما أفضل وذلك اعتباراً مـن تـاريخ حـصوله علـى الجنـسية الكويتيـة                

  .ذلك
  )٩١١ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٥/٥/٢٠٠٧جلسة إداري  ٦١/٢٠٠٦الطعن (

 خمـس سـنوات مـن       بمـضي دم  يتقـا .  لـه  المقـررة  المطالبة بالحقوق المالية     فيحق الموظف    -٧٣٤
 يبـدأ منـه     الـذي العلـم   .  المدتين أقـرب   أي سنة من تاريخ علمه بها       بمضيتاريخ االستحقاق أو    
ال يبـدأ معـه     . عـدم تـوافره   . المقـصود بـه   .  هـذا الخـصوص    في الحوليسريان مدة التقادم    

حقـوق   العالقـة الوظيفيـة ومـا يتبعهـا مـن حـصر ال             انتهاء. سريان مدة هذا النوع من التقادم     
  .مثال. أال يقوم دليل على تراخيه إلى تاريخ آخر: شرط ذلك.  عنها يتحقق به العلمالناشئة
  )٥١ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٩/٢٠٠٧جلسة إداري  ١٩٦/٢٠٠٦الطعن (

  .شرطها. سلطة الجهة اإلدارية في الترقية إلى الوظائف األعلى -٧٣٥
  . شرط ذلك وعلته. ل دون ترقيتهموانع الترقية هي أسباب تقوم بالموظف تحو -
: شـرط ذلـك   . البدء في تحريك إجراءات الترقية يكون بناء على اقتراح لجنـة شـئون العـاملين               -

التزام اللجنة بالتحقق من الشروط التي حددها المـشرع الواجـب توافرهـا فـي الموظـف الـذي                   
عـدم  : أثـره : قدميـة توافرهـا وتـوافر شـرطي الكفايـة واأل        . يزاحم زمالءه في التطلع للترقية    

. إذا تـساوت مرتبـة الكفايـة      . جواز تخطى األقدم إلى األحدث إال إذا كان األخيـر أكثـر كفـاءة             
مخالفـة  . يجب تقديم األقدم في شغل الدرجة السابقة ثم التي يليهـا حتـى بدايـة درجـة التعيـين                  

اؤه بتأييـد   التزام الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر وقـض            . ذلك يعيب القرار بمخالفة القانون    
 فيمـا   ٢٠٠٥ لـسنه    ٨٥الحكم االبتدائي الذي قضى بإلغاء قرار وزير التجـارة والـصناعة رقـم              

النعـي عليـه فـي هـذا        . تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقيـة إلـى الدرجـة األولـى             
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  .غير صحيح. الشأن
  ) ٥١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٧٠/٢٠٠٦الطعن (

 من تـم تخـصيص سـكن حكـومي لـه بمعرفـة الجهـة                حق لكل بدل النقدي للسكن الحكومي     ال -٧٣٦
ـ          ي الت اإلدارية أن : شـرطه وان المـوظفين  ـ يعمل لديها وظل شاغالً لـه دون اعتـراض مـن دي

يظل شاغالً للمسكن حتى تاريخ تسليمه للجهة المختصة إعمـاالً لقـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة                  
 ة وذلـك لمـدة سـت      ١٩٩١ لـسنة    ١٥وان الخدمـة المدنيـة رقـم        يم دي عم وت ١٩٩١ لسنة   ٤رقم  

 تقريـر بـدل سـكن عوضـاً عـن           فـي  مثال الستخالص سائغ     .أشهر من تاريخ التعيين المذكور    
  .سكن حكومي خاص

  )١١٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٣٩/٢٠٠٦الطعن (

لقانونية ببلديـة الكويـت أو المعينـين بهـا علـى            مناط استفادة شاغلي الوظائف الخاصة باإلدارة ا       -٧٣٧
 المعـدل بـالقرار     ١٩٨٣ لـسنة    ٣وظائف الكادر العام وفقاً لقرار مجلس الخدمـة المدنيـة رقـم             

عـدم تطبيـق أحكامـه علـى مـن          . ١/٤/٢٠٠٢ وجودهم بالخدمة باإلدارة في      ٢٠٠٢ لسنة ٨رقم  
فـي الحالـة األخيـرة يخـضع     .  بعـده انتهت خدمته أو نقل منها قبل هذا التاريخ أو من التحق بها          

  .مثال. المعين أو المنقول للقواعد المقررة للتعيين أو النقل باإلدارة القانونية
  )١٢١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٤٥/٢٠٠٦الطعن (

أو الموظفة الكويتية تستحق عالوة اجتماعية عن أوالدهـا سـواء كـانوا مولـودين ألب كـويتي                   -٧٣٨
إعالتها ألوالدها من تاريخ وفـاة والـدهم أو عجـزه عـن العمـل أو الكـسب             : شرط ذلك . أجنبي

مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانـة العامـة بـصفة دوريـة أو إعالتهـا                     
حتـى تـتمكن الموظفـة مـن     : علـة ذلـك   . ألوالدها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم        

) ١( مـن قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم              ١/٣،٢المـادة   . يشة أوالدهـا  تغطية نفقات مع  
مخالفـة الحكـم    .  في شأن منح عالوة اجتماعية للمـوظفين فـي الجهـات الحكوميـة             ١٩٧٩لسنه

المطعون فيه هذا النظر وجعلـه اسـتحقاق العـالوة االجتماعيـة مقـصوراً علـى األبنـاء ألب                   
ـ        تحداثاً لحكـم مغـاير لمـراد الـشارع عـن طريـق             كويتي بما يتضمن تقييداً لعموم النص واس

  .مثال. يعيبه ويوجب تمييزه. التأويل
  )١٤٨ ص ٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٤/١١/٢٠٠٨ إداري جلسة ١٧/٢٠٠٨الطعن (

 الـدائرة اإلداريـة متـى       اختـصاص خروجها عـن    . القرارات الصادرة بندب الموظفين المدنيين     -٧٣٩
 إحـداث األثـر القـانوني المقـصود         إلـى  إرادة الجهة اإلدارية     كانت تلك القرارات قد اتجهت بها     
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من الندب ودون أن تتخذ من إصدارها قرار النـدب سـتاراً يخفـي قـراراً آخـر ممـا تخـتص                      
  . الدائرة اإلدارية بطلب إلغائه

 الدائرة اإلدارية هي بـالنظر إلـى حقيقـة القـرار محـل              اختصاصلعبرة في الوقوف على مدى      ا -
 على ضوء ما عسى أن يسفر عنـه التكييـف الـصحيح لـه دون الوقـوف عنـد                    النزاع وأركانه 

  .الحد الذي خلعته جهة اإلدارة التي أصدرته من تسميات عليه
تحديد المشرع حداً أقصى لمدة الندب للموظف بسنة قابلة للتجديد حتـى أربـع سـنوات هـو ممـا                 -

عـدم جـواز    .  العامـة  افق حرصاً علـى سـريان العمـل بـالمر         يتفق وطبيعة الندب والغاية منه    
التجديد لمدد أخرى إال بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية سـواء كـان النـدب فـي ذات الجهـة أو                     

يعيبـه بالقـصور ومخالفـة القـانون        . مخالفة الحكم المطعون فيـه النظـر المتقـدم        . جهة أخرى 
  .والخطأ في تطبيقه

  )٢٥٧ ص ١ ج ٣٧انون س  مجلة القضاء والق١٧/٣/٢٠٠٩ إداري جلسة ٢٤٥/٢٠٠٧الطعن (

ات الموظفين المعينـين علـى درجـات حتـى الدرجـة            ئتحديد مجلس الخدمة المدنية بدل السكن لف       -٧٤٠
ال . الموظفون المعينون علـى درجـات دون هـذه الدرجـة ال يـستحقون البـدل               : مؤداه. الرابعة

يغير من ذلك أن يكون هؤالء المـوظفين يـشغلون مـساكن حكوميـة مخصـصة لهـم وقـاموا                    
  .مثال. علة ذلك. سليمها للجهات المختصةبت

  )١٦٣ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٧/١١/٢٠٠٩ إداري جلسة ٣٧٠/٢٠٠٧الطعن (

ختيـاره وبـصفة    بإرادتـه وا  إال مجرد رغبة من الموظف في تـرك وظيفتـه            ليس   طلب االستقالة  -٧٤١
ـ . هي حق مباح له مقيد باعتبارات تتعلق بالمصلحة العامـة         و نهائية المـشرع فـي تنظيمـه       قوفَّ

  . بين حق الموظف في ترك العمل وبين حسن تسيير المرفق العام
 وجوب استمرار الموظف الذي أبدى رغبته في تـرك العمـل نهائيـاً باالسـتقالة فـي أداء عملـه                 -

يجب علـى تلـك الجهـة بحـث أمـر االسـتقالة خـالل               . ولهابأن تخطره الجهة اإلدارية بق    إلى  
ـ .  تقديمها وإال اعتبرت مقبولة بقوة القـانون       ثالثين يوماً من تاريخ    ع الموظـف عـن عملـه       اانقط

 مـن   ٨١بعد تقديم االستقالة مباشرة وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنـصوص عليهمـا فـي المـادة                 
نهـاء خدمـة    ال يـستتبع ذلـك إ     .  بحكـم القـانون     مـستقيالً  اعتباره.  الخدمة المدنية   نظام مرسوم

  .١٩٨١ لسنة ٣ مجلس الخدمة المدنية رقم الموظف تلقائياً وفقاً لقرار
  )٢٥٦ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٣١/٣/٢٠١٠ إداري جلسة ١٧٩/٢٠٠٧الطعن (

ارتباطها بشغل الوظـائف الـواردة فـي جـدول المرتبـات والممولـة              . البدالت والمزايا الوظيفة   -٧٤٢
  .من الميزانية العامة والقيام بأعبائها بالفعل
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استحقاقه باعتباره ميزة تمنح لطائفة معينـة مـن العـاملين تتطلـب وظـائفهم               . بدل طبيعة العمل   -
أعباء والتزامات غير قائمة بالنسبة لبعض الوظائف األخـرى ويكـون رهينـاً بتحقيـق الـشروط                 

  . القانونية والقيام بأعباء الوظيفة
للقاضي التعرف على الحكـم الـصحيح بالبحـث عـن حكمـة             . غموض النص أو وجود لبس فيه      -

  . التشريع والغرض منه
صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بمـنح البـاحثين واالختـصاصيين والمهنيـين والفنيـين فـي                  -

اإلدارات البحثية بمعهد الكويت لألبحـاث العلميـة بـدل طبيعـة عمـل وفقـاً للجـدول المرفـق                    
 وتحديـده   بالقرار وتمييزه الباحثين العلميين الكويتيين بزيـادة إضـافية علـى فئـات هـذا البـدل                

مسميات هذه الوظائف على سبيل الحصر وعدم تضمينها درجـة وظيفـة مـساعد المـدير العـام                  
عدم أحقيته للزيادة اإلضـافية فـي بـدل طبيعـة العمـل             . مؤداه. للمعهد والتي استحدثت بعد ذلك    

مخالفـة الحكـم ذلـك مخالفـة لقـرارات مجلـس            . والتي تقررت للباحثين العلميين دون غيـرهم      
  .توجب تمييز الحكم جزئيا. لمنظمة لمنح البدلالخدمة ا
  )١٩٦ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٤٠١/٢٠٠٩الطعن (

تحديد قواعد وأحكام وشروط مـنح التعويـضات عـن األعمـال اإلضـافية والمكافـآت الماليـة                   -٧٤٣
لمجلـس الخدمـة    . عينيـة مقابل الخدمات الممتازة وبدالت طبيعة العمـل والحـوافز الماديـة أو ال            

  .المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين
. المكافآت المالية والحوافز المادية التي يقررها مجلـس الخدمـة المدنيـة تختلـف عـن البـدالت                  -

ارتباطها بأداء الموظف تعويضاً له عن أعباء وجهـود غيـر عاديـة بـذلها فـي سـبيل إنجـاز                     
  . فين بفئة موحدةاألعمال المنوطة له وال تصرف للموظ

ميزة مادية تمنح لطائفـة مـن المـوظفين بـسبب مـا تتطلبـه أعبـاء                 . ماهيته. بدل طبيعة العمل   -
وظيفتهم من التزامات غير قائمة بالنـسبة لـبعض الوظـائف األخـرى ويـصرف هـذا البـدل                   

  . للموظف بمجرد شغله الوظيفة
ـ         - م بـديالً عـن كافـة المزايـا الماديـة           المكافآت المالية المقررة للخبراء الكويتيين والتي منحت له

التي كانت تمنح لهم بما فيها بدل التمثيل المقررة للمهندسين وبـدل طبيعـة العمـل المقـررة لهـم                    
والتي تستحق للخبير بمجرد شغله الوظيفة بفئة ثابتة وموحـدة وال يـرتبط صـرفها بـأي قيـد أو                    

مجلـس الخدمـة المدنيـة علـى هـذا          ال يغير من ذلك ما أسبغه       . بدل طبيعة عمل  . ماهيتها. شرط
ألنـه عـاد إلـى    . علـة ذلـك  . ٢٠٠٣ لسنة ١ و ١٩٩٣ لسنة ٦البدل من وصف المكافأة بقراريه    

اسـتخالص  .  بأنهـا بـدل طبيعـة عمـل       ٢٠٠٦ لـسنة    ١٦إسباغ الوصف الصحيح لها بـالقرار       
  .ال عيب. المحكمة ذلك

  )٢٠٤ ص٣ ج٣٩نون س مجلة القضاء والقا٢١/١٢/٢٠١١ إداري جلسة ٣٤٤/٢٠١٠الطعن (
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  ديوان المحاسبة

صـالحياته بالنـسبة لمـوظفي الـديوان هـي ذات صـالحيات الـوزير               . رئيس ديوان المحاسبة   -٧٤٤
بالنسبة لموظفي وزارته ولـه سـلطة وزيـر الماليـة والـصناعة فيمـا يتعلـق بتنظيمـه وإدارة                 

واتـب ومزايـا     مثال بشأن قـرار رئـيس الـديوان بر         .مؤدي ذلك . أعماله وكافة شئون التوظيف   
  .موظفي الديوان

  )٥٢٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/٥/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٩٥/٢٠٠٠الطعن (

عـدم الرجـوع إلـى أحكـام القـانون العـام إال فيمـا فـات القـانون                   . أثره. قيام قانون خاص   -٧٤٥
عدم جواز إهدار الخاص إلعمـال العـام لمنافـاة ذلـك للغـرض              . علة ذلك . الخـاص من أحكام  

  .الذي وضع من أجله القانون الخاص
  .تحقيق رقابة فعالة على األموال العامة: غايته. إنشاء ديوان المحاسبة -
كفالـة االسـتقالل والـضمانات لموظفيـه وتجنيـبهم          . هدفه. إلحاق ديوان المحاسبة بمجلس األمة     -

  .مظنة التأثير
اللـوائح للـوزير بالنـسبة      تخويله الصالحيات التـي تخولهـا القـوانين و        . رئيس ديوان المحاسبة   -

إلى موظفي وزارته وله السلطة المخولة لوزير المالية فيمـا يتعلـق بميزانيـة الـديوان وتنظيمـه                  
وإدارة أعماله وله اعتماد ترقيـات المـوظفين الفنيـين دون حاجـة إلـى أخـذ موافقـة ديـوان                     

للـوائح لمجلـس    الخدمة المدنية ويرأس لجنة عليا لهـا الـصالحيات التـي تخولهـا القـوانين وا               
الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فـي شـئون التوظيـف بالنـسبة لـسائر مـوظفي الدولـة                   

  .المدنيين
التقيـد  . الزمـه . اختصاص المشرع ديوان المحاسبة بأحكام استثنائية في بعـض شـئون موظفيـه             -

 .بها دون محاجة بما ورد في قانون أو نظام الخدمة المدنية

  )٥٢٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٧/٤/٢٠٠٣جلسة اري إد ٤٩٠/٢٠٠٠الطعن (

قـصرها علـى رئـيس الـديوان أو مـن           . سلطة إحالة موظفي ديوان المحاسـبة إلـى التحقيـق          -٧٤٦
مجـازاة الموظـف بنـاء    . عدم جواز مجازاة الموظف تأديبياً إال بناء على هـذا التحقيـق    . يفوضه

  .القضاء بإلغاء هذا القرار.  أثره.على تحقيق شفوي من الرئيس المباشر دون تفويض
  )٥٢٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣٠/٦/٢٠٠٣جلسة إداري  ٨٦٣/٢٠٠١الطعن (
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قرر لهم المـشرع تنظيمـاً قانونيـاً خاصـاً يـشمل أوضـاع              . الموظفون الفنيون بديوان المحاسبة    -٧٤٧
ـ         . مؤدى ذلك . تعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم    ضمنتها الـشريعة   عـدم سـريان األحكـام التـي ت

 مكـرر  ١٥العامة وانتظمتها قوانين شـئون العـاملين المـدنيين بالدولـة علـيهم ومنهـا المـادة                
 لـسنة   ١٥ بتعـديل بعـض أحكـام القـانون          ١٩٨٩ لـسنة    ٢المضافة بالمرسوم بالقـانون رقـم       

أن هـؤالء   . علـة ذلـك   .  في شأن الخدمة المدنية فيما تضمنته من مدة التعيـين والتجديـد            ١٩٧٩
فنيين في مركز قانوني ال ينكفـل إال بديمومـة العالقـة الوظيفيـة إذ فـي شـأن تأقيـت مـدة                       ال

التعيين النيل من استقالل الديوان وإخضاع موظفيـه الفنيـين ألهـواء التجديـد ويـضحى عـدم                  
التجديد لهم عزالً مقنعاً وهو ما يتناقض مع ما قـرره الدسـتور وقـانون ديـوان المحاسـبة مـن                     

 .  ويمس بحيدته ويتعارض مع األسس واألغراض التي أنشئ من أجلهاكفالة استقالله

 والـذي لـه االختـصاص بإصـدار تفـسيرات ملزمـة             -صدور تفسير من مجلس الخدمة المدنية      -
 فـي شـأن     ١٩٧٩ لـسنة    ١٥ مكرر مـن المرسـوم بقـانون رقـم           ١٥ للمادة   -للجهات اإلدارية 

 منهـا علـى تجديـد التعيـين فـي وظـائف             ةيرالخدمة المدنية بما يفيد انطباق أحكام الفقرة األخ       
انطـواؤه علـى تعـديل ألحكـام قـانون ديـوان            . الوكالء والوكالء المساعدين بديوان المحاسـبة     

المحاسبة بغير األداة المقررة وتجاوز وظيفة التفسير إلى وظيفـة التـشريع بمـا يخـل بـضوابط                  
ـ             تقالل ديـوان المحاسـبة     السلطة وقواعد االختصاص ويمس بمبدأ الفـصل بـين الـسلطات وباس

 .ويثير شبهة عدم دستورية هذا القرار

  )٥٢٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٩/٢٠٠٥جلسة إداري  ٥٢٩/٢٠٠٤الطعن (
  .ديوان الخدمة المدنية: وراجع
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  ديوان الموظفين

موافقة ديوان الموظفين شرط السـتخدام مـوظفين ذوي كفـاءات تحتاجهـا الـبالد وتخـصيص                  -٧٤٨
عدم استلزام هـذه الموافقـة فيمـا يتعلـق بأحقيـة المـسكن أو فئتـه بعـد                   . ن حكومية لهم  مساك

بـشأن طلـب اسـتبدال سـكن خـاص          . مثـال . ٥/١٩٦٢استخدامه بقرار مجلس الوزراء رقـم       
  .بأعزب بسكن متزوج وأحقية الموظف في بدل السكن األخيرة

  )١٠٤٨لد الثاني ص مج القسم الثالث المج١٧/٤/١٩٩٥جلسة تجاري  ٣٣/١٩٩٤الطعن (

سـريان أحكـام قـانون الخدمـة المدنيـة      . تعيين غير الكويتيين في الجهات الحكومية بصفة مؤقتة   -٧٤٩
. اسـتحقاقهم مكافـأة نهايـة الخدمـة       . ومرسوم نظام الخدمة المدنية وتعميمات ديـوان المـوظفين        

  .شروطه
ارة ال تملـك منحـه      اإلد. علـة ذلـك   . القـانون . سـنده . استحقاق الموظف العام ميزة في وظيفته      -

قرارها في هـذا الـشأن لـيس منـشئاً وإنمـا مجـرد        . حقوقاً أكثر مما يخوله نظام الوظيفة العامة      
  .مثال. لها تصحيح ما قررته خطأ: مؤدى ذلك. تنفيذ لما يقرره القانون

  )٩١٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/٥/١٩٩٧جلسة إداري  ٣٨٠/١٩٩٦الطعن (

اختصاص ديوان المـوظفين يقـف عنـد حـد إصـدار      . ه مجلس الخدمة المدنيةالقرار الذي يصدر  -٧٥٠
. صدور تعميم منه بقصر األحقيـة فـي بـدل الـسكن علـى فئـة بعينهـا                 . التعليمات التنفيذية له  
  .مجاوزة الختصاصه

  )٩١٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/٦/١٩٩٨جلسة تجاري  ٤٨٢/١٩٩٧الطعن (

 الموظـف  صـالحية  لثبـوت  المـوظفين  ديـوان  مـع  باالتفاق المختص زيرالو يضعها التي الضوابط  -٧٥١

 واالنحـراف  العـسف  ومنـع  العامـة  المـصلحة  تحقيق كفالة .غايتها .عدمه من التجرية لفترة الخاضع

  .للقانون الشأن هذا في الصادرة القرارات مخالفة .أثره .لها وضعه عدم .بالسلطة
 المـوظفين  لـديوان  واللـوائح  القـوانين  تخولهـا  لتيا بالصالحيات اختصاصة .األمة مجلس مكتب -

 صـالحية  مـن  التثبـت  تكفـل  التـي  الـضوابط  وضـع  لـه  .ذلك مفاد .موظفيه بشئون يتعلق فيما

 .للقانون مخالفتها أثره .الضوابط لهذه قراراته استناد عدم .به مبتدأ تعييناً المعين الموظف

  )٩١٣الرابع المجلد الرابع ص مج القسم ١٢/١١/٢٠٠١جلسة إداري  ٥٨/٢٠٠١الطعن (

 وتـم التعاقـد   ١/٨/١٩٩٠مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمـوظفين الـذين كـانوا بالخدمـة فـي            -٧٥٢
إرجـاء صـرفها إلـى حـين انتهـاء      . ١٩٩١ لـسنة  ٢معهم بموجب التعليمات الواردة بـالتعميم   
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 عـن المـدة الـسابقة       اعتبار هذا اإلرجاء مانعاً قانونيـاً لمطالبـة الموظـف بهـا           . الخدمة الجديدة 
  .وقف التقادم بالنسبة لها لحين انتهاء الخدمة الجديدة: أثر ذلك. ٢/٨/١٩٩٠على 
  )٥٣٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٢/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥١٩/٢٠٠١الطعن (

تفويض مجلس الخدمـة المدنيـة فـي سـنها وتعتبـر آمـرة              . قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة     -٧٥٣
. مـؤدى ذلـك   . ع الجهات عدا تلك التي تنظم شئون الخدمـة فيهـا قـوانين خاصـة              وملزمة لجمي 

  .عدم جواز االتفاق على ما يخالفها أو تعديلها إال بعد موافقة ديوان الموظفين
  .إندارجها ضمن العقود اإلدارية. عقود استخدام الموظفين العموميين -
ـ             - ؤهالً تخصـصياً والوظـائف الفنيـة       التعاقد مع غير الكويتيين على الوظائف التـي ال تتطلـب م

وجـوب أن يكـون بموجـب عقـد الراتـب           . البسيطة والوظائف المعاونـة ووظـائف الطباعـة       
شغلها يكون بموجـب العقـدين الثـاني والثالـث المـرافقين لقـرار              . عدا تلك الوظائف  . المقطوع

 .١٩٧٩ لسنة ٦مجلس الخدمة المدنية رقم 

  )٥٣٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٢/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥١٩/٢٠٠١الطعن (

مـصاحبة  . مقتـضاه . ثبوت أمر في الزمان الـراهن بنـاء علـى ثبوتـه فـي الزمـان الـسابق                  -٧٥٤
أال يثبـت مـا يغيـره بـدليل إنـشائي حـادث لواقـع               . شرطه. ومالزمة هذا األمر للمدة الالحقة    

  .جديد أو لوضع تشريعي جديد
تقـدر كفاءتـه خـالل فتـرة        . أثـره .  مصرح بهـا   عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه بإجازة       -

ال يغيـر مـن ذلـك تعمـيم ديـوان           . اإلجازة باستصحاب آخر تقرير حصل عليه قبـل اإلجـازة         
أن مجلـس الخدمـة     . علـة ذلـك   . الموظفين بأن تقييم الكفاءة يكون بعد العودة ومباشـرة العمـل          

ثـم ال يكـون لهـذا التقيـيم         المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات ومـن           
  .أي إلزام

هو الذي يحـصل علـى تقريـر نهـائي بأنـه       . الموظف الذي يحرم من العالوة الدورية أو الترقية        -
  .ضعيف
  )٥٣٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/١٠/٢٠٠٢جلسة إداري  ٦١٢/٢٠٠١الطعن (

ـ  . انقطاع الموظف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يومـاً           -٧٥٥ . ى االسـتقالة الـضمنية  قرينـة عل
  .انتفاؤها بثبوت وجود سبب آخر لالنقطاع.  من نظام الخدمة المدنية٨١م . أساس ذلك

 . ١٩٧٣ لسنة ٢تعميم ديوان الموظفين رقم . هإجراءات. التصريح باإلجازات الطبية -

ثبـوت إبالغهـا عـن مرضـها منـذ      . إنهاء خدمة الطاعنة النقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً         -
. اسـتنزال هـذه المـدة مـن فتـرة االنقطـاع           . ية االنقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع      بدا



 اإلداري

- ٢١٦ -  

صـدور قـرار    : مـؤدي ذلـك   . عدم بلوغ المدة الباقية الحد الالزم العتبارها قرينة على االستقالة         
مسئولية الجهـة اإلداريـة عـن خطئهـا الـذي ترتـب عليـه               : أثره. إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون   

 .دي وأدبي يوجب التعويضضرر ما

  )٥٣٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/١٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٦٤/٢٠٠٤الطعن (

تحديد قواعد وأحكام وشروط مـنح التعويـضات عـن األعمـال اإلضـافية والمكافـآت الماليـة                   -٧٥٦
ـ   . مقابل الخدمات الممتازة وبدالت طبيعة العمـل والحـوافز الماديـة أو العينيـة              ة لمجلـس الخدم

  .المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين
. المكافآت المالية والحوافز المادية التي يقررها مجلـس الخدمـة المدنيـة تختلـف عـن البـدالت                  -

ارتباطها بأداء الموظف تعويضاً له عن أعباء وجهـود غيـر عاديـة بـذلها فـي سـبيل إنجـاز                     
  . األعمال المنوطة له وال تصرف للموظفين بفئة موحدة

ميزة مادية تمنح لطائفـة مـن المـوظفين بـسبب مـا تتطلبـه أعبـاء                 . ماهيته. دل طبيعة العمل  ب -
وظيفتهم من التزامات غير قائمة بالنـسبة لـبعض الوظـائف األخـرى ويـصرف هـذا البـدل                   

  . للموظف بمجرد شغله الوظيفة
لمزايـا الماديـة    المكافآت المالية المقررة للخبراء الكويتيين والتي منحت لهـم بـديالً عـن كافـة ا                -

التي كانت تمنح لهم بما فيها بدل التمثيل المقررة للمهندسين وبـدل طبيعـة العمـل المقـررة لهـم                    
والتي تستحق للخبير بمجرد شغله الوظيفة بفئة ثابتة وموحـدة وال يـرتبط صـرفها بـأي قيـد أو                    

ـ           . بدل طبيعة عمل  . ماهيتها. شرط ة علـى هـذا     ال يغير من ذلك ما أسبغه مجلـس الخدمـة المدني
ألنـه عـاد إلـى    . علـة ذلـك  . ٢٠٠٣ لسنة ١ و ١٩٩٣ لسنة ٦البدل من وصف المكافأة بقراريه    

اسـتخالص  .  بأنهـا بـدل طبيعـة عمـل       ٢٠٠٦ لـسنة    ١٦إسباغ الوصف الصحيح لها بـالقرار       
  .ال عيب. المحكمة ذلك

  )٢٠٤ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٢/٢٠١١ إداري جلسة ٣٤٤/٢٠١٠الطعن (
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  هيئات عامة

  
  .الهيئة العامة لالستثمار -١

  .الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية -٢

  .الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب -٣

  . الهيئة العامة لتقدير التعويضات-٤

  . الهيئة العامة للشباب والرياضة-٥
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  هيئات عامة

  -:ثمار الهيئة العامة لالست-١

انتهاء خدمة الموظف بها باالستقالة خـالل مـدة سـريان العقـد أو إبـداء      . الهيئة العامة لالستثمار   -٧٥٧
اسـتحقاق الموظـف غيـر      . رغبته أو الهيئة في عدم تجديد العقد فـي المواعيـد المتفـق عليهـا              

ـ                    س الكويتي في حالة االستقالة ثالثة أرباع مكافأة نهايـة الخدمـة إذا جـاوزت مـدة خدمتـه خم
ويستحق مكافأة كاملة في حالـة إبـداء الرغبـة مـن الموظـف أو               . سنوات ولم تبلغ عشر سنوات    

. مراعاة مدة اإلعـالن بعـدم الرغبـة المبينـة فـي العقـد      . شرط ذلك. الهيئة في عدم تجديد العقد   
مخالفـة الحكـم ذلـك خطـأ        . أن اإلخطار بالرغبة بعد تجديد العقد تلقائياً يعد اسـتقالة         . مؤدى ذلك 

تمييزهوجبي .  
  )٥٥٨ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ١٩/٥/٢٠٠٣ جلسة إداري ٧٢٣/٢٠٠٢الطعن (

  

  -: الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية-٢

 وتحديـد عـدد     ااألمر بمنح تراخيص سفن الصيد بالميـاه اإلقليميـة وتجديـدها ومنـع إصـداره               -٧٥٨
المـشرع  إخـضاع   .  جديدة اسـتثناء أو عـدم قيامهـا        السفن وتقدير قيام ضرورة إصدار تراخيص     

سـكوتها عـن اتخـاذ      . ذلك للسلطة التقديرية للهيئة العامة لـشئون الزراعـة والثـروة الـسمكية            
ال يعـد قـراراً إداريـاً سـلبياً     . قرار بمنح تراخيص جديدة مما هو متروك لمحض سـلطتها هـذه     

  .ح تراخيص صيد لثالث سفنمثال امتناع الهيئة عن من. يجوز الطعن فيه باإللغاء
  )١٦٥ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص ٢٢/٢/١٩٩٨ جلسة تجاري ٥١٢/١٩٩٧الطعن (

أن أثـره ال يتولـد حـاالً        . مـؤداه . ترتيب القرار اإلداري أعباء مالية على عاتق الخزانة العامـة          -٧٥٩
يـستلزمه تنفيـذه وإال     ومباشرة إال إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً بوجـود االعتمـاد المـالي الـذي                

وجـوب التـزام حـدوده     . أثـره .  االعتمـاد  كفايـة عـدم   . كان تحقيق هذا األثر غير ممكن قانوناً      
مثال بشأن عدم توافر االعتمـاد المـالي لتنفيـذ قـرار الهيئـة العامـة لـشئون                  . وعدم مجاوزتها 

ر  بتعـويض أصـحاب المـزارع عـن األبقـا          ١٩٩٠ لـسنة    ٣٨الزراعة والثروة السمكية رقـم      
  .والعجول المصابة بالسل وااللتهاب البللوري واإلجهاض المعدي

  )٥٦٠ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ١٥/٤/٢٠٠٢ جلسة إداري ٤١٦/٢٠٠١الطعن (
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حق مجلس الـوزراء والهيئـة العامـة لـشئون الزراعـة والثـروة الـسمكية فـي                . أمالك الدولة  -٧٦٠
إلداريـة مطلـق الحريـة فـي الموافقـة علـى            للجهـة ا  . تأجيرها بغير طريق المـزاد العلنـي      

  .سكوتها ال يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه باإللغاء. الترخيص
  )٥٦٠ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٦/١/٢٠٠٣ جلسة إداري ٤٢٤/٢٠٠٢الطعن (

صرف الدعم النقدي لصحاب سـفن وزوارق الـصيد والحظـور والمـزارع الـسمكية وأعـالف                  -٧٦١
الـصيد وفقـاً ألحكـام المرسـوم     عدم تحرير محضر مخالفـة عـن تـرخيص       : شرطه. ألسماكا

 في شأن حمايـة الثـروة الـسمكية وذلـك خـالل الـسنة الماليـة                 ١٩٨٠ لسنة   ٤٣بالقانون رقم   
  .مثال. وجوب تأييده ورفض االستئناف. التزام الحكم المستأنف هذا النظر. ٢٠٠٢/٢٠٠٣
  )٥٦٠ ص ٦٠ ص ٢ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ١٤/٤/٢٠٠٩ جلسة إداري ١٢٧٨/٢٠٠٥الطعن (

  -: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب-٣

اختـصاصه بوضـع اللـوائح الماليـة        . مجلس إدارة الهيئة العامة للتعلـيم التطبيقـي والتـدريب          -٧٦٢
مجلـس  االلتـزام بالقواعـد التـي يـضعها         . شـرطه . وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها     

الخدمة المدنية والمختص وحده بإصدار التفـسيرات الملزمـة فيمـا يتعلـق بتـشريعات الخدمـة                 
المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفي إقـرار وتعـديل نظـم المرتبـات المعمـول                

  .بها
خلو قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتـدريب مـن الـنص علـى وظيفـة الطـاعن ضـمن                     -

عـدم االعتـداد    . أثـره . لمستحق شاغلوها البدل الذي قرره مجلـس الخدمـة المدنيـة          الوظائف ا 
عـدم التـزام الحكـم    . أن قرار مجلس الخدمة المدنية في هـذا الـشأن ملـزم لهـا             . علة ذلك . به
  .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. ذلك

  )٥٦١ادي عشر ص  مج القسم الخامس المجلد الح١٨/١١/٢٠٠٢ جلسة إداري ٥٩٨/٢٠٠٠الطعن (

 الـدعوى وتقـدير األدلـة والمـستندات وأوجـه           فيلمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع        -٧٦٣
ـ  . الدفاع واألخذ بما تقتنع به منها      ـ .  سـائغة  أسـباب  علـى ها  ة قـضاء  حسبها إقام دم التزامهـا   ع
 لتهـا دوردت أأوردت الحقيقـة التـي اقتنعـت بهـا وأ     ما دامـت     بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم    
 أسـباب صـحيحة     علـى مثال الستخالص سائغ للحكـم وقيامـه         .الرد الضمني المسقط لما عداها    

 فـي م التطبيقي وما يستحق مـن مزايـا بحكـم عملـه             علي بيان عالقة الطاعن بالهيئة العامة للت      في
  .إحدى وظائف الكادر العام

  )٤٨  ص٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٨/٤/٢٠٠٨جلسة  إداري ٢٧٦/٢٠٠٦ نالطع(
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هـي سـلطة تقديريـة واسـعة فـي إجـراء            . سلطة جهة اإلدارة في شغل الوظـائف اإلشـرافية         -٧٦٤
أن يكـون هـذا     : شـرط ذلـك   . االختيار والمفاضلة بين المتزاحمين عليها وتعيين األجدر لـشغلها        

  .االختيار قد روعي فيه االلتزام بالمعايير واألوضاع والشروط المقررة في هذا الشأن
ية التي تكفل بتنظيمها قرار مدير عـام الهيئـة العامـة للتعلـيم التطبيقـي رقـم                  الوظائف اإلشراف  -

ثبـوت أن عنـصر األقدميـة لـيس مـن هـذه             . إجراءات وشروط شـغلها   . ٢٠٠٣لسنة  ٢٢٠٠
أن مخالفة الحكم المطعون فيـه إجـراءات شـغل تلـك الوظـائف اإلشـرافية              : أثر ذلك . الشروط

  .يفة أستاذ مساعدبشأن شغل وظ: مثال. يعيبه ويوجب تمييزه
  )٣٤ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٣/٤/٢٠١١جلسة  إداري ٢٤١/٢٠٠٨ نالطع(

  -: الهيئة العامة لتقدير التعويضات-٤

الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العـدوان العراقـي اختـصاصها بحـصر األضـرار                 -٧٦٥
لتـي قـام بهـا المعتـدى خـالل فتـرة             عنه وتقدير الخسائر للمضرورين نتيجة لألعمال ا       الناتجة

غزو البالد وتقدير التعويض الجابر لها وتقديمه إلى الجهـات المختـصة بالدولـة للمطالبـة بهـا                  
 ذلـك دون اختـصاص المحـاكم بنظـر          تمهيداً لتحصيلها من المعتـدى وصـرفها للمتـضررين        

  .دعاوى التعويض المؤسسة على أي مصدر آخر من مصادر االلتزام
ئة العامة لتقدير التعويضات ال يحجـب المحـاكم عـن نظـر دعـاوى التعـويض                 اختصاص الهي  -

مثـال بـشأن اختـصاص الـدائرة بنظـر          . مصادر االلتزام المحددة قانوناً   المؤسسة على أي من     
  .دعاوى العقود اإلدارية والتعويض عنها

  )٥٦٢ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٢٤/١/٢٠٠٦ جلسة إداري ١٠٩٦/٢٠٠٤الطعن (

  -: الهيئة العامة للشباب والرياضة-٥

. متى قام به مانع أو عـذر يعجـزه عـن القيـام بمباشـرته              . االختصاص يجب أن يباشره صاحبه     -٧٦٦
وجوب أن يوسد هذا االختصاص إلى مـن يحـل محـل األصـيل فـي ممارسـته بـسبب هـذا                      

  .علة ذلك. الظرف االستثنائي
 التـي حلـت محـل وزارة        -اب والرياضـة   الهيئـة العامـة للـشب      –اختصاص الجهة اإلداريـة      -

 بوضـع نمـوذج للنظـام األساسـي لألنديـة           -١٩٩٢ لسنة   ٤٣الشئون االجتماعية بالقانون رقم     
ال يكـون   . وجوب التزام هذه الجهـة بـه وعـدم تعديلـه إال بموافقـة هـذه الهيئـة                 . الرياضية

  . التعديل نافذاً إال من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
 للنادي هو بمثابة الـشريعة الحاكمـة لتـسيير أمـور النـادي فيمـا أحـال إليـه                    النظام األساسي  -
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  . القانون بوصفهما كل ال يتجزأ
  . ماهية اختصاصها. الجمعية العمومية العادية للنادي -
متى تختص بإعـادة النظـر فـي المـسائل التـي تخـتص              . الجمعية العمومية غير العادية للنادي     -

  . بها الجمعية العمومية العادية
متى تحل محل الجمعية العموميـة غيـر العاديـة فـي ممارسـة              . الهيئة العامة للشباب والرياضة    -

  .قيود ذلك. اختصاصها
  )١٧٤ ص ١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٢/٢٠١٠جلسة  إداري ٣٢٠/٢٠٠٧ نالطع(

  
   

  

  هيئات تدريس -٦

ـ               -٧٦٧ صل الدراسـي األول وأثنـاء      عضو هيئة التدريس الذي يتم تعيينـه بالجامعـة بعـد انتهـاء الف
يختص مدير الجامعـة بتحديـد مـدة اإلجـازة الـصيفية            . الشهر األول من الفصل الدراسي الثاني     

ال يحرمـه مـن راتبـه خـالل         . الموافقة لعضو هيئة التدريس باإلجـازة الـصيفية       . التي تمنح له  
 . القيام بعملهتلك العطلة ما دام أنه كان تحت أمرة الجهة اإلدارية ولم ينقطع حكماً عن

  )٢٠١ المستحدث اإلصدار السادس ص ١٧/٣/٢٠٠٩جلسة  إداري ٨٨/٢٠٠٨ نالطع(

  

  ةيهيئات رياض -٧

طبيعة الرقابة القانونية لمحكمة التمييز علـى أحكـام محكمـة الموضـوع ال تحـول بـذاتها دون                    -٧٦٨
اقعـة  إنزال النصوص القانونية المعمول بها عند الفصل في الطعـن المعـروض عليهـا علـى الو                

أن هـذا األمـر يعكـس جـوهر رقابتهـا القانونيـة             : علة ذلك . التي حصلها الحكم المطعون فيه    
  .على صحة تطبيق النصوص التشريعية على الوقائع التي خلص إليها الحكم المطعون فيه

لـسنة   ٥ق) ٥(الفقـرة األخيـرة مـن المـادة         بعدم دستورية   صدور حكم من المحكمة الدستورية       -
اعتبار الشخص مستقيالً من وظيفتـه القياديـة بـأي مـن مجـالس إدارة               ه من   ت فيما تضمن  ٢٠٠٧

الهيئات الرياضية إذا جمع بين العمل في هذه الوظيفـة وبـين عـضوية مجلـس اإلدارة فـي أي                    
التقرير بإبطال الـنص التـشريعي وزوالـه وإنهـاء قـوة            : مؤداه. من مجالس إدارة هذه الهيئات    
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جـوب التـزام المحـاكم بعـدم إنـزال الـنص المقـضي بعـدم                و. نفاذه واعتباره كأن لم يكـن     
مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر            . دستوريته على موضوع النزاع المطروح عليهـا      

  .يعيبه ويوجب تمييزه
  )٤٣ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢/١١/٢٠١٠جلسة  إداري ٩٩/٢٠٠٩، ٩٣ نانالطع(

  
  

  

  هيئات ذات شخصية معنوية -٨

حقهـا فـي رفـع دعـاوى اإللغـاء طعنـاً فـي              . يات والهيئات ذات الشخـصية المعنويـة      الجمع -٧٦٩
  . القرارات اإلدارية الماسة بأهدافها والمصالح الجماعية التي تقوم عليها

  )٩٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٤/٧/١٩٨٨جلسة تجاري  ١٤/١٩٨٨الطعن (
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  مؤسسات عامة

  
  .ينات االجتماعية المؤسسة العامة للتأم-١

  . مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية-٢

  . مؤسسة البترول الكويتية-٣

  . سوق الكويت لألوراق المالية-٤

  . إعفاء المؤسسات العامة من الرسوم القضائية-٥

  . دعاويها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريعفح توقيع ص-٦
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  مؤسسات عامة

  

  -:جتماعيةالمؤسسة العامة للتأمينات اال -١

 ق  ٥٤أنظمة المعاشات أو الميزة األفضل يلتزم رب العمـل بـأن يـؤدي قيمتهـا طبقـاً للمـادة                     -٧٧٠
 إلى مؤسسة التأمينـات االجتماعيـة خـالل ثالثـين يومـاً مـن انتهـاء خدمـة             ١٩٦٤ لسنة   ٣٨

هـذه  . المؤمن عليه وتلتزم هي بأدائها لهم أو للمستحقين عنهم ولو لـم يؤدهـا إليهـا رب العمـل                  
  .ميزة ال تعتبر أجراً في حساب المعاشال

  )٥٥٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٣/١٢/١٩٩٤جلسة تجاري  ١٩٠/١٩٩٤الطعن (

المرتب بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين األهلي والنفطـي هـو األجـر وفقـاً ألحكـام قـانون                    -٧٧١
  .العمل في القطاع األهلي

يين فـي القطـاعين األهلـي والنفطـي الـذي تلتـزم بـه                المعاش التقاعدي المقرر للعمال الكـويت      -
  .حسابه على أساس األجر في  قانون العمل. المقصود به. مؤسسة التأمينات االجتماعية

خروج مقابـل العمـل اإلضـافي عـن نطـاق           .  المقصود باألجر في قانون العمل في القطاع األهلي        -
 في ذلك ارتبـاط صـاحب العمـل مـع           ال يؤثر . األجر الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي      

  .علة ذلك. عماله بنظام معاش أو مكافأة أو ادخار يدخل فيه األجر اإلضافي
 الميزة األفضل حق للعامل قائم بذاته يتعين الوفاء به عند انتهـاء الخدمـة و تختلـف عـن األجـر                      -

  .اعديال تدخل في األجر الذي يحتسب على أساسه المعاش التق. وال تعتبر من عناصره
  )٥٥٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٣/١/١٩٩٥جلسة تجاري  ١٧١/١٩٩٤الطعن (

وجـوب التـأمين علـيهم لـدى المؤسـسة العامـة            . الكويتيون الذين يعملون لدى صاحب العمـل       -٧٧٢
معـرفتهم وتلتـزم المؤسـسة بالوفـاء بالتزاماتهـا          بللتأمينات االجتماعية بمعرفة صاحب العمل أو       

قـرار المؤسـسة فـي      . يقم صاحب العمل بتـسجيلهم أو أداء االشـتراكات عـنهم          نحوهم ولو لم    
هذا الشأن ليس إال تنفيذاً وتقريراً لحـق ذاتـي يـستمده العامـل مباشـرة مـن القـانون بمـا ال                       

 .يكتسب معه حصانة تعصمه من اإللغاء ولها سحبه إذا استبان لها مخالفته للقانون

  )٢٨٦مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٩/٤/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٤٣/٢٠٠١الطعن (

الطلب المقدم إلى مؤسـسة التأمينـات االجتماعيـة بـأي حـق مـن الحقـوق المقـررة                   البت في    -٧٧٣
. التظلم مـن القـرار الـذي يـصدر منهـا فـي الطلـب                قانون التأمينات االجتماعية أو    ىبمقتض
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فـوات هـذا الميعـاد دون    . الـتظلم وجوب أن يكون خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلـب أو     
  .صدور قرار يعد بمثابة قرار بالرفض

 مـن قـانون التأمينـات       ١٠٧الواردة في نهاية الفقـرة الخامـسة مـن المـادة            " سبقأأيهما  "عبارة   -
 .مؤداها. ٦١/١٩٧٦االجتماعية رقم 

  )٧٨٧مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة إداري  ٢٨٠/٢٠٠١الطعن (

التسجيل طبقاً ألحكام الباب الثالث والخامس من قـانون التأمينـات االجتماعيـة تتـواله المؤسـسة               -٧٧٤
وقـوف دور المؤسـسة عنـد حـد         . العامة للتأمينات االجتماعية وفقاً ألحكام وشروط هذا القـانون        

التحقق من توافر هذه الشروط في ضـوء الوقـائع والمـستندات التـي يقـدمها ذوو الـشأن دون                    
سلطة تقديرية وقرارها في هذا الشأن محض تقرير للحق الـذي يـستمده المـؤمن عليـه مـن                   أي  

  .القانون مباشرة
إلغاء المؤسسة تسجيل المشترك في باب وتـسجيله فـي بـاب آخـر بعـد أن تكـشف لهـا تـوافر           -

 .ال عيب. شروط تسجيله في هذا الباب

  )٢٨٧المجلد الحادي عشر ص مج القسم الخامس  ٢٨/٤/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٠/٢٠٠٢الطعن (

 الحقـوق التأمينيـة     القرار الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بـشأن أي حـق مـن              -٧٧٥
بدء ميعـاد الـتظلم منـه مـن تـاريخ إخطـار             . ١٩٧٦ لسنة   ٦١ أحكام القانون    المقررة بمقتضى 

بـت فـي طلـب هـذه     صاحب الشأن بالقرار إذا تم قبل انقضاء ميعاد الثالثـين يومـاً المحـددة لل       
وجـوب الـتظلم خـالل الثالثـين يومـاً التاليـة            . انقـضاء هـذه المـدة دون إخطـار        . الحقوق

ال . افتراض المشرع انقضاء هـذه المـدة بمثابـة قـرار حكمـي بـالرفض              : علة ذلك . النقضائها
يؤثر في نهائية هذا القرار إعالن صاحب الـشأن بعـد ذلـك بـصدور قـرار صـريح بـرفض                     

أن الـدعوى بالمطالبـة بهـذه الحقـوق تكـون           . مؤداه. م التظلم خالل هذا الميعاد    عدم تقدي . الطلب
  .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة ذلك. عدم قبولها: أثره. غير مسبوقة بتظلم

  )٢٨٨مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢/١١/٢٠٠٦جلسة تجاري  ١٤٤/٢٠٠٦الطعن (

 للتأمينـات االجتماعيـة كتابـة بـأي مـن الحقـوق             وجوب مطالبة صاحب الشأن المؤسسة العامة      -٧٧٦
المقررة في قانون التأمينات االجتماعية خالل خمس سنوات مـن تـاريخ اعتبـار هـذه الحقـوق                  

يجب على المؤسسة البت فـي الطلـب المـشار إليـه خـالل              . واجبة األداء قبل رفعه الدعوى بها     
انقـضاء هـذا الميعـاد دون       . ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار يخطـر بـه صـاحب الـشأن             

وجـوب تظلـم صـاحب الـشأن        . اعتبار ذلك بمثابة قرار برفـضه     : أثره. صدور قرار في الطلب   
منه أمام لجنة التظلمات خالل ثالثين يومـاً مـن تـاريخ إخطـاره بـالقرار الـصريح أو مـضي                



  اإلداري

- ٢٢٩ -  

للجنـة  يكون الطعـن فـي القـرارات الـصادرة مـن ا           . المدة المحددة للبت في الطلب أيمها أسبق      
خالل ثالثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بـالقرار أو بانقـضاء الميعـاد المحـدد للبـت                   

  .في التظلم أيمها أسبق
 وجوب تقديم صاحب العمل طلبات تسجيل العـاملين لديـه الخاضـعين ألحكـام قـانون التأمينـات                   -

لـصاحب الـشأن    . للمؤمن عليه تـسجيل اسـمه مباشـرة لـدى المؤسـسة           . االجتماعية للمؤسسة 
التظلم في قرار المؤسسة في هذا الخصوص خالل ثالثين يومـاً مـن تـاريخ إخطـاره بـه أمـام                     

  .لجنة التظلمات
  .مثال. أثر ذلك.  المقصود بالحقوق المقررة في قانون التأمينات االجتماعية-

  )١٥١ ص ٢ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ١٢/٥/٢٠٠٩جلسة إداري  ٢٢٦/٢٠٠٦ الطعن (

سجيل طبقاً ألحكـام البـابين الثالـث والخـامس مـن قـانون التأمينـات االجتماعيـة تتـواله                    الت -٧٧٧
. علـة ذلـك   . تقيـدها فـي ذلـك بأحكـام هـذا القـانون           . المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيـة    

. االستفادة من أحكام البابين المشار إليهمـا تحكمـه القواعـد والـشروط التـي يحـددها القـانون                  
 هذه الحالة يقف عند حد التحقق منهـا فـي ضـوء الوقـائع والمـستندات التـي                 دور المؤسسة في  

قرارهـا الـصادر    . يقدمها ذوو الشأن للتسجيل دون أن يكون لها أي سلطة تقديريـة حيـال ذلـك               
في هذا الشأن ال يعدو أن يكون محـض تقريـر للحـق ويـستمده المـؤمن عليـه مـن القـانون                       

  .مباشرة
من سـلطة محكمـة الموضـوع مـادام استخالصـها           .  أو انتفاء قيامها    استخالص قيام عالقة العمل    -

  مثال . للمحكمة سلطة تقدير المستندات المقدمة إليها والموازنة بينها. سائغاً
  )١٢٦ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٥/٢٠١٠جلسة  إداري ١٧١/٢٠٠٩ نالطع(

 بـشأن   ١٩٧٦ لـسنة    ٦١لقـانون   رفع الدعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتـضى أحكـام ا            -٧٧٨
مطالبة المؤسسة بها كتابـة خـالل خمـس سـنوات مـن التـاريخ               . شرطه. التأمينات االجتماعية 

مـن  والتظلم من القـرار الـصادر مـن المؤسـسة خـالل ثالثـين               . الذي تكون فيه واجبة األداء    
  .  اإلخطار به أمام اللجنة المختصة بذلكالتاريخ

أن يكون خالل ثالثين يومـاً مـن تـاريخ إخطـار صـاحب            . شرطه. ة الطعن في قرارات هذه اللجن     -
حـسم  . علـة ذلـك   . الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحـدد للبـت فـي الـتظلم أيهمـا أسـبق                

  .المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون حتى تستقر األوضاع في شأن الحقوق التأمينية
 هو الذي يصدر فـي شـأن الخـالف الـذي يقـع بـين                .مقصوده. القرار الذي يصدر من المؤسسة     -

  . قانوناًالمؤمن عليه والمؤسسة حول المطالبة بالحقوق المقررة له 
  )١٨٩ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢١/١٢/٢٠١١جلسة  إداري ٢٨٩/٢٠٠٨ نالطع(



  اإلداري

- ٢٣٠ -  

  -:مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية -٢

ال ينـال مـن ذلـك       .  أشخاص القـانون العـام     مؤسسة عامة من  . مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية    -٧٧٩
  .احتفاظها بأسلوبها التجاري وعدم تقيدها بقواعد اإلدارات والمصالح الحكومية في ذلك

 بـأن يـصرف لمـوظفي مؤسـسة الخطـوط           ١٩٩١ لـسنة    ١٠نص المادة األولى من القـرار        -
طات الغـزو  الجوية الكويتية األجانب الذين تم احتجـازهم بالكويـت أو بـالعراق مـن قبـل سـل             

العراقية ما يعادل مرتباتهم كاملة عن فترة االحتجاز إلـى تـاريخ مغـادرتهم أو اإلفـراج عـنهم                   
  . أي هذه التواريخ أقرب١٩٩٠حتى نهاية ديسمبر 

 ال يـدل    ٣١/٨/١٩٩٠مجرد وجود الطاعن بالكويت بعد الغـزو حتـى مغادرتـه لهـا بتـاريخ                 -
  .بذاته على أنه كان محتجزاً

  )٥٨٣مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ٣٠/٦/١٩٩٧جلسة إداري  ٢٦٧/١٩٩٦الطعن (

ــة   -٧٨٠ ــوائح الداخلي ــرارات والل ــة إصــدار الق ــة الكويتي لمجلــس إدارة مؤســسة الخطــوط الجوي
والقرارات المتعلقة بالشئون المالية واإلداريـة والفنيـة للمؤسـسة دون التقيـد بالقواعـد والـنظم                 

  .الحكومية
يتيـة مجلـس إدارة يـصدر بتعيـين أعـضائه قـرار مـن وزيـر          لمؤسسة الخطوط الجوية الكو    -

  .أساس ذلك. المالية يختص بتعيين الموظفين والعمال وترقيتهم ونقلهم وفصلهم
  )٥٨٣مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ١/٣/١٩٩٩جلسة إداري  ١٢٩/١٩٩٧الطعن (

بمـا    الكويتيـة  جواز التظلم من أي قرار تأديبي يوقع علي مـوظفي مؤسـسة الخطـوط الجويـة                -٧٨١
 فـال يجـوز     .ورود الـنص عامـاً    : أسـاس ذلـك   . فيها القرارات الصادرة من مجلـس التأديـب       

  . من الئحة المؤسسة المشار إليها٤٧، ٤٣، ٤٢المواد . تخصيصه بغير مخصص
ميعاد رفع دعوى اإللغاء ينقطع بالتظلم إلى الجهة اإلداريـة التـي أصـدرت القـرار المطعـون                   -

 قانونـاً سواء كـان الـتظلم وجوبيـاً أو اختياريـاً متـى أجيـز               . الرئاسية لها فيه أو إلى الجهات     
  .مثال. صحيح في القانون. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. التظلم منها

  )٢٨٩مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١٩/١٢/٢٠٠٦جلسة إداري  ٤٣٢/٢٠٠٥الطعن (

المحلية بمـا يكفـل لهـا االسـتقالل فـي ظـل توجيـه               تنظيم المؤسسات العامة وهيئات اإلدارة       -٧٨٢
  . من الدستور١٣٣المادة . الدولة ورقابتها

 القـانون العـام يتـولى إدارتهـا     مؤسسة عامة مـن أشـخاص  .   الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة -
مجلس إدارة من بين اختصاصاته المحـددة فـي القـانون إصـدار القـرارات المتعلقـة بتعيـين                   



  اإلداري

- ٢٣١ -  

 بالمؤســسة وتــرقيتهم ونقلهــم وفــصلهم وتحديــد مرتبــاتهم ومكافــآتهم المــوظفين والعمــال
صـدور  . ومعاشاتهم وفقاً للوائح المعدة في هذا الشأن اسـتثناء مـن القواعـد والـنظم الحكوميـة        

 منهـا علـى تطبيـق أحكـام قـانون      ٨٨الئحة الخدمة للعاملين بالمؤسسة والـنص فـي المـادة     
 ين الخاضعين لهذه الالئحـة فيمـا لـم يـرد بـشأنه نـص              ونظام الخدمة المدنية على جميع العامل     

  .خاص
 فـي شـأن الخدمـة المدنيـة علـى           ١٥/١٩٧٩ب مـن المرسـوم بـق        /٣ريان أحكام المادة    س -

الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بـشأنه نـص خـاص فـي هـذه                     
  . القوانين

ة الخطـوط الجويـة الكويتيـة ال مخالفـة           من الئحة الخدمة للعـاملين بمؤسـس       ٥٦/٨نص المادة    -
. أثـر ذلـك   .  فـي شـأن الخدمـة المدنيـة        ١٥/١٩٧٩ من المرسوم بق رقم      ٣٢فيه لنص المادة    

ار  مـن الالئحـة المـش      ٥٦/٨انتفاء شبة عدم الدستورية وانتفاء الـدفع بعـدم دسـتورية المـادة              
  .إليها
  )٩٣٣ ص ٢ ج ٣٥ون س  مجلة القضاء والقان١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ٨٧١/٢٠٠٥ نالطع(

ـ        -٧٨٣ يـة أو جنحـة مخلـة بالـشرف أو          ة بعقوبـة جنا   الحكم على أحد موظفي الخطوط الجوية الكويتي
فقـدان  : علـة ذلـك   . وجـوب إنهـاء خدمتـه     .  العامة قط حقه في البقاء متقلداً الوظيفة     باألمانة يس 

ال يزايلـه مـادام شـاغالً       والثقة فيه وانتفاء شرط حسن الـسمعة الـذي يجـب أن يتـصف بـه                 
ال ينهـي رابطـة     . صدور حكم بوقف تنفيـذ العقوبـة أو االمتنـاع عـن النطـق بهـا               . وظيفته

مـادام أن تقـديرها قـد خـال مـن إسـاءة              األمر جوازياً للسلطة المختـصة       بقاء. الموظف حتماً 
  .مثال. استعمال السلطة واالنحراف بها

 مـن الئحـة الخدمـة       ٤٤المـادة   .  من تاريخ وقفـه    انتهاء خدمته : أثره. معاقبة الموظف بالفصل   -
  .بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

  )٩٣٣ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ٨٧١/٢٠٠٥ نالطع(

  -:مؤسسة البترول الكويتية -٣

فـي  مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية برئاسة وزير النفط والتـي آلـت إليهـا أسـهم الدولـة           -٧٨٤
لـه اختـصاصات الجمعيـة العامـة العاديـة لتلـك            . رأس مال شركة نـاقالت الـنفط الكويتيـة        

وجوب عرض جميع األمور المالية المتعلقـة بهـا بمـا فـي ذلـك المزايـا                 . مؤدى ذلك . الشركة
  .١٩٨٠ لسنة ٦ من المرسوم بق ٨م. والمكافآت التي تمنح ألعضائها عليه إلقرارها

  )٢٨٨ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٢٩/٣/٢٠٠٤جلسة ري  إدا٢٧٥/٢٠٠٣، ٢٧٠ نالطع(



  اإلداري

- ٢٣٢ -  

  -:سوق الكويت لألوراق المالية -٤

تمتعـه بشخـصية اعتباريـة مـستقلة ولـه أهليـة التـصرف فـي                . سوق الكويت للوراق المالية    -٧٨٥
  .أمواله

 .اختصاصاته وأهدافه. سوق الكويت لألوراق المالي -

 .مظاهره. إشراف الحكومة على السوق -

النظـر فيمـا ينـسب للمتعـاملين والوسـطاء أو الـشركات             . اختـصاصها . نة التأديب بالسوق  لج -
المتعامل في أوراقها بالسوق من مخالفات ألحكام المرسـوم األميـري الـصادر بتنظـيم الـسوق                 

حقهـا فـي توقيـع      . أو اللوائح والقرارات المنظمة له أو التي تمس بحـسن سـير العمـل فيـه               
 .الجزاءات التأديبية

جـواز الطعـن    . قـرارات إداريـة   . لقرارات الصادرة عن لجنة سوق الكويت لـألوراق الماليـة         ا -
 .فيها أمام الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية

عناصر المؤسسة العامة ومقوماتهـا مـن تـولي إدارة مرفـق عـام اقتـصادي لـه شخـصيته                     -
  .توافرها في سوق الكويت لألوراق المالية. االعتبارية العامة

  )١١٢ المستحدث اإلصدار السادس ص ٢٧/١/٢٠٠٩جلسة  إداري ١٣١/٢٠٠٧ نعالط(

  

  -:إعفاء المؤسسات العامة من الرسوم القضائية -٥

وجوب إعفاء الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة من جميـع الرسـوم عـن الـدعاوى التـي                  -٧٨٦
     لحكومـة  فـي حكـم صـادر ضـد ا        أو مرفوعـة طعنـاً     ترفعها سواء كانت مرفوعة منها ابتداء .

  .مثال
  )٥٨٤مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ٥/٣/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٤٦١/١٩٩٩الطعن (

  

  -:توقيع صحف دعاويها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع -٦

وجـوب توقيعهـا مـن أحـد أعـضاء إدارة           . صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من مؤسسة عامـة        -٧٨٧
  .مثال.  بطالن الطعن.أثره. مخالفة ذلك. الفتوى والتشريع

  )٥٨٤مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ١٠/٣/١٩٩٧جلسة تجاري  ٢٠٢/١٩٩٥، ١٩٦ن ناالطع(



  اإلداري

- ٢٣٣ -  

وجـوب توقيعهـا مـن أحـد        . صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحـدى المؤسـسات العامـة           -٧٨٨
  .نبطالن الطع. أثره. مخالفة ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام. أعضاء إدارة الفتوى والتشريع

  )٢٨٦مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٩/٣/٢٠٠٤جلسة إداري  ٢٧٥/٢٠٠٣، ٢٧٠ن ناالطع(

وجـوب توقيعهـا مـن أحـد        . صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحـدى المؤسـسات العامـة           -٧٨٩
  .بطالن الطعن. أثره. مخالفة ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام. أعضاء إدارة الفتوى والتشريع

توقيعهـا مـن محـام أهلـي        . ن بالتمييز المرفوع من سوق الكويت لألوراق الماليـة        صحيفة الطع  -
  .بطالن الطعن. أثره. دون أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع

  )٩٤ ص ١ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ٢٧/١/٢٠٠٩جلسة إداري  ١٣١/٢٠٠٧ الطعن (



  اإلداري

- ٢٣٤ -  



  اإلداري

- ٢٣٥ -  

 

 

 

  إدارات

  
  . إدارة الفتوى والتشريع-١

  .ات إدارة التحقيق-٢

  . إدارة الكتاب-٣

   



  اإلداري

- ٢٣٦ -  



  اإلداري

- ٢٣٧ -  

  -:إدارة الفتوى والتشريع -١

وجوب أن تكون صحيفة الطعـن بـالتمييز أو صـحيفة االسـتئناف المرفـوع مـن الحكومـة أو                    -٧٩٠
إحدى المؤسـسات العامـة فـي الـدعوى اإلداريـة موقعـة مـن أحـد أعـضاء إدارة الفتـوى                   

  .بطالن الطعن: أثره. إغفال ذلك. والتشريع
  )٧٨٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٧/٢/١٩٩٩جلسة  اريدإ ٣٠٠/١٩٩٨الطعن (

التظلم من القرارات اإلدارية ترسل جميع أوراقه إلـى إدارة الفتـوى والتـشريع مـشموالً بـرأي                   -٧٩١
إنـشاء إدارة قانونيـة لبلديـة       . مـا يترتـب علـى ذلـك       . الجهة اإلدارية مصدرة القرار اإلداري    

  .علة ذلك. الكويت ال يغير من وجوب ذلك
  .متى يكون. الرجوع إلى أحكام القانون العام مع وجود أحكام للقانون الخاص -

  )٧٨٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٧/٢/١٩٩٩جلسة  اريإد ٣٠٠/١٩٩٨الطعن (

القواعد واإلجراءات التي تسري على الطعن باالستئناف أمـام محكمـة االسـتئناف تـسري علـى               -٧٩٢
  . نصوص وإجراءات الطعن بالتمييزالطعن بالتمييز فيما ال يتعارض مع

  .القصد منه. وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن -
وجـوب  . الطعن بالتمييز أو االستئناف المرفوع من الحكومة أو مـن إحـدى المؤسـسات العامـة                -

. أثـر مخالفتـه   . علـة ذلـك   . أن تكون صحيفته موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتـوى والتـشريع           
  .الن بالنظام العامتعلق هذا البط. البطالن
  )٧٨٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٨/٦/١٩٩٩جلسة  اريإد ٤٠٧/١٩٩٨الطعن (

إدارة الفتوى والتشريع هي الجهة المنوط بها فحص الـتظلم مـن القـرار اإلداري وإبـداء الـرأي                    -٧٩٣
  .فيه ومتابعة سير الدعوى اإلدارية بشأنه

 الفتـوى والتـشريع المنـوط بهـا الحـضور           إعالن صحف الدعاوى اإلدارية يكون بمقـر إدارة        -
عن الحكومة للدفاع عنها والتوقيع علـى صـحف تلـك الـدعاوى والطعـون المرفوعـة عـن                   

األحكام الواردة في شأن ذلك هي الواجبـة اإلتبـاع دون مـا عـداها مـن                 . األحكام الصادرة فيها  
  .أساس ذلك. أحكام سابقة العتبارها منسوخة بمقتضى تلك األحكام الجديدة

ال يرجع إلى أحكام القـانون العـام أو غيـره إال فيمـا فـات القـانون                  . أثره. قيام تشريع خاص   -
  .علة ذلك. الخاص

توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع عن حكم صادر في دعـوى إداريـة مـن محـام بـاإلدارة                    -
  .حيفةبطالن الص. أثره. القانونية لبلدية الكويت دون أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع

  )٧٨٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٨/٦/١٩٩٩جلسة  اريإد ٤٠٧/١٩٩٨الطعن (



  اإلداري

- ٢٣٨ -  

دائـرة المحكمـة الكليـة لنظـر        . إدارة الفتوى والتشريع تتـولى الـدفاع عـن الخزانـة العامـة             -٧٩٤
  .قابلية أحكامها لالستئناف متى كان النزاع غير مقدر القيمة. المنازعات اإلدارية

طعن بـالتمييز أو صـحيفة االسـتئناف المرفـوع مـن الحكومـة أو               وجوب أن تكون صحيفة ال     -
. إحدى المؤسسات العامة في الدعاوى اإلدارية موقعـة مـن أحـد أعـضاء الفتـوى والتـشريع                 

ال ينال مـن ذلـك وجـود إدارة قانونيـة لبلديـة الكويـت أو الـنص          . البطالن. أثره. إغفال ذلك 
  .أساس ذلك. لعامة للنائب عنها قانوناًعلى تسليم صور اإلعالن فيما يتعلق باألشخاص ا

  )٧٩٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢١/٢/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٥٦١/١٩٩٨الطعن (

إعـالن صـحيفة الطعـن للجهـات الحكوميـة والمؤسـسات العامـة يـتم بمقـر إدارة الفتــوى           -٧٩٥
  .والتشريع

  .ماهيتها. إجراءات تقديم التظلم من القرارات اإلدارية والبت فيه -
  )٧٩٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص١/٣/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٥٠٨/١٩٩٨، ٤٩٨، ٣٩٩ن ولطعا(

وجـوب توقيعهـا مـن أحـد        . صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحـدى المؤسـسات العامـة           -٧٩٦
  .بطالن الطعن. أثره. مخالفة ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام. أعضاء إدارة الفتوى والتشريع

  .(*)١٩٦٥ لسنة ٢١ من قانون إنشائها ١م.مؤسسة عامة. ة الكويتيةمؤسسة الخطوط الجوي -
  )٤٠٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٩/٣/٢٠٠٤جلسة  اريإد ٢٧٥/٢٠٠٣، ٢٧٠ن ناالطع(

  -:إدارة التحقيقات -٢

البدل النقدي لإلجازة الدورية باإلدارة العامـة للتحقيقـات ال يـصرف لمـستحقه إال إذا اقتـضت                   -٧٩٧
إفـصاح جهـة    .  عدم قيامه بها واستمراره في العمـل بعـد موافقـة المـدير العـام               حاجة العمل 

ال يعتبـر رفـضاً لطلـب اإلجـازة         .  مـنح اإلجـازة الدوريـة      اإلدارة عن قرارها بإرجاء تاريخ    
  .مثال. علة ذلك. يستحق بسببه الطالب صرف المقابل النقدي

  )٢٠٣ ص٢ ج٣٥نون س مجلة القضاء والقا٥/٦/٢٠٠٧جلسة إداري  ١٣١/٢٠٠٦الطعن (

جعلـه  . إفراد المشرع تنظيماً خاصـاً ألعـضاء اإلدارة العامـة للتحقيقـات فـي شـأن تـرقيتهم                  -٧٩٨
مثـال  . مـع مراعـاة الكفـاءة     ) مـدع عـام   ( إلـى   ) محقق ج ( األقدمية أساساً للترقية من وظيفة      

الستخالص سائغ غير مخالف للقانون في شأن قرار بتخطي المطعـون ضـده فـي الترقيـة إلـى                   
  ).مدع عام( وظيفة 
  )١٤٣ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٣/٢٠١١جلسة  اريإد ١٨٢/٢٠٠٨الطعن (

                                                           
 في مادته الثالثة على تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة كويتية باسم شركة الخطوط  ونص٢٠٠٨ لسنة ٦ صدر القانون رقم (*)

  .الجوية الكويتية



  اإلداري

- ٢٣٩ -  

  -:إدارة الكتاب -٣

صحيفة االستئناف تنتج آثارها مـن تـاريخ إيـداعها إدارة الكتـاب كمـا هـو الـشأن بالنـسبة                      -٧٩٩
 ١٤جبـه المـادة     لصحيفة الدعوى المشتملة على بياناتها المنصوص عليهـا قانونـاً وفقـاً لمـا تو              

  .  المعدل بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية١٩٨١ لسنة ٢ق 
. العبرة في قيد الصحيفة من قبل إدارة الكتاب هـو بيـوم تقـديمها فـي الـسجل الخـاص بـذلك                      -

. أن االسـتئناف أقـيم فـي الميعـاد        : الزمـه . ثبوت إيداع الصحيفة خالل الميعاد المقرر قانونـاً       
  .عيبه ويوجب تمييزهي. مخالفة الحكم ذلك

  )٥٨ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢١/٢٠٠٨الطعن (
  .إجراءات التقاضي:  وراجع

  

  

  

  

  بلديـة الكويت

. مناطهـا . الشهادة التي تصدرها البلديـة لمالـك البنـاء لتقـديمها لتوصـيل التيـار الكهربـائي                 -٨٠٠
امتنـاع البلديـة عـن      . الزمـه . مخالفتها للتـرخيص  . مطابقة المبنى لمواصفات الترخيص بإقامته    

أن مجـرد وقـوع   : علـة ذلـك   . إصدار الشهادة دون تفرقة بين المخالفـات البـسيطة والجـسيمة          
. خطـأ يوجـب تمييـزه     . مخالفـة الحكـم ذلـك     . المخالفة يفترض إلحاق الضرر بالمصلحة العامة     

  .مثال
  )٦٩٣المجلد الثاني صالقسم الرابع  ١١/٥/١٩٩٨ جلسة تجاري ٦١٩/١٩٩٧الطعن (

التظلم من القرارات اإلدارية ترسل جميع أوراقه إلـى إدارة الفتـوى والتـشريع مـشموالً بـرأي                   -٨٠١
إنـشاء إدارة قانونيـة لبلديـة       . مـا يترتـب علـى ذلـك       . الجهة اإلدارية مصدرة القرار اإلداري    

  .علة ذلك. الكويت ال يغير من وجوب ذلك
  .متى يكون.  وجود أحكام للقانون الخاصالرجوع إلى أحكام القانون العام مع -

  )٦٩٣القسم الرابع المجلد الثاني ص ١٧/٢/١٩٩٩ جلسة إداري ٣٠٠/١٩٩٨الطعن (

دائـرة نظـر المنازعـات اإلداريـة        .  والتشريع تتولى الدفاع عـن الخزانـة العامـة         الفتوىإدارة   -٨٠٢
 .القيمةقابلية أحكامها لالستئناف متى كان النزاع غير مقدر . بالمحكمة الكلية

وجوب أن تكون صحيفة الطعن بـالتمييز أو صـحيفة االسـتئناف المرفـوع مـن الحكومـة أو                    -
.  والتـشريع  الفتـوى إحدى المؤسسات العامة في الدعاوى اإلدارية موقعـة مـن أحـد أعـضاء               



  اإلداري

- ٢٤٠ -  

ال ينال  من ذلـك وجـود إدارة قانونيـة لبلديـة الكويـت أو الـنص                  . البطالن. أثره. إغفال ذلك 
  .أساس ذلك.  اإلعالن فيما يتعلق باألشخاص العامة للنائب عنها قانوناًعلى تسليم صور

  )٦٩٣القسم الرابع المجلد الثاني ص ١١/٥/١٩٩٨ جلسة تجاري ٥٦١/١٩٩٧الطعن (

يجـوز للبلديـة فـي حالـة        . مدة ترخيص اإلعالن الممنوح من البلدية سنة واحدة قابلـة للتجديـد            -٨٠٣
 أسـاس   .لعامـة إلغـاء التـرخيص أو تقـصير مدتـه          عاة لمقتضيات المصلحة ا   االضرورة أو مر  

  .ذلك
  )٦٩٤ القسم الرابع المجلد الثاني ص٦/٣/٢٠٠٠ جلسة تجاري ٤٩٦/١٩٩٩الطعن (

يـدخل فـي    . عيب إساءة استعمال السلطة يتعلـق بجـوهر القـرار اإلداري ال شـكله الظـاهري                -٨٠٤
 .علة ذلك. وصهمعناه مخالفة اإلدارة لروح التشريع والغاية التي يبتغيها الشارع بنص

القرار اإلداري يجب أال يستهدف المصلحة العامة فحـسب بـل أيـضاً الهـدف الخـاص الـذي                    -
  .مثال لقرار إداري خرج عن تلك الغاية. عينه القانون

قاعدة تخصيص األهداف التي تقيد القرار اإلداري بالغاية التي رسمت لـه الخـروج عنهـا إلـي                   -
  .السلطةاإلضرار باألفراد تعسف  في استعمال 

الغايـة منـه    . حظر توصيل التيار الكهربائي للمبني الذي تحدث به مخالفـة لـشروط التـرخيص              -
امتنـاع البلديـة   . ثبوت عـدم اإلضـرار بهـاتين المـصلحتين     . المصلحة العامة ومصلحة األفراد   

ال وجـه   . عن منح الشهادة باستيفاء المبني لالشـتراطات الالزمـة لتوصـيل التيـار الكهربـائي              
  .دفاع ظاهر الفساد ال يعيب الحكم عدم الرد عليه. لدفاع المتعلق بذلكا. له

  )٦٩٤القسم الرابع المجلد الثاني ص ٢٠/١١/٢٠٠٠ جلسة إداري ٢٥٠/٢٠٠٠، ١٩٩ن ناالطع(

  .إذن مسبق من البلدية. شرطه. بيع الحصص المشاعة في األرض الفضاء والغير مقسمة -٨٠٥
  )٦٩٤القسم الرابع المجلد الثاني ص ٥/١١/٢٠٠١ جلسة إداري ٥٢٩/٢٠٠٠الطعن (

  .ص بهما يخت. المجلس البلدي -٨٠٦
تقييـده بـأال يجـاوز      . حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محـل الدراسـة التنظيميـة             -

  .سنتين
  )٥٨٤القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٥/١١/٢٠٠٢ جلسة إداري ٧٧٢/٢٠٠١الطعن (

مـا دامـت كونـت عقيـدتها        . ال عيـب  . لمحكمة عنـه  التفات ا . رخصة قانونية . ب ندب خبير  طل -٨٠٧
 بـشأن خطـأ البلديـة فـي         مثـال . بما يكفي من أوراق الدعوى للفصل فيهـا بأسـباب معقولـة           

  .حرمان موظف من العودة للعمل
  )٥٨٥القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٩/١١/٢٠٠٤ جلسة إداري ٣٤/٢٠٠٢، ٣٠ انالطعن(



  اإلداري

- ٢٤١ -  

ابطـة  اعتبـار الر  : مقتـضاه . واعتباره كـأن لـم يكـن      سحب القرار بإنهاء خدمة المطعون ضده        -٨٠٨
اسـتحقاقه  : مـؤداه . علـة ذلـك   . الوظيفية قائمة بكافة آثارها عدا حـق الموظـف فـي الراتـب            

  .مثال بشأن سحب البلدية لقرار بإنهاء الخدمة. الترقية
  )٥٨٥القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٩/١١/٢٠٠٤ جلسة إداري ٣٤/٢٠٠٢، ٣٠ انالطعن(

مخططات الهيكلية العامة ومخططـات المنـاطق واسـتحداث وتنظـيم المنـاطق الـسكنية               وضع ال  -٨٠٩
جـواز إرجـاء البـت فـي طلبـات          . ي بـه  اختـصاص المجلـس البلـد     . والتجارية والصناعية 

  .أال يتجاوز اإلرجاء مدة السنتين. شرط ذلك. الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية
  )٥٨٥القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٠/٥/٢٠٠٥ جلسة إداري ٨٥٩/٢٠٠٤الطعن (

حظر إنشاء مبان وإقامة أعمـال أو توسـيعها أو تعليتهـا أو تـدعيمها أو هـدمها أو تعـديلها أو                       -٨١٠
تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إال بعـد الحـصول علـى تـرخيص بـذلك مـن                      

  . اًالبلدية بعد التحقق من الشروط والمواصفات المنصوص عليها قانون
. صدور الترخيص وفقاً للـشروط والمواصـفات التـي يجـري أعمـال البنـاء علـى أساسـها                   -

المعول عليه في الموافقة الصادرة من البلديـة علـى مـا يـرد بتـرخيص البنـاء متعلقـاً بهـذا                   
  .مثال. ال تعدو أن تكون جزءاً مكمالً له. الرسومات وغيرها من الملحقات المرفقة. األمر
  )٢١ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠١١جلسة  ريإدا ٢٣٥/٢٠٠٧الطعن (

عالقة الموظف العام بجهة اإلدارة عالقـة تنظيميـة تحكمهـا القـوانين واللـوائح ويـستظل بمـا               -٨١١
. يرتبه هذا المركز التنظيمي من حقوق وامتيازات وما تفرضـه عليـه مـن واجبـات والتزامـات                 

كتـسب فـي البقـاء فـي وظيفـة سـواء كـان              أنه ليس للموظف االدعاء بحـق م      : مقتضى ذلك 
أنه في مركز قانوني عـام يجـوز تغييـره فـي أي وقـت وفقـاً                 : علة ذلك . يشغلها تعييناً أو ندباً   

  .مثال. لمقتضيات المصلحة العامة مادام ال يشوب قرارها سوء استعمال السلطة
ـ    ٢٠٠٥ لـسنة    ٥الهيكل التنظيمي لوظائف البلديـة وفقـاً للقـانون           - وزاري الخـاص    والقـرار ال

خلوه من وظيفـة نائـب المـدير العـام التـي حـل              . بتنظيم قطاعاتها وقرار تحديد اختصاصاتها    
دخول هذه الدرجة ضـمن الوظـائف القياديـة التـي ال يـتم التعيـين                . محلها مساعد المدير العام   

  . فيها إال بمرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص
رقية أو الندب بـأن تكـون هـذه الوظيفـة واردة فـي الهيكـل                العبرة سواء بالنسبة للتعيين أو الت      -

  .التنظيمي للجهة التابع لها الموظف
  )٣٩ ٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠١١جلسة  اريإد ٤٧/٢٠٠٩الطعن (

  .تراخيص: وراجع
   



  اإلداري

- ٢٤٢ -  

 

 



  اإلداري

- ٢٤٣ -  

  

  

  

  

  جمعيات

  
  . بوجه عام-١

  . جمعيات تعاونية-٢

  . جمعيات عمومية-٣



  اإلداري

- ٢٤٤ -  



  اإلداري

- ٢٤٥ -  

  -:بوجه عام -١

حقهـا فـي رفـع دعـاوى اإللغـاء طعنـاً فـي              . يات والهيئات ذات الشخـصية المعنويـة      الجمع -٨١٢
  .القرارات اإلدارية الماسة بأهدافها والمصالح الجماعية التي تقوم عليها

  )٤٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤/٧/١٩٨٨جلسة  تجاري ١٤/١٩٨٨الطعن  (

  

  -:جمعيات تعاونية -٢

. يعـد فـي حكـم القـرار اإلداري        . قرار استلزم اتخاذه قانون أو الئحـة       اتخاذامتناع اإلدارة عن     -٨١٣
  . ال يعد قراراً إدارياً سلبياً. سكوتها عن اتخاذ قرار يترك القانون اتخاذه لمحض تقديرها

 الـشئون   لـوزارة جـوازي   . وقف تنفيذ القـرارات الـصادرة عـن إدارة الجمعيـات التعاونيـة             -
  .  بمثابة قرار سلبي يجوز الطعن عليه باإللغاءسكوتها عن ذلك ال يعد. االجتماعية

  )٥١٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/٢/١٩٩٢جلسة  تجاري ١٦٤/١٩٩٠الطعن (

طلب إنهاء العقود التي تبرمها الجمعيات التعاونية وفقـاً للقـانون يخـرج عـن نطـاق الحقـوق                    -٨١٤
 مـن   ٢٧ص عليهـا فـي المـادة        التي خولها القانون لوزارة الشئون االجتماعية والعمل المنـصو        

  . في شأن الجمعيات التعاونية٢٤/١٩٧٥المرسوم بقانون رقم 
  )٥١٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/١٢/١٩٩٣جلسة  تجاري ١٦٥/١٩٩٣الطعن (

اإلدارة غير ملزمـة بتـسبيب قرارهـا مـا لـم يلزمهـا القـانون                . نفاذه. تعريفه. القرار اإلداري  -٨١٥
مثـال بـشأن قـرار حـل مجلـس إدارة           . يرورة التسبيب إجراءاً شـكلياً    ص: مؤدي ذلك . بتسبيبه

  . الجمعيات التعاونية
  .من سلطة محكمة الموضوع دون التقيد بحرفيته. تكييف القرار اإلداري -

  )٥١٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٢/١١/١٩٩٤جلسة  تجاري ٩٢/١٩٩٤الطعن (

  

  -:عموميةجمعيات  -٣

 بنظام السجل التجـاري البيانـات الواجـب إثباتهـا عنـد قيـد       ١٩٥٩ لسنة ١تحديد المرسوم رقم   -٨١٦
أال يتم القيـد أو تعـديل بياناتـه إال إذا كـان مـستوفياً للـشروط                 : شرط ذلك . الشركات التجارية 



  اإلداري

- ٢٤٦ -  

 الـذي بمقتـضاه يكتمـل       بمـن بينهـا تـوافر النـصا       . التي يحددها المرسوم والئحته التنفيذيـة     
 ١٥٦،  ١٥٥لـشركة صـحة اجتماعهـا وفقـاً للمـادتين           ل غير العادية    للجمعية العمومية العادية أو   
  . ١٩٦٠ لسنة ١٥ق الشركات التجارية رقم 

اعتبار الحكم المطعون فيه تريث الجهة اإلداريـة فـي إجـراء القيـد حتـى اسـتيفاء البيانـات                      -
 المطلوبة بمثابة قرار سلبي باالمتناع عن القيد وإعراضه عن بحث مـا اسـتجد مـن تغييـر فـي                   
أوضاع مجلس اإلدارة المطلوب إثباته في حين أنـه قـد اسـتجد واقـع جديـد ترتـب عليـه أن                      

  .يعيبه ويوجب تمييزه. أصبح قيد بيانات هذه الجمعية وال محل له
  )١٠١ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١/٢٠٠٩جلسة إداري  ٣٣٨/٢٠٠٧، ٣٠٥الطعنان (

.  مانع أو عـذر يعجـزه عـن القيـام بمباشـرته            متى قام به  . االختصاص يجب أن يباشره صاحبه     -٨١٧
وجوب أن يوسد هذا االختصاص إلى مـن يحـل محـل األصـيل فـي ممارسـته بـسبب هـذا                      

  . علة ذلك. الظرف االستثنائي
 التـي حلـت محـل وزارة        - الهيئـة العامـة للـشباب والرياضـة        –اختصاص الجهة اإلداريـة      -

وضـع نمـوذج للنظـام األساسـي لألنديـة           ب -١٩٩٢ لسنة   ٤٣الشئون االجتماعية بالقانون رقم     
ال يكـون   . وجوب التزام هذه الجهـة بـه وعـدم تعديلـه إال بموافقـة هـذه الهيئـة                 . الرياضية

  . التعديل نافذاً إال من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
النظام األساسي للنادي هو بمثابة الـشريعة الحاكمـة لتـسيير أمـور النـادي فيمـا أحـال إليـه                      -

  . صفهما كل ال يتجزأالقانون بو
  . ماهية اختصاصها. الجمعية العمومية العادية للنادي -
متى تختص بإعـادة النظـر فـي المـسائل التـي تخـتص              . الجمعية العمومية غير العادية للنادي     -

  . بها الجمعية العمومية العادية
ممارسـة  متى تحل محل الجمعية العموميـة غيـر العاديـة فـي             . الهيئة العامة للشباب والرياضة    -

 .قيود ذلك. اختصاصها

  )١٧٤ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٦/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٢٠/٢٠٠٧الطعن (



  اإلداري

- ٢٤٧ -  

  لجـان

 

  

  .لجنة شئون الموظفين -١

  .لجنة التراخيص الطبية -٢

  .اللجنة الطبية العليا للعالج بالخارج -٣

  .لجنة التحكيم الطبي -٤

  .لجنة تأديب مراقبو الحسابات -٥

  .اللجنة العامة للبعثات -٦

  .لجنة تقييم ومعادلة المؤهالت الدراسية -٧

  .اللجنة االستشارية لمعادلة الشهادات األجنبية الخاصة باألطباء وهيئات التمريض -٨

  .لجنة شئون هيئة التدريس -٩

  .لجنة فحص الطعون الدستورية -١٠

  .ةاللجنة العليا لشئون الموظفين بديوان المحاسب -١١

  .لجنة إدارة سوق الكويت لألوراق المالية -١٢

  .لجنة التحكيم بسوق الكويت لألوراق المالية -١٣

  .لجنة المناقصات المركزية -١٤

  .لجنة الطعون الضريبية -١٥

  .اللجنة الوطنية لشون األسرى والمفقودين -١٦

  .لجنة التظلمات بمؤسسة التأمينات االجتماعية -١٧

  .ية الشهيدلجنة تسم -١٨

  .لجنة إثبات حالة الحوادث المتسببة في إضرار المرافق والممتلكات العامة -١٩

  

  



  اإلداري

- ٢٤٨ -  



  اإلداري

- ٢٤٩ -  

  لجـان

  -:لجنة شئون الموظفين -١

تضمن تقريـر رئيـسه المباشـر مظـاهر االمتيـاز           . شرطه. تقييم كفاءة الموظف امتيازاً وضعفاً     -٨١٨
ثـم يرسـله إلـى لجنـة شـئون          أو عالمات الضعف ويستطلع رأي من يليه في المسؤولية عنـه            

وجـوب بيـان األسـباب بـصلب تقريـر الـرئيس المباشـر دون إحالتـه ألوراق أو             . الموظفين
  .علة ذلك. وثائق أخرى

  )٥١٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٤/٢/١٩٨٧جلسة تجاري  ١٢٩/١٩٨٦الطعن (

ـ   : كيفيته. تقييم كفاءة الموظف عدا شاغلي الوظائف العليا       -٨١٩ ه رئيـسه إلـى مـن يليـه         بتقريـر يقدم
في المسئولية إلبداء رأيه ثم عرضـه علـى لجنـة شـئون المـوظفين العتمـاده بقـرار إداري                    

ال يغير مـن ذلـك إجـازة المـشرع للموظـف أن يـتظلم               . نهائي مستوفياً أركانه ومقومات نفاذه    
 .علة ذلك. من هذا القرار أمام ذات اللجنة

  )١٣ج القسم الخامس المجلد العاشر ص م٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٧٢/٢٠٠١الطعن (

سلطة اإلدارة فيها ليست طليقة بل قيدها المـشرع بعـدة قيـود تتمثـل فـي أن                  . الترقية باالختيار  -٨٢٠
يكون منبعها لجنة شئون المـوظفين والتـي ترفـع اقتراحهـا فـي هـذا الـشأن إلـى الـسلطة                      

أنـه إن  . الزم ذلـك . اتهـا المختصة العتمادها أو تعديلها أو رفضها وأسـبغ النهائيـة علـى قرار        
 فـسد   قانونـاً لم تتم الترقية باالختيار مـروراً بهـذه اللجنـة وبـاإلجراءات المنـصوص عليهـا                 

  .االختيار وفسد من ثم القرار الذي اتخذ على أساسه
عـدم صـدور    . ال ينال مـن حقيقـة كونـه قـراراً بالترقيـة           . إلباس الوزارة الترقية ثوب النقل     -

جنة شئون الموظفين وعرضـها علـى الـسلطة المختـصة العتمادهـا أو              االقتراح بالترقية من ل   
أن قرارها حابط األثـر لـصدوره مخالفـاً للـضوابط التـي وضـعها               . أثره. تعديلها أو رفضها  

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القـرار المطعـون فيـه هـو ترقيـة وأن المطعـون                   . المشرع
ـ           يوجـب خطـأ   . رار بلجنـة شـئون المـوظفين      في ترقيته أحق من الطاعن رغم عدم مرور الق

 .تمييزه

  )١٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٠/٣/٢٠٠٢جلسة إداري  ٢٠١/٢٠٠٢الطعن (



  اإلداري

- ٢٥٠ -  

ال تثريب على لجنة شئون الموظفين إن هي أدخلت في اعتبارهـا عنـد تقـدير كفايـة الموظـف                     -٨٢١
وضـع فيهـا     ة التـي  أن يثبت توقيع جزاء عليه فـي نفـس الـسن          . شرط ذلك . الجزاءات السابقة 

 .مبدأ سنوية التقرير. علة ذلك. التقرير

  )١٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٢/٣/٢٠٠٤جلسة إداري  ٥٢/٢٠٠١الطعن (

تقييم كفاءته مرة على األقل فـي الـسنة ويعـرض التقريـر المقـدم عنـه علـى                   . الموظف العام  -٨٢٢
قـدم تقريـر بأنـه ضـعيف بـصورة      وجوب إبالغ الموظف الذي . لجنة شئون الموظفين العتماده 

 . جواز تظلم الموظف من هذا التقرير. منه بعد اعتماده

النظـر فـي توقيـع أي    . أثـره . حصول الموظف خالل السنة على تقريرين نهائيين بأنه ضـعيف      -
حـصوله علـى تقريـر    .  من نظام الخدمـة المدنيـة  ٦٠من العقوبات المنصوص عليها في المادة   

اعتباره مفصوالً مـن الخدمـة مـن تـاريخ اعتبـار            . مؤداه. نه ضعيف ثالث خالل ذات السنة بأ    
 . هذا التقرير نهائياً

لـه كيـان مـستقل وللموظـف الطعـن          . التقرير النهائي الذي يوضع للموظف بمرتبـة ضـعيف         -
أن كـل قـرار نهـائي يـصدر         : مـؤدى ذلـك   . عليه على استقالل بشروطه وإجراءاته ومواعيده     

 ويكـون للموظـف     وآثـاره لشأن هو قرار قـائم بذاتـه لـه تبعاتـه            من الجهة اإلدارية في هذا ا     
  .هئمصلحة قائمة في االستمرار في دعواه التي يقيمها توصالً إلى القضاء بإلغا

  )١٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢١/٣/٢٠٠٦جلسة إداري  ١١٢٢/٢٠٠٤الطعن (

ـ     . القرار اإلداري الصادر بتقدير كفاية الموظف      -٨٢٣ ى أسـباب مـشروعة وقائمـة       وجـوب قيامـه عل
ومحققة ومستنداً على عناصر موضوعية محددة بما يـسفر عـن نتـائج مستخلـصة استخالصـاً                 

اعتبـار القـرار    . عـدم تحقـق ذلـك     . سائغاً ومبرراً من أصول تنتجها مادياً وتؤدي إليها قانونـاً         
  . فاقداً ركن السبب الذي يبرره

قيامـه بعـرض تقـدير األداء علـى مـن يليـه       . شرمنوط بتقدير رئيسه المبا   . تقييم أداء الموظف   -
مـنح الموظـف درجـة جزافيـة لكـل        . في المسئولية إلبداء رأيه فيه وبيـان مالحظاتـه عليـه          

وجـوب بيـان سـبب منحـه هـذه الدرجـة            . غير كاف . عنصر دون أسباب موضوعية وجدية    
ة وكيفية تقديره له وعـرض التقريـر علـى لجنـة شـئون المـوظفين العتمـاده مـن الـسلط                    

  .مثال. المختصة
  )٥٣ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٨/١/٢٠١١جلسة إداري  ٣٥١/٢٠٠٨الطعن (

  

  



  اإلداري

- ٢٥١ -  

  -:لجنة التراخيص الطبية -٢

حظـر ممارسـتها إال بعـد الحـصول علـى تـرخيص             . مهنة الطب واألسنان والمهن والمعاونة     -٨٢٤
ص  طلبـات التـرخيص بممارسـة تلـك المهنـة تخـت            ٢٥/١٩٨١ ق   ١٦م. من وزارة الـصحة   

 التـي خولهـا المـشرع سـلطة تقديريـة           ٢٥/١٩٨١ ق   ١٧بنظرها لجنة التـراخيص الطبيـة م        
  .واسعة للتحقق من كفاية طالب الترخيص

  )٥١٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٧/٦/١٩٨٨جلسة تجاري  ٣٠٨/١٩٨٨الطعن (

ـ     . الترخيص بفتح منشأة طبية بقرار تـصدره لجنـة التـراخيص الطبيـة             -٨٢٥ . رارشـروط نفـاذ الق
  .٢٥/١٩٨١المرسوم بقانون . اعتماد وزير الصحة أو عدم اعتراضه خالل المدة المحددة

 بالـسماح لألطبـاء االختـصاصيين الكـويتيين     ٣٩٣/١٩٨٨صدور قرار وزيـر الـصحة رقـم        -
. بالوزارة بالعمل خارج أوقـات الـدوام الرسـمي ومـنحهم تـراخيص بفـتح عيـادات خاصـة              

 بتـرخيص  العمـل لهـم بـالمراكز الطبيـة      ٥١٤/١٩٨٧قـم  إلغاء القـرار الـوزاري ر     . مؤداه
  .مثال. األهلية
  )٥٤٢ مج القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/١/١٩٩٦جلسة تجاري  ١٤٨/١٩٩٥الطعن (

 بقـرار مـن    اللياقـة الـصحية  . شـرطه . يالقطاع األهل في فتح صيدلية أو مزاولة مهنة الصيدلة -٨٢٦
قيـام  .  اللجنـة التـرخيص لعـدم اللياقـة الـصحية         رفض. اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة    

  . بما استجد بعد ذلك من أمورال عبرة. للجنة على سببه وقت صدورهقرار ا
  )١٦٤ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٢/٢٠٠٧ إداري جلسة ٦٩/٢٠٠٦الطعن (

  

  -:اللجنة الطبية العليا للعالج بالخارج -٣

الج بالخارج وتقريـر الحالـة الـصحية للمـريض وتقـدير مـا              اللجنة الطبية العليا المنوط بها الع      -٨٢٧
قرارهـا مـن المالءمـات المتروكـة لتقـديرها بـال            . إذا كانت تحتاج إلى عالج بالخـارج أم ال        

  .معقب طالما خلى القرار من إساءة استعمال السلطة
  )١٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٣/٣/٢٠٠٣جلسة إداري  ٨٢٧/٢٠٠١الطعن (
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  -:ة التحكيم الطبيلجن -٤

. حدوث خالف بين العامل المصاب وصاحب العمل حـول العجـز الـذي أصـاب العامـل                 -١١ -٨٢٨
 مـن القـانون     ٦٣م  . رأي اللجنـة نهـائي    . مـؤداه . إحالته للجنة التحكيم الطبي بوزارة الـصحة      

  .مثال. ١٩٦٤ لسنة ٣٨رقم 
  )١٥لعاشر ص مج القسم الخامس المجلد ا٣/٣/٢٠٠٣جلسة إداري  ٨٢٧/٢٠٠١الطعن (

  

  -:لجنة تأديب مراقبو الحسابات -٥

تقدير الوقائع المنسوبة إلى مراقب الحـسابات ومـا إذا كانـت تـشكل مخالفـة مـن المخالفـات                     -٨٢٩
المنصوص عليها في القانون تـستوجب المحاكمـة التأديبيـة مـن عدمـه وإحالتـه إلـى لجنـة                    

  .من اختصاص وكيل وزارة التجارة والصناعة. التأديب
  )٥١٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١/٥/١٩٨٩جلسة تجاري  ٢٨٢/١٩٨٨الطعن (

يمتنـع علـى جهـة اإلدارة سـحب قـرار           . أثـره .  اتصال لجنة التأديب بالدعوى التأديبيـة      -١٣ -٨٣٠
  .علة ذلك. اإلحالة
  )٥١٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١/٥/١٩٨٩جلسة تجاري  ٢٨٢/١٩٨٨الطعن (

  

  -:اتاللجنة العامة للبعث -٦

أساس اسـتردادها عنـد فـصل المبعـوث أو اسـتقالته مـن              . المصاريف الدراسية ونفقات السفر    -٨٣١
  . من الئحة البعثات٢١ال تقبله لجنة البعثات م. البعثة بعذر

  )٥٤١ مج القسم الثالث المجلد الرابع ص١٥/٢/١٩٩٣جلسة تجاري  ١٥٠/١٩٩٢الطعن (

  .مناطه. لمبعوث وولي أمرهاسترداد المصاريف الدراسية ونفقات السفر من ا -٨٣٢
صـدور قـرار لجنـة      . حاالتـه . تقديم تعهد موقع من ولي أمر عضو البعثة بسداد كـل النفقـات             -

 .البعثات بفصل عضو البعثة أو استقالته من عضوية البعثة بعذر غير مقبول

  )٥٤١ مج القسم الثالث المجلد الرابع ص١/١١/١٩٩٣جلسة تجاري  ٨٢/١٩٩٣الطعن (

  .فصله من البعثة بقرار من لجنة البعثات. أثره. لمبعوث بشروط البعثةعدم التزام ا -٨٣٣
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  .إصدار القرار ممن ال يملكه قانوناً: كيفية تحققه. عيب تجاوز االختصاص -
إقـرار التوصـية    . مـؤداه . اعتداد الحكم المطعون فيه بـالقرار الـصادر مـن لجنـة البعثـات              -

ـ     . الصادرة ممن ال يملك إصدارها     ادر مـن وكيـل وزارة التربيـة بإنهـاء          مثال بشأن قـرار ص
 .البعثة

  )٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٠/٧/١٩٩٧جلسة إداري  ٢٨/١٩٩٦الطعن (

اللجنة العامة للبعثات بجامعة الكويت هي المختـصة باإلشـراف علـى بعثـات معيـدي الجامعـة           -٨٣٤
. لمتعثـرين فـي دراسـتهم     ولها السلطة في تقدير مد البعثات لمدد استثنائية أو فـصل المبعـوثين ا             

  . ما يترتب على ذلك
التزامه برد مـا تحملتـه الجامعـة مـن نفقـات الـسفر              . الزمه. سحب البعثة أو استقالة المبعوث     -

 .ومصاريف الدراسة

  )٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٠/١١/٢٠٠٠جلسة إداري  ٣٩٤/٢٠٠٠الطعن (

ول علـى درجـة     حـددت المـدة األصـلية للحـص       . الئحة تنظيم اإليفاد في بعثات معيدي الجامعة       -٨٣٥
 بخمس سنوات يجوز مـدها لـسنة واحـدة بـذات الراتـب والمخصـصات                ةالماجستير والدكتورا 

جـواز أن تـصبح البعثـة       . ةوتوقف البعثة بعدها إذا لم يحصل المبعوث علـى درجـة الـدكتورا            
حب البعثـة بعـدها     إجازة دراسية بعد موافقة اللجنة العامة للبعثات بحد أقصى سـنة واحـدة تـس              

وتنتهي خدمات المبعوث للجامعة والتي لهـا اسـترداد جميـع مـا تحملتـه مـن نفقـات الـسفر                     
 .ال عيب. انتهاء الحكم لذلك. ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة

  )١٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٧/١/٢٠٠٣جلسة إداري  ١٦٩/٢٠٠٢الطعن (

األصل صدورها في اجتماع بعـد المناقـشة والتمحـيص فـي جلـسة              . اللجانقرارات المجالس و   -٨٣٦
جواز الحـصول علـى موافقتهـا بطريـق التمريـر علـى          . يتكامل فيها نصاب االجتماع القانوني    

             جمعـاً عليـه مـن    األعضاء منفردين في حاالت االستعجال فيصدر القـرار إذا كـان مـضمونه م
 .لعامة للبعثات بطريق التمرير بسحب بعثةمثال بشأن قرار اللجنة ا. جميع األعضاء

  )١٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٧/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ١٤٥/٢٠٠٤الطعن (

إلغاء البعثة الدراسية لعدم تمكن المبعوث من الحـصول علـى المؤهـل الـذي أوفـد مـن أجلـه                      -٨٣٧
خصـصات  مـن المرتبـات والبـدالت والم      % ٥٠التزامـه بـرد     . أثـره . خالل المدة المقـررة   

والنفقات التي تحملتها الدولة خالل مدة البعثة وذلك مـن تـاريخ صـدور قـرار اللجنـة العامـة                    
حـصول المبعـوث علـى المؤهـل        : حالتـاه . اإلعفاء من هذا الرد   . للبعثات باإللغاء وسحب البعثة   

الموفد من أجله وفي ذات التخصص خالل سنة من تـاريخ اإللغـاء أو إذا كـان اإللغـاء لـسبب                     
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ض الثابت بتوصية من المجلس الطبي العام وذلك بغير توقـف علـى علـم الجهـة الموفـدة                   المر
مثـال  . علـة ذلـك   . ال أثر له على اإلعفـاء مـن الـرد         . أو اتخاذ إجراءات ما في شأنه في حينه       

  .لإلعفاء بسبب ثبوت المرض بقرار المجلس الطبي العام
  )١٥امس المجلد العاشر ص مج القسم الخ٢٣/٣/٢٠٠٦جلسة إداري  ٢٠٤/٢٠٠٥الطعن (

  

  -:لجنة تقييم ومعادلة المؤهالت الدراسية -٧

األسـس والمعـاير التـي يـتم االسـتناد إليهـا            . تشكيلها. لجنة تقييم ومعادلة المؤهالت الدراسية     -٨٣٨
  .عند التقييم والمعادلة

  )٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١١/١٢/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٣٠٤/٢٠٠٠الطعن (

من اختصاص لجنـة يـشكلها مجلـس الخدمـة المدنيـة مـن              . ادلة المؤهالت الدراسية  تقييم ومع  -٨٣٩
  .وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين

. منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقريـر معادلـة الـشهادات األجنبيـة لهـا                -
 .اختصاص المجلس األعلى للتعليم العالي به

  )١٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٩/١/٢٠٠٥جلسة إداري  ٢١٧/٢٠٠٣الطعن (

  

  -:اللجنة االستشارية لمعادلة الشهادات األجنبية الخاصة باألطباء وهيئات التمريض -٨

خلو قرار تشكيل اللجنة االستـشارية لمعادلـة الـشهادات العلميـة األجنبيـة الخاصـة باألطبـاء                   -٨٤٠
لهـا سـلوك    . أثـره . حيين مـن طريقـة محـددة ألداء عملهـا         وهيئات التمريض والفنيين الـص    

 عـن الرقابـة القـضائية مـا لـم           تنـأى الطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لسلطتها التقديرية التـي          
حتـى ال يكـون للرقابـة القـضائية         . علـة ذلـك   . يشب قرارها عيب إساءة اسـتعمال الـسلطة       

لـذي تبنـاه المـشرع مـن عمـل تلـك       مشاركة في أعمال فنية بحتة بما يتجافى مـع الغـرض ا         
  .اللجنة
  )١٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٩/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ٩٠/٢٠٠٢الطعن (
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  -:لجنة شئون هيئة التدريس -٩

. مجلس الخدمة المدنية هو المكلف بسن قواعد وأحكـام التعيـين بـصفة مؤقتـة بطريـق التعاقـد                   -٨٤١
نة شئون هيئـة التـدريس والمـوظفين لهـا الحـق فـي              لج. هذه القواعد آمره تلتزم بها الحكومة     

القيام بممارسة نفس االختـصاصات المنـوط بـديوان المـوظفين القيـام بهـا بمقتـضى قـانون                   
  .الخدمة المدنية

  )٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢/٤/٢٠٠١جلسة إداري  ٢٦٢/٢٠٠٠الطعن (

  

  -:لجنة فحص الطعون الدستورية -١٠

صادر بعدم جديـة المنازعـة فـي دسـتورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين                الطعن في الحكم ال    -٨٤٢
  .لجنة فحص الطعون. الجهة المختصة بالفصل فيه. إجراءاته. واللوائح
  )٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٩/١١/١٩٩٨جلسة إداري  ٤٧٧/١٩٩٦الطعن (

 فــيالفــصل تخــتص دون غيرهــا بتفــسير النــصوص الدســتورية وب. المحكمــة الدســتورية -٨٤٣
تحريـك الـدعوى أمـام تلـك      . المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللـوائح       

مثــال بــشأن .  بإنــشاء المحكمــة الدســتورية١٤/١٩٧٢ ق٤، ١المادتــان . كيفيتــه. المحكمــة
  .اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية

  )١٠٤ ص٣ ج٣٦ة القضاء والقانون س مجل٢٨/١٠/٢٠٠٧جلسة تجاري  ١٥٥/٢٠٠٦الطعن (

 بإنـشاء المحكمـة     ١٩٧٣ لـسنة  ١٤ ق ٤م  . وسـيلته . رفع المنازعات إلى المحكمـة الدسـتورية       -٨٤٤
  .الدستورية

 قضاء المحاكم بعدم جدية الـدفع فـي المنازعـة بعـدم دسـتورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين                     -
مـة الدسـتورية دون غيرهـا       جواز الطعن عليه لدى لجنة فحـص الطعـون فـي المحك           . واللوائح

  .خالل شهرين من صدور الحكم بعدم الجدية
  )٢٠٩ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (

  -:اللجنة العليا لشئون الموظفين بديوان المحاسبة -١١

ر صـالحياته بالنـسبة لمـوظفي الـديوان هـي ذات صـالحيات الـوزي              . رئيس ديوان المحاسبة   -٨٤٥
بالنسبة لموظفي وزارته ولـه سـلطة وزيـر الماليـة والـصناعة فيمـا يتعلـق بتنظيمـه وإدارة                    
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 مثال بشأن قـرار رئـيس الـديوان برواتـب ومزايـا             . ذلك ىمؤد. أعماله وكافة شئون التوظيف   
  .موظفي الديوان

  )١٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٧/٥/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٩٥/٢٠٠٠الطعن (

  

  -: إدارة سوق الكويت لألوراق الماليةلجنة -١٢

اللجنة المشكلة برئاسة وزير التجارة والصناعة هي المنوطـة بـإدارة سـوق الكويـت لـألوراق                  -٨٤٦
لها تولي جميـع اإلجـراءات الالزمـة إلدارة الـسوق ومنهـا اسـتبعاد األسـهم محـل                   . المالية

مـساهمة مـن التـصويت علـى        المخالفة من النصاب الالزم النعقاد الجمعية العمومية للـشركة ال         
  .القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة ألحكام القانون

وجـوب  . نتائج اإلجراءات التي تتخذها إدارة السوق للتحقق من صـحة البيانـات التـي تتلقاهـا                -
 .عرضها على لجنة السوق التخاذ ما تراه حيالها

  )٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٥/١٠/٢٠٠٥جلسة داري إ ١٤٠/٢٠٠٣، ١٠٨ انالطعن(

التزامـه بإخطـار    . المساهم في شركة مساهمة مدرجـة فـي سـوق الكويـت لـألوراق الماليـة                -٨٤٧
السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عـن كـل مـصلحة مباشـرة أو غيـر                   

  .خمسة بالمائة أو أكثرمباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته 
تقـل نـسبة مـساهمتهم      ال  وجوب أن تفصح عن أسـماء مـساهميها الـذين           . ةالشركات المساهم  -

فيها عن خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها فـي أي وقـت مـن األوقـات وكـل تغييـر يطـرأ           
  . على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق

وجوب اتخاذها اإلجـراءات الالزمـة للتحقـق مـن صـحة            . كويت لألوراق المالية  إدارة سوق ال   -
البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المـصلحة والغيـر وعرضـها علـى لجنـة                 

 فـي   ١٩٩٩ لـسنة    ٢تبينها وقوع مخالفـة ألحكـام القـانون رقـم           . السوق التخاذ ما تراه بشأنها    
. م الشركات المـساهمة أو القـرارات الـصادرة بنـاء عليـه            شأن اإلعالن عن المصالح في أسه     

استبعاد األسهم محل المخالفـة مـن النـصاب الـالزم لـصحة انعقـاد الجمعيـة العامـة                   . أثره
 .للشركة ومن التصويت الالزم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين

  )٨امس المجلد العاشر ص مج القسم الخ٢٥/١٠/٢٠٠٥جلسة إداري  ١٤٠/٢٠٠٣، ١٠٨ انالطعن(

 بتنظـيم سـوق     ١٤/٨/١٩٨٣اللجنة المشكلة وفقاً للمادة الخامسة من المرسـوم الـصادر بتـاريخ              -٨٤٨
اختصاصها بإدارة السوق ولهـا إعمـال جـزاء اسـتبعاد األسـهم محـل        . الكويت لألوراق المالية  



  اإلداري

- ٢٥٧ -  

م لـصحة انعقـاد     مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه مـن النـصاب الـالز              
الجمعية العامة للـشركة ومـن التـصويت علـى القـرارات التـي تتخـذها الجمعيـة لـدورتين                    
انتخابيتين وللجنة وضع الشروط والمواعيد والوسائل التـي يـتم بهـا اإلفـصاح عـن المـصالح                  

 .في األسهم

  )٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٤/٢/٢٠٠٦جلسة إداري  ٣٤٥/٢٠٠٣، ٣١٩ انالطعن(

عدم تقيد طلـب إلغائـه بالميعـاد المحـدد فـي القـانون لرفـع                . ماهيته. القرار اإلداري المستمر   -٨٤٩
قرارات لجنة إدارة سـوق الكويـت لـألوراق الماليـة باسـتبعاد األسـهم محـل                 . دعوى اإللغاء 

النزاع من النصاب الالزم النعقاد الجمعية العمومية للـشركة ومـن التـصويت علـى مـا تتخـذه                   
ال يعد من القرارات المـستمرة وتتقيـد دعـوى إلغائـه بالميعـاد              . لدورتين انتخابيتين من قرارات   

  .المحدد بالقانون
  )٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٤/٢/٢٠٠٦جلسة إداري  ٣٤٥/٢٠٠٣، ٣١٩ انالطعن(

القرار الصادر من لجنة سوق الكويت لألوراق الماليـة باسـتبعاد أسـهم الـشركة مـن النـصاب                    -٨٥٠
 القـرارات التـي تتخـذها لـدورتين         علـى م النعقـاد الجمعيـة العامـة ومـن التـصويت            الالز

اختـصاص الـدائرة اإلداريـة نوعيـاً        . تتوافر له مقومـات القـرار اإلداري النهـائي        . انتخابيتين
  .بنظر طلب إلغائه

  )٨٤ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٨٨/٢٠٠٧، ٢٧٢الطعنان (

تمتعه بشخـصية اعتباريـة مـستقلة ولـه أهليـة التـصرف فـي               . يت لألوراق المالية  سوق الكو  -٨٥١
  .أمواله

  .اختصاصاته وأهدافه. سوق الكويت لألوراق المالية -
  .مظاهره. إشراف الحكومة على السوق -
النظـر فيمـا ينـسب للمتعـاملين والوسـطاء أو الـشركات             . اختـصاصها . لجنة التأديب بالسوق   -

السوق من مخالفات ألحكام المرسـوم األميـري الـصادر بتنظـيم الـسوق              المتعامل في أوراقها ب   
حقهـا فـي توقيـع      . أو اللوائح والقرارات المنظمة له أو التي تمس بحـسن سـير العمـل فيـه               

  . الجزاءات التأديبية
جـواز الطعـن    . قـرارات إداريـة   . القرارات الصادرة عن لجنة سوق الكويت لـألوراق الماليـة          -

  .اإلدارية بالمحكمة الكليةفيها أمام الدائرة 
عناصر المؤسسة العامة ومقوماتها ومنهـا تـولي إدارة مرفـق عـام اقتـصادي لـه شخـصيته                    -

 .توافرها في سوق الكويت لألوراق المالية. االعتبارية العامة

  )١١٢ المستحدث اإلصدار السادس ص٢٧/١/٢٠٠٩جلسة إداري  ١٣١/٢٠٠٧الطعن (



  اإلداري

- ٢٥٨ -  

  -:ألوراق الماليةلجنة التحكيم بسوق الكويت ل -١٣

 توقيـع مـسودته مـن رئـيس اللجنـة      بوجـو . قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت لألوراق المالية     -٨٥٢
قعـت  ويكون صحيحاً إذا وقـع علـى نـسخته األصـلية رئيـسها وأمـين الـسر وو                 . وأعضائها

  .مثال. أساس ذلك. مسودته من أغلبية أعضائها
مـاً مـن إخطـار صـاحب الـشأن بقرارهـا أو             يكون خالل ثالثين يو   . الطعن في قرارات اللجنة    -

  .بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق
ترفعها المؤسسة أو المؤمن علـيهم أو أصـحاب المعاشـات أو المـستحقين عـنهم                  التي الدعاوى -

ـ     تعفـى . فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات االجتماعية      ه  مـن الرسـوم وتنظـر علـى وج
 .استقرار األوضاع. علة ذلك. االستعجال

  )١١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٩/١/٢٠٠٤جلسة إداري  ١٧٧/٢٠٠٣الطعن (

  -:لجنة المناقصات المركزية -١٤

بالـسعر  . العبـرة فيـه   . السعر الذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية فـي العطـاءات المقدمـة             -٨٥٣
ق الرسمية حتى ولو كـان هنـاك خطـأ فـي حـساب مفـردات                اإلجمالي للعطاء المقدم في الوثائ    

هذا السعر أو في تفصيالت بنوده إال إذا كان الخطـأ بالزيـادة عـن مجمـوع األسـعار الفرديـة                     
  .والتفصيالت فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح

 مـن % ٥ الخطأ الحسابي باألقل فيما يتعلق بالـسعر اإلجمـالي عنـه فـي المفـردات ويجـاوز                 -
للجنة استبعاده مادامت لم تر وبإجماع آراء الحاضـرين مـن أعـضائها قبـول               . السعر اإلجمالي 

مخالفـة الحكـم ذلـك وإلغائـه        . هذا العطاء رغم ما شابه من عيب اعتبـاراً للمـصلحة العامـة            
مخالفـة للقـانون    . القرار الصادر من جهة اإلدارة تأسيساً على تـوافر شـرائط العطـاء المقـدم              

 .بيقه يوجب تمييزهوخطأ في تط

  )١١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٦/٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٤٩١/٢٠٠٣، ٤٣٥ن ناالطع(

 ١٩٦٤ لـسنة  ٣٧القرارات التي تصدرها اللجنة العامة الملحقة بمجلـس الـوزراء وفقـاً للقـانون            -٨٥٤
هـا  تعد قـرارات إداريـة إذا تعلقـت بمناقـصات خاصـة بالدولـة وأجهزت              . في شأن المناقصات  

قراراتهـا فـي شـأن مناقـصات        . أنها تصدر منها بوصـفها سـلطة عامـة        : علة ذلك .الحكومية
تتعلق بأشخاص معنوية خاصة ال تعتبر مـن أشـخاص القـانون الخـاص وال تعتبـر قراراتهـا                   

  .علة ذلك. من قبيل القرارات اإلدارية
  )١٢ر ص مج القسم الخامس المجلد العاش٢٦/١١/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٨٦٢/٢٠٠٤الطعن (



  اإلداري

- ٢٥٩ -  

  -:لجنة الطعون الضريبية -١٥

 فـي   ١٦/١٩٩٧قرارات لجنة الطعون الضريبية المنـشأة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم                  -٨٥٥
. تعـد قـرارات إداريـة     . شأن تحديد كيفية اعتراضات دافعي الضريبة علـى الـربط الـضريبي           

عـدم  . كليـة جواز رفع دعوى بطلب إلغائهـا أمـام الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة ال              . مؤدى ذلك 
  .مثال.  القرار نهائياً والضريبة واجبة األداءيضحى. أثره. ليها خالل ستين يوماًالطعن ع
  )١٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٦/٤/٢٠٠٦جلسة تجاري  ٢٥٠/٢٠٠٥الطعن (

 إخطـاره   خ خـالل سـتين يومـاً مـن تـاري          الـضريبي لدافع الضريبة االعتراض على الـربط        -٨٥٦
.  ذلك االعتراض خـالل التـسعين يومـاً التاليـة لتقديمـه            فية الضريبة البت    وعلى إدار . بالربط

جـواز الطعـن أمـام لجنـة        .  خالل هذه المدة أو رفـض ذلـك االعتـراض          اإلدارةعدم رد تلك    
 ذلـك   فـي الطعون الضريبية خالل ثالثين يوماً مـن تـاريخ الـرفض أو فـوات ميعـاد البـت                   

  .١٦/١٩٩٧من القرار رقم ٣، ٢، ١المواد . االعتراض
  )١٠٤ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١٠/٢٠٠٧جلسة تجاري  ١٥٥/٢٠٠٦الطعن (

متـى  . الضريبة على الشركات الكويتية المدرجـة بـسوق الكويـت لـألوراق الماليـة تقـديرها                -٨٥٧
أصبح نهائياً سواء بانقضاء ميعاد االعتراض علـى الـربط أو بـاالعتراض عليـه فـي الميعـاد                   

 الطعن على قرار الـرفض أمـام لجنـة الطعـون الـضريبية أو الطعـن                 ورفض االعتراض دون  
  .نهائية ربط الضريبة. أثره. فيه وصدور قرارها بالرفض

  )١٣٤ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٤/٢٠٠٨جلسة   تجاري١٢٨٩/٢٠٠٦الطعن (

  

  -:اللجنة الوطنية لشئون األسرى والمفقودين -١٦

وطنية لشئون األسرى والمفقـودين فـي شـأن صـرف إعانـات             القرارات التي تصدرها اللجنة ال     -٨٥٨
قرارات إدارية ذات طـابع اجتمـاعي تـصدرها الحكومـة فـي نطـاق وظيفتهـا                . مالية ألسرهم 

رفـض الحكـم    . أنها تنأى عن أعمال الـسيادة وتخـضع لرقابـة القـضاء           . مؤدى ذلك . اإلدارية
ة بهـذه القـرارات بقالـة أنهـا متعلقـة            المتعلق الدعاوىالدفع بعدم اختصاص المحاكم والئياً بنظر       

 .ال عيب. بأعمال السيادة

  )١٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٣/٦/٢٠٠٣جلسة إداري  ٥٧٧/٢٠٠٢الطعن (



  اإلداري

- ٢٦٠ -  

اختصاصها بتـأمين عـودة األسـرى والمحتجـزين فـي أقـرب             . اللجنة الوطنية لشئون األسرى    -٨٥٩
. اراتهـا فـي هـذا الخـصوص       قر. وقت والتعاون في ذلك مـع الجهـات الحكوميـة المختـصة           

 .خضوعها لرقابة القضاء. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي

طلب الحكم بإدراج اسم ضمن األسرى والمفقودين بكـشوف اللجنـة الوطنيـة لـشئون األسـرى                  -
تعلقـه بقـرار إداري امتنعـت    . والحصول على البـصمة الوراثيـة لمـضاهاتها علـى الرفـات      

الحكـم بعـدم    . تصاص الـدائرة اإلداريـة نوعيـاً بالفـصل فيـه          اخ. الجهة اإلدارية عن إصداره   
 تُوجـب مخالفـة للقـانون     . اختصاص المحكمة والئياً تأسيساً علـى اختـصاص اللجنـة بنظـره           

  .تمييزه
  )١٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٠/٤/٢٠٠٦جلسة مدني  ٧٩٥/٢٠٠٤الطعن (

قودين المعمـول بـه اعتبـاراً مـن تـاريخ           الغرض من إنشاء اللجنة الوطنية لشئون األسرى والمف        -٨٦٠
 هـو توحيـد الجهـود وتنظيمهـا لتحقيـق تـأمين عـودة األسـرى                 ١٥/٨/١٩٩٢صدوره فـي    

المحتجزين والمفقودين إلى وطنهم وذويهم في أقرب وقـت والعمـل علـى رعايـة أسـرهم ومـا            
مخالفة الحكم المطعـون فيـه هـذا النظـر وقـضاؤه بـرفض قيـد اسـم                  . يحتاجونه من خدمات  

. خطـأ فـي تطبيـق القـانون       . لمطعون ضده بسجالت اللجنة وما يترتب على ذلـك مـن آثـار            ا
  .مثال

  )٢٣٢ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٤/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٦٢/٢٠٠٧الطعن (

  

  -:لجنة التظلمات بمؤسسة التأمينات االجتماعية -١٧

ـ           -٨٦١ أي حـق مـن الحقـوق المقـررة         الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيـة ب
بمقتضى قانون التأمينات االجتماعية أو التظلم الذي يقدم مـن القـرار الـصادر منهـا فـي هـذا                    

انقـضاء هـذا الميعـاد دون       . وجوب البت فيه خالل ثالثين يومـاً مـن تـاريخ تقديمـه            . الطلب
  . بالرفضاًاعتباره قرار. مفاده. صدور قرار في الطلب أو التظلم

وجـوب أن يكـون خـالل ثالثـين         . تنظر فـي الـتظلم     لقرار الصادر من اللجنة التي    الطعن في ا   -
يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بـالقرار أو انقـضاء الميعـاد المحـدد للبـت فـي الـتظلم                 

  .أيهما أسبق
  )١١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٩/٣/٢٠٠٤جلسة إداري  ٣٠٧/٢٠٠٣الطعن (



  اإلداري

- ٢٦١ -  

المؤسسة العامة للتأمينـات االجتماعيـة كتابـة بـأي مـن الحقـوق              وجوب مطالبة صاحب الشأن      -٨٦٢
ـ            اريخ اعتبـار هـذه الحقـوق       المقررة في قانون التأمينات االجتماعية خالل خمس سنوات مـن ت

 إليـه يجب على المؤسسة البـت فـي الطلـب المـشار            . داء وذلك قبل رفعه الدعوى بها     واجبة األ 
انقـضاء هـذا الميعـاد      .  يخطـر بـه صـاحب الـشأن        تاريخ تقديمه بقرار  خالل ثالثين يوماً من     

وجـوب تظلـم صـاحب      . ر ذلك بمثابة قـرار برفـضه      اعتبا: أثره. دون صدور قرار في الطلب    
 لجنة التظلمات خالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ إخطـاره بـالقرار الـصريح أو                   أمامالشأن منه   

قـرارات الـصادرة مـن      يكـون الطعـن فـي ال      . مضي المدة المحددة للبت في الطلب أيهما أسبق       
اللجنة خالل ثالثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الـشأن بـالقرار أو بانقـضاء الميعـاد المحـدد          

   .للبت في التظلم أيهما أسبق
وجوب تقديم صاحب العمل طلبات تسجيل العاملين لديـه الخاضـعين ألحكـام قـانون التأمينـات                  -

لـصاحب الـشأن    . اشـرة لـدى المؤسـسة     للمؤمن عليه تـسجيل اسـمه مب      . االجتماعية للمؤسسة 
التظلم من قرار المؤسسة في هذا الخصوص خالل ثالثين يوماً مـن تـاريخ إخطـاره بـه أمـام                    

  .لجنة التظلمات
  .مثال. أثر ذلك. المقصود بالحقوق المقررة في قانون التأمينات االجتماعية -

  )٢٠٧ المستحدث اإلصدار السادس ص١٢/٥/٢٠٠٩جلسة  ي إدار٢٦٦/٢٠٠٦الطعن (

 بـشأن   ١٩٧٦ لـسنة    ٦١رفع الدعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتـضى أحكـام القـانون               -٨٦٣
مطالبة المؤسسة بها كتابـة خـالل خمـس سـنوات مـن التـاريخ               . شرطه. التأمينات االجتماعية 

مـن  والتظلم من القـرار الـصادر مـن المؤسـسة خـالل ثالثـين               . الذي تكون فيه واجبة األداء    
  . ه أمام اللجنة المختصة بذلك اإلخطار بالتاريخ

أن يكـون خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ إخطـار               . شـرطه . الطعن في قرارات هذه اللجنة     -
. علـة ذلـك   . صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبـت فـي الـتظلم أيهمـا أسـبق                

حقـوق  حسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهـذا القـانون حتـى تـستقر األوضـاع فـي شـأن ال              
  . التأمينية

هو الذي يصدر في شـأن الخـالف الـذي يقـع بـين              . مقصوده. القرار الذي يصدر من المؤسسة     -٨٦٤
  .قانوناًالمؤمن عليه والمؤسسة حول المطالبة بالحقوق المقررة له 

  )١٣٤ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٤/٢٠٠٨جلسة   تجاري١٢٨٩/٢٠٠٦الطعن (

  

  



  اإلداري

- ٢٦٢ -  

  -:لجنة تسمية الشهيد -١٨

 بنـاء علـى طلـب يقـدم مـن           شـهيداً اختصاصه باعتماد المتـوفى     . لس أمناء مكتب الشهيد   مج -٨٦٥
مثال بـشأن قـرار صـدر مـن المجلـس           . ت المحددة لذلك  االورثة إلى مكتب الشهيد وفقاً لإلجراء     

  .صحيحاً بعد اعتماده توصية لجنة تسمية الشهيد
  )٤٤ ص١ ج٣٥ س مجلة القضاء والقانون١٦/١/٢٠٠٧جلسة إداري  ٥١/٢٠٠٥الطعن (

  

  -:لجنة إثبات حالة الحوادث المتسببة في إضرار المرافق والممتلكات العامة -١٩

 اإلضـرار بـالمرافق و      فـي  حالـة الحـوادث المتـسببة        إثبـات  الحالـة ب   إثباتاختصاص لجان    -٨٦٦
الممتلكات و موارد الثروة العامة وتقـدير التعـويض المـستحق عـن األضـرار الناجمـة عنهـا            

مـدارج التـدرج    فـي  تصديق سـلطة أعلـى   إلىأن التعويض ال يحتاج  : مؤدى ذلك . اًتقديراً نهائي 
أن مـا يـصدر عـن هـذه         : علـة ذلـك   .  الطعن القـضائي   ال تعني النهائية عدم جواز      . اإلداري

 الحكـم المطعـون فيـه    التـزام . ة الخاضعة لرقابـة القـضاء  دارياللجان هو من قبيل القرارات اإل    
  .غير صحيح.  هذا الشأنفيالنعي عليه . هذا النظر

  )١٦١ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ١٣٦/٢٠٠٦الطعن (



  اإلداري

- ٢٦٣ -  

 

 

  مجالس

  
  .مجلس األمة -١

  .مجلس بلدي -٢

  .مجلس طبي عام -٣

  .مجلس تأديب المحامين -٤

  .مجلس اإلنشاء -٥



  اإلداري

- ٢٦٤ -  



  اإلداري

- ٢٦٥ -  

  -:مجلس األمة -١

 فيمـا  المـوظفين  لـديوان  واللـوائح  القوانين تخولها التي بالصالحيات اختصاصه .األمة مجلس مكتب -٨٦٧

 الموظـف  صـالحية  مـن  التثبـت  تكفـل  التـي  الـضوابط  وضع له .ذلك مفاد .موظفيه بشئون يتعلق

  .للقانون مخالفتها .أثره .الضوابط لهذه قراراته استناد عدم .به مبتدًأ تعييناً المعين
  )٥٤لمجلد السادس ص مج القسم الرابع ا١٢/١١/٢٠٠١ إداري جلسة ٥٨/٢٠٠١الطعن (

كفالـة االسـتقالل والـضمانات لموظفيـه وتجنيـبهم          . هدفه. إلحاق ديوان المحاسبة بمجلس األمة     -٨٦٨
  .مظنة التأثير

تخويله الصالحيات التـي تخولهـا القـوانين واللـوائح للـوزير بالنـسبة              . رئيس ديوان المحاسبة   -
لـق بميزانيـة الـديوان وتنظيمـه     إلى موظفي وزارته وله السلطة المخولة لوزير المالية فيمـا يتع     

وإدارة أعماله وله اعتماد ترقيـات المـوظفين الفنيـين دون حاجـة إلـى أخـذ موافقـة ديـوان                     
الخدمة المدنية ويرأس لجنة عليا لهـا الـصالحيات التـي تخولهـا القـوانين واللـوائح لمجلـس                   

ـ                 وظفي الدولـة   الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فـي شـئون التوظيـف بالنـسبة لـسائر م
  .المدنيين

التقيـد بهـا    . الزمـه .  المشرع ديوان المحاسبة بأحكام استثنائية في بعض شـئون موظفيـه           خص -
  .دون محاجة بما ورد في قانون أو نظام الخدمة المدنية

  )١٠٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٧/٤/٢٠٠٣ إداري جلسة ٤٩٠/٢٠٠٠الطعن (

في أحـد الجـداول االنتخابيـة وعـدم صـدور حكـم عليـه        القيد . شرطها. عضوية مجلس األمة   -٨٦٩
 . بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة

لمحكمـة  . مـؤدى ذلـك   . لم يورد لها المـشرع تحديـداً أو حـصر         . الجرائم المخلة بالشرف واألمانة   
ف الموضوع تقدير ما إذا كان الجرم من األفعال التي ترجع إلـى ضـعف فـي الخلـق أو انحـرا                    

في الطبع مما يفقد مرتكبها الثقة أو االعتبار أو الكرامـة وبمـا ال يكـون معـه الـشخص أهـالً                      
 . لتولى المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حالة على حدة

اعتبار الحكم جريمة إساءة اسـتعمال الهـاتف مـن الجـرائم المخلـة بالـشرف تأسيـساً علـى                     -
لدين ويلفظـه المجتمـع ويـصم مرتكبـه بـضعف           انطوائها على انتهاك لحرمات البيوت يحرمه ا      

الخلق وخلوصه من ذلك إلى فقد أحـد الـشروط المتطلبـة قانونـاً للترشـيح لعـضوية مجلـس                    
 .ال عيب. األمة

  )١٠٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٤/١/٢٠٠٦ إداري جلسة ١١٣٢/٢٠٠٤الطعن (



  اإلداري

- ٢٦٦ -  

ختـصاصات ومنهـا تفـويض    إصدار رئيس مجلس األمة قراراً في شأن التفويض فـي بعـض اال             -٨٧٠
) ب(،  )أ(أمين عام المجلس في إحالة شاغلي مجموعة الوظـائف العامـة عـدا شـاغلي درجتـي                  

استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلي هذا القـرار وانتهـاؤه إلـي صـحة قـرار                  . إلي التحقيق 
ومجموعـة  األمين العام بإحالة المستأنف ضده للتحقيق باعتباره مـن شـاغلي الدرجـة الـسادسة                

  .المخالفة فيه للقانون أو الثابت في األوراق. الوظائف العامة وصدوره من سلطة مختصة
  )٢١٣ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٤/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٦٣/٢٠٠٦الطعن (

. مجلس األمة يمثله رئيسه أمام جميع المحاكم في الدعاوى والطلبـات التـي ترفـع منـه أو عليـه             -٨٧١
في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العـاملين فيـه أو المحـامين المقيـدين للمرافعـة                له أن ينيب عنه     

أمام المحاكم ولمن ينيبهم بالخصومـة توقيــع جميـع صـحف الـدعاوى وصـحف الطعـون                 
مثـال  . وغير ذلك من األعمـال واإلجـراءات الالزمـة لرفـع الـدعاوى والطعـون والمرافعـة        

 القـضايا بـاإلدارة القانونيـة بمجلـس األمـة           لتوقيع صحيفة الطعن بالتمييز مـن رئـيس قـسم         
  .والمناب عن رئيس المجلس

  )١٤٨ ٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٥/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٩/٢٠٠٩الطعن (

  -:بلديمجلس  -٢

 عليهـا خـالل أسـبوعين       االعتـراض لمجلس الـوزراء    . القرارات التي يصدرها المجلس البلدي     -٨٧٢
موافقـة األخيـر   . قرار مرة أخـرى علـى المجلـس البلـدي    من تاريخ إصدارها وإعادة عرض ال    

اعتبـاره نافـذاً بعـد مـضي أسـبوعين مـن تـاريخ إعـادة                . أثره. بأغلبية أعضائه على القرار   
  .إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء

  )١٣٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٠/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٧٣/٢٠٠٢الطعن (

لمخططات الهيكلية العامة ومخططـات المنـاطق واسـتحداث وتنظـيم المنـاطق الـسكنية               وضع ا  -٨٧٣
جـواز إرجـاء البـت فـي طلبـات          . اختـصاص المجلـس البلـدي بـه       . والتجارية والصناعية 

  .أال يتجاوز اإلرجاء مدة السنتين. شرط ذلك. الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية
  )١٣٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٣٠/٥/٢٠٠٥ إداري جلسة ٨٥٩/٢٠٠٤الطعن (

حق الموظف الذي يتقدم بترشيح نفسه لخوض انتخابـات المجلـس البلـدي فـي إجـازة خاصـة                    -٨٧٤
. ال يكون لإلدارة سـلطة تقديريـة فـي هـذا الـشأن            . من الحقوق المقررة بقوة القانون    . لمدة شهر 

مـدة اإلجـازة بـدايتها ونهايتهـا        يجب على الموظف التقدم بطلب إلى السلطة المختصة مبيناً بـه            
خطـأ اإلدارة فـي عـدم الموافقـة         . مرفقاً به المستندات المؤيدة للترشـيح  لخـوض االنتخابـات          



  اإلداري

- ٢٦٧ -  

يوجـب التعـويض إذا     . مخالفة القرار للقـانون ويكـون غيـر مـشروع         : أثره. على تلك اإلجازة  
 .مثال. لحق الموظف ضرر من ذلك

 )١٩٢ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٨٩/٢٠٠٧الطعن (

.اختصاص ، انتخابات، تراخيص:  وراجع

  -: مجلس طبي عام-٣

المجلس الطبي العام هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو ال يتفـق مـن أعمـال الوظيفـة مـع                      -٨٧٥
  .الحالة المرضية للموظف

  )٦٣ص مج القسم الرابع المجلد السادس ٤/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥١٧/١٩٩٧الطعن (

هو عمل تفصح به الجهة اإلدارية عن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة                   : القرار اإلداري  -٨٧٦
تمييـز  . مـؤدى ذلـك   . بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح بقصد إحداث أثـر قـانوني معـين           

  . علة ذلك. القرار اإلداري عن العمل المادي
  .عويضشموله قضائي اإللغاء والت. اختصاص الدائرة اإلدارية -
اعتبـاره فـي حكـم القـرار        . امتناع جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحة اتخـاذه            -

. اإلداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه باإللغاء لـدى الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة             
  .وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا االمتناع ضرر موجب للتعويض

وجـوب انـصياع كـل مـن الموظـف          .: مـؤدى ذلـك   . ماهيتها.  اإلدارة عالقة الموظف بجهة   -
  .وجهة اإلدارة للقوانين واللوائح

المجلس الطبي العام هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو ال يتفـق مـن أعمـال الوظيفـة مـع                      -
 بتـشكيل المجلـس   ١٩٧١ لـسنة  ١٥٨قـرار وزيـر الـصحة العامـة       . حالة الموظف المرضية  

  . الطبي العام
ناع الجهة الحكومية عـن تنفيـذ قـرار المجلـس الطبـي العـام بتخفـيض سـاعات العمـل                     امت -

مخالفـة الحكـم المطعـون      . قـرار إداري سـلبي    . للموظفة لمدة محددة وإعادة عرضها بعد فترة      
  .خطأ يوجب تمييزه. فيه ذلك واصفاً فعل اإلدارة بأنه مجرد عمل مادي

  )٤٢ ص٢ ج٣٨ القضاء والقانون س مجلة٢٠/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٧الطعن (

  -: مجلس تأديب المحامين-٤

  .تشكيله واختصاصاته. مجلس تأديب المحامين -٨٧٧



  اإلداري

- ٢٦٨ -  

  .علة ذلك. قرارات مجلس تأديب المحامين تعتبر أحكاماً وليست قرارات إدارية -
  .نطاقها. سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوى التأديبية -

  )٥٨١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٣/٥/١٩٩٦ تجاري جلسة ١١٨/١٩٩٥الطعن (

. حكـم ولـيس قـراراً إداريـاً       . ما يصدره مجلس تأديب المحامين في حق المحامي المقـدم إليـه            -٨٧٨
إسباغ المشرع طبيعـة الحكـم وخصائـصه عليـه بتغليـب العنـصر القـضائي فـي                  : علة ذلك 

الهيئـة القـضائية ال     تشكيله في المرحلة األولى وجعل تشكيله بهيئته االسـتئنافية ألعـضاء مـن              
يشارك فيه غيرهم وعقده سلطة االتهام للنيابة العامة وتنظيمه إجـراءات نظـر مـا يطـرح علـى            
المجلس بدرجتيه بما يكفل إعـالم المحـامي بمـا ينـسب إليـه والجلـسات التـي ينظـر فيهـا                      
الموضوع وتمكين المحامي من إبداء دفاعه وتقرير حق المعارضـة فـي القـرار الـذي يـصدر                  

. ه وإجازته استئناف القرار من النيابة والمحـامي وتحديـد األجـل الـذي يجـوز فيـه ذلـك                   ضد
  .أن قرار اإلدانة أو البراءة قد ألحقه المشرع باألحكام وال يعد قراراً إدارياً. مؤداه
  )٤٣٩ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٧/١٢/٢٠٠٩جلسة مدني  ٧٨٣/٢٠٠٧الطعن (

  

  -: مجلس اإلنشاء-٥

.  اإلدارة على عقار لتخصيـصه للمنفعـة العامـة دون اتخـاذ إجـراءات نـزع الملكيـة                  استيالء -٨٧٩
  .غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض

متـى يـستحق تعـويض عـن     . فتح المالك طرقـاً فـي أراضـيهم الخاصـة بقـصد تحـسينها        -
عدم تعارض ذلك مع الدسـتور أو مـع قـانون نـزع الملكيـة               . قرار مجلس اإلنشاء  . استمالكها

  .فعة العامةللمن
  )٥٨٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١١/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٠٥/١٩٩٢، ٢٠١الطعن (

  

  

  نقابـات

اختصاصها بوضع الالئحـة الخاصـة بهـا متـضمنة اختـصاصات            . الجمعية التأسيسية لكل نقابة    -٨٨٠
الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارتها وشروط عـضويته واختـصاصه وهـي التـي تنتخـب                

  .س اإلدارة باالقتراع السريمجل
المنازعات التي تثور حول ما تجريـه الجمعيـات العموميـة مـن انتخابـات ألعـضاء مجـالس            -

ال ينال من ذلك الـنص فـي النظـام األساسـي للنقابـة              . اختصاص المحاكم بالفصل فيها   . اإلدارة



  اإلداري

- ٢٦٩ -  

ـ . على أن الجمعية العامة هي صاحبة السلطة العامـة فـي تـصريف أمـور النقابـة            . ة ذلـك عل
  . يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك

  )٤٨٤ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٢/١٢/٢٠٠٢ جلسة إداري ٦٣٦/٢٠٠١الطعن (

. ماهيتهـا . اختصاصاتها قبـل نقابـات العمـال وأصـحاب األعمـال          . وزارة الشئون االجتماعية   -٨٨١
 ألعـضاء مجـالس     اإلشراف على مـا تجريـه الجمعيـات العموميـة للنقابـات مـن انتخابـات               

 ممـا يفيـد   ١٩٦٤ لـسنة  ٣٨خلـو نـصوص القـانون       . دخوله في هـذا االختـصاص     . إداراتها
وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجـة تلـك االنتخابـات كـإجراء سـابق علـى                    

مخالفـة الحكـم ذلـك      . عدم وجود قيد على تلـك الـدعاوى       . أثره. الدعوى التي ترفع أمام القضاء    
  .مخالفة للقانون تُوجب تمييزه. اطه وجوب التظلمواشتر
  )٤٨٤ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٢/١٢/٢٠٠٢ جلسة إداري ٦٣٦/٢٠٠١الطعن (

اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسـيس التـي تطلبهـا القـانون مـستوفاة لـدى                    -٨٨٢
. ة بإشـهار النقابـة فـي الجريـدة الرسـمية          التـزام الـوزار   . وزارة الشئون االجتماعية والعمل   

. ال يعنى ذلك اقتصار دورها علـى مجـرد التنفيـذ المـادي للـنص              . مقيدة. سلطتها في هذا الشأن   
موقـف  . مـؤدى ذلـك   . وجوب بحث الطلب والتحقق من تـوافر شـروطه وسـالمة إجراءاتـه            

  .مثال. ءيقبل الطعن عليه باإللغا. قرار إداري. الجهة اإلدارية في هذه الحاالت
  )٤٨٤ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ١٠/١٠/٢٠٠٦ جلسة إداري ٦٨٠/٢٠٠٥، ٦٧٢الطعنان (

مـا  . ميالد النقابة قانوناً واكتسابها الحق في مباشرة أعمالهـا وإشـهارها فـي الجريـدة الرسـمية                 -٨٨٣
  .يتطلبه المشرع لتوافر ذلك

ـ قبول الجهة اإلدارية طلب شهر النقابة والتزامها بإ        - مثـال السـتخالص    . ومـؤداه  مناطـه . هجرائ
سائغ لتوافر ميالد نقابة العاملين بجامعة الكويت وإشهارها وتـوافر الـشروط الالزمـة فـي هـذا              

 .الشأن

  )٤٨٤ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ١٠/١٠/٢٠٠٦ جلسة إداري ٦٨٠/٢٠٠٥، ٦٧٢الطعنان (
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  الموظف العام

  -: تعريف الموظف العام-

 على حق التنظيم النقـابي للعمـال وسـريانه علـى العمـل           األهليالنص في قانون العمل والقطاع       -٨٨٤
  . علة ذلك. عدم سريانه على العاملين بمؤسسة البترول. والقطاع الحكومي

  عـن تقــسيم العـاملين بالدولـة إلـى مـوظفين وعمــال     ١٥/١٩٧٩تخلـي المرسـوم بقـانون     -
  .تعريف الموظف. ومستخدمين واعتبر الجميع موظفين

  )٨٦٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٩/١١/١٩٨٧جلسة  تجاري ١٠١/١٩٨٧ نالطع(

 يشغل وظيفة مدنيـة مـن وظـائف الجهـات الحكوميـة ومنهـا وزارة                الذيالموظف المدني هو     -٨٨٥
األعمـال العـسكرية البحتـة      الداخلية ولو كانت وظيفة ذات طابع مهني طالما أنهـا بعيـدة عـن               

  .ولو كان ينظم شئونها قوانين خاصة
اختصاص الدائرة اإلدارية المنشأة بالمحكمة الكلية لنظـر المنازعـات اإلداريـة ينعقـد لهـا فـي                   -

مناطـه أن يكـون الموظـف مـدنياً أيـاً كـان             . المسائل والشئون الوظيفية الخاصة بـالموظفين     
  .م شئون وظيفتهالقانون أو القواعد والنظم التي تحك

  )٨٦٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٨/٩/١٩٩١جلسة  تجاري ١٦٧/١٩٩٠ نالطع(

  .المقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية. الرسميةالورقة  -٨٨٦
  )٥٩٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١٣/١٢/١٩٩٩جلسة  تجاري ١٢١/١٩٩٩ نالطع(

  -:عام بالحكومة عالقة الموظف ال-

الـصفة الوظيفيـة تخـص      . عالقة تنظيمية تحكمها القـوانين واللـوائح      .  الحكومية الموظفعالقة   -٨٨٧
عـدم جـواز   . أثـره . الموظف بمركز قانوني عام يخضع في تنظيمه لما تفرضـه هـذه القـوانين    

 علـة  .التحدي في عالقة الموظف بالحكومة بقاعدة تنفيذ االلتـزام بـالتعويض إذا لـم ينفـذ عينـاً                 
  .ذلك

  )٢٥٦ مج سبع  سنوات ص ٨/٥/١٩٧٤جلسة  تجاري ٣٨/١٩٧٣ نالطع(

قبوله للعقـد المبـرم مـع اإلدارة مجـرد خـضوع ألحكـام              . تنظيمية.  بالحكومة الموظفعالقة   -٨٨٨
  .الوظيفة
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  .بقرار أو بعقد تعيين غير الكويتيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد. تعيين الكويتيين -
  )٨٦٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٨/٢/١٩٨٧جلسة  تجاري ١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣ ونالطع(

شـمول  . قانون الخدمة المدنية هو القانون العام في تنظـيم أحكـام الخدمـة المدنيـة فـي الدولـة                  -٨٨٩
سريانه الجهات اإلدارية التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيمـا لـم يـرد بـشأنه نـص                    

  .خاص فيها
  )٨٦٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٨/٢/١٩٨٧جلسة  تجاري ١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣ ونالطع(

قواعـد آمـرة ال يجـوز    .  مجلس الخدمة المدنية بشأن تعيـين بعقـود مؤقتـة         يضعهاالقواعد التي    -٨٩٠
  .الخروج عليها أو االتفاق على ما يخالفها

أحكـام التعيـين    هـو قواعـد و    . الجانب التنظيمـي فيـه    . عقد إداري . عقد استخدام الموظف العام    -
قبـول مركـزه    . المؤقت مؤدى ذلك جعل الموظف في مركز تنظيمي تحكمـه القـوانين واللـوائح             

  .أثر ذلك. للتغيير والتعديل دون االحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين
. أثـر ذلـك   . افتراض علـم الكافـة بهـا      . القوانين واللوائح التي يتم التعاقد مع الموظفين في ظلها         -

  .ها في عقود تعيينهماندماج
  )٨٦٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٢/١/١٩٨٨جلسة  تجاري ٩٦/١٩٨٧ نالطع(
  )٨٦٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٣/٦/١٩٨٨جلسة  تجاري ٣١٢/١٩٨٧ نالطعو(
  )٨٦٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٤/٧/١٩٨٨جلسة  تجاري ٢٩٨/١٩٨٧ نالطعو(

حقهـا فـي تعـديل      . ي تعديل العقد هو الطابع الرئيسي للعقود اإلداريـة مقتـضاها          سلطة اإلدارة ف   -٨٩١
العقد أثناء تنفيذه كلما اقتضت حاجة المرفق أو المصلحة العامـة ذلـك دون حاجـة للـنص علـى                    

 ١٢/١٩٨١تـضمن قـرار مجلـس الخدمـة المـدني           : مثال. ذلك بالعقد أو موافقة الطرف اآلخر     
أثـره صـيرورة العالقـة      . ين على مقتضى أحكامه عنـد تجديـدها       نصاً بتعديل بعض عقود التعي    

  .العقدية محكومة بالنص المضاف عند التجديد ولو لم يدرج النص بالعقد المجدد فعالً
خضوع العقـود الـسارية مـن تـاريخ العمـل بـه             . ١٢/١٩٨١قرار مجلس الخدمة المدنية رقم       -

  .علة ذلك. للتعديل الوارد به ولو لم ينص عليه في العقد المجدد
  )٨٦٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢/١/١٩٨٩جلسة  إداري ٦٠/١٩٨٨ نالطع(

خضوعهم لهـا يـسنه مجلـس الخدمـة المدنيـة مـن             . الموظفون العاملون المعينون بعقود مؤقتة     -٨٩٢
  .أحكام دون االحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

  )٨٦٦الثاني المجلد الثالث ص  مج القسم ٢/١/١٩٨٩جلسة  إداري ٦٠/١٩٨٨ نالطع(
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تكـسبه مركـزاً قانونيـاً       و عالقة تنظيمية تحكمهـا القـوانين واللـوائح       .  بالحكومة الموظفعالقة   -٨٩٣
قبـول الموظـف للعقـد      . عاماً يخضع في تنظيمه لما تفرضه تلك القوانين واللـوائح مـن أحكـام             

ـ                    ة وحقوقهـا   الذي يبرمه مع الجهـة الحكوميـة مـا هـو إال مجـرد خـضوع ألحكـام الوظيف
  .  وإلى القواعد التي تحكم مدة سريان الرابطة الوظيفية وانتهائهااواجباتهو

 خـالل مـدة سـريانه إال بعـد           إنهاء أي من الطرفين في العقود غير الطويلـة للعقـد           عدم جواز  -
إخطار الطرف اآلخر كتابة بذلك قبل تسعة أشهر علـى األقـل مـن تـاريخ االنتهـاء أو باتفـاق                     

وجـوب إخطـار    . حالة الرغبة في عـدم التجديـد للعقـد مـن أي مـن الطـرفين               في  . الطرفين
  . الطرف اآلخر كتابياً قبل تسعة أشهر على األقل من تاريخ انتهاء صالحية العقد

انتهاء عقده تلقائياً بعد انقـضاء فتـرة تعاقـد أقـصاها سـت سـنوات إذا لـم                   . المدرس بالجامعة  -
التـزام الحكـم    . خطار بعدم التجديد أو مراعـاة أيـة مـدة         يتقدم خاللها للترقية دون حاجة إلى اإل      

  .نعي عليه في هذا الشأن غير صحيحال. المطعون فيه هذا النظر
  )١٣٩ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٤/١١/٢٠٠٨جلسة  إداري ٢٣٢/٢٠٠٦ نالطع(
  

  -: لجنة شئون الموظفين-

بارهـا عنـد تقـدير كفايـة الموظـف          ال تثريب على لجنة شئون الموظفين إن هي أدخلت في اعت           -٨٩٤
وضـع فيهـا     أن يثبت توقيع جزاء عليه فـي نفـس الـسنة التـي            . شرط ذلك . الجزاءات السابقة 

  .مبدأ سنوية التقرير. علة ذلك. التقرير
 .يجـوز أمـام محكمـة التمييـز       ال  . الجدل الموضوعي فيما تستقل بتقـديره محكمـة الموضـوع          -

 .مثال بشأن تقدير كفاية

  )٣١٦ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٢٢/٣/٢٠٠٤جلسة  إداري ٥٢/٢٠٠١ نالطع(

تقييم كفاءته مرة على األقل فـي الـسنة ويعـرض التقريـر المقـدم عنـه علـى                   . الموظف العام  -٨٩٥
وجوب إبالغ الموظف الذي قـدم تقريـر بأنـه ضـعيف بـصورة      . لجنة شئون الموظفين العتماده 

 .  من هذا التقريرجواز تظلم الموظف. منه بعد اعتماده

النظـر فـي توقيـع أي       . أثـره . حصول الموظف خالل السنة على تقريرين نهائيين بأنه ضـعيف          -
حـصوله علـى تقريـر      .  من نظام الخدمـة المدنيـة      ٦٠من العقوبات المنصوص عليها في المادة       

اعتباره مفـصوالً مـن الخدمـة مـن تـاريخ اعتبـار             . مؤداه. ثالث خالل ذات السنة بأنه ضعيف     
 . ذا التقرير نهائياًه

لـه كيـان مـستقل وللموظـف الطعـن          . التقرير النهائي الذي يوضع للموظف بمرتبـة ضـعيف         -
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أن كـل قـرار نهـائي يـصدر         : مـؤدى ذلـك   . عليه على استقالل بشروطه وإجراءاته ومواعيده     
ثـاره ويكـون للموظـف     هو قـرار قـائم بذاتـه لـه تبعاتـه وآ     من الجهة اإلدارية في هذا الشأن   

  .هئ قائمة في االستمرار في دعواه التي يقيمها توصالً إلى القضاء بإلغامصلحة
  )٣١٦ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٣١/٣/٢٠٠٦جلسة  إداري ١٢٢/٢٠٠٤ نالطع(

مـا يـنص عليـه    . شـرطها . سلطة جهة اإلدارة في التعيين أو الترقيـة فـي الوظـائف الخاليـة         -٨٩٦
  .ارة نفسها من قواعد تنظيمية معينةالقانون من قيود وما تقيد به اإلد

انـصرافها إلـى تعيـين الموظـف فـي          . الترقية التي يجوز الطعن في القرارات الـصادرة بهـا          -
درجة مالية أعلى من درجته وكذلك تعيين الموظف في وظيفـة تعلـو بحكـم طبيعتهـا الوظيفـة                   

  .التي يشغلها في مدارج السلم اإلداري ولو لم يصاحب ذلك نفع مادي
سلطة اإلدارة فيها ليست طليقة بل قيدها المـشرع بعـدة قيـود تتمثـل فـي أن                  . رقية باالختيار الت -

يكون منبعها لجنة شئون المـوظفين والتـي ترفـع اقتراحهـا فـي هـذا الـشأن إلـى الـسلطة                      
أنـه إن  . الزم ذلـك . المختصة العتمادها أو تعديلها أو رفضها وأسـبغ النهائيـة علـى قراراتهـا        

 باالختيار مـروراً بهـذه اللجنـة وبـاإلجراءات المنـصوص عليهـا قانونـاً فـسد                  لم تتم الترقية  
  .االختيار وفسد من ثم القرار الذي اتخذ على أساسه

عـدم صـدور   . ال ينـال مـن حقيقـة كونـه قـراراً بالترقيـة        . إلباس الوزارة الترقية ثوب النقل     -
لمختـصة العتمادهـا أو     االقتراح بالترقية من لجنة شئون المـوظفين وعرضـها علـى الـسلطة ا             

أن قرارها حـابط األثـر لـصدوره مخالفـاً للـضوابط التـي وضـعها                . أثره. تعديلها أو رفضها  
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القرار المطعون فيـه هـو ترقيـة وأن المطعـون فـي          . المشرع

 يوجـب خطـأ   . ترقيته أحق من الطاعن رغم عـدم مـرور القـرار بلجنـة شـئون المـوظفين                
 .ييزهتم

  )٣١٧ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ١٠/٣/٢٠٠٣جلسة  إداري ٢٠١/٢٠٠٢ نالطع(
  

  -:مسئولية اإلدارة عن القرارات الصادرة في شأن الموظفين -

مـصدرها  .  العمـوميين  المـوظفين مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية الـصادرة فـي شـأن             -٨٩٧
 .لتعويض عنها بالتقادم العادي ال بالثالثيسقوط دعوى ا. أثره. أساس ذلك. القانون

  )٩٩٨مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ٣٠/١/١٩٩٥جلسة تجاري  ٨٧/١٩٩٤الطعن (
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  -: االختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بالموظفين-

 .موضوعها اختصام القرار اإلداري في ذاته. دعوى عينية. دعوى إلغاء القرار اإلداري -٨٩٨

ء بعدم قبول دعوى إلغاء قـرار إداري علـى أسـاس أنـه قـائم وغيـر معـدوم وأصـبح                      القضا -
 .أساس ذلك. حصيناً هو قضاء برفض الدعوى

إلغاء المحكمة قرار إنهاء خدمة موظف ال يعطيهـا الحـق فـي أن تـصدر أمـر لجهـة اإلدارة                      -
 .بإعادته إلى عمله

  )٨٧٠المجلد الثالث ص  مج القسم الثاني ٢١/٥/١٩٨٦جلسة  تجاري ٢١٣/١٩٨٥ نالطع(

 فـي مجـال طلبـات إلغـاء القـرارات اإلداريـة             اختـصاصها . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    -٨٩٩
اقتصاره على طلبات إلغـاء القـرارات الخاصـة بـالتعيين والترقيـة             . المتعلقة بالموظفين المدنيين  

ـ     . وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية     خروجهـا مـن   . وظفينطلبات إلغاء قـرارات نقـل الم
العبـرة بمـا قـصدت إليـه        : علـة ذلـك   . اختصاصها مالم تنطو على قرار مقنًع مما تختص بـه         

 .جهة اإلدارة حقيقة البما وصفت به قرارها

  )٩٩٦مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ٢١/٥/١٩٩٦جلسة تجاري  ٩٥/١٩٩٢الطعن (

 العامـة المدنيـة أو بالترقيـة أو بإنهـاء           دعاوي إلغاء القرارات اإلدارية بالتعيين فـي الوظـائف         -٩٠٠
الـتظلم منهـا إلـى      . شـرط قبولهـا   . خدمات الموظفين المدنيين أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم       

. الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها ثـم انتظـار المواعيـد المقـررة للبـت فـي الـتظلم                   
لتـي توضـع عـن المـوظفين العمـوميين          شمول هذا القيد للطعن في تقارير الكفاية ا       . حكمة ذلك 

 .مثال. ودخول االختصاص بالتظلم منها للدائرة اإلدارية

  )٩٩٦مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ٢٢/٦/١٩٩٢جلسة تجاري  ٢١٠/١٩٩٠الطعن (

.  الدائرة اإلدارية في مجال إلغـاء القـرارات اإلداريـة المتعلقـة بـالموظفين المـدنيين                اختصاص -٩٠١
 على طلبات إلغاء قرارات التعيين والترقية وإنهـاء الخدمـة وتوقيـع الجـزاءات               اقتصاره. نطاقه

 .طلبات إلغاء الندب والترقية تخرج عن هذا النطاق مالم تنطو على عقوبة مقنعة. التأديبية

  )٩٩٧مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ٢٢/٣/١٩٩٤جلسة تجاري  ٢١٧/١٩٩٣الطعن (

ـ         -٩٠٢ ق الخدمـة العـسكرية أو التطـوع أو التعيـين بالـشروط            االلتحاق بـالجيش يكـون عـن طري
 .واألوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية

المتطوع هو كل كويتي اتخذ من الجندية مسلكاً له ووقـع عقـد تطـوع بـالجيش وفقـاً ألنظمتـه                      -
 .وقوانينه
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 .ما هيته. عقد تطوع الكويتي -

 ٣٢تـسري علـيهم أحكـام القـانون رقـم           .  عن طريق التعاقـد    تعيين الكويتيين المتطوعين يكون    -
.  واألحكام الواردة بصيغ العقود الصادرة وفق قـرار وزيـر الـدفاع وقـت التطـوع                ١٩٧٦لسنة  

 .أساس ذلك

اختصاص الدائرة اإلدارية بنظر المنازعات الناشئة بين الجهـة اإلداريـة والمتعاقـد اآلخـر فـي                  -
 . القضاء الكامللها والية. عموم العقود اإلدارية

عقد إداري يتـولى بمقتـضاه الموظـف تحـت إشـراف جهـة اإلدارة القيـام                 : عقد التوظف هو   -
بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقـوق ويكـون فـي مركـز تعاقـدي                  

مخالفـة الحكـم    . والئحي وتنبسط على هـذا العقـد رقابـة القـضاء اإلداري إلغـاء وتعويـضاً               
مخالفـة  . ه هذا النظر وقضاؤه بعـدم اختـصاص المحكمـة والئيـاً بنظـر الـدعوى               المطعون في 

 .للقانون توجب تمييزه

  )٤٩٩المستحدث اإلصدار السادس ص  ٩/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٠٠٧/ ٣٦٥ نالطع(
  

  -: طرق شغل الوظيفة العامة-

  -: تعيين الموظف-

طريـق التعاقـد ويـسري علـيهم        تعيين غير الكويتيين في الوظائف اليكون إال بـصفة مؤقتـة وب            -٩٠٣
  .أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في العقود المبرمة معهم

.  اإلدارة وأحـد األفـراد بقـصد إحـداث أثـر قـانوني             باتفـاق عقد إداري يـتم     . عقد التوظيف  -
  .ماهيته
  )٩٩٧مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ١٣/١٢/١٩٩٣جلسة تجاري  ١٣٩/١٩٩٣الطعن (

التعيين في الوظائف الدائمة بالحكومة طبقـاً للعقـود الثالثـة المرافقـة لقـرار مجلـس الخدمـة                    -٩٠٤
وكيـل  . المخـتص بـالتوقيع علـى العقـد الثـاني         .  العمل باألول منها بعد التحرير     أوقف. المدنية

  .المختص بالتوقيع على العقد الثالث هو الوزير المختص. الوزارة
  )٩٩٧مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ١٣/١٢/١٩٩٣ة جلستجاري  ١٣٩/١٩٩٣الطعن (

من سـلطة مجلـس الخدمـة المدنيـة بنـاء           .  بطريقة التعاقد  ةسن قواعد أحكام التعيين بصفة مؤقت      -٩٠٥
هـذه األحكـام والقواعـد تعتبـر آمـرة وملزمـة لجميـع              . أثر ذلـك  . على تفويض من القانون   
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ـ  اسـتخدام عقـود   . أساس ذلك . الجهات المخاطبة بها   وظفيين العمـوميين تنـدرج فـي عـداد          الم
  .العقود اإلدارية

  )٩٩٨مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ٢٢/١/١٩٩٥جلسة تجاري  ١٨٨/١٩٩٤الطعن (

. تمتعهـا بـشأنه بـسلطة تقديريـة واسـعة         .  فيهم الصالحية لشغل الوظيفة    اإلدارة ترىاختيار من    -٩٠٦
  .ج إدارة الفتوى والتشريعمثال بشأن التعيين من خار. ماال يحد من هذه الصالحية

  )٥٩٢مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ٢٠/٤/١٩٩٨جلسة إداري  ٢٣٣/١٩٩٧الطعن (

 الفتوى والتشريع بقرار مـن المجلـس األعلـى بترشـيح مـن الخبيـر                إدارة وظائفالتعيين في    -٩٠٧
 ١٩٧٤ لـسنة    ١٤صـدور ق  .  بتنظـيم تلـك اإلدارة     ١٩٦٠ لـسنة    ١٢ ق ١٠م. القانوني للحكومة 

نـسخ للـشرط الـسابق      .  الـدرجات   منه على أن التعيين باإلدارة يتم بمرسوم عـدا           ٢ه في م  ونص
  .الخاص بأن يكون الترشيح من ِقبْل الخبير القانوني

  )٥٩٢مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ٢٠/٤/١٩٩٨جلسة إداري  ٢٣٣/١٩٩٧الطعن (

  .شرط ذلك وحدوده. ةترك أمره لجهة اإلدار. فيهاالتعيين . الوظيفة العامة -٩٠٨
  )٥٩٢مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ٢٠/٤/١٩٩٨جلسة إداري  ٢٣٣/١٩٩٧الطعن (
  )٥٩٢مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ٤/١/١٩٩٩جلسة إداري  ٨٧/١٩٩٨، ٢٣ن ناالطعو(

مـشروطة بقيـود قانونيـة وقواعـد        . سلطة الجهة اإلدارية في التعيـين فـي الوظـائف الخاليـة            -٩٠٩
  .يةتنظيم
  )٥٩٢مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ٢٠/٤/١٩٩٨جلسة إداري  ٢٣٣/١٩٩٧الطعن (

تفويض مجلس الخدمـة المدنيـة فـي سـنها وتعتبـر آمـرة              . قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة     -٩١٠
. مـؤدى ذلـك   . وملزمة لجميع الجهات عدا تلك التي تنظم شئون الخدمـة فيهـا قـوانين خاصـة               

  .ما يخالفها أو تعديلها إال بعد موافقة ديوان الموظفينعدم جواز االتفاق على 
  .إندارجها ضمن العقود اإلدارية. عقود استخدام الموظفين العموميين -
التعاقد مع غير الكويتيين على الوظائف التـي ال تتطلـب مـؤهالً تخصـصياً والوظـائف الفنيـة                    -

جـب عقـد الراتـب      وجـوب أن يكـون بمو     . البسيطة والوظائف المعاونـة ووظـائف الطباعـة       
شغلها يكون بموجـب العقـدين الثـاني والثالـث المـرافقين لقـرار              . عدا تلك الوظائف  . المقطوع

 . ١٩٧٩ لسنة ٦مجلس الخدمة المدنية رقم 

  )٣١٤مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١١/٢/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥١٩/٢٠٠١الطعن (
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 علـى المؤهـل المطلـوب لـشغلها والـذي           الحـصول . شرطه. التعيين في إحدى الوظائف العامة     -٩١١
 مـستويات المـؤهالت الدراسـية الالزمـة         دمجلس الخدمة المدنية هو الذي يحـد      . يتفق وطبيعتها 

  .للتعيين
من اختصاص لجنـة يـشكلها مجلـس الخدمـة المدنيـة مـن              . تقييم ومعادلة المؤهالت الدراسية    -

  .وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين
. منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقريـر معادلـة الـشهادات األجنبيـة لهـا                -

  .اختصاص المجلس األعلى للتعليم العالي به
تفتـرض التماثـل فـي      قاعدة المساواة في مجال القـرارات اإلداريـة والتـي    بإتباعالتزام اإلدارة    -

اإلدارة باتخـاذ قـرار معـين قياسـاً علـى قـرار             ال يجوز التحدي به إللـزام       . المراكز القانونية 
أن صدور قرار معيب ال يـسبغ عليـه المـشروعية وال يطهـره مـن                . علة ذلك . خاطئ أصدرته 

 .مثال. شابته وال يجوز االعتداد به عند إصدار قرار آخر العيوب التي

  )٣١٤مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١٩/١/٢٠٠٤جلسة إداري  ٢١٧/٢٠٠٣الطعن (

القواعد واألحكام المتعلقة بالتعيين بصفة مؤقتـة بطـرق التعاقـد والـصيغ التـي يتعـين علـى                    -٩١٢
. عهد القانون بهـا إلـى مجلـس الخدمـة المدنيـة           . الجهات الحكومية االلتزام بها عند هذا التعاقد      

وجوب التزام جميع الجهات المخاطبـة بهـا وال يجـوز االتفـاق علـى خالفهـا أو إجـراء أي                     
 . ليها إال بذات األداة التي صدرت بهاتعديل ع

عالقة تنظيميـة تحكمهـا القـوانين واللـوائح بغـض النظـر             . عالقة الموظف العام بجهة اإلدارة     -
 . عن تعدد الوسائل القانونية لشغل الوظيفة

 والوظـائف المعاونـة     ة تخصـصياً أو الوظـائف الفنيـة البـسيط         الوظائف التي ال تتطلب مؤهالً     -
. مـا عـدا تلـك الوظـائف       . العقد الذي يعينون به فيهـا     . ن تعيين غير الكويتيي   .ووظائف الطباعة 

 .نوع العقد الخاص بها

  )٣١٥مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٣/١/٢٠٠٥جلسة إداري  ٨٤/٢٠٠٤، ٥٧ن ناالطع(

عقد إداري يتولى بموجبـه الموظـف تحـت إشـراف اإلدارة القيـام بمـسئوليات                . عقد التوظيف  -٩١٣
 .  وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوقوأعباء

اختـصاص الـدائرة اإلداريـة      . عقـد إداري  . عقد تطوع غير الكويتيين بوزارة الـدفاع الكويتيـة         -
 .بنظر المنازعات الناشئة عنه

  )٣١٥مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٣٠/٥/٢٠٠٥جلسة إداري  ٩٥٩/٢٠٠٤، ٩٥٥ن ناالطع(
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قرر لهم المـشرع تنظيمـاً قانونيـاً خاصـاً يـشمل أوضـاع              . وان المحاسبة الموظفون الفنيون بدي   -٩١٤
عـدم سـريان األحكـام التـي تـضمنتها الـشريعة            . مؤدى ذلك . تعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم   

 مكـرر   ١٥العامة وانتظمتها قوانين شـئون العـاملين المـدنيين بالدولـة علـيهم ومنهـا المـادة                  
 لـسنة   ١٥ بتعـديل بعـض أحكـام القـانون          ١٩٨٩ لـسنة    ٢ المضافة بالمرسوم بالقـانون رقـم     

أن هـؤالء   . علـة ذلـك   .  في شأن الخدمة المدنية فيما تضمنته من مدة التعيـين والتجديـد            ١٩٧٩
الفنيين في مركز قانوني ال ينكفـل إال بديمومـة العالقـة الوظيفيـة إذ فـي شـأن تأقيـت مـدة                       

الفنيـين ألهـواء التجديـد ويـضحى عـدم          التعيين النيل من استقالل الديوان وإخضاع موظفيـه         
التجديد لهم عزالً مقنعاً وهو ما يتناقض مع ما قـرره الدسـتور وقـانون ديـوان المحاسـبة مـن                     

 . كفالة استقالله ويمس بحيدته ويتعارض مع األسس واألغراض التي أنشئ من أجلها

ت ملزمـة    والـذي لـه االختـصاص بإصـدار تفـسيرا          -صدور تفسير من مجلس الخدمة المدنية      -
 فـي شـأن     ١٩٧٩ لـسنة    ١٥ مكرر مـن المرسـوم بقـانون رقـم           ١٥ للمادة   -للجهات اإلدارية 

 منهـا علـى تجديـد التعيـين فـي وظـائف             ةالخدمة المدنية بما يفيد انطباق أحكام الفقرة األخير       
انطـواؤه علـى تعـديل ألحكـام قـانون ديـوان            . الوكالء والوكالء المساعدين بديوان المحاسـبة     

بغير األداة المقررة وتجاوز وظيفة التفسير إلى وظيفـة التـشريع بمـا يخـل بـضوابط                 المحاسبة  
السلطة وقواعد االختصاص ويمس بمبدأ الفـصل بـين الـسلطات وباسـتقالل ديـوان المحاسـبة                 

 .ويثير شبهة عدم دستورية هذا القرار

  )٣١٥ ص مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ٢٦/٩/٢٠٠٥جلسة إداري  ٥٢٩/٢٠٠٤الطعن (

ال تـسري أحكـام قـانون       . تعيين غير الكويتيين ال يكون إال بـصفة مؤقتـة وبطريـق التعاقـد              -٩١٥
الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية إال فيما لم يرد بـشأنه نـص خـاص فـي العقـود المبرمـة                     

أن المتعاقد يكون في مركز تعاقدي الئحي بمـا مـن شـأنه أن يـستظل بمـا                  : مقتضى ذلك . معهم
ن يرتبه له المركز التنظيمي من حقوق والتزامـه بمـا تفرضـه عليـه قـوانين التوظيـف                   عساه أ 

عدم استحقاقه ميزة فـي وظيفتـه إال إذا تـوافرت فـي شـأنه شـروط اسـتحقاقها                   . من واجبات 
  .مثال. طبقاً للعقد المبرم معه أو األحكام القانونية المكملة

  )١٤٣ ص ٣ ج ٣٨ضاء والقانون س  مجلة الق١٤/١٢/٢٠١٠جلسة  إداري ٤٨٥/٢٠٠٩ نالطع(

هـي سـلطة تقديريـة واسـعة فـي إجـراء            . سلطة جهة اإلدارة في شغل الوظـائف اإلشـرافية         -٩١٦
أن يكـون هـذا     : شـرط ذلـك   . االختيار والمفاضلة بين المتزاحمين عليها وتعيين األجدر لـشغلها        

  .ا الشأناالختيار قد روعي فيه االلتزام بالمعايير واألوضاع والشروط المقررة في هذ
الوظائف اإلشرافية التي تكفل بتنظيمها قرار مدير عـام الهيئـة العامـة للتعلـيم التطبيقـي رقـم                    -

ثبـوت أن عنـصر األقدميـة لـيس مـن هـذه             . إجراءات وشروط شـغلها   . ٢٠٠٣لسنة  ٢٢٠٠
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أن مخالفة الحكم المطعون فيـه إجـراءات شـغل تلـك الوظـائف اإلشـرافية                : أثر ذلك . الشروط
  .بشأن شغل وظيفة أستاذ مساعد: مثال. مييزهيعيبه ويوجب ت

  )٣٤ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٣/٤/٢٠١١جلسة  إداري ٢٤١/٢٠٠٨ نالطع(

  -: إعادة تعيين الموظف-

 مجموعـة الوظـائف العامـة متـى اسـتوفت      فـي  انتهت خدمته   الذيجواز إعادة تعيين الموظف      -٩١٧
 كـان يـشغلها مـن قبـل         التـي  ذات الدرجـة     فيك   شأنه الشروط المقررة قانوناً سواء كان ذل       في

 . درجة أعلى من درجته السابقةفيوبذات مرتبه أو كان ذلك بمرتب أكبر أو 

عدم جواز أن تتدنى حقوق الموظف ومستحقاته عما بلغه من قبـل سـواء بالنـسبة إلـى درجتـه                     -
  . وظيفته السابقة لدى إعادة تعيينهفيالوظيفية وما كان يتقاضاه من راتب 

ستخالص الحكم المطعون فيه أن المطعـون ضـده كـان يعمـل بـوزارة الـصحة ويتقاضـى                   ا -
عالوة أوالد عن أوالده األحد عشر وانتهت خدمته باالستقالة ثـم ُأعيـد تعيينـه بـوزارة التربيـة                   

 لـسنة   ١٩ وكان أبناؤه جميعاً قد ولـدوا قبـل صـدور القـانون رقـم                ١٠/٦/٢٠٠٠اعتباراً من   
اكتـساب  : أثـره .  الجهـات الحكوميـة    فـي الة الوطنية وتشجيعها للعمل      شأن دعم العم   في ٢٠٠٠

 ال يجـوز المـساس بـه واسـتحقاقه عـالوة أوالده األحـد عـشر                 قانونياًالمطعون ضده مركزاً    
 .أساس ذلك.  كان يتقاضاه من قبل بوزارة الصحةالذيباعتبارها جزءاً من راتبه 

  )٢٢٨ ص ٣ ج ٣٥القضاء والقانون س  مجلة ٢٧/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ١٠٧٥/٢٠٠٥ نالطع(

  -: الندب والنقل-

اختصاص الدائرة اإلدارية في مجـال طلبـات إلغـاء القـرارات اإلداريـة المتعلقـة بـالموظفين                   -٩١٨
قاصـر علـى القـرارات الخاصـة بـالتعيين أو الترقيـة وإنهـاء الخدمـة وتوقيـع                   . العموميين

ما لـم ينطـو علـى قـرار آخـر مقنـع             خروج قرار النقل على اختصاصها      . الجزاءات التأديبية 
  .بما تختص به أصالً

  )٨٦٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٦/٦/١٩٨٨جلسة  تجاري ٢٩٠/١٩٨٧ نالطع(

اقتـصاره علـى    . اختصاص الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة بإلغـاء القـرارات اإلداريـة               -٩١٩
خـروج  . جـزاءات التأديبيـة   القرارات الخاصة بـالتعيين والترقيـة وإنهـاء الخدمـة وتوقيـع ال            

  .أساس ذلك. طلبات إلغاء قرارات الندب والنقل عن اختصاصها ما لم تنطو على عقوبة
  )٨٦٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٧/٢/١٩٨٩جلسة  إداري ٢٣٨/١٩٨٨ نالطع(
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شـرط أالّ تحمـل     . خروجها عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة        . قرارات ندب الموظفين ونقلهم    -٩٢٠
. تها قراراً مما تختص به هذه الـدائرة كـانطواء القـرار علـى عقوبـة تأديبيـة مقنعـة                   في طيا 

معيار ذلك هو ما إذا كانـت اإلدارة تقـصد بقرارهـا المـصلحة العامـة أو الكيـد للموظـف أو                      
  .ما يكفي في هذا الشأن. االنتقام منه

  )٨٦٧ث ص  مج القسم الثاني المجلد الثال١٢/٣/١٩٩٠جلسة  تجاري ٣٠٨/١٩٨٩ نالطع(

إدعاء الموظف بحق مكتسب في العمل بمكان معين أو البقاء فـي وظيفـة بعينهـا يـشغلها تعيينـاً               -٩٢١
أنه في مركز قانوني عـام يجـوز تغييـره فـي أي وقـت ولـإلدارة       : علة ذلك . ال يجوز . أو ندباً 

  .سلطة مطلقة في نقله من وظيفة ألخرى بهدف المصلحة العامة
ال يكـسبه حقـاً فـي       . رة أعباء وظيفيـة أخـرى بـصفة مؤقتـة         تكليف له بمباش  . ندب الموظف  -

  .البقاء فيها أو الترقية إليها ولو توافرت فيه شروط شغلها
  )٩٩٧ مج القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢١/٢/١٩٩٤جلسة  تجاري ١٢٦/١٩٩٣ نالطع(

ـ                     -٩٢٢ دباً ال  إدعاء الموظف بحق مكتسب في العمل في مكان بعينه أو فـي وظيفـة معينـة تعيينـاً أو ن
سلطة اإلدارة في نقله من وظيفـة ألخـرى تعادلهـا بهـدف المـصلحة العامـة                 : علة ذلك . يجوز

مالم يتبين أن اإلدارة هدفت من ذلك إلى عقابه أو انحرفـت بـسلطتها وتجـاوزت سـلطة تنظـيم                    
  .المرفق وحسن إدارته

  .اراً تأديبياًليس كل ماتصدره اإلدارة من شأنه النيل من مزايا الموظف يعد بالضرورة قر -
 إسـاءة ال يكفـي للقـول بوجـود عيـب          . معاصرة  قرار نقل الموظف لقرار مجازاته أو تعاقبهما         -

  .استعمال السلطة أو االنحراف منها
  )٩٩٧ مج القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٢/٣/١٩٩٤جلسة  تجاري ٢١٧/١٩٩٣ نالطع(

كـان معـين أو فـي البقـاء          بحسب األصل االدعاء بحق مكتسب في العمـل فـي م           للموظفليس   -٩٢٣
  .أساس ذلك. في وظيفة بعينها يشغلها تعييناً أو ندباً

  )٥٩٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١٣/١٢/١٩٩٨جلسة  تجاري ٦٩٦/١٩٩٨ نالطع(

أال : شـرطه .  بأعباء وظيفة أخرى في الجهـة الحكوميـة التـي يعمـل بهـا              ندب الموظف للقيام     -٩٢٤
ته األصلية وأال تتجاوز مدة النـدب سـنة قابلـة للتجديـد لمـدة ثـالث                 يكون لدرجة أقل من وظيف    

  . سنوات
بقـرار مـن الجهـة      : كيفيتـه .  بأعباء وظيفة فـي جهـة حكوميـة أخـرى          ندب الموظف للقيام     -

المنتدب إليها وموافقة الجهة المختصة بالتعيين فـي الجهـة التـي يتبعهـا أصـالً حتـى يـسري                    
  .القرار في مواجهتها

  )٣١٨ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٢٥/٣/٢٠٠٢جلسة  إداري ٢٤١/٢٠٠١ نالطع(
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عـدم اكتـسابه حقـاً    . تكليفه بمباشرة أعباء وظيفة أخـرى بـصفة مؤقتـة   : ماهيته. ندب الموظف  -٩٢٥
  .في تلك الوظيفة أو الترقية إليها ولو توافرت فيه شروط شغلها

  )٣١٨م الخامس المجلد الحادي عشر ص  مج القس٣/٦/٢٠٠٢جلسة  إداري ٣٤٦/٢٠٠١ نالطع(

اختصاص الدائرة اإلدارية في مجـال طلبـات إلغـاء القـرارات اإلداريـة المتعلقـة بـالموظفين                   -٩٢٦
قصره على طلبات إلغاء القرارات المتعلقـة بـالتعيين أو الترقيـة أو إنهـاء الخدمـة أو                  . المدنيين

  .توقيع الجزاءات التأديبية
عدم اختـصاص الـدائرة اإلداريـة بهـا إال إذا كانـت             .  الموظفين طلبات إلغاء قرارات ندب ونقل     -

  .منطوية على عقوبة مقنعة فيما تختص به هذه الدائرة
الموظف ال ينهض له حق في القرار في موقع عمل وظيفي معـين ولـو زعـم أنـه يفيـد منـه                        -

عـام يجـوز    أنـه مركـز قـانوني       . علة ذلك . خبرة معينة ال تتوافر في الوظيفة التي سينتقل إليها        
نقـل  لتغييره في أي وقت ولإلدارة سلطة تقديرية فـي تقريـر ذلـك دون معقـب عليهـا طالمـا ا             

 علـى  ينطـوي  مصلحة عامة وال يشوبه إسـاءة اسـتعمال الـسلطة أو االنحـراف بهـا أو              قيحق
تنزيل الموظف إلى وظيفة أقل درجة أو مرتبـة وغيـر ذلـك ممـا يكـون معـه النقـل سـاتراً                       

ال يغير من طبيعة قرار النقل أن يكـون قـد جـاء عقـب تحقيـق عـن أخطـاء                     لعقوبة تأديبية و  
  .نسبت إلى الموظف سواء دين بها أم ال

. شـرطه . لمحكمـة الموضـوع   .  مـن عدمـه     إذا كان قرار النقل يتـضمن جـزاء        استخالص ما  -
  .وجوب أن تقضي بعدم اختصاصها. أثره. تبينها أنه ليس عقوبة تأديبية

  )٣١٩ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٥/٥/٢٠٠٣جلسة  إداري ٨١٧/٢٠٠١، ٨٠٥ نانالطع(

خروجها عن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة مادامـت ال تحمـل             . قرارات نقل الموظفين المدنيين    -٩٢٧
أن لـإلدارة سـلطة تقديريـة فـي نقـل           . علـة ذلـك   . في طياتها قراراً بما تختص به تلك الدائرة       

الذي تريده وال والية للقضاء علـى قرارهـا هـذا طالمـا لـم               الموظف واالستفادة منه في المكان      
 اإلجـراءات   إتبـاع تكشف اإلجراءات اتجاه اإلدارة بهـذا النقـل إلـى عقـاب الموظـف بغيـر                 

  .واألوضاع المقررة
  )٣١٩ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ١٥/٣/٢٠٠٤جلسة  إداري ٤٩٣/٢٠٠٣ نالطع(

خروجها عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة متـى           . المدنيينالقرارات الصادرة بندب الموظفين      -٩٢٨
كانت تلك القرارات قد اتجهت بها إرادة الجهة اإلدارية إلـى إحـداث األثـر القـانوني المقـصود                   
من الندب ودون أن تتخذ من إصدارها قرار النـدب سـتاراً يخفـي قـراراً آخـر ممـا تخـتص                      

  .الدائرة اإلدارية بطلب إلغاءه
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على مدى اختصاص الدائرة اإلدارية هي بـالنظر إلـى حقيقـة القـرار محـل                العبرة في الوقوف     -
النزاع وأركانه على ضوء ما عسى أن يستقر عنـه التكييـف الـصحيح لـه دون الوقـوف عنـد                     

  .الحد الذي خلعته جهة اإلدارة التي أصدرته من تسميات عليه
تـى أربـع سـنوات هـو ممـا      تحديد المشرع حداً أقصى لمدة الندب للموظف بسنة قابلة للتجديد ح           -

عـدم جـواز    . يتفق وطبيعة الندب والغاية منه حرصاً علـى سـريان العمـل بـالمرافق العامـة               
التجديد لمدد أخرى إال بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية سـواء كـان النـدب فـي ذات الجهـة أو                     

لقـانون  يعيبـه بالقـصور ومخالفـة ا      . مخالفة الحكم المطعون فيـه النظـر المتقـدم        . جهة أخرى 
  .والخطأ في تطبيقه

  )٤١٠المستحدث اإلصدار السادس ص  ١٧/٣/٢٠٠٩جلسة إداري  ٢٠٠٧/ ٢٤٥ نالطع(

. خروجهـا عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة         . طلبات إلغاء القرارات الصادرة بندب الموظفين      -٩٢٩
ي متى كانت تلك القرارات قد اتجهت بها الجهة اإلداريـة إلـى إحـداث األثـر القـانون                 : مناط ذلك 

  .المقصود بالندب وأال تكون ستاراً يخفي قراراً مما تختص الدائرة بطلب إلغائه
العبرة في تقدير مدى اختصاص الدائرة اإلدارية هي بالنظر إلـى طبيعـة القـرار محـل النـزاع                    -

  .وأركانه في ضوء التكييف الصحيح له
. لدرجـة تعلوهـا  جواز أن يكون لـذات درجـة الموظـف أو        . الغرض منه . الندب مؤقت بطبيعته   -

  . من درجة الوظيفة األصلية للموظفأال يتم لدرجة : شرطه
عدم قيام الجهة اإلدارية بندب الموظف في شغل الوظيفـة ال يحمـل قرارهـا فـي هـذا الـشأن                      -

أن لكـل مـن   : علـة ذلـك  . التخطي في الترقية أو يصم قرارها بعيب إسـاءة اسـتعمال الـسلطة      
  .مثال. ه وشروطهالترقية والندب طبيعته وأوضاع

  )٧٧ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠جلسة  إداري ١٦/٢٠٠٧ نالطع(

  :اإلعارة -

اسـتمرار اإلعـارة أو إلغائهـا أو        . أساسـه والغـرض منـه ووسـيلته       . نظام إعارة المـوظفين    -٩٣٠
  .تجديدها أو إنهائها من الرخص المقررة لجهة اإلدارة وتدخل ضمن سلطتها التقديرية لها

ال يعـد خطـأ     . قرار الجهة المستعيرة بإنهاء إعارة موظف بنـاء علـى طلـب الجهـة المعيـرة                -
  .يرتب مسئوليتها

  .مناطه. مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية -
  .شرط ذلك. تستقل به محكمة الموضوع. واقع. استخالص الخطأ الموجب لمسئولية اإلدارة -

  )٨٦٧ج القسم الثاني المجلد الثالث ص  م١٨/٩/١٩٩١جلسة  تجاري ١٣٩/١٩٩٠ نالطع(
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  : حقوق الموظف-

  :المرتب -

وظيفـة المعـين عليهـا      لله بما يشمله من عـالوات ومكافـآت         العبرة في . ستحقاق راتب الموظف  ا -٩٣١
والتي يستقر على ضـوئها المركـز الـذاتي لـه حـسبما تحـدده القـوانين واللـوائح المنظمـة                     

  .للوظيفة
  )٥٥٣القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٣/١٠/٢٠٠٣جلسة إداري  ٤٥٢/٢٠٠٢الطعن (

  -:الترقية -

  .شرطها. الترقية باالختيار من مالئمات اإلدارة -٩٣٢
  )٨٦٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٨/٢/١٩٨٧جلسة  تجاري ١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣ ونالطع(

  .لى أساسهمتى تفسد ويفسد القرار الذي اتخذت ع. شرطه. حق اإلدارة. الترقية باالختيار -٩٣٣
أن يـشوب الغايـة منـه       . شـرطه . عيب إساءة استعمال السلطة المبرر إللغـاء القـرار اإلداري          -

  .بتنكب اإلدارة وجه المصلحة العامة
  .خضوعه لرقابة القضاء. إفصاح اإلدارة عن سبب التخطي في الترقية -

  )٨٦٦الثالث ص  مج القسم الثاني المجلد ١٨/٢/١٩٨٧جلسة  تجاري ١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣ ونالطع(

أال يكـون تقـديرها مـشوباً       . شـرط ذلـك   . األصل أنها من مالءمـات اإلدارة     . الترقية باالختيار  -٩٣٤
وأن تلتـزم مـا     . بسوء استعمال السلطة وأن تستمد اختيارها من عناصر صـحيحة مؤديـة إليـه             

  .مثال بشأن إلغاء قرار تخطي في الترقية. قد تضعه من قواعد ومعايير تضبط بها اختيارها
  )٨٦٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١١/٣/١٩٨٧جلسة  إداري ١٨٧/١٩٨٦ نالطع(

من تغيير في مركـزه القـانوني ويـؤدي إلـى تقديمـه علـى               . ترقية الموظف هي ما يطرأ عليه      -٩٣٥
شمولها تعيينه في درجة مالية أعلـى ووظيفـة تعلـو عـن تلـك               . غيره في مدارج السلم الوظيفي    

  .احب ذلك نفع ماديالتي يشغلها وإن لم يص
  )٨٦٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١١/٣/١٩٨٧جلسة  إداري ١٨٧/١٩٨٦ نالطع(

  .مثال. متى يعد القرار بها فاسداً. مناطها. الترقية باالختيار -٩٣٦
  )٥٩٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١١/١٢/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٣٠٤/٢٠٠٠ نالطع(
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أن يكـون تقـديرها   . شـرط ذلـك  . ات التي تتـرخص فيهـا اإلدارة      من المالءم .  باالختيار الترقية -٩٣٧
  .مثال. غير مشوب بسوء استعمال السلطة

  )٥٩٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١٥/١١/١٩٩٨جلسة  تجاري ١٧٠/١٩٨٧، ١٤٢ نانالطع(

أن يكـون تقـديرها غيـر مـشوب بـسوء اسـتعمال       . مناطهـا . الترقية باالختيار رخصة لإلدارة  -٩٣٨
حـد  . وأن تستمد اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلـى النتيجـة التـي انتهـت إليهـا                السلطة  

عدم جواز تخطي األقدم إلى األحدث إال إذا كـان األخيـر أكفـأ أمـا عنـد التـساوي فـي                      . ذلك
  .علة ذلك.  فيرقى األقدمالكفاية
  )٣١٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢١/١/٢٠٠٢جلسة  تجاري ٧٣/٢٠٠٠ نالطع(

مـا يـنص عليـه    . شـرطها . سلطة جهة اإلدارة في التعيين أو الترقيـة فـي الوظـائف الخاليـة         -٩٣٩
  .القانون من قيود وما تقيد به اإلدارة نفسها من قواعد تنظيمية معينة

انـصرافها إلـى تعيـين الموظـف فـي          . الترقية التي يجوز الطعن في القرارات الـصادرة بهـا          -
يين الموظف في وظيفـة تعلـو بحكـم طبيعتهـا الوظيفـة             درجة مالية أعلى من درجته وكذلك تع      

  .التي يشغلها في مدارج السلم اإلداري ولو لم يصاحب ذلك نفع مادي
سلطة اإلدارة فيها ليست طليقة بل قيدها المـشرع بعـدة قيـود تتمثـل فـي أن                  . الترقية باالختيار  -

ن إلـى الـسلطة     يكون منبعها لجنة شئون المـوظفين والتـي ترفـع اقتراحهـا فـي هـذا الـشأ                 
أنـه إن  . الزم ذلـك . المختصة العتمادها أو تعديلها أو رفضها وأسـبغ النهائيـة علـى قراراتهـا        

لم تتم الترقية باالختيار مـروراً بهـذه اللجنـة وبـاإلجراءات المنـصوص عليهـا قانونـاً فـسد                    
  .االختيار وفسد من ثم القرار الذي اتخذ على أساسه

عـدم صـدور   . ال ينـال مـن حقيقـة كونـه قـراراً بالترقيـة        . قلإلباس الوزارة الترقية ثوب الن     -
االقتراح بالترقية من لجنة شئون المـوظفين وعرضـها علـى الـسلطة المختـصة العتمادهـا أو                  

أن قرارها حـابط األثـر لـصدوره مخالفـاً للـضوابط التـي وضـعها                . أثره. تعديلها أو رفضها  
 المطعون فيـه هـو ترقيـة وأن المطعـون فـي      انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القرار    . المشرع

 يوجـب خطـأ   . ترقيته أحق من الطاعن رغم عـدم مـرور القـرار بلجنـة شـئون المـوظفين                
 .تمييزه

  )٣١٧ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ١٠/٣/٢٠٠٣جلسة  إداري ٢٠١/٢٠٠٢ نالطع(

 الترقيـة علـى أسـاس        المطعـون ضـدها فـي      صدور حكم بإلغاء قرار إداري فيما تضمنه من          -٩٤٠
أنه يتعين ترقية األقدم وأن المطعون ضدها أقـدم مـن المطعـون علـى ترقيتـه وقـت صـدور                     

وجـوب ترقيـة المطعـون ضـدها        . مـؤداه . القرار وتأييد الحكم استئنافياً وبحكم محكمة التمييـز       
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باعتبارها األقدم من المطعون على ترقيته وقـت صـدور القـرار واعتبـار األخيـر كأنـه لـم                    
. ال يكفى تنفيذاً لهذا الحكم االقتصار على إلغاء ترقيـة المرقـى بـالقرار المحكـوم بإلغائـه                 . رقي

  .علة ذلك
  )٣١٨ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٩/٥/٢٠٠٥جلسة  إداري ٩٣١/٢٠٠٤ نالطع(

أن . شـرط ذلـك   . األصل فيها أنها من المالئمات التـي تتـرخص فيهـا اإلدارة           . الترقية باالختيار  -٩٤١
يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تكـون اسـتمدت اختيارهـا مـن عناصـر                  

فـساد االختيـار    . أثـره . مخالفـة ذلـك   . صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التـي انتهـت إليهـا          
  .وبالتالي فساد القرار الذي اتخذ على أساسه

ز تخطـي األقـدم إلـى األحـدث إال          حدها الطبيعي هو المبدأ العادل بعدم جـوا       . الترقية باالختيار  -
. إذا كان األخير أكفأ وعند التساوي في الكفاءة يرقى األقـدم وإال كـان القـرار مخالفـاً للقـانون                   

  .مثال
  )٣١٨ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ١٣/٦/٢٠٠٥جلسة  إداري ٦١٠/٢٠٠٤، ٥٨٤ نانالطع(

روكـة لتقـدير جهـة اإلدارة طالمـا كـان           األصل أنهـا مـن المالءمـات المت       . الترقية باالختيار  -٩٤٢
 األقـدم إلـى     تقديرها بريئا من إساءة استعمال الـسلطة والتـزم حـده الطبيعـي بعـدم جـواز                  

  .األحدث إال إذا كان األخير هو األصلح
  )٣١٨ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ١٣/٦/٢٠٠٥جلسة  إداري ٦١٠/٢٠٠٤، ٥٨٤ نانالطع(

  .شرطها. ية في الترقية إلى الوظائف األعلىسلطة الجهة اإلدار -٩٤٣
  . شرط ذلك وعلته. موانع الترقية هي أسباب تقوم بالموظف تحول دون ترقيته -
: شـرط ذلـك   . البدء في تحريك إجراءات الترقية يكون بناء على اقتراح لجنـة شـئون العـاملين               -

 فـي الموظـف الـذي       التزام اللجنة بالتحقق من الشروط التي حددها المـشرع الواجـب توافرهـا            
عـدم  : أثـره : توافرهـا وتـوافر شـرطي الكفايـة واألقدميـة         . يزاحم زمالءه في التطلع للترقية    

يجـب  . إذا تـساوت مرتبـة الكفايـة      .  األقدم إلى األحدث إال إذا كان األخير أكثـر كفـاءة           جواز  
مخالفـة ذلـك    . تقديم األقدم في شغل الدرجة السابقة ثم التي يليهـا حتـى بدايـة درجـة التعيـين                 

التزام الحكم المطعـون فيـه هـذا النظـر وقـضاؤه بتأييـد الحكـم         . يعيب القرار بمخالفة القانون   
 فيمـا   ٢٠٠٥ لـسنه    ٨٥االبتدائي الذي قضى بإلغـاء قـرار وزيـر التجـارة والـصناعة رقـم                

 غيـر . النعي عليـه فـي هـذا الـشأن        .  المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة األولى       تضمنه من   
  .صحيح
  )٥١ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٥/١/٢٠٠٨جلسة  إداري ١٧٠/٢٠٠٦ نالطع(
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الوظـائف  . الوظائف التخصصية هي الوظائف الهندسية التـي يتطلـب لـشغلها مؤهـل جـامعي               -٩٤٤
المساندة هي وظائف ذات الطابع الهندسي التـي يتطلـب لـشغلها مؤهـل دون الجـامعي أو دورة                   

  .٢٠٠١ لسنة ٧ى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم المادة األول. تدريبية
لترقية شـاغلي الوظـائف الهندسـية المـساندة علـى مختلـف الـدرجات               % ٢٠تخصيص نسبة    -

: مفـاد ذلـك   . ٢٦/٢٠٠٧المادة األولى مـن قـرار وزيـر الكهربـاء رقـم             . والبرامج باالختيار 
ـ             ة بقـرار الخدمـة المدنيـة       قصر هذه النسبة على شاغلي الوظـائف الهندسـية المـساندة المعرف

عدم جواز ترتيب أفـضلية للحاصـلين علـى مؤهـل جـامعي             :  ذلك والزمه  مؤدى. سالف الذكر 
على حساب شاغلي الوظائف المساندة وذلـك عنـد الترقيـة باالختيـار بالنـسبة لـشاغلي هـذه                   

  .مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بمخالفة القانون. علة ذلك. الوظائف
  )٩٥ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٩/٢/٢٠١١جلسة  إداري ٢٢/٢٠١٠ نعالط(

دعوى اإللغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تـستهدف مخاصـمة القـرار اإلداري فـي ذاتـه                   -٩٤٥
عـدم وقوفهـا عنـد حـد        . توافر المصلحة الشخصية المباشـرة    . شرطها. تحقيقاً لمبدأ المشروعية  

اتـساع شـرط المـصلحة فيهـا لكـل مـن            .  إلغاءه أو مس به    وجود حق أهدره القرار المطلوب    
  .يكون هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له سواء كانت مادية أو أدبية

دعوى اإللغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تـستهدف مخاصـمة القـرار اإلداري فـي ذاتـه                   -
 عـدم وقوفهـا عنـد حـد         .توافر المصلحة الشخصية المباشـرة    . شرطها. تحقيقاً لمبدأ المشروعية  

اتـساع شـرط المـصلحة فيهـا لكـل مـن            . وجود حق أهدره القرار المطلوب إلغاءه أو مس به        
  . يكون هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له سواء كانت مادية أو أدبية

صدور قرار بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قبل مضي عـشر سـنوات المتطلبـة بقـرار مجلـس                    -
أن . مـؤداه .  في شـأن شـروط شـغل الوظـائف اإلشـرافية         ٢٠٠٦ لسنة   ٢٥قم  الخدمة المدنية ر  

ال أثر الكتمال مـدة العـشر سـنوات بعـد صـدور القـرار               . القرار قد صدر على خالف القانون     
أن العبرة باألسباب القانونية والواقعية التي قـام عليهـا القـرار وقـت صـدوره                . علة ذلك . بمدة

  .وليس بما استجد من وقائع
وافر شروط الترقية إلى ذات الوظيفة في حـق الطـاعن لعـدم اكتمـال المـدة أيـضاً فـي                     عدم ت  -

علـة  . ال يمنع في أن له مصلحة في الطعن علـى شـغل المطعـون ضـده هـذه الوظيفـة        . شأنه
ألنه يأمل في شغلها مستقبالً وألن عـدم إفـساح الطعـن لـه علـى القـرار فـي الميعـاد                      . ذلك

صلحته يفوت عليه مستقبالً شـغل هـذه الوظيفـة وتحـصين مركـز              المقرر قانوناً بحجة انتفاء م    
. مخالفة الحكم هذا النظـر وقـضاءه بعـدم قبـول الـدعوى النتفـاء المـصلحة                . المطعون ضده 

  .يعيبه ويوجب تمييزه
  )١٨٠ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١١جلسة  إداري ١٠١/٢٠٠٩ نالطع(
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  -: حقوق مالية-

 مـن أداء بـدل نقـدي للموظـف عـن إجـازات متجمعـة فـي              ١٩٦٠ لسنة   ٧خلو القانون رقم     -٩٤٦
ال يجـوز التـذرع     . عدم التزام الحكومة بأي بـدل مـن هـذا القبيـل           . أثره. أحوال انتهاء خدمته  

علـة  . بأن حكمه التشريع التوسعة في حقوق الموظفين عما كان لهم فـي ظـل القـانون الملغـي                 
  .إذا كانت واضحة جليه المعنىعدم جواز التوسع في تفسير النصوص . ذلك

عدم تغير الحكـم التـشريعي بـشأنها وصـدور القـانون            . بدل اإلجازات في أحوال انتهاء الخدمة      -
الحد األقصى لما يمكن صرفه للموظف هـو مـا يـستحقه عـن ثالثـة أشـهر                  . ١٩٦٥ لسنة   ٤٦

  .خيرةدون مجاوزة لهذا القدر وذلك عما تجمع من إجازات دورية في السنوات الخمس األ
  )٢٥٦ مج سبع  سنوات ص ٨/٥/١٩٧٤جلسة  تجاري ٣٨/١٩٧٣ نالطع(

  .أحكام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة ألعضاء إدارة الفتوى والتشريع من غير الكويتيين -٩٤٧
  )٦٧٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص ٢٩/٤/١٩٨١جلسة  تجاري ٢١/١٩٨٠، ١٢٠/١٩٧٩، ١١٩ ونالطع(

د أ ، ب ال تسري في شأنهم أحكـام قـراري مجلـس الخدمـة المدنيـة       الموظفون المبرم معهم العق    -٩٤٨
  .أثر ذلك في حساب مكافأة هؤالء الموظفين. ٤/١٩٧٩، ٣رقمي 
  )٦٧٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص ١/٧/١٩٨١جلسة  تجاري ٥٤/١٩٨١ نالطع(

تهـت  أن يكـون مـستحقاً لمعـاش تقاعـدي فيمـا ان           . شـرطه . قرار إحالة الموظف إلى التقاعد     -٩٤٩
  .مخالفة القرار للقانون. أثره. هذا الشرط. تخلف.  وقت هذه اإلحالةباالستقالةخدمته 
  )٩٩٦مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ١٩/١/١٩٩٢جلسة تجاري  ٣٠١/١٩٩١الطعن (

إذا : متـى يحـرم مـن كامـل مرتبـه         . الموظف الموقوف عن عمله لحبسه تنفيذاً لحكم قـضائي         -٩٥٠
يوقـف صـرف ثالثـة أربـاع        . في حالة الحكـم الغيـر نهـائي       . م نهائي كان الحبس تنفيذاً لحك   

  .المرتب
  )٩٩٦مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ٩/٢/١٩٩٢جلسة تجاري  ٢٩٣/١٩٩٠الطعن (

. عدم أحقية الموظف ألي مرتبات أو بدالت أو مزايا وظيفية خـالل مـدة انقطاعـه عـن العمـل                    -٩٥١
عـدم  .  مـستقيالً باعتبـاره  خيارهـا    اسـتعمال دون  أثره عند إعـادة اإلدارة للموظـف المنقطـع          

  .أحقيته في أي منهما
دفعته للموظف دون وجه حـق بانقـضاء خمـس سـنوات مـن                ما استردادتقادم حق الحكومة في      -

قـضاء الحكـم    . قرار اإلدارة باستردادها بعد أن تقـادم الحـق فـي اسـتردادها            . تاريخ الصرف 
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  . منتجغير. النعي عليه. نتيجة صحيحة. بإلغـائه
  )٩٩٦مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ٢٩/٣/١٩٩٣جلسة تجاري  ٨/١٩٩٢الطعن (

غيـر جـائز إال وفـاء لنفقـة محكـوم بهـا أو ألداء               . الخصم من مرتب الموظف أو الحجز عليه       -٩٥٢
صـرف لـه بغيـر حـق بالقـدر           مطلوب الحكومة منه بـسبب أداء وظيفتـه أو السـترداد مـا            

تحقيـق مـصلحة عامـة      : حكمـة ذلـك   . قانون الخدمـة المدنيـة     من   ٢٠مادة  . المنصوص عليه 
  .ماهيتها. متعلقة بالنظام العام

للجهـة  . أثـره . بطالن خصم مستحقات الموظف أو الحجز عليهـا لغيـر مـا اسـتثنى بـالنص                -
  .اإلدارية أال تعتد بالحجز وتفي الحق للمحجوز عليه

  )٩٩٧ المجلد الثالث ص مج القسم الثالث ٢٧/١٢/١٩٩٣جلسة تجاري  ١١٨/١٩٩٣الطعن (

موافقة ديوان الموظفين شرط السـتخدام مـوظفين ذوي كفـاءات تحتاجهـا الـبالد وتخـصيص                  -٩٥٣
عدم استلزام هـذه الموافقـة فيمـا يتعلـق بأحقيـة المـسكن أو فئتـه بعـد                   . مساكن حكومية لهم  

مثال بشأن طلـب اسـتبدال سـكن خـاص بـأعزب            . ٥/٦٢قرار مجلس الوزراء رقم     . استخدامه
  .متزوج وأحقية الموظف في بدل السكن األخيربسكن 
  )٩٩٨مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ١٧/٤/١٩٩٥جلسة تجاري  ٣٣/١٩٩٤الطعن (

  .مثال بشأن معاش تقاعدي لمحام. شرطه. المعاش التقاعدي -٩٥٤
  )٩٩٨مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ١٠/٦/١٩٩٦جلسة تجاري  ١٥٧/١٩٩٦الطعن (

يستحق ميزة فـي وظيفتـه إال بعـد أن تتـوافر كافـة االشـتراطات الالزمـة                  الموظف العام ال     -٩٥٥
  . ذلكىمؤد. لالستحقاق طبقاً للقانون

  )٥٩٢مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ١/٢/١٩٩٩جلسة إداري  ٤٩٢/١٩٩٨الطعن (

  . ذلكىمؤد. إفادة الموظف من مزايا الوظيفة العامة ليست حقاً يقاس على الحقوق الخاصة -٩٥٦
  )٥٩٢مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ٣/٥/١٩٩٩جلسة إداري  ٤٧٧/١٩٩٨عن الط(

 في بدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفـع بهـا بمـا ال يزيـد علـى                     الموظفأحقية   -٩٥٧
  .أساس ذلك. تسعين يوماً محسوباً على أساس آخر مرتب تقاضاه

  )٥٩٢رابع المجلد السادس ص مج القسم ال ٣٠/٦/١٩٩٧جلسة إداري  ٢٦٧/١٩٩٩الطعن (

 يـستحق عـالوة اجتماعيـة إذا كـان          ١/٨/١٩٩٠الموظف غير الكويتي الذي كان بالخدمة فـي          -٩٥٨
العـالوة تـضاف إلـي المكافـأة الـشهرية أو الراتـب             . متزوجاً وتقيم معه زوجته في الكويـت      
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هـة  صـدور قـرار مـن ج      . المناط فـي هـذه األحقيـة      . المقطوع باعتبارها بمثابة زيادة خاصة    
  .مثال. اإلدارة بالموافقة على إقامة الزوجة بالبالد

  )٥٩٣مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ١١/١٢/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٤٩٩/١٩٩٩الطعن (

  .ال تُستحق إال إذا قام سببها. البدالت التي يشتمل عليها الراتب أو المكافأة الشهرية -٩٥٩
ال يـستحق متـى تـم نقـل         .  للنيابـة العامـة    بدل االستدعاء المقرر لسكرتيري التحقيق التـابعين       -

  .ى وظيفة أخرىالسكرتير إل
  )٥٩٣مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ٢٢/١١/٢٠٠١جلسة تجاري  ٧٣٤/٢٠٠٠الطعن (

 وتـم التعاقـد   ١/٨/١٩٩٠مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمـوظفين الـذين كـانوا بالخدمـة فـي               -٩٦٠
إرجـاء صـرفها إلـى حـين انتهـاء      . ١٩٩١ لـسنة  ٢ معهم بموجب التعليمات الواردة بـالتعميم     

اعتبار هذا اإلرجاء مانعاً قانونيـاً لمطالبـة الموظـف بهـا عـن المـدة الـسابقة                  . الخدمة الجديدة 
  .وقف التقادم بالنسبة لها لحين انتهاء الخدمة الجديدة: أثر ذلك. ٢/٨/١٩٩٠على 

  )٣٢٢المجلد الحادي عشر ص مج القسم الخامس  ١١/٢/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥١٩/٢٠٠١الطعن (

تغيير فئة العالوة االجتماعية المستحقة للموظف المتزوج مـن زوجـة وحيـدة إلـى فئـة أعـزب           -٩٦١
مـن تـاريخ صـيرورة الطـالق بائنـاً أو تـاريخ             . ميعـاده . في حالة طالق الزوجة أو وفاتهـا      

  .الوفاة
  )٣٢٢ي عشر ص مج القسم الخامس المجلد الحاد ١٨/٢/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٣٣/٢٠٠١الطعن (

قرار وقف صـرف بـدل التمثيـل المقـرر للمـوظفين الكـويتيين الـشاغلين إلحـدى درجـات                     -٩٦٢
انـصرافه إلـى المـوظفين الـذين        ). أ(مجموعة الوظائف من الدرجـة الرابعـة إلـى الدرجـة            

يعينون بعد العمل به في األمانة العامة لمجلـس الـوزراء وديـوان سـمو ولـي العهـد ورئـيس                     
ء كان التعيين في أدنى الدرجات أو النقل مـن الخـارج وعـين فـي إحـدى                  مجلس الوزراء سوا  

الدرجات المقرر لها هذا البدل مع استمرار صرفه للموجـودين بالخدمـة بإحـدى هـذه الجهـات                  
وقت صدوره سواء كان الموظف شاغالً إلحـدى الوظـائف المقـرر لهـا البـدل أو رقـى إلـى                     

  .إحدى هذه الوظائف بعد صدوره
  )٣٢٢مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١٨/٣/٢٠٠٢جلسة إداري  ٦١٠/٢٠٠١الطعن (

ولهـا إن   . ال يجـوز  . منح اإلدارة الموظف العام حقوقاً أكثر مما يخولـه نظـام الوظيفـة العامـة               -٩٦٣
أنه ليس هنـاك حـق مكتـسب فـي          . علة ذلك . فعلت التصحيح وتطبيق حكم القانون في أي وقت       

  . بههذه الحالة يمنعها من المساس
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انتهاء خدمة الموظف بها باالستقالة خـالل مـدة سـريان العقـد أو إبـداء      . الهيئة العامة لالستثمار  -
اسـتحقاق الموظـف غيـر      . رغبته أو الهيئة في عدم تجديد العقد فـي المواعيـد المتفـق عليهـا              

الكويتي في حالة االستقالة ثالثة أرباع مكافأة نهايـة الخدمـة إذا جـاوزت مـدة خدمتـه خمـس                    
ويستحق مكافأة كاملة في حالـة إبـداء الرغبـة مـن الموظـف أو               . سنوات ولم تبلغ عشر سنوات    

. مراعاة مدة اإلعـالن بعـدم الرغبـة المبينـة فـي العقـد      . شرط ذلك. الهيئة في عدم تجديد العقد  
مخالفـة الحكـم ذلـك خطـأ        . أن اإلخطار بالرغبة بعد تجديد العقد تلقائياً يعد اسـتقالة         . مؤدى ذلك 

  . تمييزهجبيو
  )٣٢٢مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١٩/٥/٢٠٠٢جلسة إداري  ٧٢٣/٢٠٠٢الطعن (

العبرة فيه بما يشمله من عـالوات ومكافـآت بالوظيفـة المعـين عليهـا               . ستحقاق راتب الموظف  ا -٩٦٤
والتي يستقر على ضـوئها المركـز الـذاتي لـه حـسبما تحـدده القـوانين واللـوائح المنظمـة                     

  .للوظيفة
. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . استظهار نوع الوظيفة التي يشغلها الموظف وتعيين مهامهـا         -

  .شرطه
  )٣٢٢مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١٣/١٠/٢٠٠٣جلسة إداري  ٤٥٢/٢٠٠٢الطعن (

التواجد في مقر العمـل طـوال سـاعات الخفـارة مـع أداء      . مناطه. استحقاق الطبيب بدل الخفارة    -٩٦٥
  .العمل
  )٣٢٢مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ٤٠٦/٢٠٠٤طعن ال(

صرف رواتب الكويتيين ومـن يحملـون جنـسية إحـدى دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن                    -٩٦٦
قـرار  . تاريخ الغزو حتى تاريخ مباشرة العمل بعـد التحريـر واعتبـار مـدة خـدمتهم متـصلة                 

التمتـع بجنـسية هـذه الـدول فـي تـاريخ       . عبـرة فيـه  ال. ١٩٩١ لسنة ١٠مجلس الوزراء رقم    
  .الغزو دون قيود أو اشتراطات سواء تم الكشف عن الجنسية قبل الغزو أو بعده

  )٣٢٣مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٣/٥/٢٠٠٦جلسة إداري  ٩٣٧/٢٠٠٥الطعن (

نيـة وتـشجيعها     شـأن دعـم العمالـة الوط       فـي  ٢٠٠٠ لسنة   ١٩ من القانون    ٣مفاد نص المادة     -٩٦٧
 الجهـات الحكوميـة بـالحق       فـي  الجهات الحكوميـة أن شـرط االحتفـاظ للموظـف            فيللعمل  

 ١٩ عالوة اجتماعية أكثـر مـن خمـسة أوالد بعـد صـدور القـانون رقـم         في تقاضي المكتسب  
وأن ،   تـاريخ صـدور القـانون      ١٠/٥/٢٠٠٠ فـي أن يكـون موجـوداً بالخدمـة        : ٢٠٠٠لسنة  

انقطـاع العالقـة الوظيفيـة      . هذا التاريخ وصرفت عنـه العـالوة بالفعـل        يكون الولد مولوداً قبل     
 مـن القـانون     ٣عـدم خـضوعه لـنص المـادة         . إليـه وانتهاء خدمته قبـل التـاريخ المـشار         
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 تطبيـق  فـي خطـأ  . مخالفة الحكم المطعون فيه هـذا النظـر  . أساس ذلك. إليه المشار  ١٩/٢٠٠٠
  .مثال. القانون
  )١٧٢ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٣/١١/٢٠٠٧ جلسة تجاري ١٦١/٢٠٠٦ نالطع(

ـ فـي  الجهـات الحكوميـة    فـي يشترط لالحتفاظ بميزة استمرار الموظـف        -٩٦٨  عـالوة أوالد  ي تقاض
 وجـود الموظـف بخدمـة       ٢٠٠٠ لـسنة    ١٩زيادة عن الحد األقصى بعد صدور القـانون رقـم           

التـاريخ المـشار إليـه      وأن يكـون األوالد مولـودين قبـل         . ١٠/٥/٢٠٠٠ فـي الجهة الحكومية   
تخلف أحـد الـشرطين ال يحـق معـه للموظـف التمـسك بـالحق                . وصرفت العالوة عنهم فعالً   

 االحتفاظ بما يزيد عن الحد األقصى للعالوة فيما لـو عـين بالجهـة الحكوميـة بعـد                   فيالمكتسب  
غيـر  .  هـذا الـشأن    فـي  عليـه    النعـي .  الحكم المطعون فيه هـذا النظـر       التزام. ١٠/٥/٢٠٠٠

  .مثال. يحصح
  )١٧٦ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ٢٦٠/٢٠٠٦ نالطع(

ـ                اإل -٩٦٩ : علـة ذلـك   . ةدارة ال تملك منح الموظف العام حقوقاً أكثر مما يخولـه نظـام الوظيفـة العام
  . تحكمهالتيأن مركزه مستمد من القوانين واللوائح 

  )٤٨ ص ٢ ج ٣٦لة القضاء والقانون س  مج٨/٤/٢٠٠٨جلسة  إداري ٢٧٦/٢٠٠٦ نالطع(

 الـدعوى وتقـدير األدلـة والمـستندات وأوجـه           فيلمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع        -٩٧٠
ـ .  سـائغة  أسـباب  علـى ها  حسبها إقامـة قـضاء    . الدفاع واألخذ بما تقتنع به منها      دم التزامهـا   ع

ـ    ما دامـت     بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم     لتهـا  دوردت أت بهـا وأ أوردت الحقيقـة التـي اقتنع
 أسـباب صـحيحة     علـى مثال الستخالص سائغ للحكـم وقيامـه        .الرد الضمني المسقط لما عداها    

 فـي م التطبيقي وما يستحق مـن مزايـا بحكـم عملـه             علي بيان عالقة الطاعن بالهيئة العامة للت      في
  .إحدى وظائف الكادر العام

  )٤٨ ص ٢ ج ٣٦القانون س  مجلة القضاء و٨/٤/٢٠٠٨جلسة  إداري ٢٧٦/٢٠٠٦ نالطع(

الموظفة الكويتية تستحق عالوة اجتماعية عن أوالدهـا سـواء كـانوا مولـودين ألب كـويتي أو                   -٩٧١
إعالتها ألوالدها من تاريخ وفـاة والـدهم أو عجـزه عـن العمـل أو الكـسب                : شرط ذلك . أجنبي

إعالتهـا  مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانـة العامـة بـصفة دوريـة أو                    
حتـى تـتمكن الموظفـة مـن        : علـة ذلـك   . ألوالدها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم        

) ١( مـن قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم              ١/٣،٢المـادة   . تغطية نفقات معيشة أوالدهـا    
مخالفـة الحكـم    .  في شأن منح عالوة اجتماعية للمـوظفين فـي الجهـات الحكوميـة             ١٩٧٩لسنه

النظر وجعلـه اسـتحقاق العـالوة االجتماعيـة مقـصوراً علـى األبنـاء ألب                المطعون فيه هذا    
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كويتي بما يتضمن تقييداً لعموم النص واسـتحداثاً لحكـم مغـاير لمـراد الـشارع عـن طريـق                    
  .مثال. يعيبه ويوجب تمييزه. التأويل
  )١٤٨ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٤/١١/٢٠٠٨جلسة  إداري ١٧/٢٠٠٨ نالطع(

 الكويتية تستحق عالوة اجتماعية عن أوالدهـا سـواء كـانوا مولـودين ألب كـويتي أو                  الموظفة -٩٧٢
إعالتها ألوالدها من تاريخ وفـاة والـدهم أو عجـزه عـن العمـل أو الكـسب                : شرط ذلك . أجنبي

مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانـة العامـة بـصفة دوريـة أو إعالتهـا                     
حتـى تـتمكن الموظفـة مـن        : علـة ذلـك   .  نفقة ممن تجب عليه نفقتهم     ألوالدها دون أن تتقاضى   

) ١( مـن قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم              ١/٣،٢المـادة   . تغطية نفقات معيشة أوالدهـا    
مخالفـة الحكـم    .  في شأن منح عالوة اجتماعية للمـوظفين فـي الجهـات الحكوميـة             ١٩٧٩لسنه

جتماعيـة مقـصوراً علـى األبنـاء ألب         المطعون فيه هذا النظر وجعلـه اسـتحقاق العـالوة اال          
كويتي بما يتضمن تقييداً لعموم النص واسـتحداثاً لحكـم مغـاير لمـراد الـشارع عـن طريـق                    

  .مثال. يعيبه ويوجب تمييزه. التأويل
  )١٤٨ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٤/١١/٢٠٠٨ إداري جلسة ١٧/٢٠٠٨الطعن (

 للتأمينـات االجتماعيـة كتابـة بـأي مـن الحقـوق             وجوب مطالبة صاحب الشأن المؤسسة العامة      -٩٧٣
المقررة في قانون التأمينات االجتماعية خالل خمس سنوات مـن تـاريخ اعتبـار هـذه الحقـوق                  

يجب على المؤسسة البت فـي الطلـب المـشار إليـه خـالل              . واجبة األداء قبل رفعه الدعوى بها     
انقـضاء هـذا الميعـاد دون       . ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار يخطـر بـه صـاحب الـشأن             

وجـوب تظلـم صـاحب الـشأن        . اعتبار ذلك بمثابة قرار برفـضه     : أثره. صدور قرار في الطلب   
منه أمام لجنة التظلمات خالل ثالثين يومـاً مـن تـاريخ إخطـاره بـالقرار الـصريح أو مـضي                

للجنـة  يكون الطعـن فـي القـرارات الـصادرة مـن ا           . المدة المحددة للبت في الطلب أيمها أسبق      
خالل ثالثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بـالقرار أو بانقـضاء الميعـاد المحـدد للبـت                   

  .في التظلم أيمها أسبق
وجوب تقديم صاحب العمل طلبات تسجيل العاملين لديـه الخاضـعين ألحكـام قـانون التأمينـات                  -

احب الـشأن   لـص . للمؤمن عليه تـسجيل اسـمه مباشـرة لـدى المؤسـسة           . االجتماعية للمؤسسة 
التظلم في قرار المؤسسة في هذا الخصوص خالل ثالثين يومـاً مـن تـاريخ إخطـاره بـه أمـام                    

  .لجنة التظلمات
  .مثال. أثر ذلك. المقصود بالحقوق المقررة في قانون التأمينات االجتماعية -

  )١٥١ ص ٢ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ١٢/٥/٢٠٠٩جلسة إداري  ٢٦٦/٢٠٠٦ الطعن(
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تقادمـه بمـضي خمـس سـنوات مـن          . ف في المطالبة بالحقوق المالية المقـررة لـه        حق الموظ  -٩٧٤
المقـصود بـالعلم الـذي يبـدأ        .  أي المـدتين أقـرب     اق أو سنة من تاريخ علمه بها      تاريخ االستحق 

ـ           : منه سريان التقادم الحولي    ياً بحقـه المـالي     هو علم الموظف علماً حقيقيـاً ال ظنيـاً وال افتراض
ء المـدة دون    اانقـض . ساسـية ليتـسنى لـه المطالبـة بـه إداريـاً وقـضائياً             ومداه وعناصره األ  

عـدم  . تـسري أحكـام التقـادم الحـولي       . المطالبة بالحق مع عدم وجود المانع رغم علمـه بـه          
اسـتخالص المحكمـة علـم الموظـف بحقـه       . ال تبدأ مدة هذا النوع من التقادم      . توافر العلم بالحق  

تقـديره  . مـن المـسائل المتعلقـة بـالواقع       . ي يبدأ منها التقـادم    سالف البيان وتحصيل الواقعة الت    
  . يعيبه ويوجب تمييزه.مخالفة الحكم المطعون فيه النظر المتقدم. سائغاً مادام موضوعي

  )١٨٠ المستحدث اإلصدار السادس ص٣/٢/٢٠٠٩جلسة إداري  ٥٠/٢٠٠٦الطعن (

 سـكن حكـومي مؤثـث ومـزود         األطباء الكويتيون المتزوجون لهم الخيار بين الحـصول علـى          -٩٧٥
حظـر منـع البـدل لـبعض الفئـات منهـا مـن        . بالكهرباء والماء وبين الحصول على بدل سكن    

  .مثال. مضى على حصوله على قسيمة أو قرض أو قرض فقط سنتان
  )٤٧٣ المستحدث اإلصدار السادس ص ١٧/١١/٢٠٠٩جلسة  إداري ٣٥٠/٢٠٠٧ نالطع(

ن لفئات الموظفين المعينـين علـى درجـات حتـى الدرجـة             تحديد مجلس الخدمة المدنية بدل السك      -٩٧٦
ال يغيـر مـن     . الموظفون المعينون على درجات دون هذه الدرجـة ال يـستحقون البـدل            . الرابعة

ذلك أن يكون هؤالء الموظفين كانوا يشغلون مساكن حكوميـة مخصـصة لهـم وقـاموا بتـسليمها        
  .مثال. علة ذلك. للجهات المختصة

  )٤٧٤ المستحدث اإلصدار السادس ص ١٧/١١/٢٠٠٩جلسة اري  إد٣٧٠/٢٠٠٧ نالطع(

الحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقه قانوناً ينهض التزاماً علـى الجهـة التـي تقـرر عليهـا               -٩٧٧
  . بقوة القانونذمتهامترتباً في 

اعتبار فقد الجنسية الكويتية سبباً قائماً بذاته لـسقوط المعـاش بقطـع النظـر عـن أسـباب فقـد                      -
مخالفـة هـذا    . ١٩٧٦ لـسنة    ٦١ من قـانون التأمينـات االجتماعيـة رقـم           ١٠٤المادة  . سيةالجن

  .مثال. يعيب الحكم ويوجب تمييزه. النظر
  )٤٨٥ المستحدث اإلصدار السادس ص ٣٠/٣/٢٠١٠جلسة  إداري ٢٧٨/٢٠٠٧ نالطع(

وجوب رجوع القاضي إلى نص القـانون وإعمالـه علـى واقعـة الـدعوى فـي حـدود عبـارة                   -٩٧٨
  . علة ذلك. عدم جواز األخذ بما يخالفها أو تقييدها إذا كانت واضحة. النص

اختصاص مجلس الخدمة المدنية بإقرار نظم المرتبات المعمـول بهـا فـي الهيئـات والمؤسـسات               -
ولـه عنـد االقتـضاء مراجعـة        . العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة وإقرار تعـديالتها        

 فـي شـأن الخدمـة       ١٩٧٩ لـسنة    ١٥ المرسـوم بقـانون      ٣٨م  . اتنظم المرتبات في هذه الجه    
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 للوظـائف   ةبـشأن مكافـأة المـستوى الـوظيفي والمكافـأة التـشجيعي           : مثال. مؤدى ذلك . المدنية
المالية والقانونية التخصصية والوظائف اإلشرافية عليهـا ورأي مجلـس الخدمـة المدنيـة رقمـي                

 .٢٠٠٦ لسنة ٢٧، ٢٠٠٥ لسنة ١١

  )١٢٤ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٢/٢٠١١جلسة  إداري ١٤٦/٢٠١٠ ،١٣٨ نانالطع(

ارتباطها بشغل الوظـائف الـواردة فـي جـدول المرتبـات والممولـة              . البدالت والمزايا الوظيفة   -٩٧٩
  .من الميزانية العامة والقيام بأعبائها بالفعل

العـاملين تتطلـب وظـائفهم      استحقاقه باعتباره ميزة تمنح لطائفة معينـة مـن          . بدل طبيعة العمل   -
أعباء والتزامات غير قائمة بالنسبة لبعض الوظائف األخـرى ويكـون رهينـاً بتحقيـق الـشروط                 

  . القانونية والقيام بأعباء الوظيفة
للقاضي التعرف على الحكـم الـصحيح بالبحـث عـن حكمـة             . غموض النص أو وجود لبس فيه      -

  . التشريع والغرض منه
لمدنية بمـنح البـاحثين واالختـصاصيين والمهنيـين والفنيـين فـي             صدور قرار مجلس الخدمة ا     -

اإلدارات البحثية بمعهد الكويت لألبحـاث العلميـة بـدل طبيعـة عمـل وفقـاً للجـدول المرفـق                    
بالقرار وتمييزه الباحثين العلميين الكويتيين بزيـادة إضـافية علـى فئـات هـذا البـدل وتحديـده                   

عدم تضمينها درجـة وظيفـة مـساعد المـدير العـام            مسميات هذه الوظائف على سبيل الحصر و      
عدم أحقيته للزيادة اإلضـافية فـي بـدل طبيعـة العمـل             . مؤداه. للمعهد والتي استحدثت بعد ذلك    

مخالفـة الحكـم ذلـك مخالفـة لقـرارات مجلـس            . والتي تقررت للباحثين العلميين دون غيـرهم      
  .توجب تمييز الحكم جزئياً. الخدمة المنظمة لمنح البدل

  )١٩٦ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢١/١٢/٢٠١١جلسة  إداري ٤٠١/٢٠٠٩  نالطع(

تحديد قواعد وأحكام وشروط مـنح التعويـضات عـن األعمـال اإلضـافية والمكافـآت الماليـة                   -٩٨٠
لمجلـس الخدمـة    . مقابل الخدمات الممتازة وبدالت طبيعة العمـل والحـوافز الماديـة أو العينيـة             

 .قتراح ديوان الموظفينالمدنية بناء على ا

. المكافآت المالية والحوافز المادية التي يقررها مجلـس الخدمـة المدنيـة تختلـف عـن البـدالت                  -
ارتباطها بأداء الموظف تعويضاً له عن أعباء وجهـود غيـر عاديـة بـذلها فـي سـبيل إنجـاز                     

  . األعمال المنوطة له وال تصرف للموظفين بفئة موحدة
ميزة مادية تمنح لطائفـة مـن المـوظفين بـسبب مـا تتطلبـه أعبـاء                 . هماهيت. بدل طبيعة العمل   -

وظيفتهم من التزامات غير قائمة بالنـسبة لـبعض الوظـائف األخـرى ويـصرف هـذا البـدل                   
  . للموظف بمجرد شغله الوظيفة

المكافآت المالية المقررة للخبراء الكويتيين والتي منحت لهـم بـديالً عـن كافـة المزايـا الماديـة                    -
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انت تمنح لهم بما فيها بدل التمثيل المقررة للمهندسين وبـدل طبيعـة العمـل المقـررة لهـم                   التي ك 
والتي تستحق للخبير بمجرد شغله الوظيفة بفئة ثابتة وموحـدة وال يـرتبط صـرفها بـأي قيـد أو                    

ال يغير من ذلك ما أسبغه مجلـس الخدمـة المدنيـة علـى هـذا                . بدل طبيعة عمل  . ماهيتها. شرط
ألنـه عـاد إلـى    . علـة ذلـك  . ٢٠٠٣ لسنة ١ و ١٩٩٣ لسنة ٦ف المكافأة بقراريه  البدل من وص  

اسـتخالص  .  بأنهـا بـدل طبيعـة عمـل       ٢٠٠٦ لـسنة    ١٦إسباغ الوصف الصحيح لها بـالقرار       
  .ال عيب. المحكمة ذلك

  )٢٠٤ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢١/١٢/٢٠١١جلسة  إداري ٣٤٤/٢٠١٠  نالطع(
  

  -:جازاتاإل -

إلغـاء األخيـر لإلجـازة بغيـر        . أثـره . قة جهة اإلدارة على منح الموظف إجـازة دوريـة         مواف -٩٨١
 .غير جائز. موافقتها

  )٨٧٠ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٥/٢/١٩٨٩جلسة  تجاري ٢١٧/١٩٨٨ نالطع(

طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح اإلجازة الخاصة ومـا يترتـب عليـه مـن آثـار أخـصها                     -٩٨٢
أن لهـا مـصلحة قائمـة       . مـؤداه . الة التي اضطرت الموظفة إلي طلبها بعد صـدوره        قبول االستق 

التفـات الحكـم عـن الـدفع بعـدم قبـول هـذا الطلـب النتفـاء                  . يقرها القانون في طلب إلغائه    
 .ال يعيبه. المصلحة

  )٣٢٠مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١/١١/٢٠٠٤جلسة مدني  ٣٩/٢٠٠٤الطعن (

أن يكـون تـصرفه غيـر       : شـرط ذلـك   . رخصة للوزير المخـتص   . اية األمومة منح إجازة رع   -٩٨٣
الخدمـة  نظـام    فـي شـأن      ٤/٤/١٩٧٩ مـن مرسـوم      ٥١م. مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة    

 .١٩٩٣ لسنة ١ من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١م، المدنية

لباعـث علـى    وجـوب إقامـة الـدليل عليـه بإثبـات أن ا           . عيب قصدي . إساءة استعمال السلطة   -
  .إصدار القرار اإلداري هو التحكم أو التعدي أو الهوى

تـوافر الـضوابط الموضـوعية العامـة التـي          . شرطه. منح إجازة رعاية األمومة بوزارة الصحة      -
: أثـره . ثبـوت عـدم توافرهـا فـي األم     . ماهيتهـا . ١٩٩٨ لـسنة    ٧٨،  ٧٣تضمنها التعميمـان    

ال يغيـر منـه مـا       .  من كـل عيـب     ءاًة يكون مبر  القرار الصادر برفض طلب منحها تلك اإلجاز      
قد يثار من أن منح األم إجازة خاصة لرعاية وليدها يجعل لها حقـاً فـي الحـصول عليهـا ولـو                      
لم تتوافر فيها تلك الشروط ألنها أم ومن حـق ولـدها عليهـا أن تتـوفر علـى رعايتـه خـالل                       
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 .علة ذلك. المدة التي حددها القانون

  )٣٢٠مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١/١١/٢٠٠٤جلسة مدني  ٣٩/٢٠٠٤الطعن (

 .١٩٧٣ لسنة ٢تعميم ديوان الموظفين رقم . إجراءاته. التصريح باإلجازات الطبية -٩٨٤

  )٣٢٤مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٠/١٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٦٤/٢٠٠٤الطعن (

أحـد الـذين توفـدهم الجهـات الحكوميـة          الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو ب        -٩٨٥
لها الحق في إجازة خاصة بنصف مرتـب لمرافقـة الـزوج طيلـة              . األخرى في البعثات التمثيلية   

  .عمله بالخارج وفي احتساب فترة اإلجازة مدة خدمة لها
سـريان أحكامـه علـى الجهـات        .  بشأن الخدمـة المدنيـة     ١٩٧٩ لسنة   ١٥المرسوم بقانون رقم     -

ات التي تنظم شئون الخدمة فيها قـوانين خاصـة فيمـا لـم يـرد بـشأنه نـص                    الحكومية والجه 
  .خاص في هذه القوانين عدا العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني

هـي كـل وزارة أو إدارة أو وحـدة          . المقـصود بهـا   . الجهة الحكومية في مفهوم الخدمة المدنية      -
أن الهيئـة   . مـؤدى ذلـك   . مة للدولـة أو ملحقـة بهـا       إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العا     

العامة لالستثمار هي وحدة إدارية من وحـدات الدولـة الملحقـة بـوزارة الماليـة وأن ميزانيتهـا                
 لـسنة   ٢١ملحقة بميزانية الدولة وتعتبر إحدى الجهـات الحكوميـة فـي مفهـوم القـانون رقـم                  

لمـوظفين العـاملين بأحـد مكاتبهـا         بنظام السلكين الدبلوماسـي والقنـصلي ولزوجـات ا         ١٩٩٢
 .بالخارج الحصول على إجازة بنصف راتب لمرافقتهم

  )٣٢١مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٢/١١/٢٠٠٥جلسة إداري  ٣٩٧/١٩٩٩الطعن (

عدم جـواز انتفـاع الموظـف فـي سـنة           . ال تمنح إال بناء على طلب الموظف      . اإلجازة الدورية  -٩٨٦
 الدورية بما يزيد على تسعين يوماً يـصرف لـه عنـد انتهـاء خدمتـه                 واحدة من رصيد إجازاته   

مخالفـة الحكـم    . ياً بما ال يزيـد علـى تـسعين يومـاً          عن باقي رصيده الذي لم ينتفع به بدالً نقد        
ذلك بما أدى إلى حساب مدة اإلجازة التي تتمتـع بهـا المطعـون ضـدها بـأكثر مـن الرصـيد                      

 .يعيبه. المسموح قانوناً

  )٤٩ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٦/١/٢٠٠٧جلسة  إداري ٤٨٩/٢٠٠٥ نالطع(

عضو هيئة التدريس الذي يتم تعيينـه بالجامعـة بعـد انتهـاء الفـصل الدراسـي األول وأثنـاء                     -٩٨٧
يختص مدير الجامعـة بتحديـد مـدة اإلجـازة الـصيفية            . الشهر األول من الفصل الدراسي الثاني     

ال يحرمـه مـن راتبـه خـالل         . هيئة التدريس باإلجـازة الـصيفية     الموافقة لعضو   . التي تمنح له  
 .تلك العطلة ما دام أنه كان تحت أمرة الجهة اإلدارية ولم ينقطع حكماً عن القيام بعمله

  )٢٦٨ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٧/٣/٢٠٠٩جلسة  إداري ٨٨/٢٠٠٨ نالطع(
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ـ            -٩٨٨ ة اإلداريـة دون معقـب عليهـا مـن          األصل أن قيام الموظف باإلجـازة يخـضع لتقـدير الجه
ال تملك في ذلك حوالً إذا انطوى تـصرفها علـى حرمانـه فـي هـذا الـشأن                   . االستثناء. القضاء

بالمخالفة للقانون أو خول القانون الموظف الحق فـي القيـام باإلجـازة فـي توقيـت معـين دون                    
علـة  . فـي الوظيفـة العامـة     ال ينشا هذا الحق إال إثر تعيينـه         . توقف على موافقة الجهة اإلدارية    

أن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة         : مـؤدى ذلـك   . أنه حق متولد عنه وفرع منه     : ذلك
الكلية بنظـر طلبـات إلغـاء القـرارات اإلداريـة الـصادرة بـالتعيين فـي الوظـائف العامـة                     
والتعويض عنها يتضمن حتماً وبطريـق اللـزوم اختـصاصها بهـذه الطلبـات فـي خـصوص                  

مثـال  . مـاال ينـال مـن ذلـك    . أن قاضي األصل هو قاضي الفرع : علة ذلك .  الوجوبية اإلجازات
بشان المطالبة بتعويض رفض الجهة اإلدارية منح إجـازة للترشـيح النتخابـات المجلـس البلـدي              

  .٢٠٠٥ لسنة ٥، ١٩٦٣ لسنة ٣٥وفقاً للقانونين 
  )٥٠١س ص  المستحدث اإلصدار الساد٢٣/٢/٢٠١٠جلسة  إداري ٢٨٩/٢٠٠٧ نالطع(

 على حقيقة القرار المطعـون فيـه وفهـم فحـواه وإعطائـه الوصـف                الوقوفلمحكمة الموضوع    -٩٨٩
مـن  . اسـتخالص الخطـأ الموجـب لمـسئولية الجهـة اإلداريـة           . الحق وتكييفه القانوني السليم   

مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقـب مادامـت قـد أقامـت قـضاءها                   
  .ةعلى أسباب سائغ

وجـوب اسـتمراره فـي      . رهن بتصريح الجهة اإلدارية له القيـام بهـا        . حق الموظف في اإلجازة    -
لهـا حرمانـه مـن      . أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته إلى أن تبلغه الجهة اإلداريـة بموافقتهـا            

بـل  أجره عن أيام انقطاعه وال يكون قرارها بذلك قراراً تأديبياً إنمـا امتثـاالً لقاعـدة األجـر مقا                  
 .العمل

 .مثال. ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. الجدل الموضوعي -

  )٢٢٦ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٦/٢٠١٠جلسة  إداري ٢١٣/٢٠٠٩ نالطع(

حق الموظف الذي يتقدم بترشيح نفسه لخوض انتخابـات المجلـس البلـدي فـي إجـازة خاصـة                    -٩٩٠
. ال يكون لإلدارة سـلطة تقديريـة فـي هـذا الـشأن            . من الحقوق المقررة بقوة القانون    . لمدة شهر 

يجب على الموظف التقدم بطلب إلى السلطة المختصة مبيناً بـه مـدة اإلجـازة بـدايتها ونهايتهـا                   
خطـأ اإلدارة فـي عـدم الموافقـة         . مرفقاً به المستندات المؤيدة للترشـيح  لخـوض االنتخابـات          

يوجـب التعـويض إذا     .  ويكـون غيـر مـشروع      مخالفة القرار للقـانون   : أثره. على تلك اإلجازة  
 .مثال. لحق الموظف ضرر من ذلك

  )١٩٢ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٨٩/٢٠٠٧الطعن (
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  -: تسكين الموظف وتسوية حالته-

 لالئحـة الـصادرة مـن       تسوية أوضاع أعضاء التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي يـتم وفقـاً            -٩٩١
  .٣/٣/١٩٨٩ئة في الهي

يرجع فيها إلى هـذه الالئحـة لتحديـد الوظيفـة التـي تماثـل               . تحديد الفئة المالية للعضو المنقول     -
  .وظيفته وفقا الشتراطات شغلها عند التعيين

  )٩٩٦مج القسم الثالث المجلد الرابع ص  ٩/١١/١٩٩٢جلسة إداري  ١٨/١٩٩٢الطعن (

مـوظفي الـديوان هـي ذات صـالحيات الـوزير           صـالحياته بالنـسبة ل    . رئيس ديوان المحاسبة   -٩٩٢
بالنسبة لموظفي وزارته ولـه سـلطة وزيـر الماليـة والـصناعة فيمـا يتعلـق بتنظيمـه وإدارة                    

 التحـدي بمبـدأ المـساواة وقواعـد العدالـة بغيـة             . ذلـك  ىمـؤد . أعماله وكافة شئون التوظيف   
ن برواتـب ومزايـا     مثال بشأن قـرار رئـيس الـديوا       . ال يجوز . الخروج عن أصل قرره المشرع    

  .موظفي الديوان
  .قرار رئيس ديوان المحاسبة بشأن نظام التسكين بالديوان. المقصود به. التسكين -

  )٣٢١مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٧/٥/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٩٥/٢٠٠٠الطعن (

 وظيفـة  فـي    التخصص لـيس شـرطاً كافيـاً وحـده للتعيـين           في   الحصول على المؤهل األعلى    -٩٩٣
 مـدة أربـع سـنوات       ي الشروط المقـررة ومـن بينهـا مـض         وجوب استيفاء باقي  . أستاذ مساعد 

 مـن   ١٨،  ١٦،  ١٥،  ١٤المـواد   . المعهـد سـابقة علـى شـغله وظيفـة مـدرس            في   على األقل 
 لـسنة   ٥ للفنـون المـسرحية الـصادرة بـالقرار الـوزاري رقـم              يالالئحة الداخلية للمعهد العال   

١٩٨١ . 

ا لتثبيت العـاملين بـسلك التـدريس وفقـاً لقواعـد تـسكين أعـضاء هيئـة                  المدة الواجب توافره   -
 .  للفنون المسرحيةي بالمعهد العال١٩٩٧الخدمة عام  في التدريس الموجودين

 . تدريس المواد التخصصية بالمعهد وليس بداية التعيين. المقصود بممارسة التخصص -

الطاعن تعـديل مـسماه الـوظيفي إليهـا ال           يطلب   التي أن الوظيفة    إلىانتهاء الحكم المطعون فيه      -
الوظـائف   فـي    تُشغل إال عن طريق التعيين بعد توافر الـشروط المقـررة قانونـاً وأن التعيـين               

العامة من المالءمات التي تقدرها جهة اإلدارة وفقاً للصالح العـام وحـسن سـير المرفـق العـام                   
ارة عـن إجابـة الطلـب ال يـشكل           أن امتنـاع جهـة اإلد      إلىوقضى بعدم قبول الدعوى استناداً      

ال يغيـر مـن ذلـك      . قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه باإللغاء يكون قد وافـق صـحيح القـانون              
  .علة ذلك. ما أثاره الطاعن بشأن مساواته بآخرين تمت ترقيتهم

  )١٥٥ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٢/٢٠٠٧جلسة  تجاري ٢٠٧/٢٠٠٥ نالطع(



 اإلداري

- ٢٩٩ -  

 .غير الكويتي المعين بعقد من العقـود المعمـول بهـا علـى الجنـسية الكويتيـة        حصول الموظف    -٩٩٤
 فئة كويتي وتعديل وضعه الـوظيفي إمـا بالنقـل بـذات الدرجـة الوظيفيـة التـي                   إلى نقله   :أثره

 الدرجة الوظيفية المـستحقة لـه وفقـاً لقواعـد التعيـين فـي الكـادر                 إلىكان عليها في العقد أو      
 مـؤدى . حـصوله علـى الجنـسية الكويتيـة       ضل وذلك اعتباراً مـن تـاريخ        المنقول إليه أيهما أف   

 . ذلك

ن من خريجي بعض معاهـد ومراكـز التـدريب والـدورات التدريبيـة التابعـة أو                 يتعيين الكويتي  -
تحت إشراف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الـواردة بالجـدول المرفـق بقـرار مجلـس                 

ن الحاصلين على شهادة الثانويـة العامـة ومـا يعادلهـا بالدرجـة               م ٤/١٩٨٦الخدمة المدنية رقم    
  مثال. شرط ذلك. الخامسة مضافاً إليها ثالث عالوات

  )١٥٦ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٥/٢٠٠٧جلسة  إداري ٦١/٢٠٠٦ نالطع(

 بهـا علـى     مناط استفادة شاغلي الوظائف الخاصة باإلدارة القانونية ببلديـة الكويـت أو المعينـين              -٩٩٥
 المعـدل بـالقرار     ١٩٨٣ لـسنة    ٣وظائف الكادر العام وفقاً لقرار مجلس الخدمـة المدنيـة رقـم             

عـدم تطبيـق أحكامـه علـى مـن          . ١/٤/٢٠٠٢ وجودهم بالخدمة باإلدارة في      ٢٠٠٢ لسنة ٨رقم  
فـي الحالـة األخيـرة يخـضع      . انتهت خدمته أو نقل منها قبل هذا التاريخ أو من التحق بها بعـده             

  .مثال. ين أو المنقول للقواعد المقررة للتعيين أو النقل باإلدارة القانونيةالمع
  )١٢١ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/١/٢٠٠٨جلسة  إداري ١٤٥/٢٠٠٦ نالطع(

وضع الموظـف فـي الوظيفـة التـي تتفـق مـع مؤهالتـه               : المقصود به . التسكين في الوظائف   -٩٩٦
اعد القانونيـة التـي تحكـم حالتـه أو التـي تـضعها الجهـة                وخبراته السابقة وفقاً للشروط والقو    
عدم تحقق المركـز القـانوني لـشغل الوظيفـة التـي ينتقـل               . اإلدارية في نطاق سلطتها التقديرية    

احتـرام  : علـة ذلـك   . إليها أو يسكن عليها الموظف إال إذا كان مـستوفياً شـروطها وضـوابطها             
  .  هذه القاعدةما تتطلبه. قاعدة المساواة في شغل الوظيفة

عدم التزام جهة اإلدارة باتخـاذ قـرار معـين قياسـاً علـى قـرار خـاطئ سـبق أن أصـدرته                        -
ال يسوغ االعتـداد بقـرار معيـب عنـد إصـدار قـرار آخـر وأن مخالفـة                   : علة ذلك . آلخرين

  .القانون ال تبرر التمادي لمنافاة ذلك لحسن سير اإلدارة ومبدأ المشروعية
  )١٦٧ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٩/٣/٢٠١١جلسة   إداري٤٦٧/٢٠٠٩ نالطع(

  -: معادالت دراسية-

األسـس والمعـايير التـي يـتم االسـتناد إليهـا            . تشكيلها. لجنة تقييم ومعادلة المؤهالت الدراسية     -٩٩٧
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  .عند التقييم والمعادلة
  )٥٠٢مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ١١/١٢/٢٠٠٠جلسة إداري  ٣٠٤/٢٠٠٠الطعن (

خلو قرار تشكيل اللجنة االستـشارية لمعادلـة الـشهادات العلميـة األجنبيـة الخاصـة باألطبـاء                   -٩٩٨
لهـا سـلوك    . أثـره . وهيئات التمريض والفنيين الـصحيين مـن طريقـة محـددة ألداء عملهـا             

 عـن الرقابـة القـضائية مـا لـم           ىفقاً لسلطتها التقديرية التـي تنـأ      الطريقة التي تراها مناسبة و    
حتـى ال يكـون للرقابـة القـضائية         . علـة ذلـك   . يب إساءة اسـتعمال الـسلطة     يشب قرارها ع  

مشاركة في أعمال فنية بحتة بما يتجافى مـع الغـرض الـذي تبنـاه المـشرع مـن عمـل تلـك                
  .اللجنة
  )١٨٢مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١٩/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ٩٠/٢٠٠٢الطعن (

ئل الفنيـة التـي تـستقل بهـا الجهـة اإلداريـة بأجهزتهـا               معادلة الشهادات الدراسية من المـسا      -٩٩٩
ـ . المتخصصة وتترخص بتقييمها    عليهـا قرارهـا     ضاء اإلداري بحـث األسـباب التـي بنـي         للق

خـوض الجهـة اإلداريـة    . قـانون برفض المعادلة بقصد التحقق من مطابقته أو عـدم مطابقتـه لل       
. غيـر جـائز   . امعـة المانحـة لـه      استيفاء الطالب لشروط الحصول على المؤهل من الج        في مدى 

  .شرط ذلك
  )٤٤ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٠/٤/٢٠٠٧جلسة  إداري ١٢٥٩/٢٠٠٥ نالطع(

  -:وظائف معادالت -

  .وجوب رجوع القاضي إلى النص القانوني الذي يحكم النزاع في الدعوى -١٠٠٠
يـدها أو الزيـادة عليهـا       عدم جواز األخذ بمـا يخالفهـا أو تقي        . النصوص القانونية واضحة الداللة    -

  . عدم استحداث حكم جديد مغاير لقصد الشارع. علة ذلك. أو الخروج على حكمها
تنظيم شئونهم الوظيفية مـن تعيـين وترقيـة وتحقيـق وتأديـب             . أعضاء اإلدارة العامة للتحقيقات    -

اسـتحداث المـشرع فـي المـادة        . ٢٠٠٢ لـسنة    ٤ والمرسوم رقم    ٢٠٠١ لسنة   ٥٣بالقانون رقم   
ثانية من القانون األول مسميات جديدة لوظـائف هـذه اإلدارة علـى نحـو مغـاير لتلـك التـي                     ال

مقتـضاه  . وردت في نظامهم الوظيفي الـسابق ونقلهـم إلـى الوظـائف الجديـدة المعادلـة لهـا                 
احتفاظهم بأقدميتهم في وظائفهم المنقولين لهـا وتقاضـيهم راتـب الوظيفـة المنقـولين إليهـا أو                  

  .  الذي كان يتقاضاه أي منهم عند العمل بالقانون أيهما أكبرالراتب األساسي
إحالـة القـانون فيهـا إلـى قـرار يـصدر            . تحديد ضوابط إجراء التعادل والنقل للوظائف الجديدة       -

  . من وزير الداخلية
  )٢٠٩ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٦/٢٠١١جلسة  إداري ٢٢٦/٢٠٠٩ نالطع(



 اإلداري

- ٣٠١ -  

  -:ميزة االستمرار -

 تقاضـى عـالوة أوالد      فـي  الحكوميـة    الجهـات  فـي ترط لالحتفاظ بميزة استمرار الموظف      يش -١٠٠١
 وجـود الموظـف بخدمـة       ٢٠٠٠ لـسنة    ١٩زيادة عن الحد األقصى بعد صدور القـانون رقـم           

وأن يكـون األوالد مولـودين قبـل التـاريخ المـشار إليـه              . ١٠/٥/٢٠٠٠ فـي الجهة الحكومية   
أحـد الـشرطين ال يحـق معـه للموظـف التمـسك بـالحق               تخلف  . وصرفت العالوة عنهم فعالً   

 االحتفاظ بما يزيد عن الحد األقصى للعالوة فيما لـو عـين بالجهـة الحكوميـة بعـد                 فيالمكتسب  
غيـر  .  هـذا الـشأن  فـي  عليـه    النعـي .  الحكم المطعون فيه هـذا النظـر       التزام. ١٠/٥/٢٠٠٠

  .مثال. صحيح
  )١٧٦ ص٣ ج٣٥لة القضاء والقانون س مج١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ٢٦٠/٢٠٠٦الطعن  (
  

  -: إرساله ببعثة ومساعدته تعليمياً-

ضرورة إصدار قرار إداري بذلك بـشرط عـدم تـضمنه أثـراً             . وقف البعثة الدراسية أو إلغاؤها     -١٠٠٢
عدم سريان هذا القرار فـي مواجهـة المبعـوث إال مـن تـاريخ إعالنـه بـه أو علمـه              . رجعياً

  .بمضمونة علماً يقينياً
  )٧٣٠القسم الثاني المجلد األول ص ٧/١٢/١٩٨٧ جلسة تجاري ٣٨/١٩٨٧ الطعن(

التوصـية بمـدها مـن      . البعثة الدراسية التي استنفدت بكامل مدتها المقررة وأقـصى مـدد المـد             -١٠٠٣
  .ال تجوز. قبل لجنة البعثات بالكلية

  )٧٣٠القسم الثاني المجلد األول ص ٢٨/١٢/١٩٨٧ جلسة تجاري ٨٠/١٩٨٧الطعن (

خمـس سـنوات   . مقررة لحصول المبعوث الجامعي على درجتـي الماجـستير والـدكتوراه     المدة ال  -١٠٠٤
حـاالت وشـروط مـد هـذه        . منها سنتان للحصول على الماجستير وثـالث سـنوات للـدكتوراه          

  .الئحة بتنظيم اإليفاد في البعثات واإلجازة الدراسة والمنح بالجامعة. المدة
  )٧٣٠قسم الثاني المجلد األول صال ٢٨/١٢/١٩٨٧ جلسة تجاري ٨٠/١٩٨٧الطعن (

صرف مبالغ للمبعوث باعتباره عضو بعثة وبقائها تحت يـده بغيـر سـند بعـد صـدور قـرار                     -١٠٠٥
التقادم الذي يسري عليها هو التقـادم المـسقط بخمـسة عـشر عامـاً دون التقـادم                  . سحب بعثته 

  .١٥/١٩٧٩ ق ٢١المنصوص عليه بالمادة 
  )٧٣٠القسم الثاني المجلد األول ص ٩/٤/١٩٨٩ جلسة تجاري ٢٨٩/١٩٨٨الطعن (
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  .أثر تحققه. مناطها. مطالبة المبعوث برد ما أنفق عليه أثناء البعثة -١٠٠٦
  )٧٣٠القسم الثاني المجلد األول ص ١٥/٥/١٩٨٩ جلسة تجاري ٣٥٠/١٩٨٨الطعن (

خروجها من المنازعـات الناشـئة عـن تطبيـق قـانون العمـل              . المطالبة بنفقات البعثة الدراسية    -١٠٠٧
  .خل في اختصاص الدائرة العماليةالتي تد
  )٧٣٠القسم الثاني المجلد األول ص ١٩/٣/١٩٩٠ جلسة تجاري ٣١٤/١٩٨٩الطعن (

. المساعدة التعليمية التي تقدمها مؤسسة البتـرول الكويتيـة الوطنيـة لموظفيهـا غيـر الكـويتيين                 -١٠٠٨
 .وجوب تناسبها مع الفترة المتبقية في السنة الدراسية

  )٨٧٠القسم الثاني المجلد الثالث ص  ٥/٢/١٩٨٩ جلسة ريتجا ٢١٧/١٩٨٨الطعن (

صـيرورته مجـرد    . أثـره  .إداريتجرده مـن صـفته كقـرار        . تعريفه وأركانه . اإلداريالقرار   -١٠٠٩
  . أو عقبة مادية غير جدير بالحماية ماديعمل 

 ال ينحـدر بـه إلـى االنعـدام طالمـا انـه لـيس                والذيالقرار اإلداري الباطل لمخالفته القانون       -
مثـال بـشأن قـرار      . معدوم المحل وال زال متصفا بـصفة القـرار اإلداري كتـصرف قـانوني             

  .سحب البعثة
  )٨٨٢القسم الثالث المجلد األول ص ٢٩/٣/١٩٩٢ جلسة تجاري ٢٩١/١٩٩٠الطعن (

 مـن القـرار     ٢٠م. جـواز تحويـل مكانهـا     . عدم جـواز تغييـر نـوع البعثـة أو تخصـصها            -١٠١٠
فاع بـشأن موافقـة لجنـه البعثـات ضـمنا علـى تغييـر               رفض الحكم الد  . ١٠٣/١٩٧٤الوزارى

 عليـه بأنـه اسـتلزم صـدور موافقـة           النعـي . ةتخصصها يكون قد انتهى إلى نتيجـة صـحيح        
  .غير منتج. صريحة من تلك اللجنة على تغيير التخصص

  )٨٨٢القسم الثالث المجلد األول ص ٢٠/٣/١٩٩٢ جلسة تجاري ٢٩١/١٩٩٠الطعن (

متـى كـان الـنص عامـا مطلقـا فـال محـل              .  مع علتها وجودا وعـدما     األحكام القانونية تدور   -١٠١١
  . لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه

التزام المبعوث أو المجاز بخدمه الدولة أو إحـدى المؤسـسات التـي تـساهم فيهـا مـدة مماثلـة               -
  .مفاده.  الدراسيةاإلجازةللمدة التي قضاها في البعثة أو 

  )٨٨٢القسم الثالث المجلد األول ص ١٨/٥/١٩٩٢سة  جلتجاري ٢٩٢/١٩٩٠الطعن (

 . مدة سنة قبل الموعد المحدد لها. الحد األقصى لفترة دراسة اللغة للموفدين في بعثات -١٠١٢

الفترة التي يتفرغ الموظف خاللها للحـصول علـى مؤهـل عـال يلـي التعلـيم                 . تعريفها. البعثة -
  .الجامعي

  )٨٨٢سم الثالث المجلد األول صالق ١٨/٥/١٩٩٢ جلسة تجاري ٢٩٢/١٩٩٠الطعن (
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عنـد فـصل المبعـوث أو اسـتقالته مـن      . أساس اسـتردادها . المصاريف الدراسية ونفقات السفر  -١٠١٣
  . من الئحة البعثات٢١م . البعثة بعذر ال تقبله لجنه البعثات

  )٨٨٢القسم الثالث المجلد األول ص ١٥/٢/١٩٩٣ جلسة تجاري ١٥٠/١٩٩٢الطعن (

أن يكـون لـه سـنده فـي         . شـرطه .  تحصيل فهم الواقع في الدعوى     سلطة محكمة الموضوع في    -١٠١٤
  .مثال الستخالص غير سائغ. أوراق الدعوى

استخالص الحكم من كتاب وكيـل وزارة التعلـيم العـالي الموجـه إلـى وكيـل وزاره التربيـة                     -
 إنهاء البعثة من قبل لجنة البعثات دون أن يعد هذا الكتاب دليال كافيـا للتحقـق مـن ذلـك وقيـام                     

  . االستدالل يوجب تمييزهفيفساد . منازعه في صدوره
  )٨٨٢القسم الثالث المجلد األول ص ١٥/٢/١٩٩٣ جلسة تجاري ١٥٠/١٩٩٢الطعن (

تقـديم تعهـد    . مناطـه . استرداد المصاريف الدراسية ونفقات السفر من المبعـوث وولـى أمـره            -١٠١٥
ـ   . حاالتـه . موقع من ولى أمر عضو البعثة لسداد كـل النفقـات           رار لجنـه البعثـات     صـدور ق

  .بفصل عضو البعثة أو استقالته من عضويه البعثة بعذر غير مقبول
  )٨٨٢القسم الثالث المجلد األول ص ١/١١/١٩٩٣ جلسة تجاري ٨٢/١٩٩٣الطعن (

  .مناطه. استرداد المصاريف الدراسية ونفقات السفر عند إلغاء البعثة -١٠١٦
  )٨٨٢لث المجلد األول صالقسم الثا ٢٠/٥/١٩٩٦ جلسة تجاري ١٦٩/١٩٩٥الطعن (

 قـرار مجلـس     ٢١م  . مناطـه . استرداد المصاريف الدراسية ونفقات السفر عنـد إلغـاء البعثـة           -١٠١٧
  .٣١/٦٦الوزراء رقم 

  )٨٨٢القسم الثالث المجلد األول ص ١٠/٧/١٩٩٦ جلسة تجاري ١٢٣/١٩٩٦الطعن (

أو عـدم خدمـة الدولـة    إلغـاء البعثـة     . مناطـه . مطالبة المبعوث برد ما ُأنفق عليه أثناء البعثـة         -١٠١٨
  . المدة المقررة

واقـع لمحكمـة    . استخالص مقدار المرتبات والنفقات التي تحملتهـا الدولـة خـالل مـدة البعثـة               -
  .ولها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه. الموضوع

  )٥٧٨القسم الخامس المجلد الثالث ص ١٨/٤/٢٠٠٢ جلسة إداري ٦٤٤/٢٠٠٠، ٥٨٩ انالطعن(

تقـادم حـق اسـتردادها بانقـضاء     . مدفوعة من الحكومة إلى الموظف بدون وجـه حـق        المبالغ ال  -١٠١٩
تقـادم حـق اسـتردادها بمـضي        . أثـره . دفع هذه المبالغ بحق   . خمس سنوات من تاريخ الصرف    

  .فعت بحقمثال بشأن نفقات بعثة دراسية د. خمسة عشر عاماً
  )٥٧٨س المجلد الثالث صالقسم الخام ١٨/٤/٢٠٠٢ جلسة إداري ٦٤٤/٢٠٠٠، ٥٨٩ن ناالطع(
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ول علـى درجـة     حـددت المـدة األصـلية للحـص       . الئحة تنظيم اإليفاد في بعثات معيدي الجامعة       -١٠٢٠
 بخمس سنوات يجوز مـدها لـسنة واحـدة بـذات الراتـب والمخصـصات                ةالماجستير والدكتورا 

جـواز أن تـصبح البعثـة       . الـدكتوراة وتوقف البعثة بعدها إذا لم يحصل المبعوث علـى درجـة            
جازة دراسية بعد موافقة اللجنة العامة للبعثات بحد أقصى سـنة واحـدة تـسحب البعثـة بعـدها                   إ

وتنتهي خدمات المبعوث للجامعة والتي لهـا اسـترداد جميـع مـا تحملتـه مـن نفقـات الـسفر                     
   .ال عيب. انتهاء الحكم لذلك. ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة

  )٥٧٨القسم الخامس المجلد الثالث ص ٢٧/١/٢٠٠٣ جلسة إداري ١٦٩/٢٠٠٢الطعن (

األصل صدورها في اجتماع بعـد المناقـشة والتمحـيص فـي جلـسة              . قرارات المجالس واللجان   -١٠٢١
جواز الحصول علـى موافقتهـا بطريـق التمريـر علـى            . يتكامل فيها نصاب االجتماع القانوني    

 كـان مـضمونه مجمعـاً عليـه مـن           األعضاء منفردين في حاالت االستعجال فيصدر القرار إذا       
  .بطريق التمرير مثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات بسحب بعثة. جميع األعضاء

  )٥٧٨القسم الخامس المجلد الثالث ص ٧/٣/٢٠٠٥ جلسة إداري ٤١٥/٢٠٠٤الطعن (

إلغاء البعثة الدراسية لعدم تمكن المبعوث من الحـصول علـى المؤهـل الـذي أوفـد مـن أجلـه             -١٠٢٢
مـن المرتبـات والبـدالت والمخصـصات        % ٥٠التزامـه بـرد     . أثـره . المدة المقـررة  خالل  

والنفقات التي تحملتها الدولة خالل مدة البعثة وذلك مـن تـاريخ صـدور قـرار اللجنـة العامـة                    
حـصول المبعـوث علـى المؤهـل        : حالتاه. اإلعفاء من هذا الرد   . للبعثات باإللغاء وسحب البعثة   

 التخصص خالل سنة من تـاريخ اإللغـاء أو إذا كـان اإللغـاء لـسبب                 الموفد من أجله وفي ذات    
وذلك بغير توقـف علـى علـم الجهـة الموفـدة            . المرض الثابت بتوصية من المجلس الطبي العام      

مثـال  . علـة ذلـك   . ال أثر له على اإلعفـاء مـن الـرد         . أو اتخاذ إجراءات ما في شأنه في حينه       
  . الطبي العاملإلعفاء بسبب ثبوت المرض بقرار المجلس

  )٥٧٨القسم الخامس المجلد الثالث ص ٢٣/٥/٢٠٠٦ جلسة إداري ٢٠٤/٢٠٠٥الطعن (

  .ماهيته.  للمادة الثانية من الئحة البعثاتوفقاً الدراسية ة أو األجازةالغرض من البعث -١٠٢٣
ـ    .  دراسية ة بعث فيإيفاد الموظف    -  لـصالح   وفقـاً  المطعـون ضـدها      ةيخضع للسلطة التقديرية للهيئ

  .مثال.  أساس ذلك ومؤداه.العمل
  )٤٨ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٧٦/٢٠٠٦الطعن (

جواز تعيين المرشح الذي تم اختياره لبعثة دراسية وليس لديـه قبـول للدراسـات العليـا مـساعداً         -١٠٢٤
معـات  اختياره لبعثة دراسية ولديـه قبـول للدراسـات العليـا فـي إحـدى الجا               . علمياً لمدة سنة  

يعـين معيـد عـضو بعثـة بعـد        . المعتمدة حسب توصية كل من القسم العلمي والكلية المختـصة         
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 مـن الئحـة تنظـيم       ١٢،  ١١،  ٩،  ٧،  ٤اعتماد التوصية من اللجنـة العامـة للبعثـات المـواد            
  .اإليفاد في بعثات معيدي الجامعة

ـ         امتناع الجامعة عن إصدار قرار     - ة فـي الخـارج وفقـاً       بشأن إيفاد الطاعنة عـضو بعثـة للدراس
إلخطار لجنة البعثات يشكل قـراراً سـلبياً ممـا يجـوز الطعـن عليـه أمـام الـدائرة اإلداريـة               

  .مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بمخالفة القانون ويوجب تمييزه. المختصة
  )٢٨ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١١/١/٢٠١١ إداري جلسة ٣٧١/٢٠٠٧الطعن (
  

  -:دة خدمة سابقة ضم م-

ضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتيـة ال يكـون إال إلـى مـدد االشـتراك        -١٠٢٥
في تأمين الباب الثالث مـن قـانون التأمينـات االجتماعيـة أو إلـى المـدد الخاضـعة ألحكـام                     

مـن هـذه المـدد      . ن شأن معاشـات ومكافـآت التقاعـد للعـسكريي          في .٦٩/١٩٨٠القانون رقم   
ـ      .  قضيت في الجهات الحكومية    يجائز ضمها تلك الت   ال  قـضيت بعقـد أو      يشمول ذلـك المـدد الت

أن يكـون الـضم لمـدد فعليـة تـم           . راتب مقطوع أو وظيفة مؤقتة أو عمل مؤقت شـرط ذلـك           
مثال لـرفض طلـب ضـم مـدة خدمـة           . سداد اشتراكاتها وأن يكون من شأن الضم زيادة المعاش        

 .سابقة غير مخالف للقانون

  )٥٣ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/١/٢٠٠٧جلسة  إداري ٥١٢/٢٠٠٥ نطعال(

  -: مرض الموظف العام-

هو عمل تفصح به الجهة اإلدارية عن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة                   : القرار اإلداري  -١٠٢٦
تميـز  . بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح بقصد إحـداث اثـر قـانوني معـين مـؤدى ذلـك                

 .علة ذلك. اإلداري عن العمل الماديالقرار 

 .شموله قضائي اإللغاء والتعويض. اختصاص الدائرة اإلدارية -

اعتبـاره فـي حكـم القـرار        . امتناع جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحة اتخـاذه            -
. ليـة اإلداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه باإللغاء لـدى الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الك                

 .وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا االمتناع ضرر موجب للتعويض

وجوب انـصياع كـل مـن الموظـف وجهـة           : مؤدى ذلك . ماهيتها. عالقة الموظف بجهة اإلدارة    -
 .اإلدارة للقوانين واللوائح

المجلس الطبي العام هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو ال يتفـق مـن أعمـال الوظيفيـة مـع                      -



 اإلداري

- ٣٠٦ -  

 بتـشكيل المجلـس     ١٩٧١ لـسنة    ١٥٨قـرار وزيـر الـصحة العامـة         . لموظف المرضية حالة ا 
 .الطبي العام

امتناع الجهة الحكومية عـن تنفيـذ قـرار المجلـس الطبـي العـام بتخفـيض سـاعات العمـل                      -
مخالفـة الحكـم المطعـون    . قـرار إداري سـلبي  . للموظفة لمدة محددة وإعادة عرضها بعد فتـرة  

  .خطأ يوجب تمييزه. ارة بأنه مجرد عمل ماديفيه ذلك واصفاً فعل اإلد
 )٤٢ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٤/٢٠١٠جلسة  إداري ٢٩٤/٢٠٠٧ نالطع(

  -: التعويض عن إصابة العمل-

 .عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد -١٠٢٧

ـ   . اللجنة الثالثية لبحث التعويض عـن إصـابات العمـل لمـوظفي الدولـة              - . درهالمبلـغ الـذي تق
 .شرطه

غيـر منـتج    . نعي الطاعن بأن الحكم رفض التعويض على أساس عدم الجمـع بـين تعويـضين               -
 .مادام أنه غير ملزم أصالً بالتعويض

  )٥٩٣مج القسم الرابع المجلد السادس ص  ٢٥/١٠/١٩٩٩جلسة تجاري  ٥٣٤/١٩٩٨الطعن (

ـ                -١٠٢٨ . ن إصـابة العمـل    خلو قانون الخدمة المدنية من إلـزام جهـة اإلدارة بتعـويض الموظـف ع
تشكيل لجنة ثالثية لبحـث طلبـات التعـويض عـن إصـابة العمـل لمـوظفي الدولـة وتقـدير                     
التعويض المستحق وفقاً لالئحة جدول الديات وجدول تحديد نـسب العجـز فـي حـاالت إصـابة                  

ال يحول دون مطالبة الجهة صـاحبة العمـل بـالتعويض الجـابر لكامـل               . العمل وأمراض المهنة  
إلصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقـاً ألحكـام القـانون المـدني متـى كانـت                  الضرر عن ا  

 .عن خطأ تسأل عنه

  )٣٢٥مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٧/١/٢٠٠٢جلسة مدني  ١٣٥/٢٠٠١الطعن (

قانون الخدمة المدنية لم يلزم الدولة بتعويض العـاملين المـدنيين بالدولـة عـن إصـابات العمـل               -١٠٢٩
 .تحدث لهم أثناء أو بسبب العمل بغير خطأ منهاالتي 

التعويض الذي تقرره اللجنة الثالثية المـشكلة لبحـث طلبـات التعـويض عـن إصـابات العمـل           -
يعد منحة من الدولة مادامـت تلـك اإلصـابات لـم تنـشأ عـن خطـأ                  . للعاملين المدنيين بالدولة  

لدولـة بالديـة الـشرعية باعتبارهـا        تسأل عنه الدولة ولم تتوافر بشأنها شرائط الرجـوع علـى ا           
 .مثال. ضامنة ألذى النفس

  )٣٢٥مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١٥/١١/٢٠٠٦جلسة مدني  ٨٧/٢٠٠٥الطعن (



 اإلداري

- ٣٠٧ -  

خلـو قـانون ونظـام الخدمـة        .  إصابة العمل بغير خطأ من جهـة العمـل         عنتعويض الموظف    -١٠٣٠
ره اللجنـة الثالثيـة المـشكلة نفـاذاً لقـرار            تقد الذيالمبلغ  . المدنية من نص يلزم جهة اإلدارة به      

 أصـيب   الـذي يعد منحـة مـن الدولـة للموظـف          . ١٩٨٦ لسنة   ٥٣رئيس مجلس الوزراء رقم     
 .أثناء وبسبب العمل

  )٤٣٢ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٥/٢٠٠٧جلسة  مدني ٨٨٦/٢٠٠٥ نالطع(

  -: تقادم الحقوق المالية للموظف-

تقادمها بسنة مـن تـاريخ علمـه أو خمـس سـنوات مـن       .  للموظف العام  مقررةالالحقوق المالية    -١٠٣١
خطـأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب تمييـز            . مخالفة ذلـك  . تاريخ االستحقاق أي المدتين أقرب    

 .مثال. الحكم

  )٨٦٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٠/١١/١٩٨٩جلسة  تجاري ١٨٠/١٩٨٩ نالطع(

يتقادم بانقضاء سنة مـن تـاريخ علمـه بهـذه الحقـوق             .  المالية حق الموظف في المطالبة بحقوقه     -١٠٣٢
واقـع  . اسـتخالص علـم الموظـف     . أو خمس سنوات من تاريخ االستحقاق أي المـدتين أقـرب          

  .تستقل به محكمة الموضوع
. بـدء التقـادم مـن هـذا العلـم         .  ذلك ىمؤد. علم الموظف بحقوقه  . أثره. انفصام العالقة الوظيفية   -

 .مثال

  )٥٩٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٠/١١/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٢٣٥/٢٠٠٠ نالطع(

فـي  . مايز المشرع في حساب مدتها بين علمـه بهـا مـن عدمـه             .  للموظف الماليةتقادم الحقوق    -١٠٣٣
. عـدم تـوافره   . المقصود بالعلم فـي هـذه الحالـة       . حالة العلم اكتفى بمدة قدرها بسنة من تاريخه       

. لقاضـي الموضـوع مـادام سـائغاً       . استخالص هذا العلـم   . ع من التقادم  ال يبدأ معه مدة هذا النو     
  .  في شأن الخدمة المدنية١٥/١٩٧٩ ق ٢١م 

إذا انقطع عن العمـل بغيـر إذن وبلـغ انقطاعـه أحـد              . انتهاء خدمة الموظف باالستقالة الضمنية     -
  . مؤدى ذلك.  من مرسوم الخدمة المدنية٨١الحدين المنصوص عليهما بالمادة 

ال تعني انتهـاء خدمـة الموظـف تلقائيـاً وبقـوة            . قرينة قانونية على االستقالة   . ستقالة الضمنية اال -
لهـا إن شـاءت أعملتهـا    . إنما هي رخصة لصالح الجهة اإلدارية التي يتبعهـا الموظـف          ،  القانون

التـزام  . وجوب علم الموظف بمـا تتجـه إليـه إرادة الجهـة اإلداريـة     . وإن شاءت تغاضت عنها 
  .على غير أساس. النعي عليه في هذا الشأن. هذا النظرالحكم 
  )١١٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٩/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٨٤٠/٢٠٠٢الطعن (



 اإلداري

- ٣٠٨ -  

تقادمـه بانقـضاء سـنة      . حق الموظف في المطالبة بحقوقه المالية المقررة له من قبـل الحكومـة             -١٠٣٤
  .الستحقاق أي المدتين أقربمن تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ ا

العلـم الحقيقـي ال الظنـي أو االفتراضـي بـالحق            . المقـصود بـه   . علم الموظف بحقوقه المالية    -
عـدم تـوافر    . ومداه وعناصره األساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهـة المدينـة بـه             

  .ال تبدأ به مدة التقادم. العلم على هذا الوجه
 .شرطه. واقع لمحكمة الموضوع. حقه الماليالتحقق من علم الموظف ب -

  )٣٢٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٢/١١/٢٠٠٥جلسة إداري  ٣٩٧/١٩٩٩الطعن (

 خمـس سـنوات مـن       بمـضي يتقـادم   .  لـه  المقـررة  المطالبة بالحقوق المالية     فيحق الموظف    -١٠٣٥
ـ .  المدتين أقـرب   أي سنة من تاريخ علمه بها       بمضيتاريخ االستحقاق أو      يبـدأ منـه     الـذي م  العل

ال يبـدأ معـه     . عـدم تـوافره   . المقـصود بـه   .  هـذا الخـصوص    في الحوليسريان مدة التقادم    
 العالقـة الوظيفيـة ومـا يتبعهـا مـن حـصر الحقـوق               انتهاء. سريان مدة هذا النوع من التقادم     

  .مثال. أال يقوم دليل على تراخيه إلى تاريخ آخر: شرط ذلك.  عنها يتحقق به العلمالناشئة
  )٥١ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٩/٢٠٠٧جلسة إداري  ١٩٦/٢٠٠٦الطعن (

توافر علم الموظف بـالحق المطالـب بـه علمـاً يقينيـاً يحـيط بأصـل                 : شرطه. التقادم الحولي  -١٠٣٦
 .الحق ومقداره وكافة عناصره على نحو جلي واضح

  )٥٨ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢١/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٧/٢٠٠٩الطعن (

 في المطالبة بالحقوق المالية المقررة لـه بانقـضاء سـنة مـن تـاريخ علمـه                  الموظفتقادم حق    -١٠٣٧
 ١٥ ق٢١المـادة  . بهذه الحقوق أو خمس سـنوات مـن تـاريخ االسـتحقاق أي المـدتين أقـرب              

مثـال  . يعيبـه بمخالفـة القـانون     . مخالفة الحكم هذا النظـر    .  في شأن الخدمة المدنية    ١٩٧٩لسنة  
 . بدل السكنبشأن

  )٥٨ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢١/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٧/٢٠٠٩الطعن (

  -: تقادم حقوق الحكومة التي دفعتها للموظف بغير حق-

خمـس سـنوات    . مدتـه .  في استرداد المبالغ المدفوعـة للموظـف دون حـق          الحكومةتقادم حق    -١٠٣٨
انحـساره  .  التـي دفعـت دون وجـه حـق         اقتصار هذا التقادم على المبـالغ     . من تاريخ الصرف  

عن المبالغ التي دفعت ابتداء بحق ثم أصبحت تحت يد الموظـف دون وجـه حـق لـزوال سـند                     
قضاء الحكم بالتقادم دون استظهار ما إذا كانـت المبـالغ قـد صـرفت بحـق أو بغيـر        . الصرف

 .يوجب تمييزه. قصور. حق

  )٨٦٩لثاني المجلد الثالث ص  مج القسم ا٩/٤/١٩٨٩جلسة  تجاري ٢٨٩/١٩٨٨ نالطع(



 اإلداري

- ٣٠٩ -  

وجـوب تفـسيرها تفـسيراً ضـيقاً        . نصوص القانون التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصـة          -١٠٣٩
 .بحيث ال تسري إال على الحاالت التي تضمنتها بالذات

سـريانه قاصـر    .  مـن قـانون الخدمـة المدنيـة        ٢١التقادم الخمسي المنصوص عليها في المادة        -
المبـالغ التـي دفعتهـا لألخيـر بحـق ثـم            . ا الحكومة للموظف بغير حق    على المبالغ التي دفعته   
حقـوق الدولـة قبـل      . صيرورتها ديناً عادياً يتقادم بخمـس عـشرة سـنة         . زوال سبب االستحقاق  

. خضوعها لقواعد التقـادم المنـصوص عليهـا فـي القـانون المـدني      . األفراد وحقوق الغير قبلها  
  .ما لم يوجد تشريع ينص على غير ذلك

  )٨٦٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٥/٥/١٩٨٩جلسة  تجاري ٣٥٠/١٩٨٨ نالطع(

 ما صرف للموظف بغير وجـه حـق بطريـق إجـراء الخـصم مـن مرتبـه                   تستردللحكومة أن    -١٠٤٠
 .مثال. أساس ذلك. دون حاجة لسند تنفيذي

  )٥٩٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٣/١٠/١٩٩٧جلسة  إداري ٤٥٣/١٩٩٧ نالطع(

خمـس سـنوات مـن      . مـدة تقادمـه   . حق الحكومة في استرداد ما دفعته دون وجه حق للموظف          -١٠٤١
 ماهيته. التدليس في ذلك. تاريخ الصرف ما لم يكن الموظف قد أرتكب غشاً أو تدليساً

  )٥٩٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢١/٦/١٩٩٨جلسة  تجاري ٦٧٢/١٩٩٧ نالطع(

يتقادم بانقـضاء سـنة مـن تـاريخ علمـه           .  المالية المقررة له    في المطالبة بالحقوق   الموظفحق   -١٠٤٢
اسـتخالص علـم    . بهذه الحقوق أو خمس سنوات مـن تـاريخ االسـتحقاق أي المـدتين أقـرب               

 .واقع تستقل به محكمة الموضوع. الموظف بذلك

مجـرد المطالبـة الكتابيـة بحقـوق        . وجوب تفسيرها تفـسيراً ضـيقاً     . النصوص الخاصة بالتقادم   -
 .مثال. علة ذلك. كفايتها دون اشتراط أن تكون قضائية.  الماليةالموظف

  )٥٩٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١٥/١٠/٢٠٠١جلسة  تجاري ٦٨٦/٢٠٠٠ نالطع(

تقـادم حـق اسـتردادها بانقـضاء     .  إلى الموظف بدون وجـه حـق      الحكومةالمبالغ المدفوعة من     -١٠٤٣
تقـادم حـق اسـتردادها بمـضي        . أثـره . بحقدفع هذه المبالغ    . خمس سنوات من تاريخ الصرف    

 .مثال بشأن نفقات بعثة دراسية دفعت بحق. خمسة عشر عاماً

  )٣٢٣مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٨/٤/٢٠٠٢جلسة إداري  ٦٤٤/٢٠٠٠، ٥٨٩ن ناالطع(

الحاالت الثالث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجز علـى مرتـب الموظـف أو أيـة مبـالغ                     -١٠٤٤
نفقـة محكومـاً بهـا أو أداء مـا يكـون مطلوبـاً              : ماهيتهـا . بة األداء للحكومة من الموظف    واج
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للحكومـة حـق    . للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صـرف لـه بغيـر وجـه حـق                 
 .الخصم في الحالتين األولى والثانية دون سند تنفيذي

. مـة مطلقـة دون تخـصيص      فـي صـيغة عا    "استرداد ما صرف له بغير وجه حق        "ورود عبارة    -
أنه يجـوز الخـصم مـن راتـب الموظـف مباشـرة ولـو               : مؤدى ذلك . عدم جواز تقييدها  . أثره

مخالفة الحكم ذلـك علـى سـند مـن أن المبـالغ صـرفت للموظـف                . كانت غير متعلقة بوظيفته   
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. بصفته دارساً

  )٣٢٣مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٥/١١/٢٠٠٢جلسة إداري  ٨٥٥/٢٠٠١الطعن (

لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فـي الـدعوى وتقـدير األدلـة فيهـا واسـتخالص                   -١٠٤٥
  .شرط ذلك. ثبوت الغش المفسد لألعمال والتصرفات أو نفيه

يتقـادم بمـضي خمـس سـنوات مـن          . حق الحكومة في استرداد مادفعته دون وجه حق للموظف         -
فـي هـذه الحالـة ال يـسري التقـادم إال مـن              .  مالم يكن الموظف قد ارتكب غشاً      تاريخ الصرف 

 .مثال. تاريخ اكتشاف الغش

  )٤٩١ المستحدث اإلصدار السادس ص٧/٤/٢٠٠٩جلسة  ي إدار٦٧/٢٠٠٦الطعن (

  -: تقدير كفاءته-

ز تضمن تقريـر رئيـسه المباشـر مظـاهر االمتيـا          . شرطه. تقدير كفاءة الموظف امتيازاً وضعفاً     -١٠٤٦
وعالمات الضعف ويستطلع رأي من يليه في المـسئولية عنـه ثـم يرسـله علـى لجنـة شـئون                     

وجوب بيان األسباب بصلب تقريـر الـرئيس المباشـر دون إحالـة ألوراق أو وثـائق           . الموظفين
  .علة ذلك. أخرى
  )٨٦٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٤/٢/١٩٨٧جلسة  تجاري ١٢٩/١٩٨٦ نالطع(

هـي الـسنة   . وحدة الزمنية التي يقاس بها كفاءة الموظف عند وضـع تقريـر كفاءتـه           المقصود بال  -١٠٤٧
  .الميالدية التي تبدأ من شهر يناير وتنتهي بانقضاء شهر ديسمبر

  )٨٦٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٤/٥/١٩٨٩جلسة  تجاري ٥٣/١٩٨٩ نالطع(

  .المنوط به ذلك وما يشترط له. تقييم كفاءة الموظف -١٠٤٨
  )٥٩٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١٣/١١/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٧٥٧/١٩٩٩ نعالط(

بتقريـر يقدمـه رئيـسه إلـى مـن يليـه          : كيفيته. تقييم كفاءة الموظف عدا شاغلي الوظائف العليا       -١٠٤٩
في المسئولية إلبداء رأيه ثم عرضـه علـي لجنـة شـئون المـوظفين العتمـاده بقـرار إداري                    
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ال يغير مـن ذلـك إجـازة المـشرع للموظـف أن يـتظلم               . ومات نفاذه نهائي مستوفيا أركانه ومق   
  .علة ذلك. من هذا القرار أمام ذات اللجنة

  )٣١٥ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٢٠/٥/١٩٨٩جلسة  إداري ٥٧٢/٢٠٠١ نالطع(

تقـدر كفاءتـه خـالل فتـرة        . أثـره . عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه بإجازة مصرح بهـا          -١٠٥٠
ال يغيـر مـن ذلـك تعمـيم ديـوان           . ة باستصحاب آخر تقرير حصل عليه قبـل اإلجـازة         اإلجاز

أن مجلـس الخدمـة     . علـة ذلـك   . الموظفين بأن تقييم الكفاءة يكون بعد العودة ومباشـرة العمـل          
المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات ومـن ثـم ال يكـون لهـذا التقيـيم                   

  .أي إلزام
هو الذي يحـصل علـى تقريـر نهـائي بأنـه       .  يحرم من العالوة الدورية أو الترقية      الموظف الذي  -

  .ضعيف
  )٣١٦ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٢٨/١٠/٢٠٠٢جلسة  إداري ٦١٢/٢٠٠١ نالطع(

 اختـصاص اإلدارة  بـصميم تعلقهـا   . علـة ذلـك   . ال رقابة للقضاء عليهـا    . تقدير كفاية الموظفين   -١٠٥١
أن تمـر علـى النـسق والمراحـل         . شـرط ذلـك   . ب نفسه مكانها فيه   صنُ ي التي ليس للقضاء أن   

  .استنها ورسمها ونظمها القانون وأن تقوم على وقائع صحيحة تؤدي إليها التي
  .تعاقب الجزاءات يخدش حسن قيام الموظف بعمله -
ال تثريب على لجنة شئون الموظفين إن هي أدخلت في اعتبارهـا عنـد تقـدير كفايـة الموظـف                     -

وضـع فيهـا     أن يثبت توقيع جزاء عليه فـي نفـس الـسنة التـي            . شرط ذلك . زاءات السابقة الج
  .مبدأ سنوية التقرير. علة ذلك. التقرير

 .يجـوز أمـام محكمـة التمييـز       ال  . الجدل الموضوعي فيما تستقل بتقـديره محكمـة الموضـوع          -
 .مثال بشأن تقدير كفاية

  )٣١٦م الخامس المجلد الحادي عشر ص  مج القس٢٢/٣/٢٠٠٤جلسة  إداري ٥٢/٢٠٠١ نالطع(

تقييم كفاءته مرة على األقل فـي الـسنة ويعـرض التقريـر المقـدم عنـه علـى                   . الموظف العام  -١٠٥٢
وجـوب إبـالغ الموظـف الـذي قـدم تقريـر بأنـه ضـعيف                . لجنة شئون الموظفين العتماده   

 . جواز تظلم الموظف من هذا التقرير. بصورة منه بعد اعتماده

النظـر فـي توقيـع أي       . أثـره . ل السنة على تقريرين نهائيين بأنه ضـعيف       حصول الموظف خال   -
حـصوله علـى تقريـر      .  من نظام الخدمـة المدنيـة      ٦٠من العقوبات المنصوص عليها في المادة       

اعتباره مفـصوالً مـن الخدمـة مـن تـاريخ اعتبـار             . مؤداه. ثالث خالل ذات السنة بأنه ضعيف     
 . هذا التقرير نهائياً

لـه كيـان مـستقل وللموظـف الطعـن          . هائي الذي يوضع للموظف بمرتبـة ضـعيف       التقرير الن  -
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أن كـل قـرار نهـائي يـصدر         : مـؤدى ذلـك   . عليه على استقالل بشروطه وإجراءاته ومواعيده     
ثـاره ويكـون للموظـف    قـرار قـائم بذاتـه لـه تبعاتـه وآ     من الجهة اإلدارية في هذا الشأن هو    

  .هئي يقيمها توصالً إلى القضاء بإلغامصلحة قائمة في االستمرار في دعواه الت
  )٣١٦ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٣١/٣/٢٠٠٦جلسة  إداري ١٢٢/٢٠٠٤ نالطع(

. واقـع لمحكمـة الموضـوع     . التحقق من صحة األسباب التي بنى عليها تقدير كفايـة الموظـف            -١٠٥٣
ـ               . شرطه ى سـند مـن أن      إقامة الحكم قضاءه بإلغاء قـرار تقـدير الكفايـة للمطعـون ضـده عل

األسباب التي وردت به جاءت في صيغة عامة غيـر محـددة وال تجـد لهـا سـنداً مـن عيـون                   
ـ            ستندات تفيـد صـحة األسـباب التـي         األوراق وتخلو من دليل يؤيدها وأن جهة اإلدارة لم تقدم م

 عليها قرار تقدير الكفاية وانتهاء الحكم إلى أن القرار معيب فـي ركـن الـسبب ممـا يبطلـه                     بني
  .ال عيب. وما يترتب عليه من آثارإلغائه قضى بو

  )٣١٦ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٣١/٣/٢٠٠٦جلسة  إداري ١٢٢/٢٠٠٤ نالطع(

 فـي   الهدف منه قياس الكفاءة بحـسب مـا تلمـسته الجهـة اإلداريـة             . تقرير الكفاية عن الموظف    -١٠٥٤
التقريـر الـسنوي الـذي يـتم       تقدير الدرجة عن كل عنصر من عناصـر         . الموظف من اعتبارات  

مثـال السـتخالص سـائغ إللغـاء        . شرط ذلـك  . من سلطة اإلدارة بال معقب عليها     . عرضه عنه 
  .قرار تقرير كفاية المطعون ضده بدرجة ضعيف وما ترتب عليه من آثار

  )٢٣٢ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٣/٣/٢٠٠٧جلسة  تجاري ١١١٣/٢٠٠٥ نالطع(

ظف العام ألية ميـزة رهـن بتـوافر جميـع الـشروط الالزمـة السـتحقاقها                 مناط استحقاق المو   -١٠٥٥
عدم جواز مـنح الجهـة اإلداريـة الموظـف حقوقـاً أكثـر              . طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لها    

قاعـدة المـساواة فـي      . مما هو مقرر بنظام الوظيفة العامة أو علـى خـالف القواعـد الحاكمـة              
 بها إللـزام اإلدارة باتخـاذ قـرار معـين قياسـاً علـى قـرار                 القرارات اإلدارية اليجوز التحدي   
االعتداد بقرار معيـب عنـد إصـدار قـرار آخـر            . أساس ذلك . خاطئ سبق أن أصدرته آلخرين    

أن مخالفـة القـانون ال تبـرر التمـادي فـي            : علة ذلك . أو إدخاله كعنصر من عناصره اليجوز     
  .مثال. عيةالخطأ لمنافاة ذلك لحسن سير اإلدارة ومبدأ المشرو

  )٨٥٣ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٨/١/٢٠٠٨جلسة  إداري ١٠/٢٠٠٦ نالطع(

عدم وجوب تسبيبه إال عند تقـدير كفايـة الموظـف بمرتبـة ضـعيف أو ممتـاز                  . تقرير الكفاية  -١٠٥٦
  .مبيناً أسباب التقييم

.  غيـر المـسبب  القـرار . ا القـانون ذلـك  عليهعدم التزام اإلدارة تسبيب قراراتها إال حيث يوجب        -
  .عليه العكس إقامة الدليل يدعي من على.  سبب صحيحعلىافتراض قيامه 

  )٤٨ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٨/٤/٢٠٠٨جلسة  إداري ٢٧٦/٢٠٠٦ نالطع(
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وجـوب قيامـه علـى أسـباب مـشروعة وقائمـة         . القرار اإلداري الصادر بتقدير كفاية الموظف      -١٠٥٧
وعية محددة بما يـسفر عـن نتـائج مستخلـصة استخالصـاً             ومحققة ومستنداً على عناصر موض    

اعتبـار القـرار    . عـدم تحقـق ذلـك     . سائغاً ومبرراً من أصول تنتجها مادياً وتؤدي إليها قانونـاً         
  . فاقداً ركن السبب الذي يبرره

قيامـه بعـرض تقـدير األداء علـى مـن يليـه             . منوط بتقدير رئيسه المباشر   . تقييم أداء الموظف   -
مـنح الموظـف درجـة جزافيـة لكـل          . ة إلبداء رأيه فيه وبيـان مالحظاتـه عليـه         في المسئولي 

وجـوب بيـان سـبب منحـه هـذه الدرجـة            . غير كـاف  . عنصر دون أسباب موضوعية وجدية    
وكيفية تقديره لـه وعـرض التقريـر علـى لجنـة شـئون المـوظفين العتمـاده مـن الـسلطة              

  .مثال. المختصة
  )٥٣ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٨/١/٢٠١١جلسة  إداري ٣٥١/٢٠٠٨ نالطع(
  

  -:معــاش -

. ثر له فـي تقـدير التعـويض المـستحق مـن جـراء الحـادث               أال  . تقرير معاش لورثة المتوفي    -١٠٥٨
المعاش هو التزام في ذمة الجهة المنـوط بهـا صـرفه مقابـل االشـتراكات التـي                  أن  : علة ذلك 

المعـاش االسـتثنائي   . ا يـستثنى مـن ذلـك    م.  مصدره الخطأ  استأدتها من المتوفي بينما التعويض    
  .بسبب وقوع ذات الفعل الضار

  )٩٢٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٤/٢/١٩٩٣جلسة  تجاري ١٧٣/١٩٩٢ نالطع(

عدم قبول طلب تعديل الحقوق المقـررة بموجـب قـانون التأمينـات االجتماعيـة بعـد انقـضاء                    -١٠٥٩
عـدم شـمول االسـتثناء السـتبدال        . ١٠٨م  .ىعامين من تاريخ الربط أو الصرف عدا ما اسـتثن         

عدم قبول الدعوى متى ما رفعت بعـد انقـضاء عـامين مـن تـاريخ           : أثر ذلك . التقاعديالمعاش  
  .صرف قيمة االستبدال

  )٩٢٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢١/٢/١٩٩٤جلسة  تجاري ٩٤/١٩٩٣ نالطع(

لـه محـل نظـام مكافـأة نهايـة الخدمـة            حلو. نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفـاة       -١٠٦٠
   .٦١/١٩٧٦ من مواد إصدار قانون ٢٠بالنسبة للعاملين الكويتيين الوارد ذكرهم في مادة 

 أو تكميليـة بمقتـضى مـا ينـشئه     إضـافية التزام صاحب العمل بما يقرره للعاملين لديه من مزايا          -
  .ل مكافأة نهاية الخدمةدخار أو التأمين إضافة إلى ما يعادمن نظام خاص للمعاش أو اإل

  )٩٢٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٨/٣/١٩٩٤جلسة  تجاري ١٥/١٩٩٣ نالطع(
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  . لمحامتقاعديمثال بشأن معاش . شروطه. التقاعديالمعاش  -١٠٦١
  )٩٢٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٠/٦/١٩٩٦جلسة  تجاري ١٥٧/١٩٩٦ نالطع(

ال تكفـي   . المـصلحة النظريـة البحتـة     . مـصلحة منـه   أن يكون لرافعـه     . شرطه. قبول الطعن  -١٠٦٢
  . من مؤسسه التأمينات االجتماعيةتقاعديمثال بشأن طلب معاشر 

  )٩٢٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢١/١٠/١٩٩٦جلسة  تجاري ١١٦/١٩٩٦ نالطع(

نيـة  القرار الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بـشأن أي حـق مـن الحقـوق التأمي                 -١٠٦٣
بدء ميعـاد الـتظلم منـه مـن تـاريخ إخطـار             . ١٩٧٦ لسنة   ٦١ أحكام القانون    ىالمقررة بمقتض 

صاحب الشأن بالقرار إذا تم قبل انقضاء ميعاد الثالثين يومـاً المحـددة للبـت فـي طلـب هـذه                     
وجـوب الـتظلم خـالل الثالثـين يومـاً التاليـة            . انقـضاء هـذه المـدة دون إخطـار        . الحقوق

ال . افتراض المشرع انقضاء هـذه المـدة بمثابـة قـرار حكمـي بـالرفض              : ذلكعلة  . النقضائها
يؤثر في نهائية هذا القرار إعالن صاحب الـشأن بعـد ذلـك بـصدور قـرار صـريح بـرفض                     

أن الـدعوى بالمطالبـة بهـذه الحقـوق تكـون      . مؤداه. عدم تقديم التظلم خالل هذا الميعاد    . الطلب
  .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة ذلك. عدم قبولها: أثره. غير مسبوقة بتظلم

  )١٨٥مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢/١٠/٢٠٠٦جلسة تجاري  ١٤٤/٢٠٠٦الطعن (

ضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتيـة ال يكـون إال إلـى مـدد االشـتراك        -١٠٦٤
المـدد الخاضـعة ألحكـام      في تأمين الباب الثالث مـن قـانون التأمينـات االجتماعيـة أو إلـى                

مـن هـذه المـدد      . ن شأن معاشـات ومكافـآت التقاعـد للعـسكريي          في .٦٩/١٩٨٠القانون رقم   
ـ      .  قضيت في الجهات الحكومية    يالجائز ضمها تلك الت     قـضيت بعقـد أو      يشمول ذلـك المـدد الت

أن يكـون الـضم لمـدد فعليـة تـم           . راتب مقطوع أو وظيفة مؤقتة أو عمل مؤقت شـرط ذلـك           
مثال لـرفض طلـب ضـم مـدة خدمـة           . تراكاتها وأن يكون من شأن الضم زيادة المعاش       سداد اش 

  .سابقة غير مخالف للقانون
  )٥٣ ص ١ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/١/٢٠٠٧جلسة  إداري ٥١٢/٢٠٠٥ نالطع(

 إذا توافر أصل استحقاقه قانونـاً يـنهض التزامـاً علـى الجهـة التـي تقـرر                   المعاشالحق في    -١٠٦٥
  .رتباً في ذمتها بقوة القانونعليها مت

اعتبار فقد الجنسية الكويتية سبباً قائماً بذاته لـسقوط المعـاش بقطـع النظـر عـن أسـباب فقـد                      -
مخالفـة هـذا    . ١٩٧٦ لـسنة    ٦١ من قـانون التأمينـات االجتماعيـة رقـم           ١٠٤المادة  . الجنسية

  .مثال. يعيب الحكم ويوجب تمييزه. النظر
  )٤٨٥ المستحدث اإلصدار السادس ص ٣٠/٣/٢٠١٠ جلسة إداري ٢٧٨/٢٠٠٧ نالطع(
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للجهة اإلدارية إحالة الموظف إلى التقاعد متى كان مـستحقاً لمعـاش تقاعـدي فيمـا لـو انتهـت                     -١٠٦٦
أن يكون الباعـث علـى القـرار ابتغـاء مـصلحة       : شرط ذلك . خدمته باالستقالة وقت هذه اإلحالة    

مـؤدى  . وهي ركن مـن أركـان انعقـاده       . عامة وأن تقوم على سبب يبررها في الواقع والقانون        
  .ذلك

. القـرار غيـر المـسبب     . عدم التزام اإلدارة بتسبيب قراراتها إال حيـث يقـضي القـانون بـذلك              -
ذكـر  . على مـن يـدعي العكـس إقامـة الـدليل علـى ذلـك           . يفترض قيامه على سببه الصحيح    

  .خضوعها لرقابة القضاء اإلداري. أسباب جديدة له
حقـه فـي بحـث الوقـائع        . حد وأثـر ذلـك    . في وزنة القرارات اإلدارية   نشاط القضاء اإلداري     -

  .التي بني عليها القرار للتحقق من مطابقته للقانون
  .مثال. ال يجوز إثارته لدى محكمة التمييز. الجدل الموضوع -

  )١٤٨ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٥/٢٠١٠جلسة  إداري ٣٩/٢٠٠٩ نالطع(

وافر أصل استحقاقه قانونـاً يـنهض التزامـاً علـى الجهـة التـي تقـرر                  المعاش إذا ت   فيالحق   -١٠٦٧
  .عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون

اعتبار فقد الجنسية الكويتية سبباً قائماً بذاته لـسقوط المعـاش بقطـع النظـر عـن أسـباب فقـد                      -
هـذا  مخالفـة   . ١٩٧٦ لـسنة    ٦١ من قـانون التأمينـات االجتماعيـة رقـم           ١٠٤المادة  . الجنسية

  .مثال. يعيب الحكم ويوجب تمييزه. النظر
  )٤٨٥ المستحدث اإلصدار السادس ص ٣٠/٣/٢٠١٠جلسة  إداري ٢٧٨/٢٠٠٧ نالطع(

 فـي شـأن العـسكريين بعـض المزايـا والحقـوق             ١٩٨٠ لـسنة    ٧٠تقرير المشرع في القانون      -١٠٦٨
ـ  ٣المالية والتأمينية للعسكريين غير الكويتيين المستفيدين مـن القـانون رقـم               ومـن   ١٩٧٦سنة   ل

 ١٩٨٠ لـسنة  ٦٩ مـن القـانون   ١٥بينها اإلعانة المقررة للعـسكريين الكـويتيين بالمـادة رقـم         
سـريان حكـم هـذه المـادة علـى          . مـؤداه . بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين     

  .ال عيب. التزام الحكم ذلك. العسكريين غير الكويتيين
  )٢١٦ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١٢/٢٠١١ جلسة إداري ١٤/٢٠٠٩، ١٠  نانالطع(

الرجوع إلى النص القانوني الذي ينطبـق علـى واقعـات الـدعوى فـي حـدود عبـارة الـنص                  -١٠٦٩
  .علة ذلك. عدم جواز األخذ بما يخالفها أو تقييدها. وجوبي على القاضي. الواضحة

 للمتطـوعين مـن قـوة       تحديد مفهوم الراتب الذي تحتسب على أساسـه مكافـأة نهايـة الخدمـة              -
  .معياره. الشرطة

 بـشأن نظـام قـوة الـشرطة علـى انطبـاق أحكـام قـانون                 ١٩٦٨ لسنة   ٢٣النص في القانون     -



 اإلداري
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ومعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الخاضـعين لهـذا القـانون مـن الكـويتيين دون غيـرهم                 
ـ       . مـؤداه . عند تسوية حقوقهم التقاعدية بعد انتهاء خدمتهم       . ر الكـويتي    عـدم سـريانه علـى غي

مخالفـة  . علـة ذلـك   . عدم جواز التمسك بقرار دول مجلس التعاون الخليجي في شـأن المـساواة            
  .الحكم ذلك توجب تمييزه

  )٢١٦ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١٢/٢٠١١جلسة  إداري ١٤/٢٠٠٩، ١٠  نانالطع(
 

  -:معــاشاستبدال  -

قـانون التأمينـات االجتماعيـة بعـد انقـضاء          عدم قبول طلب تعديل الحقوق المقـررة بموجـب           -١٠٧٠
  .١٠٨م .عامين من تاريخ الربط أو الصرف غير ما استثنى

عـدم قبـول الـدعوى متـى مـا          : أثـر ذلـك     . عدم شمول االستثناء الستبدال المعاش التقاعدي      -
  .رفعت بعد انقضاء عامين من تاريخ صرف قيمة االستبدال

  )٥٣٤قسم الثالث المجلد األول صال ٢١/٥/١٩٩٤ جلسة تجاري ٩٤/١٩٩٣الطعن (
  

  -:مكافأة نهاية الخدمة -

إذا كانـت   . وجـوب أخـذ القاضـي بهـا       .  المنطبق على واقعات الدعوى    القانونيعبارات النص    -١٠٧١
حتـى ال يـستحدث حكمـاً       . علـة ذلـك   . عدم جواز أخذه بما يخالفها أو يقيـدها       . واضحة الداللة 

  .مغايراً لمراد الشارع عن طريق التأويل
الحكم في تحديد مفهوم المرتب عند حساب مكافأة نهايـة الخدمـة بالنـسبة لـضابط الـصف                  أخذ   -

واألفراد والخفراء بقوة الشرطة مـن غيـر الكـويتيين المقيـدين بموجـب عقـد التطـوع بأنـه                    
  .علة ذلك. ال عيب. الراتب األساسي مضافاً إليه العالوات الدورية المستحقة

 ١٩٦٨ لـسنة    ٢٣ مـن القـانون      ٤٣ذا الراتـب بـنص المـادة        القول بأنه يأخذ في تحديد نطاق ه       -
بشأن نظام قوة الشرطة عند قيام العالقة الوظيفية فقط وعنـد انفـصام هـذه العالقـة يأخـذ فـي                     

  .علة ذلك. عدم جوازه.  من قانون الشرطة١٠٧تحديد هذا النطاق بما نصت عليه المادة 
أن حـسابها علـى النحـو الـوارد بـه      . دى ذلـك مـؤ . أثر من آثار تنفيذ العقد. المطالبة بالمكافأة  -

  .إنما تعتبر تنفيذاً له وأثراً من آثاره. وفي حدود ما هو المقصود بالراتب
اعتبارها جزء من الراتـب وإضـافتها إليـه عنـد احتـساب مكافـأة نهايـة                 . العالوة االجتماعية  -

  .النص على ذلك صراحة في العقد. شرطه. الخدمة
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  .أال يتعارض مع نص في القانون. شرطه. التحدي بوجود عرف -
ال . استدعاء قوانين أخرى تنظم أوضاع فئـات مختلفـة والمراكـز القانونيـة بـدعوى المـساواة                 -

  .أن المساواة ال تكون إال بين أصحاب المراكز المتماثلة. علة بذلك. محل له
ربـي علـى    النص في االتفاقية االقتصادية الموحدة بين دول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج الع                -

دعـوة هـذه الـدول إلصـدار التـشريعات          . مقـصوده . وجوب المساواة بين مواطني هذه الدول     
  .الالزمة لتعديل نصوصها داخل كل دولة

  )١٨٤ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٦/٢٠١١جلسة  إداري ١١٦/٢٠٠٨ نالطع(

عبـارة الـنص   الرجوع إلى النص القانوني الذي ينطبـق علـى واقعـات الـدعوى فـي حـدود                -١٠٧٢
  .علة ذلك. عدم جواز األخذ بما يخالفها أو تقييدها. وجوبي على القاضي. الواضحة

تحديد مفهوم الراتب الذي تحتسب على أساسـه مكافـأة نهايـة الخدمـة للمتطـوعين مـن قـوة                     -
  .معياره. الشرطة

 بـشأن نظـام قـوة الـشرطة علـى انطبـاق أحكـام قـانون                 ١٩٦٨ لسنة   ٢٣النص في القانون     -
شات ومكافآت التقاعد للعسكريين الخاضـعين لهـذا القـانون مـن الكـويتيين دون غيـرهم                 ومعا

. عـدم سـريانه علـى غيـر الكـويتي           . مـؤداه . عند تسوية حقوقهم التقاعدية بعد انتهاء خدمتهم      
مخالفـة  . علـة ذلـك   . عدم جواز التمسك بقرار دول مجلس التعاون الخليجي في شـأن المـساواة            

  . زهالحكم ذلك توجب تميي
  )٢١٦ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١٢/٢٠١١جلسة  إداري ١٤/٢٠٠٩، ١٠ نانالطع(
  

  -: إعـانة مالية-

القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون األسرى والمفقـودين فـي شـأن صـرف إعانـات                  -١٠٧٣
 قرارات إدارية ذات طابع اجتمـاعي تـصدرها الحكومـة فـي نطـاق وظيفتهـا               . مالية ألسرهم 

رفـض الحكـم    . أنها تنأى عن أعمال الـسيادة وتخـضع لرقابـة القـضاء           . مؤدى ذلك . اإلدارية
الدفع بعدم اختصاص المحاكم والئياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهـذه القـرارات بقالـة أنهـا متعلقـة                  

 .ال عيب. بأعمال السيادة

  )٩ القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٤ نالطع(

 فـي شـأن العـسكريين بعـض المزايـا والحقـوق             ١٩٨٠ لـسنة    ٧٠تقرير المشرع في القانون      -١٠٧٤
 ومـن   ١٩٧٦ لـسنة    ٣المالية والتأمينية للعسكريين غير الكويتيين المستفيدين مـن القـانون رقـم             
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 ١٩٨٠ لـسنة  ٦٩ مـن القـانون   ١٥بينها اإلعانة المقررة للعـسكريين الكـويتيين بالمـادة رقـم         
سـريان حكـم هـذه المـادة علـى          . مـؤداه . معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين   بإصدار قانون   

  .ال عيب. التزام الحكم ذلك. العسكريين غير الكويتيين
  )٢١٦ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ١٤/٢٠٠٩، ١٠ انالطعن(
  

  -:قـرض

ـ             -١٠٧٥ سيمة ووضـعها تحـت     حصول المنتفع على مسكن وقرض وانقضاء سنتين علـى تخـصيص الق
عدم جواز تخـصيص مـسكن حكـومي أو مـنح           . أثره. تصرفه أو استالم أول قسط من القرض      

  .بدل سكن له
  )٥٢٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٩/٤/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٥٦/٢٠٠١الطعن (

هـي  : ماهيتهـا .  لبنك الكويـت المركـزي بـشرائها   ١٩٩٣ لسنة   ٤١المديونيات التي أذن القانون      -١٠٧٦
مـا ال يـدخل     . تلك التي أدت إلى اضطراب األوضاع المالية في الجهاز المـصرفي فـي الدولـة              

  .في تلك المديونيات
القرض بضمان تحويل الراتب ال يعـد مـن تلـك المـديونيات التـي التـزم البنـك المركـزي                       -

  .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مخالفة الحكم لذلك. بشرائها
  )٥٢٠ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٦/٥/٢٠٠٢ إداري جلسة ٦٣٧/١٩٩٩، ٦٢٢الطعنان (

األطباء الكويتيون المتزوجون لهم الخيار بين الحـصول علـى سـكن حكـومي مؤثـث ومـزود                   -١٠٧٧
حظر مـنح البـدل لـبعض الفئـات منهـا مـن             . بالكهرباء والماء وبين الحصول على بدل سكن      

  .مثال. مضى على حصوله على قسيمة وقرض أو قرض فقط سنتان
  )١٥٦ ص ٣ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ١٧/١١/٢٠٠٩ إداري جلسة ٣٥٠/٢٠٠٧الطعن (

بـل هـي حـق مقيـد بـشروط          . ليست حقاَ مطلقاً للمـواطن    . الرعاية السكنية التي توفرها الدولة     -١٠٧٨
  .وقواعد يجب توافرها

بـين بـدائل    مـن   . منح قروض للمستحقين لبناء المساكن أو لـشرائها أو لزيـادة االنتفـاع بهـا               -
تحقق الغـرض الـذي مـن أجلـه حـصل المـستفيد علـى          . الرعاية السكنية التي حددها المشرع    

ال يجـوز لـه معـاودة طلـب اإلفـادة           . استفادته من الرعاية السكنية له وألسرته     : مفاده. القرض
  . من أي بديل آخر من بدائل الرعاية السكنية

  .ية بأحد بدائلهايصرف عوضاً عن توفير الرعاية السكن. بدل السكن -
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  . علة ذلكً.أن يستفيد الزوجان منها معا. شرط استفادة الزوجة بها. الرعاية السكنية -
  )١٥٦ ص ٣ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ١٧/١١/٢٠٠٩ إداري جلسة ٣٥٠/٢٠٠٧الطعن (

  -:بدالت -

العامـة  أن إفادتـه مـن مزايـا الوظيفـة          :أثر ذلـك  .تنظيمية: طبيعتها. عالقة الموظف بالحكومة   -١٠٧٩
مثـال  . خـضوع ذلـك لمقتـضيات المـصلحة العامـة         . ليست حقاَ يقاس على الحقوق الخاصـة      

  .بشأن بدل السكن الحكومي
  )٥٤٨القسم الرابع المجلد الثاني ص ١١/١/١٩٩٩ جلسة إداري ٤٧٦/١٩٩٨الطعن (
  )٥٤٨القسم الرابع المجلد الثاني ص ٣/٥/١٩٩٩ جلسة إداري ٤٧٧/١٩٩٨الطعن و(

 بـدل التمثيـل المقـرر للمـوظفين الكـويتيين الـشاغلين إلحـدى درجـات                 قرار وقف صرف   -١٠٨٠
انـصرافه إلـى المـوظفين الـذين        ). أ(مجموعة الوظائف من الدرجـة الرابعـة إلـى الدرجـة            

يعينون بعد العمل به في األمانة العامة لمجلـس الـوزراء وديـوان سـمو ولـي العهـد ورئـيس         
 فـي إحـدى     وتـم رجات أو النقـل مـن الخـارج         مجلس الوزراء سواء كان التعيين في أدنى الد       

الدرجات المقرر لها هذا البدل مع استمرار صرفه للموجـودين بالخدمـة بإحـدى هـذه الجهـات                  
وقت صدوره سواء كان الموظف شاغالً إلحـدى الوظـائف المقـرر لهـا البـدل أو رقـى إلـى                  

  .إحدى هذه الوظائف بعد صدوره
  )٤٣٩القسم الخامس المجلد الثالث ص ١٨/٣/٢٠٠٢ جلسة إداري ٦١٠/٢٠٠١الطعن (

حصول المنتفع على مسكن وقرض وانقضاء سنتين علـى تخـصيص القـسيمة ووضـعها تحـت                  -١٠٨١
عدم جواز تخـصيص مـسكن حكـومي أو مـنح           . أثره. تصرفه أو استالم أول قسط من القرض      

  .بدل سكن له
  )٤٣٩القسم الخامس المجلد الثالث ص ١٨/١١/٢٠٠٢ جلسة إداري ٥٥٦/٢٠٠١الطعن (

خلو قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتـدريب مـن الـنص علـى وظيفـة الطـاعن ضـمن                     -١٠٨٢
عـدم االعتـداد    . أثـره . ستحق شاغلوها البدل الذي قرره مجلس الخدمـة المدنيـة         التي ي الوظائف  

عـدم التـزام الحكـم      . أن قرار مجلس الخدمة المدنية في هـذا الـشأن ملـزم لهـا             . علة ذلك . به
   . تطبيق القانون يوجب تمييزهخطأ في. ذلك

  )٤٣٩القسم الخامس المجلد الثالث ص ١٨/١١/٢٠٠٢ جلسة إداري ٥٩٨/٢٠٠٠الطعن (

تطلبـه  تميزة تمنح لطائفة معينة مـن العـاملين بالدولـة بـسبب مـا               . ماهيته. بدل طبيعة العمل   -١٠٨٣
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.  ذلـك  مـؤدى . أعباء وظائفهم من التزامات غير قائمة بالنسبة إلـى بعـض الوظـائف األخـرى              
ارتباطه بتحقق الشروط التي دعـت إلـى تقريـره وال يعـد عنـصراً مـن عناصـر المرتـب                     

مخالفـة الحكـم ذلـك وإدخالـه بـدل          . السنوي الذي تحسب على أساسه مكافـأة نهايـة الخدمـة          
. طبيعة العمل ضمن المرتب واحتساب مكافـأة نهايـة الخدمـة المـستحقة علـى هـذا األسـاس                  

  .زه تمييتُوجبمخالفة للقانون 
  )٤٣٩القسم الخامس المجلد الثالث ص ٣١/٥/٢٠٠٤ جلسة إداري ٦٧٩/٢٠٠٣الطعن (

التواجد فـي مقـر العمـل طـوال سـاعات الخفـارة مـع               . مناطه. استحقاق الطبيب بدل الخفارة    -١٠٨٤
  .أداء العمل

  )٤٣٩القسم الخامس المجلد الثالث ص ٢٨/١/٢٠٠٥ جلسة إداري ٤٠٦/٢٠٠٤الطعن (

 ٣٤/١٩٦٦عليه في المادة األولـي مـن قـرار وزيـر الماليـة رقـم                استحقاق البدل المنصوص     -١٠٨٥
منوط بأن تكون طبيعة عمل الموظف سواء المعين علـي وظيفـة دائمـة بالميزانيـة أو بموجـب                   
العقد الثاني تقتضي القيام مباشـرةً بأعمـال خلـط ورش المبيـدات الحـشرية واسـتخدامها فـي                   

ه بأحقيـة المـستأنف     ؤون فيه هـذا النظـر وقـضا       مخالفة الحكم المطع  . تزييت ونظافة البالوعات  
خطأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب تمييـزه           . ضده لبدل مقابل التعرض لخطر المبيدات الحشرية      

  .جزئياً
  )٤٤٠القسم الخامس المجلد الثالث ص ١٢/١٢/٢٠٠٦ جلسة إداري ٦٤٠/٢٠٠٥الطعن (

يـصرف لمـستحقه إال إذا اقتـضت        البدل النقدي لإلجازة الدورية باإلدارة العامـة للتحقيقـات ال            -١٠٨٦
إفـصاح جهـة    . حاجة العمل عدم قيامه بها واستمراره في العمـل بعـد موافقـة المـدير العـام                

ال يعتبـر رفـضاً لطلـب اإلجـازة         .  مـنح اإلجـازة الدوريـة      اإلدارة عن قرارها بإرجاء تاريخ    
  .مثال. علة ذلك. يستحق بسببه الطالب صرف المقابل النقدي

  )٢٠٣ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٥/٦/٢٠٠٧جلسة إداري  ١٣١/٢٠٠٦الطعن (

 من تـم تخـصيص سـكن حكـومي لـه بمعرفـة الجهـة                حق لكل  الحكوميالبدل النقدي للسكن     -١٠٨٧
ـ            ي الت اإلدارية أن : شـرطه وان المـوظفين    ـ يعمل لديها وظل شاغالً له دون اعتـراض مـن دي

ـ          االً لقـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة         يظل شاغالً للمسكن حتى تاريخ تسليمه للجهة المختصة إعم
 ة وذلـك لمـدة سـت      ١٩٩١ لـسنة    ١٥يم ديوان الخدمـة المدنيـة رقـم         عم وت ١٩٩١ لسنة   ٤رقم  

 تقريـر بـدل سـكن عوضـاً عـن          فـي  مثال الستخالص سائغ     .أشهر من تاريخ التعيين المذكور    
  .سكن حكومي خاص

  )١١٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٣٩/٢٠٠٦الطعن (
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األطباء الكويتيون المتزوجون لهم الخيار بين الحـصول علـى سـكن حكـومي مؤثـث ومـزود                   -١٠٨٨
حظر مـنح البـدل لـبعض الفئـات منهـا مـن             . بالكهرباء والماء وبين الحصول على بدل سكن      

  .مثال. مضى على حصوله على قسيمة وقرض أو قرض فقط سنتان
مـن بـين بـدائل      . ئها أو لزيـادة االنتفـاع بهـا       منح قروض للمستحقين لبناء المساكن أو لـشرا        -

تحقق الغـرض الـذي مـن أجلـه حـصل المـستفيد علـى          . الرعاية السكنية التي حددها المشرع    
ال يجـوز لـه معـاودة طلـب اإلفـادة           . استفادته من الرعاية السكنية له وألسرته     : مفاده. القرض

  . من أي بديل آخر من بدائل الرعاية السكنية
  .رف عوضاً عن توفير الرعاية السكنية بأحد بدائلهايص. بدل السكن -
 . علة ذلكً.أن يستفيد الزوجان منها معا. شرط استفادة الزوجة بها. الرعاية السكنية -

  )١٥٦ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/١١/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ٣٥٠/٢٠٠٧الطعن (

ـ ئتحديد مجلس الخدمة المدنية بدل السكن لف       -١٠٨٩ ين علـى درجـات حتـى الدرجـة     ات الموظفين المعين
ال . الموظفون المعينون علـى درجـات دون هـذه الدرجـة ال يـستحقون البـدل               : مؤداه. الرابعة

يغير من ذلك أن يكون هؤالء المـوظفين يـشغلون مـساكن حكوميـة مخصـصة لهـم وقـاموا                    
  .مثال. علة ذلك. بتسليمها للجهات المختصة

  )١٦٣ ص٣ ج٣٧لة القضاء والقانون س مج١٧/١١/٢٠٠٩ إداري جلسة ٣٧٠/٢٠٠٧الطعن (

بـل هـي حـق مقيـد بـشروط          . ليست حقاَ مطلقاً للمـواطن    . الرعاية السكنية التي توفرها الدولة     -١٠٩٠
  .وقواعد يجب توافرها

مـن بـين بـدائل      . منح قروض للمستحقين لبناء المساكن أو لـشرائها أو لزيـادة االنتفـاع بهـا               -
لغـرض الـذي مـن أجلـه حـصل المـستفيد علـى         تحقق ا . الرعاية السكنية التي حددها المشرع    

ال يجـوز لـه معـاودة طلـب اإلفـادة           . استفادته من الرعاية السكنية له وألسرته     : مفاده. القرض
  . من أي بديل آخر من بدائل الرعاية السكنية

  .يصرف عوضاً عن توفير الرعاية السكنية بأحد بدائلها. بدل السكن -
 . علة ذلكً.أن يستفيد الزوجان منها معا. ة بهاشرط استفادة الزوج. الرعاية السكنية -

  )١٥٦ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/١١/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ٣٥٠/٢٠٠٧الطعن (

 ١٩٧٩ لـسنة    ١٥ مـن المرسـوم بقـانون رقـم          ٢١التقادم الحولي المنصوص عليه في المـادة         -١٠٩١
مـاً يقينيـاً يحـيط      توافر علم الموظـف بـالحق المطالـب بـه عل          : شرطه. بشأن الخدمة المدنية  

انتفـاء هـذا الـشرط      . بأصل الحق ومقداره ومداه وكافة عناصـره علـى نحـو جلـي واضـح              
ال يتـوافر فـي حـق الطاعنـة هـذا النـوع         . الكتناف الغموض للحق المطالب به من بدل السكن       
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  .مثال. أثر ذلك. من التقادم
  ) ص   ١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٦/١/٢٠١٠ إداري جلسة ٣٤٢/٢٠٠٨الطعن (

ارتباطها بشغل الوظـائف الـواردة فـي جـدول المرتبـات والممولـة              . البدالت والمزايا الوظيفة   -١٠٩٢
  .من الميزانية العامة والقيام بأعبائها بالفعل

استحقاقه باعتباره ميزة تمنح لطائفة معينـة مـن العـاملين تتطلـب وظـائفهم               . بدل طبيعة العمل   -
بعض الوظائف األخـرى ويكـون رهينـاً بتحقيـق الـشروط            أعباء والتزامات غير قائمة بالنسبة ل     

  . القانونية والقيام بأعباء الوظيفة
للقاضي التعرف على الحكـم الـصحيح بالبحـث عـن حكمـة             . غموض النص أو وجود لبس فيه      -

  . التشريع والغرض منه
صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بمـنح البـاحثين واالختـصاصيين والمهنيـين والفنيـين فـي                  -

دارات البحثية بمعهد الكويت لألبحـاث العلميـة بـدل طبيعـة عمـل وفقـاً للجـدول المرفـق                    اإل
بالقرار وتمييزه الباحثين العلميين الكويتيين بزيـادة إضـافية علـى فئـات هـذا البـدل وتحديـده                   
مسميات هذه الوظائف على سبيل الحصر وعدم تضمينها درجـة وظيفـة مـساعد المـدير العـام                  

عدم أحقيته للزيادة اإلضـافية فـي بـدل طبيعـة العمـل             . مؤداه. حدثت بعد ذلك  للمعهد والتي است  
مخالفـة الحكـم ذلـك مخالفـة لقـرارات مجلـس            . والتي تقررت للباحثين العلميين دون غيـرهم      

  .توجب تمييز الحكم جزئيا. الخدمة المنظمة لمنح البدل
 )١٩٦ ص٣ ج٣٩س مجلة القضاء والقانون ٢١/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٤٠١/٢٠٠٩الطعن (

تحديد قواعد وأحكام وشروط مـنح التعويـضات عـن األعمـال اإلضـافية والمكافـآت الماليـة                   -١٠٩٣
لمجلـس الخدمـة    . مقابل الخدمات الممتازة وبدالت طبيعة العمـل والحـوافز الماديـة أو العينيـة             

  .المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين
. قررها مجلـس الخدمـة المدنيـة تختلـف عـن البـدالت            المكافآت المالية والحوافز المادية التي ي      -

ارتباطها بأداء الموظف تعويضاً له عن أعباء وجهـود غيـر عاديـة بـذلها فـي سـبيل إنجـاز                     
  . األعمال المنوطة له وال تصرف للموظفين بفئة موحدة

ميزة مادية تمنح لطائفـة مـن المـوظفين بـسبب مـا تتطلبـه أعبـاء                 . ماهيته. بدل طبيعة العمل   -
فتهم من التزامات غير قائمة بالنـسبة لـبعض الوظـائف األخـرى ويـصرف هـذا البـدل                   وظي

  . للموظف بمجرد شغله الوظيفة
المكافآت المالية المقررة للخبراء الكويتيين والتي منحت لهـم بـديالً عـن كافـة المزايـا الماديـة                    -

 العمـل المقـررة لهـم       التي كانت تمنح لهم بما فيها بدل التمثيل المقررة للمهندسين وبـدل طبيعـة             
والتي تستحق للخبير بمجرد شغله الوظيفة بفئة ثابتة وموحـدة وال يـرتبط صـرفها بـأي قيـد أو                    



 اإلداري

      - ٣٢٣ -  

ال يغير من ذلك ما أسبغه مجلـس الخدمـة المدنيـة علـى هـذا                . بدل طبيعة عمل  . ماهيتها. شرط
د إلـى  ألنـه عـا  . علـة ذلـك  . ٢٠٠٣ لسنة ١ و ١٩٩٣ لسنة ٦البدل من وصف المكافأة بقراريه    

اسـتخالص  .  بأنهـا بـدل طبيعـة عمـل       ٢٠٠٦ لـسنة    ١٦إسباغ الوصف الصحيح لها بـالقرار       
 .ال عيب. المحكمة ذلك

  )٢٠٤ ص ٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢١/١١٢/٢٠١١جلسة  إداري ٣٤٤/٢٠١٠الطعن (

  -: عــالوات-

  .صرف العالوة االجتماعية بالمخالفة ألحكام القانون ال ينشئ الحق فيها -١٠٩٤
  )٣٢٤ القسم الثالث المجلد الثالث ص١٥/١١/١٩٩٥ جلسة تجاري ٢١٢/١٩٩٤الطعن (

تغيير فئة العالوة االجتماعية المستحقة للموظف المتزوج من زوجـة وحيـدة إلـى فئـة أعـزب                   -١٠٩٥
مـن تـاريخ صـيرورة الطـالق بائنـاً أو تـاريخ            . ميعـاده . في حالة طالق الزوجة أو وفاتهـا      

  .الوفاة
  )٢١ القسم الخامس المجلد التاسع ص١٨/٢/٢٠٠٢ جلسة يإدار ٥٣٣/٢٠٠١الطعن (

التزام الحكومة بأداء عالوة اجتماعية وعالوة أوالد ألصحاب المهـن والحـرف ولمـن يعملـون                  -١٠٩٦
في جميع الجهات ويصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لـذلك بنـاء علـى اقتـراح مجلـس                  

رتين وشـروط اسـتحقاقهما والمهـن    الخدمة المدنية بتحديد قيمـة كـل مـن العالوتـين المـذكو          
والحرف واألعمال والجهات التي تنطبق عليهـا والمـدة التـي تـستمر الحكومـة خاللهـا فـي                   

 ق ٣م . تأديتها على أن تكون عالوة األوالد خمسين ديناراً عن كـل ولـد حتـى الولـد الخـامس                
يـر   بـشأن دعـم العمالـة الوطنيـة وتـشجيعها للعمـل فـي الجهـات غ                 ٢٠٠٠ لسنة   ١٩رقم  

وذلك مع عدم اإلخالل بـالحقوق المكتـسبة للعـاملين فـي الجهـات الحكوميـة قبـل                  . الحكومية
  . صدور هذا القانون

الفئات التي تسرى عليها العالوة االجتماعية وعالوة األوالد مـن الكـويتيين وفقـاً لقـرار مجلـس         -
  . بيان هذه الفئات. ٣٩١/٢٠٠١الوزراء رقم 

قد عمل مبرم بينه وبين إحـدى الـشركات األجنبيـة مـن غيـر            ثبوت أن المطعون ضده يرتبط بع      -
الجهات المحددة بالقرار الوزاري سالف البيان وخلـو األوراق ممـا يفيـد ارتبـاط هـذه الـشركة            

مخالفـة  . ٢٠٠٠ لـسنة    ١٩فادة مـن القـانون      ة بموجب اتفاقية ال يـستحق معـه االسـت         مع الدول 
 .ي تطبيق القانونيعيبه بالخطأ ف. الحكم المطعون فيه هذا النظر

  )٢١ القسم الخامس المجلد التاسع ص١٠/١٠/٢٠٠٦ جلسة إداري ١١٤/٢٠٠٥الطعن (
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 .حصول الموظف غير الكويتي المعين بعقد من العقود المعمـول بهـا علـى الجنـسية الكويتيـة                  -١٠٩٧
 فئة كويتي وتعديل وضعه الوظيفي إمـا بالنقـل بـذات الدرجـة الوظيفيـة التـي                  إلى نقله   :أثره

كـادر   الدرجة الوظيفية المـستحقة لـه وفقـاً لقواعـد التعيـين فـي ال               إلىكان عليها في العقد أو      
مـؤدي  . ليه أيهما أفضل وذلك اعتباراً من تـاريخ حـصوله علـى الجنـسية الكويتيـة               المنقول إ 

 . ذلك

ن من خريجي بعض معاهـد ومراكـز التـدريب والـدورات التدريبيـة التابعـة أو                 يتعيين الكويتي  -
تحت إشراف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الـواردة بالجـدول المرفـق بقـرار مجلـس                 

 من الحاصلين على شهادة الثانويـة العامـة ومـا يعادلهـا بالدرجـة               ٤/١٩٨٦رقم  الخدمة المدنية   
 .مثال. شرط ذلك. الخامسة مضافاً إليها ثالث عالوات

  )٢٤٥ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٥/٥/٢٠٠٧جلسة إداري  ٦١/٢٠٠٦الطعن (

وتـشجيعها   شـأن دعـم العمالـة الوطنيـة          فـي  ٢٠٠٠ لسنة   ١٩ من القانون    ٣مفاد نص المادة     -١٠٩٨
 الجهـات الحكوميـة بـالحق       فـي  الجهات الحكوميـة أن شـرط االحتفـاظ للموظـف            فيللعمل  

 ١٩ تقاضى عالوة اجتماعية أكثر مـن خمـسة أوالد بعـد صـدور القـانون رقـم                   فيالمكتسب  
وأن ،   تـاريخ صـدور القـانون      ١٠/٥/٢٠٠٠ فـي أن يكـون موجـوداً بالخدمـة        : ٢٠٠٠لسنة  

انقطـاع العالقـة الوظيفيـة    . التاريخ وصرفت عنـه العـالوة بالفعـل   يكون الولد مولوداً قبل هذا    
 مـن القـانون     ٣عـدم خـضوعه لـنص المـادة         . إليـه وانتهاء خدمته قبـل التـاريخ المـشار         

 فـي خطـأ   . مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر           . أساس ذلك . إليه المشار   ١٩/٢٠٠٠
  .مثال. تطبيق القانون

  )١٧٢ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ١٦١/٢٠٠٦الطعن (

 تقاضـى عـالوة أوالد      فـي  الجهـات الحكوميـة      فـي يشترط لالحتفاظ بميزة استمرار الموظف       -١٠٩٩
 وجـود الموظـف بخدمـة       ٢٠٠٠ لـسنة    ١٩زيادة عن الحد األقصى بعد صدور القـانون رقـم           

 المـشار إليـه   وأن يكـون األوالد مولـودين قبـل التـاريخ      . ١٠/٥/٢٠٠٠ فـي الجهة الحكومية   
تخلف أحـد الـشرطين ال يحـق معـه للموظـف التمـسك بـالحق                . وصرفت العالوة عنهم فعالً   

 االحتفاظ بما يزيد عن الحد األقصى للعالوة فيما لو عـين بالجهـة الحكوميـة بعـد                  فيالمكتسب  
غيـر  .  هـذا الـشأن    فـي  عليـه    النعـي .  الحكم المطعون فيه هذا النظـر      التزام. ١٠/٥/٢٠٠٠

  .لمثا. صحيح
  )١٧٦ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ٢٦٠/٢٠٠٦الطعن (
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 مجموعـة الوظـائف العامـة متـى اسـتوفت           في انتهت خدمته    الذيجواز إعادة تعيين الموظف      -١١٠٠
 كـان يـشغلها مـن قبـل         التـي  ذات الدرجة    في سواء كان ذلك     في شأنه الشروط المقررة قانوناً    

  .  درجة من درجته السابقةفيبمرتب أكبر أو وبذات مرتبه أو كان ذلك 
عدم جواز أن تتدنى حقوق الموظف ومستحقاته عما بلغه من قبـل سـواء بالنـسبة إلـى درجتـه                     -

  . وظيفته السابقة لدى إعادة تعيينهفيالوظيفية وما كان يتقاضاه من راتب 
اضـى  استخالص الحكم المطعون فيه أن المطعـون ضـده كـان يعمـل بـوزارة الـصحة ويتق                  -

عالوة أوالد عن أوالده األحد عشر وانتهت خدمته باالستقالة ثـم ُأعيـد تعيينـه بـوزارة التربيـة                   
 لـسنة   ١٩ وكان أبناؤه جميعاً قد ولـدوا قبـل صـدور القـانون رقـم                ١٠/٦/٢٠٠٠اعتباراً من   

اكتـساب  : أثـره .  الجهـات الحكوميـة    فـي  شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل        في ٢٠٠٠
 ال يجـوز المـساس بـه واسـتحقاقه عـالوة أوالده األحـد عـشر                 قانونياًن ضده مركزاً    المطعو

  .أساس ذلك.  كان يتقاضاه من قبل بوزارة الصحةالذيباعتبارها جزءاً من راتبه 
  )٢٢٨ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١١/٢٠٠٧جلسة إداري  ١٠٧٥/٢٠٠٥الطعن (

 عن أوالدهـا سـواء كـانوا مولـودين ألب كـويتي أو              الموظفة الكويتية تستحق عالوة اجتماعية     -١١٠١
إعالتها ألوالدها من تاريخ وفاة والـدهم أو عجـزه عـن العمـل أو الكـسب                 : شرط ذلك . أجنبي

مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانـة العامـة بـصفة دوريـة أو إعالتهـا                 
حتـى تـتمكن الموظفـة مـن        :  ذلـك  علة. ألوالدها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم        

) ١( مـن قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم              ١/٣،٢المـادة   . تغطية نفقات معيشة أوالدهـا    
مخالفـة الحكـم    .  في شأن منح عالوة اجتماعية للمـوظفين فـي الجهـات الحكوميـة             ١٩٧٩لسنه

ب المطعون فيه هذا النظر وجعلـه اسـتحقاق العـالوة االجتماعيـة مقـصوراً علـى األبنـاء أل                  
كويتي بما يتضمن تقييداً لعموم النص واسـتحداثاً لحكـم مغـاير لمـراد الـشارع عـن طريـق                    

  .مثال. يعيبه ويوجب تمييزه. التأويل
  )١٤٨ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٤/١١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٧/٢٠٠٨الطعن (

ذا كانـت   إ. وجـوب أخـذ القاضـي بهـا       . عبارات النص القانوني المنطبق على واقعات الدعوى       -١١٠٢
حتـى ال يـستحدث حكمـاً       . علـة ذلـك   . عدم جواز أخذه بما يخالفها أو يقيـدها       . واضحة الداللة 

  .مغايراً لمراد الشارع عن طريق التأويل
أخذ الحكم في تحديد مفهوم المرتب عند حساب مكافأة نهايـة الخدمـة بالنـسبة لـضابط الـصف                    -

مقيـدين بموجـب عقـد التطـوع بأنـه          واألفراد والخفراء بقوة الشرطة مـن غيـر الكـويتيين ال          
  .علة ذلك. ال عيب. الراتب األساسي مضافاً إليه العالوات الدورية المستحقة

 ١٩٦٨ لـسنة    ٢٣ مـن القـانون      ٤٣القول بأنه يأخذ في تحديد نطاق هذا الراتـب بـنص المـادة               -
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خـذ فـي    بشأن نظام قوة الشرطة عند قيام العالقة الوظيفية فقط وعنـد انفـصام هـذه العالقـة يأ                 
 . علة ذلك. عدم جوازه.  من قانون الشرطة١٠٧تحديد هذا النطاق بما نصت عليه المادة 

أن حـسابها علـى النحـو الـوارد بـه      . مـؤدي ذلـك  . اثر من آثار تنفيذ العقد. المطالبة بالمكافأة  -
  .إنما تعتبر تنفيذاً له وأثراً من آثاره. وفي حدود ما هو المقصود بالراتب

اعتبارها جزء من الراتـب وإضـافتها إليـه عنـد احتـساب مكافـأة نهايـة                 . عيةالعالوة االجتما  -
 .النص على ذلك صراحة في العقد. شرطه. الخدمة

 .أال يتعارض مع نص في القانون. شرطه. التحدي بوجود عرف -

ال . استدعاء قوانين أخرى تنظم أوضاع فئـات مختلفـة والمراكـز القانونيـة بـدعوى المـساواة                 -
  .أن المساواة ال تكون إال بين أصحاب المراكز المتماثلة. بذلكعلة . محل له

النص في االتفاقية االقتصادية الموحدة بين دول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربـي علـى                    -
دعـوة هـذه الـدول إلصـدار التـشريعات          . مقـصوده . وجوب المساواة بين مواطني هذه الدول     
  .الالزمة لتعديل نصوصها داخل كل دولة

  )١٨٤ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٥/٦/٢٠١١ جلسة اريإد ١١٦/٢٠٠٨عن الط(
  

 ة الموظفمسئولي

. انعدام مسئولية الموظف عن الضرر الناجم عن خطئه أثنـاء تنفيـذ القـانون أو أوامـر رؤسـائه          -١١٠٣
 .شرطه

  )٨٧٠ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٩/١٢/١٩٨٩جلسة  تجاري ١٣٩/١٩٨٨ نالطع(

قـصد الموظـف وهـو يـؤدي        . العبـرة فيهـا   . ين الخطأ المرفقي والخطـأ الشخـصي      التفرقة ب  -١١٠٤
الـضرر المـصلحى    . قصد النكاية والخطأ الجـسيم يـوفر الخطـأ الشخـصي          . واجبات وظيفته 
 .يسأل عنه المرفق

  )٩٩٨مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ١٧/١/١٩٩٥جلسة تجاري  ٢٢٤/١٩٩٤الطعن (

 ينطـوى   القـصد الـذي   . معيارهـا . التفرقـة بينهمـا   . لمرفقـي خطأ الموظف الشخصي والخطأ ا     -١١٠٥
اعتبـار الخطـأ شخـصياً إذا كـان خطـأ           .  واجبات وظيفتـه   عليه تصرف الموظف وهو يؤدي    

العمـل الـذي    . جسيماً قصد به الموظف النكاية أو اإلضـرار بـالغير أو تغيـا منفعتـه الذاتيـة                
ف المنـوط بـاإلدارة تحقيقهـا    يقصد به الموظف تحقيق مصلحة عامـة أو تحقيـق أحـد األهـدا         

اعتبـاره خطـأ   . اندماج الخطأ في هذه الحالة فـي أعمـال الوظيفـة   . وتدخل في وظيفتها اإلدارية   
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التفرقة بينهما يستخلـصها القاضـي مـن ظـروف كـل            . مرفقياً تسأل عنه اإلدارة دون الموظف     
 .حالة على حدة مستهدياً بهذه المعايير

  )٣٢٦مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١٦/٤/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٨٠١/٢٠٠٤الطعن (
  

  -: غياب الموظف وانقطاعه عن العمل-

متى يعتبر مـستقيالً بحكـم القـانون وفقـاً للمرسـوم األميـري              . الموظف الذي ينقطع عن عمله     -١١٠٦
 .٧/١٩٦٠رقم 

  )٦٧٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص ١٢/٣/١٩٨٠جلسة  تجاري ٩٩/١٩٧٩ نالطع(

عـدم أحقيتـه أليـة      . أثـره .  من نظام الخدمة المدنيـة     ٨١لموظف عن عمله طبقاً للمادة      انقطاع ا  -١١٠٧
إسـقاط مـدة االنقطـاع    .  مـؤدى ذلـك  .مرتبات أو بدالت أو مزايا وظيفته خالل فترة االنقطـاع    

من مدة خدمته وحرمانه مـن العـالوة الدوريـة وأن إعادتـه إلـى العمـل ال تعنـي اعتبـاره                      
 .مدة االنقطاعمستمراً في العمل خالل 

اخـتالف حكمـه عـن حرمانـه        .حرمان الموظف من العالوة الدورية بسبب انقطاعه عن العمـل          -
  .منها بسبب تقييم كفاءته

  )٨٦٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٩/١١/١٩٨٩جلسة  تجاري ١٩٥/١٩٨٨ نالطع(

يومـاً غيـر   انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن لمدة خمـسة عـشر يومـاً متـصلة أو ثالثـين                   -١١٠٨
قبـول اإلدارة عـذره وإعادتهـا إيـاه         . اعتبـاره مـستقيالً   . أثره. متصلة خالل إثنى عشر شهراً    

حرمانه من أية مرتبات أو بدالت أو مزايا وظيفيـة أخـرى بمـا فـي ذلـك                  . الزمه. على عمله 
عدم دخول مـدة االنقطـاع فـي حـساب المـدة التـي يـستحق                . العالوة الدورية خالل االنقطاع   

 .يعيبه بما يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. الوة دوريةعنها ع

 .ميعاده. أحقية الموظف في العالوة الدورية -

  )٨٦٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٥/١٠/١٩٨٩جلسة  إداري ١٣٥/١٩٨٩ نالطع(

 الموظف عن العمل خمسة عشرة يوماً متـصلة أو ثالثـين يومـاً غيـر متـصلة خـالل                    انقطاع -١١٠٩
خيـار جهـة اإلدارة فـي إعادتـه         . قرينة على اعتباره مقدماً اسـتقالة     . إذنراً دون   إثنى عشر شه  

 .أو اعتباره مستقيالً

. مقـررة لـصالح اإلدارة ولـيس الموظـف        . القرينة القانونية على االستقالة الـضمنية للموظـف        -
 .أثره عدم جواز تمسكها بها من بعد. تغاضيها عن استعمالها

  )٩٩٧مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ٢٩/٣/١٩٩٢جلسة مدني  ٨/١٩٩٢الطعن (
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قرينـة علـى االسـتقالة      . انقطاع الموظف عن العمل مـدة تزيـد علـى خمـسة عـشر يومـاً                -١١١٠
انتفاؤهـا بثبـوت وجـود سـبب آخـر          .  من نظام الخدمـة المدنيـة      ٨١م  . أساس ذلك . الضمنية
  .لالنقطاع

 . ١٩٧٣ لسنة ٢ظفين رقم تعميم ديوان المو. هإجراءات. التصريح باإلجازات الطبية -

ثبـوت إبالغهـا عـن مرضـها منـذ      . إنهاء خدمة الطاعنة النقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً         -
. اسـتنزال هـذه المـدة مـن فتـرة االنقطـاع           . بداية االنقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع      

صـدور قـرار    :  ذلـك  ىمـؤد . عدم بلوغ المدة الباقية الحد الالزم العتبارها قرينة على االستقالة         
مسئولية الجهـة اإلداريـة عـن خطئهـا الـذي ترتـب عليـه               : أثره. إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون   

 .ضرر مادي وأدبي يوجب التعويض

ة وثالثـين يومـاً غيـر       انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن مـدة خمـسة عـشر يومـاً متـصل                -١١١١
لجهـة اإلدارة وفقـاً لمـا تـراه     . يةقرينة على االسـتقالة الـضمن     . ثنى عشر شهراً  متصلة خالل إ  

الخيـار بـين قبـول االسـتقالة        . محققاً للصالح العام وبناء على ما يبديه الموظـف مـن أعـذار            
 .وإنهاء خدمته أو تقر ما قدمه من أعذار وتعيده إلى عمله

  )٣٢٤مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١١/٤/٢٠٠٥جلسة إداري  ٧٠٢/٢٠٠٤الطعن  (

موظف عن عمله بغير إذن وبلـوغ االنقطـاع أحـد الحـدين اللـذين نـصت عليهمـا                   انقطاع ال  -١١١٢
: أثـره .  من نظام الخدمة المدنية وقبـول جهـة اإلدارة عـذره وإعادتـه إلـى عملـه                 ٨١المادة  

حرمانه من أية مرتبات أو بدالت أو ميزات وظيفيـة أخـرى ومنهـا العـالوة الدوريـة خـالل                    
ال تـدخل فـي حـساب المـدة التـي يـستحق الموظـف               . اعمدة االنقط . مدة انقطاعه عن العمل   
 .مثال. عنها العالوة الدورية

  )٥٦ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٠/٢٠٠٨جلسة  إداري ١٦٢/٢٠٠٦ نالطع(

سحب قرار إنهاء خدمة الموظف لالنقطاع وإن كـان يترتـب عليـه اعتبـار العالقـة الوظيفيـة                    -١١١٣
 ال يترتب عليه أحقية الموظف فـي تقاضـي راتبـه عـن فتـرة          قائمة ومدة الخدمة متصلة إال انه     

انقطاعه عن العمل كأثر من آثار القرار الـساحب إال أن يكـون ذلـك تعويـضاً وفقـاً للقواعـد                     
أن المرتـب   : علـة ذلـك   . المقررة في مسئولية اإلدارة عن قراراتها اإلدارية المخالفـة للقـانون          

  .هو مقابل أداء العمل
  )٤٩٣ المستحدث اإلصدار السادس ص ٥/٥/٢٠٠٩جلسة داري  إ٢٦٧/٢٠٠٦ نالطع(
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ختيـاره  بإرادتـه وا إال مجـرد رغبـة مـن الموظـف فـي تـرك وظيفتـه         ليس  طلب االستقالة  -١١١٤
ـ . هي حق مباح له مقيد باعتبارات تتعلق بالمـصلحة العامـة          و وبصفة نهائية  المـشرع فـي     قوفَّ

  .مرفق العامتنظيمه بين حق الموظف في ترك العمل وبين حسن تسيير ال
 وجوب استمرار الموظف الذي أبدى رغبته في تـرك العمـل نهائيـاً باالسـتقالة فـي أداء عملـه                 -

يجب علـى تلـك الجهـة بحـث أمـر االسـتقالة خـالل               . ولهابأن تخطره الجهة اإلدارية بق    إلى  
ـ . ثالثين يوماً من تاريخ تقديمها وإال اعتبرت مقبولة بقوة القـانون           ع الموظـف عـن عملـه       اانقط

 مـن   ٨١بعد تقديم االستقالة مباشرة وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنـصوص عليهمـا فـي المـادة                 
نهـاء خدمـة    ال يـستتبع ذلـك إ     .  بحكـم القـانون     مـستقيالً  اعتباره. الخدمة المدنية نظام  مرسوم  

  .١٩٨١ لسنة ٣ الخدمة المدنية رقم الموظف تلقائياً وفقاً لقرار مجلس
  )٢٥٦ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٣١/٣/٢٠١٠ جلسة إداري ١٧٩/٢٠٠٧ نالطع(
  

  -: حماية الموظف العام-

مـسئولية رئـيس التحريـر أو كاتـب     . الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام متضمنا قـذفاً        -١١١٥
المقال ال تنتفي إال بإثبات حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التـي يـسندها إلـى الموظـف العـام                    

سباب معقولة بعد البحث والتحري وبإتجاهـه إلـى حمايـة المـصلحة العامـة        وقيام اعتقاده على أ   
 ..ملتزما حدودها

  )٩٩٨مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ٢٩/١٢/١٩٩٤جلسة تجاري  ٢٩/١٩٩٤الطعن (

عدم التـزام الكاتـب أو الناشـر بإثبـات صـحة      .  أعمال أحد الموظفين بما يعد قذفاً  فينشر طعن    -١١١٦
 أسـندها وأن   التـي كفاية إثبات حسن نيته باعتقـاده صـحة الوقـائع           . ولية عنه الواقعة لدرء المسئ  

 مجـرد حمايـة     إلـى  وباتجاهـه    ييقوم هذا االعتقاد على أسباب معقولة بعـد التثبـت والتحـر           
 .وجوب أن يقتصر ما صدر منه على حماية هذه المصلحة. المصلحة العامة

ال يجـوز أن    . االسـتثناء قيـد   . ي دسـتور  أصـل .  بما فيها حـق النقـد      يحرية الفكر وإبداء الرأ    -
. الزمـه . اقتـصار أثـره علـى الحـدود الـواردة بـه           . يمحو األصل أو يجور عليه أو يعطلـه       

مخالفـة  . مخالفـة ذلـك   . يـه  لحق النقد تقتضى قدراً من التجاوز يتعين التـسامح ف          ةالطبيعة البناء 
 .للقانون

  )٤٥٧ ص ٢ ج ٣٥القانون س  مجلة القضاء و١١/٦/٢٠٠٧جلسة  مدني ٥٧٢/٢٠٠٦ نالطع(
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  -: العام التحقيق مع الموظف-

ال تلتزم بـه اإلدارة وال تـسأل عمـا يلحـق الموظـف              . إنهاء التحقيق اإلداري خالل أجل محدد      -١١١٧
 .من ضرر نتيجة إلجراءات التحقيق

  )٣١٩مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٧/٣/٢٠٠٦جلسة إداري  ٩٥١/٢٠٠٤الطعن (

وجـوب أن تتـوافر فيـه       . تجريه جهة اإلدارة مع الموظـف فـي مجـال التأديـب           التحقيق الذي    -١١١٨
يبطـل القـرارات التأديبيـة      . مخالفـة ذلـك   . كافة المقومات األساسية للتحقيق القـانوني الـسليم       

 .الصادرة بناء عليه

  )٣١٩مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٨/٤/٢٠٠٢جلسة إداري  ٦٢٣/٢٠٠١الطعن (

الوظـائف القياديـة والعامـة إلـى التحقيـق ال يكـون إال بقـرار مـن الـوزير          إحالة شـاغلي    -١١١٩
  . عدم جوازه إال بتفويض صريح منه. اضطالع غيره بهذا االختصاص. المختص

نائبـه فـي اختـصاص إحالـة المـوظفين           مستـشفى أو  الخلو األوراق مما يفيد تفـويض مـدير          -
ـ . أثـره . شاغلي مجموعة الوظائف العامـة إلـى التحقيـق         الن القـرار لعـدم االختـصاص       بط

 .مثال. وبطالن اإلجراءات التي صدرت بناء عليه بما فيه قرار المجازاة

  )٣٢٠مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٩/٤/٢٠٠٢جلسة إداري  ٢٣٨/٢٠٠١الطعن (

. إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيـق اليكـون إال بقـرار مـن الـوزير                  -١١٢٠
 جواز ممارسة وكيل الوزارة أو الوكيـل المـساعد هـذا االختـصاص إال بـصدور قـرار                   عدم

 .كتابي صريح من الوزير وفى الحدود التي يقررها وفقاً لصالح العمل

  )٣٠ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٨/١/٢٠٠٨جلسة  إداري ٢٣٨/٢٠٠٦ نالطع(

ـ                -١١٢١ ض االختـصاصات ومنهـا     إصدار رئيس مجلس األمة قـراراً فـي شـأن التفـويض فـي بع
تفويض أمين عام المجلس في إحالة شاغلي مجموعة الوظـائف العامـة عـدا شـاغلي درجتـي                  

استناد الحكم المطعون فيه في قـضائه إلـي هـذا القـرار وانتهـاؤه إلـي              . إلي التحقيق ) ب(،  )أ(
صحة قرار األمين العام بإحالـة المـستأنف ضـده للتحقيـق باعتبـاره مـن شـاغلي الدرجـة                    

المخالفـة فيـه للقـانون أو    . ادسة ومجموعة الوظائف العامة وصدوره مـن سـلطة مختـصة      الس
 .الثابت في األوراق

  )٢١٣ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٤/٣/٢٠٠٨جلسة  إداري ٦٣/٢٠٠٦ نالطع(



  اإلداري

- ٣٣١ -  

إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القياديـة والعامـة إلـى التحقيـق يكـون بقـرار                   -١١٢٢
للوزير أن يعهد بـبعض اختـصاصاته المخولـة لـه بمقتـضى القـوانين               . لمختصمن الوزير ا  

يجـوز للجهـة التـي      . واللوائح إلى المحافظين وإلى وكيل الوزارة أو وكيـل الـوزارة المـساعد            
فُوض إليها االختصاص تفويض الجهة األدنـى منهـا فـي مباشـرته بـإذن مـن الجهـة التـي                     

  . ويض في الحدود التي يقررها الوزير المختصأن يكون التف: شرط ذلك. فوضتها في ذلك
وجـوب أن يكـون صـريحاً وأن يتقيـد بالحـدود            . سـلطة اسـتثنائية   :  االختصاص التفويض في  -

خطـأ فـي تطبيـق القـانون        . مخالفة الحكم المطعون فيه النظر المتقـدم      . مؤدى ذلك . الصادر بها 
 .مثال. يعيبه

  )١٣٤ ص ٣ ج ٣٦ القضاء والقانون س  مجلة٤/١١/٢٠٠٨جلسة  إداري ١٣٠٣/٢٠٠٥ نالطع(

مكفـول للموظـف حرصـاً علـى المـصلحة          . حق الشكوى واإلبالغ عن المخالفـات التأديبيـة        -١١٢٣
أن يكون المبلغ على يقـين بـصحة مـا يبلـغ عنـه فـي شـكواه وال يلقـى               . شرط ذلك . العامة

  . باالتهامات في أقوال مرسلة ال دليل على صحتها
حـق  . ؤال المشكو في حقـه والتقـصي الموضـوعي المحايـد          التحقيق في الشكوى عن طريق س      -

. عدم إلزام القانون لها بإتباع إجـراءات محـددة أو شـكالً معينـاً فـي التحقيـق                 . للجهة اإلدارية 
  .أن تتوافر فيه المقومات األساسية للتحقيق اإلداري. شرط ذلك

ـ              - ية بحفظهـا بعـد أن      انتهاء الجهة اإلدارية إلى عدم صحة الوقـائع الـواردة بالـشكوى والتوص
حـق لهـا فـي تحريـك إجـراءات          . باشرت اإلجراءات الواجب إتباعها قانوناً للتحقق من صحتها       

 .المساءلة التأديبية للموظفين باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق العام

  )١٦٣ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٨/٦/٢٠١١جلسة  إداري ٤٢٣/٢٠١٠ نالطع(
  

  -:ذنب إداري -

 دون قبـول اسـتقالته أو إعمـال قرينـة قبولهـا             حـائالً  مانعـاً يعد  . إحالة الموظف إلى التحقيق    -١١٢٤
ارتباط ذلك بالنظام التـأديبي ومـا يقـوم عليـه           . علة ذلك . حكما لفوات الميعاد العتبارها مقبولة    

  . الموظف من المساءلة التأديبية عما اقترفه من ذنب إداريإفالتمن ردع ولعدم 
  )٥٥٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/١٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٨٥٣/٢٠٠٣، ٨٥٠ انالطعن(

 . ماهيته. السبب في القرار التأديبي بوجه عام -١١٢٥

شـرط  . لجهة المختصة بالتأديب سلطة تقدير خطورة الـذنب اإلداري ومـا يناسـبه مـن جـزاء                ل -
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  . ذلك
صـحة تكييفهـا القـانوني      للقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقـائع التـي بنـي عليهـا و               -

. موضـوعي . اسـتخالص ذلـك   . ومالءمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حـق الموظـف          
  .مثال

  )٥٥٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/١٢/٢٠٠١جلسة إداري  ٥٢٧/٢٠٠٥الطعن (
  

  -: العام الوقف االحتياطي للموظف-

 وضـع المـشرع تنظيمـاً للوقـف االحتيـاطي           .ماهيته وأثـره  . الوقف االحتياطي للموظف العام    -١١٢٦
للموظف العام في قانون الخدمـة المدنيـة ومرسـوم نظـام الخدمـة المدنيـة ووضـعه نظامـاً                    

خلـو القـرار   . لتأديب طلبة الجامعة بالئحة قواعـد الـسلوك الطالبـي بقـرار لـوزير التربيـة               
 االحتيـاطي   مـؤداه عـدم سـريان الوقـوف       . األخير من الوقـف االحتيـاطي لطلبـة الجامعـة         

هو وجـوب التفـسير الـضيق لنـصوص األحكـام           . علة ذلك . للموظف العام على طلبة الجامعة    
 .التأديبية وامتناع القياس عليها

تطبيق اإلدارة للوقف االحتياطي الخاص بالموظفين العموميين علـى طلبـة الجامعـة رغـم عـدم                 -
 . استعمال السلطةتعسف وانحراف في. النص عليه في الئحة قواعد السلوك الطالبي

  )٨٦٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢/٧/١٩٨٦جلسة  تجاري ٢٤٩/١٩٨٥، ٢٤٤ نانالطع(

أحكـام هـذا الوقـف ال     . طبيعتـه والغـرض منـه     . الوقف االحتياطي في مجال الوظيفة العامـة       -١١٢٧
 .علة ذلك. يجوز تطبيقها في مجال تأديب الطلبة

 تفـسيرها تفـسيراً ضـيقاً وال يـصح القيـاس            النصوص التي تتضمن جزاءات تأديبيـة وجـوب        -
 .عليها

  )٨٦٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢/٧/١٩٨٦جلسة  تجاري ٢٤٩/١٩٨٥، ٢٤٤ نانالطع(
  

  -: تأديب الموظف العام-

عـدم المغـاالة   . شـرطه . جهة التأديب لها سلطة تقدير الذنب التأديبي ومـا يناسـبه مـن جـزاء      -١١٢٨
 .ية إلى عدم المشروعيةالتي تخرجه من نطاق المشروع

  )٨٦٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٥/٢/١٩٨٩جلسة  تجاري ٢٠٧/١٩٨٨ نالطع(
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 .مناط مشروعيتها. تقدير خطورة الذنب اإلداري من سلطة السلطات التأديبية -١١٢٩

  )٨٦٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٣/٣/١٩٨٩جلسة  تجاري ٢٤٠/١٩٨٨ نالطع(

من سـلطة جهـة اإلدارة ال رقابـة للقـضاء عليهـا إال إذا اتـسم                 . نب اإلداري تقدير العقوبة للذ   -١١٣٠
 .بعدم المالءمة الظاهرة أو سوء استعمال الحق

  )٨٦٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢/٤/١٩٨٩جلسة  تجاري ٢٧٩/١٩٨٨ نالطع(

. ر اإلحالـة  يمتنع علـى جهـة اإلدارة سـحب قـرا         . أثره. اتصال لجنة التأديب بالدعوى التأديبية     -١١٣١
 .علة ذلك

  )٨٦٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١/٥/١٩٨٩جلسة  تجاري ٢٨٢/١٩٨٨ نالطع(

مناطهـا ونطاقهـا ومـدى      . سلطة جهة التأديب في تقدير الذنب اإلداري والجـزاء المناسـب لـه             -١١٣٢
 .خضوعها لرقابة القضاء

  )٨٦٨ثالث ص  مج القسم الثاني المجلد ال٥/٢/١٩٩٠جلسة  تجاري ٢٩٢/١٩٨٩ نالطع(

مخالفـة  . مخالفـة هـذا الحظـر     . حظر قيام الموظف بعمل للغير بمرتب أو بمكافـأة أو بـدونهما            -١١٣٣
تأديبية تستوجب المساءلة دون بطالن هذا العمل أو حرمان الموظـف مـن حقـه مـن أجـر أو                    

 .مكافأة لدى الغير

  )٩٩٦  مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٤/٣/١٩٩٣جلسة  تجاري ١٧٩/١٩٩٢ نالطع(

قيام الموظف بأعمال للغير بمرتب أو مكافأة ولو في غيـر أوقـات العمـل الرسـمية بـدون إذن                     -١١٣٤
تعرضه للجـزاء التـأديبي وال يترتـب عليهـا بطـالن            . أثرها. مخالفه إدارية . كتابي من الوزير  

 .العمل أو حرمانه من أجره عليه

  )٥٩٣بع المجلد السادس ص  مج القسم الرا١٩/١١/٢٠٠١جلسة  إداري ٥١/٢٠٠١، ٤٦ نانالطع(
  )٣٢٥ ص ٢ ج ٣٦مجلة القضاء والقانون  س ٢/٤/٢٠٠٨جلسة  مدني ٢٦٧/٢٠٠٧، ٢٥٩ نانالطعو(

واقــع لمحكمــة . اســتخالص ثبــوت الــذنب اإلداري الموجــب لمــسئولية الموظــف التأديبيــة -١١٣٥
 .مثال الستخالص سائغ. شرطه. الموضوع

  )٣٢٠مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٣١/٥/٢٠٠٤جلسة إداري  ٤٧٦/٢٠٠٣، ٤٢٧ن ناالطع(

أن واجبـات وظيفتـه القيـام بأعمـال الخفـارة فـي             . مـؤداه . "مـسجل أول  "توصيف الطبيب    -١١٣٦
  . تخصصه

عـدم تواجـد الطبيـب بمقـر المستـشفى طـوال فتـرة              . ماهيتها والغاية منهـا   . الخفارةأعمال   -
  . ة في غير أوقات الدوام الرسميالتأثير سلباً على العناية والرعاية الطبي. أثره. الخفارة
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موجـب  . عـدم التزامـه بـذلك     . فتـرة تكليفـه بالخفـارة      يف الطبيب بالمبيت بالمستشفى خالل    تكل -
 .ال عيب. التزام الحكم ذلك. لمجازاته

  )٣٢٠مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ٤٠٦/٢٠٠٤الطعن (

  .موظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً القرار التأديبي هو إخالل السبب -١١٣٧
للقـضاء اإلداري رقابـة سـبب القـرار التـأديبي           . القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يبرره        -

 .مثال لقرار تأديبي قائم علي سببه المبرر واقعاً وقانوناً .في شقيه الواقعي والقانوني

  )٢١٣ ص ١ ج ٣٦نون  س مجلة القضاء والقا٤/٣/٢٠٠٨جلسة  إداري ٦٣/٢٠٠٦ نالطع(

ضـمان انتظـام المرافـق العامـة دون مغـاالة فـي             : هـدفها . المشرع في مجال تأديب العاملين     -١١٣٨
  .القسوة على الموظف بما يخرج الجزاء من نطاق المشروعية على عدم المشروعية

  )٤٩٧ المستحدث اإلصدار السادس ص ٢٩/١٢/٢٠٠٩جلسة  إداري ٣٠٩/٢٠٠٧ نالطع(

صـل فيـه اقتـصار اختـصاص المحكمـة علـى بحـث مـشروعية القـرار                  األ. قضاء اإللغاء  -١١٣٩
ال تملـك فـي هـذه الحالـة اسـتبداله      . وإذا ثبت عدم مشروعيته حكمـت بإلغائـه   . المطعون فيه 

  .علة ذلك. بقرار آخر يحقق نفس هدفه ويتالفى ما أدى إلى عدم مشروعيته
ار الجـزاء ممـا يـستنهض       استخالص التناسب بين المخالفة والجزاء عند رقابـة مـشروعية قـر            -

: أثـره . قضاء المحكمة بإلغـاء القـرار لعـدم قيامـه علـى كامـل سـببه               . والية قضاء اإللغاء  
 .استدراج الجهة اإلدارية سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء المناسب

ضـمان انتظـام المرافـق      : هـدفها . األوضاع التي نظمها المشرع في مجـال تأديـب العـاملين           -
الة في القسوة على الموظف بما يخـرج الجـزاء مـن نطـاق المـشروعية علـى                  العامة دون مغا  
  .عدم المشروعية

  )٤٩٧ المستحدث اإلصدار السادس ص ٢٩/١٢/٢٠٠٩جلسة  إداري ٣٠٩/٢٠٠٧ نالطع(

اخـتالف  : علـة ذلـك  . ال يجوز رد الفعـل فيـه إلـى نظـام التجـريم الجنـائي        . مجال التأديب  -١١٤٠
 .ريمة الجنائية وتباين الغاية من الجزاء في كل منهماواستقالل الجريمة اإلدارية عن الج

  )٥٠٣ المستحدث اإلصدار السادس ص ٩/٢/٢٠١٠جلسة  إداري ٤٢٣/٢٠٠٧ نالطع(

وجوب محافظة الموظف على كرامة الوظيفة وسلوكه فـي تـصرفاته مـسلكاً يتفـق واالحتـرام                  -١١٤١
  .الواجب لها

سـعاً لتوقيـع الجـزاء اإلداري واختيـار         المخالفات التأديبية تترك للـسلطة المختـصة مجـاالً وا          -
صـدور حكـم جنـائي      . العقوبة المناسبة للفعل وفقاً لما يقتضيه حسن سير العمل بـالمرافق العـام            
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  .ال يفيد ممارستها لهذه السلطة. في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة
  )٥٠٣ المستحدث اإلصدار السادس ص ٩/٢/٢٠١٠جلسة  إداري ٤٢٣/٢٠٠٧ نالطع(
  

  -: النظرلفت -

  .بفحواه ومرماه وليس بصيغة التصرف ومبناه. العبرة فيه. تكييف عمل اإلدارة -١١٤٢
لفت النظر ليست من العقوبات التأديبيـة التـي حـرص المـشرع علـى تحديـدها علـى سـبيل                      -

 مـن   ٦٠،   بـشأن الخدمـة المدنيـة      ١٩٧٩ لـسنة    ١٥ من المرسوم بـق      ٢٨الحصر في المادتين    
  .٤/٤/١٩٧٩المدنية الصادر في المرسوم في شأن نظام الخدمة 

هـي تلـك التـي يرمـي بهـا الـرئيس اإلداري إلـى وصـم سـلوك                  . ماهيتها. العقوبة التأديبية  -
أن توجيـه الـرئيس اإلداري إجـراء لفـت النظـر إلـى الموظـف                . الزم ذلك . الموظف بالخطأ 

س يتضمن تعييباً لمسلكه ووصمه بالخطأ ما لم تفصح ظروف الحـال عـن اتجـاه مقـصد الـرئي                  
  .اإلداري إلى توقيع الجزاء

ابتغاء اإلدارة بالقرار المطعون فيه دمغ تصرف الطاعنة ورغبتها في إنـزال العقـاب بهـا عمـا                   -
قـرار إداري تـضمن عقوبـة تأديبيـة وإن          . أسند إليها من مخالفـات ُأجـرى التحقيـق بـشأنها          

انتهـاء  . ألبستها اإلدارة مسمى آخر خالف تلـك التـي حـددها المـشرع علـى سـبيل الحـصر            
خطـأ فـي    . الحكم إلى عدم اعتبار هذا القرار قراراً إدارياً وعدم قبـول الـدعوى بطلـب إلغائـه                

 . جزئياً تمييزهيوجبتطبيق القانون 

  )٨ القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٨/٤/٢٠٠٣جلسة  إداري ٣٤٧/٢٠٠٢الطعن (
  

  -: انتهاء خدمة الموظف-

  -:نالعامة وإدارة الفتوى والتشريع من غير الكويتيي انتهاء خدمة القضاة وأعضاء النيابة -

القواعد التي تنظم أوضاع القـضاء وأعـضاء النيابـة العامـة وإدارة الفتـوى والتـشريع غيـر                    -١١٤٣
 . وكيفية انتهاء خدمتهم١٤/١٩٧٧ وفقاً للمرسوم بقانون رقم نالكويتيي

  )٦٧٥ألول المجلد الثاني ص  مج القسم ا٢٩/٤/١٩٨١جلسة  تجاري ٢١/١٩٨٠، ١٢٠/١٩٧٩، ١١٩ ونالطع(
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  -: اإلحالة للتقاعد-

مفوض في وضع قواعد وأحكام التعيـين بـصفة مؤقتـة بطريـق التعاقـد               . مجلس الخدمة المدنية   -١١٤٤
وإفراغها في صيغ يتعين على الجهات الحكوميـة الخاضـعة ألحكـام قـانون الخدمـة المدنيـة                  

  .التزامها والتقيد بها
م الوظيفة العامـة الـذي يخـضع لـه الموظـف فـي عالقتـه                من نظا . تحديد سن انتهاء الخدمة    -

بجهة عمله وتحدد نظـم التوظـف هـذه الـسن وفقـاً للـصالح العـام الـذي يقتـضي بعـض                       
  .االستثناءات في تحديده وفقاً لحاجة العمل ودواعيه

األصل انتهاء خدمتهم ببلـوغهم سـن الـستين وفقـاً لقـانون الخدمـة               . الموظفون غير الكويتيين   -
 للقواعـد واألحكـام التـي       طبقـاً والذي أجاز مد خدمتهم إلـى سـن الخامـسة والـستين             المدنية  

أنـه ببلـوغ الموظـف سـن الـستين تنتهـي خدمتـه              . مؤدى ذلك . يضعها مجلس الخدمة المدنية   
وال تـستمر   . وتنفصم عالقة العمل القائمة بينه وبين جهـة عملـه بموجـب حكـم قـانوني آمـر                 

تهاء الخدمة بعد الـستين حتـى الخامـسة والـستين فـال يتـصور               العالقة قائمة إال بتحريك سن ان     
  .ازماًجتعين أن يكون مد الخدمة صريحاً ومد خدمة الموظف لسكوت مفترض بل ي

مفـاده علـم الموظـف علمـاً مفترضـاً بانتهـاء            . عدم صدور قرار بالموافقة على مـد الخدمـة         -
وال يحـتج بوجـوب إخطـاره       . ونيـة خدمته بقوة القانون ومن ثم انتهاء عقده لبلوغـه الـسن القان           

 ..أو إنذاره بإنهاء العقد

  )٣٢٧مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١٩/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ٢٢/٢٠٠٢الطعن (

لـيس مـن شـأنه      . انفصام الرابطة الوظيفية بين المستأنف وبين المؤسسة بإحالتـه إلـى التقاعـد             -١١٤٥
 .علة ذلك. أن ينهى النزاع المرفوع منه

  )٣٢٧مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٧/٣/٢٠٠٦جلسة إداري  ٩٥١/٢٠٠٤ الطعن(

للجهة اإلدارية إحالة الموظف إلى التقاعد متى كان مـستحقاً لمعـاش تقاعـدي فيمـا لـو انتهـت                -١١٤٦
أن يكـون الباعـث علـى القـرار ابتغـاء      : شـرط ذلـك   . خدمته باالستقالة وقت هـذه اإلحالـة      

وهـى ركـن مـن أركـان        . ب يبررها فـي الواقـع والقـانون       مصلحة عامة وأن تقوم على سب     
 .مؤدى ذلك. انعقاده

  )١٤٨ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٥/٢٠١٠جلسة  إداري ٣٩/٢٠٠٩ نالطع(
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  -: االستقالة-

 .متى تتحقق. استقالة الموظف الضمنية -١١٤٧

لموظـف الـضمنية    ركن السبب في قرار إنهاء الخدمة في حالة االسـتقالة الـضمنية هـو إرادة ا                -
 .انعدام القرار اإلداري بإنهاء الخدمة. بثبوت انتفاء هذه اإلرادة أثره

  )٦٧٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص ٢٦/١٢/١٩٨٤جلسة  تجاري ١٦٧/١٩٨٤ نالطع(

خدمة الموظف ال تنتهـي فـي حالـة هـذه االسـتقالة تلقائيـاً          . ماهيتها. استقالة الموظف الضمنية   -١١٤٨
. ل هي رخصة لإلدارة إن شاءت اعتبرتـه مـستقيالً وإن شـاءت أعادتـه لعملـه                وبقوة القانون ب  

 .علة ذلك. إذا تنازلت عن اعتباره مستقيالً فال يجوز لها العدول عن هذا التنازل

  )٨٦٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢١/٥/١٩٨٦جلسة  تجاري ٢١٣/١٩٨٥ نالطع(

. ليست مقررة لـصالحه بـل هـي رخـصة لـإلدارة           . امالقرينة القانونية على استقالة الموظف الع      -١١٤٩
. لها استعمالها واعتباره مستقيالً من تاريخ انقطاعه ولهـا التغاضـي عنـه وإعادتـه إلـى عملـه         

 .إعادتها إياه على عمله فال يجوز لها التمسك بما أسقطت حقها فيه

  )٨٦٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٩/٦/١٩٨٧جلسة  إداري ١٦/١٩٨٧ نالطع(

تقـديمها فـي االسـتئناف    . إدعاء اإلدارة أمام أول درجة أن التفـويض بقـول االسـتقالة شـفهي             -١١٥٠
تفويضاً ال يحمل تاريخاً يستدل منه علـى كـون التفـويض سـابق فـي تاريخـه علـى قبـول                      

أن إغفـال  . علـة ذلـك  . ال يعيبـه . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هـذا المـستند    . االستقالة
 .ال يعيب الحكم. اع غير جوهريالرد على دف

  )٨٦٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ١٦/٤/١٩٨٩جلسة  تجاري ٢١٣/١٩٨٨ نالطع(

ممن يصدر إذا كان الموظف مـن شـاغلي مجموعـة الوظـائف القياديـة               :  قرار قبول االستقالة   -١١٥١
جـوب  و.  ق الخدمـة المدنيـة وتفـسيرها التـشريعي         ٦/٢وممن بالنسبة لغيرها من الوظائف م       

صدور قرار االسـتقالة مـن الـشخص العـام المحـدد بـالنص أو ممـن فوضـه فـي حـدود                    
 .التفويض

لـزوم بقـاء    . مـؤدى ذلـك   . طلب االستقالة هو ركن السبب في القـرار اإلداري الـصادر بهـا             -
 .الطلب قائماً حتى صدور هذا القرار

  )٨٦٧الث ص  مج القسم الثاني المجلد الث١٦/٤/١٩٨٩جلسة  تجاري ٢١٣/١٩٨٨ نالطع(



  اإلداري

- ٣٣٨ -  

استقالة الموظف المحال إلى التحقيق أو الموقوف عـن العمـل أو المتخـذ ضـده أيـة إجـراءات               -١١٥٢
انتهـاء تلـك اإلجـراءات إلـى عـدم مـسئوليته أو مجازاتـه               . عدم جواز قبولها  . تأديبية أخرى 

وجوب استمرار الموظـف فـي أداء عملـه حتـى إبالغـه       . بغير عقوبة الفصل يجوز معه قبولها     
تقالته أو انقضاء الميعـاد المحـدد العتبارهـا مقبولـة ويـستحق مرتبـه حتـى تـاريخ                   قبول اس 

 .إبالغه أو انقضاء المدة سالفة الذكر

ذهاب الحكم إلى زوال صفة المطعون ضده كموظف عام منـذ تـاريخ تقديمـه السـتقالته ولـيس                    -
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. من تاريخ القرار الصادر بقبولها

  )٣٢٧مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٣١/٥/٢٠٠٤جلسة إداري  ٤٧٦/٢٠٠٣، ٤٢٧ن ناطعال(

ال ينـتج بذاتـه     .  لألصول العامة للوظيفـة والنظـام القـانوني لهـا          طبقاًطلب الموظف االستقالة     -١١٥٣
توقف ذلك على القـرار الـصادر مـن الجهـة اإلداريـة             . أثره القانوني في فصم رابطة التوظيف     

وجـوب  . مـؤدى ذلـك   . صراحة أو انقضاء المدة التـي تعتبـر بعـدها مقبولـة حكمـاً             بقبولها  
 .استمرار هذا الموظف في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته

 دون قبـول اسـتقالته أو إعمـال قرينـة قبولهـا             حـائالً  مانعـاً يعد  . إحالة الموظف إلى التحقيق    -
تبـاط ذلـك بالنظـام التـأديبي ومـا يقـوم            ار. علة ذلـك  . حكما لفوات الميعاد والعتبارها مقبولة    

 . الموظف من المساءلة التأديبية عما اقترفه من ذنب إداريإفالتعليه من ردع ولعدم 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلـى زوال صـفة المطعـون ضـده كموظـف مـن تـاريخ تقديمـه                      -
 .جب تمييزهخطأ في تطبيق القانون يو. الستقالته وليس من تاريخ القرار الصادر بقبولها

  )٣٢٧مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٠/١٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٨٥٣/٢٠٠٣، ٨٥٠ن ناالطع(

ة وثالثـين يومـاً غيـر       انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن مـدة خمـسة عـشر يومـاً متـصل                -١١٥٤
لجهـة اإلدارة وفقـاً لمـا تـراه     . قرينة على االسـتقالة الـضمنية     . ثنى عشر شهراً  متصلة خالل إ  

الخيـار بـين قبـول االسـتقالة        . حققاً للصالح العام وبناء على ما يبديه الموظـف مـن أعـذار            م
 .وإنهاء خدمته أو تقر ما قدمه من أعذار وتعيده إلى عمله

  )٣٢٤مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١١/٤/٢٠٠٥جلسة إداري  ٧٠٢/٢٠٠٤الطعن (

ـ      ليس  طلب االستقالة  -١١٥٥ ختيـاره  بإرادتـه وا ي تـرك وظيفتـه   إال مجـرد رغبـة مـن الموظـف ف
ـ . هي حق مباح له مقيد باعتبارات تتعلق بالمـصلحة العامـة          و وبصفة نهائية  المـشرع فـي     قوفَّ

  .تنظيمه بين حق الموظف في ترك العمل وبين حسن تسيير المرفق العام
 وجوب استمرار الموظف الذي أبدى رغبته في تـرك العمـل نهائيـاً باالسـتقالة فـي أداء عملـه                 -

يجب علـى تلـك الجهـة بحـث أمـر االسـتقالة خـالل               . ولهابأن تخطره الجهة اإلدارية بق    إلى  
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ـ . ثالثين يوماً من تاريخ تقديمها وإال اعتبرت مقبولة بقوة القـانون           ع الموظـف عـن عملـه       اانقط
 مـن   ٨١بعد تقديم االستقالة مباشرة وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنـصوص عليهمـا فـي المـادة                 

نهـاء خدمـة    ال يـستتبع ذلـك إ     .  بحكـم القـانون     مـستقيالً  اعتباره. الخدمة المدنية نظام  مرسوم  
  .١٩٨١ لسنة ٣ الخدمة المدنية رقم الموظف تلقائياً وفقاً لقرار مجلس

  )٢٥٦ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٣١/٣/٢٠١٠جلسة  إداري ١٧٩/٢٠٠٧ نالطع(
  

  -: اإلقالة-

اعتبـار الرابطـة    : مقتـضاه . ده واعتباره كـأن لـم يكـن       سحب القرار بإنهاء خدمة المطعون ض      -١١٥٦
اسـتحقاقه  : مـؤداه . علـة ذلـك   . الوظيفية قائمة بكافة آثارها عدا حـق الموظـف فـي الراتـب            

 .مثال بشأن سحب البلدية للقرار بإنهاء الخدمة. الترقية

  )٣٢٨ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٢٩/١١/٢٠٠٤جلسة إداري  ٣٤/٢٠٠٤، ٣٠ن ناالطع(
  )١٠٧ ص ٢ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ٥/٥/٢٠٠٩جلسة إداري  ٢٦٧/٢٠٠٦ن عالطو(
  

  -: بقوة القانون-

هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو ال يتفـق مـن أعمـال الوظيفـة مـع                  . المجلس الطبي العام   -١١٥٧
 .الحالة المرضية للموظف

  )٥٩٢مجلد السادس ص  مج القسم الرابع ال٤/٥/١٩٩٨جلسة  تجاري ٥١٧/١٩٩٧ نالطع(

خدمة الموظف تنتهي بقوة القانون متى حكم عليـه بعقوبـة مقيـدة للحريـة فـي جنايـة أو فـي                       -١١٥٨
 .جريمة مخلة بالشرف أو األمانة

  )٥٩٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢١/٦/١٩٩٩جلسة  إداري ٦١٥/١٩٩٧ نالطع(

لمحكمـة  . خـال بالـشرف أو األمانـة      المشرع لم يورد تحديداً أو حصراً لما يعتبر من الجـرائم م            -١١٥٩
الموضوع تقدير ذلك في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجـرم مـن األفعـال التـي ترجـع                    

 .إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع

  )٥٩٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢١/٦/١٩٩٩جلسة  إداري ٦١٥/١٩٩٧ نالطع(
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جنحة مخلة بالـشرف أو األمانـة الـذي يكـون سـبباً      اعتبار الحكم الجزائي الصادر في جناية أو      -١١٦٠
 مـن الئحـة مؤسـسة الخطـوط الجويـة       ٥٦/٨من أسباب إنهاء خدمة الموظف وفقاً لنص المادة         

 .شرطه أن يكون نهائياً. الكويتية

 إجـراءات باسـتنفاد طـرق الطعـن فيـه أو         ٢٠١اعتبار الحكم الجزائي نهائياً وفقاً لنص المـادة          -
 .بفوات مواعيدها

  )٢٤٥ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة  إداري ٨٧١/٢٠٠٥ نلطعا(

ـ    -١١٦١ يـة أو جنحـة مخلـة بالـشرف أو     ة بعقوبـة جنا الحكم على أحد موظفي الخطوط الجوية الكويتي
فقـدان  : علـة ذلـك   . وجـوب إنهـاء خدمتـه     .  العامة قط حقه في البقاء متقلداً الوظيفة     باألمانة يس 

ال يزايلـه مـادام شـاغالً      ورط حسن الـسمعة الـذي يجـب أن يتـصف بـه              الثقة فيه وانتفاء ش   
ال ينهـي رابطـة     . صدور حكم بوقف تنفيـذ العقوبـة أو االمتنـاع عـن النطـق بهـا               . وظيفته

مـادام أن تقـديرها قـد خـال مـن إسـاءة              األمر جوازياً للسلطة المختـصة       بقاء. الموظف حتماً 
 .مثال. استعمال السلطة واالنحراف بها

  )١١٢ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٤/٥/٢٠١٠جلسة  إداري ٨٧١/٢٠٠٥ نالطع(

 مـن الئحـة الخدمـة       ٤٤المـادة   . انتهاء خدمته من تاريخ وقفـه     : أثره. معاقبة الموظف بالفصل   -١١٦٢
 .بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

  )١١٢ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٤/٥/٢٠١٠جلسة  إداري ٨٧١/٢٠٠٥ نالطع(

  -:معادلة وظيفة الموظف العام -

 .وجوب رجوع القاضي إلى النص القانوني الذي يحكم النزاع في الدعوى -١١٦٣

عدم جواز األخذ بمـا يخالفهـا أو تقييـدها أو الزيـادة عليهـا               . النصوص القانونية واضحة الداللة    -
 .عدم استحداث حكم جديد مغاير لقصد الشارع. علة ذلك. أو الخروج على حكمها

تنظيم شئونهم الوظيفية مـن تعيـين وترقيـة وتحقيـق وتأديـب             . دارة العامة للتحقيقات  أعضاء اإل  -
اسـتحداث المـشرع فـي المـادة        . ٢٠٠٢ لـسنة    ٤ والمرسوم رقم    ٢٠٠١ لسنة   ٥٣بالقانون رقم   

الثانية من القانون األول مسميات جديدة لوظـائف هـذه اإلدارة علـى نحـو مغـاير لتلـك التـي                     
مقتـضاه  .  الـسابق ونقلهـم إلـى الوظـائف الجديـدة المعادلـة لهـا              وردت في نظامهم الوظيفي   

احتفاظهم بأقدميتهم في وظائفهم المنقولين لهـا وتقاضـيهم راتـب الوظيفـة المنقـولين إليهـا أو                  
 .الراتب األساسي الذي كان يتقاضاه أي منهم عند العمل بالقانون أيهما أكبر

إحالـة القـانون فيهـا إلـى قـرار يـصدر            . ديدةتحديد ضوابط إجراء التعادل والنقل للوظائف الج       -
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 .من وزير الداخلية

  )٢٠٩ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٦/٢٠١١جلسة  إداري ٢٢٦/٢٠٠٩ نالطع(

  -: الجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة-

لـيس مـن بينهـا أال يكـون     . شروط االنتخـاب لعـضوية مجلـس إدارة الـشركات المـساهمة       -١١٦٤
 ال  اإلدارة وعـضوية مجلـس      الوظيفـة أن الجمـع بـين      . مـؤدى ذلـك   . لمرشح موظفاً عامـاً   ا

  .ق الشركات التجارية١٥١، ١٤٠، ١٣٩المواد . يترتب عليه بطالن تلك العضوية
الحظر الوارد بقانون الخدمة المدنية بـالجمع بـين الوظيفـة وعـضوية مجلـس إدارة الـشركات                   -

 .مثال. علة ذلك. طالن تلك العضويةال يترتب على مخالفته ب. المساهمة

  )٣٢٤ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١٢/٢٠٠٧جلسة  تجاري ١٤٠٦/٢٠٠٥ نالطع(
  
  

  أنواع من الوظائف

  -: وظائف إشرافية-١

هـي سـلطة تقديريـة واسـعة فـي إجـراء        . سلطة جهة اإلدارة في شغل الوظـائف اإلشـرافية         -١١٦٥
أن يكـون هـذا     : شـرط ذلـك   . ليها وتعيين األجدر لـشغلها    االختيار والمفاضلة بين المتزاحمين ع    

  .االختيار قد روعي فيه االلتزام بالمعايير واألوضاع والشروط المقررة في هذا الشأن
الوظائف اإلشرافية التي تكفل بتنظيمها قرار مدير عـام الهيئـة العامـة للتعلـيم التطبيقـي رقـم                    -

 عنـصر األقدميـة لـيس مـن هـذه           ثبـوت أن  . إجراءات وشروط شـغلها   . ٢٠٠٣لسنة  ٢٢٠٠
أن مخالفة الحكم المطعون فيـه إجـراءات شـغل تلـك الوظـائف اإلشـرافية                : أثر ذلك . الشروط

  .بشأن شغل وظيفة أستاذ مساعد: مثال. يعيبه ويوجب تمييزه
  )٣٤ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٣/٤/٢٠١١جلسة  إداري ٢٤١/٢٠٠٨ نالطع(

عوى ذات طابع عيني تـستهدف مخاصـمة القـرار اإلداري فـي ذاتـه      دعوى اإللغاء باعتبارها د  -١١٦٦
عـدم وقوفهـا عنـد حـد        . توافر المصلحة الشخصية المباشـرة    . شرطها. تحقيقاً لمبدأ المشروعية  

اتـساع شـرط المـصلحة فيهـا لكـل مـن            . وجود حق أهدره القرار المطلوب إلغاءه أو مس به        
  .ء كانت مادية أو أدبيةيكون هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له سوا

دعوى اإللغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تـستهدف مخاصـمة القـرار اإلداري فـي ذاتـه                   -
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عـدم وقوفهـا عنـد حـد        . توافر المصلحة الشخصية المباشـرة    . شرطها. تحقيقاً لمبدأ المشروعية  
 مـن   اتـساع شـرط المـصلحة فيهـا لكـل         . وجود حق أهدره القرار المطلوب إلغاءه أو مس به        

  . يكون هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له سواء كانت مادية أو أدبية
صدور قرار بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قبل مضي عـشر سـنوات المتطلبـة بقـرار مجلـس                    -

أن . مـؤداه .  في شـأن شـروط شـغل الوظـائف اإلشـرافية         ٢٠٠٦ لسنة   ٢٥الخدمة المدنية رقم    
ال أثر الكتمال مـدة العـشر سـنوات بعـد صـدور القـرار               . القرار قد صدر على خالف القانون     

أن العبرة باألسباب القانونية والواقعية التي قـام عليهـا القـرار وقـت صـدوره                . علة ذلك . بمدة
  .وليس بما استجد من وقائع

عدم توافر شروط الترقية إلى ذات الوظيفة في حـق الطـاعن لعـدم اكتمـال المـدة أيـضاً فـي                       -
علـة  . أن له مصلحة في الطعن علـى شـغل المطعـون ضـده هـذه الوظيفـة      ال يمنع في   . شأنه
ألنه يأمل في شغلها مستقبالً وألن عـدم إفـساح الطعـن لـه علـى القـرار فـي الميعـاد                      . ذلك

المقرر قانوناً بحجة انتفاء مصلحته يفوت عليه مستقبالً شـغل هـذه الوظيفـة وتحـصين مركـز                  
ـ      . المطعون ضده  . ضاءه بعـدم قبـول الـدعوى النتفـاء المـصلحة          مخالفة الحكم هذا النظـر وق

  .يعيبه ويوجب تمييزه
  )١٨٠ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١١جلسة  إداري ١٠١/٢٠٠٩ نالطع(

  -:عامة وظائف -٢

التعيين في الوظائف العامة من األمور التي تترخص فيها الجهة اإلداريـة بمـا لهـا مـن سـلطة                     -١١٦٧
  امة على حسن سير المرافق بغير معقب مـا دام قـد خـال تـصرفها مـن                  تقديرية باعتبارها القو
مثال في شأن قرار عدم تعيـين المطعـون ضـدها فـي وظيفـة باحـث                 . إساءة استعمال السلطة  

قانوني باإلدارة العامة للتحقيقات، غيـر مخـالف للقـانون أو مـشوب بعيـب إسـاءة اسـتعمال                   
  .السلطة
  )٢٧١ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٣٠/١٢/٢٠٠٨جلسة  إداري ١٠٦/٢٠٠٦ نالطع(

األصل أن قيام الموظف باإلجـازة يخـضع لتقـدير الجهـة اإلداريـة دون معقـب عليهـا مـن                      -١١٦٨
ال تملك في ذلك حوالً إذا انطوى تصرفها علـى حرمانـه فـي هـذا الـشأن                   . االستثناء. القضاء

جـازة فـي توقيـت معـين دون     بالمخالفة للقانون أو خّول القانون الموظف الحق فـي القيـام باإل       
علـة  . ال ينشأ هذا الحق إال إثر تعيينـه فـي الوظيفـة العامـة             . توقف على موافقة الجهة اإلدارية    

أن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة         : مـؤدى ذلـك   . أنه حق متولد عنه وفرع منه     : ذلك
ئف العامـة  الكلية ينظـر طلبـات إلغـاء القـرارات اإلداريـة الـصادرة بـالتعيين فـي الوظـا              
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والتعويض عنها يتضمن حتماً وبطريـق اللـزوم اختـصاصها بهـذه الطلبـات فـي خـصوص                  
. مـاال ينـال مـن ذلـك       . أن قاضي األصل هـو قاضـي الفـرع        : علة ذلك . اإلجازات الوجوبية 

مثال بشان المطالبة بتعويض رفض الجهة اإلدارية مـنح إجـازة للترشـيح النتخابـات المجلـس                 
  .٢٠٠٥ لسنة ٥، ١٩٦٣ لسنة ٣٥ن البلدي وفقاً للقانوني

  )١٩٢ ص ١ ج ٣٨مجلة القضاء والقانون س  ٢٣/٢/٢٠١٠جلسة  إداري ٢٨٩/٢٠٠٧ نالطع(

ـ    -١١٦٩ يـة أو جنحـة مخلـة بالـشرف أو     ة بعقوبـة جنا الحكم على أحد موظفي الخطوط الجوية الكويتي
فقـدان  :  ذلـك  علـة . وجـوب إنهـاء خدمتـه     .  العامة قط حقه في البقاء متقلداً الوظيفة     باألمانة يس 

ال يزايلـه مـادام شـاغالً      والثقة فيه وانتفاء شرط حسن الـسمعة الـذي يجـب أن يتـصف بـه                 
ال ينهـي رابطـة     . صدور حكم بوقف تنفيـذ العقوبـة أو االمتنـاع عـن النطـق بهـا               . وظيفته

مـادام أن تقـديرها قـد خـال مـن إسـاءة              األمر جوازياً للسلطة المختـصة       بقاء. الموظف حتماً 
  .مثال. سلطة واالنحراف بهااستعمال ال

  )١١٢ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٤/٥/٢٠١٠جلسة  إداري ٨٧١/٢٠٠٥ نالطع(
  

  -:قيادية وظائف -٣

طبيعة الرقابة القانونية لمحكمة التمييز علـى أحكـام محكمـة الموضـوع ال تحـول بـذاتها دون                -١١٧٠
لمعـروض عليهـا علـى الواقعـة     إنزال النصوص القانونية المعمول بها عند الفصل في الطعـن ا  

أن هـذا األمـر يعكـس جـوهر رقابتهـا القانونيـة             : علة ذلك . التي حصلها الحكم المطعون فيه    
  .على صحة تطبيق النصوص التشريعية على الوقائع التي خلص إليها الحكم المطعون فيه

لـسنة   ٥ق) ٥(الفقـرة األخيـرة مـن المـادة         بعدم دستورية   صدور حكم من المحكمة الدستورية       -
اعتبار الشخص مستقيالً من وظيفتـه القياديـة بـأي مـن مجـالس إدارة               ه من   ت فيما تضمن  ٢٠٠٧

الهيئات الرياضية إذا جمع بين العمل في هذه الوظيفـة وبـين عـضوية مجلـس اإلدارة فـي أي                    
التقرير بإبطـال الـنص التـشريعي وزوالـه وإنهـاء قـوة             : مؤداه. من مجالس إدارة هذه الهيئات    

وجـوب التـزام المحـاكم بعـدم إنـزال الـنص المقـضي بعـدم                . عتباره كأن لم يكـن    نفاذه وا 
مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر            . دستوريته على موضوع النزاع المطروح عليهـا      

  .يعيبه ويوجب تمييزه
  .)٤٣ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢/١١/٢٠١٠جلسة  إداري ٩٩/٢٠٠٩، ٩٣ نانالطع(
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  الجتماعيةالتأمينات ا

  .التعجيل بحسم المنازعات الخاصة بقانون التأمينات االجتماعية -١١٧١
 .ميعاد الطعن في قرار لجنة التظلمات حالتا بدء هذا الميعاد -

 مـن قـانون التأمينـات       ١٠٧انقضاء ميعـاد الثالثـين يومـاً المنـصوص عليهـا فـي المـادة                 -
لـك والمحكمـة المختـصة بنظـر     يعد بمثابة قرار برفض التظلم قصد المشرع مـن ذ        . االجتماعية

 .التظلم من قرار اللجنة

  )٤٢٠القسم األول المجلد األول ص ٢٢/١٢/١٩٨٠ جلسة تظلمات ١٠٨/١٩٨٠الطعن (

الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينـات االجتماعيـة ال يجـوز رفـع الـدعوى بهـا إال                    -١١٧٢
وال . بارهـا واجبـة األداء  بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خالل خمـس سـنوات مـن تـاريخ اعت              

يجوز قبول الدعوى قبل التظلم من القرار الـصادر مـن المؤسـسة خـالل ثالثـين يومـاً مـن                     
. تاريخ اإلخطار أمام اللجنة المشكلة لذلك والتي يجب عليها الفـصل فيـه خـالل ثالثـين يومـاً                   

  .اعتباره بمثابة قرار بالرفض. أثره. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار
يكون خالل ثالثين يومـاً مـن إخطـار صـاحب الـشأن بقرارهـا أو                . عن في قرارات اللجنة   الط -

  .بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق
ترفعها المؤسسة أو المؤمن علـيهم أو أصـحاب المعاشـات أو المـستحقين عـنهم                 الدعاوي التي  -

تعفـي مـن الرسـوم وتنظـر علـى وجـه            .  االجتماعية فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات     
  .استقرار األوضاع. علة ذلك. االستعجال

  )٧٩القسم الخامس المجلد الرابع ص ١٩/١/٢٠٠٤جلسة إداري  ١٧٧/٢٠٠٣الطعن (

الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيـة بـأي حـق مـن الحقـوق المقـررة                    -١١٧٣
تماعية أو التظلم الذي يقدم مـن القـرار الـصادر منهـا فـي هـذا                 بمقتضى قانون التأمينات االج   

انقـضاء هـذا الميعـاد دون       . وجوب البت فيه خالل ثالثين يومـاً مـن تـاريخ تقديمـه            . الطلب
  . بالرفضاًاعتباره قرار. مفاده. صدور قرار في الطلب أو التظلم

 يكـون خـالل ثالثـين       وجـوب أن  . تنظر فـي الـتظلم     الطعن في القرار الصادر من اللجنة التي       -
يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بـالقرار أو انقـضاء الميعـاد المحـدد للبـت فـي الـتظلم                     

  .أيهما أسبق
  )٧٩القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٩/٣/٢٠٠٤جلسة إداري  ٣٠٧/٢٠٠٣الطعن (
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 مـن   ٢،  ١/١حـددهم المـشرع وفقـاً للمـادتين         . الكويتيون الذين أسـسوا الـوطن ألول مـرة         -١١٧٤
  .المعدل  بشأن الجنسية١٩٥٩ لسنة ١٥لقانون رقم ا
ولـو لـم    . تستحق لكل من ولد ألب كويتي متى ثبت ذلـك علـى وجـه قـاطع               . الجنسية الكويتية  -

التزام الحكم المطعـون فيـه هـذا النظـر وترتيبـه علـى          . تكتشف حقيقة ذلك إال بعد هذا التاريخ      
 بـشأن التأمينـات     ١٩٧٦ لـسنة    ٦١ذلك آثاره بـشأن معاملـة الطـاعن طبقـاً للقـانون رقـم               

  .على غير أساس. النعي عليه في هذا الشأن. ال مخالفة فيه للقانون. االجتماعية
  )٤٠ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٦/١/٢٠٠٧جلسة  إداري ٣٩٨/٢٠٠٤الطعن (

تختص بنظر الدعاوى التي يقيمهـا العـسكريون للمطالبـة بحقـوقهم المتعلقـة              االستئناف  محكمة   -١١٧٥
 الـصادرة مـن     تمعاشات ومكافآت التقاعد أو بتعديل هذه الحقـوق أو للطعـن فـي القـرارا              بال

ال ينـال مـن ذلـك إنـشاء دائـرة           . لجنة التظلمات بالمؤسـسة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة         
  .مؤدى ذلك. بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات اإلدارية بشأن الموظفين المدنيين

 دعـواه بطلـب الحكـم بإلغـاء قـرار لجنـة التظلمـات               -يينوهو من العـسكر   -إقامة الطاعن    -
بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بـرفض تظلمـه بإلغـاء قـرار المؤسـسة بـرفض طلـب                  

قـضاء الـدائرة اإلداريـة      .بنظـره االسـتئناف   اختـصاص محكمـة     . ضم مدة خدمتـه الـسابقة     
ـ بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها وإحالة الـدعوى إلـى محكمـة             التـي فـصلت فـي      تئناف  االس

علـى  . النعي على الحكم صدوره مـن محكمـة غيـر مختـصة           . صحيح في القانون  . موضوعها
  .غير أساس

  )٥٣ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/١/٢٠٠٧جلسة إداري  ٥١٢/٢٠٠٥الطعن (

ضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية ال يكـون إال إلـى مـدد االشـتراك                    -١١٧٦
ي تأمين الباب الثالث مـن قـانون التأمينـات االجتماعيـة أو إلـى المـدد الخاضـعة ألحكـام                     ف

مـن هـذه المـدد      . ن شأن معاشـات ومكافـآت التقاعـد للعـسكريي          في .٦٩/١٩٨٠القانون رقم   
ـ   .  قضيت في الجهات الحكوميةيالجائز ضمها تلك الت     قـضيت بعقـد أو   يشمول ذلـك المـدد الت

أن يكـون الـضم لمـدد فعليـة تـم           . تة أو عمل مؤقت شـرط ذلـك       راتب مقطوع أو وظيفة مؤق    
مثال لرفض طلـب ضـم مـدة خدمـة          . سداد اشتراكاتها وأن يكون من شأن الضم زيادة المعاش        

  .سابقة غير مخالف للقانون
  )٥٣ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/١/٢٠٠٧جلسة إداري  ٥١٢/٢٠٠٥الطعن (

لعامة للتأمينـات االجتماعيـة كتابـة بـأي مـن الحقـوق       وجوب مطالبة صاحب الشأن المؤسسة ا  -١١٧٧
ـ            اريخ اعتبـار هـذه الحقـوق       المقررة في قانون التأمينات االجتماعية خالل خمس سنوات مـن ت
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 إليـه يجب على المؤسسة البـت فـي الطلـب المـشار            . داء وذلك قبل رفعه الدعوى بها     واجبة األ 
انقـضاء هـذا الميعـاد    . صـاحب الـشأن  تاريخ تقديمه بقرار يخطـر بـه     خالل ثالثين يوماً من     

وجـوب تظلـم صـاحب      . ر ذلك بمثابة قـرار برفـضه      اعتبا: أثره. دون صدور قرار في الطلب    
 لجنة التظلمات خالل ثالثين يومـاً مـن تـاريخ إخطـاره بـالقرار الـصريح أو                  أمامالشأن منه   

ـ      . مضي المدة المحددة للبت في الطلب أيهما أسبق        صادرة مـن  يكـون الطعـن فـي القـرارات ال
اللجنة خالل ثالثين يوماً مـن تـاريخ إخطـار صـاحب الـشأن بـالقرار أو بانقـضاء الميعـاد                     

   .المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق
وجوب تقديم صاحب العمل طلبات تسجيل العاملين لديـه الخاضـعين ألحكـام قـانون التأمينـات                  -

لـصاحب الـشأن    . المؤسـسة للمؤمن عليه تـسجيل اسـمه مباشـرة لـدى           . االجتماعية للمؤسسة 
التظلم من قرار المؤسسة في هذا الخصوص خالل ثالثين يومـاً مـن تـاريخ إخطـاره بـه أمـام            

  .لجنة التظلمات
  )١٥١ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٥/٢٠٠٩جلسة  ي إدار٢٦٦/٢٠٠٦الطعن (

ـ       . الحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقه قانونـاً         -١١٧٨ ة التـي تقـرر     يـنهض التزامـاً علـى الجه
  . عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون

اعتبار فقد الجنسية الكويتية سبباً قائماً بذاته لـسقوط المعـاش بقطـع النظـر عـن أسـباب فقـد                      -
مخالفـة هـذا    . ١٩٧٦ لـسنة    ٦١ من قـانون التأمينـات االجتماعيـة رقـم           ١٠٤المادة  . الجنسية
  .مثال. يعيب الحكم ويوجب تمييزه. النظر
  )٢٥٢ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٣/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٧٨/٢٠٠٧ن الطع(

التسجيل طبقاً ألحكـام البـابين الثالـث والخـامس مـن قـانون التأمينـات االجتماعيـة تتـواله               -١١٧٩
. علـة ذلـك   . تقيـدها فـي ذلـك بأحكـام هـذا القـانون           . المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   

. لمشار إليهمـا تحكمـه القواعـد والـشروط التـي يحـددها القـانون       االستفادة من أحكام البابين ا 
دور المؤسسة في هذه الحالة يقف عند حد التحقق منها فـي ضـوء الوقـائع والمـستندات التـي                    

قرارهـا الـصادر    . يقدمها ذوو الشأن للتسجيل دون أن يكون لها أي سلطة تقديريـة حيـال ذلـك               
للحـق ويـستمده المـؤمن عليـه مـن القـانون            في هذا الشأن ال يعدو أن يكون محض تقريـر           

  . مباشرة
مـن سـلطة محكمـة الموضـوع مــادام     . اسـتخالص قيـام عالقـة العمـل أو انتفـاء قيامهـا       -

  .مثال. للمحكمة سلطة تقدير المستندات المقدمة إليها والموازنة بينها. استخالصها سائغاً
  )١٢٦ ص٢ ج٣٨ن س  مجلة القضاء والقانو١٩/٥/٢٠١٠ إداري جلسة ١٧١/٢٠٠٧الطعن (
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 بـشأن   ١٩٧٦ لـسنة    ٦١رفع الدعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتـضى أحكـام القـانون               -١١٨٠
مطالبة المؤسسة بها كتابـة خـالل خمـس سـنوات مـن التـاريخ               . شرطه. التأمينات االجتماعية 

مـن  والتظلم من القـرار الـصادر مـن المؤسـسة خـالل ثالثـين           . الذي تكون فيه واجبة األداء    
  .  اإلخطار به أمام اللجنة المختصة بذلكخالتاري

أن يكـون خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ إخطـار               . شـرطه . الطعن في قرارات هذه اللجنة     -
. علـة ذلـك   . صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبـت فـي الـتظلم أيهمـا أسـبق                

ع فـي شـأن الحقـوق       حسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهـذا القـانون حتـى تـستقر األوضـا              
  . التأمينية

هو الذي يصدر في شـأن الخـالف الـذي يقـع بـين              . مقصوده. القرار الذي يصدر من المؤسسة     -
  .المؤمن عليه والمؤسسة حول المطالبة بالحقوق المقررة له قانوناً

  )١٨٩ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢١/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٨٩/٢٠٠٨الطعن (
  .تظلم:  وراجع

  
  

  صحيالتأمين ال

التغلـب علـى    . غايتـه . تطبيق الدولة نظام التأمين الصحي علـى األجانـب المقيمـين بـالبالد             -١١٨١
أن مـنح  . مقتـضى ذلـك  . الصعوبات والسلبيات التي تواجهها فـي تمويـل الخـدمات الـصحية        

اإلقامة أو تجديدها مرتبط بضرورة دخول األجنبـي تحـت مظلـة التـأمين الـصحي والـضمان                  
  . يلتزم صاحب العمل بسداد أقساطهما ويبطل كل اتفاق يخالف ذلكالصحي وأن 

لوزير الصحة فرض رسـوم علـى األجانـب نظيـر الخـدمات الـصحية التـي تقـدمها وزارة                     -
 فـي شـأن التـأمين الـصحي         ١٩٩٩ لـسنة    ١الصحة وذلك بعد شهر من تاريخ تطبيق القـانون          

ين بنظـام التـأمين الـصحي أو    على األجانب وتحصل هذه الرسوم من األشخاص غيـر المـشمول          
الضمان الصحي مثل الزائرين وغيرهم كمـا يجـوز فـرض رسـوم رمزيـة علـى المـشمولين                

عـدم تعـارض ذلـك مـع القـسط الـسنوي         .بهذا القانون عند االستفادة مـن الخدمـة العالجيـة         
 .للضمان الصحي والذي يلتزم بأدائه صاحب العمل ويجوز الجمع بينهما

  )٧٥القسم الخامس المجلد الرابع ص ٣/١١/٢٠٠٣جلسة ي إدار ٤٢٠/٢٠٠٢الطعن (
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  اإلثبات في المسائل اإلدارية

 

  
 . بوجه عام-

 .حجية الحكم الصادر بإلغاء القرار اإلداري -

 .حجية الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري -

 -:قرائن قانونية وقضائية -

 . قرينة االستقالة الضمنية للموظف-      

 . القرار اإلداري كقرينة على رفضهمنعدم رد اإلدارة على التظلم  -      

 .قرينة حجية األمر المقضي -      

 .في إنهاء خدمتهقرينة حجية الحكم الجنائي  الصادر على الموظف  -      

 -:طرق اإلثبات -

 . الخبرة-       

 . اليمين الحاسمة-       

 .يةالعرف حجية الورقة -       

 . قرائـن-       

 .عبء اإلثبات

 

 -: بوجه عام-

على الجهة التي تتلقى الـتظلم أن تقيـده فـي سـجل خـاص          . إجراءات التظلم من القرار اإلداري     -١١٨٢
عـدم اتخـاذ اإلدارة هـذا اإلجـراء     . وتسلم المتظلم إيصاال مبينا فيه رقم التظلم وتـاريخ تقديمـه      

  . آخرال يحول دون إثبات تاريخه بطريق
  )٦٣ القسم الثالث المجلد األول ص٦/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ٨٨/١٩٩٣الطعن (

 .مثال. إثباته على من يدعيه. ماهيته. عيب إساءة استعمال السلطة -١١٨٣

  )٦٣ القسم الثالث المجلد األول ص٢٠/١١/١٩٩٥ طلبات رجال القضاء جلسة ٢/١٩٩٤الطعن (

  .ة الموضوعمن سلطة محكم. تحصيل فهم الواقع وتفسير العقود -١١٨٤
  )٧٨ القسم الرابع المجلد األول ص٣٠/٦/١٩٩٧ إداري جلسة ٢٦٧/١٩٩٦الطعن (
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عيب إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها الـذي يبـرر إلغـاء القـرار اإلداري أو التعـويض                    -١١٨٥
  .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير ثبوته من عدمه. وجوب إثباته. مؤداه. عنه

  )٧٨ القسم الرابع المجلد األول ص٢٠/٤/١٩٩٨ ةإداري جلس ٢٣٣/١٩٩٧الطعن (

الـضمانات  . تحديد المخالفـات التأديبيـة والمـسئولية عنهـا        : الغاية منه .طبيعته. التحقيق اإلداري  -١١٨٦
  .التي تتبع في شأنه

  )٧٨ القسم الرابع المجلد األول ص٩/٧/١٩٩٨ إداري جلسة ٤٧٧/١٩٩٦الطعن (

ـ . الواقعة التي يبدأ بها التقادم     -١١٨٧ مثـال بـشأن الفـروق    . صيلها موضـوعي مـادام سـائغاً   تقدير تح
  .المالية لبدل السكن

  )٧٨ القسم الرابع المجلد األول ص٨/١٢/١٩٩٧ إداري جلسة ٢٦٥/١٩٩٧الطعن (

  .لها حجية عينية في مواجهة الكافة. األحكام الصادرة بإلغاء القرار اإلداري -١١٨٨
  .ماهيتها. الخصومة في دعوى اإللغاء -

  )٧٨ القسم الرابع المجلد األول ص١٤/٦/١٩٩٨ اري جلسةإد ٣٨٨/١٩٩٧الطعن (

 وجوب أن يكون الباعث علـى القـرار اإلداري ابتغـاء المـصلحة العامـة وإال شـابه عيـب                     -١١٨٩
. تقـدير ثبـوت ذلـك     . وجـوب إقامـة الـدليل عليـه       . العيب ال يفترض  . إساءة استعمال السلطة  
  .مثال. موضوعي مادام سائغاً

  )٧٨ القسم الرابع المجلد األول ص١/٣/١٩٩٩ ةإداري جلس ١٢٩/١٩٩٧الطعن (

. وجوب إقامـة الـدليل عليـه ألنـه ال يفتـرض           . عيب إساءة استعمال السلطة في القرار اإلداري       -١١٩٠
  .موضوعي. تقدير ثبوت ذلك

  )٧٨ القسم الرابع المجلد األول ص٣١/٥/١٩٩٨ إداري جلسة ٥١٧/١٩٩٨الطعن (

ينقطـع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري         . ستون يوماً . ةميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلداري      -١١٩١
فـوات الميعـاد بعـد ذلـك دون إجابـة مـن الجهـة               . الذي يستلزم حصوله قبل رفع الـدعوى      

 .مثال. أساس ذلك. قرينة بسيطة على الرفض. اإلدارية

  )٧٩ القسم الرابع المجلد األول ص٥/١١/٢٠٠١ إداري جلسة ٢١٧/٢٠٠١الطعن (

ستون يومـاً مـن تـاريخ إعـالن صـاحب الـشأن             . لغاء في القرارات اإلدارية   ميعاد الطعن باإل   -١١٩٢
  .وينقطع الميعاد بالتظلم اإلداري. بالقرار

النـشر بالجريـدة الرسـمية أو نـشرات         . كيفية تحقـق العلـم بهـا      . القرارات اإلدارية التنظيمية   -
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  .المصالح الحكومية
  .فراد بها أو عن طريق النشر استثناءبإخطار األ. كيفية تحقق العلم بها. القرارات الفردية -
  .ال يعد قرينة على تحقق العلم به. مجرد تنفيذ القرار اإلداري -
وقوعـه علـى عـاتق      . عبء إثبـات هـذا العلـم      . العلم اليقيني : مقصوده. العلم بالقرار اإلداري   -

  .انفتاح ميعاد الطعن. أثره. فشلها في ذلك. اإلدارة
قرينـة علـى الـرفض      . من القـرار اإلداري وعـدم رد اإلدارة       فوات الفاصل الزمني بين التظلم       -

 .الضمني

  )١٥٥ القسم الخامس المجلد األول ص٢١/١/٢٠٠٢ إداري جلسة ٧٣/٢٠٠٠الطعن (

عـبء إثبـات    . افتراض حمله على الصحة ما لم يقم الدليل علـى عكـس ذلـك             . القرار اإلداري  -١١٩٣
بفعـل اإلدارة العكـسي أو       على المتضرر من القرار مـا لـم يحـرم مـن سـبل ذلـك                  .العكس

 .تقصيرها

  )١٥٥ القسم الخامس المجلد األول ص٢٤/٦/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٦٨/١٩٩٩الطعن (

مـن العيـوب    . عيب إساءة استعمال السلطة واالنحراف بها والذي يبـرر إلغـاء القـرار اإلداري              -١١٩٤
در أن تكون جهـة اإلدارة قـد تنكبـت وجـه المـصلحة العامـة وأن تـص                 . الزم ذلك . القصدية

أن هـذا العيـب ال يفتـرض ويجـب          . مـؤدى ذلـك   . القرار بباعث ال يمت لتلك المصلحة بصلة      
  .إقامة الدليل عليه

 .شرطه. موضوعي. ثبوت إساءة استعمال السلطة -

  )١٥٥ القسم الخامس المجلد األول ص٢٧/١/٢٠٠٣ إداري جلسة ١٦٩/٢٠٠٢الطعن (

ـ           -١١٩٥ التأكـد  . حـدها . لطة اإلدارة التقديريـة   الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بنـاء علـى س
. من أنها صدرت بباعث من المصلحة العامة وغيـر مـشوبة بعيـب إسـاءة اسـتعمال الـسلطة                  

 .هوهو من العيوب القصدية التي ال تفترض ويقع على المدعي به إثباته وتقديم الدليل عن

  )١٥٥ القسم الخامس المجلد األول ص٣/٣/٢٠٠٣ إداري جلسة ٨٢٧/٢٠٠١الطعن (

مـن العيـوب    . عيب إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بهـا المبـرر إللغـاء القـرار اإلداري               -١١٩٦
  .أنه ال يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه من قبل مدعيه. مؤدى ذلك. القصدية

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير ثبوت عيب إساءة استعمال الـسلطة واالنحـراف بهـا           -
 .شرطه

  )١٥٥ القسم الخامس المجلد األول ص٩/٥/٢٠٠٣  جلسةإداري ٩٠/٢٠٠٢الطعن (
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ال يعـد ركنـاً فـي هـذا القـرار           . استلزام المشرع نشر القرار الفردي فـي الجريـدة الرسـمية           -١١٩٧
لمحكمـة الموضـوع تقـدير هـذا        .  به إذا أقام أي من الخصوم الـدليل عليـه          االعتدادوللقاضي  

 . الثابت باألوراقالدليل متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها

  )١٥٦ القسم الخامس المجلد األول ص١٠/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٧٣/٢٠٠٢الطعن (

خضوعها لنظام قانوني خاص يختلف عـن النظـام الـذي تخـضع لـه العقـود                 . العقود اإلدارية  -١١٩٨
ما يمثله كل طرف من طرفي العقـد اإلداري مـن مـصالح غيـر متعادلـة إذ                  . علة ذلك . المدنية

 :مـؤدى ذلـك   . ة تحقيق المصلحة العامة بينما ينشد المتعاقد معهـا صـالحه الخـاص            تنشد اإلدار 
    من عقودهـا اإلداريـة مـع األفـراد أو األشـخاص المعنويـة الخاصـة                حق اإلدارة في أن تض

 تـأمين المرافـق العامـة       :حكمـة ذلـك   . جزاءات مالية غير مألوفة في عقود القـانون الخـاص         
المتعاقد معهـا لـشروط العقـد وبـذل العنايـة والدقـة فـي             وضمان حسن سيرها وكفالة احترام      

عـدم  . أثـره . استنفاد العقد ألغراضه بانتهاء األعمال التي  أبرم مـن أجـل القيـام بهـا               . تنفيذه
جواز استخدام اإلدارة تلك السلطات االستثنائية أو توقيع جـزاءات ماليـة علـى المتعاقـد معهـا                  

  .العقدبدعوى إخالله بالتزاماته أثناء تنفيذ 
تقدير اإلدارة للظروف التي تحـيط بتنفيـذ العقـد وظـروف المتعاقـد وإعفائـه مـن مـسئولية                     -

  .براءة المتعاقد من كل مسئولية. أثره. التأخير
  )١٥٦ القسم الخامس المجلد األول ص٢٦/١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢٢٨/٢٠٠٣الطعن (

واقـع يـستقل بـه      . لـضرر استخالص الخطأ الموجب للمسئولية وعالقة الـسببية بينـه وبـين ا            -١١٩٩
 .ما دام سائغاً. قاضي الموضوع

  )١٥٦ القسم الخامس المجلد األول ص٢٩/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٣٤/٢٠٠٤، ٣٠ انالطعن(

: علـة ذلـك  . عـدم جـوازه  . االلتجاء إلى اليمين الحاسمة فـي اإلثبـات أمـام القـضاء اإلداري        -١٢٠٠
اد توجيههـا إلـى اإلدارة وبالتـالي     تعارض ذلك مع طبيعة الدعوى اإلدارية وإجراءاتهـا واسـتبع         

 .إلى األفراد إعماالً لمبدأ المساواة بين الطرفين

  )١٥٦ القسم الخامس المجلد األول ص٣١/١/٢٠٠٥ إداري جلسة ٩٧٠/٢٠٠٣الطعن (

وجوب أن تقـوم الجهـة التـي تتلقـاه بقيـده فـي سـجل خـاص                  . التظلم من القرارات اإلدارية    -١٢٠١
عـدم اتخـاذ هـذا اإلجـراء ال     . فيه رقـم الـتظلم وتـاريخ تقديمـه    وتسليم المتظلم إيصاالً مبيناً   

أنـه إجـراء يقـصد بـه التيـسير          . علة ذلك . يحول دون إثبات تاريخ وصول التظلم بطريق آخر       
 .على المتظلم وتفادى العبث في إثبات التاريخ

  )١٥٦ القسم الخامس المجلد األول ص١٣/٦/٢٠٠٥ إداري جلسة ٦١٠/٢٠٠٤، ٥٨٤ن ناالطع(
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إما بقرارات تـصدر منهـا بنـاء علـى سـلطة تقديريـة              . كيفيته. ير جهة اإلدارة عن إرادتها    تعب -١٢٠٢
خولها القانون أو بناء على سلطة مقيدة ليس لها فيها حرية التقدير بـل يفـرض عليهـا الـشارع                    
بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليهـا اتخـاذه متـى تـوافرت الـضوابط الموضـوعية فـي                   

ال يعنـي ذلـك أن دور   . لة األخيرة يستمد حقـه مـن القـانون مباشـرة         الفرد في الحا  . خصوصه
وجـوب تحديـد   . الجهة اإلدارية في هذا الصدد يقتصر على مجرد التنفيذ المـادي للـنص المقيـد         

مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذي يسرى عليه بعد التحقـق مـن تـوافر الـشروط المقـررة                   
 أن ينفي عـن هـذا القـرار صـالحيته إلنـشاء مركـز               ال ينبغي . فيه وذلك بقرار إداري فردي    

  . أساس ذلك. قانوني خاص أو تعديله بدعوى صدوره تنفيذاً لنص قانوني مقيد
  . متى يتوافر. شرط المصلحة في دعوى إلغاء القرار اإلداري -
اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسـيس التـي تطلبهـا القـانون مـستوفاة لـدى                    -

. التـزام الـوزارة بإشـهار النقابـة فـي الجريـدة الرسـمية             . ارة الشئون االجتماعية والعمل   وز
. ال يعنى ذلك اقتصار دورها علـى مجـرد التنفيـذ المـادي للـنص             . مقيدة. سلطتها في هذا الشأن   

موقـف  . مـؤدى ذلـك   . وجوب بحث الطلب والتحقق من تـوافر شـروطه وسـالمة إجراءاتـه            
 .مثال. يقبل الطعن عليه باإللغاء. قرار إداري. لحاالتالجهة اإلدارية في هذه ا

  )١٥٦ القسم الخامس المجلد األول ص١٠/١٠/٢٠٠٦ إداري جلسة ٦٨٠/٢٠٠٠، ٦٧٢ انالطعن(

مـا  . ميالد النقابة قانوناً واكتسابها الحق في مباشرة أعمالها وإشـهارها فـي الجريـدة الرسـمية                -١٢٠٣
  .يتطلبه المشرع لتوافر ذلك

مثـال  . مـؤدى ذلـك   . مناطـه . دارية طلـب شـهر النقابـة والتزامهـا بإجرائـه          قبول الجهة اإل   -
الستخالص سائغ لتوافر ميالد نقابـة العـاملين بجامعـة الكويـت وإشـهارها وتـوافر الـشروط                  

 .الالزمة في هذا الشأن

  )١٥٦ القسم الخامس المجلد األول ص١٠/١٠/٢٠٠٦ إداري جلسة ٦٨٠/٢٠٠٠، ٦٧٢ انالطعن(

القرار اإلداري الذي يبدأ منه سـريان مواعيـد الطعـن فيـه باإللغـاء هـو العلـم                   العلم اليقيني ب   -١٢٠٤
أن يتبـين صـاحب الـشأن مركـزه القـانوني           : علة ذلك . بصورة كاملة وشاملة بجميع عناصره    

مـن  . التحقـق مـن ذلـك أو نفيـه        . بالنسبة له وأن يحدد علي مقتضى ذلك طريق الطعـن فيـه           
 .مثال. شرط ذلك. سلطة محكمة الموضوع

 )٢٦٣ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٠٨/٢٠٠٦الطعن (



  اإلداري

- ٣٥٤ -  

مكفـول للموظـف حرصـاً علـى المـصلحة          . حق الشكوى واإلبالغ عن المخالفـات التأديبيـة        -١٢٠٥
أن يكون المبلغ على يقـين بـصحة مـا يبلـغ عنـه فـي شـكواه وال يلقـى               . شرط ذلك . العامة

  .  على صحتهاباالتهامات في أقوال مرسلة ال دليل
حـق  . التحقيق في الشكوى عن طريق سؤال المشكو في حقـه والتقـصي الموضـوعي المحايـد                -

. عدم إلزام القانون لها باتباع إجـراءات محـددة أو شـكالً معينـاً فـي التحقيـق                 . للجهة اإلدارية 
  .أن تتوافر فيه المقومات األساسية للتحقيق اإلداري. شرط ذلك

ى عدم صحة الوقـائع الـواردة بالـشكوى والتوصـية بحفظهـا بعـد أن                انتهاء الجهة اإلدارية إل    -
حـق لهـا فـي تحريـك إجـراءات          . باشرت اإلجراءات الواجب اتباعها قانوناً للتحقق من صحتها       

 .المساءلة التأديبية للموظفين باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق العام

 )١٦٣ ص٢ ج٣٩ والقانون س مجلة القضاء٨/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٤٢٣/٢٠١٠الطعن (

فهم الواقع في الدعوى والتحقق من سالمة القرار اإلداري ومـدى صـحة األسـباب التـي بنـي                    -١٢٠٦
  . شرطه. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها. عليها

 .من سلطة محكمة الموضوع. استخالص مدى توافر أركان المسئولية اإلدارية -

 )٢٠٩ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (

 -: حجية الحكم الصادر بإلغاء القرار اإلداري-

. رقابـة مـشروعية القـرار اإلداري واختـصامه        . مناطهـا . الخصومة فيها عينية  . دعوى اإللغاء  -١٢٠٧
أن الحكم الصادر باإللغاء يعدم القـرار فـال يكـون قائمـاً بالنـسبة للكافـة ولـيس                   . مؤدى ذلك 
 طرفي الخصومة وحدها كما هو الحال في األحكـام الـصادرة بغيـر اإللغـاء والتـي             بالنسبة إلى 

مخالفـة الحكـم ذلـك وأخـذه بحجيـة حكمـين صـادرين          . تقتصر حجيتها على أطرافها وحدهم    
 ويوجـب . يعيبـه بمخالفـة القـانون والخطـأ فـي تطبيقـه           . برفض دعوى إلغاء القرار اإلداري    

 .تمييزه

  )١٠٩ القسم الخامس المجلد األول ص٢٥/١٠/٢٠٠٤ داري جلسةإ ٨٥٩/٢٠٠٣، ٨٤٣ انالطعن(
  

 -:حجية الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري -

. مؤقـت بطبيعتـه   . الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري لحين الفـصل فـي طلـب اإللغـاء               -١٢٠٨
 .مثال. ينتفي وجوده القانوني ويزول كل أثر له بالقضاء في موضوع الدعوى

 )٣٠٢ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة  اريإد ٣٣/٢٠٠٦ الطعن(



  اإلداري

- ٣٥٥ -  

 -:وقضائيةقرائن قانونية 

 -: قرينة االستقالة الضمنية للموظف-

إذا انقطع عن العمـل بغيـر إذن وبلـغ انقطاعـه أحـد              . انتهاء خدمة الموظف باالستقالة الضمنية     -١٢٠٩
 .مؤدى ذلك. المدنية من مرسوم الخدمة ٨١الحدين المنصوص عليهما بالمادة 

ال تعني انتهـاء خدمـة الموظـف تلقائيـاً وبقـوة            . قرينة قانونية على االستقالة   . االستقالة الضمنية  -
لهـا إن شـاءت أعملتهـا    . القانون، إنما هي رخصة لصالح الجهة اإلدارية التي يتبعهـا الموظـف           

التـزام  . إلداريـة وجوب علم الموظف بمـا تتجـه إليـه إرادة الجهـة ا    . وإن شاءت تغاضت عنها 
 .على غير أساس. النعي عليه في هذا الشأن. الحكم هذا النظر

  )١١٦ القسم الخامس المجلد األول ص٢٩/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٨٤٠/٢٠٠٢الطعن (

قرينـة علـى االسـتقالة      . انقطاع الموظف عن العمل مـدة تزيـد علـى خمـسة عـشر يومـاً                -١٢١٠
انتفاؤهـا بثبـوت وجـود سـبب آخـر          . نيـة  من نظام الخدمـة المد     ٨١م. أساس ذلك . الضمنية
  .لالنقطاع

ثبـوت إبالغهـا عـن مرضـها منـذ      . إنهاء خدمة الطاعنة النقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً         -
. اسـتنزال هـذه المـدة مـن فتـرة االنقطـاع           . بداية االنقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع      
صـدور قـرار    : مـؤدي ذلـك   . نة على االستقالة  عدم بلوغ المدة الباقية الحد الالزم العتبارها قري       

مسئولية الجهـة اإلداريـة عـن خطئهـا الـذي ترتـب عليـه               : أثره. إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون   
 . ضرر مادي وأدبي يوجب التعويض

  )١١٦ القسم الخامس المجلد األول ص٢٠/١٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٦٤/٢٠٠٤الطعن (

 غيـر   ثالثـين يومـاً    وأخمـسة عـشر يومـاً متـصلة         انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن مدة         -١٢١١
لجهـة اإلدارة وفقـاً لمـا تـراه     . قرينة على االسـتقالة الـضمنية     . ثنى عشر شهراً  متصلة خالل إ  

محققاً للصالح العام وبناء على ما يبديه الموظـف مـن أعـذار الخيـار بـين قبـول االسـتقالة                     
 .لهوإنهاء خدمته أو تقر ما قدمه من أعذار وتعيده إلى عم

  )١١٦ القسم الخامس المجلد األول ص١١/٤/٢٠٠٥ إداري جلسة ٧٠٢/٢٠٠٤الطعن (

 إثنـى عـشر اجتماعـاً عاديـاً علـى األقـل             - لألندية الرياضية  –وجوب أن يعقد مجلس اإلدارة       -١٢١٢
قرينـة علـى رغبتـه فـي االسـتقالة وعـدم       . عدم انعقاده لمدة ثالثة أشـهر متتاليـة       . في السنة 

. إعمـال قرينـة االسـتقالة الحكميـة       . عن القيام بـدوره المنـوط بـه       ممارسة مهامه وإعراضه    



  اإلداري

- ٣٥٦ -  

عدم اجتماع مجلس اإلدارة مدة الثالث شهور المـشار إليهـا بعـد الـشهر الـذي جـرى                   : مناطه
انعقـاد االجتمـاع فـي شـهر        . أن التالي من الشهر يعقـب مـا سـبقه         : علة ذلك . االجتماع فيه 

 .مثال. مؤدى ذلك. لي لهبدء حساب المدة من بداية الشهر التا. معين

  )٥٩ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢/١١/٢٠١٠جلسة  ي إدار١٦٨/٢٠١٠الطعن (
 

 -:عدم رد اإلدارة على التظلم من القرار اإلداري كقرينة على رفضه -

قرينـة علـى الـرفض      . فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القـرار اإلداري وعـدم رد اإلدارة             -١٢١٣
 .الضمني

  )١٢٠ القسم الخامس المجلد األول ص٢١/١/٢٠٠٢ إداري جلسة ٧٣/٢٠٠٠الطعن (

انقطـاع سـريان هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري           . ميعـاده . رفع دعوي إلغاء القرارات اإلدارية     -١٢١٤
. قرينـة علـي الـرفض   . عدم إجابة السلطة المختـصة علـي الـتظلم        . الالزم حصوله قبل رفعها   

  . ية ذلك وأثرهكيف. قابلية هذه القرينة إلثبات العكس
استخالص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ اإلدارة مسلكاً إيجابيـاً فـي سـبيل االسـتجابة إلـى تظلـم                  -

 .لمحكمة الموضوع. الطاعن

  )١٢٠ القسم الخامس المجلد األول ص٢٧/٥/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٦٥/٢٠٠٠الطعن (

اإلداري الـذي يـستلزم     ينقطـع هـذا الميعـاد بـالتظلم         . ستون يومـاً  . ميعاد رفع دعوى اإللغاء    -١٢١٥
قرينـة  . فوات الميعاد بعـد ذلـك دون إجابـة مـن الجهـة اإلداريـة              . حصوله قبل رفع الدعوى   

تبين المحكمة عدم إهمال الجهـة اإلداريـة المختـصة الـتظلم واستـشعارها حـق                . على الرفض 
 البـت   يمتـد معـه ميعـاد     . المتظلم واتخاذها مسلكاً ايجابياً واضحاً في سبيل االسـتجابة لتظلمـه          

فيه لحين صدور قرار اإلدارة النهائي بشأنه وعلم صاحب الـشأن بـه ويبـدأ بـه ميعـاد رفـع                     
خطأ في تطبيـق القـانون ومخالفـة للثابـت فـي      . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . الدعوى
 .األوراق

 )٨١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ٣٠/٢٠٠٦الطعن (

ستون يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار المطعـون فيـه أو                . ن في القرارات اإلدارية   ميعاد الطع  -١٢١٦
انقطاعـه بـالتظلم اإلداري قبـل رفـع         . إعالن صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علمـاً يقينيـاً           
ال تعـد   . مـضى تلـك المـدة دون رد       . دعوى اإللغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيـه        

هى قرينة بـسيطة تقبـل إثبـات العكـس وتنقـضى بقـرائن أخـرى                . قرينة قاطعة على رفضه   



  اإلداري

- ٣٥٧ -  

أثـر  . مـا يكفـى لتحققهـا     . االستفادة المانعة من هـذا االفتـراض      . تستفاد من مسلك اإلدارة ذاته    
 .مثال لحكم انتهى خطأ إلى عدم قبول دعوى اإللغاء لرفعها بعد الميعاد. ذلك

 )٤٣ ص٢ ج٣٦القانون س مجلة القضاء و٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٢٦/٢٠٠٦الطعن (

انقطـاع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري      . سـتون يومـاً   . ميعادها. دعوى إلغاء القرارات اإلدارية    -١٢١٧
رفـع  . مـؤداه . مـضي تلـك المـدة دون رد       . إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهات الرئيسية لها       

 علـى المـتظلم     أن انقـضاء الفتـرة دون رد      . علـة ذلـك   . دعوى اإللغاء خالل ستين يوماً التالية     
  .. هو بمثابة رفض له

لمحكمـة  . استخالص القرينة التي تنبئ عـن اتخـاذ اإلدارة مـسلكاً إيجابيـاً دون معقـب عليهـا                  -
 .شرطه. الموضوع

 )٢٠٩ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (

 -:قرينة حجية األمر المقضي -

ية يكتسب حجية األمـر المقـضي ويمنـع الخـصوم مـن العـودة               القضاء السابق في مسألة أساس     -١٢١٨
للتنازع فيها لدى الحكم الثاني متى كانت هي األسـاس فيمـا يدعيـه كـل مـن الطـرفين قبـل                      

 األساسـية وارداً    ال ينفي توافر هذه الحجيـة أن يكـون الفـصل فـي المـسألة              . اآلخر من حقوق  
مـة التمييـز يحـوز قـوة األمـر      أن ما يتم حـسمه بقـضاء بـات مـن محك      و في أسباب الحكم  

مطعـون فيـه النظـر      مخالفـة الحكـم ال    . عدم جواز التنازع بشأنه بعد تمييـز الحكـم        . المقضي
 .مثال.  ويوجب تمييزهيعيبه. المتقدم

 )٢٦٣ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/٣/٢٠٠٩جلسة إداري  ٢٩٦/٢٠٠٧الطعن (

رتـب علـى ثبوتهـا أو عـدم ثبوتهـا القـضاء        المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كليـة شـاملة وت          -١٢١٩
حيـازة هـذا القـضاء حجيـة األمـر          . بثبوت الحق الجزئي المطلوب فـي الـدعوى أو انتفائـه          

أثـر  . المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة التي تـردد النـزاع فيهـا بـين الخـصوم أنفـسهم                  
ي حـق جزئـي آخـر       امتناع التنازع فيها بطريق الدعوى أو بطريق الـدفاع فـي شـأن أ             : ذلك

يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المـسألة الكليـة الـسابق الفـصل فيهـا بـين الخـصوم                     
أنفسهم أو انتفائها بصفة صريحة أو ضمنية سـواء فـي المنطـوق أو األسـباب التـي ال يقـوم                     
ت المنطوق بدونها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتهـا فـي الـدعوى األولـى أو أثيـر                   

مـادام  . ال يغير مـن ذلـك اخـتالف الطلبـات فـي الـدعويين             . ولم يبحثها الحكم الصادر فيها    
 .مثال. األساس فيهما واحداً

  )١٢٢ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠جلسة  ريإدا ٥٢/٢٠٠٨الطعن (



  اإلداري

- ٣٥٨ -  

 -:قرينة حجية الحكم الجنائي الصادر على الموظف في إنهاء خدمته -

جزائي الصادر في جناية أو جنحة مخلة بالـشرف أو األمانـة الـذي يكـون سـبباً        اعتبار الحكم ال   -١٢٢٠
 مـن الئحـة مؤسـسة الخطـوط الجويـة       ٥٦/٨من أسباب إنهاء خدمة الموظف وفقاً لنص المادة         

  . شرطه أن يكون نهائياً. الكويتية
 فيـه أو   إجـراءات باسـتنفاد طـرق الطعـن       ٢٠١اعتبار الحكم الجزائي نهائياً وفقاً لنص المـادة          -

 .بفوات مواعيدها

 )٢٤٥ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة  ريإدا ٨٧١/٢٠٠٥الطعن (

 -:طرق اإلثبات -

 -: الخبرة-١

ـ              إلىاطمئنان المحكمة    -١٢٢١  عليهـا   ي تقرير الخبير المنتدب في الـدعوى لـسالمة األبحـاث التـي بن
 إعـادة  إلـى لمـسقط دون حاجـة    والتي ناقشت فيها اعتراضـات المـستأنف وتناولتهـا بـالرد ا           

 عـدم قيـام المـسئولية الموجبـة     :أثـره .  إدارة الخبراء وانتفـاء ثبـوت الـضرر   إلىالمأمورية  
 .للتعويض

 )٥٢ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٧/٤/٢٠٠٧جلسة إداري  ١١٢/٢٠٠٤الطعن (

. ة قانونـا  الدستور كفل وسائل التعبير الفني عـن األفكـار وفقـاً للـشروط واألوضـاع المقـرر                 -١٢٢٢
يجب االستعانة برأي الخبرة الفنية عند مراقبة المحكمـة لمـدى مـشروعية القـرارات اإلداريـة                 

تـوافر الـرأي المحايـد فيمـا يبتغـى          : علة ذلـك  . بحظر األعمال الفنية أو رفض التصريح بها      
 .يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. نشره أو التصريح به

 )١٤١ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٨٧/٢٠٠٧الطعن (

وأن يكـون قـوام هـذا       . وجوب أن تعرض له المحكمـة وتبـدى رأيهـا فيـه           . الدفاع الجوهري  -١٢٢٣
. رتهـا لـذلك القـوانين المنظمـة لإلثبـات         دليل عليها وفقاً للضوابط التـي قر      الدفاع واقعة قام ال   

االستعانة بأهـل الخبـرة لبيـان حـق الجهـة اإلداريـة فـي               المحكمة طلب    وإطراح ذلك   مخالفة
 يعيـب   . فـي الـدعوى    الـرأي  وهو دفاع جوهري لو صح لتغير وجـه          رفسخ العقد للعذر المبر   
 .الحكم ويوجب تمييزه

 )٣٠٢ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ٣٣/٢٠٠٦الطعن (
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ـ           -١٢٢٤ ـ . اإلثبـات ر  رأى الخبير ال يعدو أن يكون عنصراً مـن عناص . ضـوع و لمحكمـة الم   .يرهادتق
  . ما دام استخالصها سائغاًاطراحه لها األخذ برأي الخبير أو 

 ماديـة ة الطاعن فيمـا يطالـب بـه مـن مزايـا             المطعون فيه صحيحاً إلى عدم أحقي     انتهاء الحكم    -
 لتـي ا عـن األضـرار الماديـة واألدبيـة          لخطأ المستوجب لمسئولية الجهة اإلدارية    وانتفاء ركن ا  
 لمـا يطالـب بـه       ورده الخبير في تقريره مـن رصـد مـادي         التفات الحكم عما أ   . يدعيها الطاعن 

 .ال عيب.  هذا الشأنفيالطاعن 

  )٤٨ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٧٦/٢٠٠٦الطعن (

 .علة ذلك. غير الزم. أداء الخبير عمله على نحو محدد -١٢٢٥

 )١٢٨ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠سة  إداري جل١٧٤/٢٠٠٨الطعن (

هـو قـانون خـاص بهمـا وإن     . ويعتبر بالنسبة لعاقديه بمثابـة القـانون      . العقد شريعة المتعاقدين   -١٢٢٦
كان منشأه االتفاق وتكون أحكامه هي المرجع في تحديـد حقـوق والتزامـات كـل طـرف قبـل                 

 .اآلخر

التـي تـربط بـين طرفـي الخـصومة ولهـا            لمحكمة الموضوع التعرف على حقيقـة العالقـة          -
استظهار مدلول االتفاقات وفهم الواقـع فـي الـدعوى دون رقابـة عليهـا مادامـت قـد أقامـت                     

 .ولها األخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه أو إطراحه جانباً. قضاءها على أسباب سائغة

  )٢٥ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٣٨/٢٠٠٧الطعن (
 

  -: اليمين الحاسمة-٢

: علـة ذلـك  . عـدم جـوازه  . االلتجاء إلى اليمين الحاسمة فـي اإلثبـات أمـام القـضاء اإلداري        -١٢٢٧
تعارض ذلك مع طبيعة الدعوى اإلدارية وإجراءاتهـا واسـتبعاد توجيههـا إلـى اإلدارة وبالتـالي              

 .إلى األفراد إعماالً لمبدأ المساواة بين الطرفين

  )١٥٦ القسم الخامس المجلد األول ص٣١/١/٢٠٠٥ ي جلسةإدار ٩٧٠/٢٠٠٣الطعن (
  

 -:حجية الورقة العرفية -٣

الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع عليهـا وتعتبـر حجـة بمـا ورد فيهـا علـى صـاحب                   -١٢٢٨
اعتبـار التوقيـع    . نفيه لهذه الحجية بادعائه اخـتالس التوقيـع عليهـا كرهـاً أو غـشاً              . التوقيع
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 . إثباته بطرق اإلثبات كافةحينئذ تزويراً يجوز

  )٣١ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٥/٩/٢٠٠٩جلسة  إداري ٢٥٦/٢٠٠٨، ٢٥١، ٢٤٥الطعون (
 

  -:قرائـن -٤

األخذ بهذه القاعدة علـى إطالقهـا ال يـستقيم فـي مجـال              . عبء اإلثبات يقع على عاتق المدعي      -١٢٢٩
ئر األوراق والمـستندات المتعلقـة      التـزام اإلدارة بتقـديم سـا      : علـة ذلـك   . المنازعات اإلدارية 

بموضوع النزاع والمنتجة في إثباتـه إيجابـاً أو نفيـاً متـى طلـب منهـا ذلـك وكانـت تلـك                       
امتناعها عن تقـديمها يقـيم قرينـة تـستخلص منهـا المحكمـة صـحة                . المستندات في حوزتها  

  .البيانات المقدمة من خصمها
  )٤١٠ المستحدث اإلصدار السادس ص١١/١١/٢٠٠٨ إداري جلسة ٩٣٠/٢٠٠٤، ٩١٦الطعنان  (
  

 -:عبء اإلثبات -

 .مثال. عبء اإلثبات يقع على من يدعي خالف الظاهر -١٢٣٠

 ) ص ١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٦/١/٢٠١٠جلسة  اريإد ٣٤٢/٢٠٠٨الطعن (

قاعدة عدم رجعية القرارات اإلدارية تكملها قاعدة ضرورة علـم األفـراد بـالقرارات التـي مـن                   -١٢٣١
عدم نفـاذ القـرارات اإلداريـة فـي حـق األفـراد             : علة ذلك . ساس بمراكزهم القانونية  شأنها الم 

إال إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة بجميـع عناصـرها علمـاً حكميـاً بالنـشر فـي الجريـدة                     
بدء آثار هذا العلم بالنـسبة لألفـراد المعنيـين بـه            . الرسمية أو النشرات الحكومية أو علماً يقينياً      

عجزهـا عـن    . عبء إثبات هذا العلم يقع علـى عـاتق اإلدارة         .  العلم بالقرار اإلداري   من تاريخ 
 .اعتبار العلم غير متوافر في حق المخاطبين به. إثباته

 )٨٤ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٩/٢٠٠٧الطعن (

وضـوع مـادام    مـن سـلطة محكمـة الم      . استخالص قيـام عالقـة العمـل أو انتفـاء قيامهـا            -١٢٣٢
 .مثال. للمحكمة سلطة تقدير المستندات المقدمة إليها والموازنة بينها. استخالصها سائغاً

 )١٢٦ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٩/٥/٢٠١٠ إداري جلسة ١٧١/٢٠٠٧الطعن (
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. القـرار غيـر المـسبب   . عدم التزام اإلدارة بتسبيب قراراتها إال حيـث يقـضي القـانون بـذلك         -١٢٣٣
ذكـر  . على من يـدعي العكـس إقامـة الـدليل علـى ذلـك             . مه على سببه الصحيح   يفترض قيا 

 .خضوعها لرقابة القضاء اإلداري. أسباب جديدة له

 )١٤٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٥/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٩/٢٠٠٩الطعن (

لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقـع فـي الـدعوى ولهـا تفـسير العقـود والـشروط                    -١٢٣٤
مختلف عليها وسائر المحررات المقدمة إليها واستخالص مـا تـراه أوفـى بمقـصود عاقـديها                 ال

مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحملـه عبـارات المحـرر وال تتـضمن تحريفـاً                   
 .لها

  )٢٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٠/٢٠١٠جلسة  إداري ١٩٧/٢٠٠٧الطعن (

علـى مـن يتمـسك بانعـدامها إقامـة الـدليل            . ل المتعلقة بالنظام العام   أهلية التقاضي من المسائ    -١٢٣٥
 .مثال. عليه

 )١٢٨ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠ إداري جلسة ١٧٤/٢٠٠٨الطعن (

وجود خطـأ مـن جانبهـا وضـرر يحيـق           : أساسها. مسئولية اإلدارة عن القرارات الصادرة منها      -١٢٣٦
. غيـر كـاف لتحقـق المـسئولية       .توافر ركن الخطـأ   .  بينهما بصاحب الشأن وقيام عالقة السببية    

  . وجوب أن يحدث الخطأ ضرراً مادياً أو أدبياً
  .ماهيتهما. الضرر المادي والضرر األدبي -
وجوب إثبات المضرور وقوع الـضرر الـذي لحـق بـه وقيـام عالقـة الـسببية بـين الخطـأ                       -

 .مثال. والضرر

 )١٤٦ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠ إداري جلسة ٦٦/٢٠١٠، ١٩الطعنان (

 .وقوعه على من يدعي خالف األصل والظاهر أو المفروض. عبء اإلثبات -١٢٣٧

  )١٦٦ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٨/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٦٤/٢٠١٠الطعن (
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  التظلـم

أحكـام قـانون التأمينـات      مـن الحقـوق المقـررة بمقتـضى         . طلب ضم مـدة خدمـة سـابقة        -١٢٣٨
ضـرورة  . الطعن في القرار الصادر بـشأنه مـن مؤسـسة التأمينـات االجتماعيـة             . االجتماعية

  .التظلم منه قبل رفع الدعوى
  )٤٨٧ القسم األول المجلد األول ص٣/٧/١٩٨٥جلسة  تجاري ٤/١٩٨٥الطعن (

ـ      ١٩٧٦ لـسنة    ٦١النص في قـانون التأمينـات االجتماعيـة          -١٢٣٩ ة مؤسـسة    علـى اشـتراط مطالب
التأمينات االجتماعية كتابة بالحقوق المقررة بهذا القانون والتظلم مـن قرارهـا بـشأن ذلـك قبـل                

 ٢٠رفع الدعوى إلى محكمة االستئناف العليا المختـصة ابتـدائيا بنظـره ثـم صـدور القـانون                   
 وإناطته االختصاص بالمنازعـات المتعلقـة بـالحقوق المقـررة بقـانون التأمينـات               ١٩٨١لسنة  

نـسخة للـنص الخـاص باختـصاص        . مـؤداه . الجتماعية بالدائرة اإلدارية بالمحكمـة الكليـة      ا
  .محكمة االستئناف العليا بها

أوالً مـن   /١٠٧ عن إعـادة تنظـيم المنازعـات المبينـة بالمـادة             ١٩٨١ لسنة   ٢٠سكوت القانون    -
بقـاء  . ى بما يغاير ما ورد بها من سبق الـتظلم كـشرط لقبـول الـدعو               ١٩٧٦ لسنة   ٦١القانون  
 .هذا القيد

  )٤٨٧ القسم األول المجلد األول ص٣/٧/١٩٨٥جلسة  تجاري ٤/١٩٨٥الطعن (

. مدة الثالثين يوماً التاليـة لتقـديم الـتظلم للجنـة التظلمـات بمؤسـسة التأمينـات االجتماعيـة                   -١٢٤٠
  .قرينة قانونية على صدور قرار برفضه. انقضاؤها دون صدور قرار في التظلم

  )٤٨٧ القسم األول المجلد األول ص٣/٧/١٩٨٥جلسة ي  تجار٤/١٩٨٥الطعن (

  .العبرة فيه. تقديم التظلم في القرار اإلداري في الميعاد القانوني -١٢٤١
  )١٢٦ القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٥/١٩٩٤جلسة  تجاري ٢١٦/١٩٩٣الطعن (

 خـاص   إجراءات التظلم من القرار اإلداري على الجهة التي تتلقى الـتظلم أن تقيـده فـي سـجل                  -١٢٤٢
. عـدم اتخـاذ اإلدارة هـذا اإلجـراء        . وتسلم المتظلم إيصاالً مبيناً فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمـه         

  .ال يحول دون إثبات تاريخه بطريق آخر
  )١٢٦ القسم الثالث المجلد الثاني ص٦/٦/١٩٩٤جلسة  تجاري ٨٨/١٩٩٣الطعن (
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لم منها إلـى الجهـة التـي أصـدرتها          طلبات إلغاء القرارات اإلدارية ال تكون مقبولة إال بعد التظ          -١٢٤٣
  .الحكمة في ذلك. أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم

  .المعمول عليه في حصول التظلم هو بتقديمه إلى الجهة المختصة بالبت فيه -
  )١٢٦ القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٧/١٩٩٤جلسة  تجاري ١٦٦/١٩٩٣الطعن (

بة العامة بمنع شـخص محـال إلـى محكمـة الجنايـات بتهمـة االخـتالس والتـربح                   قرار النيا  -١٢٤٤
خروجـه عـن واليـة الـدائرة اإلداريـة          . عمـل قـضائي   . بصورة غير مشروعة من الـسفر     

الـتظلم إلـى    . كيفيـة الطعـن فيـه     . أساس ذلك . بالمحكمة الكلية بصرف النظر عن مدى صحته      
  .ر الدعوىالنيابة العامة أو إلى محكمة الموضوع عند نظ

  )١٢٦ القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١/١٩٩٥جلسة  تجاري ٢٢٠/١٩٩٤الطعن (

الطعـن فيـه   . قرار إنهـاء خدمتـه يعتبـر قـراراً إداريـاً          . مؤدى ذلك . المأذون يعد موظفاً عاماً    -١٢٤٥
  .أن يسبقه تظلم. شرط ذلك. من اختصاص الدائرة اإلدارية. باإللغاء
  )٢٣٧ القسم الرابع المجلد الثالث ص١٧/٣/١٩٩٧جلسة  تجاري ٥٨/١٩٩٦الطعن (

وجوب إفراغه بداءة في النماذج المعـدة لـذلك مرفقـاً بهـا المـستندات               . صرف الحقوق التأمينية   -١٢٤٦
  .التظلم. الزمه. حدوث خالف بين المؤسسة والمؤمن له. المحددة لها

تقاعـدي  مثـال بـشأن معـاش       . نعي غير منـتج   . النعي الذي ال يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة        -
والطعن في قرار مؤسسة التأمينات االجتماعية أمام لجنة التظلمات قبـل تقـديم تظلـم مـن هـذا                   

  .٦١/١٩٧٦القرار أمام اللجنة المشكلة طبقاً للقانون 
  )٢٣٨ القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٤/٣/١٩٩٧جلسة  تجاري ١٢٥/١٩٩٦الطعن (

  .انقطاعها بالتظلم. وماًستون ي. ميعاد رفعها. دعوى إلغاء القرار اإلداري -١٢٤٧
  )٢٣٨ القسم الرابع المجلد الثالث ص١٢/٥/١٩٩٧جلسة  تجاري ٢١٤/١٩٩٦الطعن (

إدارة الفتوى والتشريع هي الجهة المنوط بها فحص التظلم مـن القـرار اإلداري وإبـداء الـرأي                   -١٢٤٨
  .فيه ومتابعة سير الدعوى اإلدارية بشأنه

  )٢٣٨قسم الرابع المجلد الثالث ص ال٢٨/٦/١٩٩٩جلسة  إداري ٤٠٧/١٩٩٨الطعن (

  .كيفيته. إجراءات تقديم التظلم من القرارات اإلدارية والبت فيه -١٢٤٩
  )٢٣٨ القسم الرابع المجلد الثالث ص٦/٣/٢٠٠٣جلسة  تجاري ٥٠٨/٢٠٠٠، ٤٩٨، ٣٨٩ الطعون(
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. يالـتظلم اإلدار  . متـى تقبـل   . طلبـات اإللغـاء   . ما تختص به  . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    -١٢٥٠
  . مثال. وجوبي

اختـصاص الـدائرة    . مـؤدى ذلـك   . قـرارات إداريـة نهائيـة     . تقارير الكفاية للموظفين المدنيين    -
  .سبق التظلم منها قبل رفع الدعوى. شرط ذلك. اإلدارية بها

  )٢٣٨ القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٥/٦/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٦١٩/١٩٩٩، ٦١٠ انالطعن(

  .مثال. أساس ذلك. ي قطعه هو بالتظلم األول فقطالعبرة ف. ميعاد رفع الدعوى -١٢٥١
  )٢٣٨ القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٩/١/٢٠٠١جلسة  إداري ٣٩٧/٢٠٠١الطعن (

ينقطـع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري الـالزم           . ستون يوماً . ميعاد الطعن في القرارات اإلدارية     -١٢٥٢
مـضى تلـك المـدة      . ر للبـت فيـه    حصوله قبل رفع دعوى اإللغاء والتربص بفوات الميعاد المقر        

  .ما يترتب على ذلك. دون رد
  . طبيعته والعبرة في حسابه. العلم اليقيني بالقرار اإلداري والذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه -

  )٢٣٨ القسم الرابع المجلد الثالث ص١٩/٣/٢٠٠١جلسة  إداري ٢٥٣/٢٠٠١الطعن (

انقطـاع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري      . مـاً سـتون يو  . ميعادها. دعوى إلغاء القرارات اإلدارية    -١٢٥٣
افتـراض  . فوات ميعاد البـت فـي الـتظلم دون رد مفـاده    . الذي أوجب القانون تقديمه قبل رفعها     

  .رفضه ضمناً
  )٢٣٨ القسم الرابع المجلد الثالث ص٥/١١/٢٠٠١جلسة  إداري ٥٢٩/٢٠٠٠الطعن (

ينقطـع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري         . اًستون يوم . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -١٢٥٤
فـوات الميعـاد بعـد ذلـك دون إجابـة مـن الجهـة               . الذي يستلزم حصوله قبل رفع الـدعوى      

  .مثال. أساس ذلك. قرينة بسيطة على الرفض. اإلدارية
  )٢٣٨ القسم الرابع المجلد الثالث ص٥/١١/٢٠٠١جلسة  إداري ٢١٧/٢٠٠١الطعن (

ستون يومـاً مـن تـاريخ إعـالن صـاحب الـشأن             . لقرارات اإلدارية ميعاد الطعن باإللغاء في ا     -١٢٥٥
  .وينقطع الميعاد بالتظلم اإلداري. بالقرار

قرينـة علـى الـرفض      . فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القـرار اإلداري وعـدم رد اإلدارة             -
 .الضمني

  )٣١٠ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢١/١/٢٠٠٢جلسة  إداري ٧٣/٢٠٠٠الطعن (

الطلب المقدم إلى مؤسسة التأمينـات االجتماعيـة بـأي حـق مـن الحقـوق المقـررة                  بت في   ال -١٢٥٦
. التظلم مـن القـرار الـذي يـصدر منهـا فـي الطلـب               بمقتضي قانون التأمينات االجتماعية أو    
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فـوات هـذا الميعـاد      . وجوب أن يكون خالل ثالثين يوماً من تـاريخ تقـديم الطلـب أو الـتظلم               
  .بة قرار بالرفضدون صدور قرار يعد بمثا

 مـن قـانون التأمينـات       ١٠٧الواردة في نهاية الفقرة الخامـسة مـن المـادة           " أيهما اسبق "عبارة   -
  .مؤداها. ٦١/١٩٧٦االجتماعية رقم 

  )٣٠٩ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة  إداري ٢٨٠/٢٠٠١الطعن (

ع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري        انقطـا . ماهيتـه . ميعاد الطعن باإللغاء علـي القـرار اإلداري        -١٢٥٧
  . قرينة علي الرفض. عدم الرد علي التظلم. الواجب حصوله قبل رفع دعوي اإللغاء

 .هو التظلم األول فقط. التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن باإللغاء علي القرار اإلداري -

  )٣١٠ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥٧٢/٢٠٠١الطعن (

بتقريـر يقدمـه رئيـسه إلـى مـن يليـه       : كيفيته. يم كفاءة الموظف عدا شاغلي الوظائف العليا    تقي -١٢٥٨
في المسئولية إلبداء رأيه ثم عرضـه علـي لجنـة شـئون المـوظفين العتمـاده بقـرار إداري                    

ال يغير مـن ذلـك إجـازة المـشرع للموظـف أن يـتظلم               . نهائي مستوفيا أركانه ومقومات نفاذه    
 .علة ذلك.  ذات اللجنةمن هذا القرار أمام

  )٣١١ القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥٧٢/٢٠٠١الطعن (

انقطـاع سـريان هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري           . ميعـاده . رفع دعوي إلغاء القرارات اإلدارية     -١٢٥٩
. قرينـة علـي الـرفض   . عدم إجابة السلطة المختـصة علـي الـتظلم        . الالزم حصوله قبل رفعها   

  . كيفية ذلك وأثره. بلية هذه القرينة إلثبات العكسقا
استخالص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ اإلدارة مسلكاً إيجابيـاً فـي سـبيل االسـتجابة إلـى تظلـم                  -

 .لمحكمة الموضوع. الطاعن

  )٣١١ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٧/٥/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥٩٥/٢٠٠٠الطعن (

ن التظلم منها إلى الجهـة التـي أصـدرتها أو الجهـة الرئاسـية لهـا                 القرارات اإلدارية التي يتعي    -١٢٦٠
وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامـة الـدعوى بإلغائهـا وإال اعتبـرت الـدعوى                  

 .ماهيتها. غير مقبولة والقرارات التي ال يتعين التظلم منها

  )٣١١لد الرابع ص القسم الخامس المج٢٥/١١/٢٠٠٢جلسة  إداري ٧٧٢/٢٠٠١الطعن (

مكفول من الدستور لجميع الناس فـال ينحـسر عـن بعـضهم وال يحـال دونهـم                  . حق التقاضي  -١٢٦١
  .للمشرع أن ينظم مباشرة هذا الحق. واالنتفاع بكامل أبعاده

. ماهيتهـا . اختصاصاتها قبـل نقابـات العمـال وأصـحاب األعمـال          . وزارة الشئون االجتماعية   -
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العموميـة للنقابـات مـن انتخابـات ألعـضاء مجـالس            اإلشراف على مـا تجريـه الجمعيـات         
 ممـا يفيـد   ١٩٦٤ لـسنة  ٣٨خلـو نـصوص القـانون      . دخوله في هـذا االختـصاص     . إداراتها

وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجـة تلـك االنتخابـات كـإجراء سـابق علـى                    
ـ       . أثره. الدعوى التي ترفع أمام القضاء     مخالفـة الحكـم ذلـك      . دعاوىعدم وجود قيد على تلـك ال

  .مخالفة للقانون تُوجب تمييزه. واشتراطه وجوب التظلم
  )٣١١ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢/١٢/٢٠٠٢جلسة  إداري ٦٣٦/٢٠٠١الطعن (

  .تخصيص المشرع دائرة بالمحكمة الكلية لنظرها. طلبات إلغاء القرارات اإلدارية -١٢٦٢
ستون يوماً من تاريخ نـشر القـرار المطعـون فيـه            . اريةميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلد      -

عـدم قبـول طلبـات اإللغـاء        . أو إعالن صاحب الشأن به أو ثبـوت علمـه بـه علمـاً يقينيـاً               
 ٢٠المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً مـن المـادة األولـى مـن المرسـوم بقـانون                    

أصـدرتها أو الجهـة الرئاسـية لهـا وانتظـار            إال بعد التظلم منها إلى الجهة التـي          ١٩٨١لسنة  
  .مدة البت في التظلم قبل اللجوء إلى القضاء

علـم صـاحب    . مقـصوده . العلم اليقيني بالقرار اإلداري الذي تبدأ به مواعيد الطعـن أو الـتظلم             -
تـستقل بـه محكمـة      . تقدير هـذا العلـم    . الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به        

 .رطهش. الموضوع

  )٣١١ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٧/١/٢٠٠٣جلسة  إداري ١٦٩/٢٠٠٢الطعن (

عـدم قبولهـا    . ٢٠/١٩٨١طلبات اإللغاء المنصوص عليها في المادة األولى مـن المرسـوم بـق               -١٢٦٣
أصـدرتها أو الجهـة الرئاسـية لهـا وانتظـار المواعيـد              إال بعد التظلم منها إلى الجهـة التـي        

 .علة ذلك. لمالمقررة للبت في التظ

  )٣١١ القسم الخامس المجلد الرابع ص١٢/٣/٢٠٠٤جلسة  إداري ٥٢/٢٠٠١الطعن (

الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينـات االجتماعيـة ال يجـوز رفـع الـدعوى بهـا إال                    -١٢٦٤
وال . بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خالل خمـس سـنوات مـن تـاريخ اعتبارهـا واجبـة األداء                

دعوى قبل التظلم من القرار الـصادر مـن المؤسـسة خـالل ثالثـين يومـاً مـن                   يجوز قبول ال  
. تاريخ اإلخطار أمام اللجنة المشكلة لذلك والتي يجب عليها الفـصل فيـه خـالل ثالثـين يومـاً                   

  .اعتباره بمثابة قرار بالرفض. أثره. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار
ن يومـاً مـن إخطـار صـاحب الـشأن بقرارهـا أو              يكون خالل ثالثي  . الطعن في قرارات اللجنة    -

  .بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق
  )٣٠٩ القسم الخامس المجلد الرابع ص١٩/١/٢٠٠٤جلسة  إداري ١٧٧/٢٠٠٣الطعن (
  )٣٠٩ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٩/٣/٢٠٠٤جلسة  إداري ٣٠٧/٢٠٠٣الطعن و(
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وجوب أن تقـوم الجهـة التـي تتلقـاه بقيـده فـي سـجل خـاص                  . ارات اإلدارية التظلم من القر   -١٢٦٥
عـدم اتخـاذ هـذا اإلجـراء ال     . وتسليم المتظلم إيصاالً مبيناً فيه رقـم الـتظلم وتـاريخ تقديمـه      

أنـه إجـراء يقـصد بـه التيـسير          . علة ذلك . يحول دون إثبات تاريخ وصول التظلم بطريق آخر       
 .ثبات التاريخعلى المتظلم وتفادى العبث في إ

  )٣١١ القسم الخامس المجلد الرابع ص١٣/٦/٢٠٠٥جلسة  إداري ٦١٠/٢٠٠٤، ٥٨٤ن ناالطع(

بمـا   جواز التظلم من أي قرار تأديبي يوقع علي مـوظفي مؤسـسة الخطـوط الجويـة الكويتيـة                  -١٢٦٦
ورود الـنص عامـاً فـال يجـوز         : أسـاس ذلـك   . فيها القرارات الصادرة من مجلـس التأديـب       

  .  من الئحة المؤسسة المشار إليها٤٧، ٤٣، ٤٢المواد . خصصتخصيصه بغير م
ميعاد رفع دعوى اإللغاء ينقطع بالتظلم إلى الجهـة اإلداريـة التـي أصـدرت القـرار المطعـون                    -

سواء كـان الـتظلم وجوبيـاً أو اختياريـاً متـى أجيـز قانونـاً                . فيه أو إلى الجهات الرئاسية لها     
  .مثال. صحيح في القانون.  فيه هذا النظرالتزام الحكم المطعون. التظلم منها

  )٣١١ القسم الخامس المجلد الرابع ص١٩/١٢/٢٠٠٦جلسة  إداري ٤٣٢/٢٠٠٥الطعن (

تختص بنظر الدعاوى التي يقيمهـا العـسكريون للمطالبـة بحقـوقهم المتعلقـة              االستئناف  محكمة   -١٢٦٧
 الـصادرة مـن     ترابالمعاشات ومكافآت التقاعد أو بتعديل هذه الحقـوق أو للطعـن فـي القـرا              

ال ينـال مـن ذلـك إنـشاء دائـرة           . لجنة التظلمات بالمؤسـسة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة         
  .مؤدى ذلك. بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات اإلدارية بشأن الموظفين المدنيين

 دعـواه بطلـب الحكـم بإلغـاء قـرار لجنـة التظلمـات               -وهو من العـسكريين   -إقامة الطاعن    -
مة للتأمينات االجتماعية بـرفض تظلمـه بإلغـاء قـرار المؤسـسة بـرفض طلـب                 بالمؤسسة العا 

قـضاء الـدائرة اإلداريـة      .بنظـره االسـتئناف   اختـصاص محكمـة     . ضم مدة خدمتـه الـسابقة     
التـي فـصلت فـي      االسـتئناف   بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها وإحالة الـدعوى إلـى محكمـة            

علـى  . صدوره مـن محكمـة غيـر مختـصة        النعي على الحكم    . صحيح في القانون  . موضوعها
  .غير أساس

  )٥٣ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٣/١/٢٠٠٧جلسة إداري  ٥١٢/٢٠٠٥الطعن (

 يجب علـى المحكمـة مراعاتـه مـن تلقـاء نفـسها            . من النظام العام   اإلداريةميعاد رفع الدعوى     -١٢٦٨
ـ  اإلوالتحقق من األسباب القاطعة للميعاد وتقدير مسلك جهـة           ا ومـا إذا كـان مـسلكاً        دارة حياله

   .يجابياً يمتد به ميعاد رفع الدعوى أو نفى ذلك مادام أن عناصره الواقعية معروضة عليهاإ
ينقطـع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري الـذي يـستلزم             . ستون يومـاً  . ميعاد رفع دعوى اإللغاء    -

قرينـة علـى   . يـة فوات الميعاد بعد ذلك دون إجابة مـن الجهـة اإلدار      . حصوله قبل رفع الدعوى   
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تبين المحكمة عدم إهمال الجهة اإلدارية المختـصة الـتظلم واستـشعارها حـق المـتظلم                . الرفض
يمتد معـه ميعـاد البـت فيـه لحـين           . واتخاذها مسلكاً ايجابياً واضحاً في سبيل االستجابة لتظلمه       

. عوىصدور قرار اإلدارة النهائي بشأنه وعلم صاحب الـشأن بـه ويبـدأ بـه ميعـاد رفـع الـد                    
  .خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في األوراق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر

  )٨١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ٣٠/٢٠٠٦الطعن (

ستون يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار المطعـون فيـه أو                . ميعاد الطعن في القرارات اإلدارية     -١٢٦٩
انقطاعـه بـالتظلم اإلداري قبـل رفـع         . ه أو ثبوت علمه به علمـاً يقينيـاً        إعالن صاحب الشأن ب   

ال تعـد   . مـضى تلـك المـدة دون رد       . دعوى اإللغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيـه        
هى قرينة بـسيطة تقبـل إثبـات العكـس وتنقـضى بقـرائن أخـرى                . قرينة قاطعة على رفضه   

أثـر  . مـا يكفـى لتحققهـا     . ة المانعة من هـذا االفتـراض      االستفاد. تستفاد من مسلك اإلدارة ذاته    
  .مثال لحكم انتهى خطأ إلى عدم قبول دعوى اإللغاء لرفعها بعد الميعاد. ذلك

  )٤٣ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٢٦/٢٠٠٦الطعن (

ر القـرار   وجوب رفعها خـالل سـتين يومـاً مـن تـاريخ نـش             . دعوى إلغاء القرارات اإلدارية    -١٢٧٠
اإلداري المطعون فيـه فـي الجريـدة الرسـمية أو فـي النـشرات التـي تـصدرها المـصالح                     

  الحكومية أو إعالن صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً 
أن تـتمكن الجهـات     : علـة ذلـك   . وجوب التظلم من القرارات اإلدارية قبل رفع دعـوى اإللغـاء           -

اء في قراراتهـا ودراسـة أسـباب الـتظلم وإجابـة صـاحب              اإلدارية من تدارك ما يقع من أخط      
  . الشأن إلى طلبه عند ثبوت سالمة تظلمه

انتظـار المواعيـد المقـررة للبـت فـي          . شرط الزم لقبول دعوى اإللغـاء     . تقديم التظلم الوجوبي   -
  . علة ذلك. التظلم لم يقصد لذاته

 خـالل الـستين يومـاً التاليـة         رفع الدعوى قبل ولوج طريق التظلم وتدارك ذلك بتقـديم الـتظلم            -
على صدور القرار وانقضاء ميعـاد البـت فيـه خـالل سـير الـدعوى دون أن تجيبـه الجهـة                      

ال ضرورة لتكـرار التـداعي برفـع دعـوى جديـدة            . اإلدارية إلى طلبه أو تخطره برفض تظلمه      
الفـة  مخ. ما دامت قد تحققت الغاية التي قصدها الشارع مـن وجـوب الـتظلم للجهـات اإلداريـة      

  .يعيبه ويوجب تمييزه. الحكم المطعون فيه هذا النظر
  )١٣٤ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٩/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٤٢٢/٢٠٠٧الطعن (

استظهار شروط العقد وخطأ جهة اإلدارة والتحقق من تظلـم الموظـف مـن القـرار المطعـون                   -١٢٧١
  . أسباب سائغةمن سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على. فيه من عدمه

  )١٦٩ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٢/٢٠١٠جلسة  اريإد ١٢١/٢٠٠٨الطعن (
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انقطـاع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري      . سـتون يومـاً   . ميعادها. دعوى إلغاء القرارات اإلدارية    -١٢٧٢
رفـع  . مـؤداه . مـضي تلـك المـدة دون رد       . إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهات الرئيسية لها       

أن انقـضاء الفتـرة دون رد علـى المـتظلم           . علـة ذلـك   .  اإللغاء خالل ستين يوماً التالية     دعوى
  .هو بمثابة رفض له

لمحكمـة  . استخالص القرينة التي تنبئ عـن اتخـاذ اإلدارة مـسلكاً إيجابيـاً دون معقـب عليهـا                  -
 .شرطه. الموضوع

  )٢٠٩ ص٢ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (

 بـشأن   ١٩٧٦ لـسنة    ٦١رفع الدعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتـضى أحكـام القـانون               -١٢٧٣
مطالبة المؤسسة بها كتابـة خـالل خمـس سـنوات مـن التـاريخ               . شرطه. التأمينات االجتماعية 

مـن  والتظلم من القـرار الـصادر مـن المؤسـسة خـالل ثالثـين           . الذي تكون فيه واجبة األداء    
  . ار به أمام اللجنة المختصة بذلك اإلخطالتاريخ

أن يكـون خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ إخطـار               . شـرطه . الطعن في قرارات هذه اللجنة     -
. علـة ذلـك   . صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبـت فـي الـتظلم أيهمـا أسـبق                

ن الحقـوق   حسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهـذا القـانون حتـى تـستقر األوضـاع فـي شـأ                  
  . التأمينية

هو الذي يصدر في شـأن الخـالف الـذي يقـع بـين              . مقصوده. القرار الذي يصدر من المؤسسة     -
  .المؤمن عليه والمؤسسة حول المطالبة بالحقوق المقررة له قانوناً

  )١٨٩ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٨٩/٢٠٠٨الطعن (
  .قرار إداري:  وراجع
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  اإلداريةفي المسائل ختصاص اال

  :اختصاص الدائرة اإلدارية

الدائرة اإلدارية تختص بدعاوى التعويض عن القـرارات اإلداريـة المعيبـة حتـى ولـو رفعـت                   -١٢٧٤
  .بصفة أصلية وليس تبعاً لدعوى اإللغاء

م بإنـشاء   ١٩٨١ لـسنة    ٢٠ بتعـديل مـواد المرسـوم بقـانون رقـم            ٨٢ لـسنة    ٦١القانون رقم    -
 .مجال سريانه. ية من القوانين المعدلة لالختصاصالدائرة اإلدار

  )١٩٥القسم األول المجلد األول ص ٢١/١١/١٩٨٤ جلسة تجاري ٥٨/١٩٨٤الطعن (

ــم  -١٢٧٥ ــانون رق ــوم بق ــصدور المرس ــم ٢٠/١٩٨١ب ــانون رق ــدل بق م أصــبح ٦١/١٩٨٢م المع
يـة مـن    االختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة فـي قـانون التأمينـات االجتماع            

  .اختصاص الدائرة اإلدارية وليس من اختصاص محكمة االستئناف العليا
  )١٩٥القسم األول المجلد األول ص ٣/٧/١٩٨٥ جلسة تجاري ٤/١٩٨٥الطعن (

التعامـل فيهـا    . بل هي مـال خـاص للدولـة       . ليست مال عام  . القسائم الصناعية المملوكة للدولة    -١٢٧٦
القـرار  . تبـرم بـشأنها ال تعتبـر عقـود إداريـة          العقود التـي    . يخضع ألحكام القانون الخاص   

أي نـزاع يثـور بـشأن       . الصادر من البلدية بسحبها من المخصص لـه ال يعـد قـراراً إداريـاً              
التخصص أو السحب ال يـدخل فـي اختـصاص الـدائرة اإلداريـة بـل تخـتص بـه الـدائرة                      

  .التجارية
  )١٩٥األول صالقسم األول المجلد  ٢٧/١١/١٩٨٥ جلسة تجاري ٥٧/١٩٨٥الطعن (

عـدم  . أثـر ذلـك   . خروجها عـن واليـة المحـاكم      . القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية      -١٢٧٧
  .اختصاص الدائرة اإلدارية بإلغاء القرار الصادر بشأن ذلك

  )٣٠٤القسم الثاني المجلد األول ص ٦/٤/١٩٨٧جلسة أحوال شخصية  ٣٢/١٩٨٧الطعن (

لغـاء القـرارات اإلداريـة المتعلقـة بـالموظفين       اختصاص الدائرة اإلدارية في مجـال طلبـات إ         -١٢٧٨
قاصر علـى القـرارات الخاصـة بـالتعيين أو الترقيـة وانتهـاء الخدمـة وتوقيـع                  . العموميين

خروج قرار النقل عن اختصاصها ما لم ينطو علـى قـرار آخـر مقنـع بمـا       . الجزاءات التأديبية 
  .تختص به أصالً

  )٣٠٥م الثاني المجلد األول صالقس ٦/٦/١٩٨٨جلسة تجاري  ٢٩٠/١٩٨٧الطعن (
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  .الدائرة اإلدارية تختص بنظر المنازعات اإلدارية ومنها تلك الخاصة بالمرتبات -١٢٧٩
  )٣٠٥القسم الثاني المجلد األول ص ٤/٧/١٩٨٨جلسة تجاري  ٢٤/١٩٨٨الطعن (

شـرط أن يكـون محلهـا قـراراً         . اختصاصها بطلبات اإللغـاء   . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    -١٢٨٠
  .رياًإدا

  )٣٠٥القسم الثاني المجلد األول ص ٦/١١/١٩٨٨جلسة تجاري  ١١٩/١٩٨٨الطعن (

  .مناطه. اختصاص القضاء اإلداري بالعقود اإلدارية -١٢٨١
 مـن   ٢اختصاص الدائرة اإلدارية بالعقود اإلدارية ليس قاصـراً علـى العقـود الـواردة بالمـادة                  -

 .دارية بطبيعتهاامتداده إلى كافة العقود اإل. ٢٠/١٩٨١المرسوم بقانون 

  )٣٠٥القسم الثاني المجلد األول ص ٢٣/١/١٩٨٩جلسة تجاري  ١٢٢/١٩٨٨الطعن (

اقتـصاره علـى    . اختصاص الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة بإلغـاء القـرارات اإلداريـة               -١٢٨٢
خـروج  . القرارات الخاصة بـالتعيين والترقيـة وإنهـاء الخدمـة وتوقيـع الجـزاءات التأديبيـة             

  .أساس ذلك. قرارات الندب والنقل عن اختصاصها ما لم تنطو على عقوبةطلبات إلغاء 
  )٣٠٥القسم الثاني المجلد األول ص ٢٧/٢/١٩٨٩جلسة إداري  ٢٣/١٩٨٨الطعن (

تميزه عن العمل المـادي بأنـه يجـب أن يكـون مـسبوقاً أو مـصحوباً                 . ماهيته. القرار اإلداري  -١٢٨٣
ـ           ل المـادي يكـون دائمـاً واقعـة ماديـة أو            بقصد إحداث مركز قانوني معين في حـين أن العم
  .جزاء مثبتاً لها وال يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة

من سلطة محكمة الموضـوع توصـالً إلـى تحديـد اختـصاصها             . إعطاء القرار وصفه القانوني    -
 .للفصل في النزاع المعروض

  )٣٠٥القسم الثاني المجلد األول ص ٢٤/٤/١٩٨٨جلسة تجاري  ٢٦٨/١٩٨٨الطعن (

تختص بدعاوى التعويض عن القرارات اإلداريـة المعيبـة سـواء رفعـت إليهـا      . الدائرة اإلدارية  -١٢٨٤
  .بطريقة أصلية أو تبعية

  )٣٠٥القسم الثاني المجلد األول ص ٣/٧/١٩٨٩جلسة تجاري  ١٠/١٩٨٩الطعن (

أال تحمـل   . شـرطه . خروجها عن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة       . قرارات ندب الموظفين ونقلهم    -١٢٨٥
. في طياتها قراراً مما تختص به هذه الـدائرة كـانطواء القـرار علـى عقوبـة تأديبيـة مقنعـة                    

معيار ذلك هو ما إذا كانـت اإلدارة تقـصد بقرارهـا المـصلحة العامـة أو الكيـد للموظـف أو                  
  .ما يكفي في هذا الشأن. االنتقام منه

  )٣٠٥األول صالقسم الثاني المجلد  ١٢/٣/١٩٩٠جلسة تجاري  ٣٠٨/١٩٨٩الطعن (
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خـروج العمـل المـادي عـن اختـصاص          . تعريفه وما يميزه عن العمل المادي     . القرار اإلداري  -١٢٨٦
 . مثال لما ال يعد قراراً إدارياً. الدائرة اإلدارية

  )٣٠٥القسم الثاني المجلد األول ص ١٠/٦/١٩٩٠جلسة تجاري  ٤٧/١٩٩٠الطعن (

ئف العامـة المدنيـة أو بالترقيـة أو بإنهـاء           دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية بالتعيين فـي الوظـا         -١٢٨٧
الـتظلم منهـا إلـى      . شـرط قبولهـا   . خدمات الموظفين المدنيين أو توقيع إجراءات تأديبية عليهم       

. الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها ثم انتظـار المواعيـد المقـررة للبـت فـي الـتظلم                   
 التـي توضـع عـن المـوظفين العمـوميين           شمول هذا القيد للطعن في تقارير الكفاية      . حكمة ذلك 

  .مثال. ودخول االختصاص بالتظلم فيها للدائرة اإلدارية
  )٣٠٤القسم الثالث المجلد األول ص ٢٢/٦/١٩٩٢جلسة إداري  ٢١٠/١٩٩٠الطعن (

: مناطـه . انعقـاد اختـصاصها بالنـسبة للعقـود       . تعلقه بالنظام العـام   . اختصاص الدائرة اإلدارية   -١٢٨٨
  .رياًأن يكون العقد إدا

  )٣٠٤القسم الثالث المجلد األول ص ٣١/١/١٩٩٣جلسة تجاري  ٤١/١٩٩٢الطعن (

كـون أحـد طرفيـه شخـصاً معنويـاً عامـاً وأن يتعاقـد               : الشروط الالزمة العتبار العقد إداريا     -١٢٨٩
بوصفه سلطة عامة وأن يتـصل بنـشاط مرفـق عـام بقـصد تـسييره أو تنظيمـه وأن يتـسم                      

  .ة فيما يتضمنه من شروط استثنائيةبالطابع المميز للعقود اإلداري
ال تعـد   . عقود اإليجار التي تبرمها جهات اإلدارة مع الغيـر بالنـسبة ألمـالك الدولـة الخاصـة                 -

تـضمنها  . اتصالها بـأموال خاصـة غيـر مخصـصة للمنفعـة العامـة            . علة ذلك . عقوداً إدارية 
تـضمنها لهـذه    . يـة شروطاْ غير مألوفة في اإليجـار العـادي ال يـسبغ عليهـا الـصفة اإلدار               

  .مثال. علة ذلك. مجرد إخراجها من دائرة اإليجارات. أثره. الشروط
  )٣٠٤القسم الثالث المجلد األول ص ٣١/١/١٩٩٣جلسة تجاري  ٤١/١٩٩٢الطعن (

اختـصاصها فـي مجـال طلبـات إلغـاء القـرارات اإلداريـة              . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    -١٢٩٠
اقتـصاره علـى طلبـات إلغـاء القـرارات الخاصـة بـالتعيين              . المتعلقة بـالموظفين المـدنيين    

طلبـات إلغـاء قـرارات نقـل المـوظفين          . والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجـزاءات التأديبيـة       
العبـرة بمـا    . علـة ذلـك   .خروجها من اختصاصها ما لم تنطو على قرار مقنع مما تخـتص بـه             

  .قصدت إليه جهة اإلدارة حقيقة ال بما وصفت به قرارها
  )٣٠٤القسم الثالث المجلد األول ص ٢١/٢/١٩٩٣جلسة تجاري  ٩٥/١٩٩٢الطعن (
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. اختصاص الدائرة اإلدارية في مجال إلغاء القـرارات اإلداريـة المتعلقـة بـالموظفين المـدنيين                -١٢٩١
اقتصاره علـى طلبـات إلغـاء قـرارات التعيـين والترقيـة وإنهـاء الخدمـة وتوقيـع                   . نطاقه

 إلغاء الندب والترقية تخرج عن هـذا النطـاق مـا لـم تنطـو علـى                  طلبات. الجزاءات التأديبية 
  .عقوبة مقنعة

  )٣٨٩القسم الثالث المجلد األول ص ٢٢/٣/١٩٩٤جلسة تجاري  ٢١٧/١٩٩٣الطعن (

اختصاص الدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة بطلـب إلغـاء القـرار اإلداري الـصادر بنقـل                    -١٢٩٢
  .شرطه. الموظف

يـدخل  . قل بقصد تحقيق الصالح العـام وضـمان حـسن سـير اإلدارة            القرار اإلداري الصادر بالن    -
القـرار الـصادر بالنقـل المنطـوي علـى       . في سلطة اإلدارة التقديرية وال والية للقـضاء عليـه         

  .مشوب بعيب مخالفة القانون. عقوبة تأديبية مقنعة
 جـزاء   اقتران النقل بالجزاء الموقع على الموظف لـيس دلـيالً علـى أن النقـل ينطـوي علـى                   -

  .مقنع
  )٣٨٩القسم الثالث المجلد األول ص ٢/٥/١٩٩٤جلسة تجاري  ٢١٦/١٩٩٢الطعن (

شـرط  . خروجها عـن اختـصاص دائـرة المنازعـات اإلداريـة          . قرارات نقل الموظفين وندبهم    -١٢٩٣
تخلـف هـذا القـصد وثبـوت قـصد الكيـد            . ذلك أن يكون القصد منها تحقيق المصلحة العامـة        

  .ثبوت االختصاص للدائرة المذكورة. هأثر. للموظف واالنتقام منه
استخالص ما إذا كان قرار نقل الموظف يتضمن جزاء قـصدت بـه جهـة اإلدارة الكيـد لـه أو                      -

  .من سلطة محكمة الموضوع. االنتقام منه أم أن تصرفها يستهدف المصلحة العامة
  )٣٨٩القسم الثالث المجلد األول ص ١٥/٥/١٩٩٤جلسة تجاري  ١٠/١٩٩٤الطعن (

المنازعـات المتعلقـة بـالقرارات اإلداريـة        . نطاقـه . صاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    اخت -١٢٩٤
  .مؤداه. المناط في تلك المنازعات. فردية أو الئحية

عـدم  . اقتصار اختصاص المحكمة الدستورية على الفـصل فـي دسـتورية القـوانين و اللـوائح                -
عقـاده لحـاالت التعـارض بـين القـوانين          عدم ان . امتداد اختصاصها إلى حاالت عدم المشروعية     
  .واللوائح إال من خالل الطعن بعدم الدستورية

  )٣٨٩القسم الثالث المجلد األول ص ١٥/١١/١٩٩٤جلسة تجاري  ٦٤/١٩٩٤الطعن (

اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية دون غيرهـا بالفـصل فـي دعـاوى التعـويض عـن              -١٢٩٥
بة حتى لـو رفعـت إليهـا بـصفة أصـلية اسـتقالالً عـن                األضرار الناشئة عن القرارات المعي    

  .هو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام. دعوى اإللغاء
  )٣٨٩القسم الثالث المجلد األول ص ٥/١٢/١٩٩٤جلسة تجاري  ٢٧/١٩٩٤الطعن (
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الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن قبـل رب العمـل وحـق االمتيـاز المقـرر لـه علـى مـا              -١٢٩٦
االختصاص بنظرهـا يخـرج عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة             . ول األصلي استحق لديه للمقا  

  .ويدخل في اختصاص الدائرة التجارية
  )٣٨٩القسم الثالث المجلد األول ص ٦/١٢/١٩٩٤جلسة تجاري  ١٤٠/١٩٩٤، ١٢٨ن ناالطع(

بقـاء  . ١/١٩٩٣جرائم اختالس األموال األميرية واألضرار التي وقعـت قبـل العمـل بالقـانون                -١٢٩٧
 ١٩٧٠ / ٣١مــن ق . ٤٨. ٤٧. ٤٥. ٤٤ لألحكــام الــواردة بــشأنها فــي المــواد خــضوعها

  .بتعديل أحكام قانون الجزاء
التفرقة بين أعمال النيابة العامة التي تعتبر قرارات قـضائية وأعمالهـا التـي ال تعتبـر قـرارات                    -

  .العبرة فيها. إدارية
همـة االخـتالس والتـربح      قرار النيابة العامة بمنع شـخص محـال إلـى محكمـة الجنايـات بت               -

خروجـه عـن واليـة الـدائرة اإلداريـة          . عمـل قـضائي   . بصورة غير مشروعة مـن الـسفر      
الـتظلم إلـى   . كيفيـة الطعـن فيـه   . أساس ذلـك . بالمحكمة الكلية بصرف النظر عن مدى صحته   

  .النيابة العامة أو إلى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى
  )٣٨٩القسم الثالث المجلد األول ص ٢٨/١/١٩٩٥جلسة تجاري  ٢٢٠/١٩٩٤الطعن (

  .انعقاده للدائرة المدنية وليس للدائرة اإلدارية. االختصاص بها. دعوى الملكية -١٢٩٨
  )٣٨٩القسم الثالث المجلد األول ص ١٦/١٠/١٩٩٥جلسة مدني  ١٨/١٩٩٥الطعن (

 ثبـوت أنـه كـان     . شـرطه . التمسك بسبب يتعلق بالنظام العام ألول مرة أمام محكمـة التمييـز            -١٢٩٩
تحت نظر محكمة الموضوع جميع العناصر التي تمكنها من تلقـاء نفـسها مـن اإللمـام والحكـم                   

مثال بشأن الدفع بعـدم االختـصاص النـوعي أمـام محكمـة التمييـز               . في الدعوى على موجبه   
  .دون أن تكون الطاعنة قد قدمت العقد أمام محكمة الموضوع

  )٣٩٠لقسم الثالث المجلد األول صا ٥/٢/١٩٩٦جلسة تجاري  ٢٤٦/١٩٩٥، ٢٣٣ن ناالطع(

  .العبرة في تحديد االختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات -١٣٠٠
  )٣٩٠القسم الثالث المجلد األول ص ١٤/١٠/١٩٩٦جلسة مدني  ٦٦/١٩٩٥الطعن (

  . معيار التفرقة بينهما. العمل القضائي والعمل اإلداري الصادرين من النيابة العامة -١٣٠١
الـتظلم أمـام جهـة إصـداره أو         : كيفيتـه . لطعن في العمل القضائي الصادر من النيابة العامـة        ا -

  . علة ذلك. خروجه عن اختصاص القضاء اإلداري. محكمة الموضوع عند نظر الدعوى
  )٦٨١القسم الرابع المجلد األول ص  ١٣/١/١٩٩٧جلسة تجاري  ٢٥٣/١٩٩٥الطعن (
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  . ماهيتها. اإلدارية بالمحكمة الكليةالمنازعات التي تختص بها الدائرة  -١٣٠٢
  . قرار إداري سلبي. امتناع جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزمت القوانين واللوائح اتخاذه -
. ال يعتبـر قـراراً إداريـاً سـلبياً        . سكوت جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار متروك لمحـض تقـديرها           -

  . مثال. أثر ذلك
  )٦٨١القسم الرابع المجلد األول ص  ١٠/٣/١٩٩٧جلسة تجاري  ٢٠٧/١٩٩٦الطعن (

  .مناطها. صفة الموظف العام -١٣٠٣
الطعـن فيـه    . قرار إنهـاء خدمتـه يعتبـر قـراراً إداريـاً          . مؤدى ذلك . المأذون يعد موظفاً عاماً    -

  . أن يسبقه تظلم. شرط ذلك. من اختصاص الدائرة اإلدارية. باإللغاء
  )٦٨١ المجلد األول ص القسم الرابع ١٧/٣/١٩٩٧جلسة تجاري  ٥٨/١٩٩٦الطعن (

  . القضاء العادي هو األصل في والية القضاء إال ما استثنى بنص -١٣٠٤
  . ما يوجهه المدعي من طلبات. المناط في تحديده. اختصاص جهة القضاء -
  .١١/١٩٩٥ ق٢م. مناطه. اختصاص هيئة التحكيم -
 ٢١/١٩٨١ ق٥، ٤، ١المــواد . المنازعــات اإلداريــة: حــدوده. اختــصاص الــدائرة اإلداريــة -

مثال بشأن اختصاص الـدائرة اإلداريـة بنظـر طلـب التعـويض عـن قـرار مجلـس                   . المعدل
  . الوزراء بتعطيل جريدة

  )٦٨١القسم الرابع المجلد األول ص  ٧/٤/١٩٩٧جلسة تجاري  ١٥٥/١٩٩٦الطعن (

  . التزام المحكمة بتكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها -١٣٠٥
  . مناطه. صاص الدائرة اإلدارية بنظر المنازعات الخاصة بالمرتباتاخت -

  )٦٨١القسم الرابع المجلد األول ص  ١٢/٥/١٩٩٧جلسة تجاري  ٤١/١٩٩٦الطعن (

إبعـاده تنفيـذاً لحكـم      . اختصاص الـدائرة اإلداريـة بنظـره      . القرار اإلداري بإبعاد غير الكويتي     -١٣٠٦
   .مثال. خروجه عن اختصاصها الوالئي. جزائي
  )٦٨١القسم الرابع المجلد األول ص ١٩/٥/١٩٩٧جلسة تجاري  ١٨٠/١٩٩٦الطعن (

الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكليـة تخـتص دون غيرهـا بالفـصل فـي الطلبـات التـي يقـدمها                     -١٣٠٧
األفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية والتعـويض عـن األضـرار الناشـئة عنهـا                 

  . ة أو تبعيةسواء رفعت بطريقة أصلي
  . مثال. ماهيته. القرار الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة اإلدارية -

  )٦٨٢القسم الرابع المجلد األول ص ٩/٢/١٩٩٨جلسة تجاري  ٥٣٩/١٩٩٧الطعن (
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اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمـة الكليـة فـي مجـال طلبـات إلغـاء القـرارات اإلداريـة                    -١٣٠٨
  . مناطه. مدنيينالمتعلقة بالموظفين ال

  )٦٨٢القسم الرابع المجلد األول ص ٤/٥/١٩٩٨جلسة تجاري  ٥١٧/١٩٩٧الطعن (

الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية اختصها المشرع دون غيرهـا بواليـة الفـصل فـي المنازعـات                  -١٣٠٩
. هيئة التحكيم غير مختـصة بنظـر خـصومة التحكـيم المتعلقـة بقـرار إداري قـائم                 . اإلدارية
  . مثال
  )٦٨٢القسم الرابع المجلد األول ص ٨/١١/١٩٩٨جلسة تجاري  ٤٠/١٩٩٨طعن ال(

خروجهـا عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة          . طلبات إلغاء قرارات نـدب ونقـل المـوظفين         -١٣١٠
  . بالمحكمة الكلية ما لم تكن هذه القرارات منطوية على عقوبة مقنعة

  )٦٨٢لد األول صالقسم الرابع المج ١٣/١٢/١٩٩٨جلسة تجاري  ٦٩٦/١٩٩٨الطعن (

مناط اختصاص القضاء اإلداري بنظر المنازعـات الخاصـة بـالموظفين المـدنيين هـو ثبـوت                  -١٣١١
  . صفة الموظف طبقاً للقوانين واللوائح

  )٦٨٢القسم الرابع المجلد األول ص ٨/٢/١٩٩٩جلسة إداري  ٦٤١/١٩٩٧الطعن (

ات اإلداريـة المتعلقـة     اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمـة الكليـة فـي مجـال إلغـاء القـرار               -١٣١٢
  . عالم يقتصر. بالموظفين المدنيين

العبرة في تحديد االختصاص النوعي لكل جهة قضائية هـو بمـا يوجهـه المـدعي فـي دعـواه                     -
  . من طلبات

  )٦٨٢القسم الرابع المجلد األول ص ١/٣/١٩٩٩جلسة إداري  ١٢٩/١٩٩٧الطعن (

عـالم  .  إلغـاء القـرارات اإلداريـة      اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمـة الكليـة فـي مجـال           -١٣١٣
تخرج عن هـذا االختـصاص مـا لـم تكـن            . طلبات إلغاء قرارات ندب ونقل الموظفين     . يقتصر

  . أساس ذلك وعلته. منطوية على عقوبة مقنَّعة
  )٦٨٢القسم الرابع المجلد األول ص ٢٨/٢/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٥٧٦/١٩٩٨الطعن (

. األضرار الناشـئة عـن القـرارات اإلداريـة المعيبـة          طلبات التعويض التي يرفعها األفراد عن        -١٣١٤
  . تختص بها الدائرة اإلدارية

  )٦٨٢القسم الرابع المجلد األول ص ٢٨/٢/٢٠٠٠جلسة إداري  ٣٩٥/١٩٩٩الطعن (
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اعتبـاره فـي حكـم      . امتناع السلطة اإلدارية عن اتخاذ قرار اسـتلزم قـانون أو الئحـة اتخـاذه               -١٣١٥
  .القرار اإلداري

كزي مأذون لـه شـراء إجمـالي المـديونيات الـصعبة للعمـالء لـدى البنـوك            بنك الكويت المر   -
أن تكـون تلـك المـديونيات قائمـة فـي           : مناط ذلـك  . وشركات االستثمار وبيت التمويل الكويتي    

. الطعن على قرار البنك المركزي السلبي بامتناعـه عـن شـراء تلـك المـديونيات               . ١/٨/١٩٩٠
  .  اإلدارية بالمحكمة الكلية وحدهاطعن على قرار إداري تختص به الدائرة

  )٦٨٢القسم الرابع المجلد األول ص ٦/٤/٢٠٠٠جلسة إداري  ٥٣٦/١٩٩٩الطعن (
  )٦٨٢القسم الرابع المجلد األول ص ٢/٤/٢٠٠١جلسة إداري  ٤٩٩/٢٠٠٠الطعن و(

م الـتظل . علـة ذلـك   . متـى تقبـل   . طلبات اإللغاء . ما تختص به  . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    -١٣١٦
  . مثال. وجوبي. اإلداري

اختـصاص الـدائرة    . مـؤدى ذلـك   . قـرارات إداريـة نهائيـة     . تقارير الكفاية للموظفين المدنيين    -
  . سبق التظلم منها قبل رفع الدعوى. شرط ذلك. اإلدارية بها

  )٦٨٣القسم الرابع المجلد األول ص ٢٥/٩/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٦١٩/١٩٩٩، ٦١٠ن ناالطع(

تعلـق  . اختـصاصها نـوعي   . مـاتختص بـه   . ت اإلدارية بالمحكمـة الكليـة     دائرة نظر المنازعا   -١٣١٧
  .الدفع به بالنظام العام

دخولهـا فـي    . المنازعة فـي الراتـب للعـسكريين تخـرج عـن اختـصاص القـضاء اإلداري                -
  . علة ذلك. االختصاص العام للمحاكم العادية

لـدعوى بحالتهـا إلـى      قضاء المحكمة بعدم االختصاص النوعي يوجب عليها أن تـأمر بإحالـة ا             -
  . مثال لحكم خالف ذلك. المحكمة المختصة

  )٦٨٣القسم الرابع المجلد األول ص ٢٠/١١/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٢٠٢/٢٠٠٠الطعن (

تخـتص بهـا الـدائرة اإلداريـة        . المنازعات اإلداريـة المتعلقـة بـشئون المـوظفين المـدنيين           -١٣١٨
  . لها فيها والية اإللغاء والتعويض. بالمحكمة الكلية

مثال ينتفي فيه اختصاص القـضاء اإلداري لعـدم تـوافر صـفة الموظـف               . تعريفه. الموظف العام  -
  . العام

  )٦٨٣القسم الرابع المجلد األول ص ٢٧/١١/٢٠٠٠جلسة عمالي  ٤٣/٢٠٠٠الطعن (

  . العبرة فيه هو بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. تحديده. االختصاص النوعي -١٣١٩
. تص بنظر المنازعة المتعلقـة بـه الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة              القرار اإلداري الذي تخ    -

هو ذلك الذي تفصح به اإلدارة عن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة بمقتـضى                     : ماهيته
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القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنـاً وجـائزاً قانونـاً وكـان الباعـث        
  . دارة عن اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح التي تستلزم اتخاذهعليه مصلحة عامة أو تمتنع اإل

هـو واقعـة ماديـة أو إجـراء مثبـت           : ماهيته. تختص به المحاكم العادية   . العمل المادي لإلدارة   -
  . لها وال يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة

  )٦٨٣القسم الرابع المجلد األول ص ٤/١٢/٢٠٠٠جلسة تجاري  ١٨٧/٢٠٠٠الطعن (

. ال ينعقد بالنـسبة للعقـود مـا لـم تكـن إداريـة       . يتعلق بالنظام العام  . اختصاص الدائرة اإلدارية   -١٣٢٠
  . علة ذلك. ال يكفي العتبار العقد كذلك أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً

  )٦٨٣القسم الرابع المجلد األول ص ١٢/٢٠٠٠ /٤جلسة إداري  ٤١٢/٢٠٠٠الطعن(

. طلبات إلغـاء قـرارات نـدب ونقـل المـوظفين          . ما تختص به  . كليةالدائرة اإلدارية بالمحكمة ال    -١٣٢١
. وتقـدير ذلـك   . أسـاس ذلـك   . تخرج عن هذا االختصاص ما لم تكن منطوية على عقوبة مقنعة          

  . مثال. مادام سائغاً. موضوعي
لـيس بـالزم أن يكـون       . القرار الذي تصدره اإلدارة ويكون من شأنه النيل من مزايـا الموظـف             -

  . يبياًبالضرورة تأد
  )٦٨٣القسم الرابع المجلد األول ص ٢٢/١/٢٠٠١جلسة تجاري  ٧٣٤/٢٠٠٠الطعن (

القرار اإلداري هو ذلك الذي تفصح به جهة اإلدارة عن إرادتها الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة                      -١٣٢٢
بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معـين متـى كـان ممكنـاً وجـائزاً قانونـاً                   

تميـزه عـن أعمـال اإلدارة التـي تخـرج عـن اختـصاص               . يه مصلحة عامة  وكان الباعث عل  
لمحكمـة الموضـوع سـلطة فهـم        . الدائرة اإلدارية المختصة نوعياً بنظر المنازعـات اإلداريـة        

  . وتمييز ذلك دون ما تقيد بما يطلقه الخصوم من أوصاف ومسميات
  )٦٨٤ألول صالقسم الرابع المجلد ا ٢٤/٩/٢٠٠١جلسة إداري  ٦٥٠/٢٠٠٠الطعن (

. تأهيل الموظف المعين تحت االختبار في وظيفته بعـد انتهـاء مـدة التجربـة المقـررة قانونـاً                   -١٣٢٣
. تخليتـه عنهـا   . أثـره . تخلـف هـذا الـشرط     . صالحيته للنهوض بأعباء هذه الوظيفـة     . مناطه

اختـصاص دائـرة المنازعـات اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة بإلغائـه              . قرار اإلدارة بتـسريحه   
  .ض عنهوالتعوي
  )٦٨٤القسم الرابع المجلد األول ص ١٢/١١/٢٠٠١جلسة إداري  ٥٨/٢٠٠١الطعن (

  .قصره على العقود اإلدارية. اختصاص الدائرة اإلدارية بالنسبة للعقود -١٣٢٤
عقود اإليجار التي تبرمهـا الجهـات اإلداريـة مـع الغيـر عـن أمـالك                 . ماهيته. العقد اإلداري  -
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ال يغيـر منـه اشـتمالها علـى شـروط           . العقـود اإلداريـة   ال تعتبر من قبيـل      . الدولة الخاصة 
  .جوهرية غير مألوفة في اإليجار العادي

العقود التـي تبرمهـا الدولـة بـشأنها ال تعـد مـن              . من أموال الدولة الخاصة   . القسائم الصناعية  -
عدم اختصاص الدائرة اإلداريـة بنظـر المنازعـات التـي تثـور             : أثر ذلك . قبيل العقود اإلدارية  

 .نهابشأ

  )٢٨٢القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٨/٣/٢٠٠٢جلسة مدني  ١٤٧/٢٠٠١الطعن (

صـدورها منهـا    . القرارات التي تصدرها جهة اإلدارة للتعبير عن إرادتها فـي أدائهـا لوظيفتهـا              -١٣٢٥
إما بناء على سلطة تقديرية أو سلطة مقيـدة لـيس فيهـا حريـة التقـدير بـل مفروضـاً عليهـا             

الذي يجب عليها اتخـاذه متـى تـوافرت ضـوابطه الموضـوعية ويعـد               بطريقة آمرة التصرف    
قرارها في هذا الشأن قراراً تنفيذياً يقرر الحق الذي يستمده الفـرد مـن القـانون مباشـرة ولـيس              

  .إدارياً منشئاً لمركز قانوني
  .ما تختص به. الدائرة اإلدارية -
 التـي يـتم بمقتـضاها شـراء         حدد لجهة اإلدارة الـضوابط والمعـايير      . ٤١/١٩٩٣القانون رقم    -

المديونيات من حيث نوعها والعمالء الـذين يجـوز شـراء مـديونيتهم ولـم يتـرك لهـا حريـة               
أن قـرار جهـة اإلدارة ال يعـد قـراراً إداريـاً      : مفـاد ذلـك   . التقدير من حيث المنح أو الحرمان     

نون فـال يعـد     منشئاً لمركز قانوني وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحـق الـذي يـستمد مـن القـا                 
قرارها باالمتناع عـن شـراء المديونيـة قـراراً إداريـاً سـلبياً ويخـرج الطعـن عليـه مـن                      

 .االختصاص النوعي للدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية

  )٢٨٢القسم الخامس المجلد الثاني ص ١/٦/٢٠٠٢جلسة تجاري  ١٤١/٢٠٠٠الطعن (

ـ       . دعوى اإللغاء  -١٣٢٦ وجـوب أن   . مـؤدى ذلـك   . ي ذاتـه  دعوى عينية موضوعها اختصام القـرار ف
تحمل صحيفة الدعوى من البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بمـا ال يـدع مجـاالً للـشك فـي       

 .حقيقة القرار المقصود

  )٢٨٢القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٤/٦/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٦٨/١٩٩٩الطعن (

ـ        . ماهيته. القرار اإلداري  -١٣٢٧ ا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة           هو ما تفصح به اإلدارة عـن إرادته
  .إلحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة

  .ما يميزه عن أعمال اإلدارة. القرار اإلداري -
مـن  . فهم ما تصدره جهة اإلدارة من أعمـال أو قـرارات وإعطائهـا وصـفها القـانوني الحـق                   -

علـة  . دها في ذلك بما يخلعـه عليهـا الخـصوم مـن أوصـاف             عدم تقي . سلطة محكمة الموضوع  
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 .أن العبرة في التكييف بفحوى التصرف ومرماه ال بصيغته ومبناه: ذلك

  )٢٨٢القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٤/٦/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٨٨/٢٠٠١، ٥٨٥ن ناالطع(

  .وسعاالستثناء يقدر بقدره دون ت. األصل أنها للقضاء العادي. والية القضاء -١٣٢٨
اختـصاصها دون غيرهـا بواليـة الفـصل فـي المنازعـات             . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكليـة     -

  . المعدل١٩٨١ لسنة ٢١اإلدارية المنصوص عليها بالمرسوم بق 
اختصاصها بالفصل فـي المنازعـات المدنيـة والتجاريـة التـي صـدر القـانون                . هيئة التحكيم  -

  .بشأن التحكيم فيها
حل النزاع بأنه من العقود اإلدارية وعدم الطعـن علـى هـذا التكييـف بـأي                 تكييف الحكم العقد م    -

ال يغيـر مـن ذلـك أن يتـصل التكييـف            . صيرورة الحكم باتاً ال يجوز المساس به      . أثره. مطعن
حجيـة األحكـام تعلـو      . علـة ذلـك   . بمسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المتعلقة بالنظام العام       

 .معلى اعتبارات النظام العا

  )٢٨٢القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٣/١٠/٢٠٠٢جلسة تجاري  ٧٨٢/٢٠٠١الطعن (

اعتبـاره قائمـاً فـي الخـصومة        . أثر ذلـك  . تعلقه بالنظام العام  . االختصاص بسبب نوع الدعوى    -١٣٢٩
ومطروحاً دائماً على المحكمة التي لها أن تقضي فيه من تلقـاء نفـسها ويجـوز الـدفع بـه مـن           

  .حالة كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام محكمة التمييزكل ذي مصلحة في أي 
اختـصاصها بنظـر المنازعـات المتعلقـة بـشئون المـوظفين            .  اإلدارية بالمحكمة الكلية   ةالدائر -

المدنيين التي أوردتها نـصوص قـانون إنـشائها والطلبـات التـي يقـدمها األفـراد أو الهيئـات            
 مـا اسـتثنى والمنازعـات الخاصـة بـالعقود اإلداريـة             بإلغاء القرارات اإلدارية النهائيـة عـدا      
  .وطلبات التعويض عن تلك المسائل جميعاً

إفـراد المـشرع نظامـاً      . رفع الدعاوى أمام الدائرة اإلدارية واستئناف األحكـام الـصادرة منهـا            -
  .ماهية ذلك النظام وغايته. خاصاً له

. ة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة      عدم تعلق الدعوى بمنازعة إدارية تدخل فـي اختـصاص الـدائر            -
وقضاء محكمة االسـتئناف بـدائرتها اإلداريـة بتأييـد الحكـم الـصادر مـن الـدائرة اإلداريـة             

مخالفـة  . قـضاء ضـمني باختـصاصها حـال كونهـا غيـر مختـصة             . والفاصل في الموضوع  
 . تمييزهتُوجبللقانون 

  )٢٨٣ثاني صالقسم الخامس المجلد ال ٣/٢/٢٠٠٣جلسة تجاري  ٥٨٤/٢٠٠١الطعن (
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تكييـف الطلبـات فـي      . لمحكمة الموضوع توصالً إلى تحديد اختصاصها بالفـصل فـي النـزاع            -١٣٣٠
. الدعوى وفهمها على حقيقتها وأن تنزل عليها وصفها الحـق دون تقيـد بتكييـف الخـصوم لهـا                  

  .شرطه
اختصاص الدائرة اإلدارية في مجـال طلبـات إلغـاء القـرارات اإلداريـة المتعلقـة بـالموظفين                   -

قصره على طلبات إلغاء القرارات المتعلقـة بـالتعيين أو الترقيـة أو إنهـاء الخدمـة أو                  . مدنيينال
  .توقيع الجزاءات التأديبية

عدم اختـصاص الـدائرة اإلداريـة بهـا إال إذا كانـت             . طلبات إلغاء قرارات ندب ونقل الموظفين      -
  .منطوية على عقوبة مقنعة فيما تختص به هذه الدائرة

هض له حق في القرار في موقع عمل وظيفي معـين ولـو زعـم أنـه يفيـد منـه                     الموظف ال ين   -
أنـه مركـز قـانوني عـام يجـوز          . علة ذلك . خبرة معينة ال تتوافر في الوظيفة التي سينتقل إليها        

تغييره في أي وقت ولإلدارة سلطة تقديرية فـي تقريـر ذلـك دون معقـب عليهـا طالمـا النقـل               
 علـى   ينطـوي ة اسـتعمال الـسلطة أو االنحـراف بهـا أو            يحق مصلحة عامة وال يشوبه إسـاء      

تنزيل الموظف إلى وظيفة أقل درجة أو مرتبـة وغيـر ذلـك ممـا يكـون معـه النقـل سـاتراً                       
لعقوبة تأديبية وال يغير من طبيعة قرار النقل أن يكـون قـد جـاء عقـب تحقيـق عـن أخطـاء                       

  .نسبت إلى الموظف سواء دين بها أم ال
. شـرطه . لمحكمـة الموضـوع   .  مـن عدمـه    رار النقل يتـضمن جـزاء      إذا كان ق   استخالص ما  -

 .وجوب أن تقضي بعدم اختصاصها. أثره. تبينها أنه ليس عقوبة تأديبية

  )٢٨٣القسم الخامس المجلد الثاني ص ٥/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ٨١٧/٢٠٠١، ٨٠٥ انالطعن(

 فـي حـدود القـرارات       اقتصار الواليـة بـه علـى الـدائرة اإلداريـة          . إلغاء القرارات اإلدارية   -١٣٣١
مـا عـدا ذلـك مـن        .  بإنـشائها  ١٩٨١ لسنة   ٢٠المنصوص عليها في المادة األولى من القانون        

  .علة ذلك.  خروجه عن نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة.قرارات
ال إلزام عليها أن تحيل الـدعوى إلـى دائـرة أو جهـة أخـرى                . قضاء المحكمة بعدم اختصاصها    -

تعـين عليهـا   . تبينها عـدم اختـصاص أي منهـا   . وفقاً للقانون من انعقاد الوالية لها إال إذا تأكدت    
 .الوقوف عند القضاء بعدم االختصاص

  )٢٨٣القسم الخامس المجلد الثاني ص ٥/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ٨١٧/٢٠٠١، ٨٠٥ انالطعن(

خـتص  ليـست بحكـم اللـزوم قـرارات إداريـة ممـا ت      . القرارات الصادرة من الجهة اإلداريـة   -١٣٣٢
القـرار الـصادر    : علـة ذلـك وأثـره     . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب إلغائه       
  .بشأن مسألة من مسائل القانون الخاص ليست قراراً إدارياً

تعـد مـن    . البيوت التي تخصصها الدولة إلسكان األسر الكويتيـة المـستحقة للرعايـة الـسكنية              -
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مثال بشأن طلـب تعـديل وثيقـة تملـك عقـار            . انون الخاص األموال الخاصة للدولة وتخضع للق    
مخصص من قبل المؤسسة العامة للرعاية الـسكنية ينحـسر عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة                  

 .بالمحكمة الكلية

  )٢٨٤القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٢/٩/٢٠٠٣جلسة مدني  ٤١٩/٢٠٠١الطعن (

 مقابـل رسـم ال أجـرة وبموجـب تـراخيص      شغلها يكون. األسواق العامة المخصصة للنفع العام  -١٣٣٣
هـا أو الرجـوع فيهـا قبـل حلـول أجلهـا             ؤة والتي لها إلغا   مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخص    

إصطباغ هذه التراخيص بـصبغة العقـود اإلداريـة وتحكمهـا الـشروط             . لداعي المصلحة العامة  
األعمـال اإلداريـة التـي      الواردة فيها والقواعد التي تنظم هذا النوع من االلتزام وكل ذلـك مـن               

انعقــاد . يحكمهــا القــانون العــام وال تخــضع للقــانون الخــاص أو القيــود التــي يفرضــها
 .االختصاص بنظر أي نزاع بشأنها للدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية

  )٢٨٤القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٧/١٠/٢٠٠٣جلسة إداري  ٦٨٣/٢٠٠٢، ٦٧٨ انالطعن(

 اعتبـاره مطروحـاً     . مـؤدى ذلـك    .من النظام العـام   .  الوالئي أو النوعي   الدفع بعدم االختصاص   -١٣٣٤
  .على المحكمة ولها القضاء به من تلقاء نفسها

طلب الطاعن إلزام جهة اإلدارة بإعادة قيده في سجل المواليد ومنحـه مـستخرجاً مـن قيـده بعـد                  -
تنـاع عـن إعـادة    هو طعن على القرار السلبي الصادر مـن جهـة اإلدارة باالم      . أن قررت شطبه  

مخالفـة الحكـم ذلـك والقـضاء        . القيد وتسليم الشهادة تختص به الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكليـة         
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. ضمنياً باختصاص الدائرة المدنية

  )٢٨٥القسم الخامس المجلد الثاني ص ٥/١/٢٠٠٤جلسة مدني  ٦٣/٢٠٠٣الطعن (

  . بينهماةماهية كل منهما  ومعيار التفرق. والعمل الماديالقرار اإلداري  -١٣٣٥
 .خروجه عن اختصاص الدائرة اإلدارية. العمل المادي -

  )٢٨٥القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٦/٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ١٠٩/٢٠٠٣الطعن (

خروجها عن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة مادامـت ال تحمـل             . قرارات نقل الموظفين المدنيين    -١٣٣٦
أن لـإلدارة سـلطة تقديريـة فـي نقـل           . علة ذلـك  . اتها قراراً بما تختص به تلك الدائرة      في طي 

الموظف واالستفادة منه في المكان الذي تريده وال والية للقضاء علـى قرارهـا هـذا طالمـا لـم                    
تكشف اإلجراءات اتجاه اإلدارة بهـذا النقـل إلـى عقـاب الموظـف بغيـر اتبـاع اإلجـراءات                    

 .واألوضاع المقررة

  )٢٨٥القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٥/٣/٢٠٠٤جلسة إداري  ٤٩٣/٢٠٠٣الطعن (
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قضاء الدائرة التجارية بالمحكمة الكليـة بعـدم اختـصاصها نوعيـاً بنظـر الـدعوى وإحالتهـا                   -١٣٣٧
بحالتها إلى الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية والتي قضت فيهـا واسـتأنف الطـاعن هـذا الحكـم                  

أن قـضاء المحكمـة التجاريـة بعـدم     . مـؤداه . النوعي للدائرة اإلدارية ولم ينع على االختصاص     
فـال  . اختصاصها النوعي وإحالتها للدائرة اإلدارية أصـبح باتـاً حـائزاً لقـوة األمـر المقـضي                

 .تجوز المنازعة بشأنه أمام محكمة التمييز

  )٢٨٥القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٧/٥/٢٠٠٤جلسة إداري  ٦٥٢/٢٠٠٣الطعن (

 لـسنة   ٢٠ختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية وفقـاً للمـادة األولـي مـن القـانون رقـم                  ا -١٣٣٨
أن لها تقـدير مـشروعية وإلغـاء القـرارات المعدومـة فـضالً عـن                : مؤداه  . حاالته. ١٩٨٠

حمايـة األفـراد فـي مواجهـة القـرارات المـشوبة بعيـب              : علة ذلك . القرارات غير المعدومة  
 .مثال. على أبشع العيوببسيط وتلك المنطوية 

  )٢٨٥القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٤١١/٢٠٠٤الطعن (

شـرط قبولهـا    . طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شـأن مـن شـئونهم الوظيفيـة               -١٣٣٩
كـام التـي    األح. أن يكـون محلهـا قـراراً إداريـاً نهائيـاً          . أمام الدائرة اإلدارية بمحكمة التمييز    

 لـسنة   ٢٣ مـن القـانون      ٤٩ إلـى    ٤١يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المـواد مـن          
 ٥٠التعد من قبيل القرارات اإلداريـة المنـصوص عليهـا بالمـادة             .  بشأن تنظيم القضاء   ١٩٩٠

 .عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها. من القانون المذكور

  )٢٨٦قسم الخامس المجلد الثاني صال ١٠/١/٢٠٠٥جلسة مدني  ٥١٤/٢٠٠٣الطعن (

للخـصوم وللنيابـة العامـة والمحكمـة إثارتهـا فـي الطعـن              . األسباب المتعلقة بالنظام العـام     -١٣٤٠
نفسهم ولو لم يسبق التمسك بهـا أمـام محكمـة الموضـوع أو فـي صـحيفة                  أبالتمييز من تلقاء    

  . شرط ذلك. الطعن
ـ            في الخصومة ومطروحاً   يعتبر قائماً . االختصاص النوعي  - دفع  دائماً علـى المحكمـة ولـو لـم ي

ه والتمسك به حتى مـع سـبق تنـازل الخـصوم عنـه وعلـى                ئبه أمامها وال يسقط الحق في إبدا      
  .  بأسس التنظيم القضائيهتعلق. علة ذلك. المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

  . ن إنشائهااختصاصها بنظر الموضوعات المبينة بقانو. الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية -
ـ     . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    -  خاصـاً لتحـضير الـدعاوى قبـل     اًأفـرد لهـا المـشرع نظام

 السـتئناف األحكـام الـصادرة منهـا وأوجـب أن يـتم إعـالن                 معيناً طرحها عليها وحدد نصاباً   
 صحيفة الدعوى والطعن باالستئناف خالل ثالثة أيام التاليـة إليـداع الـصحيفة وفـرض رسـماً                

 . على بعض هذه الدعاوىابتاًث

  )٢٨٦القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٤/٢/٢٠٠٥جلسة إداري  ٩٠٧/٢٠٠٣الطعن (
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تـضمنه مـن روابـط هـي مـن          تاختصاصه بالعقود اإلداريـة مرجعـه مـا         . القضاء اإلداري  -١٣٤١
  . مجاالت القانون العام

ـ . مقتـضى ذلـك   . العقود التي تبرمها اإلدارة ليست كلها عقوداً إدارية        - اال يعـد عقـداً إداريـاً ال       م
  . يخضع الختصاص القضاء اإلداري

تختص وحدها بنظر المنازعات التـي تنـشأ بـين الجهـات اإلداريـة والمتعاقـد              . الدائرة اإلدارية  -
تعـداد تلـك المـسائل      .  عقـد إداري آخـر     وأياآلخر في عقود االلتزام واألشغال العامة والتوريد        

 لـيس علـى سـبيل الحـصر وإنمـا علـى           ١٩٨١ لسنة   ٢٠نون  في المادة الثانية من المرسوم بقا     
  . سبيل المثال

  )٢٨٦القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢/٣/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٧٦٩/٢٠٠٣، ٧٦٨ انالطعن(

  . ماهية كل منهما والممايزة بينهما. القرار اإلداري والعمل المادي -١٣٤٢
 ممـا يـدخل فـي اختـصاص         ال تعتبر بصفة مطلقة قـرارات إداريـة       . تصرفات الجهة اإلدارية   -

عـدم اعتبـاره قـراراً إداريـاً ممـا يجـوز طلـب              . التنبيه إلى حكـم القـانون     . الدائرة اإلدارية 
 .التعويض عنه

  )٢٨٦القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة تجاري  ١٤٨/٢٠٠٤الطعن (

 هـذه   األصل خضوعها لرقابـة القـضاء وحظـر تحـصينها مـن           . األعمال والقرارات اإلدارية   -١٣٤٣
 . هذا الحظر ال يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. االستثناء. الرقابة

 . ماهيته. اختصاصها. الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية -

اسـتثناؤها مـن األصـل العـام     . القرارات اإلدارية الصادرة في شأن إصدار الصحف والمجـالت      -
ذا االسـتثناء وحـصره فـي الحـدود التـي           وجوب قصر ه  . من إجازة طعن األفراد والهيئات فيها     

ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتراخيص إصـدار الـصحف والمجـالت بـالمنح أو المنـع دون                  
أن يشمل االستثناء ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شـأن التـرخيص الـصحفي مـن صـدوره            

 أمـام الـدائرة     أثناء الممارسة الصحفية فيجوز الطعن عليها مـن ذوى الـشأن إلغـاء وتعويـضاً              
 .ال عيب. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. اإلدارية بالمحكمة الكلية

  )٢٨٧القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٤الطعن (

تحديـد  . هو أن يـصدر ممـن يملـك إصـداره         . ماهيته. االختصاص كأحد أركان القرار اإلداري     -١٣٤٤
القرار من الجهـة التـي حـددها القـانون إلصـداره وإال             وجوب صدور   . ذلك من عمل المشرع   

  .عدم مشروعية القرار. الزم ذلك. كان معيباً بعيب عدم االختصاص
أحوال وشروط إلغـاء تـرخيص الجريـدة أو تعطيلهـا أو رفـضها بـالطريق اإلداري وتحديـد                    -
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عـالم  لـيس لـوزير اإل    . مـؤدى ذلـك   . حددها المشرع . السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات    
  . سوى وقف الجريدة لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر وليس له سلطة إلغاء ترخيصها

قاعدة توازي االختصاصات التي مؤداها أن مـن يملـك إصـدار القـرار اإلداري يملـك إلغـاؤه                    -
خلو التشريع من نص يحـدد الـسلطة المختـصة بإلغـاء القـرار              . مناط إعمالها . وسحبه وتعديله 

  .  علة ذلك.أو سحبه أو تعديله
تحديد القانون السلطة المختصة بإلغـاء تـرخيص إصـدار جريـدة أو مجلـة بـالطريق اإلداري                   -

أن قـرار وزيـر اإلعـالم       . أثـره . وقصرها على مجلس الوزراء وحـده دون وزيـر اإلعـالم          
الصادر بإلغاء الترخيص يكون صادراً من سلطة ال تملك إصداره ومـن ثـم معيبـاً بعيـب عـدم                    

 .ال عيب. التزام الحكم ذلك. ب اإللغاءاالختصاص وواج

  )٢٨٧القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٤الطعن (

ال تتقيـد المطالبـة     . دعوى التسوية التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشـرة مـن القـانون              -١٣٤٥
هـا مـن المنازعـات     اختصاص الـدائرة اإلداريـة بنظرهـا باعتبار       . فيها بمواعيد دعوى اإللغاء   

 . في المرتبات

  )٢٨٧القسم الخامس المجلد الثاني ص ١١/٤/٢٠٠٥جلسة إداري  ٧٠٢/٢٠٠٤الطعن (

. المنازعات الناشـئة بـين الجهـة اإلداريـة والمتعاقـد اآلخـر فـي عمـوم العقـود اإلداريـة                     -١٣٤٦
  . اختصاص الدائرة اإلدارية بالفصل فيها

ظـف تحـت إشـراف اإلدارة القيـام بمـسئوليات           عقد إداري يتولى بموجبـه المو     . عقد التوظيف  -
 . وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوق

اختـصاص الـدائرة اإلداريـة      . عقـد إداري  . عقد تطوع غير الكويتيين بوزارة الـدفاع الكويتيـة         -
 .بنظر المنازعات الناشئة عنه

  )٢٨٨لد الثاني صالقسم الخامس المج ٣٠/٥/٢٠٠٥جلسة إداري  ٩٥٩/٢٠٠٤، ٩٥٥ انالطعن(

 اختـصاصها بحـصر األضـرار       .الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العـدوان العراقـي          -١٣٤٧
 عنه وتقدير الخسائر للمضرورين نتيجة لألعمال التـي قـام بهـا المعتـدى خـالل فتـرة                   الناتجة

ـ                ة بهـا   غزو البالد وتقدير التعويض الجابر لها وتقديمه إلى الجهـات المختـصة بالدولـة للمطالب
ال يحـول ذلـك دون اختـصاص المحـاكم          . تمهيداً لتحصيلها من المعتدى وصرفها للمتـضررين      

 . بنظر دعاوى التعويض المؤسسة على أي مصدر آخر من مصادر االلتزام

اختصاص الهيئة العامة لتقدير التعويضات ال يحجـب المحـاكم عـن نظـر دعـاوى التعـويض                   -
مثـال بـشأن اختـصاص الـدائرة بنظـر          . محددة قانونـاً  مصادر االلتزام ال  المؤسسة على أي من     
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 .دعاوى العقود اإلدارية والتعويض عنها

  )٢٨٨القسم الخامس المجلد الثاني ص ٢٤/١/٢٠٠٦جلسة إداري  ١٠٩٦/٢٠٠٤الطعن (

  . تعلقه بالنظام العام. اختصاص نوعي. اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية -١٣٤٨
العبرة فيه بما يوجهـه المـدعى فـي دعـواه مـن             . جهة قضائية  تحديد االختصاص النوعي لكل      -

 .الطلبات

اختـصاصها بتـأمين عـودة األسـرى والمحتجـزين          .  والمفقودين اللجنة الوطنية لشئون األسرى    -
قراراتهـا فـي هـذا      . في أقرب وقت والتعاون فـي ذلـك مـع الجهـات الحكوميـة المختـصة               

 .ها لرقابة القضاءخضوع. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي. الخصوص

طلب الحكم بإدراج اسم ضمن األسرى والمفقودين بكـشوف اللجنـة الوطنيـة لـشئون األسـرى                  -
تعلقـه بقـرار إداري امتنعـت الجهـة         . والحصول على البصمة الوراثية لمضاهاتها على الرفـات       

 الحكـم بعـدم اختـصاص     . اختصاص الدائرة اإلدارية نوعياً بالفـصل فيـه       . اإلدارية عن إصداره  
 . تمييزهتُوجبمخالفة للقانون . المحكمة والئياً بنظره تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره

  )٢٨٨القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٠/٣/٢٠٠٦جلسة مدني  ٧٩٥/٢٠٠٤الطعن (

 أن الطـاعن مـن أعـضاء        إلـى قضاء الدائرة اإلدارية بعدم اختصاصها بنظر النـزاع اسـتناداً            -١٣٤٩
زارة الداخليـة وأن اختـصاصها قاصـر علـى المنازعـات المتعلقـة              قوة الشرطة التابعين لـو    

 أسـبابه أو منطوقـه بعـدم        فـي بالموظفين المدنيين دون أن ينص صـراحة أو ضـمناً سـواء             
ـ . عـدم إقـران قـضاءه باإلحالـة    . اختصاص باقى دوائر المحكمة الكلية بنظـره      د قـضاء  ال يع

  . من تلك الدوائر بنظرهايبعدم اختصاص أ
  )٣٢٨ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٦/٤/٢٠٠٧جلسة مدني  ٤٧٣/٢٠٠٦الطعن (

 دعـواه   فـي العبرة فيه هى بمـا يوجهـه المـدعى          .  لكل جهة قضائية   ي النوع االختصاصتحديد   -١٣٥٠
  . من طلبات

  .ماهيته.  بالمحكمة الكليةاإلدارية تختص به الدائرة الذي داريالقرار اإل -
  )٤١٥ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٥/١١/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٧٥/٢٠٠٧الطعن (

الجنـسية لـصيقة بواقعـة المـيالد     .  يكون كويتيـاً كويتي الخارج ألب   فيكل من ولد بالكويت أو       -١٣٥١
متـى ثبـت علـى      .  إجـراء آخـر    أي أو   اإلداريـة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة         

 الحـصول علـى     فـي  حقـه : أثر ذلـك  .  وثبوت نسبه منه   كويتيوجه قاطع نسبة المولود إلي أب       
 المختـصة منحـاً     اإلداريـة جواز سفر وذلك بخالف أحوال اكتساب الجنسية بقرار مـن الجهـة             

 وتعد صـورة مـن صـور أعمـال الـسيادة لـصدورها مـن                والتي تتسم بطابع سياسي   أو منعاً   
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خـروج هـذه الحالـة مـن اختـصاص الـدائرة            . الحكومة بصفتها سلطة حكـم ال سـلطة إدارة        
  .مثال. مة الكلية بالمحكاإلدارية
  )٢٣٩ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١١/٢٠٠٧جلسة إداري  ٢١٩/٢٠٠٦الطعن (

  .  دعواه من طلباتفييتحدد بما يوجهه المدعى . ي النوعاالختصاص -١٣٥٢
سـكوت  . ماهيتـه .  بطلب إلغائـه أو التعـويض عنـه        اإلدارية تختص الدائرة    الذي داريالقرار اإل  -

 .اً سلبياًإداريال يعد قراراً . رك القانون أمر اتخاذه لمحض تقديرها عن اتخاذ قرار يتاإلدارة

  )٤٨٥ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣/١٢/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٠١/٢٠٠٧الطعن (

 بالمحكمـة الكليـة ومـن بعـدها الـدائرة المخصـصة بمحكمـة               اإلداريـة اختصاص الـدائرة     -١٣٥٣
 ال ينعقـد إال حيـث تكـون المنازعـة           .أحكـام  استئناف ما يصدر عنها من       فياالستئناف بالنظر   

 ١٣،  ١٢،  ١١ ،١٠،  ٥،  ٢،  ١ينـة فـي المـواد        المب اإلداريـة المعروضة من بـين المنازعـات       
 بإنشاء دائـرة بالمحكمـة الكليـة لنظـر المنازعـات            ١٩٨١ لسنة   ٢٠رسوم بالقانون رقم    ممن ال 

ـ    . اختـصاصها  فـي  عدم دخـول خـالف هـذه المنازعـات           .اإلدارية   يعـد  صاص هـذا االخت
 إلـى  االختـصاص النـوعي نـسبته        فـي  ال يغير من ذلك القول بأن األصـل          . نوعياً اختصاصاً

انحـسار حكـم هـذا األصـل إذا مـا قـرر المـشرع               :  علة ذلك  . دوائرها إلىالمحكمة الكلية ال    
ـ  مخال .بنص خاص إنشاء دائرة تختص دون غيرهـا بنظـر نـوع بعينـه مـن المنازعـات                  ة ف

  . مثال.هيعيب .ا النظرالحكم المطعون فيه هذ
  )١٤٧ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٥/٢/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٠٣/٢٠٠٦الطعن (

اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية دون غيرهـا بنظـر المنازعـات المتعلقـة بـالقرارات                 -١٣٥٤
اإلدارية فردية كانت أو تنظيمية متى كـان مبنـى الطعـن فيهـا عيـب عـدم االختـصاص أو                     

  . أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو إساءة استعمال السلطةالشكل
تعلقـه بالفـصل فـي دسـتورية القـوانين واللـوائح متـى كـان                . اختصاص المحكمة الدستورية   -

. أساس الطعن مخالفة نـص دسـتوري قـائم أو الخـروج علـي روح ذلـك الـنص ومقتـضاه                    
إذا كانـت تتعـارض مـع نـص         انحسار اختصاصها عن الفصل في مـشروعية اللـوائح ومـا            

  .علة ذلك. تشريعي قائم
الطعن باإللغاء في القرارات التنظيمية العامة ال تثير مـسألة دسـتورية مـا دام أن مبنـى الطعـن                   -

  .متعلقاً بأحد عيوب عدم المشروعية التي تلحق بالقرار اإلداري
  )٢٩٨ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٨/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٨٧/٢٠٠٧، ٣٨الطعنان (
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  .ماهيته. القرار اإلداري الذي تختص الدائرة اإلدارية بنظر طلب إلغائه -١٣٥٥
القرار الصادر من لجنة سوق الكويت لألوراق الماليـة باسـتبعاد أسـهم الـشركة مـن النـصاب                    -

 القـرارات التـي تتخـذها لـدورتين         علـى الالزم النعقـاد الجمعيـة العامـة ومـن التـصويت            
اختـصاص الـدائرة اإلداريـة نوعيـاً        . قومـات القـرار اإلداري النهـائي      تتوافر له م  . انتخابيتين

  .بنظر طلب إلغائه
  )٨٤ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٨٨/٢٠٠٧، ٢٧٢الطعنان (

خروجها عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة متـى           . القرارات الصادرة بندب الموظفين المدنيين     -١٣٥٦
 إحـداث األثـر القـانوني المقـصود         إلـى تجهت بها إرادة الجهة اإلدارية      كانت تلك القرارات قد ا    

من الندب ودون أن تتخذ من إصدارها قرار النـدب سـتاراً يخفـي قـراراً آخـر ممـا تخـتص                     
  . الدائرة اإلدارية بطلب إلغائه

العبرة في الوقوف على مدى اختصاص الدائرة اإلدارية هي بـالنظر إلـى حقيقـة القـرار محـل                    -
 وأركانه على ضوء ما عسى أن يسفر عنـه التكييـف الـصحيح لـه دون الوقـوف عنـد                     النزاع

  .الحد الذي خلعته جهة اإلدارة التي أصدرته من تسميات عليه
  )٢٥٧ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/٣/٢٠٠٩جلسة  إداري ٢٤٥/٢٠٠٧الطعن (

المنازعـات اإلداريـة    الكليـة دون غيرهـا بـالنظر فـي          الدائرة اإلدارية بالمحكمـة     اختصاص   -١٣٥٧
ومنها الطلبات التي يقدمها األفراد أو الهيئات بإلغـاء القـرارات اإلداريـة النهائيـة أو التعـويض             

األوامـر  .  المعـدل  ١٩٨١ لـسنة    ٢٠المرسـوم بـق     . عن المعيـب منهـا    الناشئة  عن األضرار   
  . علة ذلك. ال تعد من تلك القرارات. التنظيمية التي تصدرها الجهة اإلدارية

طلب المطعون ضده الحكم بإلزام الجهة اإلدارية برد الكفالـة البنكيـة لـه بعـد تنفيـذه لألعمـال                     -
ـ        . التي قدم الكفالة بشأنها    ـ  اًال يعد طعناً على قرار إداري أو طلب قـضاء الحكـم    . التعويض عنـه  ب
علـى قـضاء ضـمني باختـصاص الـدائرة المدنيـة            انطـواؤه   . مـؤداه . في موضوع الدعوى  

  .بنظرها
  )٣١٦ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٩جلسة  مدني ٢٠٩/٢٠٠٨ن الطع(

ــصادرة عـــ-٨٥ -١٣٥٨ ــرارات ال ــ الق ــضرائبن الجه ــي منازعـــات ال ــة ف  هـــى. ة اإلداري
  .ةـرارات إداريــق
لجنة إدارية ذات اختـصاص قـضائي للفـصل فـي خـصومة بـين إدارة          . لجنة الطعن الضريبي   -

علـق النـزاع بمبـدأ الخـضوع للـضريبة أو بتقديــر             الضـريبة وبين دافعي الضريبة سواء ت     
انعقـاد االختـصاص    . أثـره . قـرارات إداريـة   . ما تصدره من قرارات في هذا الشأن      . األربـاح
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  .بشأنها للدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية
  )١٧٧ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٣١/٥/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٧٣٧/٢٠٠٧الطعن (

ية بالمحكمـة الكليـة فـي مجـال طلبـات إلغـاء القـرارات اإلداريـة                 اختصاص الدائرة اإلدار   -١٣٥٩
قصره علـى طلبـات إلغـاء قـرارات التعيـين والترقيـة وإنهـاء               . المتعلقة بالموظفين المدنيين  

خـروج طلبـات إلغـاء قـرارات النقـل والنـدب مـن هـذا              . الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية   
فـي هـذه الحالـة      . ما تختص الـدائرة بنظـره     االختصاص إال إذا انطوت على قرارات أخرى م       

  .تختص الدائرة بنظر الطعن عليه وطلب إلغاءه والتعويض عنه
  )٢٥٩ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٦/٢٠٠٩جلسة  إداري ٣٣٧/٢٠٠٨الطعن (

اختصاص الدائرة اإلدارية بنظر المنازعات الناشئة بين الجهـة اإلداريـة والمتعاقـد اآلخـر فـي                  -١٣٦٠
  . لها والية القضاء الكامل. قود اإلداريةعموم الع

عقـد إداري يتـولي بمقتـضاه الموظـف تحـت إشـراف جهـة اإلدارة القيـام                  : عقد التوظـف   -
 وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقـوق ويكـون فـي مركـز تعاقـدي                  تبمسئوليا

الفـة الحكـم    مخ. والئحي وتنبسط على هـذا العقـد رقابـة القـضاء اإلداري إلغـاء وتعويـضاً               
مخالفـة  . المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعـدم اختـصاص المحكمـة والئيـاً بنظـر الـدعوى                

  .للقانون توجب تمييزه
  )١٣٠ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٩/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٦٥/٢٠٠٧الطعن (

األصل أن قيام الموظف باإلجـازة يخـضع لتقـدير الجهـة اإلداريـة دون معقـب عليهـا مـن                      -١٣٦١
ال تملك في ذلك حوالً إذا انطوى تصرفها علـى حرمانـه فـي هـذا الـشأن                   : االستثناء. قضاءال

بالمخالفة للقانون أو خول القانون الموظف الحق فـي القيـام باإلجـازة فـي توقيـت معـين دون            
علـة  . ال ينشأ هذا الحق إال إثر تعيينـه فـي الوظيفـة العامـة             . توقف على موافقة الجهة اإلدارية    

أن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة         : مـؤدي ذلـك   .  حق متولد عنه وفرع منه     أنه: ذلك
الكلية بنظـر طلبـات إلغـاء القـرارات اإلداريـة الـصادرة بـالتعيين فـي الوظـائف العامـة                
والتعويض عنها يتضمن حتماً وبطريـق اللـزوم اختـصاصها بهـذه الطلبـات فـي خـصوص                  

. مـا ال ينـال مـن ذلـك        . صل هو قاضـي الفـرع     أن قاضي األ  : علة ذلك . اإلجازات الوجوبية 
مثال بشأن المطالبة بتعويض عن رفـض الجهـة اإلداريـة مـنح إجـازة للترشـيح النتخابـات                   

  .٢٠٠٥ لسنة ٥، ١٩٦٢ لسنة ٣٥المجلس البلدي وفقاً للقانونين 
  )١٩٢ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٨٩/٢٠٠٧الطعن (
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  .شموله قضائي اإللغاء والتعويض.  اإلداريةاختصاص الدائرة -١٣٦٢
اعتبـاره فـي حكـم القـرار        . امتناع جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحة اتخـاذه            -

. اإلداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه باإللغاء لـدى الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة                 
  .ضرر موجب للتعويضوكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا االمتناع 

امتناع الجهة الحكومية عـن تنفيـذ قـرار المجلـس الطبـي العـام بتخفـيض سـاعات العمـل                      -
مخالفـة الحكـم المطعـون    . قـرار إداري سـلبي  . للموظفة لمدة محددة وإعادة عرضها بعد فتـرة  

  .خطأ يوجب تمييزه. فيه ذلك واصفاً فعل اإلدارة بأنه مجرد عمل مادي
  )٤٢ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٤/٢٠١٠جلسة ي إدار ٢٩٤/٢٠٠٧الطعن (

. خروجهـا عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة         . طلبات إلغاء القرارات الصادرة بندب الموظفين      -١٣٦٣
متى كانت تلك القـرارات قـد اتجهـت بهـا الجهـة اإلداريـة إلـى إحـداث األثـر                     : مناط ذلك 

  . مما تختص الدائرة بطلب إلغائهالقانوني المقصود بالندب وأال تكون ستاراً يخفي قراراً
العبرة في تقدير مدى اختصاص الدائرة اإلدارية هي بالنظر إلـى طبيعـة القـرار محـل النـزاع                    -

  .وأركانه في ضوء التكييف الصحيح له
  )٧٧ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ١٦/٢٠٠٧الطعن (

قـصرها علـى القـرارات المنـصوص        . لدائرة اإلداريـة  والية إلغاء القرارات اإلدارية المسندة ل      -١٣٦٤
غيـر ذلـك مـن      .  بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمـة الكليـة       ١٩٨١ لسنة ٢٠ق) ١(عليها في المادة    

خـروج طلـب إلغائهـا عـن     . القرارات اإلدارية التي لم يـشملها نـص المـادة المـشار إليهـا          
ة التـي ينحـسر اختـصاصها أصـالً         اختصاص الدائرة اإلدارية والدوائر األخرى بالمحكمة الكلي      

  . علة ذلك. عن نظر الخصومات اإلدارية
ال الزام على المحكمة التي تقضي بعدم اختـصاصها أن تحيـل الـدعوى إلـى دائـرة أخـرى أو                   -

أن تتأكد طبقاً للقانون من انعقـاد الواليـة واالختـصاص بنظـر النـزاع               : شرط ذلك . جهة أخرى 
  .ند حد القضاء بعدم االختصاص الوالئيمتى تقف ع. لتلك الدائرة أو الجهة

  )٧٧ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ١٦/٢٠٠٧الطعن (

بشأن إيفاد الطاعنة عـضو بعثـة للدراسـة فـي الخـارج وفقـاً                امتناع الجامعة عن إصدار قرار     -١٣٦٥
ة اإلداريـة   إلخطار لجنة البعثات يشكل قراراً سـلبياً ممـا يجـوز الطعـن عليـه أمـام الـدائر                  

  . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بمخالفة القانون ويوجب تمييزه. المختصة
  )٢٨ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١١/١/٢٠١١ إداري جلسة ٣٧١/٢٠٠٧الطعن (

  .تعويض: وراجع
  



  اإلداري

- ٣٩٤ -  

  -:اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة التمييز -

تعلقـه بـشأن مـن      . عامة أمام دائرة التمييز المنوط بهـا نظرهـا        طلبات رجال القضاء والنيابة ال     -١٣٦٦
عريـضة تـودع إدارة كتـاب محكمـة         : إجـراءات رفعـه   . شؤون رجال القضاء والنيابة العامة    

مثـال بـشأن طلـب مقـدم        . عدم قبول الطلـب   . أثره. مخالفه ذلك . ٢٣/١٩٩٠ ق   ٥١م. التمييز
 ق  ٥١اء الـذي نـصت عليـه م         ممن لم تتوافر به صفة رجل القـضاء وعـدم سـلوك اإلجـر             

٢٣/١٩٩٠.  
  )٢٨٧ القسم الثالث المجلد األول ص٢١/١١/١٩٩٤جلسة طلبات رجال القضاء  ٤/١٩٩٤الطعن (

تقدير مـا يعـد مـن أعمـال الـسيادة ويخـرج          . ليس للمحاكم النظر فيها   . ماهيتها. أعمال السيادة  -١٣٦٧
لعمـل طـوال فتـرة الغـزو     استحالة عودة رجال القـضاء ل   . عن رقابة القضاء من سلطة المحاكم     

عـدم  . أثـر ذلـك   . وحرمانهم من مرتباتهم يعد من أضرار الحرب التي تعد من أعمـال الـسيادة             
ال يغيـر مـن ذلـك قيـام الحكومـة           . مسؤولية وزارة العدل عن أي أضرار تنـشأ عـن ذلـك           

  .علة ذلك. الكويتية بصرف المنح واألجور لرعاياها
  )٢٨٧ القسم الثالث المجلد األول ص٢٠/٢/١٩٩٥ة جلسطلبات رجال القضاء  ١/١٩٩٣الطعن (
  )٢٨٧ القسم الثالث المجلد األول ص٢٠/٢/١٩٩٥جلسة طلبات رجال القضاء  ٢/١٩٩٣الطعن و(

مـستمد مـن    . حق الدولة في اتخاذ التدابير الالزمة لصيانة مـصالحها العليـا وتـأمين سـالمتها               -١٣٦٨
لمرغـوب فـيهم أو منـع اسـتقدامهم للعمـل           لها إبعاد األجانب غير ا    . مؤدى ذلك . القانون الدولي 

قـرار تنفيـذي للقـرار      .القرار الصادر بوزارة العـدل بإنهـاء خـدمات قـاض أردنـي              . لديها
االسـتغناء عـن خدماتـه لكونـه مـن رعايـا دولـة آزرت العـدوان                 . الحكمي السابق صدوره  

ص المحـاكم   العراقي صادر منها باعتبارها سلطة حكم ويعد من أعمـال الـسيادة التـي ال تخـت                
  . مثال. بالفصل فيما يثور بشأنها من مطالبات

  )٢٨٧ القسم الثالث المجلد األول ص٢٠/٢/١٩٩٥جلسة طلبات رجال القضاء  ١٩٣/١٩٩٣الطعن (

اختصاص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون اإلدارية بالفصل فـي طلبـات رجـال القـضاء                  -١٣٦٩
  .النهائية الصادرة في شئؤنهم أو التعويض عنهاوالنيابة العامة بإلغاء القرارات اإلدارية 

  )٢٨٨ القسم الثالث المجلد األول ص٢٥/١٠/١٩٩٥جلسة طلبات رجال القضاء  ٥٢٣/١٩٩٤الطعن (

  



  اإلداري

- ٣٩٥ -  

اختصاص محكمة االستئناف بنظر دعاوى العسكريين طعناً في قرارات لجنة  -
  -:التظلمات بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

تختص بنظر الدعاوى التي يقيمهـا العـسكريون للمطالبـة بحقـوقهم المتعلقـة              ف  االستئنامحكمة   -١٣٧٠
 الـصادرة مـن     تبالمعاشات ومكافآت التقاعد أو بتعديل هذه الحقـوق أو للطعـن فـي القـرارا              

ال ينـال مـن ذلـك إنـشاء دائـرة           . لجنة التظلمات بالمؤسـسة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة         
  .مؤدى ذلك.  اإلدارية بشأن الموظفين المدنيينبالمحكمة الكلية لنظر المنازعات

 دعـواه بطلـب الحكـم بإلغـاء قـرار لجنـة التظلمـات               -وهو من العـسكريين   -إقامة الطاعن    -
بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بـرفض تظلمـه بإلغـاء قـرار المؤسـسة بـرفض طلـب                  

ئرة اإلداريـة   قـضاء الـدا   .بنظـره االسـتئناف   اختـصاص محكمـة     . ضم مدة خدمتـه الـسابقة     
التـي فـصلت فـي      االسـتئناف   بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها وإحالة الـدعوى إلـى محكمـة            

علـى  . النعي على الحكم صدوره مـن محكمـة غيـر مختـصة           . صحيح في القانون  . موضوعها
  .غير أساس

  )٥٣ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٣/١/٢٠٠٧جلسة إداري  ٥١٢/٢٠٠٥الطعن (
  

  -:قيمياالختصاص ال -

األحكام الصادرة من المحكمة الكلية تكون قابلة لالستئناف إذا كـان النـزاع غيـر مقـدر القيمـة                    -١٣٧١
 لـسنة   ٢٠ ق   ١٢المـادة   . فيما عدا ذلك يكـون الحكـم نهائيـاً        . أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار     

 يحـدد   خلو القانون المـشار إليـه مـن نـص         .  المعدل بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية      ١٩٨١
يوجب الرجـوع فـي هـذا الـشأن إلـى           . كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي تنظرها الدائرة اإلدارية       

  . أحكام وقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية
الـدعاوى التـي ترفـع بطلـب غيـر قابـل            : االستثناء  . األصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة      -

بـر قيمتهـا زائـدة علـى خمـسة آالف دينـار بالنـسبة               للتقدير تعتبر غير معلومة القيمـة وتعت      
 ق ٤٣ إلـى  ٣٧للدعاوي اإلدارية إذا كان المطلوب فيها ال يمكن تقدير قيمتـه وفقـاً للمـواد مـن            

  .بشأن طلب إلغاء القرار السلبي بالحرمان من الدعم. مثال. المرافعات المدنية والتجارية
ـ . طلب إلغاء القرار اإلداري   - أن الـدعوى بطلـب اإللغـاء    : مـؤدى ذلـك  . ديرطلب غير قابل للتق

  .تكون غير مقدرة القيمة
  )٦٠ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٤/٤/٢٠٠٩جلسة  إداري ١٢٧٨/٢٠٠٥الطعن (



  اإلداري

- ٣٩٦ -  

  -:االختصاص بتحديد ما يعد من أعمال السيادة -

: مـؤداه .  المشرع تعريفاً أو تحديداً ألعمال السيادة التـي تُمنـع المحـاكم مـن نظرهـا     إيرادعدم   -١٣٧٢
اختـصاص المحـاكم بتقريـر      : أثـر ذلـك   . ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعالن مبدأ وجودها       

.  أم ال  الـسيادة  للعمل الصادر من الحكومـة ومـا إذا كـان يعـد مـن أعمـال                  القانونيالوصف  
  .خضوع تكييف محكمة الموضوع لهذا األمر لرقابة محكمة التمييز

  )٩ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢/٧/٢٠٠٧جلسة إداري  ٤٠/٢٠٠٦الطعن (

اتـساع واليتهـا لكـل    . المحاكم هي صاحبة الوالية العامة بنظر جميع المنازعات والفـصل فيهـا          -١٣٧٣
عدم تقييـد واليـة المحـاكم إال فـي الحـدود وبالقـدر الـذي                . ما يتعلق بإقامة العدل واإلنصاف    

ـ          . يقضى به نص صريح    ا وتقريـر الوصـف     لمحكمة الموضوع بحث كـل حالـة تعـرض عليه
القانوني للعمل المطروح عليها وما يعد عمالً إدارياً تختص بـه أو عمـالً مـن أعمـال الـسيادة                    

أن المشرع لم يشأ تقييد المحاكم بـشئ مـا فـي تحديـد أعمـال      : علة ذلك . يمتنع عليها النظر فيه   
لرقابـة  خـضوع تكييـف المحكمـة       . ١٩٩٠ لـسنة    ٢٣ من القـانون     ٢السيادة وفقاً لنص المادة     

  .محكمة التمييز
أعمال السيادة ال تنصرف إال إلى األعمال التي تتـصل بالـسياسة العليـا للدولـة أو بـاإلجراءات                    -

األعمـال التـي    . التي تتخذها الحكومة باعتبارها سـلطة حكـم فـي حـدود وظيفتهـا الـسياسية               
داريـة تنفيـذاً    تباشرها بوصفها سلطة إدارة في حدود سلطتها اإلدارية وفـي إطـار وظيفتهـا اإل              

مثال بـشأن المطالبـة بمـستحقات ماليـة عـن           . أثر ذلك . ال يصدق عليها هذا الوصف    . للقوانين
  .فترة الخدمة

  )٢٠٥ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٥/١٢/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ٣٤٢/٢٠٠٧الطعن (
  .أعمال السيادة: وراجع

  

  -:اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية -

 بإنـشاء المحكمـة     ١٩٧٣ لـسنة  ١٤ ق ٤م  . وسـيلته . نازعات إلى المحكمـة الدسـتورية     رفع الم  -١٣٧٤
  .الدستورية

قضاء المحاكم بعدم جدية الدفع فـي المنازعـة بعـدم دسـتورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين                    -
جواز الطعن عليه لدى لجنة فحـص الطعـون فـي المحكمـة الدسـتورية دون غيرهـا                  . واللوائح

  .ر الحكم بعدم الجديةخالل شهرين من صدو
  )٢٠٩ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (



  اإلداري

- ٣٩٧ -  

  إجراءات التقاضي

  -:ميعاد إقامة الدعوى -

 بـشأن   ١٩٧٦ لـسنة    ٦١رفع الدعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتـضى أحكـام القـانون               -١٣٧٥
ابـة خـالل خمـس سـنوات مـن التـاريخ            مطالبة المؤسسة بها كت   . شرطه. التأمينات االجتماعية 

مـن  والتظلم من القـرار الـصادر مـن المؤسـسة خـالل ثالثـين           . الذي تكون فيه واجبة األداء    
  .  اإلخطار به أمام اللجنة المختصة بذلكالتاريخ

أن يكـون خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ إخطـار               . شـرطه . الطعن في قرارات هذه اللجنة     -
. علـة ذلـك   . اء الميعاد المحدد للبـت فـي الـتظلم أيهمـا أسـبق            صاحب الشأن بالقرار أو انقض    

حسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهـذا القـانون حتـى تـستقر األوضـاع فـي شـأن الحقـوق                     
  . التأمينية

هو الذي يصدر في شـأن الخـالف الـذي يقـع بـين              . مقصوده. القرار الذي يصدر من المؤسسة     -
  .لحقوق المقررة له قانوناًالمؤمن عليه والمؤسسة حول المطالبة با

  )١٨٩ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٨٩/٢٠٠٨الطعن (
   

  -:الصفة في الدعوى -

. شرط توافر الصفة في المدعى عليه أو المطعون ضده فـي دعـاوى إلغـاء القـرارات اإلداريـة          -١٣٧٦
فيـه مـن تلقـاء نفـسها عنـد          للمحكمة أن تتـصدى لبحثـه وتقـضي         . أثره. تعلقه بالنظام العام  

إنزالها حكم القانون في المنازعة اإلدارية من حيث الشكل والموضـوع معـاً وفـي أيـة مرحلـة                   
  .تكون عليها الدعوى

للمحكمة االستئنافية أن تقضي بعدم قبول الدعوى مادام قـد تحقـق لـديها أسـباب عـدم القبـول                     -
جهـة إداريـة بمـا ال يتيـسر تنفيـذه           الحكم ضـد    . علة ذلك . وإن فات ذلك على الحكم المستأنف     

  .أو بما ال تحتمله ميزانيتها لمجرد اختصامها يخالف النظام العام ولو لم تدفع بانتفاء صفتها
  .توافر الصفة في المدعى عليه من شروط الدعوى -
مثال للقضاء بعـدم قبـول الـدعوى النتفـاء صـفة            . إلى من يوجه  . االختصام في دعوى اإللغاء    -

  .المدعى عليه
  )٥٣٢ القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/١١/١٩٩٧جلسة إداري  ٢٧/١٩٩٦الطعن (



  اإلداري

- ٣٩٨ -  

مجلس األمة يمثله رئيسه أمام جميع المحـاكم فـي الـدعاوى والطلبـات التـي ترفـع منـه أو                      -١٣٧٧
له أن ينيب عنه في ذلك أحد أعـضاء المجلـس أو العـاملين فيـه أو المحـامين المقيـدين                     . عليه

ينيبهم بالخـصومـة توقيــع جميـع صـحف الـدعاوى وصـحف             للمرافعة أمام المحاكم ولمن     
. الطعون وغير ذلك من األعمال واإلجـراءات الالزمـة لرفـع الـدعاوى والطعـون والمرافعـة                

مثال لتوقيع صحيفة الطعن بالتمييز من رئيس قسم القـضايا بـاإلدارة القانونيـة بمجلـس األمـة                  
  .والمناب عن رئيس المجلس

  )١٤٨ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٥/٢٠١٠ة جلسإداري  ٣٩/٢٠٠٩الطعن (
  .بوجه عام: وراجع

  

  -:المصلحة في الدعوى اإلدارية -

يكفـي لتحققهـا مـساس القـرار        . المصلحة في دعوى إلغاء القرار اإلداري بالتخطي في الترقيـة          -١٣٧٨
قـضاء  . ال أثـر لـه    . تركه الخدمـة بعـد صـدور القـرار        . بمصلحة المتخطي المالية واألدبية   

  .خطأ يوجب تمييزه. لحكم بعدم قبول الدعوى النتفاء المصلحةا
  )٥٣٢ القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٤/١٩٩٧جلسة إداري  ٣٠٢/١٩٩٦الطعن (

المـصلحة الشخـصية المباشـرة لرافعهـا          االكتفـاء بتـوفر    .المصلحة شرط الزم لقبول الدعوى     -١٣٧٩
ب أساسـاً علـى مخاصـمة القـرار          أن الخصومة فيها عينية تنـص      : علة ذلك  .لغاءفي دعاوي اإل  

 ال يلزم لتوافر المصلحة فيها أن يمـس القـرار المطلـوب إلغـاؤه حقـاً ثابتـاً                   .اإلداري في ذاته  
  . ما يكفي لتوافرها.لرافعها علي سبيل االستئثار واالنفراد

لمحكمة الموضوع تقصي شـروط قبـول الـدعوى والتحقـق مـن تـوافر شـرائطها وتحـري                    -
  .عقبالمصلحة فيها بغير م

  )٢٦٧ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٤٥/٢٠٠٦الطعن (

 القـرار اإلداري باعتبارهـا دعـوى        إلغـاء  لقبـول دعـوى      شرط. المصلحة الشخصية المباشرة   -١٣٨٠
 يكـون   إلغـاء  لكـل دعـوى       ذلـك   اتـساع  .ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار في ذاتـه        

حالة قانونيـة خاصـة بالنـسبة للقـرار المطعـون فيـه مـن               رافعها في مركز قانوني خاص أو       
  . مثال.شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له سواء كانت مادية أو أدبية 

  )٢٩٨ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٨/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٨٧/٢٠٠٧، ٣٨الطعنان (

خاصـمة القـرار اإلداري فـي ذاتـه     دعوى اإللغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تـستهدف م   -١٣٨١
عـدم وقوفهـا عنـد حـد        . توافر المصلحة الشخصية المباشـرة    . شرطها. تحقيقاً لمبدأ المشروعية  



  اإلداري

- ٣٩٩ -  

اتـساع شـرط المـصلحة فيهـا لكـل مـن            . وجود حق أهدره القرار المطلوب إلغاءه أو مس به        
  .يكون هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له سواء كانت مادية أو أدبية

ر قرار بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قبل مضي عـشر سـنوات المتطلبـة بقـرار مجلـس                   صدو -
أن . مـؤداه .  في شـأن شـروط شـغل الوظـائف اإلشـرافية         ٢٠٠٦ لسنة   ٢٥الخدمة المدنية رقم    

ال أثر الكتمال مـدة العـشر سـنوات بعـد صـدور القـرار               . القرار قد صدر على خالف القانون     
باألسباب القانونية والواقعية التي قـام عليهـا القـرار وقـت صـدوره              أن العبرة   . علة ذلك . بمدة

  . وليس بما استجد من وقائع
عدم توافر شروط الترقية إلى ذات الوظيفة في حـق الطـاعن لعـدم اكتمـال المـدة أيـضاً فـي                       -

علـة  . ال يمنع في أن له مصلحة في الطعن علـى شـغل المطعـون ضـده هـذه الوظيفـة        . شأنه
في شغلها مستقبالً وألن عـدم إفـساح الطعـن لـه علـى القـرار فـي الميعـاد                    ألنه يأمل   . ذلك

المقرر قانوناً بحجة انتفاء مصلحته يفوت عليه مستقبالً شـغل هـذه الوظيفـة وتحـصين مركـز                  
. مخالفة الحكم هذا النظـر وقـضاءه بعـدم قبـول الـدعوى النتفـاء المـصلحة                . المطعون ضده 

  .يعيبه ويوجب تمييزه
  )١٨٠ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ١٠١/٢٠٠٩الطعن (

  . عدم قبوله. الطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون -١٣٨٢
عدم توافرها إذا بني على وجـه غيـر منـتج أو علـى سـبب لـو صـح                    . المصلحة في الطعن   -

  .واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن فائدة
  )١٦٣ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٨/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٤٢٣/٢٠١٠طعن ال(

  -:نطاق الدعوى

  -:من حيث موضوعها -

 أمـام   فـي ذلـك بالطلبـات الختاميـة المبـداة         العبرة  . نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم فيها      -١٣٨٣
فـي  ى   تضمنتها صحيفة الدعوى مـا لـم يحـل المـد           التيال عبرة بالطلبات    . محكمة الموضوع 

  .مذكرته الختامية إليها
  .مثال. ما هيته. الطلب الذي تلتزم المحكمة بمناقشته والرد عليه -

  )١٤ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢/٧/٢٠٠٧جلسة إداري  ١٤٧/٢٠٠٦، ١٣٧الطعنان (



  اإلداري

- ٤٠٠ -  

 صـيغة صـريحة     فـي  الدعوى بما يطلـب الحكـم لـه بـه            في تحديد طلبات الخصم     فيالعبرة   -١٣٨٤
 مـن سـلطة محكمـة الموضـوع         . تقدير ذلـك   . قانوني يدعيه قبل خصمه    وجازمة لحماية مركز  

  .سائغامادام 
  )١٢١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٤٥/٢٠٠٦الطعن (
  

  -:من حيث أطرافها -

 صـاحبة    اإلداريـة  ن توجـه الـدعوى فيـه ضـد الجهـة          أ يجب   اإلدارية الدعوى   فياالختصام   -١٣٨٥
 بموضوع الخصومة ممن لـه شـأن بهـا حتـى يـصدر              ة عالق هن تربط  جواز اختصام م   .الصفة
  . أثر ذلك.فادى اآلثار المترتبة على الحجية النسبية لألحكامت:  علة ذلك. مواجهتهفيالحكم 
  )١١٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٣٩/٢٠٠٦الطعن (

لهـا  . ندات لتقـديم مـا لديـه مـن مـست      الـدعوى فيلمحكمة الموضوع تقدير طلب إدخال الغير    -١٣٨٦
حـسبها  . لشواهد مـا يكفـى لتكـوين عقيـدتها        وا الدعوى من األدلة     في االلتفات عنه متى وجدت   

المنازعـة  . شـرط ذلـك  . إقامة قضاءها علـى أسـباب سـائغة    اقتنعت بها و  التي ةأن تبين الحقيق  
  . ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييزموضوعيجدل . في ذلك
  )٧٦ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨جلسة  ريإدا ٨٨/٢٠٠٦الطعن (
  

  -: إجراءات رفع الدعوى-

وجوب مطالبة صاحب الشأن المؤسسة العامة للتأمينـات االجتماعيـة كتابـة بـأي مـن الحقـوق         -١٣٨٧
ـ            اريخ اعتبـار هـذه الحقـوق       المقررة في قانون التأمينات االجتماعية خالل خمس سنوات مـن ت

 إليـه يجب على المؤسسة البـت فـي الطلـب المـشار            .  وذلك قبل رفعه الدعوى بها     داءواجبة األ 
انقـضاء هـذا الميعـاد    . تاريخ تقديمه بقرار يخطـر بـه صـاحب الـشأن      خالل ثالثين يوماً من     

وجـوب تظلـم صـاحب      . ر ذلك بمثابة قـرار برفـضه      اعتبا: أثره. دون صدور قرار في الطلب    
 ثالثين يومـاً مـن تـاريخ إخطـاره بـالقرار الـصريح أو                لجنة التظلمات خالل   أمامالشأن منه   

يكـون الطعـن فـي القـرارات الـصادرة مـن        . مضي المدة المحددة للبت في الطلب أيهما أسبق       
اللجنة خالل ثالثين يوماً مـن تـاريخ إخطـار صـاحب الـشأن بـالقرار أو بانقـضاء الميعـاد                     

   .المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق
لعمل طلبات تسجيل العاملين لديـه الخاضـعين ألحكـام قـانون التأمينـات              وجوب تقديم صاحب ا    -



  اإلداري

- ٤٠١ -  

لـصاحب الـشأن    . للمؤمن عليه تـسجيل اسـمه مباشـرة لـدى المؤسـسة           . االجتماعية للمؤسسة 
التظلم من قرار المؤسسة في هذا الخصوص خالل ثالثين يومـاً مـن تـاريخ إخطـاره بـه أمـام            

  .لجنة التظلمات
  )١٥١ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٢/٥/٢٠٠٩سة جل ي إدار٢٦٦/٢٠٠٦الطعن (
  

  -: اإلداريةتكييف الدعوى -

 الدعوى ال يقيـد المحكمـة وال يمنعهـا مـن فهـم مـراميهم منهـا                  في لطلباتهم   الخصومتكييف   -١٣٨٨
  .وإعطاء الطلبات الوصف والتكييف الصحيح

  )٤٨ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٧٦/٢٠٠٦الطعن (

. لمحكمة الموضوع سلطة تعرف الدعوى واسـتظهار مـدلول االتفاقـات واألدلـة المقدمـة فيهـا          -١٣٨٩
لها في هـذا الخـصوص الحكـم بمـا تتـضمنه هـذه              . التزامها بالطلبات المطروحة في الدعوى    

  .مثال. الطلبات وما يرتبط بالفصل فيها لزوماً وواقعاً
  )٣١ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٥/٩/٢٠٠٩جلسة  إداري ٢٥٦/٢٠٠٨، ٢٥١، ٢٤٥الطعون (
  

  -: بوجه عام-

 يجب علـى المحكمـة مراعاتـه مـن تلقـاء نفـسها            . من النظام العام   اإلداريةميعاد رفع الدعوى     -١٣٩٠
دارة حيالهـا ومـا إذا كـان مـسلكاً          اإلوالتحقق من األسباب القاطعة للميعاد وتقدير مسلك جهـة          

   .فى ذلك مادام أن عناصره الواقعية معروضة عليهايجابياً يمتد به ميعاد رفع الدعوى أو نإ
  )٨١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ٣٠/٢٠٠٦الطعن (

  اإلداريـة  ن توجـه الـدعوى فيـه ضـد الجهـة          أ يجـب    اإلداريـة  الدعوى   فياالختصام   -١٨ -١٣٩١
ـ  ه جواز اختصام من تربط    .صاحبة الصفة  هـا   بموضـوع الخـصومة ممـن لـه شـأن ب           ة عالق

فـادى اآلثـار المترتبـة علـى الحجيـة النـسبية            ت:  علـة ذلـك    . مواجهته فيحتى يصدر الحكم    
  . أثر ذلك.لألحكام
  )١١٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٣٩/٢٠٠٦الطعن (

 والمؤسـسات العامـة عـن األحكـام         توقيع صحيفة االستئناف المرفـوع مـن الحكومـة        وجوب   -١٣٩٢
 عـدم تطلـب شـكالً       . من أحد أعـضاء إدارة الفتـوى والتـشريع         اإلداريةدعاوى   ال فيالصادرة  



  اإلداري

- ٤٠٢ -  

 . عليهـا بوضـوح    اسـم الموقـع    تكـشف عـن      في هذا التوقيع أو أن يتم بطريقـة معينـة         معيناً  
ه ؤ التـزام الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر وقـضا              .ليهإ نسب   ممنافتراض صدور التوقيع    

  . مثال.قانون الفي صحيح .برفض الدفع ببطالن الصحيفة
  )١٢١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٤٥/٢٠٠٦الطعن (

  -:دعوى اإللغاء -

  .دعوى عينية موضوعها اختصام القرار اإلداري في ذاته. دعوى إلغاء القرار اإلداري -١٣٩٣
 القضاء بعدم قبول دعوى إلغاء قرار إداري على أساس أنه قـرار قـائم وغيـر معـدوم وأصـبح                    -

 .أساس ذلك. حصيناً هو قضاء ضمني برفض الدعوى

إلغاء المحكمة قرار إنهاء خدمة موظف ال يعطيهـا الحـق فـي أن تـصدر أمـراً لجهـة اإلدارة                      -
 .بإعادتها إلى عمله

  )٧٣٢ القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٨٦جلسة تجاري  ٢١٣/١٩٨٥الطعن (

  .لة التظلم منهاألصل في بدئه في حا. ميعاد رفع دعوى اإللغاء -١٣٩٤
قرينـة بـسيطة علـى قـرار ضـمني          . فوات ستين يوماً على تقديم الـتظلم دون أن تجيـب اإلدارة           

امتـداد ميعـاد رفـع    . أثر تـوافر هـذا المـسلك   . ومسلك اإلدارة قد يدحض هذه القرينة . بالرفض
 .لمثا. دعوى اإللغاء إلى ستين يوماً أخرى تالية النقضاء ستين يوماً على تقديم التظلم

  )٧٣٢ القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/١/١٩٨٧جلسة تجاري  ٩٩/١٩٨٦الطعن (

  .حق اإلدارة في سحبه في أي وقت النحداره لحد العدم. القرار اإلداري المعدوم وماهيته -١٣٩٥
بقـاؤه قائمـاً منتجـا آلثـاره كتـصرف قـانوني حتـى              . ماهيته. القرار اإلداري القابل لإلبطال    -

االستثناء بالنسبة للقرارات اإلداريـة التـي تولـد حقـاً أو مركـزاً              . لغاءيقضي بإلغائه بدعوى اإل   
تحصنها بمضي سـتين يومـاً مـن نـشرها بمنـع الطعـن عليهـا أو سـحبها                   . شخصياً لألفراد 

 .وصيرورتها بمثابة القرارات السليمة

  )٧٣٢ القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٥/١٩٨٧جلسة إداري  ٩/١٩٨٧الطعن (

  .ماهيتها جواز أن يكون القرار اإلداري سلبياً. دارية التي تقبل الطعن باإللغاءالقرارات اإل -١٣٩٦
  )٧٣٢ القسم الثاني المجلد الثاني ص١٨/٢/١٩٨٧جلسة تجاري  ١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣الطعون (

انقطـاع الميعـاد بـالتظلم اإلداري       .  يومـاً  ٦٠ميعـاده   . الطعن باإللغاء في القـرارات اإلداريـة       -١٣٩٧
فـوات فاصـل زمنـي دون إجابـة         .  دعوى اإللغاء وفوات ميعـاد البـت فيـه         الحاصل قبل رفع  



  اإلداري

- ٤٠٣ -  

امتـداد ميعـاد بحـث الـتظلم حتـى يـصدر مـن        . أثر انتفائها . قرينة بسيطة . اإلدارة في التظلم  
  .اإلدارة ما ينبئ عن عدولها

اختالفـه عـن مـسلكها اإليجـابي فـي          . مسلك اإلدارة اإليجابي الذي يفتح ميعاد الطعن باإللغـاء         -
 .ث التظلمبح

  )٧٣٣ القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٨٧جلسة تجاري  ٢٦/١٩٨٧الطعن (

المنازعة في شأنه ال تدخل في نطاق قـضاء اإللغـاء بـل فـي نطـاق                 . القرار المنفذ لعقد إداري    -١٣٩٨
  .القضاء الكامل

يـد  أحكامهـا هـي األصـل فـي تحد    . العقود المبرمة ما بين اإلدارة والموظفين غيـر الكـويتيين         -
حـق  . مراكزهم مع سريان القواعد القانونية والالئحة عليها فيمـا لـم يـرد بـشأنه نـص فيهـا                  

 .مثال. اإلدارة في تعديلها باعتبارها عقوداً إدارية

  )٧٣٣ القسم الثاني المجلد الثاني ص١٤/٢/١٩٨٨جلسة تجاري  ١٥٧/١٩٨٧الطعن (

شـرط أن يكـون محلهـا قـراراً         . غـاء الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية اختصاصها بطلبـات اإلل        -١٣٩٩
  .إدارياً
  )٧٣٣ القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٨٩جلسة تجاري  ١٤٠/١٩٨٨الطعن (

انقطـاع هـذا الميعـاد بـالتظلم إلـى الجهـة            . ستون يوماً . ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار إداري      -١٤٠٠
الـشكوى التـي    . ا الميعـاد  قبل انقـضاء هـذ    . ميعاد التظلم . مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها     

تقدم إلى غير هذه الجهة كمفوض الدولـة أو إدارة الـشئون القانونيـة فـي الجهـة التـابع لهـا                      
ال . العبرة ببدء الميعاد هـو بوصـوله الفعلـي إلـى الجهـة المختـصة              . ال تعتبر تظلماً  . المتظلم

  .الم التظلميعتد بأي إيصال أو ورقة صادرة من غير الجهة المختصة في شأن تاريخ است
علـى  . مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون إجابة المتظلم يعـد بمثابـة قـرار برفـضه                  -

رفـع الـدعوى بعـد الميعـاد        . المتظلم رفع دعوى اإللغاء خالل ستين يوماً مـن هـذا التـاريخ            
  .المحدد يجعلها غير مقبولة شكالً

  )٨٠٤المجلد الثاني ص القسم الثالث ١٦/٣/١٩٩٢جلسة تجاري  ٢٢٢/١٩٩٠الطعن (

  .علة ذلك. عدم خضوعه لقضاء اإللغاء. القرار التنفيذي. ماهيته. القرار اإلداري -١٤٠١
  )٨٠٥ القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٤/١٩٩٤جلسة تجاري  ١٥٦/١٩٩٣الطعن (

طلبات إلغاء القرارات اإلدارية ال تكون مقبولة إال بعد التظلم منها إلـى الجهـة التـي أصـدرتها                    -١٤٠٢
  .الحكمة من ذلك. الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلمأو 



  اإلداري

- ٤٠٤ -  

  .هو بتقديمه إلى الجهة المختصة بالبت فيه. المعول عليه في حصول التظلم -
  )٨٠٥ القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٧/١٩٩٤جلسة تجاري  ١٦٦/١٩٩٣الطعن (

غيرها بالفـصل مـن دعـاوى التعـويض عـن           اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية دون        -١٤٠٣
األضرار الناشئة عن القرارات اإلدارية المعيبة حتى لو رفعـت إليهـا بـصفة أصـلية اسـتقالالً                  

  .وهو اختصاص  نوعي متعلق بالنظام العام. عن دعاوى اإللغاء
  )٨٠٥ القسم الثالث المجلد الثاني ص٥/١٢/١٩٩٤جلسة تجاري  ٢٧/١٩٩٤الطعن (

بـالتظلم اإلداري قبـل رفـع       . انقطاعـه . لغاء القرارات اإلداريـة سـتون يومـاً       ميعاد الطعن بإ   -١٤٠٤
رفـع  . أثـره . مـضي تلـك المـدة دون رد       . دعوى اإللغاء وفوات الميعاد المقـرر للبـت فيـه         

الدعوى خالل الستين يوماً التالية النقـضاء الفتـرة التـي يعتبـر فواتهـا دون إجابـة الـسلطة                    
  . ضمنيالمختصة بنظر الحكم بمثابة رفض

  )٨٠٥ القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١٠/١٩٩٦جلسة تجاري  ٩/١٩٩٦الطعن (

مثـال  . دعوى عينية تنصب علـى القـرار اإلداري محـل الطعـن           . دعوى إلغاء القرار اإلداري    -١٤٠٥
  .بشأن الترقية باالختيار

  )٥٣٢ القسم الرابع المجلد الرابع ص٦/١/١٩٩٧جلسة إداري  ٢٦/١٩٩٦الطعن (

الطعـن فيـه   . قرار إنهـاء خدمتـه يعتبـر قـراراً إداريـاً          . مؤدى ذلك . د موظفاً عاماً  المأذون يع  -١٤٠٦
  .أن يسبقه تظلم. شرط ذلك. من اختصاص الدائرة اإلدارية. باإللغاء
  )٥٣٢ القسم الرابع المجلد الرابع ص١٧/٣/١٩٩٧جلسة إداري  ٥٨/١٩٩٦الطعن (

يكفـي لتحققهـا مـساس القـرار        . ترقيـة المصلحة في دعوى إلغاء القرار اإلداري بالتخطي في ال         -١٤٠٧
قـضاء  . ال أثـر لـه    . تركه الخدمـة بعـد صـدور القـرار        . بمصلحة المتخطي المالية واألدبية   

  .خطأ يوجب تمييزه. الحكم بعدم قبول الدعوى النتفاء المصلحة
  )٥٣٢ القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٤/١٩٩٧جلسة إداري  ٣٠٢/١٩٩٦الطعن (

  .انقطاعها بالتظلم. ستون يوماً. ميعاد رفعها. داريدعوى إلغاء القرار اإل -١٤٠٨
  )٥٣٢ القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/٥/١٩٩٧جلسة إداري  ٢١٤/١٩٩٦الطعن (

ال يعـدو أن يكـون فـي حقيقتـه طلبـاً للحكـم              . طلب اعتبار االستقالة كأن لم تكن أو بطالنهـا         -١٤٠٩
.  المقـررة إلقامـة دعـاوى اإللغـاء        تقيده بالمواعيـد واألوضـاع    . بإلغاء القرار الصادر بقبولها   

  .أساس ذلك. انسحاب ذلك على قرار إنهاء الخدمة
  )٥٣٢ القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠/٦/١٩٩٧جلسة إداري  ٤٠٣/١٩٩٦الطعن (



  اإلداري

- ٤٠٥ -  

. شرط توافر الصفة في المدعى عليه أو المطعون ضده فـي دعـاوى إلغـاء القـرارات اإلداريـة          -١٤١٠
كمة أن تتـصدى لبحثـه وتقـضي فيـه مـن تلقـاء نفـسها عنـد                  للمح. أثره. تعلقه بالنظام العام  

إنزالها حكم القانون في المنازعة اإلدارية من حيث الشكل والموضـوع معـاً وفـي أيـة مرحلـة                   
  .تكون عليها الدعوى

للمحكمة االستئنافية أن تقضي بعدم قبول الدعوى مادام قـد تحقـق لـديها أسـباب عـدم القبـول                     -
الحكم ضـد جهـة إداريـة بمـا ال يتيـسر تنفيـذه              . علة ذلك . ستأنفوإن فات ذلك على الحكم الم     

  .أو بما ال تحتمله ميزانيتها لمجرد اختصامها يخالف النظام العام ولو لم تدفع بانتفاء صفتها
  .توافر الصفة في المدعى عليه من شروط الدعوى -

نتفـاء صـفة    مثـال للقـضاء بعـدم قبـول الـدعوى ال          . إلى من يوجه  . االختصام في دعوى اإللغاء   
  .المدعى عليه

  )٥٣٢ القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/١١/١٩٩٧جلسة إداري  ٢٧/١٩٩٦الطعن (

. قـرار إداري سـلبي    . امتناع السلطة اإلدارية عن اتخاذ قرار استلزم قـانون أو الئحـة اتخـاذه              -١٤١١
. اًلـيس قـراراً إداريـاً سـلبي       . سكوتها عن اتخاذ قرار يترك القانون اتخـاذه لمحـض تقـديرها           

  .مثال
األمر بمنح تراخيص سفن الصيد بالميـاه اإلقليميـة وتجديـدها ومنـع إصـدارها وتحديـد عـدد                    -

إخـضاع المـشرع    . السفن وتقدير قيام ضرورة إصدار تراخيص جديدة اسـتثناء أو عـدم قيامهـا             
سـكوتها عـن اتخـاذ      . ذلك للسلطة التقديرية للهيئة العامة لـشئون الزراعـة والثـروة الـسمكية            

ال يعـد قـراراً إداريـاً سـلبياً     . منح تراخيص جديدة مما هو متروك لمحض سـلطتها هـذه   قرار ب 
  .مثال بشأن امتناع الهيئة عن منح تراخيص صيد لثالث سفن. يجوز الطعن فيه باإللغاء

  )٥٣٢ القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٢/١٩٩٨جلسة إداري  ٥١٢/١٩٩٧الطعن (

مـا ال   . عينية لمخاصمة القرار غيـر المـشروع فـي ذاتـه          دعوى  . دعوى إلغاء القرار اإلداري    -١٤١٢
  .مثال. يمنع من االستمرار في نظرها

  )٥٣٢ القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/٤/١٩٩٨جلسة إداري  ٢٣٣/١٩٩٧الطعن (

  .لها حجية عينية في مواجهة الكافة. األحكام الصادرة بإلغاء القرار اإلداري -١٤١٣
  .مثال. ماهيتها. الخصومة في دعوى اإللغاء -

  )٥٣٣ القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/٦/١٩٩٨جلسة إداري  ٣٨٨/١٩٩٧الطعن (

. مثـال . ماهيتـه . شرط المصلحة الشخصية المباشرة الـالزم توافرهـا لقبـول دعـوى اإللغـاء              -١٤١٤
  .موضوعي. تحري تلك المصلحة

  )٥٣٣ القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/١/١٩٩٩جلسة إداري  ٨٧/١٩٩٨، ٢٣الطعنان (



  اإلداري

- ٤٠٦ -  

  .مثال. ماهيته. القرار اإلداري -١٤١٥
ستون يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار أو إعـالن              . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -

  .صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً
  )٥٣٣ القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٢/١٩٩٩جلسة إداري  ١٧/١٩٩٨الطعن (

ينقطـع سـريانه بـالتظلم      . اإلدارية حدده المشرع بـستين يومـاً      ميعاد رفع دعوى إلغاء القرارات       -١٤١٦
  .مفاده. مضي تلك المدة دون رد. اإلداري

إليجابي الذي ينفتح به ميعاد الطعن فـي القـرار اإلداري غيـر المـسلك اإليجـابي فـي                   االمسلك   -
  .ماهية كل منهما. بحث التظلم منه

  )٥٣٣ع المجلد الرابع ص القسم الراب١٩/٤/١٩٩٩جلسة إداري  ١٨١/١٩٩٨الطعن (

إدارة الفتوى والتشريع هي الجهة المنوط بها فحص التظلم مـن القـرار اإلداري وإبـداء الـرأي                   -١٤١٧
  .فيه ومتابعة سير الدعوى اإلدارية بشأنه

إعالن صحف الدعاوى اإلدارية يكون بمقـر إدارة الفتـوى والتـشريع المنـوط بهـا الحـضور                   -
ـ        ى صـحف تلـك الـدعاوى والطعـون المرفوعـة عـن             عن الحكومة للدفاع عنها والتوقيـع عل

 دون مـا عـداها مـن        اإلتبـاع األحكام الواردة في شأن ذلك هي الواجبـة         . األحكام الصادرة فيها  
  .أساس ذلك. أحكام سابقة العتبارها منسوخة بمقتضى تلك األحكام الجديدة

ـ                 - اٍم بـاإلدارة   توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع عن حكم صادر في دعـوى إداريـة مـن مح
  .بطالن الصحيفة. أثره. القانونية لبلدية الكويت دون أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع

  )٥٣٣ القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٦/١٩٩٩جلسة إداري  ٤٠٧/١٩٩٨الطعن (

. الـتظلم اإلداري  . متـى تقبـل   . طلبـات اإللغـاء   . ما تختص به  . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    -١٤١٨
  .مثال. يوجوب

اختـصاص الـدائرة    . مـؤدى ذلـك   . قـرارات إداريـة نهائيـة     . تقارير الكفاية للموظفين المدنيين    -
  .سبق التظلم منها قبل رفع الدعوى. شرط ذلك. اإلدارية بها

  )٥٣٣ القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٥/٩/٢٠٠٠جلسة إداري  ٦١٩/١٩٩٩، ٦١٠الطعنان (

ينقطـع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري الـالزم           . ستون يوماً . ميعاد الطعن في القرارات اإلدارية     -١٤١٩
مـضي تلـك المـدة      . حصوله قبل رفع دعوى اإللغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبـت فيـه            

  .ما يترتب على ذلك. دون رد
  .العبرة في حسابه. طبيعته. العلم اليقيني بالقرار اإلداري والذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه -

  )٥٣٣ القسم الرابع المجلد الرابع ص٩/٣/٢٠٠١جلسة إداري  ٢٥٣/٢٠٠٠الطعن (



  اإلداري

- ٤٠٧ -  

ينقطـع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري         . ستون يوماً . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -١٤٢٠
فـوات الميعـاد بعـد ذلـك دون إجابـة مـن الجهـة               . الذي يستلزم حصوله قبل رفع الـدعوى      

  .مثال. ساس ذلكأ. قرينة بسيطة على الرفض. اإلدارية
  )٥٣٣ القسم الرابع المجلد الرابع ص٥/١١/٢٠٠١جلسة إداري  ٢١٧/٢٠٠١الطعن (
  )٥٣٣ القسم الرابع المجلد الرابع ص٥/١١/٢٠٠١جلسة إداري  ٥٢٩/٢٠٠٠والطعن (

ستون يومـاً مـن تـاريخ إعـالن صـاحب الـشأن             . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -١٤٢١
  .عاد بالتظلم اإلداريوينقطع المي. بالقرار

النـشر بالجريـدة الرسـمية أو نـشرات         . كيفية تحقـق العلـم بهـا      . القرارات اإلدارية التنظيمية   -
  .المصالح الحكومية

  .بإخطار األفراد بها أو عن طريق النشر استثناء. كيفية تحقق العلم بها. القرارات الفردية -
  . العلم بهال يعد قرينة على تحقق. مجرد تنفيذ القرار اإلداري -
وقوعـه علـى عـاتق      . عبء إثبـات هـذا العلـم      . العلم اليقيني : مقصوده. العلم بالقرار اإلداري   -

  .انفتاح ميعاد الطعن. أثره. فشلها في ذلك. اإلدارة
قرينـة علـى الـرفض      . فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القـرار اإلداري وعـدم رد اإلدارة             -

 .الضمني

  )٧٩ القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/١/٢٠٠٢ جلسةإداري  ٧٣/٢٠٠٠الطعن (

ما يطرأ عليها من أمـور وظـروف أثنـاء نظـر الـدعوى              . المنازعات المتعلقة بالقرار اإلداري    -١٤٢٢
أن تخفـيض العقوبـة التأديبيـة       : مـؤدي ذلـك   . اليمحو الخصومة األصلية أو يجعلهـا منتهيـة       

ـ             ل الخـصومة األصـلية منتهيـة       المرفوعة عنها دعوى اإللغاء أثناء نظر تلـك الـدعوى ال يجع
بل تظل قائمة وينصب طلب اإللغاء علـى العقوبـة المخفـضة ويتعـين حـسم الخـصومة فـي                    

اعتبـار الحكـم صـدور قـرار بتخفـيض العقوبـة أثنـاء نظـر         . ضوء تلك الظروف المستجدة 
الدعوى بمثابة سحب للقرار المطعون فيه وزوال مـصلحة الطاعنـة فـي طلـب إلغائـه وأنـه                   

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مة دعوى إلغاء مستقلة بشأنهيتعين إقا

  )٧٩ القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٢/٢٠٠٢جلسة إداري  ٦٢٥/٢٠٠١الطعن (

  .استيفاء مقوماته وعناصره. شرطه. نفاذ القرار اإلداري -١٤٢٣
ظلم اإلداري  انقطـاع هـذا الميعـاد بـالت       . ماهيتـه . ميعاد الطعن باإللغاء علـي القـرار اإلداري        -

  . قرينة علي الرفض. عدم الرد علي التظلم. الواجب حصوله قبل رفع دعوي اإللغاء
 .هو التظلم األول فقط. التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن باإللغاء علي القرار اإلداري -

  )٧٩ القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/٥/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٧٢/٢٠٠١الطعن (



  اإلداري

- ٤٠٨ -  

انقطـاع سـريان هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري           . ميعـاده . ت اإلدارية رفع دعوي إلغاء القرارا    -١٤٢٤
. قرينـة علـي الـرفض   . عدم إجابة السلطة المختـصة علـي الـتظلم        . الالزم حصوله قبل رفعها   

  . كيفية ذلك وأثره. قابلية هذه القرينة إلثبات العكس
 االسـتجابة إلـى تظلـم    استخالص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ اإلدارة مسلكاً إيجابيـاً فـي سـبيل              -

 .لمحكمة الموضوع. الطاعن

  )٨٠ القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/٥/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٩٥/٢٠٠٠الطعن (

عـدم وقوفهـا    . دعوى ذات طـابع عينـي تـستهدف مخاصـمة القـرار اإلداري            . دعوى اإللغاء  -١٤٢٥
أن . مـؤدى ذلـك   . عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغـاؤه قـد أهـدره أو مـس بـه                 

شرط المصلحة فيها يتوافر في كل حالة من شأنها أن تجعل القرار مـؤثراً فـي مـصلحة جديـة                    
 .شرطه. لمحكمة الموضوع. تحري تلك المصلحة. لرافعها سواء كانت مادية أو أدبية

  )٨٠ القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/٦/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥١١/٢٠٠٠الطعن (

وجـوب أن   . مـؤدى ذلـك   . وعها اختصام القـرار فـي ذاتـه       دعوى عينية موض  . دعوى اإللغاء  -١٤٢٦
تحمل صحيفة الدعوى من البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بمـا ال يـدع مجـاالً للـشك فـي       

 .حقيقة القرار المقصود

  )٨٠ القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/٦/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٦٨/١٩٩٩الطعن (

منها إلى الجهـة التـي أصـدرتها أو الجهـة الرئاسـية لهـا               القرارات اإلدارية التي يتعين التظلم       -١٤٢٧
وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامـة الـدعوى بإلغائهـا وإال اعتبـرت الـدعوى                  

 .ماهيتها. غير مقبولة والقرارات التي ال يتعين التظلم منها

  )٨٠ ص القسم الخامس المجلد السابع٢٥/١١/٢٠٠٢جلسة إداري  ٧٧٢/٢٠٠١الطعن (

هي الدعوى التي ترمي إلـى اختـصام القـرار اإلداري ذاتـه وكـشف شـوائبه                 . دعوى اإللغاء  -١٤٢٨
وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يـؤثر فيهـا ذلـك القـرار تـأثيراً مباشـراً                   . وعيوبه

  .وإال كانت غير مقبولة
انونـاً أو عنـد     جواز الطعن فيه باإللغاء فـي المواعيـد المقـررة لـذلك ق            . القرار التنظيمي العام   -

الطعـن  . شـرطه . تطبيقه على الحاالت الفردية بطلـب عـدم االعتـداد بـه لمخالفتـه للقـانون               
عـدم قبـول    . أثـره . عدم وجـود القـرار الفـردي      . باإللغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له      

  . الدعوى
.  علـة ذلـك    .عدم انفساح مجاله لمن هم غيـر مخـاطبين بأحكامـه          . الطعن على القرار التنظيمي    -

  .انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه



  اإلداري

- ٤٠٩ -  

 .واقع لمحكمة الموضوع. تحري شرط المصلحة في الدعوى -

  )٨٠ القسم الخامس المجلد السابع ص٨/١٢/٢٠٠٣جلسة إداري  ٧١/٢٠٠٣الطعن (

عـدم قبولهـا    . ٢٠/١٩٨١ المنصوص عليها في المادة األولى مـن المرسـوم بـق             اإللغاءطلبات   -١٤٢٩
أصـدرتها أو الجهـة الرئاسـية لهـا وانتظـار المواعيـد              إلى الجهـة التـي    إال بعد التظلم منها     

 .علة ذلك. المقررة للبت في التظلم

  )٨٠ القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/٣/٢٠٠٤جلسة إداري  ٥٢/٢٠٠١الطعن (

. رقابـة مـشروعية القـرار اإلداري واختـصامه        . مناطهـا . الخصومة فيها عينية  . اإللغاءدعوى   -١٤٣٠
 الحكم الصادر باإللغاء يعدم القـرار فـال يكـون قائمـاً بالنـسبة للكافـة ولـيس                   أن. مؤدى ذلك 

 والتـي  اإللغـاء بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها كما هو الحال في األحكـام الـصادرة بغيـر            
مخالفـة الحكـم ذلـك وأخـذه بحجيـة حكمـين صـادرين          . تقتصر حجيتها على أطرافها وحدهم    
 ويوجـب . يعيبـه بمخالفـة القـانون والخطـأ فـي تطبيقـه           . يبرفض دعوى إلغاء القرار اإلدار    

 .تمييزه

  )٨٠ القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/١٠/٢٠٠٤جلسة إداري  ٨٥٩/٢٠٠٣، ٨٤٣الطعنان (

  . هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار اإلداري. اإللغاءدعوى  -١٤٣١
فـي الميعـاد اسـتناداً      قضاء محكمة أول درجة بتحصن القرار اإلداري بعدم رفع دعـوى إلغـاء               -

أنـه قـضاء ضـمني بـرفض        : علـة ذلـك   . تستنفد به واليتها بالفصل في النـزاع      . لعدم انعدامه 
  . اإللغاءطلب 

 .جواز أن يرد بعضه في األسباب. قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده -

  )٨١ القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٤١١/٢٠٠٤الطعن (

وى اإللغاء هي خصومة عينيـة مناطهـا اختـصام القـرار اإلداري فـي ذاتـه                 الخصومة في دع   -١٤٣٢
. أن القـرار اإلداري ركـن تهيـؤ أصـيل النعقادهـا           . مؤدى ذلـك  . استهدافاً لمراقبة مشروعيته  

أن يترتب عليه ما يترتب علـى إلغائـه قـضائيا ويعتبـر كـأن لـم                 . أثره. سحب اإلدارة القرار  
 . يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره

من دعاوى االستحقاق وتقوم علـى النظـر إلـى المـصدر الـذي يـستمد منـه                  . دعوى التسوية  -
أن . مـؤدى ذلـك   . الموظف حقه فتعتبر كذلك إذا كـان هـذا المـصدر قاعـدة تنظيميـة عامـة                

ـ                     اًالقرارات الصادرة من جهة اإلدارة في هـذا الـشأن تعـد محـض إجـراءات تنفيذيـة وتطبيق
 .ة تقديريةللقاعدة التنظيمية دون أي سلط

  )٨١ القسم الخامس المجلد السابع ص٣/١/٢٠٠٥جلسة إداري  ٨٤/٢٠٠٤، ٥٧الطعنان (



  اإلداري

- ٤١٠ -  

أن يكـون   . مـا يكفـى فيـه     . شرط المصلحة الالزم توافره لقبول دعوى إلغـاء القـرار اإلداري           -١٤٣٣
رافعها في مركز قانوني خاص في شأن القرار المطعون فيـه يخولـه مـصلحة جديـة أدبيـة أو                    

 .مادية

  )٨١ القسم الخامس المجلد السابع ص٩/٥/٢٠٠٥جلسة إداري  ٩٣١/٢٠٠٤الطعن (

تبـادل المعلومـات بـين الجهـات        . ماهيتـه . القرار اإلداري الذي يكون محالً لـدعوى اإللغـاء         -١٤٣٤
 قانونيـة وال تتـوافر لهـا مقومـات القـرار اإلداري             ينها ال يتولد عنها بذاتها آثار     اإلدارية فيما ب  

 . ما يجوز الطعن عليها بدعوى اإللغاءوال تعد قرارات إدارية م

لهـا التحقـق مـن قيامـه بمقوماتـه القانونيـة            . فهم القرار اإلداري من سلطة محكمة الموضوع       -
مثـال لتـسبيب سـائغ      . علـة ذلـك   . وإعطائه الوصف القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم       

 .اء لهلعدم توافر مقومات القرار اإلداري وانتفاء مناط قبول دعوى اإللغ

  )٨١ القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٥/٢٠٠٦جلسة إداري  ٢١٨/٢٠٠٥الطعن (

إما بقرارات تـصدر منهـا بنـاء علـى سـلطة تقديريـة              . كيفيته. تعبير جهة اإلدارة عن إرادتها     -١٤٣٥
خولها القانون أو بناء على سلطة مقيدة ليس لها فيها حرية التقدير بـل يفـرض عليهـا الـشارع                    

صرف الذي يجب عليهـا اتخـاذه متـى تـوافرت الـضوابط الموضـوعية فـي                 بطريقة آمرة الت  
ال يعنـي ذلـك أن      . الفرد في الحالة األخيرة يستمد أصل حقه مـن القـانون مباشـرة            . خصوصه

وجـوب  . دور الجهة اإلدارية في هذا الصدد يقتصر على مجرد التنفيـذ المـادي للـنص المقيـد                
ي يسرى عليـه بعـد التحقـق مـن تـوافر الـشروط              تحديد مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذ      

ال ينبغي أن ينفي عـن هـذا القـرار صـالحيته إلنـشاء              . المقررة فيه وذلك بقرار إداري فردي     
  . أساس ذلك. مركز قانوني خاص أو تعديله بدعوى صدوره تنفيذاً لنص قانوني مقيد

  . متى يتوافر. شرط المصلحة في دعوى إلغاء القرار اإلداري -
النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسـيس التـي تطلبهـا القـانون مـستوفاة لـدى                  اعتبار   -

. التـزام الـوزارة بإشـهار النقابـة فـي الجريـدة الرسـمية             . وزارة الشئون االجتماعية والعمل   
. ال يعنى ذلك اقتصار دورها علـى مجـرد التنفيـذ المـادي للـنص             . مقيدة. سلطتها في هذا الشأن   

موقـف  . مـؤدى ذلـك   . طلب والتحقق من تـوافر شـروطه وسـالمة إجراءاتـه          وجوب بحث ال  
 .مثال. يقبل الطعن عليه باإللغاء. قرار إداري. الجهة اإلدارية في هذه الحاالت

  )٨٢ القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/١٠/٢٠٠٦جلسة إداري  ٦٨٠/٢٠٠٥، ٦٧٢الطعنان (



  اإلداري

- ٤١١ -  

ب علـى المحكمـة مراعاتـه مـن تلقـاء نفـسها            يج . من النظام العام   اإلداريةميعاد رفع الدعوى     -١٤٣٦
دارة حيالهـا ومـا إذا كـان مـسلكاً          اإلوالتحقق من األسباب القاطعة للميعاد وتقدير مسلك جهـة          

   .يجابياً يمتد به ميعاد رفع الدعوى أو نفى ذلك مادام أن عناصره الواقعية معروضة عليهاإ
يعـاد بـالتظلم اإلداري الـذي يـستلزم         ينقطـع هـذا الم    . ستون يومـاً  . ميعاد رفع دعوى اإللغاء    -

قرينـة علـى   . فوات الميعاد بعد ذلك دون إجابة مـن الجهـة اإلداريـة       . حصوله قبل رفع الدعوى   
تبين المحكمة عدم إهمال الجهة اإلدارية المختـصة الـتظلم واستـشعارها حـق المـتظلم                . الرفض

متد معـه ميعـاد البـت فيـه لحـين           ي. واتخاذها مسلكاً ايجابياً واضحاً في سبيل االستجابة لتظلمه       
. صدور قرار اإلدارة النهائي بشأنه وعلم صاحب الـشأن بـه ويبـدأ بـه ميعـاد رفـع الـدعوى                    

  .خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في األوراق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر
  )٨١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ٣٠/٢٠٠٦الطعن (

المـصلحة الشخـصية المباشـرة لرافعهـا          االكتفـاء بتـوفر    .المصلحة شرط الزم لقبول الدعوى     -١٤٣٧
 أن الخصومة فيها عينية تنـصب أساسـاً علـى مخاصـمة القـرار               : علة ذلك  .لغاءفي دعاوي اإل  

 ال يلزم لتوافر المصلحة فيها أن يمـس القـرار المطلـوب إلغـاؤه حقـاً ثابتـاً                   .اإلداري في ذاته  
  . ما يكفي لتوافرها.لي سبيل االستئثار واالنفرادلرافعها ع

  .مثال. طرق وشروط ذلك. جائز. الطعن في القرارات اإلدارية التنظيمية العامة -
  )٢٦٧ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٤٥/٢٠٠٦الطعن (

مـا دام أن مبنـى الطعـن        الطعن باإللغاء في القرارات التنظيمية العامة ال تثير مسألة دسـتورية             -١٤٣٨
  . متعلقاً بأحد عيوب عدم المشروعية التي تلحق بالقرار اإلداري

لوزير الداخلية إصدار الالئحة الخاصة بالنظام الـداخلي لـإلدارة العامـة للتحقيقـات بنـاء علـي                   -
عرض مديرها وأن تتضمن الالئحـة معادلـة درجـات ضـباط الـشرطة مـن حملـة إجـازتي                    

مثـال إللغـاء قـرار    . ضـوابط ذلـك  . شريعة بدرجات الوظائف المقابلة لها   الحقوق أو الحقوق وال   
  ..إداري دون التعرض ألي من المسائل الدستورية

  )٢٩٨ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٨/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٨٧/٢٠٠٧، ٣٨الطعنان (

فيـه أو   ستون يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار المطعـون              . ميعاد الطعن في القرارات اإلدارية     -١٤٣٩
انقطاعـه بـالتظلم اإلداري قبـل رفـع         . إعالن صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علمـاً يقينيـاً           
ال تعـد   . مـضى تلـك المـدة دون رد       . دعوى اإللغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيـه        

هى قرينة بـسيطة تقبـل إثبـات العكـس وتنقـضى بقـرائن أخـرى                . قرينة قاطعة على رفضه   



  اإلداري

- ٤١٢ -  

أثـر  . مـا يكفـى لتحققهـا     . االستفادة المانعة من هـذا االفتـراض      . لك اإلدارة ذاته  تستفاد من مس  
  .مثال لحكم انتهى خطأ إلى عدم قبول دعوى اإللغاء لرفعها بعد الميعاد. ذلك

  )٤٣ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٢٦/٢٠٠٦الطعن (

  .نطاقه. فرها لقبول دعوى اإللغاءشرط المصلحة الشخصية والمباشرة التي يلزم توا -١٤٤٠
  شـركة أخـرى أصـبحت المالكـة لهـا          إلـى دة بسوق الكويت لألوراق المالية      تحويل األسهم المحي  .

 في طلـب إلغـاء القـرار الـصادر بحرمـان األسـهم مـن                 المحيلة قيام مصلحة الشركة األولى   
  .لكذأساس . يني لصحة انعقاد الجمعية ومن التصويت لدورتين انتخابيتننوقاالنصاب ال

  )٨٤ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٨٨/٢٠٠٧، ٢٧٢الطعنان (

األحكام الصادرة من المحكمة الكلية تكون قابلة لالستئناف إذا كـان النـزاع غيـر مقـدر القيمـة                    -١٤٤١
 لـسنة   ٢٠ ق   ١٢المـادة   . فيما عدا ذلك يكـون الحكـم نهائيـاً        . أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار     

خلو القانون المـشار إليـه مـن نـص يحـدد            .  المعدل بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية      ١٩٨١
يوجب الرجـوع فـي هـذا الـشأن إلـى           . كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي تنظرها الدائرة اإلدارية       

  . أحكام وقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية
الـدعاوى التـي ترفـع بطلـب غيـر قابـل            : االستثناء  . مةاألصل في الدعاوى أنها معلومة القي      -

للتقدير تعتبر غير معلومة القيمـة وتعتبـر قيمتهـا زائـدة علـى خمـسة آالف دينـار بالنـسبة                     
 ق ٤٣ إلـى  ٣٧للدعاوي اإلدارية إذا كان المطلوب فيها ال يمكن تقدير قيمتـه وفقـاً للمـواد مـن            

  .ب إلغاء القرار السلبي بالحرمان من الدعمبشأن طل. مثال. المرافعات المدنية والتجارية
أن الـدعوى بطلـب اإللغـاء    : مـؤدى ذلـك  . طلب غير قابل للتقـدير . طلب إلغاء القرار اإلداري   -

  .تكون غير مقدرة القيمة
  )٦٠ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٤/٤/٢٠٠٩جلسة  إداري ١٢٧٨/٢٠٠٥الطعن (

حتماً إعـدام القـرار اإلداري منـذ إصـداره واعتبـاره            يترتب عليه   . الحكم بإلغاء القرار اإلداري    -١٤٤٢
. أنه يكشف عن عدم المـشروعية التـي الزمـت القـرار منـذ صـدوره               : علة ذلك . كأن لم يكن  
زوال كل اآلثار القانونية التي رتبها القـرار الملغـي والتـزام جهـة اإلدارة بإيفـاء           : مقتضى ذلك 

ارة بموقـف إيجـابي بإصـدارها القـرار         وجـوب مبـادرة جهـة اإلد      . كامل ما يلزمها به الحكم    
ال يعـدو أن يكـون محـض قـرار تنفيـذي            . ما تتخذه في هذا الـشأن     . الالزم لتنفيذ حكم اإللغاء   

ووجـوب اتخاذهـا موقفـاً سـلبياً        . تأكيداً لألثر القانوني الذي تحقـق بمقتـضى حكـم اإللغـاء           
ى بـه الحكـم فـي       باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار يتعـارض مـع مـا قـض                

  . منطوقه وقامت عليه أسبابه الجوهرية المتعلقة والمتصلة بذلك المنطوق



  اإلداري

- ٤١٣ -  

فهم القرار المختصم والوقوف على طبيعته ومـدى تـوافر مقومـات القـرار اإلداري فـي شـأنه               -
مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        . واستظهار قيام الخطأ الموجب لمسئولية جهة اإلدارة أو نفيـه         

  .متى كان سائغاً
  )٨٤ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١١/٥/٢٠١١جلسة  ريإدا ٢٥/٢٠٠٨الطعن (

انقطـاع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري      . سـتون يومـاً   . ميعادها. دعوى إلغاء القرارات اإلدارية    -١٤٤٣
رفـع  . مـؤداه . مـضي تلـك المـدة دون رد       . إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهات الرئيسية لها       

أن انقـضاء الفتـرة دون رد علـى المـتظلم           . علـة ذلـك   .  يوماً التالية  دعوى اإللغاء خالل ستين   
  .هو بمثابة رفض له

  )٢٠٩ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (

وجوب رفعها خـالل سـتين يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار                . دعوى إلغاء القرارات اإلدارية    -١٤٤٤
ة الرسـمية أو فـي النـشرات التـي تـصدرها المـصالح              اإلداري المطعون فيـه فـي الجريـد       

  الحكومية أو إعالن صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً 
أن تـتمكن الجهـات     : علـة ذلـك   . وجوب التظلم من القرارات اإلدارية قبل رفع دعـوى اإللغـاء           -

ابـة صـاحب    اإلدارية من تدارك ما يقع من أخطاء في قراراتهـا ودراسـة أسـباب الـتظلم وإج                
  . الشأن إلى طلبه عند ثبوت سالمة تظلمه

انتظـار المواعيـد المقـررة للبـت فـي          . شرط الزم لقبول دعوى اإللغـاء     . تقديم التظلم الوجوبي   -
  . علة ذلك. التظلم لم يقصد لذاته

رفع الدعوى قبل ولوج طريق التظلم وتدارك ذلك بتقـديم الـتظلم خـالل الـستين يومـاً التاليـة                     -
قرار وانقضاء ميعـاد البـت فيـه خـالل سـير الـدعوى دون أن تجيبـه الجهـة                    على صدور ال  

ال ضرورة لتكـرار التـداعي برفـع دعـوى جديـدة            . اإلدارية إلى طلبه أو تخطره برفض تظلمه      
مخالفـة  . ما دامت قد تحققت الغاية التي قصدها الشارع مـن وجـوب الـتظلم للجهـات اإلداريـة      

  .ه ويوجب تمييزهيعيب. الحكم المطعون فيه هذا النظر
  )١٣٤ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٩/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٤٢٢/٢٠٠٧الطعن (

هو عمل تفصح به الجهة اإلدارية عن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة                   : القرار اإلداري  -١٤٤٥
تمييـز  . مـؤدى ذلـك   . بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح بقصد إحداث أثـر قـانوني معـين           

  . علة ذلك. داري عن العمل الماديالقرار اإل
  .شموله قضائي اإللغاء والتعويض. اختصاص الدائرة اإلدارية -
اعتبـاره فـي حكـم القـرار        . امتناع جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحة اتخـاذه            -



  اإلداري

- ٤١٤ -  

ـ                  . ةاإلداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه باإللغاء لـدى الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكلي
  .وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا االمتناع ضرر موجب للتعويض

وجـوب إنـصياع كـل مـن الموظـف       .: مـؤدى ذلـك   . ماهيتهـا . عالقة الموظف بجهة اإلدارة    -
  .وجهة اإلدارة للقوانين واللوائح

المجلس الطبي العام هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو ال يتفـق مـن أعمـال الوظيفـة مـع                      -
 بتـشكيل المجلـس     ١٩٧١ لـسنة    ١٥٨قـرار وزيـر الـصحة العامـة         . وظف المرضية حالة الم 

  . الطبي العام
امتناع الجهة الحكومية عـن تنفيـذ قـرار المجلـس الطبـي العـام بتخفـيض سـاعات العمـل                      -

مخالفـة الحكـم المطعـون    . قـرار إداري سـلبي  . للموظفة لمدة محددة وإعادة عرضها بعد فتـرة  
  .خطأ يوجب تمييزه. رة بأنه مجرد عمل ماديفيه ذلك واصفاً فعل اإلدا

  )٤٢ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٧الطعن (

. خروجهـا عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة         . طلبات إلغاء القرارات الصادرة بندب الموظفين      -١٤٤٦
اث األثـر   متى كانت تلك القـرارات قـد اتجهـت بهـا الجهـة اإلداريـة إلـى إحـد                  : مناط ذلك 

  .القانوني المقصود بالندب وأال تكون ستاراً يخفي قراراً مما تختص الدائرة بطلب إلغائه
العبرة في تقدير مدى اختصاص الدائرة اإلدارية هي بالنظر إلـى طبيعـة القـرار محـل النـزاع                    -

  .وأركانه في ضوء التكييف الصحيح له
.  درجـة الموظـف أو لدرجـة تعلوهـا     جواز أن يكون لـذات    . الغرض منه . الندب مؤقت بطبيعته   -

  .أال يتم لدرجة أدني من درجة الوظيفة األصلية للموظف: شرطه
عدم قيام الجهة اإلدارية بندب الموظف في شغل الوظيفـة ال يحمـل قرارهـا فـي هـذا الـشأن                      -

أن لكـل مـن   : علـة ذلـك  . التخطي في الترقية أو يصم قرارها بعيب إسـاءة اسـتعمال الـسلطة      
  .مثال. دب طبيعته وأوضاعه وشروطهالترقية والن

  )٧٧ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ١٦/٢٠٠٧الطعن (

قـصرها علـى القـرارات المنـصوص        . والية إلغاء القرارات اإلدارية المسندة للدائرة اإلداريـة        -١٤٤٧
ـ .  بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمـة الكليـة       ١٩٨١ لسنة ٢٠ق) ١(عليها في المادة     ر ذلـك مـن     غي

خـروج طلـب إلغائهـا عـن     . القرارات اإلدارية التي لم يـشملها نـص المـادة المـشار إليهـا          
اختصاص الدائرة اإلدارية والدوائر األخرى بالمحكمة الكلية التـي ينحـسر اختـصاصها أصـالً               

  . علة ذلك. عن نظر الخصومات اإلدارية
 الـدعوى إلـى دائـرة أخـرى أو       ال إلزام على المحكمة التي تقضي بعدم اختـصاصها أن تحيـل            -

أن تتأكد طبقاً للقانون من انعقـاد الواليـة واالختـصاص بنظـر النـزاع               : شرط ذلك . جهة أخرى 



  اإلداري

- ٤١٥ -  

  .متى تقف عند حد القضاء بعدم االختصاص الوالئي. لتلك الدائرة أو الجهة
  )٧٧ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ١٦/٢٠٠٧الطعن (

وجـوب  . اختـصام القـرار اإلداري فـي ذاتـه        : مناطهـا . عينيـة . دعوى اإللغاء الخصومة في    -١٤٤٨
يتخلـف معـه منـاط قبـول        . انتفـاء وجـود القـرار     . توجيه دعوى اإللغاء إلى القرار اإلداري     

  . الدعوى
عدم جواز قيام القرار السلبي ومخاصمته بـدعوى اإللغـاء إال إذا ثبـت امتنـاع جهـة اإلدارة أو                     -

. ن اتخاذ قرار كان مـن الواجـب عليهـا اتخـاذه طبقـاً للقـوانين واللـوائح                 قعود جهة اإلدارة ع   
  .امتناعها عن إصداره ال يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه باإللغاء. انتفاء ذلك

  )٥٩ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢/١١/٢٠١٠جلسة  ي إدار١٦٨/٢٠١٠الطعن (

  .قضاء اإللغاء هو باألساس قضاء مشروعية -١٤٤٩
رقابة القضاء اإلداري وهو بصدد إعمـال واليتـه فـي دعـاوى اإللغـاء ومراقبـة مـشروعية                    -

إنما يحاكمه ويحكـم تقـديره ويقـسط ميزانـه فـي ضـوء صـحيح الواقعـة                  . القرار المختصم 
استظهاره جادة القرار واسـتقامته صـحيحاً علـى أصـل الـشرعية             . وحقيقة ما بنيت عليه أركانه    

تبينـه اخـتالل أحـد أركانـه أو         . جازته وتثبيتـه علـى أصـل صـحته        انحيازه إليه وإ  . المقررة
وجـوب أن   : الزم ذلـك  . بمـا يرتـب إلغائـه وإزالـة آثـاره         . مجاوزته مقتضيات المـشروعية   

تعرض المحكمة ألوجه دفـاع الطـاعن نعيـاً علـى القـرار المطعـون فيـه بحثـاً وتمحيـصاً                     
ـ             صم وإنـزال رقابـة المـشروعية       وتضمين قضائها ما ينبئ عن إعمـال تقـديرها للقـرار المخت

  . عليه
لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار على حقيقته واسـتظهار مـدى قيامـه علـى سـببه المبـرر                    -

لقـصور الحكـم بمـا يوجـب       . مثـال . شرط ذلك . ومدى توافر أركانه واكتمال شرائط صحته     . له
  .تمييزه كلياً

  )١٤٦ ص٣ ج٣٨ والقانون س مجلة القضاء١٤/١٢/٢٠١٠ جلسة إداري ٦٦/٢٠١٠، ١٩الطعنان (
  

  -:دعوى عدم الصالحية -

عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى ولو لـم يـرده أحـد مـن الخـصوم إذا كـان بينـه وبـين                        -١٤٥٠
وجود صلة وثيقة بينهمـا تـستوجب منعـه مـن نظـر             : علة ذلك . أحدهم صلة قرابة أو مصاهرة    



  اإلداري

- ٤١٦ -  

 وضـناً بأحكـام القـضاء مـن        الدعوى صوناً لمكانة القضاء وعلو كلمته واستيفاء لمظهر الحيـدة         
  .أن تعلق بها االسترابة من جهة شخص القاضي

. صدور حكم في الدعوى رغم عدم صالحية القاضـي الـذي أصـدره أو اشـترك فـي إصـداره                 -
  .بطالنه بطالناً متعلق بالنظام العام: أثره

  . مدني١٧، ١٦م. ماهيتها. بما في ذلك قرابة المصاهرة.  القرابة -
 التي تربط بين أحد الزوجين وأقـارب الـزوج اآلخـر وإن كانـت ال تـربط                  قرابة المصاهرة هي   -

أن أخ الزوجـة يعتبـر قريبـاً للـزوج فـي ذات قرابتـه               : مـؤدى ذلـك   . بين أقارب كل منهما   
  .مثال.ألخته
  )١٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٦٤/٢٠٠٨الطعن (
  

  -:الدعوى الدستورية -

 بإنـشاء المحكمـة     ١٩٧٣ لـسنة  ١٤ ق ٤م  . وسـيلته .  إلى المحكمـة الدسـتورية     رفع المنازعات  -١٤٥١
  .الدستورية

قضاء المحاكم بعدم جدية الدفع فـي المنازعـة بعـدم دسـتورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين                    -
جواز الطعن عليه لدى لجنة فحـص الطعـون فـي المحكمـة الدسـتورية دون غيرهـا                  . واللوائح

 .م بعدم الجديةخالل شهرين من صدور الحك

  )٢٠٩ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (
  

  -:دعوى اإلثراء بال سبب -

  .ال مجال لدعوى اإلثراء بال سبب. أثره. قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة -١٤٥٢
  )١٨٤ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٥/٦/٢٠١١ جلسة اريإد ١١٦/٢٠٠٨الطعن (

عـدم قيامهـا إذا كانـت العالقـة بـين الطـاعن والـوزارة المطعـون         . ثراء بال سبب إلعوى ا د -١٤٥٣
عـدم  . مـؤدي ذلـك   . ضدها عالقة تعاقدية تحكمها نصوص العقود وقانون تنظيم قـوة الـشرطة           

ال . التـزام الحكـم المطعـون فيـه ذلـك         . انطباق أحكام التقادم الثالثي في شأن هـذه الحقـوق         
  .عيب
  )٢١٦ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ١٤/٢٠٠٩، ١٠ انالطعن(



  اإلداري

- ٤١٧ -  

  -:دعوى التسوية -

من دعاوى االستحقاق وتقوم علـى النظـر إلـى المـصدر الـذي يـستمد منـه                  . دعوى التسوية  -١٤٥٤
أن . مـؤدى ذلـك  . الموظف حقه فتعتبر كذلك إذا كـان هـذا المـصدر قاعـدة تنظيميـة عامـة               

ـ               القرارات الصادرة من جهة اإلد      اًارة في هـذا الـشأن تعـد محـض إجـراءات تنفيذيـة وتطبيق
  .للقاعدة التنظيمية دون أي سلطة تقديرية

  )٨١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣/١/٢٠٠٥ جلسة اريإد ٨٤/٢٠٠٤، ٥٧ن ناالطع(

ال تتقيـد المطالبـة     . دعوى التسوية التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشـرة مـن القـانون              -١٤٥٥
اختصاص الـدائرة اإلداريـة بنظرهـا باعتبارهـا مـن المنازعـات            . واعيد دعوى اإللغاء  فيها بم 

 في المرتبات

العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينـه المحكمـة مـن وقائعهـا وتنـزل                  -
 .أالّ تغير من مضمون طلباتهم: شرطه. عليها الوصف الصحيح في القانون

  )٨٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٤/٢٠٠٥لسة  جاريإد ٧٠٢/٢٠٠٤الطعن (
  .تسوية: وراجع

  -:تقدير قيمة الدعوى

األحكام الصادرة من المحكمة الكلية تكون قابلة لالستئناف إذا كـان النـزاع غيـر مقـدر القيمـة                    -١٤٥٦
 لـسنة   ٢٠ ق   ١٢المـادة   . فيما عدا ذلك يكـون الحكـم نهائيـاً        . أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار     

خلو القانون المـشار إليـه مـن نـص يحـدد            .  المعدل بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية      ١٩٨١
يوجب الرجـوع فـي هـذا الـشأن إلـى           . كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي تنظرها الدائرة اإلدارية       

  . أحكام وقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية
الـدعاوى التـي ترفـع بطلـب غيـر قابـل            : تثناء  االس. األصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة      -

للتقدير تعتبر غير معلومة القيمـة وتعتبـر قيمتهـا زائـدة علـى خمـسة آالف دينـار بالنـسبة                     
 ق ٤٣ إلـى  ٣٧للدعاوي اإلدارية إذا كان المطلوب فيها ال يمكن تقدير قيمتـه وفقـاً للمـواد مـن            

  .القرار السلبي بالحرمان من الدعمبشأن طلب إلغاء . مثال. المرافعات المدنية والتجارية
أن الـدعوى بطلـب اإللغـاء    : مـؤدى ذلـك  . طلب غير قابل للتقـدير . طلب إلغاء القرار اإلداري   -

 .تكون غير مقدرة القيمة

  )٦٠ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٤/٤/٢٠٠٩جلسة  إداري ١٢٧٨/٢٠٠٥الطعن (
  



  اإلداري

- ٤١٨ -  

  -:إغفال الفصل في بعض الطلبات -

علـة  .  باالسـتئناف ال يجـوز الطعـن فيـه   . موضوعي طلب فيدرجة الفصل   محكمة أول    إغفال -١٤٥٧
 فـصل فيهـا الحكـم المـستأنف صـراحة أو            التـي  ال يقبل إال عن الطلبات       ستئنافأن اال . ذلك

  .مثال. مؤدى ذلك. ضمناً
  )٧٦ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨جلسة  ريإدا ٨٨/٢٠٠٦الطعن (
  

  -:وقف الدعوى تعليقياً -

  .متى تأمر به المحكمة. إجابة طلب وقف الدعوى تعليقاً أو رفضه -١٤٥٨
خضوعه لنفس القواعـد التـي تخـضع لهـا بـدء            . بدء مدة انقضاء الخصومة في الوقف التعليقي       -

المـدة الالزمـة    . سريان أسباب الوقف واالنقطـاع علـى مـدة االنقـضاء          . مدة سقوط الخصومة  
ها استـصدار الحكـم فـي المـسألة األوليـة           للوقف التعليقي هـي طيلـة المـدة التـي اسـتغرق           

مدة االنقضاء ال يحتسب منهـا سـوى المـدة الـسابقة علـى رفـع الـدعوى                  . وصيرورته نهائياً 
هـذه  . للمسألة األولية لدى الجهة المختصة والمدة التالية لصيرورة الحكـم الـصادر فيهـا نهائيـاً               

عـدم  . الحـق موضـوع التـداعي     المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط إلجراء الخصومة ذاتهـا وفـي            
سـقوط الحـق فيـه      . وجوب تمـسك الخـصم ذي المـصلحة بـه         . تعلق هذا التقادم بالنظام العام    
  .مثال. بالنزول عنه صراحة أو ضمناً

  )٢١٨ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١٢/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ١٤٧٢/٢٠٠٥الطعن (

 تـصرفاته مـسلكاً يتفـق واالحتـرام         وجوب محافظة الموظف على كرامته الوظيفية وسلوكه في        -١٤٥٩
  . الواجب

المخالفات التأديبية تترك للـسلطة المختـصة مجـاالً واسـعاً لتوقيـع الجـزاء اإلداري واختيـار                   -
صـدور حكـم جنـائي      . العقوبة المناسبة للفعل وفقاً لما يقتضيه حسن سير العمل بـالمرفق العـام            

 .ا لهذه السلطةال يقيد ممارسته. في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة

مثـال السـتخالص سـائغ بمـا الحاجـة          . شـرط ذلـك   . للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى تعليقاً      -
  .إلجابة طلب الطاعنة بوقف الدعوى تعليقاً

  )١٤٠ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٩/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٤٢٣/٢٠٠٧الطعن (



  اإلداري

- ٤١٩ -  

سـقوط مـا قـدره أو رتبـه مـن           يقتضى حتماً إزالة ومحو حجيتـه و      . تمييز الحكم المطعون فيه    -١٤٦٠
إبداء الطـاعن طلـب وقـف الـدعوى لحـين الفـصل فـي الطعـن           . حقوق كانت محالً لقضائه   

التفـات الحكـم المطعـون      . وجـوب االسـتجابة لطلبـه     . بالتمييز المقدم منه على حكم االستئناف     
  .يعيبه ويوجب تمييزه. فيه عنه رغم جوهريته

  )٤٤ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٤/٢٠١١ إداري جلسة ١٩٣/٢٠٠٩الطعن (
  

  -:مصاريف ورسوم الدعوى -

  الـدعوى مقـدرة أو غيـر مقـدرة القيمـة     في كانت الطلبات إذاتقدير الرسوم يختلف باختالف ما     -١٤٦١
يعـد  . طلـب نـدب خبيـر     .  رسم ثابـت   ى النوع الثاني  فيفرض على النوع األول رسم نسبى وعل      
مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا          .  رسـم ثابـت    من الطلبات غير مقدرة القيمة يستحق عنها      

  .يعيبه. النظر
  )٢٦١ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٤/١٢/٢٠٠٧جلسة إداري  ١٤٦/٢٠٠٦الطعن (

تقـضي بهـا المحكمـة مـن        . التزام خاسر الدعوى بمصروفاتها التي تشمل الرسـوم القـضائية          -١٤٦٢
حكـم فـي الـدعوى وتحديـد الخـصم          إلدارة الكتاب في حالة صدور ال     : مؤدى ذلك . تلقاء نفسها 

الملزم بمصروفاتها الحق في مطالبة المدعي بالرسـوم المـستحقة عليـه باعتبـاره أنـه الملـزم                  
بتقديم نفقات اإلجراءات التي يباشرها أو تتم بناء علـى طلبـه أو مطالبـة الخـصم الملـزم بهـا                     

الرسـوم  إذا حكـم علـى خـصم المعفـى مـن        . بموجب الحكم الصادر في موضوع الخـصومة      
  .مثال. وجبت مطالبته بها أوالً

  )١٦٥ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٢/٥/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٧٥/٢٠٠٧الطعن (

 



 اإلداري

- ٤٢٠ -  



 اإلداري

- ٤٢١ -  

  

  الحكم في الدعوى

  
  . األحكام الجائز والغير جائز الطعن فيها-

  . االستخالص السائغ-

  . ضوابط عامة في التسبيب-

  . عيوب التسبيب-

  .ماحك حجية األ-

  . كفاية الرد الضمني-

  . إغفال الرد على دفاع ظاهر البطالن أو الفساد-

  . إغفال الرد على دفاع جوهري-

  . الطعن في الحكم-

  .كم بوقف تنفيذ القرار اإلداري الح-

  . أثر الحكم بإلغاء القرار اإلداري-

   



 اإلداري

- ٤٢٢ -  



 اإلداري

- ٤٢٣ -  

  -:غير جائز الطعن فيهاال األحكام الجائز و-

 أن يكـون هـذا القبـول        :شـرطه .  مرافعـات  ١٢٧/١ المانع من الطعن وفقاً للمـادة     قبول الحكم    -١٤٦٣
 يكـون بقـول أو      وجـوب أن  . يالقبـول الـضمن   .  على رضاء المحكوم عليه بالحكم     ةقاطع الدالل 

لمحكمـة  . فعل أو إجراء يدل بطريقة واضـحة علـى الرغبـة فـي تـرك الحـق فـي الطعـن           
 المحكوم عليه مـن تـصرفات تنبـئ عـن هـذا القبـول متـى                 إلىالموضوع الفصل فيما نسب     

  .مثال.  كانت تقيم قضائها على أسباب سائغة
  )٤٨ ص٢ ج٣٥س مجلة القضاء والقانون ١٠/٤/٢٠٠٧إداري جلسة  ١٤٥/٢٠٠٦الطعن (

األحكام الصادرة من المحكمة الكلية تكون قابلة لالستئناف إذا كـان النـزاع غيـر مقـدر القيمـة                    -١٤٦٤
 لـسنة   ٢٠ ق   ١٢المـادة   . فيما عدا ذلك يكـون الحكـم نهائيـاً        . أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار     

مـن نـص يحـدد      خلو القانون المـشار إليـه       .  المعدل بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية      ١٩٨١
يوجب الرجـوع فـي هـذا الـشأن إلـى           . كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي تنظرها الدائرة اإلدارية       

  . أحكام وقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية
الـدعاوى التـي ترفـع بطلـب غيـر قابـل            : االستثناء  . األصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة      -

 وتعتبـر قيمتهـا زائـدة علـى خمـسة آالف دينـار بالنـسبة                للتقدير تعتبر غير معلومة القيمـة     
 ق ٤٣ إلـى  ٣٧للدعاوي اإلدارية إذا كان المطلوب فيها ال يمكن تقدير قيمتـه وفقـاً للمـواد مـن            

  .بشأن طلب إلغاء القرار السلبي بالحرمان من الدعم. مثال. المرافعات المدنية والتجارية
أن الـدعوى بطلـب اإللغـاء    : مـؤدى ذلـك  .  للتقـدير طلب غير قابل. طلب إلغاء القرار اإلداري   -

 .تكون غير مقدرة القيمة

  )٦٠ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٤/٤/٢٠٠٩جلسة  إداري ١٢٧٨/٢٠٠٥الطعن (

الطعن بالتمييز ال يكون إال على األحكـام الـصادرة مـن محكمـة االسـتئناف وفقـاً لألحـوال                     -١٤٦٥
االنتهائيـة أيـاً كانـت المحكمـة التـي أصـدرتها إذا            مرافعات واألحكام    ١٥٢/١المقررة بالمادة   

فصلت في نزاع خالفاً لحكم آخر سـبق صـدوره بـين الخـصوم أنفـسهم وحـاز قـوة األمـر                      
الطعـن فيـه    . صدور الحكم المطعون فيه من المحكمة الكليـة بـصفة غيـر انتهائيـة             . المقضي

  .غير جائز. بطريق التمييز
  )٥٦ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢/١١/٢٠١٠جلسة  إداري ٤٢٩/٢٠٠٩الطعن (
  



 اإلداري

- ٤٢٤ -  

  -:االستخالص السائغ -

ولـو لـم    . تستحق لكل من ولد ألب كويتي متى ثبت ذلـك علـى وجـه قـاطع               . الجنسية الكويتية  -١٤٦٦
التزام الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر وترتيبـه علـى             . تكتشف حقيقة ذلك إال بعد هذا التاريخ      

 بـشأن التأمينـات     ١٩٧٦ لـسنة    ٦١قـانون رقـم     ذلك آثاره بـشأن معاملـة الطـاعن طبقـاً لل          
  .على غير أساس. النعي عليه في هذا الشأن. ال مخالفة فيه للقانون. االجتماعية

  )٤٠ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٦/١/٢٠٠٧جلسة  إداري ٣٩٨/٢٠٠٤الطعن (

. معـه عدم جواز توقيع أي جزاء تأديبي علـى الطالـب المخـالف بالجامعـة إال بعـد التحقيـق                     -١٤٦٧
  .بجامعة الكويت.  من الئحة النظام الجامعي١٧/١، ١٦/٢، ١٥/٢المواد 

توافر كـل مقومـات التحقيـق القـانوني وكفاالتـه وضـماناته             : شرطها. يسالمة التحقيق اإلدار   -
صدور الجـزاء مـستنداً علـي الـسبب المبـرر لـه             . علة ذلك . وغير ذلك من مقتضيات الدفاع    

تحقيـق الـضمان وتـوفير االطمئنـان لـذوى          : هذه الضوابط  نالقصد م . دون تعسف أو انحراف   
 . الشأن

 .وجوب أن يكون كتابة إال إذا نص المـشرع صـراحة علـي جـواز إجرائـه شـفاهة                  . التحقيق -
عـدم االعتـداد بـه      : أثـره . خلو األوراق من استيفاء التحقيـق ضـوابطه وضـماناته         . علة ذلك 

ـ      . قانوناً مثـال السـتخالص    . ه بعيـب مخالفـة القـانون      ويعيب القرار التأديبي الصادر بناء علي
مخالفة فيه للقانون أو خطأ في تطبيقه بـشأن خلـو األوراق مـن إجـراء تحقيـق إداري                    سائغ ال 

 .له كفاالت وضمانات التحقيق القانوني

  )٦٩ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٣/١/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٢٦١/٢٠٠٥الطعن (

النعـي عليـه فـي      .  مخالفة فيها للقانون أو الثابـت بـاألوراق        إقامة الحكم قضاءه على أسباب ال      -١٤٦٨
  .مثال. غير صحيح. هذا الشأن

  )٤٨ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٧٦/٢٠٠٦الطعن (

ـ . اإلثبـات رأى الخبير ال يعدو أن يكون عنصراً مـن عناصـر             -١٤٦٩ . ضـوع و لمحكمـة الم   .يرهادتق
  . ما دام استخالصها سائغاًاحه اطرلها األخذ برأي الخبير أو 

 ماديـة ة الطاعن فيمـا يطالـب بـه مـن مزايـا             المطعون فيه صحيحاً إلى عدم أحقي     ء الحكم   اانته -
 التـي  عـن األضـرار الماديـة واألدبيـة          لخطأ المستوجب لمسئولية الجهة اإلدارية    وانتفاء ركن ا  
ـ       التفات الحكم عما أ   . يدعيها الطاعن   لمـا يطالـب بـه       د مـادي  ورده الخبير في تقريره مـن رص

  .ال عيب.  هذا الشأنفيالطاعن 
  )٤٨ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٧٦/٢٠٠٦الطعن (



 اإلداري

- ٤٢٥ -  

ال تتـدخل جهـة اإلدارة لتوقيـع الجـزاء إال إذا         . القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبـرره         -١٤٧٠
اري مراقبـة صـحة قيـام هـذه الوقـائع           للقضاء اإلد . قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها      

التحقق مما إذا كانت النتيجـة التـي انتهـى إليهـا مستخلـصة              : حد ذلك . وصحة تكييفها القانوني  
كـان القـرار مطابقـاً      . إن كـان كـذلك    . استخالصاً سائغاً من أصول تنتجهـا ماديـاً وقانونيـاً         

لقـانون أو الثابـت فـي       مثال السـتخالص سـائغ غيـر مخـالف ل         . للقانون وحصيناً من اإللغاء   
  .األوراق من اعتبار القرار المطعون فيه قائماً على سببه وحصيناً من اإللغاء

  )٢٤٧ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٦/٢٠٠٩جلسة إداري  ١٩٣/٢٠٠٧الطعن (

لقاضي الموضوع سلطة إعطاء القـرار وصـفه الـصحيح ومـدى اسـتكماله ألركـان القـرار                   -١٤٧١
ـ     مثـال  . ضاءه علـى أسـباب سـائغة لهـا أصـلها الثابـت فـي األوراق               اإلداري مادام أقام ق

الستخالص سائغ للحكم ال مخالفة فيه للقانون ويستند إلـى أصـل ثابـت بـاألوراق فـي مـدى                    
  .صحة القرار اإلداري

  )٣١ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٥/٩/٢٠٠٩جلسة  إداري ٢٥٦/٢٠٠٨، ٢٥١، ٢٤٥الطعون (

 كرامته الوظيفية وسلوكه في تـصرفاته مـسلكاً يتفـق واالحتـرام             وجوب محافظة الموظف على    -١٤٧٢
  . الواجب

المخالفات التأديبية تترك للـسلطة المختـصة مجـاالً واسـعاً لتوقيـع الجـزاء اإلداري واختيـار                   -
صـدور حكـم جنـائي      . العقوبة المناسبة للفعل وفقاً لما يقتضيه حسن سير العمل بـالمرفق العـام            

 .ال يقيد ممارستها لهذه السلطة. و األمانةفي جريمة مخلة بالشرف أ

مثـال السـتخالص سـائغ بمـا الحاجـة          . شـرط ذلـك   . للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى تعليقاً      -
  .إلجابة طلب الطاعنة بوقف الدعوى تعليقاً

  )١٤٠ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٩/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٤٢٣/٢٠٠٧الطعن (

  -:ضوابط عامة في التسبيب -

يـة بـذاتها لحمـل      حـداهما كاف  إمة الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن األخرى وكانـت            إقا -١٤٧٣
  .غير منتج. ه في الدعامة األخرىتعييب. قضاء الحكم

  )٢١٨ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١٢/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ١٤٧٢/٢٠٠٥الطعن (

أخـذها  .  االبتـدائي كافيـة لحملـه      إيراد محكمة االستئناف أسباباً جديدة لقـضائها بتأييـد الحكـم           -١٤٧٤
  .مثال. إنها لم تأخذ بها فيما لم تستبعده أو تصححه منها: مفاده. بأسباب الحكم االبتدائي

  )١٤٨ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٥/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٩/٢٠٠٩الطعن (



 اإلداري

- ٤٢٦ -  

  -:عيوب التسبيب -

انـات الواجـب إثباتهـا عنـد قيـد           بنظام السجل التجاري البي    ١٩٥٩ لسنة   ١تحديد المرسوم رقم     -١٤٧٥
أال يتم القيـد أو تعـديل بياناتـه إال إذا كـان مـستوفياً للـشروط                 : شرط ذلك . الشركات التجارية 

 الـذي بمقتـضاه يكتمـل       بمـن بينهـا تـوافر النـصا       . التي يحددها المرسوم والئحته التنفيذية    
 ١٥٦، ١٥٥قـاً للمـادتين   لـشركة صـحة اجتماعهـا وف   لللجمعية العمومية العادية أو غير العادية  

  . ١٩٦٠ لسنة ١٥ق الشركات التجارية رقم 
اعتبار الحكم المطعون فيه تريث الجهـة اإلداريـة فـي إجـراء القيـد حتـى اسـتيفاء البيانـات                      -

المطلوبة بمثابة قرار سلبي باالمتناع عن القيد وإعراضه عن بحث مـا اسـتجد مـن تغييـر فـي                    
في حين أنـه قـد اسـتجد واقـع جديـد ترتـب عليـه أن                 أوضاع مجلس اإلدارة المطلوب إثباته      

  .يعيبه ويوجب تمييزه. أصبح قيد بيانات هذه الجمعية وال محل له
  )١٠١ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١/٢٠٠٩جلسة إداري  ٣٣٨/٢٠٠٧، ٣٠٥الطعنان (

لمحكمة الموضوع سلطة تحـصيل وفهـم الواقـع فـي الـدعوى وتقـدير األدلـة والمـستندات                    -١٤٧٦
ـ   . مقدمة إليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها فـي تكـوين عقيـدتها            ال أن يكـون   : كشـرط ذل

استخالصها سائغاً يستند إلى أصل ثابـت بـاألوراق وكـان هـذا الـدليل مـن طـرق اإلثبـات                     
مثال الستخالص غير سائغ ال دليل عليـه مـن األوراق يعيـب الحكـم بالفـساد فـي                   . القانونية

  .االستدالل
  )١٤٨ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٠/٢/٢٠٠٩جلسة  إداري ١٠٩١/٢٠٠٥الطعن (

عقـد إداري يتـولي بمقتـضاه الموظـف تحـت إشـراف جهـة اإلدارة القيـام                  : عقد التوظيف  -١٤٧٧
بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقـوق ويكـون فـي مركـز تعاقـدي                  

مخالفـة الحكـم    . داري إلغـاء وتعويـضاً    والئحي وتنبسط على هـذا العقـد رقابـة القـضاء اإل           
مخالفـة  . المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختـصاص المحكمـة والئيـاً بنظـر الـدعوى               

  .للقانون توجب تمييزه
  )١٣٠ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٩/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٦٥/٢٠٠٧الطعن (

ـ            -١٤٧٨ تظلم خـالل الـستين يومـاً التاليـة         رفع الدعوى قبل ولوج طريق التظلم وتدارك ذلك بتقـديم ال
على صدور القرار وانقضاء ميعـاد البـت فيـه خـالل سـير الـدعوى دون أن تجيبـه الجهـة             

ال ضرورة لتكـرار التـداعي برفـع دعـوى جديـدة      . اإلدارية إلى طلبه أو تخطره برفض تظلمه    



 اإلداري

- ٤٢٧ -  

مخالفـة  . ما دامت قد تحققت الغاية التي قصدها الشارع من وجـوب الـتظلم للجهـات اإلداريـة                
  .يعيبه ويوجب تمييزه. الحكم المطعون فيه هذا النظر

  )١٣٤ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٩/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٤٢٢/٢٠٠٧الطعن (

اعتبـاره فـي حكـم القـرار        . امتناع جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحة اتخـاذه            -١٤٧٩
. لغاء لـدى الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة      اإلداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه باإل       

  .وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا االمتناع ضرر موجب للتعويض
  )٤٢ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٧الطعن (
  

  -:حجية األحكام -

مانـة الـذي يكـون سـبباً     تبار الحكم الجزائي الصادر في جناية أو جنحة مخلة بالـشرف أو األ     اع -١٤٨٠
 مـن الئحـة مؤسـسة الخطـوط الجويـة       ٥٦/٨من أسباب إنهاء خدمة الموظف وفقاً لنص المادة         

  . شرطه أن يكون نهائياً. الكويتية
 إجـراءات باسـتنفاد طـرق الطعـن فيـه أو         ٢٠١اعتبار الحكم الجزائي نهائياً وفقاً لنص المـادة          -

  .بفوات مواعيدها
  )٢٤٥ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٦/٦/٢٠٠٧سة جل ريإدا ٨٧١/٢٠٠٥الطعن (

علـة  . ال تتعـداها إلـى الخـارجين عنهـا        . قصرها على أطراف الخصومة فيهـا     . حجية األحكام  -١٤٨١
إلغفال المحكمـة الـرد علـى دفـاع غيـر جـوهري ال       : مثال. إعماالً لقاعدة نسبة األحكام : ذلك

  .يترتب عليه تغيير الرأي في الدعوى
  )٢٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٠/٢٠١٠جلسة  إداري ١٩٧/٢٠٠٧الطعن (

المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كليـة شـاملة وترتـب علـى ثبوتهـا أو عـدم ثبوتهـا القـضاء                  -١٤٨٢
حيـازة هـذا القـضاء حجيـة األمـر          . بثبوت الحق الجزئي المطلوب فـي الـدعوى أو انتفائـه          

ـ         أثـر  . ردد النـزاع فيهـا بـين الخـصوم أنفـسهم          المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة التي ت
امتناع التنازع فيها بطريق الدعوى أو بطريق الـدفاع فـي شـأن أي حـق جزئـي آخـر                    : ذلك

يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المـسألة الكليـة الـسابق الفـصل فيهـا بـين الخـصوم                     
سـباب التـي ال يقـوم       أنفسهم أو انتفائها بصفة صريحة أو ضمنية سـواء فـي المنطـوق أو األ              

المنطوق بدونها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتهـا فـي الـدعوى األولـى أو أثيـرت                    



 اإلداري

- ٤٢٨ -  

مـادام  . ال يغير مـن ذلـك اخـتالف الطلبـات فـي الـدعويين             . ولم يبحثها الحكم الصادر فيها    
  .مثال. األساس فيهما واحداً

  )١٢٢ ص٣ ج٣٨ء والقانون س مجلة القضا١٤/١٢/٢٠١٠جلسة  ريإدا ٥٢/٢٠٠٨الطعن (

  -:كفاية الرد الضمني -

 الـدعوى وتقـدير األدلـة والمـستندات وأوجـه       فيلمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع        -١٤٨٣
ـ .  سـائغة  أسـباب  علـى حسبها إقامـة قـضائها      . الدفاع واألخذ بما تقتنع به منها      دم التزامهـا   ع

ـ   ما دامت    بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم     لتهـا  دوردت أ ة التـي اقتنعـت بهـا وأ       أوردت الحقيق
 أسـباب صـحيحة     علـى مثال الستخالص سائغ للحكـم وقيامـه        .الرد الضمنى المسقط لما عداها    

 فـي م التطبيقى وما يستحق مـن مزايـا بحكـم عملـه             علي بيان عالقة الطاعن بالهيئة العامة للت      في
  .إحدى وظائف الكادر العام

  )٤٨ ص٢ ج٣٦جلة القضاء والقانون س م٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٧٦/٢٠٠٦الطعن (
  

  -:إغفال الرد على دفاع ظاهر البطالن أو الفساد -

  .ال على الحكم إن لم يعتد به. الدفاع ظاهر البطالن -١٤٨٤
  )٤٤ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٦/١/٢٠٠٧جلسة إداري  ٥١/٢٠٠٥الطعن (
  

  -:إغفال الرد على دفاع جوهري -

وأن يكـون قـوام هـذا       . رض له المحكمـة وتبـدى رأيهـا فيـه         وجوب أن تع  . الدفاع الجوهري  -١٤٨٥
. رتهـا لـذلك القـوانين المنظمـة لإلثبـات         دليل عليها وفقاً للضوابط التـي قر      الدفاع واقعة قام ال   

 المحكمة طلب االستعانة بأهـل الخبـرة لبيـان حـق الجهـة اإلداريـة فـي                 وإطراح ذلك   مخالفة
 يعيـب   . فـي الـدعوى    الـرأي صح لتغير وجـه      وهو دفاع جوهري لو      رفسخ العقد للعذر المبر   
  .الحكم ويوجب تمييزه

  )٣٠٢ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ٣٣/٢٠٠٦الطعن (

  



 اإلداري

- ٤٢٩ -  

  -:الطعن في الحكم -

جائز ممن كان طرفاً في الخصومة التـي صـدر فيهـا وبـذات الـصفة التـي                  . الطعن في الحكم   -١٤٨٦
أن يكـون محكومـاً عليـه بـشيء         : شـرط ذلـك   . عةخاصم أو خوصم بها ولو كانت محل مناز       

ال يغير من ذلك كونـه خـصماً أصـلياً أو متـدخالً أو مـدخالً             . لخصمه أو رفضت بعض طلباته    
مثـال بـشأن    . في الخصومة ولو لم يطعن في الحكم من قبل الخصم األصلي الـذي انـضم إليـه                

  .الطعن بالتمييز
  )٨٤ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون ١٥/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٨٨/٢٠٠٧، ٢٧٢الطعنان (
  

  -:الحكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري -

. مؤقـت بطبيعتـه   . الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري لحين الفـصل فـي طلـب اإللغـاء               -١٤٨٧
  .مثال .ر له بالقضاء في موضوع الدعوىث ويزول كل أالقانوني وجوده ينتفى
  )٣٠٢ ص٢ ج٣٦جلة القضاء والقانون س م٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ٣٣/٢٠٠٦الطعن (
  

  -:أثر الحكم بإلغاء القرار اإلداري -

يترتب عليه حتماً إعـدام القـرار اإلداري منـذ إصـداره واعتبـاره              . الحكم بإلغاء القرار اإلداري    -١٤٨٨
. أنه يكشف عن عدم المـشروعية التـي الزمـت القـرار منـذ صـدوره               : علة ذلك . كأن لم يكن  

ار القانونية التي رتبها القـرار الملغـي والتـزام جهـة اإلدارة بإيفـاء         زوال كل اآلث  : مقتضى ذلك 
وجـوب مبـادرة جهـة اإلدارة بموقـف إيجـابي بإصـدارها القـرار               . كامل ما يلزمها به الحكم    
ال يعـدو أن يكـون محـض قـرار تنفيـذي            . ما تتخذه في هذا الـشأن     . الالزم لتنفيذ حكم اإللغاء   

ـ      ووجـوب اتخاذهـا موقفـاً سـلبياً        . ق بمقتـضى حكـم اإللغـاء      تأكيداً لألثر القانوني الذي تحق
باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار يتعـارض مـع مـا قـضى بـه الحكـم فـي                       

  . منطوقه وقامت عليه أسبابه الجوهرية المتعلقة والمتصلة بذلك المنطوق
داري فـي شـأنه   فهم القرار المختصم والوقوف على طبيعته ومـدى تـوافر مقومـات القـرار اإل            -

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        . واستظهار قيام الخطأ الموجب لمسئولية جهة اإلدارة أو نفيـه         
  .متى كان سائغاً

  )٨٤ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١١/٥/٢٠١١جلسة  ريإدا ٢٥/٢٠٠٨الطعن (



 اإلداري

- ٤٣٠ -  

  -: استئناف الدعوى اإلدارية-

  -:إيداع صحيفته -

ريخ إيـداعها إدارة الكتـاب كمـا هـو الـشأن بالنـسبة              صحيفة االستئناف تنتج آثارها مـن تـا        -١٤٨٩
 ١٤لصحيفة الدعوى المشتملة على بياناتها المنصوص عليهـا قانونـاً وفقـاً لمـا توجبـه المـادة        

  .  المعدل بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية١٩٨١ لسنة ٢ق 
. الخـاص بـذلك   العبرة في قيد الصحيفة من قبل إدارة الكتاب هـو بيـوم تقـديمها فـي الـسجل                    -

. أن االسـتئناف أقـيم فـي الميعـاد        : الزمـه . ثبوت إيداع الصحيفة خالل الميعاد المقـرر قانونـاً        
  .يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك

  )٥٨ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢١/٢٠٠٨الطعن (
  

  -:إعالن صحيفته -

ـ         -١٤٩٠ ستأنف علـيهم فـي المنازعـات اإلداريـة وإخطـار           عبء إعالن صحيفة االسـتئناف إلـى الم
يقـع علـى عـاتق إدارة الكتـاب ولـيس علـى             . الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر االسـتئناف      

  . المستأنف
تمسك الطاعنة في منازعة إداريـة بعـدم إعالنهـا بـصحيفة االسـتئناف خـالل الثالثـين يومـاً            -

 إلـى فعـل المـستأنف وطلبهـا اعتبـار           التالية إليداع الصحيفة إدارة الكتـاب وأن ذلـك راجـع          
  .العيب. التفات الحكم عنه. دفاع ظاهر البطالن. االستئناف كأن لم يكن

  )٢٩٦ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٤٢٤/٢٠٠٥الطعن (

  -: نطاق االستئناف-

مـا لـم   .  درجـة تحديده بما يعرض من طلبات سبق إبداؤها أمـام محكمـة أول          . نطاق االستئناف  -١٤٩١
يعرض منها على االستئناف يصبح باتاً ويحوز الحجيـة التـي تـسمو علـى اعتبـارات النظـام                   

  . العام
رفض محكمة أول درجة الدفع بسقوط الحق في بـدل الـسكن بالتقـادم الخمـسي والمبـدي فـي                     -

 .أن هذا الدفع لم يكـن معروضـاً علـى محكمـة االسـتئناف             . أثره. الصحيفة أو جلسات المرافعة   
  .عدم قبول الطعن على الحكم بذلك ألنه ال يصادف محالً في قضاءه

  )١٦٦ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٨/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٦٤/٢٠١٠الطعن (



 اإلداري

- ٤٣١ -  

  -:األثر الناقل لالستئناف -

االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة في حدود ما رفـع عنـه االسـتئناف بمـا سـبق                     -١٤٩٢
تعتبـر هـذه وتلـك    . ليه من دفوع وأوجه دفـاع أمـام محكمـة أول درجـة          أن أبداه المستأنف ع   

مطروحة على محكمة االستئناف بمجرد رفعه للفـصل فيـه حتـى مـا كـان منهـا قـد صـدر                    
برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأعفاه عـن اسـتئنافه صـدور حكـم فـي الـدعوى                    

مـستأنف عليـه عـن التمـسك        يجب على المحكمة أن تفـصل فيهـا إال إذا تنـازل ال            . لمصلحته
  .مثال. بشئ منها صراحة أو ضمناً

  )٣١ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٩/٢٠٠٩جلسة  إداري ٢٥٦/٢٠٠٨، ٢٥١، ٢٤٥الطعون (
  

  -:تسبيب الحكم االستئنافي -

أخـذها  . إيراد محكمة االستئناف أسباباً جديدة لقـضائها بتأييـد الحكـم االبتـدائي كافيـة لحملـه                 -١٤٩٣
  .مثال. إنها لم تأخذ بها فيما لم تستبعده أو تصححه منها: مفاده. م االبتدائيكلحبأسباب ا

  )١٣٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٥/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٩/٢٠٠٩الطعن (
  

  -:غير الجائر الطعن فيها باالستئنافالاألحكام الجائز و -

ف إذا كـان النـزاع غيـر مقـدر القيمـة            األحكام الصادرة من المحكمة الكلية تكون قابلة لالستئنا        -١٤٩٤
 لـسنة   ٢٠ ق   ١٢المـادة   . فيما عدا ذلك يكـون الحكـم نهائيـاً        . أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار     

خلو القانون المـشار إليـه مـن نـص يحـدد            .  المعدل بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية      ١٩٨١
 يوجب الرجـوع فـي هـذا الـشأن إلـى            .كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي تنظرها الدائرة اإلدارية       

  . أحكام وقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية
 .)٦٠ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٤/٤/٢٠٠٩جلسة  إداري ١٢٧٨/٢٠٠٥الطعن (



 اإلداري

- ٤٣٢ -  

  الدفـاع

وأن يكـون قـوام هـذا       . وجوب أن تعرض له المحكمـة وتبـدى رأيهـا فيـه           . الدفاع الجوهري  -١٤٩٥
. رتهـا لـذلك القـوانين المنظمـة لإلثبـات         يل عليها وفقاً للضوابط التـي قر      دلالدفاع واقعة قام ال   

 المحكمة طلب االستعانة بأهـل الخبـرة لبيـان حـق الجهـة اإلداريـة فـي                 وإطراح ذلك   مخالفة
 يعيـب   . فـي الـدعوى    الـرأي  وهو دفاع جوهري لو صح لتغير وجـه          رفسخ العقد للعذر المبر   
  .الحكم ويوجب تمييزه

  )٣٠٢ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ٣٣/٢٠٠٦الطعن (

االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة في حدود ما رفـع عنـه االسـتئناف بمـا سـبق                     -١٤٩٦
تعتبـر هـذه وتلـك    . أن أبداه المستأنف عليه من دفوع وأوجه دفـاع أمـام محكمـة أول درجـة             

فيـه حتـى مـا كـان منهـا قـد صـدر            مطروحة على محكمة االستئناف بمجرد رفعه للفـصل         
برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأعفاه عـن اسـتئنافه صـدور حكـم فـي الـدعوى                    

يجب على المحكمة أن تفـصل فيهـا إال إذا تنـازل المـستأنف عليـه عـن التمـسك                    . لمصلحته
  .مثال. بشئ منها صراحة أو ضمناً

  )٣١ ص٣ ج٣٧لة القضاء والقانون س مج١٥/٩/٢٠٠٩جلسة  إداري ٢٥٦/٢٠٠٨، ٢٥١، ٢٤٥الطعون (

علـة  . ال تتعـداها إلـى الخـارجين عنهـا        . قصرها على أطراف الخصومة فيهـا     . حجية األحكام  -١٤٩٧
إلغفال المحكمـة الـرد علـى دفـاع غيـر جـوهري ال       : مثال. إعماالً لقاعدة نسبة األحكام : ذلك

  .يترتب عليه تغيير الرأي في الدعوى
  )٢٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٠/٢٠١٠جلسة  إداري ١٩٧/٢٠٠٧الطعن (

لمحكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقـدير األدلـة المقدمـة فيهـا مادامـت قـد                    -١٤٩٨
التزامها بالرد علـى مـا يبديـه أطـراف الخـصومة مـن              . أقامت قضائها على أسباب صحيحة    

  .دفاع جوهري
  )١٢٤ ص١ ج٣٩القضاء والقانون س مجلة ١٦/٢/٢٠١١جلسة  اريإد ١٤٦/٢٠١٠، ١٣٨ انالطعن(

يقتضى حتماً إزالة ومحو حجيتـه وسـقوط مـا قـدره أو رتبـه مـن                 . تمييز الحكم المطعون فيه    -١٤٩٩
إبداء الطـاعن طلـب وقـف الـدعوى لحـين الفـصل فـي الطعـن           . حقوق كانت محالً لقضائه   

مطعـون  التفـات الحكـم ال    . وجـوب االسـتجابة لطلبـه     . بالتمييز المقدم منه على حكم االستئناف     
  .يعيبه ويوجب تمييزه. فيه عنه رغم جوهريته

 .)٤٤ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٤/٢٠١١ إداري جلسة ١٩٣/٢٠٠٩الطعن (



 اإلداري

- ٤٣٣ -  

  الدفـوع

 والمؤسـسات العامـة عـن األحكـام         توقيع صحيفة االستئناف المرفـوع مـن الحكومـة        وجوب   -١٥٠٠
 عـدم تطلـب شـكالً       .التـشريع  من أحد أعـضاء إدارة الفتـوى و        اإلدارية الدعاوى   فيالصادرة  

 . عليهـا بوضـوح    اسـم الموقـع    تكـشف عـن      في هذا التوقيع أو أن يتم بطريقـة معينـة         معيناً  
ه ؤ التـزام الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر وقـضا              .ليهإ نسب   ممنافتراض صدور التوقيع    

  . مثال. القانونفي صحيح .برفض الدفع ببطالن الصحيفة
  )١٢١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٤٥/٢٠٠٦الطعن (

تقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له قبـل الحكومـة بانقـضاء سـنة مـن                    -١٥٠١
. تاريخ علمه بهذه الحقـوق أو خمـس سـنوات مـن تـاريخ االسـتحقاق  أي المـدتين أقـرب                     

ال . عـدم تـوافره   . ألساسـية علم الموظف بحقه المالي ومـداه وعناصـره ا        : المقصود بهذا بالعلم  
  .مثال لدفع بتقادم حق الموظف. تبدأ معه مدة التقادم الحولي

  )١٥٦ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/١١/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ٣٥٠/٢٠٠٧الطعن (

ال تـستحدث جديـداً وال تنـشئ مراكـز          . القضائية أنها كاشفة وليست منـشئة     األحكام  األصل في    -١٥٠٢
  .ة من قبل أنها تكشف عن حكم القانونأو أوضاع لم تكن موجود

الـنص غيـر الدسـتوري      . الحكم بعدم الدستورية له أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعتـه الكاشـفة            -
إذ كـان  : علـة ذلـك  . ال يعد حائالً أو مانعاً قانونياً يحول بين صـاحب الحـق والمطالبـة بحقـه         

وفقـاً لمـا تقـضى بـه المـادة          بمكنته ولوج الطريق القضائي والدفع بعدم دستورية هذا الـنص           
  . من الدستور من كفالة حق التقاضي١٦٦

  )٥٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢١/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٧/٢٠٠٩الطعن (

  . عدم قبوله. الطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون -١٥٠٣
ـ        . المصلحة في الطعن   - ر منـتج أو علـى سـبب لـو صـح            عدم توافرها إذا بني على وجـه غي

  .واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن فائدة
  )١٦٣ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٨/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٤٢٣/٢٠١٠الطعن (

 بإنـشاء المحكمـة     ١٩٧٣ لـسنة  ١٤ ق ٤م  . وسـيلته . رفع المنازعات إلى المحكمـة الدسـتورية       -١٥٠٤
  .الدستورية

فـي المنازعـة بعـدم دسـتورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين              قضاء المحاكم بعدم جدية الدفع       -



 اإلداري

- ٤٣٤ -  

جواز الطعن عليه لدى لجنة فحـص الطعـون فـي المحكمـة الدسـتورية دون غيرهـا                  . واللوائح
 .خالل شهرين من صدور الحكم بعدم الجدية

  )٢٠٩ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (

مـا لـم   . ديده بما يعرض من طلبات سبق إبداؤها أمـام محكمـة أول درجـة           تح. نطاق االستئناف  -١٥٠٥
يعرض منها على االستئناف يصبح باتاً ويحوز الحجيـة التـي تـسمو علـى اعتبـارات النظـام                   

  . العام
رفض محكمة أول درجة الدفع بسقوط الحق في بـدل الـسكن بالتقـادم الخمـسي والمبـدي فـي                     -

.  أن هذا الدفع لم يكـن معروضـاً علـى محكمـة االسـتئناف              .أثره. الصحيفة أو جلسات المرافعة   
 .عدم قبول الطعن على الحكم بذلك ألنه ال يصادف محالً في قضاءه

  )١٦٦ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٨/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٦٤/٢٠١٠الطعن (



 اإلداري

- ٤٣٥ -  

  التقادم

ور قـرار   صرف مبالغ للمبعوث باعتباره عضو بعثة وبقائها تحت يـده بغيـر سـند بعـد صـد                  -١٥٠٦
سحب بعثته التقادم الذي يسري عليها هـو التقـادم المـسقط بخمـسة عـشر عامـاً دون التقـادم              

  .١٥/١٩٧٩ ق ٢١المنصوص عليه بالمادة 
  )٤٧٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/٤/١٩٨٩جلسة  تجاري ٢٨٩/١٩٨٨الطعن (

 خمـس سـنوات مـن       بمـضي يتقـادم   .  لـه  المقـررة  المطالبة بالحقوق المالية     فيحق الموظف    -١٥٠٧
 يبـدأ منـه     الـذي العلـم   .  المدتين أقـرب   أي سنة من تاريخ علمه بها       بمضيتاريخ االستحقاق أو    

ال يبـدأ معـه     . عـدم تـوافره   . المقـصود بـه   .  هـذا الخـصوص    في الحوليسريان مدة التقادم    
 العالقـة الوظيفيـة ومـا يتبعهـا مـن حـصر الحقـوق               انتهاء. سريان مدة هذا النوع من التقادم     

  .مثال. أال يقوم دليل على تراخيه إلى تاريخ آخر: شرط ذلك.  عنها يتحقق به العلمناشئةال
  )٥١ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٩/٢٠٠٧جلسة إداري  ١٩٦/٢٠٠٦الطعن (

تقادمـه بمـضي خمـس سـنوات مـن          . حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقـررة لـه          -١٥٠٨
المقـصود بـالعلم الـذي يبـدأ        .  أي المدتين أقـرب    يخ علمه بها  اق أو سنة من تار    تاريخ االستحق 

ـ           : منه سريان التقادم الحولي    ياً بحقـه المـالي     هو علم الموظف علماً حقيقيـاً ال ظنيـاً وال افتراض
ء المـدة دون    اانقـض . ساسية ليتـسنى لـه المطالبـة بـه إداريـاً وقـضائياً            ومداه وعناصره األ  

عـدم  . تـسري أحكـام التقـادم الحـولي       .  رغم علمـه بـه     المطالبة بالحق مع عدم وجود المانع     
اسـتخالص المحكمـة علـم الموظـف        . ال تبدأ مدة هذا النـوع مـن التقـادم         . توافر العلم بالحق  

. مـن المـسائل المتعلقـة بـالواقع       . بحقه سالف البيان وتحصيل الواقعة التي يبـدأ منهـا التقـادم           
ـ   . سائغاً مادام   تقديره موضوعي   يعيبـه ويوجـب     .ون فيـه النظـر المتقـدم      مخالفة الحكم المطع

  .تمييزه
  )١٤٠ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٣/٢/٢٠٠٩جلسة إداري  ٥٠/٢٠٠٦الطعن (

  .متى تأمر به المحكمة. إجابة طلب وقف الدعوى تعليقاً أو رفضه -١٥٠٩
خضوعه لنفس القواعـد التـي تخـضع لهـا بـدء            . بدء مدة انقضاء الخصومة في الوقف التعليقي       -

المـدة الالزمـة    . سريان أسباب الوقف واالنقطـاع علـى مـدة االنقـضاء          . ط الخصومة مدة سقو 
للوقف التعليقي هـي طيلـة المـدة التـي اسـتغرقها استـصدار الحكـم فـي المـسألة األوليـة                      

مدة االنقضاء ال يحتسب منهـا سـوى المـدة الـسابقة علـى رفـع الـدعوى                  . وصيرورته نهائياً 
هـذه  . صة والمدة التالية لصيرورة الحكـم الـصادر فيهـا نهائيـاً           للمسألة األولية لدى الجهة المخت    



 اإلداري

- ٤٣٦ -  

عـدم  . المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط إلجراء الخصومة ذاتهـا وفـي الحـق موضـوع التـداعي                
سـقوط الحـق فيـه      . وجوب تمـسك الخـصم ذي المـصلحة بـه         . تعلق هذا التقادم بالنظام العام    

  .مثال. بالنزول عنه صراحة أو ضمناً
  )٢١٨ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١٢/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ١٤٧٢/٢٠٠٥الطعن (

تقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له قبـل الحكومـة بانقـضاء سـنة مـن                    -١٥١٠
. تاريخ علمه بهذه الحقـوق أو خمـس سـنوات مـن تـاريخ االسـتحقاق  أي المـدتين أقـرب                     

ال . عـدم تـوافره   . لمالي ومـداه وعناصـره األساسـية      علم الموظف بحقه ا   : المقصود بهذا بالعلم  
  .مثال. تبدأ معه مدة التقادم الحولي

  )١٥٦ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/١١/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ٣٥٠/٢٠٠٧الطعن (

توافر علم الموظف بـالحق المطالـب بـه علمـاً يقينيـاً يحـيط بأصـل                 : شرطه. التقادم الحولي  -١٥١١
  .ه على نحو جلي واضحالحق ومقداره وكافة عناصر

  )٥٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢١/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٧/٢٠٠٩الطعن (

تقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة لـه بانقـضاء سـنة مـن تـاريخ علمـه                     -١٥١٢
 ١٥ ق ٢١المـادة   . بهذه الحقوق أو خمس سنوات مـن تـاريخ االسـتحقاق أي المـدتين أقـرب               

مثـال  . يعيبـه بمخالفـة القـانون     . مخالفة الحكم هذا النظـر    . ي شأن الخدمة المدنية    ف ١٩٧٩لسنة  
  .بشأن بدل السكن

  )٥٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢١/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٧/٢٠٠٩الطعن (

توافر علم الموظـف بـالحق المطالـب بـه يقينـاً            . شرط إعماله . التقادم الحولي لحقوق الموظف    -١٥١٣
عـدم تـوافر ذلـك وإحاطـة أصـل الحـق            . داره وعدده وكافـة عناصـره     من حيث أصله ومق   

  .أثره. بالغموض
  )١٦٦ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٨/١٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٦٤/٢٠١٠الطعن (

مـا لـم   . تحديده بما يعرض من طلبات سبق إبداؤها أمـام محكمـة أول درجـة           . نطاق االستئناف  -١٥١٤
يحوز الحجيـة التـي تـسمو علـى اعتبـارات النظـام             يعرض منها على االستئناف يصبح باتاً و      

  . العام
رفض محكمة أول درجة الدفع بسقوط الحق في بـدل الـسكن بالتقـادم الخمـسي والمبـدي فـي                     -

. أن هذا الدفع لم يكـن معروضـاً علـى محكمـة االسـتئناف             . أثره. الصحيفة أو جلسات المرافعة   
  . في قضاءهعدم قبول الطعن على الحكم بذلك ألنه ال يصادف محالً

   )١٦٦ ص ٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٨/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٦٤/٢٠١٠الطعن (
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عـدم قيامهـا إذا كانـت العالقـة بـين الطـاعن والـوزارة المطعـون         . دعوى اإلثراء بال سبب   -١٥١٥
عـدم  . مـؤدي ذلـك   . ضدها عالقة تعاقدية تحكمها نصوص العقود وقانون تنظيم قـوة الـشرطة           

ال . التـزام الحكـم المطعـون فيـه ذلـك         . ادم الثالثي في شأن هـذه الحقـوق       انطباق أحكام التق  
  .عيب
  )٢١٦ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ١٤/٢٠٠٩، ١٠ انالطعن(
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  تنفيذ حكم اإللغاء

يترتب عليه حتماً إعـدام القـرار اإلداري منـذ إصـداره واعتبـاره              . الحكم بإلغاء القرار اإلداري    -١٥١٦
. أنه يكشف عن عدم المـشروعية التـي الزمـت القـرار منـذ صـدوره               : علة ذلك .  لم يكن  كأن

زوال كل اآلثار القانونية التي رتبها القـرار الملغـي والتـزام جهـة اإلدارة بإيفـاء           : مقتضى ذلك 
وجـوب مبـادرة جهـة اإلدارة بموقـف إيجـابي بإصـدارها القـرار               . كامل ما يلزمها به الحكم    

ال يعـدو أن يكـون محـض قـرار تنفيـذي            . ما تتخذه في هذا الـشأن     .  اإللغاء الالزم لتنفيذ حكم  
ووجـوب اتخاذهـا موقفـاً سـلبياً        . تأكيداً لألثر القانوني الذي تحقـق بمقتـضى حكـم اإللغـاء           

باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار يتعـارض مـع مـا قـضى بـه الحكـم فـي                       
  .متعلقة والمتصلة بذلك المنطوقمنطوقه وقامت عليه أسبابه الجوهرية ال

  )٨٤ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١١/٥/٢٠١١جلسة  ريإدا ٢٥/٢٠٠٨الطعن (
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  التعويض

قرار اإلدارة الخاطئ ال يؤدي لمسؤوليتها عن التعويض عنـه مـا لـم يرتـب ضـرراً تربطـه                     -١٥١٧
  .بتصرفها عالقة مباشرة

  )١٨٣المجلد الثاني ص القسم الثاني ٢١/١/١٩٨٧جلسة  تجاري ٩٩/١٩٨٦ نالطع(

. مثـال . تـوافر شـروطها جميعـاً     . شـرطه . طلب التعويض المبني على نظرية أعمال األميـر        -١٥١٨
  . تخلف شرط وقوع ضرر خاص المتعاقد ال يشاركه فيه سائر من يمسهم قرار اإلدارة

  )١٧٨ القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٨٧جلسة  تجاري ٩٢/١٩٨٧ نالطع(

حدوث خـسارة فادحـة للمتعاقـد تخـرج عـن الحـد             . شروط إعمالها . ارئةنظرية الظروف الط   -١٥١٩
. معيـار الخـسارة   . المألوف في التعامل وتؤدي إلى اإلخالل باقتصاديات العقـد إخـالل جـسيماً            

ال محـل لطلـب التعـويض علـى         . تستقل بـه محكمـة الموضـوع      . تقدير الخاسرة . موضوعي
  .مثال. قيمة العقد الكليةإذا ما كانت الخسارة طفيفة بالنسبة ل. أساسها

  )١٧٨ القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٨٧جلسة  تجاري ٩٢/١٩٨٧ نالطع(

علـة  . تضمينه شـروط غيـر مألوفـة واسـتثنائية        . خضوعه لنظام خاص  . ماهيته. العقد اإلداري  -١٥٢٠
  .تأمين المرافق العامة. ذلك

عـن إخـالل الطـرف اآلخـر        حق اإلدارة في توقيـع الجـزاءات الماليـة أثنـاء تنفيـذ العقـد                 -
امتنـاع توقيـع الجـزاء لكنـه ال يـسقط حقهـا فـي               . أثـره . استنفاد العقد أغراضه  . بالتزاماته

 .المطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقتها أثناء التنفيذ

  )١٧٨ القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٥/١٢/١٩٨٨جلسة  تجاري ١٩٣/١٩٨٨ نالطع(

وى التعويض عن القرارات اإلداريـة المعيبـة سـواء رفعـت إليهـا      تختص بدعا. الدائرة اإلدارية  -١٥٢١
  .بطريقة أصلية أو تبعية

  )١٨٤ القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٧/١٩٨٩جلسة  تجاري ١٠/١٩٨٩ نالطع(

أسـاس هـذا    . القضاء بإلغاء قراري البلدية باالمتناع عن تجديـد تـرخيص مخبـر وبـالتعويض              -١٥٢٢
 باعتبارهما المسألة األساسـية التـي تناضـل فيهـا الطرفـان             قراري البلدية الخاطئين  : التعويض

واستقرت حقيتقها بينهما وإرساء مسئولية البلديـة عـن قرارهـا الخـاطئين وأحقيـة المـستأجر                 
الزم ذلك أن بطالن عقد تأجير المخبز بـاطالً بطالنـاً مطلقـاً ال أثـر لـه علـى                    . في التعويض 

  . المحكمة كأساس للتعويضاألحقية في التعويض وال يكون مطروحاً على
  )١٥٠ القسم الثالث المجلد الثاني ص٦/١/١٩٩٢جلسة  تجاري ٢١٢/١٩٩١ نالطع(



 اإلداري

- ٤٤٠ -  

اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية دون غيرهـا بالفـصل فـي دعـاوى التعـويض عـن              -١٥٢٣
األضرار الناشئة عن القرارات اإلدارية المعيبة حتى لو رفعـت إليهـا بـصفة أصـلية اسـتقالالً                  

  .اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام.  دعاوى اإللغاءعن
  )١٥٠ القسم الثالث المجلد الثاني ص٥/١٢/١٩٩٤جلسة  تجاري ٢٧/١٩٩٤ نالطع(

ال يعـد مرتبـاً وإنمـا التـزام بمبلـغ      . طبيعتـه . التعويض عن القرار اإلداري المخالف للقـانون      -١٥٢٤
ـ . تقدره المحكمة جزافاً وليست له صفة الدورية والتجديد        سـقوط دعـوى التعـويض      . ر ذلـك  اث

  .عنها بالتقادم الطويل ال بالتقادم السنوي
  )١٥٠ القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٩٥جلسة  تجاري ٨٧/١٩٩٤ نالطع(

الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكليـة تخـتص دون غيرهـا بالفـصل فـي الطالبـات التـي يقـدمها                     -١٥٢٥
ة النهائية والتعـويض عـن األضـرار الناشـئة عنهـا            األفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات اإلداري     

  .سواء وقعت بطريقة أصلية أو تبعية
  .مثال. ماهيته. القرار التي تختص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة اإلدارية -

  )٢٨٥ القسم الرابع المجلد الثالث ص٩/٢/١٩٩٨جلسة  تجاري ٥٣٩/١٩٩٧ نالطع(

ناجمـة عـن قراراتهـا اإلداريـة رهـين بـأن يكـون              مسئولية اإلدارة عن تعويض األضرار ال      -١٥٢٦
  . قرارها معيباً

  .مثال. موضوعي. استخالص الخطأ الموجب للمسئولية -
  )٢٨٦ القسم الرابع المجلد الثالث ص٢١/٦/١٩٩٨جلسة  إداري ٦١٥/١٩٩٧ نالطع(

. طلبات التعويض التي يرفعها األفراد عن األضرار الناشـئة عـن القـرارات اإلداريـة المعيبـة                 -١٥٢٧
  .تختص بها الدائرة اإلدارية

  )٢٨٦ القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٨/٢/٢٠٠٠جلسة  إداري ٣٩٥/١٩٩٩ نالطع(

  .ماهيته. المناط في مساءلة اإلدارة بالتعويض عن قراراتها -١٥٢٨
مثـال بـشأن االختـصاص      . موضوعي متـى كـان سـائغاً      . ستخالص الخطأ الموجب للمسئولية   ا -

في إضافة الدول التـي يتقـرر زيـادة مخصـصات المبعـوثين             التشريعي لمجلس الخدمة المدنية     
  .إليها

  )٢٨٦ القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٠/١١/٢٠٠٠جلسة  إداري ٥٠٢/١٩٩٩ نالطع(

. تأهيل الموظف المعين تحت االختبار في وظيفته بعـد انتهـاء مـدة التجربـة المقـررة قانونـاً                   -١٥٢٩
. تخليتـه عنهـا   . أثـره .  هـذا الـشرط    تخلـف . صالحيته للنهوض بأعباء هذه الوظيفـة     . مناطه



 اإلداري

- ٤٤١ -  

اختـصاص دائـرة المنازعـات اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة بإلغائـه              . قرار اإلدارة بتـسريحه   
  .والتعويض عنه

  )٢٨٦ القسم الرابع المجلد الثالث ص١٢/١١/٢٠٠٠جلسة  إداري ٥٨/٢٠٠١ نالطع(

أن أثـره ال يتولـد حـاالً        . مـؤداه . ترتيب القرار اإلداري أعباء مالية على عاتق الخزانة العامـة          -١٥٣٠
ومباشرة إال إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً بوجـود االعتمـاد المـالي الـذي يـستلزمه تنفيـذه وإال            

وجـوب التـزام حـدوده      . أثـره . ايـة االعتمـاد   فعدم ك . كان تحقيق هذا األثر غير ممكن قانوناً      
ـ    . وعدم مجاوزتها  رار الهيئـة العامـة لـشئون    مثال بشأن عدم توافر االعتمـاد المـالي لتنفيـذ ق

 بتعـويض أصـحاب المـزارع عـن األبقـار           ١٩٩٠ لـسنة    ٣٨الزراعة والثروة السمكية رقـم      
  .والعجول المصابة بالسل وااللتهاب البللوري واإلجهاض المعدي

  )٣٩٢ القسم الخامس المجلد الرابع ص١٥/٤/٢٠٠٢جلسة  إداري ٤١٦/٢٠٠١ نالطع(

الخطـأ المتمثـل فـي إصـدارها        . مناطـه . ارات اإلداريـة  مساءلة اإلدارة بالتعويض عن القـر      -١٥٣١
اسـتخالص الخطـأ أو     . قراراً إدارياً غيـر مـشروع أو االمتنـاع عـن إصـداره دون مبـرر               

 .شرطه. لمحكمة الموضوع. التقصير الموجب للمسئولية التقصيرية

  )٣٨٠ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٦/٥/٢٠٠٣جلسة  إداري ١٩٤/٢٠٠٢ نالطع(

أن يكـون   . شـرطه .  اإلدارة عن تعويض األضرار الناجمـة عـن قراراتهـا اإلداريـة            مسئولية -١٥٣٢
  .قرارها معيباً

  )٣٨٠ القسم الخامس المجلد الرابع ص١٦/٢/٢٠٠٤جلسة  إداري ١٠٩/٢٠٠٣ نالطع(

  . مناطها. مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية -١٥٣٣
  . ماهيته. التعويض عن القرار اإلداري المخالف للقانون -
  .مثال. موضوعي. ديد مدى مساهمة المضرور في إحداث الضررتح -

  )٣٨٠ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٩/١١/٢٠٠٤جلسة  إداري ٣٤/٢٠٠٤، ٣٠ نانالطع(

ثبـوت إبالغهـا عـن مرضـها        . إنهاء خدمة الطاعنة النقطاعها عن العمل خمسة عـشر يومـاً           -١٥٣٤
 اسـتنزال هـذه المـدة مـن فتـرة           .منذ بداية االنقطاع والتصريح لهـا بالراحـة لمـدة أسـبوع           

: مـؤدي ذلـك  . عدم بلوغ المدة الباقية الحد الالزم العتبارهـا قرينـة علـى االسـتقالة           . االنقطاع
مـسئولية الجهـة اإلداريـة عـن خطئهـا الـذي            : أثره. صدور قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون     

 .ترتب عليه ضرر مادي وأدبي يوجب التعويض

  )٣٨٠ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٠/١٢/٢٠٠٤جلسة   إداري٦٤/٢٠٠٤ نالطع(
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ال تعتبر بصفة مطلقة قـرارات إداريـة ممـا يـدخل فـي اختـصاص                . تصرفات الجهة اإلدارية   -١٥٣٥
عـدم اعتبـاره قـراراً إداريـاً ممـا يجـوز طلـب              . التنبيه إلى حكم القـانون    . الدائرة اإلدارية 
 .التعويض عنه

  )٣٨١ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة  إداري ١٤٨/٢٠٠٤ نالطع(

قيـام خطـأ فـي جانبهـا بإصـدارها قـراراً       : أساسـها . مسئولية اإلدارة بالتعويض عن قراراتها   -١٥٣٦
غير مشروع أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجـب عليهـا اتخـاذه وفقـاً للقـوانين أو اللـوائح                     

ام الحكـم المطعـون فيـه       التـز . ويترتب عليه ضرر وتقوم عالقة سببية بين الخطـأ والـضرر          
  .صحيح في القانون. هذا النظر

  )٣٨١ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٦/١٢/٢٠٠٦جلسة  إداري ٥٢٧/٢٠٠٥ نالطع(

وجـود خطـأ مـن جانبهـا وأن         : مناطهـا . مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية الصادرة منها       -١٥٣٧
ـ              القـضاء بـالتعويض    . ضرريحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام عالقة الـسببية بـين الخطـأ وال

  .ليس من مستلزمات القضاء باإللغاء
. موضـوعي مـادام سـائغاً     . تقـديره . استخالص الخطأ الموجب للمسئولية مـن مـسائل الواقـع          -

مـن مـسائل    . تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هـذا الوصـف عنـه               
 .  التمييزخضوع قضاء محكمة الموضوع فيه لرقابة محكمة. القانون

موضـوع   فـي    ثبوت أن العيب الذي شاب القرار المطالب بـالتعويض عنـه هـو عيـب مـؤثر                 -
 إعفـاء الجهـة اإلداريـة مـن مـسئوليتها عـن             أن: مؤدى ذلـك  . القرار فيصلح أساساً للتعويض   

  .يعيبه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطئها ال وجه للقول به
  )٢٦٦ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٣/٢٠٠٧ إداري جلسة ٩٥٣/٢٠٠٥الطعن (

سحب قرار إنهاء خدمة الموظف لالنقطاع وإن كـان يترتـب عليـه اعتبـار العالقـة الوظيفيـة                    -١٥٣٨
قائمة ومدة الخدمة متصلة إال أنه ال يترتب عليه أحقية الموظف فـي تقاضـي راتبـه عـن فتـرة               

كـون ذلـك تعويـضاً وفقـاً للقواعـد          انقطاعه عن العمل كأثر من آثار القرار الـساحب إال أن ي           
أن المرتـب   : علـة ذلـك   .  اإلدارية المخالفـة للقـانون     االمقررة في مسئولية اإلدارة عن قراراته     

  .هو مقابل أداء العمل
  )١٠٧ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٥/٥/٢٠٠٩جلسة  إداري ٢٦٧/٢٠٠٦الطعن (

يتمثـل فـي إصـدارها قـراراً     بهـا  ثبوت خطـأ فـي جان  : مناطه. مسئولية اإلدارة عن التعويض  -١٥٣٩
  .مثال. عليه ضرر وتوافر عالقة السببية بين الخطأ والضررغير مشروع ترتب 

  )٢٥٩ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٦/٢٠٠٩جلسة  إداري ٣٣٧/٢٠٠٨الطعن (
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األصل أن قيام الموظف باإلجـازة يخـضع لتقـدير الجهـة اإلداريـة دون معقـب عليهـا مـن                      -١٥٤٠
ال تملك في ذلك حوالً إذا انطوى تصرفها علـى حرمانـه فـي هـذا الـشأن                   : ثناءاالست. القضاء

بالمخالفة للقانون أو خول القانون الموظف الحق فـي القيـام باإلجـازة فـي توقيـت معـين دون            
علـة  . ال ينشأ هذا الحق إال إثر تعيينـه فـي الوظيفـة العامـة             . توقف على موافقة الجهة اإلدارية    

أن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة         : مـؤدي ذلـك   . نه وفرع منه  أنه حق متولد ع   : ذلك
الكلية بنظـر طلبـات إلغـاء القـرارات اإلداريـة الـصادرة بـالتعيين فـي الوظـائف العامـة                
والتعويض عنها يتضمن حتماً وبطريـق اللـزوم اختـصاصها بهـذه الطلبـات فـي خـصوص                  

. مـا ال ينـال مـن ذلـك        . الفـرع أن قاضي األصل هو قاضـي       : علة ذلك . اإلجازات الوجوبية 
مثال بشأن المطالبة بتعويض عن رفـض الجهـة اإلداريـة مـنح إجـازة للترشـيح النتخابـات                   

  .٢٠٠٥ لسنة ٥، ١٩٦٢ لسنة ٣٥المجلس البلدي وفقاً للقانونين 
  )١٩٢ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٨٩/٢٠٠٧الطعن (

ح نفسه لخوض انتخابـات المجلـس البلـدي فـي إجـازة خاصـة               حق الموظف الذي يتقدم بترشي     -١٥٤١
ال يكـون لـإلدارة سـلطة تقديريـة فـي هـذا             . من الحقوق المقررة بقـوة القـانون      . لمدة شهر 

يجب على الموظف التقدم بطلب إلى السلطة المختصة مبينـاً بـه مـدة اإلجـازة بـدايتها                  . الشأن
خطـأ اإلدارة فـي الموافقـة       . لخوض االنتخابـات  ونهايتها مرفقاً به المستندات المؤيدة للترشيح         

يوجـب التعـويض إذا   . مخالفة القرار للقـانون ويكـون غيـر مـشروع        : أثره. على تلك اإلجازة  
  .مثال. لحق الموظف ضرر من ذلك

  )١٩٢ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٨٩/٢٠٠٧الطعن (

  . اإلعفاء والتعويضشموله قضائي. اختصاص الدائرة اإلدارية -١٥٤٢
اعتبـاره فـي حكـم القـرار        . امتناع جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحة اتخـاذه            -

. اإلداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه باإللغاء لـدى الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة                 
  .وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا االمتناع ضرر موجب للتعويض

  )٤٢ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٧عن الط(

قيام خطـأ مـن جانبهـا بـأن يكـون القـرار             : مناط مسئولية اإلدارة عن القرارات التي تصدرها       -١٥٤٣
  .مثال. اإلداري غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام عالقة السببية بينهما

  )٤٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢/١١/٢٠١٠جلسة  إداري ٩٩/٢٠٠٩، ٩٣ن ناالطع(
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  محكمة الموضوع

  و

  سلطتها



 اإلداري

- ٤٤٦ -  



 اإلداري

- ٤٤٧ -  

  -:سلطتها في تحري الصفة والمصلحة في الدعوى -

مثـال المـصلحة فـي إلغـاء قـرار       . واقع لمحكمة الموضوع  . تحري شرط المصلحة في الدعوى     -١٥٤٤
  .إداري
  )٢٢٢لمجلد العاشر ص مج القسم الخامس ا٨/١٢/٢٠٠٣ إداري جلسة ٧١/٢٠٠٣الطعن (

المـصلحة الشخـصية المباشـرة لرافعهـا          االكتفـاء بتـوفر    .المصلحة شرط الزم لقبول الدعوى     -١٥٤٥
 أن الخصومة فيها عينية تنـصب أساسـاً علـى مخاصـمة القـرار               : علة ذلك  .لغاء اإل دعاوىفي  

ثابتـاً   ال يلزم لتوافر المصلحة فيها أن يمـس القـرار المطلـوب إلغـاؤه حقـاً                  .اإلداري في ذاته  
  . ما يكفي لتوافرها. سبيل االستئثار واالنفرادعلىلرافعها 

لمحكمة الموضوع تقصي شـروط قبـول الـدعوى والتحقـق مـن تـوافر شـرائطها وتحـري                    -
  .المصلحة فيها بغير معقب

  )٢٦٧ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٤٥/٢٠٠٦الطعن (

  -:ت الخصوم فيهاسلطتها في تكييف الدعوى وطلبا -

  .لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم -١٥٤٦
  )١١١ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٤/١/١٩٩٩ إداري جلسة ٨/١٩٩٨، ٢٣الطعن (

لمحكمة الموضوع تكييـف الـدعوى وإعطائهـا الوصـف القـانوني الـصحيح وفقـاً للطلبـات                   -١٥٤٧
  . المطروحة عليها دون تغيير في مضمونها

  . بما يطلب الحكم لهم به على نحو صريح وجازم. برة في طلبات الخصومالع -
اقترانـه بالطلـب الموضـوعي باإللغـاء وبمـا          . شـرط قبولـه   . طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري     -

عـدم جـواز طلـب وقـف التنفيـذ      . يطلب الحكم به في موضوع الـدعوى فـي ذات الـصحيفة          
 وفـرع   اإللغـاء قـرار اإلداري مـشتقة مـن سـلطة          أن سلطة وقف تنفيـذ ال     : مرد ذلك . استقالالً

عدم تالقـي الطلـب العاجـل بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري              . منها باإلضافة إلى ركن االستعجال    
  .مثال. عدم قبول الطلب العاجل بوقف التنفيذ: أثره. بطلب إلغائه الموضوعي

  )٢٢٦المجلد العاشر ص مج القسم الخامس ٢٦/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٨٢/٢٠٠٤ ، ٩٢٥/٢٠٠٣الطعن (
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لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وتمحـيص موضـوعها وتقـصي حقيقـة الطلبـات فيهـا دون          -١٥٤٨
العبـرة فـي ذلـك بالمقاصـد والمعـاني ولـيس            . التقيد بما أورده الخصوم من عبارات وألفـاظ       

 .باأللفاظ والمباني

  )٢٢٦مجلد العاشر ص مج القسم الخامس ال٢٦/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٨٢/٢٠٠٤ ، ٩٢٥/٢٠٠٣الطعن (

عـدم التزامهـا بوصـف      : الزم ذلـك  . تكييف طلبات الخصوم من سـلطة محكمـة الموضـوع          -١٥٤٩
  .الخصوم لتلك الطلبات

  )٢٢٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٦/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٨٢/٢٠٠٤ ، ٩٢٥/٢٠٠٣الطعن (

ورود . ط ذلـك شـر . لمحكمة الموضوع إنزال التكييف القـانوني علـى الطلبـات فـي الـدعوى            -١٥٥٠
  .مثال. ال موجب إلجراء التكييف. الزمه. الطلب صريحاً

  )٢٢٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٦/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٨٢/٢٠٠٤ ، ٩٢٥/٢٠٠٣الطعن (

 صـيغة صـريحة     فـي  الدعوى بما يطلـب الحكـم لـه بـه            في تحديد طلبات الخصم     فيالعبرة   -١٥٥١
 مـن سـلطة محكمـة الموضـوع         . تقدير ذلـك   .خصمهوجازمة لحماية مركز قانوني يدعيه قبل       

  .سائغامادام 
  )١٢١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٤٥/٢٠٠٦الطعن (
  

  -:سلطتها في فهم الواقع في الدعوى -

استخالص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ اإلدارة مسلكاً إيجابياً فـي سـبيل االسـتجابة إلـى تظلـم                    -١٥٥٢
  .كمة الموضوعلمح. الطاعن

  )٢٣٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٧/٥/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٩٥/٢٠٠٠الطعن (

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومـستنداتها والموازنـة بينهـا واسـتنباط القـرائن                  -١٥٥٣
مـن سـلطة محكمـة      . القضائية والتعرف على حقيقة العالقة بين الخـصوم ومـدى اسـتمرارها           

إقامـة قـضاءها علـى أسـباب سـائغة          . شرطه. ون رقابة عليها من محكمة التمييز     الموضوع د 
عـدم التزامهـا بتتبـع الخـصوم فـي مختلـف أقـوالهم ومنـاحي                . مستمدة من أوراق الدعوى   

 .علة ذلك. دفاعهم

  )٣٣٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٧/١٠/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٨٣/٢٠٠٢، ٦٧٨الطعنان (
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أن . شـرط ذلـك   . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . دعوى واستنباط وقائعهـا   فهم الواقع في ال    -١٥٥٤
.  سائغاً له أصله الثابـت بـاألوراق ويـؤدي إلـى النتيجـة التـي انتهـت إليهـا         هايكون استنباط 

. لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت النتيجة التـي استخلـصتها ال تتفـق مـع موجباتهـا قانونـاً                   
 بالهـاتف   االمتحـان الفة الثابت باألوراق لواقعـة غـش فـي          مثال بشأن فساد في االستدالل ومخ     

  .النقال
  )٢٤١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١١/٢/٢٠٠٢ إداري جلسة ٧٠٤/٢٠٠٠الطعن (

 حقيقتهـا مـن     علـى لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهـم الواقـع فـي الـدعوى والوقـوف                -١٥٥٥
  .ئغة على أسباب ساقضاءهاواقعها واستخالص ما تراه متى أقامت 

  )٢١٣ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٤/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٦٣/٢٠٠٦الطعن (

 الـدعوى وتقـدير األدلـة والمـستندات وأوجـه       فيلمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع        -١٥٥٦
ـ .  سـائغة  أسـباب  علـى  قـضاءها حسبها إقامة   . الدفاع واألخذ بما تقتنع به منها      دم التزامهـا   ع

لتهـا  دوردت أ أوردت الحقيقـة التـي اقتنعـت بهـا وأ          ما دامت     دفاعهم بتتبع الخصوم في مناحي   
 أسـباب صـحيحة     علـى مثال الستخالص سائغ للحكـم وقيامـه        .الرد الضمنى المسقط لما عداها    

 فـي م التطبيقى وما يستحق مـن مزايـا بحكـم عملـه             علي بيان عالقة الطاعن بالهيئة العامة للت      في
  .إحدى وظائف الكادر العام

  )٤٨ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٧٦/٢٠٠٦الطعن (

تقادمـه بمـضي خمـس سـنوات مـن          . حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقـررة لـه          -١٥٥٧
المقـصود بـالعلم الـذي يبـدأ        .  أي المدتين أقـرب    اق أو سنة من تاريخ علمه بها      تاريخ االستحق 

ـ         هو علم الموظ  : منه سريان التقادم الحولي    ياً بحقـه المـالي     ف علماً حقيقيـاً ال ظنيـاً وال افتراض
ء المـدة دون    اانقـض . ساسية ليتـسنى لـه المطالبـة بـه إداريـاً وقـضائياً            ومداه وعناصره األ  

عـدم  . تـسري أحكـام التقـادم الحـولي       . المطالبة بالحق مع عدم وجود المانع رغم علمـه بـه          
اسـتخالص المحكمـة علـم الموظـف        . قـادم ال تبدأ مدة هذا النـوع مـن الت        . توافر العلم بالحق  

. مـن المـسائل المتعلقـة بـالواقع       . بحقه سالف البيان وتحصيل الواقعة التي يبـدأ منهـا التقـادم           
 يعيبـه ويوجـب     .مخالفة الحكم المطعـون فيـه النظـر المتقـدم         . سائغاً مادام   تقديره موضوعي 

  .تمييزه
  )١٤٠ ص ١ ج ٣٧قانون س  مجلة القضاء وال٣/٢/٢٠٠٩ إداري جلسة ٥٠/٢٠٠٦الطعن (



 اإلداري
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. لمحكمة الموضوع سلطة تعرف الدعوى واسـتظهار مـدلول االتفاقـات واألدلـة المقدمـة فيهـا          -١٥٥٨
لها في هـذا الخـصوص الحكـم بمـا تتـضمنه هـذه              . التزامها بالطلبات المطروحة في الدعوى    

  .مثال. الطلبات وما يرتبط بالفصل فيها لزوماً وواقعاً
  )٣١ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٥/٩/٢٠٠٩جلسة  إداري ٢٥٦/٢٠٠٨، ٢٥١، ٢٤٥الطعون (

لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقـع فـي الـدعوى ولهـا تفـسير العقـود والـشروط                    -١٥٥٩
المختلف عليها وسائر المحررات المقدمة إليها واستخالص مـا تـراه أوفـى بمقـصود عاقـديها                 

عبـارات المحـرر وال تتـضمن تحريفـاً         مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحملـه           
  .لها

  )٢٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٠/٢٠١٠جلسة  إداري ١٩٧/٢٠٠٧الطعن (

لمحكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقـدير األدلـة المقدمـة فيهـا مادامـت قـد                    -١٥٦٠
ومة مـن   التزامها بالرد علـى مـا يبديـه أطـراف الخـص           . أقامت قضاءها على أسباب صحيحة    

  .دفاع جوهري
  )١٢٤ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٦/٢/٢٠١١جلسة  اريإد ١٤٦/٢٠١٠، ١٣٨ انالطعن(

فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم فيها من الـدالئل والمـستندات وموازنـة بعـضها الـبعض                    -١٥٦١
رفـضها ضـم محاضـر أعمـال        . من سلطة محكمـة الموضـوع     . وترجيح ما يطمأن إليه منها    

لخدمة المدنية باعتبار أن ما قدم فـي الـدعوى مـن مـستندات كـاف لتكـوين عقيـدتها              مجلس ا 
  .تطبيق صحيح لقواعد اإلثبات. وأن هذا الطلب غير منتج

  )٢٠٤ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٢/٢٠١١ إداري جلسة ٣٤٤/٢٠١٠الطعن (
  

راقبـة  سلطتها في تكييف أعمال الحكومـة والقـرار اإلداري والعلـم بـه وم              -

  -:مشروعيةال

تـستقل بـه   . شـرط تحققـه وتقـدير ثبوتـه    . عيب إساءة استعمال السلطة فـي القـرار اإلداري         -١٥٦٢
  .محكمة الموضوع

  )٥٨٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٢/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٥٣/١٩٨٦الطعن (

ها من سلطة محكمة الموضـوع توصـالً إلـى تحديـد اختـصاص            . إعطاء القرار وصفه القانوني    -١٥٦٣
  .في النزاع المعروض

  )٥٨٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٤/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٩٨/١٩٨٨الطعن (



 اإلداري
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يدخلـه نطـاق الرقابـة القانونيـة للقـضاء          . ذكر أسباب له  . غير الزم . بيان سبب القرار اإلداري    -١٥٦٤
 اإلداري للتحقق من مشروعية السبب دون أن تمتـد إلـى نطـاق المالءمـة التـي تملكـه جهـة                    

  . اإلدارة
  )٥٨٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٩/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٦٩/١٩٨٩الطعن (

خـضوع سـبب القـرار      . ماهيتـه . الـسبب . القرار اإلداري يجب أن يقوم على سـبب يبـرره          -١٥٦٥
ــضاء اإلداري  ــة الق ــذكره اإلداري لرقاب ــذي ت ــن  . اإلداري ال ــرار اإلداري ع ــراف الق انح

ناده علـى وقـائع غيـر صـحيحة أو استخالصـه منهـا استخالصـاً              الضوابط المرسومة أو است   
  .وصم القرار بعيب مخالفة القانون. أثره. غير سائغ

  )٥٨٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٤/١/١٩٩١ تجاري جلسة ٢٦١/١٩٨٩الطعن (

  .لمحكمة الموضوع إعطاء القرار اإلداري وصفه القانوني -١٥٦٦
  )١٣٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٧/٢/١٩٩٧ مدني جلسة ٨٩/١٩٩٥الطعن (

شـرط  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع     . استخالص ما إذا كان القـرار اإلداري منعـدماً أم ال           -١٥٦٧
  .ذلك

  )١٣٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٩٦الطعن (

. ك اإلداريمـن العيـوب القـصدية فـي الـسلو     . إساءة اسـتعمال الـسلطة أو االنحـراف بهـا          -١٥٦٨
لهـا الـسلطة فـي تفـسير العقـود وتكييـف            . من سلطة محكمة الموضوع   . تقدير ثبوته . مناطها

كفايـة  . عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف منـاحي دفـاعهم وأقـوالهم وحججهـم             . الدعوى
  .الرد الضمني

  )١٣٠ ص مج القسم الرابع المجلد السادس٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٦٠/١٩٩٦، ٢٥٤/١٩٩٥الطعن (
  )١٣٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٠/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٣٣/١٩٩٧والطعن (
  )١٣٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٤/١/١٩٩٩ إداري جلسة ٨٧/١٩٩٨، ٢٣والطعن (

شـرط  . موضـوعي . نفي التقصير عن جهة اإلدارة في تقديم الخدمـة المنوطـة بهـا أو إثباتـه                -١٥٦٩
  .مثال. ذلك

  )١٣٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٥/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ٩٩/١٩٩٧الطعن (

. وجوب إقامـة الـدليل عليـه ألنـه ال يفتـرض           . عيب إساءة استعمال السلطة في القرار اإلداري       -١٥٧٠
  .موضوعي. تقدير ثبوت ذلك

  )١٣٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٣١/٥/١٩٩٩ إداري جلسة ٥١٧/١٩٩٨الطعن (



 اإلداري

- ٤٥٢ -  

ان قرار نقـل الموظـف يتـضمن جـزاء قـصدت بـه اإلدارة الكيـد لـه أو              استخالص ما إذا ك    -١٥٧١
  .مثال. موضوعي ما دام سائغاً. االنتقام منه أم أن تصرفها يستهدف المصلحة العامة

  )١٣٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٨/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٧٦/١٩٩٨الطعن (

 دون مـا حاجـة لموافقـة الطـرف اآلخـر أو             جهة اإلدارة لها حق تعديل العقد بإرادتها المنفردة        -١٥٧٢
تقـدير  . النص على هذا التعديل في العقد متى اقتضت حاجة المرفـق أو المـصلحة العامـة ذلـك          

  .موضوعي. ثبوت ذلك من عدمه
. تقدير ثبـوت إسـاءة اسـتعمال الـسلطة واالنحـراف بهـا المبـرر إللغـاء القـرار الـسلبي                     -

  .موضوعي
  )١٣٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٦/١١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦٥/١٩٩٩الطعن (

. أثـره .  بشأن تنظيم القضاء من تعريـف وتحديـد أعمـال الـسيادة            ١٩٩٠ لسنة   ٢٣خلو القانون    -١٥٧٣
خـضوعها فـي    . اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القـانوني للعمـل الـصادر مـن الحكومـة             

  .ذلك لرقابة محكمة التمييز
مـؤداه عـدم اختـصاصها    .  مـن أعمـال الـسيادة    وصف محكمة الموضوع لعمل الحكومة بأنـه       -

  .بالنظر فيه
الـصبغة الـسياسية    : ماهيتهـا . العناصر التي تميز األعمال اإلدارية العادية عن أعمـال الـسيادة           -

  .ألعمال السيادة وصدورها من الحكومة بوصفها سلطة حكم ال سلطة إدارة
  )١٣٠لد السادس ص مج القسم الرابع المج١٥/١/٢٠٠١ مدني جلسة ٦٦/٢٠٠٠الطعن (

القرار اإلداري هو الذي تفصح به جهـة اإلدارة عـن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة               -١٥٧٤
بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معـين متـى كـان ممكنـاً وجـائزاً قانونـاً                   

تميـزه عـن أعمـال اإلدارة التـي تخـرج عـن اختـصاص               . وكان الباعث عليه مصلحة عامة    
لمحكمـة الموضـوع سـلطة فهـم        .  اإلدارية المختصة نوعياً بنظر المنازعـات اإلداريـة        الدائرة

  .وتمييز ذلك دون ما تقيد بما يطلقه الخصوم من أوصاف ومسميات
  )١٣٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٤/٩/٢٠٠١ إداري جلسة ٦٥٠/٢٠٠٠الطعن (

. الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة       القرار اإلداري الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقـة بـه            -١٥٧٥
  .ماهيته

  .من سلطة محكمة الموضوع. فهم القرار اإلداري على وجهه الصحيح -
 .العبرة فيه بفحواه ومعناه ال بصيغته ومبناه. تكييف القرار اإلداري -

  )٢٤٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٧/٦/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥١١/٢٠٠٠الطعن (
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مـن  . اإلدارة من أعمال أو قـرارات وإعطائهـا وصـفها القـانوني الحـق             فهم ما تصدره جهة      -١٥٧٦
علـة  . عدم تقيدها في ذلك بما يخلعه عليهـا الخـصوم مـن أوصـاف             . سلطة محكمة الموضوع  

 .أن العبرة في التكييف بفحوى التصرف ومرماه ال بصيغته ومبناه: ذلك

  )٢٤٣مس المجلد العاشر ص مج القسم الخا٢٤/٦/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٨٨/٢٠٠١، ٥٨٥الطعنان (
  )٢٤٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٦/٥/٢٠٠٣ إداري جلسة ١٩٣/٢٠٠١، ١٩٠والطعنان (

مـن العيـوب    . عيب إساءة استعمال السلطة واالنحراف بها والذي يبـرر إلغـاء القـرار اإلداري              -١٥٧٧
 تـصدر   أن تكون جهـة اإلدارة قـد تنكبـت وجـه المـصلحة العامـة وأن               . الزم ذلك . القصدية

أن هـذا العيـب ال يفتـرض ويجـب          . مـؤدى ذلـك   . القرار بباعث ال يمت لتلك المصلحة بصلة      
  .إقامة الدليل عليه

 .شرطه. موضوعي. ثبوت إساءة استعمال السلطة -

  )٢٤٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٧/١/٢٠٠٣ إداري جلسة ١٦٩/٢٠٠٢الطعن (
  )٢٤٣لقسم الخامس المجلد العاشر ص مج ا٢٩/٥/٢٠٠٣ إداري جلسة ٩٠/٢٠٠٢والطعن (

علـم صـاحب    . مقـصوده . العلم اليقيني بالقرار اإلداري الذي تبدأ به مواعيد الطعـن أو الـتظلم             -١٥٧٨
تـستقل بـه محكمـة      . تقدير هـذا العلـم    . الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به        

 .شرطه. الموضوع

  )٢٤٣سم الخامس المجلد العاشر ص مج الق٢٧/١/٢٠٠٣ إداري جلسة ١٦٩/٢٠٠٢الطعن (

العبـرة فـي ذلـك بمـا        . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . التعرف على حقيقة القرار اإلداري     -١٥٧٩
قصدت إليه جهة اإلدارة حقيقة من اتخاذ قرارها ال فيما صاغت بـه هـذا القـرار مـن وصـف                     

 .مخالف للحقيقة

  )٢٤٣ العاشر ص مج القسم الخامس المجلد٣٠/٦/٢٠٠٣ إداري جلسة ٨٦٣/٢٠٠١الطعن (

ال يعـد ركنـاً فـي هـذا القـرار           . استلزام المشرع نشر القرار الفردي فـي الجريـدة الرسـمية           -١٥٨٠
لمحكمـة الموضـوع تقـدير هـذا        .  به إذا أقام أي من الخصوم الـدليل عليـه          االعتدادوللقاضي  

 .الدليل متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت باألوراق

  )٢٤٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٠/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٧٣/٢٠٠٢الطعن (

الوقوف علـى حقيقـة القـرار اإلداري وفهـم فحـواه وإعطائـه الوصـف الحــق والتكييـف                -١٥٨١
 .مثال. من سلطة محكمة الموضوع. القانوني السليم

  )٢٤٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٠/١٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٨٥٣/٢٠٠٣، ٨٥٠الطعنان (
  )٢٤٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٦/٥/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢١٥/٢٠٠٥الطعن و(
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شـرط  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع      . مراقبة أسباب صدور القرار اإلداري من حيث صحته        -١٥٨٢
  .ذلك

التـي  قـانون   المـسائل   مـن   .  ووصفه ومـدى مطابقـة أسـبابه للقـانون         اإلداريتكييف القرار    -
 .تخضع لرقابة محكمة التمييز

  )٢٤٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٧/١٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ١٢٢/٢٠٠٤الطعن (

 مثـال بـشأن عـدم    .شـرط ذلـك  . من سلطة جهة اإلدارة. اختيار الجزاء المناسب للذنب اإلداري     -١٥٨٣
 .ثبوت أن القرار صدر مستهدفاً غاية أخرى غير المصلحة العامة

  )٢٤٣القسم الخامس المجلد العاشر ص مج ١٧/١٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ١٢٢/٢٠٠٤الطعن (

. واقـع لمحكمـة الموضـوع     .  عليها تقدير كفايـة الموظـف      بنيالتحقق من صحة األسباب التي       -١٥٨٤
إقامة الحكم قضاءه بإلغاء قـرار تقـدير الكفايـة للمطعـون ضـده علـى سـند مـن أن           . شرطه

 عيـون   األسباب التي وردت به جاءت في صيغة عامة غير محـددة وال تجـد لهـا سـنداً مـن                   
األوراق وتخلو من دليل يؤيدها وأن جهة اإلدارة لم تقدم مـستندات تفيـد صـحة األسـباب التـي                

 عليها قرار تقدير الكفاية وانتهاء الحكم إلى أن القرار معيب فـي ركـن الـسبب ممـا يبطلـه                بني
 .ال عيب. وما يترتب عليه من آثارإلغائه وقضى ب

  )٢٤٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢١/٣/٢٠٠٦ إداري جلسة ١١٢٢/٢٠٠٤الطعن (

للقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقـائع التـي بنـي عليهـا وصـحة تكييفهـا القـانوني                     -١٥٨٥
. اسـتخالص ذلـك   . ومالءمة الجـزاء وتناسـبه مـع المخالفـة الثابتـة فـي حـق الموظـف                

  .مثال. موضوعي
  )٢٤٤جلد العاشر ص مج القسم الخامس الم٢٦/١٢/٢٠٠٦ إداري جلسة ٥٢٧/٢٠٠٥الطعن (

 للتحقـق مـن مـدى    داري عليهـا القـرار اإل  بنـي  التـي لمحكمة الموضوع بحث وتقدير الوقائع      -١٥٨٦
 إثبـات  دعـوى    فـي  تقريـر الخبيـر المقـدم        إليـه  انتهىولها سلطة األخذ بما     . موافقته للقانون 

ليهـا   ع إلـزام  الدعوى وصار ورقـة مـن أوراقهـا دون           إلىالحالة لتهيئة الدليل فيها إذا ما ضم        
غيـر  . موضـوعي جـدل   .  ذلـك  فـي المنازعـة   . تتبع مطاعن الخصوم بشأنه متى اطمأنت إليه      

  .مثال. جائز أمام التمييز
  )١٦١ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ١٣٦/٢٠٠٦الطعن (

لعلـم  العلم اليقيني بالقرار اإلداري الذي يبدأ منه سـريان مواعيـد الطعـن فيـه باإللغـاء هـو ا                    -١٥٨٧
أن يتبـين صـاحب الـشأن مركـزه القـانوني           : علة ذلك . بصورة كاملة وشاملة بجميع عناصره    
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مـن  . التحقـق مـن ذلـك أو نفيـه        . بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريق الطعـن فيـه           
  .مثال. شرط ذلك. سلطة محكمة الموضوع

  )٢٦٣ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٠٨/٢٠٠٦الطعن (

لقاضي الموضوع سلطة إعطاء القـرار وصـفه الـصحيح ومـدى اسـتكماله ألركـان القـرار                   -١٥٨٨
مثـال  . اإلداري مادام أقام قـضاءه علـى أسـباب سـائغة لهـا أصـلها الثابـت فـي األوراق                   

الستخالص سائغ للحكم ال مخالفة فيه للقانون ويستند إلـى أصـل ثابـت بـاألوراق فـي مـدى                    
  .صحة القرار اإلداري

  )٤١٦ المستحدث اإلصدار السادس ص١٥/٩/٢٠٠٩جلسة  إداري ٢٥٦/٢٠٠٨، ٢٥١، ٢٤٥طعون ال(

قاعدة عدم رجعية القرارات اإلدارية تكملها قاعدة ضرورة علـم األفـراد بـالقرارات التـي مـن                   -١٥٨٩
عدم نفـاذ القـرارات اإلداريـة فـي حـق األفـراد             : علة ذلك . شأنها المساس بمراكزهم القانونية   

ها بصورة كاملة شاملة بجميـع عناصـرها علمـاً حكميـاً بالنـشر فـي الجريـدة                  إال إذا علموا ب   
بدء آثار هذا العلم بالنـسبة لألفـراد المعنيـين بـه            . الرسمية أو النشرات الحكومية أو علماً يقينياً      

عجزهـا عـن    . عبء إثبات هذا العلم يقع علـى عـاتق اإلدارة         . من تاريخ العلم بالقرار اإلداري    
  . العلم غير متوافر في حق المخاطبين بهاعتبار. إثباته
  )٨٤ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٩/٢٠٠٧الطعن (

لمحكمة الموضوع الوقوف على حقيقة القرار المطعـون فيـه وفهـم فحـواه وإعطائـه الوصـف         -١٥٩٠
ـ           . الحق وتكييفه القانوني السليم    مـن  . ةاسـتخالص الخطـأ الموجـب لمـسئولية الجهـة اإلداري

مسائل الواقع التي تدخل فـي سـلطة محكمـة الموضـوع بغيـر معقـب مادامـت قـد أقامـت                    
  .قضاءها على أسباب سائغة

وجـوب اسـتمراره فـي      . رهن بتصريح الجهة اإلدارية له القيـام بهـا        . حق الموظف في اإلجازة    -
حرمانـه مـن    لهـا   . أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته إلى أن تبلغه الجهة اإلداريـة بموافقتهـا            

أجره عن أيام انقطاعه وال يكون قرارها بذلك قراراً تأديبياً إنمـا امتثـاالً لقاعـدة األجـر مقابـل                    
  .العمل

 .مثال. ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. الجدل الموضوعي

  )٢٢٦ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٦/٢٠١٠جلسة إداري  ٢١٣/٢٠٠٩الطعن (

  .تهماهي. القرار اإلداري -١٥٩١
لقاضي الموضوع سلطة إعطاء القـرار وصـفه الـصحيح ومـدى اسـتكماله ألركـان القـرار                   -

مثـال  . اإلداري مادام أقـام قـضاءه علـى أسـباب سـائغة لهـا أصـلها الثابـت فـي األوراق                    
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الستخالص سائغ للحكم ال مخالفة فيه للقانون ويـستند إلـى أصـل ثابـت بـاألوراق فـي مـدى                
  .صحة القرار اإلداري

  )٣١ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٥/٩/٢٠٠٩جلسة  إداري ٢٥٦/٢٠٠٨، ٢٥١، ٢٤٥ الطعون(

مـن سـلطة محكمـة      . التعرف على حقيقة القرار المختصم وإنـزال الوصـف الـصحيح عليـه             -١٥٩٢
إقامة قـضاءها علـى أسـباب سـائغة تـؤدي إلـى النتيجـة               : شرط ذلك . الموضوع بغير معقب  

 .التي انتهت إليها

الذي تم اختياره لبعثة دراسية وليس لديـه قبـول للدراسـات العليـا مـساعداً                جواز تعيين المرشح     -
اختياره لبعثة دراسية ولديـه قبـول للدراسـات العليـا فـي إحـدى الجامعـات                 . علمياً لمدة سنة  

يعـين معيـد عـضو بعثـة بعـد          . المعتمدة حسب توصية كل من القسم العلمي والكلية المختـصة         
 مـن الئحـة تنظـيم    ١٢، ١١، ٩، ٧، ٤امـة للبعثـات المـواد       اعتماد التوصية مـن اللجنـة الع      
  . اإليفاد في بعثات معيدي الجامعة

بشأن إيفاد الطاعنة عـضو بعثـة للدراسـة فـي الخـارج وفقـاً                امتناع الجامعة عن إصدار قرار     -
إلخطار لجنة البعثات يشكل قـراراً سـلبياً ممـا يجـوز الطعـن عليـه أمـام الـدائرة اإلداريـة               

 .الفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بمخالفة القانون ويوجب تمييزهمخ. المختصة

  )٢٨ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١١/١/٢٠١١ إداري جلسة ٣٧١/٢٠٠٧الطعن (

  -:سلطتها في تحديد ما يعد من أعمال السيادة -

 تـرك المـشرع     .ماهيتهـا . العناصر التي تميزها عن األعمال اإلداريـة العاديـة        . أعمال السيادة  -١٥٩٣
 .أمر تحديدها للقضاء

خروجـه  . طلب العامل تحويل كفالته إلى كفيل آخـر النتهـاء عالقـة العمـل بينـه وبـين األول         -
عما تصدره الحكومة مـن أعمـال باعتبارهـا سـلطة حكـم ال سـلطة إدارة لتنظـيم عالقاتهـا                     

تـصدي الحكـم    . مدخوله فـي واليـة المحـاك      . بالسلطات العامة األخرى داخلية كانت أو خارجية      
  .ال يعيبه. المطعون فيه لهذا الطلب وفصله فيه

  )٢٤٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٤/١٠/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٧٦/٢٠٠٢الطعن (

: مـؤداه .  المشرع تعريفاً أو تحديداً ألعمال السيادة التـي تُمنـع المحـاكم مـن نظرهـا     إيرادعدم   -١٥٩٤
اختـصاص المحـاكم بتقريـر      : أثـر ذلـك   . بدأ وجودها ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعالن م      

.  أم ال  الـسيادة  للعمل الصادر من الحكومـة ومـا إذا كـان يعـد مـن أعمـال                  القانونيالوصف  
  . خضوع تكييف محكمة الموضوع لهذا األمر لرقابة محكمة التمييز
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 جراءاتإلال تنصرف إال إلى تلك األعمال التـي تتـصل بالـسياسة العليـا أو بـا                . أعمال السيادة  -
 التـي   األعمـال . التي تتخذها الحكومة باعتبارها سـلطة حكـم فـي حـدود وظيفتهـا الـسياسية               

ـ  وظيفتهـا اإل   إطـار ة وما تقوم بـه فـي        داريتباشرها كسلطة إدارة في حدود سلطتها اإل        ال. ةداري
  .مثال. يعيبه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. أثر ذلك. يصدق عليها هذا الوصف

  )٩ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢/٧/٢٠٠٧جلسة إداري  ٤٠/٢٠٠٦عن الط(

  -:سلطتها في تفسير العقود والمحررات -

  .شرطه. لمحكمة الموضوع سلطة تفسير االتفاقات وسائر المحررات -١٥٩٥
  )٣٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٤/١٢/٢٠٠٠ إداري جلسة ٢٦٨/٢٠٠٠، ٢٤٤الطعن (

ال رقابـة   . فسير عبارات المحـرر بمـا تـراه أوفـى لنيـة عاقـديها             لمحكمة الموضوع سلطة ت    -١٥٩٦
عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتهـا وال خـروج فيهـا علـى المعنـى الظـاهر فـي                     

ولهـا سـلطة بحـث األدلـة والمـستندات وموازنـة بعـضها              . جملتها وكان ما انتهت إليه سائغاً     
تقريـر الخبيـر المقـدم فـي الـدعوى أو           بالبعض اآلخر وترجيح ما تطمـئن إليـه، واألخـذ ب          

أخـذها بـالتقرير    . إطراحه أو األخذ ببعضه وإعراضها عن البعض اآلخر متـى اطمأنـت إليـه             
  .مفاده. محموالً على أسبابه

  )١٢٨ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠ إداري جلسة ١٧٤/٢٠٠٨الطعن (

 التـصرف القـانوني أو سـائر المحـررات          عدم االعتداد بما تعنيه عبارة معينـة فـي العقـد أو            -١٥٩٧
: علـة ذلـك   . وجـوب األخـذ بمـا تفيـده العبـارات بأكملهـا           . بمعزل عن غيرها من العبارات    

  .باعتبارها وحدة مترابطة متماسكة توصالً للتعرف على حقيقة المقصود منها
  )١٢٨ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠ إداري جلسة ١٧٤/٢٠٠٨الطعن (

ة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقـع فـي الـدعوى ولهـا تفـسير العقـود والـشروط                   لمحكم -١٥٩٨
المختلف عليها وسائر المحررات المقدمة إليها واستخالص مـا تـراه أوفـى بمقـصود عاقـديها                 
مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحملـه عبـارات المحـرر وال تتـضمن تحريفـاً                   

  .لها
  )٢٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٠/٢٠١٠لسة ج إداري ١٩٧/٢٠٠٧الطعن (

استظهار شروط العقد وخطأ جهة اإلدارة والتحقق من تظلـم الموظـف مـن القـرار المطعـون                   -١٥٩٩
  .من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. فيه من عدمه

  )١٦٩ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٢/٢٠١٠جلسة  اريإد ١٢١/٢٠٠٨الطعن (
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لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ وعبارات المحـررات والعقـود واسـتظهار قيـام العالقـة                 -١٦٠٠
حـسبها إقامـة    . لها تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلـة المطروحـة فيهـا            . الوظيفية

  .قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى ما انتهت إليه
  )١٦١ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٩/٣/٢٠١١جلسة  يارإد ١٥٢/٢٠٠٩، ١٣٤ انالطعن(

هـو قـانون خـاص بهمـا وإن     . ويعتبر بالنسبة لعاقديه بمثابـة القـانون      . العقد شريعة المتعاقدين   -١٦٠١
كان منشأه االتفاق وتكون أحكامه هي المرجع في تحديـد حقـوق والتزامـات كـل طـرف قبـل                 

  .اآلخر
ـ        - ة التـي تـربط بـين طرفـي الخـصومة ولهـا             لمحكمة الموضوع التعرف على حقيقـة العالق

استظهار مدلول االتفاقات وفهم الواقـع فـي الـدعوى دون رقابـة عليهـا مادامـت قـد أقامـت                     
  .ولها األخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه أو إطراحه جانباً. قضاءها على أسباب سائغة

  )٢٥ص ٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٣٨/٢٠٠٧الطعن (

أن يكـون تفـسيرها ممـا       : شـرط ذلـك   . لمحكمة الموضوع . تفسير المستندات وسائر المحررات    -١٦٠٢
التفـسير الـصحيح   . مخالفتهـا . تحتمله عباراتها وال خروج منهـا علـى المعنـى الظـاهر لهـا       

مخالفـة  . للمكاتبات المتبادلة بين الطاعنة والمؤسسة المطعون ضدها بمـا يتنـافى الهـدف منهـا              
  .للقانون

  )١٨٩ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٨٩/٢٠٠٨طعن ال(
  

  -:سلطتها في تقدير مبررات فسخ العقد اإلداري ومالءمتها لخطأ المتعاقد -

عـدم سـلب    . مـرده . تضمين العقد اإلداري جزاء الفسخ عند اإلخالل بااللتزامات الناشـئة عنـه            -١٦٠٣
الجـدل فـي تقـدير محكمـة        . فـسخ لخطـأ المتعاقـد     ذلك لسلطة القضاء في تقـدير مالءمـة ال        

  .مثال. موضوعي ال تقبل إثارته أمام محكمة التمييز. الموضوع لذلك
  )١٤٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٨/٥/١٩٩٨ إداري جلسة ٨٥/١٩٩٧، ٧٩الطعنان (

للقاعـدة  هـو ترديـد     .  الناشـئة عنـه    تتضمين العقد اإلداري جزاء الفسخ عن اإلخالل بااللتزاما        -١٦٠٤
. العامة في الفسخ التي بموجبها يقع هذا اإلجراء لعـدم تنفيـذ أحـد الطـرفين اللتزامـه العقـدي                   

تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتهـا وتحديـد الطـرف المقـصر فـي العقـد أو                    
  .علة ذلك. لمحكمة الموضوع. نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد اللتزامه

ي إخالل المتعاقد مع الجهة اإلدارية بالتزاماتـه التـي ترتبهـا عليـه نـصوص                الخطأ العقدي يعن   -



 اإلداري

- ٤٥٩ -  

أنهـا قـدرت باعتبارهـا قوامـة علـى المرفـق            : مفـاده . تحديد اإلدارة موعداً لتنفيذ العقد    . العقد
  .العام أن يتم التنفيذ في هذا الموعد وبحسن نية بين طرفيه

  )٨٠ ص٢ ج٣٩اء والقانون س مجلة القض١١/٥/٢٠١١جلسة  اريإد ٣٢٦/٢٠٠٧الطعن (
  

  -:سلطتها في مدى توافر شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة -

. واقـع لمحكمـة الموضـوع     . استخالص مدى توافر شروط إعمال نظريـة الظـروف الطارئـة           -١٦٠٥
  .شرطه
  )٢٥٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٠/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٨٣٤/٢٠٠٢الطعن (
  

  -:توافر شروط تطبيق نظرية فعل األميرسلطتها في تقدير مدى  -

  .لمحكمة الموضوع. تقدير مدى توافر شروط تطبيق نظرية فعل األمير -١٦٠٦
  )٢٥٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٢/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٣٨٠/٢٠٠٢، ٣٧٨الطعنان (

صـدور إجـراء عـام أو خـاص مـن جانـب الجهـة اإلداريـة               : شـرطها . نظرية فعل األمير   -١٦٠٧
ة لم يكن متوقعاً وقت التعاقد يترتـب عليـه ضـرر خـاص بالمتعاقـد ال يـشاركه فيـه                     المتعاقد

من سـلطة محكمـة الموضـوع متـى أقامـت قـضاءها             . تقدير ذلك . غيره ممن يمسهم اإلجراء   
  .على أسباب سائغة

  )٢٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٠/٢٠١٠جلسة  إداري ١٩٧/٢٠٠٧الطعن (
  

  -:ناصر المسئولية والتعويضسلطتها في استخالص ع -

شـرط  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع    . استخالص توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر لـه     -١٦٠٨
  .ذلك

  )١٤٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١١/١٢/٢٠٠٠ إداري جلسة ٢٩٢/٢٠٠٠الطعن (

  .خطأ يرتب المسئولية. عدم تنفيذ المدين اللتزامه التعاقدي -١٦٠٩
  .زم لقيام المسئوليةشرط ال. ثبوت ركن الضرر -



 اإلداري

- ٤٦٠ -  

مـن سـلطة محكمـة      . استخالص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجـابر لـه           -
 .شرط ذلك. الموضوع

  )١٤٤ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١/٣/١٩٩٩ إداري جلسة ٢٤/١٩٩٨الطعن (

  .مناطه. مساءلة اإلدارة بالتعويض عن قراراتها -١٦١٠
مثـال بـشأن االختـصاص      . موضوعي متـى كـان سـائغاً      . يةاستخالص الخطأ الموجب للمسئول    -

التشريعي لمجلس الخدمة المدنية في إضافة الدول التـي يتقـرر زيـادة مخصـصات المبعـوثين                 
 .إليها

  )١٤٥ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٠/١١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٠٢/١٩٩٩الطعن (

 المتمثـل فـي إصـدار قـرار إداري غيـر            الخطأ. مناطه. مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية     -١٦١١
  .مشروع

 .شرطه. واقع لمحكمة الموضوع. استخالص الخطأ الموجب لمسئولية جهة اإلدارة -

  )٢٦٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٦/٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٤٩١/٢٠٠٣، ٤٣٥الطعنان (

ـ   : مناطهـا . مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية الصادرة منها       -١٦١٢ أ مـن جانبهـا وأن      وجـود خط
القـضاء بـالتعويض    . يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام عالقة الـسببية بـين الخطـأ والـضرر             

  .ليس من مستلزمات القضاء باإللغاء
. موضـوعي مـادام سـائغاً     . تقـديره . استخالص الخطأ الموجب للمسئولية مـن مـسائل الواقـع          -

مـن مـسائل    .  الوصـف عنـه     هـذا  عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي      تكييف الفعل المؤسس    
  .خضوع قضاء محكمة الموضوع فيه لرقابة محكمة التمييز. القانون
  )٢٦٦ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٣/٢٠٠٧ إداري جلسة ٩٥٣/٢٠٠٥الطعن (

  .مناط توافر المسئولية الموجبة للتعويض -١٦١٣
ـ    تقرير الخبير المنتدب في الـدعوى لـسالمة األبحـاث ا           إلىاطمئنان المحكمة    -  عليهـا   يلتـي بن

 إعـادة   إلـى والتي ناقشت فيها اعتراضـات المـستأنف وتناولتهـا بـالرد المـسقط دون حاجـة                 
 عـدم قيـام المـسئولية الموجبـة         :أثـره .  إدارة الخبراء وانتفـاء ثبـوت الـضرر        إلىالمأمورية  
  .للتعويض

  )٥٢ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٧/٤/٢٠٠٧جلسة إداري  ١١٢/٢٠٠٤الطعن (

. شـرط ذلـك   . ل خاطئ ينشأ عنه ضـرر للغيـر يوجـب مـسئولية فاعلـه بـالتعويض               كل فع  -١٦١٤
مـن سـلطة   . استخالص عالقة السببية بين الخطأ الموجب للمـسئولية ويبـين الـضرر أو نفيهـا      



 اإلداري

- ٤٦١ -  

موضـوعي غيـر جـائز      جـدل   .  ذلـك  فيالمنازعة  . محكمة الموضوع ما دام استخالصها سائغاً     
  .أمام التمييز

  )١٤ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢/٧/٢٠٠٧جلسة إداري  ١٤٧/٢٠٠٦، ١٣٧الطعنان (

لمحكمة الموضوع الوقوف على حقيقة القرار المطعـون فيـه وفهـم فحـواه وإعطائـه الوصـف         -١٦١٥
مـن  . اسـتخالص الخطـأ الموجـب لمـسئولية الجهـة اإلداريـة           . الحق وتكييفه القانوني السليم   

ـ              ر معقـب مادامـت قـد أقامـت       مسائل الواقع التي تدخل فـي سـلطة محكمـة الموضـوع بغي
  .قضاءها على أسباب سائغة

  )٢٢٦ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٦/٢٠١٠جلسة إداري  ٢١٣/٢٠٠٩الطعن (

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع متـى أقامـت            . استخالص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاؤه      -١٦١٦
  .قضاءها على أسباب سائغة

ال يجـوز إثارتـه أمـام محكمـة         . قع في الـدعوى   الجدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الوا        -
  .مثال. التمييز
  )١٦١ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٩/٣/٢٠١١جلسة  اريإد ١٥٢/٢٠٠٩، ١٣٤ انالطعن(

يترتب عليه حتماً إعـدام القـرار اإلداري منـذ إصـداره واعتبـاره              . الحكم بإلغاء القرار اإلداري    -١٦١٧
. المـشروعية التـي الزمـت القـرار منـذ صـدوره           أنه يكشف عن عدم     : علة ذلك . كأن لم يكن  

زوال كل اآلثار القانونية التي رتبها القـرار الملغـي والتـزام جهـة اإلدارة بإيفـاء           : مقتضى ذلك 
وجـوب مبـادرة جهـة اإلدارة بموقـف إيجـابي بإصـدارها القـرار               . كامل ما يلزمها به الحكم    
 يعـدو أن يكـون محـض قـرار تنفيـذي            ال. ما تتخذه في هذا الـشأن     . الالزم لتنفيذ حكم اإللغاء   

ووجـوب اتخاذهـا موقفـاً سـلبياً        . تأكيداً لألثر القانوني الذي تحقـق بمقتـضى حكـم اإللغـاء           
باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار يتعـارض مـع مـا قـضى بـه الحكـم فـي                       

  . منطوقه وقامت عليه أسبابه الجوهرية المتعلقة والمتصلة بذلك المنطوق
 القرار المختصم والوقوف على طبيعته ومـدى تـوافر مقومـات القـرار اإلداري فـي شـأنه              فهم -

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        . واستظهار قيام الخطأ الموجب لمسئولية جهة اإلدارة أو نفيـه         
 .متى كان سائغاً

  )٨٤ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١١/٥/٢٠١١جلسة  ريإدا ٢٥/٢٠٠٨الطعن (
 



 اإلداري

- ٤٦٢ -  

خالص ثبوت الذنب اإلداري الموجب لمسئولية الموظف سلطتها في است -

   -:التأديبية

واقــع لمحكمــة . اســتخالص ثبــوت الــذنب اإلداري الموجــب لمــسئولية الموظــف التأديبيــة -١٦١٨
  .مثال الستخالص سائغ. شرطه. الموضوع

  )٢٦٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٣١/٥/٢٠٠٤جلسة  إداري ٤٧٦/٢٠٠٣، ٤٢٧الطعن (
  

  -:في استخالص خطأ الموظف الشخصيسلطتها  -

القـصد الـذي ينطـوى      . معيارهـا . التفرقـة بينهمـا   . خطأ الموظف الشخصي والخطأ المرفقـي      -١٦١٩
اعتبـار الخطـأ شخـصياً إذا كـان خطـأ           . عليه تصرف الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفتـه       

 الـذي   العمـل . جسيماً قصد به الموظف النكاية أو اإلضـرار بـالغير أو تغيـا منفعتـه الذاتيـة                
يقصد به الموظف تحقيق مصلحة عامـة أو تحقيـق أحـد األهـداف المنـوط بـاإلدارة تحقيقهـا             

اعتبـاره خطـأ   . اندماج الخطأ في هذه الحالة فـي أعمـال الوظيفـة   . وتدخل في وظيفتها اإلدارية   
التفرقة بينهما يستخلـصها القاضـي مـن ظـروف كـل            . مرفقياً تسأل عنه اإلدارة دون الموظف     

  .دة مستهدياً بهذه المعاييرحالة على ح
  )٢٦٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٦/٤/٢٠٠٥جلسة  تجاري ٨٠١/٢٠٠٥الطعن (
  

  -:سلطتها في استخالص قبول الحكم المانع من الطعن -

 أن يكـون هـذا القبـول        :شـرطه .  مرافعـات  ١٢٧/١ المانع من الطعن وفقاً للمـادة     قبول الحكم    -١٦٢٠
وجـوب أن يكـون بقـول أو        . يالقبـول الـضمن   . كوم عليه بالحكم   على رضاء المح   ةقاطع الدالل 

لمحكمـة  . فعل أو إجراء يدل بطريقة واضـحة علـى الرغبـة فـي تـرك الحـق فـي الطعـن           
 المحكوم عليه مـن تـصرفات تنبـئ عـن هـذا القبـول متـى                 إلىالموضوع الفصل فيما نسب     

  .مثال.   على أسباب سائغةقضاءهاكانت تقيم 
  )٤٨ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٠/٤/٢٠٠٧جلسة ري  إدا١٤٥/٢٠٠٦الطعن (
  

  



 اإلداري

- ٤٦٣ -  

  -:سلطتها في االستعانة برأي الخبرة في مراقبة مشروعية القرار اإلداري -

. الدستور كفل وسائل التعبير الفني عـن األفكـار وفقـاً للـشروط واألوضـاع المقـررة قانونـاً                   -١٦٢١
لمـدى مـشروعية القـرارات اإلداريـة        يجب االستعانة برأي الخبرة الفنية عند مراقبة المحكمـة          

تـوافر الـرأي المحايـد فيمـا يبتغـي          : علة ذلـك  . بحظر األعمال الفنية أو رفض التصريح بها      
  .يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. نشره أو التصريح به

  )١٤١ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٤/٢٠٠٨جلسة  إداري ١٨٧/٢٠٠٧الطعن (
  

  -:سلطتها في رقابة أسباب القرار اإلداري -

أن تكـون   : ارسـتها ممشـرط   .  الشخصية التي كفلهـا الدسـتور      حرية التنقل والسفر من الحريات     -١٦٢٢
ـ وانين والقواعد التنظيمية العامة     رسمتها الق في الحدود التي     ا يكفـل المحافظـة علـى سـالمة         بم

  .األساسية وسمعتها مصالحها علىمنها والحفاظ ق أوكيانها وحقوالدولة 
لتـشمل مـدى كفايـة أسـباب القـرار      امتـدادها  . نطاقهـا .  تمس الحريـات   التي ةداريالرقابة اإل  -

عناصـر فـي حـدود رقابتهـا للقـرار          للمحكمة تقـدير تلـك ال     .  ومدى تناسبها مع محله    اإلداري
  .اإلداري

ال يجـوز  . يةلـه هـذه الجنـس    هو حق لكل من تثبـت       ومنح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية        -
إذا رأت جهـة    . يه الـصالح العـام     يقتـض  جـدي دارة حرمانه منه دون مسوغ أو سـبب         لجهة اإل 

يجب أن يكون قرارها الصادر فـي هـذا الـشأن منبئـاً عـن األسـباب                 . هذا المسوغ دارة قيام   اإل
مثال بشأن سحب جواز سـفر قـام علـى سـبب صـحيح مبـرءاً مـن                  . الخاصة التي دعت إليه   

  .قانونعيب مخالفة ال
  )٣٠٧ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٣٧/٢٠٠٦الطعن (

التحقـق ممـا إذا     : حـد ذلـك   . للقضاء اإلداري بحث الوقائع التي بنـي عليهـا القـرار اإلداري            -١٦٢٣
  .كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار تستخلص استخالصاً سائغاً من أصول تنتجها

مدى مطابقته لألسباب التـي ارتكـن إليهـا مـن مـسائل القـانون التـي                 تكييف القرار ووصفه و    -
  .مثال. يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز

  )٨٤ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٩/٢٠٠٧الطعن (



 اإلداري

- ٤٦٤ -  

وعية رقابة القضاء اإلداري وهو بصدد إعمـال واليتـه فـي دعـاوى اإللغـاء ومراقبـة مـشر                   -١٦٢٤
إنما يحاكمه ويحكـم تقـديره ويقـسط ميزانـه فـي ضـوء صـحيح الواقعـة                  . القرار المختصم 

اسـتظهاره جـادة القـرار واسـتقامته صـحيحاً علـى أصـل              . وحقيقة ما بنيت عليـه أركانـه      
تبينـه اخـتالل أحـد أركانـه        . انحيازه إليه وإجازته وتثبيته على أصل صحته      . الشرعية المقررة 

وجـوب أن   : الزم ذلـك  . بما يرتـب إلغائـه وإزالـة آثـاره        . المشروعيةأو مجاوزته مقتضيات    
تعرض المحكمة ألوجه دفـاع الطـاعن نعيـاً علـى القـرار المطعـون فيـه بحثـاً وتمحيـصاً                 
وتضمين قضاءها ما ينبئ عن إعمال تقـديرها للقـرار المختـصم وإنـزال رقابـة المـشروعية                  

  . عليه
قته واسـتظهار مـدى قيامـه علـى سـببه المبـرر             لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار على حقي       -

لقـصور الحكـم بمـا يوجـب       . مثـال . شرط ذلك . ومدى توافر أركانه واكتمال شرائط صحته     . له
  .تمييزه كلياً

  )١٤٦ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠ داري جلسة ٦٦/٢٠١٠، ١٩الطعنان (

اري ومـدى صـحة األسـباب التـي بنـي           فهم الواقع في الدعوى والتحقق من سالمة القرار اإلد         -١٦٢٥
  . شرطه. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها. عليها

  .من سلطة محكمة الموضوع. استخالص مدى توافر أركان المسئولية اإلدارية -
  )٢٠٩ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (
  

  -:سلطتها حيال الدفاع في الدعوى -

وأن يكـون قـوام هـذا       . وجوب أن تعرض له المحكمـة وتبـدي رأيهـا فيـه           . لدفاع الجوهري ا -١٦٢٦
. الدفاع واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التـي قررتهـا لـذلك القـوانين المنظمـة لإلثبـات                  

مخالفة ذلك وإطراح المحكمة طلب االستعانة بأهـل الخبـرة لبيـان حـق الجهـة اإلداريـة فـي                   
يعيـب  . المبرر وهو دفاع جوهري لو صح لتغير وجـه الـرأي فـي الـدعوى              فسخ العقد للعذر    

  .الحكم ويوجب تمييزه
  )٣٠٢ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة  اريإد ٣٣/٢٠٠٦الطعن (

أال يغفـل فـي حكمـه دفعـاً أو وجهـاً مـن              : شرط ذلـك  . لقاضي الموضوع سلطة تقدير األدلة     -١٦٢٧
 الثابت في األوراق أو اسـتناده إلـى أسـباب ال تـؤدي إلـى                دفاع جوهري أو إقامته على خالف     

انتهاء الحكم إلى رفض الدعوى السـتناد تقريـر الخبـرة إلـى صـور               . النتيجة التي خلص إليها   
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أو أوراق عرفية ال حجية لهـا فـي اإلثبـات لعـدم تقـديم األصـل دون التعـرض للمـستندات                 
  .مثال. ق يعيب الحكم ويوجب تمييزهمخالفة للثابت باألورا. المقدمة في الدعوى وبحثها

  )٢٢٢ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢/١٢/٢٠٠٨جلسة  اريإد ٨١/٢٠٠٧الطعن (

علـة  . ال تتعـداها إلـى الخـارجين عنهـا        . قصرها على أطراف الخصومة فيهـا     . حجية األحكام  -١٦٢٨
ـ           : مثال. إعماالً لقاعدة نسبية األحكام   : ذلك وهري ال  إلغفال المحكمة الـرد علـى دفـاع غيـر ج

  .يترتب عليه تغيير الرأي في الدعوى
  )٢٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٠/٢٠١٠جلسة  اريإد ١٩٧/٢٠٠٧الطعن (

  -:سلطتها في مسائل اإلثبات -

األخذ بهذه القاعدة علـى إطالقهـا ال يـستقيم فـي مجـال              . عبء اإلثبات يقع على عاتق المدعي      -١٦٢٩
ام اإلدارة بتقـديم سـائر األوراق والمـستندات المتعلقـة           التـز : علـة ذلـك   . المنازعات اإلدارية 

بموضوع النزاع والمنتجة في إثباتـه إيجابـاً أو نفيـاً متـى طلـب منهـا ذلـك وكانـت تلـك                       
امتناعها عن تقـديمها يقـيم قرينـة تـستخلص منهـا المحكمـة صـحة                . المستندات في حوزتها  

  .البيانات المقدمة من خصمها
  )٤١٥ المستحدث اإلصدار السادس ص١١/١١/٢٠٠٨جلسة  يارإد ٩٣٠/٢٠٠٤، ٩١٦الطعن (

هـو قـانون خـاص بهمـا وإن     . ويعتبر بالنسبة لعاقديه بمثابـة القـانون      . العقد شريعة المتعاقدين   -١٦٣٠
كان منشأه االتفاق وتكون أحكامه هي المرجع في تحديـد حقـوق والتزامـات كـل طـرف قبـل                 

  .اآلخر
التـي تـربط طرفـي الخـصومة ولهـا اسـتظهار            لمحكمة الموضوع التعرف على حقيقة العالقة        -

مدلول االتفاقات وفهم الواقع في الدعوى دون رقابة عليهـا مادامـت قـد أقامـت قـضاءها علـى         
  .ولها األخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه أو إطراحه جانباً. أسباب سائغة

  )٢٥ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٣٨/٢٠٠٧الطعن (

انقطـاع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري      . سـتون يومـاً   . ميعادها. عوى إلغاء القرارات اإلدارية   د -١٦٣١
رفـع  . مـؤداه . مـضي تلـك المـدة دون رد       . إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهات الرئيسية لها       

أن انقـضاء الفتـرة دون رد علـى المـتظلم           . علـة ذلـك   . دعوى اإللغاء خالل ستين يوماً التالية     
 .ة رفض لههو بمثاب

لمحكمـة  . استخالص القرينة التي تنبئ عـن اتخـاذ اإلدارة مـسلكاً إيجابيـاً دون معقـب عليهـا                  -
 .شرطه. الموضوع

  )٢٠٩ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (
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  -:سلطتها في استخالص ثبوت الغش -

 وتقـدير األدلـة فيهـا واسـتخالص         لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فـي الـدعوى          -١٦٣٢
  .شرط ذلك. ثبوت الغش المفسد لألعمال والتصرفات أو نفيه

يتقـادم بمـضي خمـس سـنوات مـن          . حق الحكومة في استرداد مادفعته دون وجه حق للموظف         -
فـي هـذه الحالـة ال يـسري التقـادم إال مـن              . تاريخ الصرف مالم يكن الموظف قد ارتكب غشاً       

 .ثالم. تاريخ اكتشاف الغش

  )٤٩١ المستحدث اإلصدار السادس ص٧/٤/٢٠٠٩جلسة  ي إدار٦٧/٢٠٠٦الطعن (

  -:سلطتها في تقدير أتعاب المحاماة -

  .مثال. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير األتعاب المناسبة ألتعاب المحاماة -١٦٣٣
 ) ص  ٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢١/٤/٢٠١٠جلسة  اريإد ٩٧/٢٠٠٩الطعن (

اماة يكون لمحكمة الموضوع بناء على طلب المحكـوم لـه فـي حـدود طلباتـه                 تقدير أتعاب المح   -١٦٣٤
وفي ضوء األتعـاب الفعليـة التـي تحملهـا بمراعـاة موضـوع الـدعوى ودرجـة التقاضـي                    

جـدل موضـوعي ال يجـوز إثارتـه أمـام محكمـة             . المنازعة فـي تقـديرها    . المنظور أمامها 
  .التمييز
  )١٢٤ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٦/٢/٢٠١١جلسة  اريإد ١٤٦/٢٠١٠، ١٣٨ انالطعن(

يكون بناء على طلـب المحكـوم لـه فـي حـدود طلباتـه وفـي                 . تقدير المحكمة أتعاب المحاماة    -١٦٣٥
ضوء األتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعـاة موضـوع الـدعوى ودرجـة التقاضـي المنظـورة                 

  . أمامها
. يـستقل بهـا قاضـي الموضـوع       مـن مـسائل الواقـع التـي         . تقدير أتعاب المحاماة المناسـبة     -

  .جدل موضوعي. المنازعة في تقدير المحكمة لألتعاب
  )٣١ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠١١ إداري جلسة ٣٤١/٢٠٠٧الطعن (

  -:سلطتها في استخالص مدى توافر القرار أو انتفائه -

وجـوب  . ذاتـه اختـصام القـرار اإلداري فـي        : مناطهـا . عينيـة . الخصومة في دعوى اإللغاء    -١٦٣٦
يتخلـف معـه منـاط قبـول        . انتفـاء وجـود القـرار     . توجيه دعوى اإللغاء إلى القرار اإلداري     

  . الدعوى
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عدم جواز قيام القرار السلبي ومخاصمته بـدعوى اإللغـاء إال إذا ثبـت امتنـاع جهـة اإلدارة أو                     -
.  واللـوائح  قعود جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار كان مـن الواجـب عليهـا اتخـاذه طبقـاً للقـوانين                  

 .امتناعها عن إصداره ال يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه باإللغاء. انتفاء ذلك

لمحكمة الموضوع أن تلتمس من وقائع النزاع مدى توافر هـذا القـرار أو انتفـاؤه متـى أقامـت                     -
  :قضاءها على أسباب سائغة

  )٥٩ ص٣ ج٣٨ن س مجلة القضاء والقانو٢/١١/٢٠١٠جلسة  ي إدار١٦٨/٢٠١٠الطعن (

  -:سلطتها في استخالص قيام عالقة العمل أو انتفائها -

التسجيل طبقاً ألحكـام البـابين الثالـث والخـامس مـن قـانون التأمينـات االجتماعيـة تتـواله               -١٦٣٧
. علـة ذلـك   . تقيـدها فـي ذلـك بأحكـام هـذا القـانون           . المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   

. شار إليهمـا تحكمـه القواعـد والـشروط التـي يحـددها القـانون       االستفادة من أحكام البابين الم 
دور المؤسسة في هذه الحالة يقف عند حد التحقق منها فـي ضـوء الوقـائع والمـستندات التـي                    

قرارهـا الـصادر    . يقدمها ذوو الشأن للتسجيل دون أن يكون لها أي سلطة تقديريـة حيـال ذلـك               
حـق ويـستمده المـؤمن عليـه مـن القـانون            في هذا الشأن ال يعدو أن يكون محض تقريـر لل          

  .مباشرة
  )١٢٦ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٩/٥/٢٠١٠ إداري جلسة ١٧١/٢٠٠٧الطعن (

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ وعبارات المحـررات والعقـود واسـتظهار قيـام العالقـة                 -١٦٣٨
حـسبها إقامـة    . يهـا لها تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلـة المطروحـة ف           . الوظيفية

  .قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى ما انتهت إليه
 .مثال. تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. الجدل الموضوعي -

  )١٦١ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٩/٣/٢٠١١جلسة  اريإد ١٥٢/٢٠٠٩، ١٣٤ انالطعن(

  -:التحقق من التظلم من القرار اإلداري سلطتها في -

ستظهار شروط العقد وخطأ جهة اإلدارة والتحقق من تظلـم الموظـف مـن القـرار المطعـون                  ا -١٦٣٩
 .من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. فيه من عدمه

  )١٦٩ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٢/٢٠١٠جلسة  اريإد ١٢١/٢٠٠٨الطعن (
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  القضاء اإلداري

ألصل العام المقرر في المناقـصات وتكـون فيـه سـلطة اإلدارة مقيـدة               مبدأ آلية المناقصة هو ا     -١٦٤٠
بإرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروطها واألقـل سـعراً لكفالـة احتـرام مبـدأ المـساواة                  

أن العطـاء األرخـص سـعراً ال يجـوز          . مـؤدى ذلـك   . وتكافؤ الفرص بين المتناقصين جميعاً    
  .استبعاده إال لسبب مشروع

المـشروعية أو عـدمها وال يتجـاوز ذلـك إلـى       . حـده . اإلداري للقرارات اإلدارية  وزن القضاء    -
وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطـاق المالءمـة التقديريـة التـي تملكهـا اإلدارة                   
وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار اإلداري بقصد التحقـق مـن مطابقتـه أو عـدم مطابقتـه                    

  .ي النتيجة التي انتهى إليها القرارللقانون وأثر ذلك ف
  )٥٥٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢١/٤/٢٠٠٣ إداري جلسة ٢٢٥/٢٠٠٢الطعن (

وجـوب أن يقـف عنـد حـد المـشروعية أو            . نشاط القضاء اإلداري في وزنه للقرارات اإلدارية       -١٦٤١
 تحققـاً مـن مطابقتـه    عدمها في نطاق الرقابة القانونية وله بحث الوقائع التي بني عليهـا القـرار         

عـدم تجـاوز ذلـك إلـى وزن مناسـبات           . للقانون باعتبارها من عناصر قيـام القـرار اإلداري        
  .القرار أو ما يدخل في نطاق المالءمة التقديرية لإلدارة

  .بفحواه ومعناه ال بصفته ومبناه. العبرة في تكييف القرار اإلداري -
 شـروط قبـول الطـالب الجـدد وتحديـد           اختـصاصه بوضـع   . المجلس األعلى للتعليم العـالي     -

  .الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط اإلعفاء منها
تغيير بدالت التسجيل التي أقرها المجلس األعلى للتعلـيم العـالي زيـادة أو نقـصاً يتعـين معـه                     -

عـدم جـواز توقيـع أي جـزاء         . مـؤدى ذلـك   . نشرها قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها       
  .أخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه الئحة المقرراتعلى الطالب الذي يت

  .مثال. أصل من مبادئ المشروعية. عدم رجعية القرارات اإلدارية -
  )٥٥٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٥/٤/٢٠٠٤ إداري جلسة ٨٨٧/٢٠٠٠، ١٦الطعنان (

مـن عدمـه دون     مـشروعيته   . حـدها . رقابة القـضاء اإلداري فـي وزن القـرارات اإلداريـة           -١٦٤٢
التجاوز إلى وزن مناسبات القرار والتي تـدخل فـي نطـاق المالءمـة التقديريـة لجهـة اإلدارة                   

  . دون تعقيب عليها
للقضاء اإلداري بحث الوقائع التي بني عليهـا القـرار اإلداري للتحقـق مـن مطابقتـه أو عـدم                     -

  . مطابقته للقانون
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خـضوعه لرقابـة القـضاء      . مـؤداه . اً للقـرار  ذكرها سـبب  . غير الزم . تسبيب اإلدارة لقراراتها   -
اإلداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك فـي النتيجـة التـي انتهـى إليهـا                    
القرار وما إذا كانت استخلصته استخالصاً سائغاً مـن أصـول تنتجهـا ماديـاً وقانونيـاً وتـؤدى                   

انتهـاء الحكـم    . أنـه يكـون ولـد بـاطالً       . ثرهأ. ابتناء القرار على استدالل فاسد    . إليها من عدمه  
  .موافقته لصحيح القانون. إلى ذلك

  )٥٥٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٥/١٠/٢٠٠٤ إداري جلسة ٨٥٩/٢٠٠٣، ٨٤٣الطعنان (

طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح اإلجازة الخاصة ومـا يترتـب عليـه مـن آثـار أخـصها               -١٦٤٣
أن لهـا مـصلحة قائمـة    . مـؤداه .  طلبها بعد صـدوره  إلىلموظفة  قبول االستقالة التي اضطرت ا    

التفـات الحكـم عـن الـدفع بعـدم قبـول هـذا الطلـب النتفـاء          . يقرها القانون في طلب إلغائه 
 .ال يعيبه. المصلحة

  )٥٥٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص١/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٣٩/٢٠٠٤الطعن (

: علـة ذلـك  . عـدم جـوازه  . إلثبـات أمـام القـضاء اإلداري   االلتجاء إلى اليمين الحاسمة فـي ا     -١٦٤٤
تعارض ذلك مع طبيعة الدعوى اإلدارية وإجراءاتهـا واسـتبعاد توجيههـا إلـى اإلدارة وبالتـالي              

  .إلى األفراد إعماالً لمبدأ المساواة بين الطرفين
  )٥٥٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٣١/١/٢٠٠٥ إداري جلسة ٩٧٠/٢٠٠٣الطعن (

اختصاصه بالعقود اإلداريـة مرجعـه مـا تتـضمنه مـن روابـط هـي مـن                  . ضاء اإلداري الق -١٦٤٥
  . مجاالت القانون العام

مـاال يعـد عقـداً إداريـاً ال        . مقتـضى ذلـك   . العقود التي تبرمها اإلدارة ليست كلها عقوداً إدارية        -
  . يخضع الختصاص القضاء اإلداري

لتـي تنـشأ بـين الجهـات اإلداريـة والمتعاقـد          تختص وحدها بنظر المنازعات ا    . الدائرة اإلدارية  -
تعـداد تلـك المـسائل      . اآلخر في عقود االلتزام واألشغال العامة والتوريد وأي عقـد إداري آخـر            

 لـيس علـى سـبيل الحـصر وإنمـا علـى           ١٩٨١ لسنة   ٢٠في المادة الثانية من المرسوم بقانون       
  . سبيل المثال

ن أحد طرفيـه شخـصاً معنويـاً عامـاً يتعاقـد بوصـفة              أن يكو . شرطه. اعتبار العقد عقداً إدارياً    -
سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عـام بقـصد تـسييره أو تنظيمـه وأن يتـسم بانتهـاج                     

  . أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية
عقـوداً إداريـة أو     إعطاء العقود التي تبرمها جهة اإلدارة وصفها القـانوني الـصحيح باعتبارهـا               -

  . مناطه. مدنية
  )٥٥٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٦٩/٢٠٠٢، ٧٦٨الطعنان (
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 . مؤدى ذلك. حق التقاضي مكفول للناس كافة -١٦٤٦

األصل خـضوعها لرقابـة القـضاء وحظـر تحـصينها مـن هـذه               . األعمال والقرارات اإلدارية   -
 . ال يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليههذا الحظر . االستثناء. الرقابة

 . ماهيته. اختصاصها. الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية -

اسـتثناؤها مـن األصـل العـام     . القرارات اإلدارية الصادرة في شأن إصدار الصحف والمجـالت      -
وجوب قصر هذا االسـتثناء وحـصره فـي الحـدود التـي             . من إجازة طعن األفراد والهيئات فيها     

رد بها وهي القرارات المتعلقة بتراخيص إصـدار الـصحف والمجـالت بـالمنح أو المنـع دون                  و
أن يشمل االستثناء ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شـأن التـرخيص الـصحفي مـن صـدوره            
أثناء الممارسة الصحفية فيجوز الطعن عليها مـن ذوى الـشأن إلغـاء وتعويـضاً أمـام الـدائرة                   

 . ال عيب. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. كليةاإلدارية بالمحكمة ال

  )٥٥٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٢٨/٣/٢٠٠٥ إداري جلسة ٢٩٤/٢٠٠٤الطعن (

وجوب توافره ابتداء واستمرار قيامـه حتـى صـدور حكـم نهـائي              . شرط المصلحة في الدعوى    -١٦٤٧
 . في الدعوى

للقاضـي  . ى االسـتمرار فيهـا    تقصى شروط قبول الدعوى اإلدارية واسـتمرارها ومـدى جـدو           -
 . علة ذلك. اإلداري بما له من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة اإلدارية

بمـضمونه وفحـواه ولـيس بألفاظـه        . العبرة في تحديد كنه القـرار اإلداري وحقيقتـه ومبتغـاه           -
  .مثال. ومبانيه
  )٥٥٥ ص مج القسم الخامس المجلد التاسع١١/٤/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٧٨/٢٠٠٥الطعن (

 فـي   العبـرة . للقضاء اإلداري مراقبة مدى مشروعية السبب الـذي قـام عليـه القـرار اإلداري               -١٦٤٨
 فـي   تقدير ذلك بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر اسـتناداً إليـه وأن يثبـت أنـه كـان قائمـاً                   

ال عبـرة بمـا     . تقـدير جهـة اإلدارة إلصـداره       في   تاريخ إصدار القرار وأنه بالفعل هو المبرر      
  .مثال. يعيبه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. د بعده من أموراستج
  )١٦٤ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٢/٢٠٠٧ إداري جلسة ٦٩/٢٠٠٦الطعن (

معادلة الشهادات الدراسية من المـسائل الفنيـة التـي تـستقل بهـا الجهـة اإلداريـة بأجهزتهـا                     -١٦٤٩
ي بحـث األسـباب التـي بنـى عليهـا قرارهـا             للقـضاء اإلدار  . المتخصصة وتترخص بتقييمها  

خـوض الجهـة اإلداريـة      . برفض المعادلة بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقتـه للقـانون           
. غيـر جـائز   . في مدي استيفاء الطالب لشروط الحصول على المؤهل من الجامعة المانحـة لـه             

  .شرط ذلك
  )٤٤ ص٢ ج٣٥لقانون س مجلة القضاء وا١٠/٤/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٢٥٩/٢٠٠٥الطعن (
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  .نطاقها. رقابة القضاء اإلداري على القرارات اإلدارية التي تمس الحريات -١٦٥٠
  )١٨٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٩/٢/٢٠٠٨ إداري جلسة ١٩٦/٢٠٠٦الطعن (

للقـضاء اإلداري رقابـة سـبب القـرار التـأديبي      . القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره       -١٦٥١
  .مثال لقرار تأديبي قائم على سببه المبرر واقعاً وقانوناً .عي والقانونيفي شقيه الواق

  )٢١٣ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٤/٣/٢٠٠٨ إداري جلسة ٦٣/٢٠٠٦الطعن (

  .ماهيته. القرار اإلداري الذي تختص الدائرة اإلدارية بنظر طلب إلغائه -١٦٥٢
اسـتبعاد أسـهم الـشركة مـن النـصاب          القرار الصادر من لجنة سوق الكويت لألوراق الماليـة ب          -

 القـرارات التـي تتخـذها لـدورتين         علـى الالزم النعقـاد الجمعيـة العامـة ومـن التـصويت            
اختـصاص الـدائرة اإلداريـة نوعيـاً        . تتوافر له مقومـات القـرار اإلداري النهـائي        . انتخابيتين

  .بنظر طلب إلغائه
  )٨٤ ص٢ ج٣٦لقضاء والقانون س مجلة ا١٥/٤/٢٠٠٨ إداري جلسة ٢٨٨/٢٠٠٧، ٢٧٢الطعنان (

عـدم تجاوزهـا    . حـدها .  في التحقق من مشروعية القرار المطعـون فيـه         اإلداريبة القضاء   رقا -١٦٥٣
إلى وزن مناسبة القرار أو ما يدخل في نطـاق المالءمـة التقديريـة التـي تملكهـا جهـة اإلدارة            

. إذا ارتبطـت بالقـانون    له بحث الوقائع التي بنى عليها القـرار اإلداري وتقـديرها            . بغير معقب 
  . علة ذلك وأثره

. الدستور كفل وسائل التعبير الفني عـن األفكـار وفقـاً للـشروط واألوضـاع المقـررة قانونـاً                   -
يجب االستعانة برأي الخبرة الفنية عند مراقبة المحكمـة لمـدى مـشروعية القـرارات اإلداريـة                 

 الـرأي المحايـد فيمـا يبتغـى         تـوافر : علـة ذلـك   . بحظر األعمال الفنية أو رفض التصريح بها      
  .يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. نشره أو التصريح به

  )١٤١ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٤/٢٠٠٨ إداري جلسة ١٨٧/٢٠٠٧الطعن (

لجهة اإلدارة سلطة توقيـع الجـزاءات العقديـة علـى المتعاقـد معهـا إذا تقـاعس عـن تنفيـذ                  -١٦٥٤
للقـضاء اإلداري بـسط رقابتـه علـى         . ماته سواء بامتناعه كلية عن التنفيذ أو بالتأخير فيـه         التزا

ال تقف هـذه الرقابـة عنـد حـد التأكـد مـن              . الجهة اإلدارية في استعمالها السلطة المشار إليها      
متـه للتقـصير     بعـض األحـوال إلـى مراقبـة مـدى مالء           امتدادها في . مدى مشروعية الجزاء  

  . متعاقد معهاالمنسوب إلى ال
عدم بلوغها في الوضوح الحد الـذي يزيـل عنهـا كـل لـبس أو غمـوض فـي                    . عبارات العقد  -

ـ     . داللتها على المعنـى المقـصود منهـا         تفـسيره عـن النيـة المـشتركة       دوجـوب البحـث عن
 لعباراته مع االسـتهداء فـي ذلـك بطبيعـة التعامـل             دون الوقوف عند المعنى الحرفي    للمتعاقدين  
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للمحكمـة االسـتئناس    . ارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقـدين مـن أمانـة وثقـة             والعادات الج 
 النيـة المـشتركة     تقـصي بهذه القاعدة الواردة في القانون المدني بالنسبة للعقـود اإلداريـة فـي              

 .وال تعارض في تطبيقها. للمتعاقدين

 )١٤٨ص  ١ج  ٣٧س  مجلة القضاء والقانون ١٠/٢/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٠٩١/٢٠٠٥الطعن (

األحكام الصادرة من المحكمة الكلية تكون قابلة لالستئناف إذا كـان النـزاع غيـر مقـدر القيمـة                    -١٦٥٥
 لـسنة   ٢٠ ق   ١٢المـادة   . فيما عدا ذلك يكـون الحكـم نهائيـاً        . أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار     

مـن نـص يحـدد      خلو القانون المـشار إليـه       .  المعدل بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية      ١٩٨١
يوجب الرجـوع فـي هـذا الـشأن إلـى           . كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي تنظرها الدائرة اإلدارية       

  . أحكام وقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية
الـدعاوى التـي ترفـع بطلـب غيـر قابـل            : االستثناء  . األصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة      -

 وتعتبـر قيمتهـا زائـدة علـى خمـسة آالف دينـار بالنـسبة                للتقدير تعتبر غير معلومة القيمـة     
 ق ٤٣ إلـى  ٣٧للدعاوي اإلدارية إذا كان المطلوب فيها ال يمكن تقدير قيمتـه وفقـاً للمـواد مـن            

  .بشأن طلب إلغاء القرار السلبي بالحرمان من الدعم. مثال. المرافعات المدنية والتجارية
أن الـدعوى بطلـب اإللغـاء    : مـؤدى ذلـك  .  للتقـدير طلب غير قابل. طلب إلغاء القرار اإلداري   -

 .تكون غير مقدرة القيمة

 )٦٠ص  ٢ج  ٣٧س  مجلة القضاء والقانون ١٤/٤/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٢٧٨/٢٠٠٥الطعن (

األصـل فيـه اقتـصار اختـصاص المحكمـة علـى بحـث مـشروعية القـرار                  . قضاء اإللغاء  -١٦٥٦
ال تملـك فـي هـذه الحالـة اسـتبداله      . وإذا ثبت عدم مشروعيته حكمـت بإلغائـه   . المطعون فيه 

  .علة ذلك. بقرار آخر يحقق نفس هدفه ويتالفى ما أدى إلى عدم مشروعيته
اختالل التناسب بين المخالفة والجزاء عنـد رقابـة مـشروعية قـرار الجـزاء ممـا يـستنهض                    -

: أثـره . قضاء المحكمة بإلغـاء القـرار لعـدم قيامـه علـى كامـل سـببه               . والية قضاء اإللغاء  
  . سترداد الجهة اإلدارية سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء المناسبا
ضـمان انتظـام المرافـق      : هـدفها . األوضاع التي نظمها المشرع في مجـال تأديـب العـاملين           -

العامة دون مغاالة في القسوة على الموظف بما يخـرج الجـزاء مـن نطـاق المـشروعية إلـى                    
 .عدم المشروعية

  )٢٧١ص  ٣ج  ٣٧س  مجلة القضاء والقانون ٢٩/١٢/٢٠٠٩جلسة  إداري ٣٠٩/٢٠٠٧الطعن (

االلتحاق بالجيش يكـون عـن طريـق الخدمـة العـسكرية أو التطـوع أو التعيـين بالـشروط                     -١٦٥٧
  .واألوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية
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وفقـاً ألنظمتـه    ش  يالمتطوع هو كل كويتي اتخذ من الجندية مسلكاً له ووقـع عقـد تطـوع بـالج                 -
  .وقوانينه

  . ماهيته.عقد تطوع الكويتي -
 ٣٢تـسري علـيهم أحكـام القـانون رقـم           . تعيين الكويتيين المتطوعين يكون عن طريق التعاقـد        -

 واألحكام الواردة بصيغ العقود الصادرة وفق قـرار وزيـر الـدفاع الـساري وقـت                 ١٩٦٧لسنة  
  . أساس ذلك. التطوع

 المنازعات الناشئة بين الجهـة اإلداريـة والمتعاقـد اآلخـر فـي              اختصاص الدائرة اإلدارية بنظر    -
  .لها والية القضاء الكامل. عموم العقود اإلدارية

عقـد إداري يتـولي بمقتـضاه الموظـف تحـت إشـراف جهـة اإلدارة القيـام                  : عقد التوظـف   -
بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقـوق ويكـون فـي مركـز تعاقـدي                  

مخالفـة الحكـم    . حي وتنبسط على هـذا العقـد رقابـة القـضاء اإلداري إلغـاء وتعويـضاً               والئ
مخالفـة  . المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعـدم اختـصاص المحكمـة والئيـاً بنظـر الـدعوى                

 .للقانون توجب تمييزه

  )١٣٠ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٩/٢/٢٠١٠ إداري جلسة ٣٦٥/٢٠٠٧الطعن (

ية القرارات اإلدارية تكملها قاعدة ضرورة علـم األفـراد بـالقرارات التـي مـن                قاعدة عدم رجع   -١٦٥٨
عدم نفـاذ القـرارات اإلداريـة فـي حـق األفـراد             : علة ذلك . شأنها المساس بمراكزهم القانونية   

إال إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة بجميـع عناصـرها علمـاً حكميـاً بالنـشر فـي الجريـدة                     
بدء آثار هذا العلم بالنـسبة لألفـراد المعنيـين بـه            . كومية أو علماً يقينياً   الرسمية أو النشرات الح   

عجزهـا عـن    . عبء إثبات هذا العلم يقع علـى عـاتق اإلدارة         . من تاريخ العلم بالقرار اإلداري    
 .اعتبار العلم غير متوافر في حق المخاطبين به. إثباته

التحقـق ممـا إذا     : حـد ذلـك   . إلداريللقضاء اإلداري بحث الوقائع التي بنـي عليهـا القـرار ا            -
  .كانت النتيجة التي أنتهى إليها القرار تستخلص استخالصاً سائغاً من أصول تنتجها

تكييف القرار ووصفه ومدى مطابقته لألسباب التـي ارتكـن إليهـا مـن مـسائل القـانون التـي                     -
 .مثال. يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز

 )٨٤ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ٩٩/٢٠٠٧الطعن (

القواعد اإلجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنها إجـراءات رفـع الـدعوى ونظرهـا أمـام                  -١٦٥٩
خـضوعها لقـانون البلـد الـذي تقـام فيـه            . المحاكم والمسائل التي تعترض سير الخصومة فيها      

.  عليها قانون القاضـي الـذي يعـرض عليـه النـزاع            الدعوى أو تُباشر فيه اإلجراءات وينطبق     
  .علة ذلك
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 ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٦ المعـدل بالقـانون      ١٩٨٠ لـسنة    ٣٨قانون المرافعات المدنية والتجارية رقـم        -
فيما نظمه بصدد نظر الدعوى والمسائل التـي تعتـرض الـسير فيهـا هـو القـانون اإلجرائـي                    

دة الخامـسة عـشر مـن المرسـوم بالقـانون           التزام الما . العام فيما لم يرد به نص إجرائي خاص       
 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكليـة لنظـر المنازعـات اإلداريـة والمعـدل بالقـانون                ١٩٨١ لسنة   ٢٠
وجوب الرجوع إلى القـانون اإلجرائـي العـام الـذي يـنظم ذلـك               .  هذا األصل  ١٩٨٢ لسنة   ٦١

صـحيح فـي    . يـه هـذا النظـر     التزام الحكم المطعون ف   . وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية    
ال ينال من ذلك  ما أثاره الطاعن مـن أن القـضاء اإلداري المقـارن درج علـى عـدم                     . القانون

أن القـضاء الكـويتي اسـتقر منـذ إنـشائه علـى             : علة ذلك . األخذ بنظام شطب الدعوى اإلدارية    
 سـير   تطبيق نصوص قانون المرافعات المدنية والتجاريـة الخاصـة بالمـسائل التـي تعتـرض              

  .من مرسوم إنشاء الدائرة اإلدارية) ١٥(الخصومة وفقاً لصريح نص المادة 
  )١٨٤ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٨/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٤١/٢٠٠٧، ٢٢٢الطعنان (

رقابة القضاء اإلداري وهو بصدد إعمـال واليتـه فـي دعـاوى اإللغـاء ومراقبـة مـشروعية                    -١٦٦٠
حكـم تقـديره ويقـسط ميزانـه فـي ضـوء صـحيح الواقعـة                 يحاكمه وي  إنما. القرار المختصم 

اسـتظهاره جـادة القـرار واسـتقامته صـحيحاً علـى أصـل              . وحقيقة ما بنيت عليـه أركانـه      
تبينـه اخـتالل أحـد أركانـه        . انحيازه إليه وإجازته وتثبيته على أصل صحته      . الشرعية المقررة 

وجـوب أن   : الزم ذلـك  . ثـاره بما يرتـب إلغائـه وإزالـة آ       . أو مجاوزته مقتضيات المشروعية   
تعرض المحكمة ألوجه دفـاع الطـاعن نعيـاً علـى القـرار المطعـون فيـه بحثـاً وتمحيـصاً                 
وتضمين قضائها ما ينبئ عن إعمال تقـديرها للقـرار المختـصم وإنـزال رقابـة المـشروعية                  

  . عليه
بـرر  لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار على حقيقته واسـتظهار مـدى قيامـه علـى سـببه الم                  -

لقـصور الحكـم بمـا يوجـب       . مثـال . شرط ذلك . ومدى توافر أركانه واكتمال شرائط صحته     . له
  .تمييزه كلياً

  )١٤٦ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠ إداري جلسة ٦٦/٢٠١٠، ١٩الطعنان (

التحقـق ممـا إذا     : حـد ذلـك   . للقضاء اإلداري بحث الوقائع التي بنـي عليهـا القـرار اإلداري            -١٦٦١
  .نت النتيجة التي أنتهى إليها القرار تستخلص استخالصاً سائغاً من أصول تنتجهاكا

تكييف القرار ووصفه ومدى مطابقته لألسباب التـي ارتكـن إليهـا مـن مـسائل القـانون التـي                     -
 .مثال. يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز

 )٨٤ ص٢ ج٣٨اء والقانون س مجلة القض٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ٩٩/٢٠٠٧الطعن (
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. القـرار غيـر المـسبب   .  قراراتها إال حيـث يقـضي القـانون بـذلك     بتسبيبعدم التزام اإلدارة     -١٦٦٢
ذكـر  . على من يـدعي العكـس إقامـة الـدليل علـى ذلـك             . يفترض قيامه على سببه الصحيح    

 .خضوعها لرقابة القضاء اإلداري. أسباب جديدة له

حقـه فـي بحـث الوقـائع التـي          . حد وأثر ذلك  . رات اإلدارية نشاط القضاء اإلداري في زنة القرا      -
  .بني عليها القرار للتحقق من مطابقته للقانون

  )١٤٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٥/٢٠١٠ إداري جلسة ٣٩/٢٠٠٩الطعن  (

 اإلداري وهو بصدد إعمـال واليتـه فـي دعـاوى اإللغـاء ومراقبـة مـشروعية                  القضاءرقابة   -١٦٦٣
إنما يحاكمه ويحكـم تقـديره ويقـسط ميزانـه فـي ضـوء صـحيح الواقعـة                  . القرار المختصم 

اسـتظهاره جـادة القـرار واسـتقامته صـحيحاً علـى أصـل              . وحقيقة ما بنيت عليـه أركانـه      
تبينـه اخـتالل أحـد أركانـه        . انحيازه إليه وإجازته وتثبيته على أصل صحته      . الشرعية المقررة 

وجـوب أن   : الزم ذلـك  .  إلغائـه وإزالـة آثـاره      بما يرتـب  . أو مجاوزته مقتضيات المشروعية   
تعرض المحكمة ألوجه دفـاع الطـاعن نعيـاً علـى القـرار المطعـون فيـه بحثـاً وتمحيـصاً                 
وتضمين قضائها ما ينبئ عن إعمال تقـديرها للقـرار المختـصم وإنـزال رقابـة المـشروعية                  

  . عليه
امـه علـى سـببه المبـرر        لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار على حقيقته واسـتظهار مـدى قي            -

لقـصور الحكـم بمـا يوجـب       . مثـال . شرط ذلك . ومدى توافر أركانه واكتمال شرائط صحته     . له
 .تمييزه كلياً

 )١٤٦ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠ إداري جلسة ٦٦/٢٠١٠، ١٩الطعنان (
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  أشخاص اعتبارية
  

كـون أحـد طرفيـه شخـصا معنويـا عامـا وأن يتعاقـد               . د إدارياً الشروط الالزمة العتبار العق    -١٦٦٤
بوصفه سلطة عامة وان يتـصل بنـشاط مرفـق عـام بقـصد تـسييره أو تنظميـه وأن يتـسم                      

  .بالطابع المميز للعقود اإلدارية فيما يتضمنه من شروط استثنائية
  )٥٥١ القسم الثالث المجلد األول ص٣١/١/١٩٩٣جلسة تجاري  ٤١/١٩٩٢الطعن (

ال ينـال مـن ذلـك    . مؤسسة عامة من أشخاص القـانون العـام  .  الكويتيةةسسة الخطوط الجوي مؤ -١٦٦٥
  .احتفاظها بأسلوبها التجاري وعدم تقيدها بقواعد اإلدارات والمصالح الحكومية في ذلك

  )١٥٧ القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/٦/١٩٩٧جلسة إداري  ٢٦٧/١٩٩٦الطعن (

تي يكون مركزهـا الرئيـسي فـي الخـارج ولهـا نـشاط فـي                األشخاص االعتبارية الخاصة ال    -١٦٦٦
يعتبر موطن أعمالها بالنسبة إلـى القـانون الـداخلي هـو المكـان الـذي توجـد فيـه                    . الكويت

  .موضوعي. تقدير مدى توافر العناصر الواقعية لموطن األعمال. اإلدارة المحلية
  )١٥٨ثاني ص القسم الرابع المجلد ال١/٣/١٩٩٩جلسة إداري  ٤١٦/١٩٩٨الطعن (

ممن تتألف وكيف يتم تأسيـسها وشـهرها ومتـى تكتـسب الشخـصية              . شركة المساهمة بنوعيها   -١٦٦٧
  .المعنويـة

. أثـره . متـى ينتفـى ذلـك   . أعمـال تجاريـة  . تأسيس الشركات المساهمة المفتوحـة أو المقفلـة     -
  . االكتتابيالتزام المؤسسين متضامنين برد المبالغ المكتتب بها إلى راغب

  )١٥٨ القسم الرابع المجلد الثاني ص١/٣/١٩٩٩جلسة إداري  ٤١٦/١٩٩٨الطعن (

قرينـة علـى الملـك لـصالح الحـائز          . استيفاء الحيازة شرائطها واستمرارها خمسة عشر سـنة        -١٦٦٨
  .فرداً كان أو شخصاً اعتبارياً

  )١٥٨ القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٦/١٩٩٩جلسة إداري  ٤٤٥/١٩٩٨الطعن (

تمتعه بشخـصية اعتباريـة مـستقلة ولـه أهليـة التـصرف فـي               . الماليةسوق الكويت لألوراق     -١٦٦٩
  .أمواله

عناصر المؤسسة العامة ومقوماتها ومنهـا تـولي إدارة مرفـق عـام اقتـصادي لـه شخـصيته                    -
 .توافرها في سوق الكويت لألوراق المالية. االعتبارية العامة

 )٩٤ ص١ ج٣٧ س مجلة القضاء والقانون٢٧/١/٢٠٠٩جلسة إداري  ١٣١/٢٠٠٧الطعن (
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  أمالك الدولة

شـمول  . حظر وضع اليد على أمالك الدولة بدون إذن سـابق مـن الجهـة اإلداريـة المختـصة                  -١٦٧٠
يـستثني مـن ذلـك المنحـة الخاصـة          . الحظر ألمالك الدولة خارج خط التنظيم العـام وداخلـه         

ـ       . مؤدى االسـتثناء  . ألصحاب االدعاء بالملكية بشروط خاصة     ى خـروج االدعـاء بالملكيـة عل
  .أمالك األفراد داخل خط التنظيم العام من نطاق الحظر

  )٦٠٣ القسم الثاني المجلد األول ص٢٠/١١/١٩٨٧جلسة تجاري  ٧٢/١٩٨٧ نالطع(

عـدم  . مـؤدى ذلـك   . اعتبارهـا مـن أمـالك الدولـة       . األراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم     -١٦٧١
ن المنـصوص عليهمـا فـي       االسـتثناء فـي الحـالتي     . االعتداد بأي ادعاء بملكية فرديـة عليهـا       

اقتـصاره علـى مـنح صـاحبه        . أثر االدعاء عند توافر شـروط االسـتثناء       . ١٨/١٩٦٩القانون  
  .مقابل األرض بها وبحد أقصى معين

صدور قانون التسجيل العقاري متضمناً األحكـام المنظمـة إلثبـات الملكيـة العقاريـة الخاصـة                  -
لتسجيل الـذي يـستند إلـى دليـل إثبـات يتمثـل         داخل خط التنظيم العام على أساس مبدأ ثبوتها با        

. في سند أو محضر وضع يد ثابت التاريخ لدى كاتب العدل قبـل سـنة مـن تـاريخ العمـل بـه                      
مـسلك  . فوات إثبات التاريخ على البعض ورغبة المشرع فـي رفـع الغـبن عـن هـذا الـبعض                 

 .المشرع في ذلك

 داخـل حـدود     ٥/١٩٧٥مـن القـانون     األراضي الواقعة في المنـاطق المعينـة بالمـادة الثالثـة             -
 .حق األفراد في االدعاء بملكيتها. الملكية الخاصة عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة

  )٦٠٣ القسم الثاني المجلد األول ص٢٧/١١/١٩٨٨جلسة تجاري  ١٢١/١٩٨٨ نالطع(

قاصـر علـى وقـوع تعـرض أو تعـد علـى أمالكهـا               . حق الدولة في اإلزالة بالطرق اإلدارية      -١٦٧٢
  . بإحداها معنى الغصبيتحقق
  )٦٠٣ القسم الثاني المجلد األول ص٣/٤/١٩٨٩جلسة تجاري  ١٧٠/١٩٨٨ نالطع(

حماية أمالك الدولة داخل خط التنظيم وخارجـه بحظـر وضـع اليـد عليهـا بقـصد تملكهـا أو                     -١٦٧٣
التصرف فيها أو الحجز عليها أو حيازتهـا أو االنتفـاع بهـا بـدون إذن مـن الجهـة اإلداريـة                      

مـؤدى  . منح أصحاب االدعـاء بالملكيـة منحـة خاصـة بـشروط معينـة             . االستثناء. المختصة
  .ذلك

 موجـه للجـان اإلداريـة       ٥/١٩٥٩ق١٤،  ١٣ والمـادتين    ٥/١٩٧٥ق٣،  ١الخطاب في المـادتين      -
الخاصة بالفصل في ادعاءات الملكيـة بالنـسبة لـألول وإلـى الجهـة المنـوط بهـا إجـراءات                    
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 بحق المحاكم عند نظر دعـاوى إثبـات الملكيـة فـي األخـذ               التسجيل بالنسبة للثاني دون المساس    
 .بأي دليل تقتنع به

 ليـست مـن     ٥/١٩٧٥ ق ٣األراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام بالمنـاطق الـواردة بالمـادة              -
. جواز االدعاء بالملكيـة علـى أراض منهـا وإقامـة الـدليل الجـائز قانونـاً             . أمالك الدولة دوماً  

 .أن عليها إقامة الدليل على ذلك. الزمه. الدولة لهاادعاء البلدية ملكية 

  )٦٠٣ القسم الثاني المجلد األول ص١٦/٤/١٩٨٩جلسة تجاري  ٣٤٣/١٩٨٨ نالطع(

كـون أحـد طرفيـه شخـصا معنويـا عامـا وأن يتعاقـد               . الشروط الالزمة العتبار العقد إداريا     -١٦٧٤
يمـه وأن يتـسم     بوصفه سلطة عامة وأن يتـصل بنـشاط مرفـق عـام بقـصد تـسييره أو تنظ                 

  .بالطابع المميز للعقود اإلدارية فيما يتضمنه من شروط استثنائية
عقود اإليجار التي تبرمها جهات اإلدارة مـع الغيـر بالنـسبة ألمـالك الدولـة الخاصـة ال تعـد             -

تـضمنها  . اتصالها بـأموال خاصـة غيـر مخصـصة للمنفعـة العامـة            . علة ذلك . عقودا إدارية 
تـضمنها لهـذه    . يجـار العـادي ال يـسبغ عليهـا الـصفة اإلداريـة            شروطا غير مألوفة في اإل    

  .مثال. علة ذلك. مجرد إخراجها من اختصاص دائرة اإليجارات. أثره. الشروط
  )٧٤٢ القسم الثالث المجلد األول ص٣١/١/١٩٩٣جلسة تجاري  ٤١/١٩٩٢ نالطع(

  .متى تعد من أمالك الدولة. األراضي الواقعة داخل خط التنظيم -١٦٧٥
  )٧٤٢ القسم الثالث المجلد األول ص١١/٤/١٩٩٣جلسة تجاري  ٢٠٥/١٩٩٢، ٢٠١ اننالطع(

األراضي الواقعة داخل خط التنظيم جنوب الطريق الـدائري الخـامس وقريـة الجهـراء داخـل                  -١٦٧٦
مـن األراضـي الواقعـة فـي حـدود          . ٣٢٦٨٩/  وجزيرة فيلكا داخل المخطط م      ٥٢٠/مخطط ب 

خـروج ادعـاء األفـراد بالملكيـة        . مـؤداه .  للدولـة  الملكية الخاصة ما لم يثبـت أنـه مملـوك         
  .٥/١٩٧٥العقارية داخل خط التنظيم العام من نطاق تطبيق القانون 

  )٧٤٢ القسم الثالث المجلد األول ص٣١/١/١٩٩٣جلسة تجاري  ٤١/١٩٩٢ نالطع(

األصل فيها أنها في حـدود الملكيـة الخاصـة عـدا مـا              . األراضي الواقعة داخل خطوط التنظيم     -١٦٧٧
ادعـاء البلديـة ملكيـة      . شـرط ذلـك   . جـائز . ادعاء األفراد بملكيتهـا   . بت أنه مملوك للدولة   يث

  .١٩٧٥ لسنة ٥الدولة لها الزمه إقامتها الدليل على ذلك دون التقيد بقانون 
قصر إثبات الملكية في قانون التسجيل العقـاري وحمايـة أمـالك الدولـة داخـل خـط التنظـيم                     -

نع من إثبات الملكية أمام المحاكم بـأي طريـق مـن طـرق اإلثبـات                العام على أدلة محددة ال يم     
  .القانونية

  )٧٤٢ القسم الثالث المجلد األول ص٢٥/١/١٩٩٤جلسة تجاري  ١٣٨/١٩٩٣ نالطع(
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انتقـال  . األمـوال محـل إدارتـه     . ١٩٩٣ لـسنة    ٤١البنك المدير للمديونية الخاضـعة للقـانون         -١٦٧٨
. علـة ذلـك ومـؤداه     . ليـست قـرارات إداريـة     . هاقراراته بـشأن  . ملكيتها للدولة ملكية خاصة   
  .اختصاص هيئة التحكيم بها

  )٤٩٥ القسم الرابع المجلد األول ص٣٠/٣/١٩٩٨جلسة تجاري  ١١٠/١٩٩٧، ١٠٥ نانالطع(

حق مجلس الوزراء والهيئـة العامـة لـشئون الزراعـة والثـروة الـسمكية فـي                 . أمالك الدولة  -١٦٧٩
ـ . تأجيرها بغير طريق المـزاد العلنـي       ة اإلداريـة مطلـق الحريـة فـي الموافقـة علـى             للجه

  .سكوتها ال يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه باإللغاء. الترخيص
  )٣٢٩ القسم الخامس المجلد الثالث ص٦/١/٢٠٠٣جلسة إداري  ١٢٤/٢٠٠٢ نالطع(

 علـى إصـدار قـرار       -وزيـر التجـارة والـصناعة     -اقتصار دور الوزير المختص     النص على    -١٦٨٠
 المنـوط بـه إبـرام العقـود وتحـصيل مقابـل االنتفـاع هـي                  وأن يص للقسائم الصناعية  الترخ

  .مؤداه.  في شأن نظام أمالك الدولة١٩٨٠ لسنة ١٠٥ ق ١٨المادة . وزارة المالية
  )٣٣٠ القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٦/١١/٢٠٠٤جلسة إداري  ٨٢/٢٠٠٤، ٩٢٥/٢٠٠٣ نانالطع(

 علـى ال يكـون إال     . صة للمنفعة العامة بما فيهـا شـواطئ البحـار          المخص الدولةاالنتفاع بأمالك    -١٦٨١
 فيـه والقواعـد     الـواردة حكمـه الـشروط     ت و اإلداري يصطبغ بأركان العقد     الذيسبيل الترخيص   

 عقـود االيجـار المعروفـة فـي        أحكـام  عدم سـريان  .  تنظم هذا النوع من االنتفاع     التيالقانونية  
ـ      ل التراخيص بإقامة ا   علىالقانون الخاص    . مـؤدى ذلـك   . رشاليهات والكبائن على شـواطئ البح

 وطبيعـة التـرخيص الـصادر       إليـه ومـا انتهـى     مثال لحكم ال مخالفة فيـه للقـانون ويتفـق           
  .للطاعنين

  )٧٦ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨جلسة  ريإدا ٨٨/٢٠٠٦الطعن (
  .تراخيص: وراجع
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  أموال عامة

وضـع اليـد عليهـا بقـصد التملـك أو           . رج خـط التنظـيم    أموال الدولة الخاصة داخل أو خـا       -١٦٨٢
  .غير جائز. التصرف فيها

  )٦٠٨ القسم الثاني المجلد األول ص١٢/٦/١٩٨٨جلسة  تجاري ٣٩/١٩٨٨ نالطع(

  .أثر ذلك. القسائم الصناعية المملوكة للدولة ال تعتبر من المال العام -١٦٨٣
  )٥٠٠لد الثاني ص القسم الرابع المج٢٧/١٠/١٩٩٧جلسة  تجاري ١/١٩٩٧ نالطع(

  .تحقيق رقابة فعالة على األموال العامة. غايته. إنشاء ديوان المحاسبة -١٦٨٤
  )٣٤١ القسم الخامس المجلد الثالث ص٧/٤/٢٠٠٣جلسة  إداري ٤٩٠/٢٠٠٠ نالطع(

تجردهـا مـن عنـصر      . علـة ذلـك   . ال تعتبر من المال العام    . القسائم الصناعية المملوكة للدولة    -١٦٨٥
خـضوعها  . مـؤدى ذلـك   . اعتبارها مـن أمـوال الدولـة الخاصـة        . ةالتخصيص للمنفعة العام  

ألحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات الـنمط الـذي يجـري بـه التعامـل                    
 . بين األفراد

يكون بموجب عقد إيجار أو تـرخيص مؤقـت باالنتفــاع يخـضع نطاقـه               . استغالل هذه القسائم   -
  .ومضمونه لقانون العقد

  )٣٤١ القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة  تجاري ١٧٩/٢٠٠٤ نالطع(

 عـام والمخصـصة للنفـع العـام بالفعـل أو        اعتبـاري  شـخص    ألياألموال المملوكة للدولة أو      -١٦٨٦
 األفـراد بهـا إال بموجـب تـرخيص مـن            انتفـاع عدم جواز   . بمقتضى القانون تعد أمواالً عامة    

 خـصص لهـا   التـي  مـع المنفعـة العامـة     نتفاع اال ة المختصة بشرط عدم تعارض    داريالجهة اإل 
  . المصلحة العامةي الرجوع فيه أو تعديله لدواعفي اإلدارةالمال أو الحد من حرية 

  )١٦٧ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ١٥٣/٢٠٠٦الطعن (
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  المرافق العامة

علـة  . اً غيـر مألوفـة واسـتثنائية      تضمنه شـروط  . خضوعه لنظام خاص  . ماهيته. العقد اإلداري  -١٦٨٧
  .تأمين المرافق العامة. ذلك

حق اإلدارة من توقيـع الجـزاءات الماليـة أثنـاء تنفيـذ العقـد عنـد إخـالل الطـرف اآلخـر                   -
لكـن ال يـسقط حقهـا فـي         . امتنـاع توقيـع الجـزاء     . استنفاد العقد أغراضـه   . جائز. بالتزاماته

 .أثناء التنفيذالمطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقتها 

  )٧٠٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٥/١٢/١٩٨٨جلسة  تجاري ١٩٣/١٩٨٨ نالطع(

مـا  . الرابطـة العقديـة فيـه     . كيفيـة انعقـاده   . العقد اإلداري الذي يبرم بطريق المناقصة العامة       -١٦٨٨
  .علة ذلك. خروج المباحثات والمفاوضات التمهيدية عن تلك الرابطة. الذي يحددها

اختالفه عـن نـسق تنفيـذها فـي العقـود           . تنفيذها. زامات التعاقدية في عقود القانون الخاص     االلت -
أن العقود اإلدارية تـستهدف أساسـاً المـصلحة العامـة وتتـضمن جـزاءات               . علة ذلك . اإلدارية

 .مالية تتالءم وطبيعتها لتحقيق احتياجات المرافق العامة

ناع عـن تنفيـذ االلتزامـات الناشـئة عـن العقـد             التحدي بنظرية الظروف الطارئة كمبرر لالمت      -
  .غير جائز ما دام ممكناً وطالما لم يتحول إلى قوة قاهرة. اإلداري

  )٧٠٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٨/١/١٩٩٠جلسة  تجاري ٢٣٥/١٩٨٩ نالطع(

. اً أو نـدب  معينـة تعيينـاً  وظيفـة ادعاء الموظف بحق مكتسب في العمل في مكان بعينـه أو فـي           -١٦٨٩
 تعادلهـا بهـدف المـصلحة    ألخـرى  فـي نقلـه مـن وظيفـة      اإلدارةسلطة  : علة ذلك . ال يجوز 

 أو انحرفـت بـسلطتها وتجـاوزت        عقابـه  هدفت مـن ذلـك إلـى         اإلدارةالعامة ما لم يتبين أن      
  .إدارتهسلطة تنظيم المرفق وحسن 

  .قرارا تأديبيا ومن شأنه النيل من مزايا الموظف يعد بالضرورة اإلدارةليس كل ما تصدره  -
ال يكفـي للقـول بوجـود عيـب إسـاءة           . معاصرة قرار نقل الموظف لقرار مجازاته أو تعاقبهما        -

  .استعمال السلطة أو االنحراف بها
  )٨٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١/٤/١٩٨٧جلسة تجاري  ١٩٥/١٩٨٦الطعن (

  .ئيةتمتعه بالحماية القضا. مبدأ المساواة أمام المرافق العامة -١٦٩٠
عقـود إداريـة وتعتبـر مـن وسـائل اإلدارة فـي تـسييرها         . عقود استخدام الموظفين العموميين    -

  .للمرافق العامة
  )٣٦٥ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٣/١٢/٢٠٠١جلسة إداري  ٣٦٧/٢٠٠١الطعن (
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ـ        أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنويـاً      . شرطه. اعتبار العقد إدارياً   -١٦٩١ لطة  عامـاً يتعاقـد بوصـفه س
عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفـق عـام وأن يتـسم بانتهـاج أسـلوب القـانون العـام فيمـا                      

  .يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة لروابط القانون الخاص
  )٥٩٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٦/٥/٢٠٠٢جلسة تجاري  ٥٨١/٢٠٠١الطعن (

 عـن النظـام الـذي تخـضع لـه العقـود             خضوعها لنظام قانوني خاص يختلف    . العقود اإلدارية  -١٦٩٢
ما يمثله كل طرف من طرفي العقـد اإلداري مـن مـصالح غيـر متعادلـة إذ                  . علة ذلك . المدنية

 :مـؤدى ذلـك   . تنشد اإلدارة تحقيق المصلحة العامة بينما ينشد المتعاقد معهـا صـالحه الخـاص             
    معنويـة الخاصـة    من عقودهـا اإلداريـة مـع األفـراد أو األشـخاص ال            حق اإلدارة في أن تض

 تـأمين المرافـق العامـة       :حكمـة ذلـك   . جزاءات مالية غير مألوفة في عقود القـانون الخـاص         
وضمان حسن سيرها وكفالة احترام المتعاقد معهـا لـشروط العقـد وبـذل العنايـة والدقـة فـي                  

عـدم  . أثـره . أبـرم مـن أجـل القيـام بهـا          استنفاد العقد ألغراضه بانتهاء األعمال التي     . تنفيذه
جواز استخدام اإلدارة تلك السلطات االستثنائية أو توقيع جـزاءات ماليـة علـى المتعاقـد معهـا                  

  .بدعوى إخالله بالتزاماته أثناء تنفيذ العقد
  )٥٩٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٦/١/٢٠٠٤جلسة إداري  ٢٢٨/٢٠٠٣الطعن (

ـ      . شرطه. اعتبار العقد عقداً إدارياً    -١٦٩٣ صاً معنويـاً عامـاً يتعاقـد بوصـفة       أن يكون أحد طرفيـه شخ
سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقـصد تـسييره أو تنظيمـه وأن يتـسم بانتهـاج                    

  . أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية
أو  إداريـة    اًإعطاء العقود التي تبرمها جهة اإلدارة وصفها القـانوني الـصحيح باعتبارهـا عقـود               -

   .مناطه. مدنية
  )٥٩٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢/٣/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٧٦٩/٢٠٠٢، ٧٦٨ن ناالطع(

 ينطـوى   القـصد الـذي   . معيارهـا . التفرقـة بينهمـا   . خطأ الموظف الشخصي والخطأ المرفقـي      -١٦٩٤
 اعتبـار الخطـأ شخـصياً إذا كـان خطـأً          .  واجبات وظيفتـه   عليه تصرف الموظف وهو يؤدي    

العمـل الـذي    . صد به الموظف النكاية أو اإلضـرار بـالغير أو تغيـا منفعتـه الذاتيـة               جسيماً ق 
يقصد به الموظف تحقيق مصلحة عامـة أو تحقيـق أحـد األهـداف المنـوط بـاإلدارة تحقيقهـا             

اعتبـاره خطـأ   . اندماج الخطأ في هذه الحالة فـي أعمـال الوظيفـة   . وتدخل في وظيفتها اإلدارية   
التفرقة بينهما يستخلـصها القاضـي مـن ظـروف كـل            . ارة دون الموظف  مرفقياً تسأل عنه اإلد   

  .حالة على حدة مستهدياً بهذه المعايير
  )٥٩٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٦/٤/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٨٠١/٢٠٠٤الطعن (
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هـدفها سـير    . الجزاءات التي تملك اإلدارة توقيعها على المتعاقد إذا مـا خـالف شـروط العقـد                -١٦٩٥
. ال يشترط لتوقيعها إثبـات وقـوع ضـرر أصـاب المرفـق العـام              . مؤدى ذلك . فق العامة المرا

  .ليس للمحكمة سلطة في تقدير تلك الجزاءات. علة ذلك
  )٥٩٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٢٦/١١/٢٠٠٥جلسة إداري  ٤٨٧/٢٠٠٣الطعن (

ضـرار بـالمرافق    إل ا فـي  حالـة الحـوادث المتـسببة        إثبـات  الحالـة ب   إثبـات اختصاص لجان    -١٦٩٦
موارد الثروة العامة وتقدير التعـويض المـستحق عـن األضـرار الناجمـة عنهـا                والممتلكات و 
مـدارج   فـي  تـصديق سـلطة أعلـى        إلـى أن التعـويض ال يحتـاج       : مؤدى ذلك . تقديراً نهائياً 

أن مـا يـصدر عـن       : علـة ذلـك   .  الطعن القضائي  ال تعني النهائية عدم جواز      . التدرج اإلداري 
 الحكـم المطعـون     التـزام . ة الخاضعة لرقابـة القـضاء     داريللجان هو من قبيل القرارات اإل     هذه ا 

  .غير صحيح.  هذا الشأنفيالنعي عليه . فيه هذا النظر
  )١٦١ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ١٣٦/٢٠٠٦ نالطع(

التعيين في الوظائف العامة من األمور التي تترخص فيها الجهة اإلداريـة بمـا لهـا مـن سـلطة                     -١٦٩٧
تقديرية باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق بغير معقب مـا دام قـد خـال تـصرفها مـن                    

مثال في شأن قرار عدم تعيـين المطعـون ضـدها فـي وظيفـة باحـث                 . إساءة استعمال السلطة  
العامة للتحقيقات، غيـر مخـالف للقـانون أو مـشوب بعيـب إسـاءة اسـتعمال                 قانوني باإلدارة   

  .السلطة
  )٢٧١ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٣٠/١٢/٢٠٠٧جلسة  إداري ١٠٦/٢٠٠٦ نالطع(

تمتعه بشخـصية اعتباريـة مـستقلة ولـه أهليـة التـصرف فـي               . وراق المالية سوق الكويت لأل   -١٦٩٨
  .أمواله

 .اختصاصاته وأهدافه. وراق الماليسوق الكويت لأل -

 .مظاهره. إشراف الحكومة على السوق -

النظـر فيمـا ينـسب للمتعـاملين والوسـطاء أو الـشركات             . اختـصاصها . لجنة التأديب بالسوق   -
المتعامل في أوراقها بالسوق من مخالفات ألحكام المرسـوم األميـري الـصادر بتنظـيم الـسوق                 

حقهـا فـي توقيـع      .  بحـسن سـير العمـل فيـه        أو اللوائح والقرارات المنظمة له أو التي تمـس        
 .الجزاءات التأديبية

جـواز الطعـن    . قـرارات إداريـة   . القرارات الصادرة عن لجنة سوق الكويت لـألوراق الماليـة          -
 .فيها أمام الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية

عناصر المؤسسة العامة ومقوماتهـا مـن تـولي إدارة مرفـق عـام اقتـصادي لـه شخـصيته                     -
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  .توافرها في سوق الكويت لألوراق المالية. ارية العامةاالعتب
  )٩٤ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٣١/٢٠٠٧الطعن (

خروجها عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة متـى           . القرارات الصادرة بندب الموظفين المدنيين     -١٦٩٩
إلـى إحـداث األثـر القـانوني المقـصود          كانت تلك القرارات قد اتجهت بها إرادة الجهة اإلدارية          

من الندب ودون أن تتخذ من إصدارها قرار النـدب سـتاراً يخفـي قـراراً آخـر ممـا تخـتص                     
  .الدائرة اإلدارية بطلب إلغائه

العبرة في الوقوف على مدى اختصاص الدائرة اإلدارية هي بـالنظر علـى حقيقـة القـرار محـل          -
 عنـه التكييـف الـصحيح لـه دون الوقـوف عنـد              النزاع وأركانه على ضوء ما عسى أن يسفر       

 .الحد الذي خلعته جهة اإلدارة التي أصدرته من تسميات عليه

تحديد المشرع حداً أقصى لمدة الندب للموظف بسنة قابلة للتجديد حتـى أربـع سـنوات هـو ممـا                 -
عـدم جـواز    . يتفق وطبيعة الندب والغاية منه حرصاً علـى سـريان العمـل بـالمرافق العامـة               

تجديد لمدد أخرى إال بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية سـواء كـان النـدب فـي ذات الجهـة أو                     ال
يعيبـه بالقـصور ومخالفـة القـانون        . مخالفة الحكم المطعون فيـه النظـر المتقـدم        . جهة أخرى 

  .والخطأ في تطبيقه
  )٢٥٧ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٧/٣/٢٠٠٩جلسة  إداري ٢٤٥/٢٠٠٧ نالطع(

األصـل فيـه اقتـصار اختـصاص المحكمـة علـى بحـث مـشروعية القـرار                  . اء اإللغاء قض -١٧٠٠
ال تملـك فـي هـذه الحالـة اسـتبداله      . وإذا ثبت عدم مشروعيته حكمـت بإلغائـه   . المطعون فيه 

  .علة ذلك. بقرار آخر يحقق نفس هدفه ويتالفى ما أدى إلى عدم مشروعيته
بـة مـشروعية قـرار الجـزاء ممـا يـستنهض            اختالل التناسب بين المخالفة والجزاء عنـد رقا        -

: أثـره . قضاء المحكمة بإلغـاء القـرار لعـدم قيامـه علـى كامـل سـببه               . والية قضاء اإللغاء  
 .استرداد الجهة اإلدارية سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء المناسب

ضـمان انتظـام المرافـق      : هـدفها . األوضاع التي نظمها المشرع في مجـال تأديـب العـاملين           -
لعامة دون مغاالة في القسوة على الموظف بما يخـرج الجـزاء مـن نطـاق المـشروعية إلـى                    ا

  .عدم المشروعية
  )٢٧١ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/١٢/٢٠٠٩جلسة  إداري ٣٠٩/٢٠٠٧ نالطع(

وجوب محافظة الموظف على كرامة الوظيفة وسلوكه فـي تـصرفاته مـسلكاً يتفـق واالحتـرام                  -١٧٠١
  .الواجب لها

لمخالفات التأديبية تترك للـسلطة المختـصة مجـاالً واسـعاً لتوقيـع الجـزاء اإلداري واختيـار                  ا -
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صـدور حكـم جنـائي      . العقوبة المناسبة للفعل وفقاً لما يقتضيه حسن سير العمل بـالمرافق العـام            
  .ال يقيد ممارستها لهذه السلطة. في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة

  )١٤٠ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٩/٢/٢٠١٠ة جلس إداري ٤٢٣/٢٠٠٧ نالطع(

هـو ترديـد للقاعـدة      .  الناشـئة عنـه    تتضمين العقد اإلداري جزاء الفسخ عن اإلخالل بااللتزاما        -١٧٠٢
. العامة في الفسخ التي بموجبها يقع هذا اإلجراء لعـدم تنفيـذ أحـد الطـرفين اللتزامـه العقـدي                   

 كفايتهـا وتحديـد الطـرف المقـصر فـي العقـد أو              تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم      
  .علة ذلك. لمحكمة الموضوع. نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد اللتزامه

الخطأ العقدي يعني إخالل المتعاقد مع الجهة اإلدارية بالتزاماتـه التـي ترتبهـا عليـه نـصوص                   -
ارهـا قوامـة علـى المرفـق        أنهـا قـدرت باعتب    : مفـاده . تحديد اإلدارة موعداً لتنفيذ العقد    . العقد

  .العام أن يتم التنفيذ في هذا الموعد وبحسن نية بين طرفيه
  )٨٠ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١١/٥/٢٠١١جلسة  إداري ٣٢٦/٢٠٠٧ نالطع(

مكفـول للموظـف حرصـاً علـى المـصلحة          . حق الشكوى واإلبالغ عن المخالفـات التأديبيـة        -١٧٠٣
 على يقـين بـصحة مـا يبلـغ عنـه فـي شـكواه وال يلقـي             أن يكون المبلغ  . شرط ذلك . العامة

  .باالتهامات في أقوال مرسلة ال دليل على صحتها
حـق  . التحقيق في الشكوى عن طريق سؤال المشكو في حقـه والتقـصي الموضـوعي المحايـد                -

. عدم إلزام القانون لها بإتباع إجـراءات محـددة أو شـكالً معينـاً فـي التحقيـق                 . للجهة اإلدارية 
  .أن تتوافر فيه المقومات األساسية للتحقيق اإلداري. لكشرط ذ

انتهاء الجهة اإلدارية إلى عدم صحة الوقـائع الـواردة بالـشكوى والتوصـية بحفظهـا بعـد أن                    -
حـق لهـا فـي تحريـك إجـراءات          . باشرت اإلجراءات الواجب إتباعها قانوناً للتحقق من صحتها       

  .امة على حسن سير المرفق العامالمساءلة التأديبية للموظفين باعتبارها القو
  )١٦٣ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٨/٦/٢٠١١جلسة  إداري ٤٢٣/٢٠١٠ نالطع(
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  أوراق مالية

  

بطـالن  . أثـره . يتعلـق بالنظـام العـام     . لـشركات تنظيم تـداول األوراق الماليـة الخاصـة با         -١٧٠٤
  .التصرفات المخالفة لذلك التنظيم بطالناً مطلقاً

ـ اعتبـار تنف  . مفاد ذلـك  .  ال ينتج أثراً من وقت إبرامه      .العقد الباطل  - ذه كـأن لـم يكـن وإعـادة         ي
 .ا عند العقـد واسـترداد كـل منهمـا مـا دفـع بغيـر حـق                 عليه الحالة التي كانا     إلىالمتعاقدين  

  . مثال لبطالن عقد بيع أسهم. مدني١٨٤م
  )٣٣ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٦/٤/٢٠٠٨جلسة   تجاري٧٧٣/٢٠٠٦الطعن (

القرار الصادر من لجنة سوق الكويت لألوراق الماليـة باسـتبعاد أسـهم الـشركة مـن النـصاب               -١٧٠٥
 القـرارات التـي تتخـذها لـدورتين         علـى الالزم النعقاد الجمعيـة العامـة ومـن التـصويت           

اختـصاص الـدائرة اإلداريـة نوعيـاً        . تتوافر له مقومات القـرار اإلداري النهـائي       . انتخابيتين
  .ئهبنظر طلب إلغا

  )٨٤ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٨٨/٢٠٠٧، ٢٧٢الطعنان (

.  كان أو شركة في شركة مساهمة مدرجـة فـي سـوق الكويـت لـألوراق الماليـة                  اًساهم فرد الم -١٧٠٦
التزامه بإخطار إدارة السوق ومجلس إدارة الشركة بكتـاب مـسجل بعلـم الوصـول عـن كـل                   

اشرة تكـون لـه فـي أسـهم الـشركة متـى كانـت مـساهمته فـي                   مصلحة مباشرة أو غير مب    
فصاح تلـك الـشركات عـن أسـماء المـساهمين فيهـا الـذين               إوجوب  . أو أكثر % ٥رأسمالها  

ـ توفرت لديهم هذه النسبة من المساهمة في رأس المـال وبكـل تغييـر يطـرأ                   ٢ق  ) ١(م. اعليه
  . ١٩٩٩لسنة 

مـن رأس مـال أي جهـة أو         % ٢٠تـى بلغـت     وجوب إخطار المساهم عن المصلحة القائمة له م        -
  . ١٩٩٩ لسنة ٢د ق/٢م. شخص اعتباري آخر متى كان أيهما يمتلك أسهماً في الشركة

متـروك لـسوق    . كيفيته وتحديد المواعيد والوسـائل التـي يجـري بهـا          .  عن المصالح  اإلفصاح -
ـ             . الكويت لألوراق المالية   . ن إخطـارات  التزام إدارة السوق بإنشاء سـجل يتـضمن مـا تتلقـاه م

.  لألوضـاع والـشروط التـي تحـددها الـسوق          وفقاً هذا السجل    علىحق ذوي الشأن في االطالع      
  . من القانون المذكور٣م

اسـتبعاد  . ١٩٩٩ لـسنة    ٢ ألحكـام القـانون رقـم        وفقـاً  عن المـصالح     باإلفصاحعدم االلتزام    -
للـشركة ومـن    سهم محل المخالفة مـن النـصاب الـالزم لـصحة انعقـاد الجمعيـة العامـة                  األ



  اإلداري

- ٤٩٠ -  

 علـى جـزاء وجـوبي يتعـين توقيعـه         .  القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين     علىالتصويت  
حرمانه أو من ينوب عنـه مـن الترشـيح لعـضوية مجلـس إدارة الـشركة لـدورتين                   . المخالف

  .جزاء جوازي ال يتصور توقيعه إال بالنسبة للمساهم. انتخابيتين
قرار محل الطعـن ال تمتلـك أسـهماً فـي الـشركة المـساهمة               ثبوت أن الشركة الصادر ضدها ال      -

 لـسنة   ٢عـدم خـضوعها ألحكـام القـانون         . مـؤداه . المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية     
 علـى  إلغاء القـرار الـصادر ضـدها باسـتبعاد األسـهم             إلىانتهاء الحكم المطعون فيه     . ١٩٩٩

  .ال يعيبه. ر محل غيعلىأنها مملوكة لها في الشركة المدرجة لوروده 
 لـسنة   ٢ مـن القـانون رقـم        ٢،  ١ عن المصلحة في مفهوم المـادتين        باإلفصاحالشخص الملزم    -

أو % ٥المساهم في شركة مدرجـة فـي الـسوق وتـصل مـساهمته فيهـا                . المقصود به . ١٩٩٩
مـن هـذا القـانون      ) ٢(مـن المـادة     ) د(المصلحة المقصودة في البند     . مؤداه. أكثر من رأسمالها  

  .صلحة المساهمهي م
  )٨٤ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٨٨/٢٠٠٧، ٢٧٢الطعنان (

 في شأن دعم العمالـة الوطنيـة وتـشجيعها للعمـل فـي              ٢٠٠٠ لسنة   ١٩ ق   ١٢في المادة   النص   -١٧٠٧
مـن صـافي األربـاح الـسنوية علـى الـشركات            % ٢,٥بفرض ضريبة   الجهات غير الحكومية    

عـدم خـضوع الـشركة للـضريبة        : مفـاده . ة في سوق الكويت لألوراق المالية     الكويتية المدرج 
إدراجهـا بـسوق الكويـت      ب مركز القانوني الـذي تطلبـه الـنص       إال من تاريخ اكتمال عناصر ال     

التـزام الحكـم    . ال يصح مطالبتها بهـذه الـضريبة قبـل تحقـق هـذا الـشرط              . لألوراق المالية 
  .على غير أساس. النعي عليه. انونصحيح في الق. المطعون فيه هذا النظر

  )١٤٣ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٣/٢٠١١جلسة  اريإد ١٨٢/٢٠٠٨الطعن (
  .أسهم، إفصاح، سوق الكويت لألوراق المالية: وراجع



  اإلداري

- ٤٩١ -  

  الجـات

  

 لـسنة   ٨١بالقـانون رقـم     ) الجـات (انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجـارة العالميـة            -١٧٠٨
. مـؤداه . ١٩٩٨ لـسنة  ٢فاقية المنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة بالقـانون رقـم      وإلى ات  ١٩٩٥

أن أحكام االتفاقيتين تجرى مجرى التشريعات التـي يلـزم القاضـي بإعمـال القواعـد الـواردة                  
  .بها على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسرى فيه دون غيرها من النصوص القانونية

مة التجارية المسجلة وفقـاً التفاقيـة إنـشاء المنظمـة العالميـة للملكيـة               إضفاء حماية دولية للعال    -
انـضمام كـل مـن الـدولتين        . شـرطه . ١٩٩٨ لـسنة    ٢الفكرية المنضمة إليها الكويت بالقانون      

األولى المسجلة فيها العالمـة والثانيـة المعتـرض فيهـا علـى التـسجيل لهـذه العالمـة لهـذه                     
لقـرار المطعـون فيـه بـرفض المعارضـة فـي التـسجيل دون               قضاء الحكم بإلغـاء ا    . االتفاقية

  .قصور يعيبه ويوجب تمييزه. التحقق من االنضمام المشار إليه
  )٥٤٧ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٣/٥/٢٠٠٦جلسة  إداري ٦٩١/٢٠٠٥الطعن (
  
  

  أسواق عامة

  

 وبموجـب تـراخيص   شغلها يكون مقابـل رسـم ال أجـرة   . األسواق العامة المخصصة للنفع العام  -١٧٠٩
ـ                   ول أجلهـا   مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لهـا إلغائهـا أو الرجـوع فيهـا قبـل حل

صطباغ هذه التراخيص بـصبغة العقـود اإلداريـة وتحكمهـا الـشروط             ا. لداعي المصلحة العامة  
لتـي  الواردة فيها والقواعد التي تنظم هذا النوع من االلتزام وكل ذلـك مـن األعمـال اإلداريـة ا                  

انعقــاد . يحكمهــا القــانون العــام وال تخــضع للقــانون الخــاص أو القيــود التــي يفرضــها
  .االختصاص بنظر أي نزاع بشأنها للدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية

  )٦١٩ القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٧/١٠/٢٠٠٣جلسة إداري  ٦٨٣/٢٠٠٢، ٦٧٨ن ناالطع(



  اإلداري

- ٤٩٢ -  

  إسكان

  

  .أثره. سكنيةإلغاء المشرع لنظام القسائم ال -١٧١٠
حق البلدية في مبادلة العقـارات المملوكـة للدولـة مـن مـشاريع القطـع التنظيميـة والمنـاطق               -

 .السكنية والتجارية والصناعية بالعقارات المملوكة لألفراد

  )٤١٩ القسم الثاني المجلد األول ص١/٤/١٩٨٧جلسة تجاري  ١٩٥/١٩٨٦الطعن (

 وتعديالتـه   ١٩٦٧ر وزيـر اإلسـكان سـنة        حصول المواطن على قسيمة وقـرض وفقـاً لقـرا          -١٧١١
أن يكون مكونـاً أسـرة طبقـاً لمفهومهـا لـدى            . شرطه. ٢٠/١٩٧٧وقرار مجلس الوزراء رقم     

  .وزارة اإلسكان
  )٤١٩ القسم الثاني المجلد األول ص١٠/٤/١٩٨٩جلسة تجاري  ٣٢٢/١٩٨٨الطعن (

  .غايته. تنظيم المشرع أحكام الرعاية السكنية -١٧١٢
. ماهيتهـا . تي البد من توافرها فيمن يـستفيد مـن نظـام الرعايـة الـسكنية              الشروط والقواعد ال   -

أسبقية تسجيل الطلبات حسب نوع الرعايـة وأن يكـون المـستفيد رب أسـرة بـالمعني المحـدد                   
إسـقاط  . أثـره . فقـده لهـا   . في القانون وتظل له هذه الصفة منذ التسجيل وحتى تمام التخـصيص           

 لـسنة  ١٧٩القـرار الـوزاري   . تبـرة فـي أسـبقية التـسجيل    مدة فقد هذه الصفة من المـدة المع     
 بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة الرابعة مـن قـرار وزيـر الدولـة لـشئون اإلسـكان                    ٢٠٠٠

  . جاء تنظيماً وتحديداً للمبادئ السابقة١٩٩٣ لسنة ٥٦٤
  )١٣٧ القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/١١/٢٠٠١جلسة تجاري  ٧٦/٢٠٠١الطعن (

مستحق القسيمة بأن يشرع فـي البنـاء عليهـا خـالل سـنة مـن تـاريخ تـسلمه إياهـا                      التزام   -١٧١٣
لوزير اإلسكان إصـدار قـرار بتحديـد جـزاء اإلخـالل            . واالنتهاء من البناء خالل ثالث سنوات     

 . بهذا االلتزام ما لم يوجد عذر مقبول للتأخير

ـ             - . اقـع لمحكمـة الموضـوع     و. نواتالتحقق من قيام عذر عدم االنتهاء من البناء خالل ثـالث س
  .شرطه
  )٥٩١ القسم الخامس المجلد الثاني ص١٤/٢/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٩٦٢/٢٠٠٣الطعن (
  

  



  اإلداري

- ٤٩٣ -  

  بيوت حكومية

  

 من تـم تخـصيص سـكن حكـومي لـه بمعرفـة الجهـة                حق لكل البدل النقدي للسكن الحكومي      -١٧١٤
ـ            ي الت اإلدارية أن : شـرطه وان المـوظفين    ـ يعمل لديها وظل شاغالً له دون اعتـراض مـن دي

يظل شاغالً للمسكن حتى تاريخ تسليمه للجهة المختصة إعمـاالً لقـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة          
 ة وذلـك لمـدة سـت      ١٩٩١ لـسنة    ١٥يم ديوان الخدمـة المدنيـة رقـم         عم وت ١٩٩١ لسنة   ٤رقم  

 تقريـر بـدل سـكن عوضـاً عـن           في مثال الستخالص سائغ     .أشهر من تاريخ التعيين المذكور    
  .سكن حكومي خاص

  )١١٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٣٩/٢٠٠٦لطعن ا(

األطباء الكويتيون المتزوجون لهم الخيار بين الحـصول علـى سـكن حكـومي مؤثـث ومـزود                   -١٧١٥
حظر مـنح البـدل لـبعض الفئـات منهـا مـن             . بالكهرباء والماء وبين الحصول على بدل سكن      

  .مثال.  فقط سنتانمضى على حصوله على قسيمة وقرض أو قرض
  )١٥٦ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/١١/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ٣٥٠/٢٠٠٧الطعن (

  .بدالت، تخصيص: وراجع

  



  اإلداري

- ٤٩٤ -  

  التسكين

  

صـالحياته بالنـسبة لمـوظفي الـديوان هـي ذات صـالحيات الـوزير               . رئيس ديوان المحاسبة   -١٧١٦
تعلـق بتنظيمـه وإدارة     بالنسبة لموظفي وزارته وله سـلطة وزيـر الماليـة والـصناعة فيمـا ي              

 مثال بشأن قـرار رئـيس الـديوان برواتـب ومزايـا             .مؤدي ذلك . أعماله وكافة شئون التوظيف   
  .موظفي الديوان

  .قرار رئيس ديوان المحاسبة بشأن نظام التسكين بالديوان. المقصود به. التسكين -
  )٢٦٠ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٧/٥/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٩٥/٢٠٠٠الطعن (

وضع الموظـف فـي الوظيفـة التـي تتفـق مـع مؤهالتـه               : المقصود به . التسكين في الوظائف   -١٧١٧
وخبراته السابقة وفقاً للشروط والقواعد القانونيـة التـي تحكـم حالتـه أو التـي تـضعها الجهـة             

عدم تحقق المركز القـانوني لـشغل الوظيفـة التـي ينتقـل              . اإلدارية في نطاق سلطتها التقديرية    
احتـرام  : علـة ذلـك   . سكن عليها الموظف إال إذا كان مستوفياً شـروطها وضـوابطها          إليها أو ي  

  . ما تتطلبه هذه القاعدة. قاعدة المساواة في شغل الوظيفة
عدم التزام جهة اإلدارة باتخـاذ قـرار معـين قياسـاً علـى قـرار خـاطئ سـبق أن أصـدرته                        -

قـرار آخـر وأن مخالفـة       ال يسوغ االعتـداد بقـرار معيـب عنـد إصـدار             : علة ذلك . آلخرين
  .القانون ال تبرر التمادي لمنافاة ذلك لحسن سير اإلدارة ومبدأ المشروعية

لمحكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الـدعوى وتقـدير األدلـة المقدمـة إليهـا والموازنـة                   -
 .بينها وترجيح ما تطمئن إليه

  )١٦٧ ص١ ج٣٩س مجلة القضاء والقانون ٩/٣/٢٠١١جلسة  اريإد ٤٦٧/٢٠٠٩الطعن (
.موظف عام:  وراجع

  



  اإلداري

- ٤٩٥ -  

  انتخابات
   

اختصاصها بوضع الالئحـة الخاصـة بهـا متـضمنة اختـصاصات            . الجمعية التأسيسية لكل نقابة    -١٧١٨
الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارتها وشروط عـضويته واختـصاصه وهـي التـي تنتخـب                

  .مجلس اإلدارة باالقتراع السري
يـه الجمعيـات العموميـة مـن انتخابـات ألعـضاء مجـالس              المنازعات التي تثور حول ما تجر      -

ال ينال من ذلك الـنص فـي النظـام األساسـي للنقابـة              . اختصاص المحاكم بالفصل فيها   . اإلدارة
. علـة ذلـك   . على أن الجمعية العامة هي صاحبة السلطة العامـة فـي تـصريف أمـور النقابـة                

  .يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك
  )٣٤٨ القسم الخامس المجلد الثالث ص٢/١٢/٢٠٠٢جلسة اري  تج٦٣٦/٢٠٠١ نالطع(

حق الموظف الذي يتقدم بترشيح نفسه لخوض انتخابـات المجلـس البلـدي فـي إجـازة خاصـة                    -١٧١٩
ال يكـون لـإلدارة سـلطة تقديريـة فـي هـذا             . من الحقوق المقررة بقـوة القـانون      . لمدة شهر 

صة مبينـاً بـه مـدة اإلجـازة بـدايتها           يجب على الموظف التقدم بطلب إلى السلطة المخت       . الشأن
خطـأ اإلدارة فـي الموافقـة       . ونهايتها مرفقاً به المستندات المؤيدة للترشيح  لخوض االنتخابـات         

يوجـب التعـويض إذا   . مخالفة القرار للقـانون ويكـون غيـر مـشروع        : أثره. على تلك اإلجازة  
  .مثال. لحق الموظف ضرر من ذلك

  )١٧٤ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٨٩/٢٠٠٧الطعن (

  

  أحوال مدنية

ـ  الجهـة اإل   التـزام عـدم   .  الجنـسية  ثبات إل أصالًشهادات الميالد والبطاقات المدنية لم تعد        -١٧٢٠ ة داري
  . بإجابة طلب استخراجها عند عدم استيفاء شرائط قبولها

اسـتخراج جـوازات سـفر    القـضاء بـرفض طلـب    : أثره. ينعدم ثبوت الجنسية الكويتية للطاعنّ   -
  . وألبنائهماا لهممدنيةوشهادات ميالد وبطاقات 

  )١٢٢ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/١٠/٢٠٠٧جلسة  إداري ٧٠٢/٢٠٠٥، ٦٨٧الطعنان (

  



  اإلداري

- ٤٩٦ -  

  جوازات السفر

  

ال يجوز إال لمن تثبت له الجنـسية الكويتيـة وفـق أحكـام قـانون                . إصدار جوازات سفر كويتية    -١٧٢١
  . قت طلب الجوازالجنسية الساري و

القُصر المولودون من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملـة الكـويتيين لحـين بلـوغهم سـن                   -
مخالفـة الحكـم لـذلك      . ليس من حقهم صرف جوازات سفر وتصرف لهم تـذاكر مـرور           . الرشد

  .يعيبه ويوجب تمييزه. واعتبار االمتناع عن صرف جوازات لهم قرار إداري سلبي
  )٥٨٢ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٧/٥/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥٧١/٢٠٠١الطعن (

امتناع الجهة اإلدارية عن اتخاذ قرار كـان مـن الواجـب عليهـا اتخـاذه سـواء بـالرفض أو                      -١٧٢٢
  .جواز الطعن عليه باإللغاء بوصفه قراراً سلبياً. اإليجاب وفقاً للقوانين واللوائح

: مفـاده .  فـي شـأن جـوازات الـسفر        ١١/١٩٦٢قـم    من القانون ر   ١٩،  ١٧النص في المادتين     -
وجـوب إفـصاح جهـة اإلدارة عـن         . مؤدى ذلـك  . أن منح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية      

متى رأت رفض استخراج جواز الـسفر باألسـباب الخاصـة التـي دعـت               . إرادتها بقرار إيجابي  
  .إليه

 فـي أيـة مرحلـة مـن         ثبوت أن المطعون ضده كويتي الجنـسية وعـدم تمـسك جهـة اإلدارة              -
مراحل النزاع بتوافر مسوغ آخر من الصالح العام يبرر حرمانـه مـن استـصدار جـواز سـفر                   

التـزام جهـة اإلدارة بإصـداره دون        . وجوب حصوله عليـه قانونـاً     . وعدم إصدارها بذلك قرار   
 جـواز الطعـن عليـه باإللغـاء دون        . امتناعها يعـد قـراراً سـلبياً      . أدنى سلطة تقديرية في ذلك    

موافقة الحكم المطعون فيه للحكـم االبتـدائي فـي التعـرف علـى حقيقـة القـرار                  . التقيد بميعاد 
اإلداري وماهيته إلى اعتبار القرار المطلوب إلغاؤه قـرار سـلبي ممـا ال يتقيـد بميعـاد ورتـب                    

 .ال مخالفة فيه للقانون. على ذلك قضاءه بقبول الدعوى شكالً

  )٥٨٢ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٦/٩/٢٠٠٦جلسة  إداري ٩٨٢/٢٠٠٥الطعن (

ـ  الجهـة اإل   التـزام عـدم   .  الجنـسية  ثبات إل أصالًشهادات الميالد والبطاقات المدنية لم تعد        -١٧٢٣ ة داري
  . بإجابة طلب استخراجها عند عدم استيفاء شرائط قبولها

سـفر  القـضاء بـرفض طلـب اسـتخراج جـوازات      : أثره. ينعدم ثبوت الجنسية الكويتية للطاعنّ   -
  . وألبنائهماا لهممدنيةوشهادات ميالد وبطاقات 

  )١٢٢ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/١٠/٢٠٠٧جلسة  إداري ٧٠٢/٢٠٠٥، ٦٨٧الطعنان (



  اإلداري

- ٤٩٧ -  

الجنـسية لـصيقة بواقعـة المـيالد     .  يكون كويتيـاً كويتي الخارج ألب   فيكل من ولد بالكويت أو       -١٧٢٤
ـ دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة          متـى ثبـت علـى      .  إجـراء آخـر    أي أو   ةاإلداري

 الحـصول علـى     فـي حقـه   : أثر ذلـك  .  وثبوت نسبه منه   كويتيوجه قاطع نسبة المولود إلي أب       
 المختـصة منحـاً     اإلداريـة جواز سفر وذلك بخالف أحوال اكتساب الجنسية بقرار مـن الجهـة             

ها مـن    وتعد صـورة مـن صـور أعمـال الـسيادة لـصدور             والتي تتسم بطابع سياسي   أو منعاً   
خـروج هـذه الحالـة مـن اختـصاص الـدائرة            . الحكومة بصفتها سلطة حكـم ال سـلطة إدارة        

  .مثال.  بالمحكمة الكليةاإلدارية
  )٢٣٩ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١١/٢٠٠٧جلسة إداري  ٢١٩/٢٠٠٦الطعن (

 تكـون إال فـي    ممارسـتها ال   .العامة التي كفلهـا الدسـتور      من الحريات    .حرية األفراد في التنقل    -١٧٢٥
  .قانوناًالحدود والقواعد التنظيمية المقررة 

  .نطاقها.  التي تمس الحرياتاإلداريةرقابة القضاء اإلداري على القرارات  -
مـسوغ   لجهـة اإلدارة الحرمـان منـه دون          اليجـوز  . لصيق بالجنسية الكويتية   .منح جواز السفر   -

جـب أن يكـون قرارهـا الـصادر فـي        ي . في حالة تـوافره    .أو لسبب جدي يقتضيه الصالح العام     
  .ة التي دعت إليهذا الشأن منبئاً عن األسباب الخاصه

 إلي الطاعن تصم سـلوكه وتباعـد بينـه وبـين التحلـي بـالقيم وتقاليـد المجتمـع                    وقائعسناد  إ -
 يعـد سـبباً كافيـاً لحمـل قـرار           .الكويتي وتضعه موضع الريبة واإلساءة إلي البالد في الخـارج         

فـظ  ح ال ينال من ذلك إنكـار الطـاعن مـا نـسب إليـه و               . الصادر في هذا الشأن    اإلداريةالجهة  
 ليس بالزم أن يكون ما ارتكبه محالً لحكم بإدانتـه مـا دام أن مـا نـسب إليـه                     .التحقيق في شأنه  

  . مثال.من وقائع تفيد األوراق بوجود قرائن مادية عليها من شأنها اٍإلساءة إلي سمعة البالد
  )١٨٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٩/٢/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٩٦/٢٠٠٦الطعن (

ال يجـوز   . لـه هـذه الجنـسية     هو حق لكل من تثبت      ومنح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية        -١٧٢٦
إذا رأت جهـة    . يه الـصالح العـام     يقتـض  جـدي دارة حرمانه منه دون مسوغ أو سـبب         لجهة اإل 

 الصادر في هـذا الـشأن منبئـاً عـن األسـباب             يجب أن يكون قرارها   . هذا المسوغ دارة قيام   اإل
مثال بشأن سحب جواز سـفر قـام علـى سـبب صـحيح مبـرءاً مـن                  . الخاصة التي دعت إليه   

  .عيب مخالفة القانون
  )٣٠٧ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٣٧/٢٠٠٦الطعن (
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  جنسية

  

ـ          -١٧٢٧ اتهم علـى أرض الكويـت بعـد مـضي سـنة            إثبات واقعة وفاة األشخاص الذين لم يبلغ عن وف
اللجـوء إلـى لجنـة المواليـد والوفيـات والتـي تقـوم باتخـاذ                . إجراءاتـه . من تاريخ الوفـاة   

 فـي شـأن     ١٩٦٩ لـسنة    ٣٦ ق ١٥م. اإلجراءات التي حددها القانون للتحقق من صـحة الطلـب         
  .تنظيم المواليد والوفيات

أن المـشرع لـم يرتـب جـزاء         : علـة ذلـك   . هال أثر ل  . دم اشتمال البالغ على جنسية المتوفى     ع -
 .على مخالفة ذلك وأن دفاتر قيد المتوفين لم تعد إلثبات الجنسية

  )٥٧٢ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١٨/٣/٢٠٠٢جلسة  إداري ١٠٠/٢٠٠١الطعن (

استناد الحكم في قضائه بتصحيح البيان الخاص بجنـسية ابـن المطعـون ضـده بجعلهـا غيـر                    -١٧٢٨
طاقة مراجعة شئون المقيمين بصورة غيـر قانونيـة واإلبـالغ عـن واقعـة مـيالده         كويتي إلى ب  

عدم اللزوم المنطقي بين عدم انتماء المطعـون ضـده للجنـسية الكويتيـة              . بأن والده غير كويتي   
 .فساد في االستدالل وخطأ في تطبيق القانون. وبين أنه ليس إيراني الجنسية

  )٥٧٢ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١٨/٣/٢٠٠٢جلسة  مدني ٣٦٥/٢٠٠١الطعن (

  . حاالته. منح الجنسية الكويتية بمرسوم -١٧٢٩
ال يجوز إال لمن تثبت له الجنـسية الكويتيـة وفـق أحكـام قـانون                . إصدار جوازات سفر كويتية    -

  . الجنسية الساري وقت طلب الجواز
ين لحـين بلـوغهم سـن       القُصر المولودون من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملـة الكـويتي            -

مخالفـة الحكـم لـذلك      . ليس من حقهم صرف جوازات سفر وتصرف لهم تـذاكر مـرور           . الرشد
 . يعيبه ويوجب تمييزه. واعتبار االمتناع عن صرف جوازات لهم قرار إداري سلبي

  )٥٧٢ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٧/٥/٢٠٠٢جلسة  إداري ٥٧١/٢٠٠١الطعن (

 وجوب تبليغ مكتب الصحة المختص بهـم فـي موعـد أقـصاه خمـسة عـشر                  .المواليد بالكويت  -١٧٣٠
  . ماهيتها. مل عليها التبليغتالبيانات الواجب أن يش.  من يوم الوالدةيوماً

 هال يمنـع مـن قيـد مـيالد أوالد         . الوالد غير الكويتي الجنسية وال يتبـع جنـسية دولـة معينـة             -
ـ . والحصول على قيد أو مستخرج رسـمي منـه        أن الـشهادة ليـست معـدة إلثبـات      : ذلـك ةعل

  .الجنسية وإنما إلثبات واقعة الميالد
  )٥٧٢ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١٤/٢/٢٠٠٥جلسة  إداري ٩٠٧/٢٠٠٣الطعن (
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صرف رواتب الكويتيين ومن يحملـون جنـسية إحـدى دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن                    -١٧٣١
قـرار  . عتبـار مـدة خـدمتهم متـصلة       تاريخ الغزو حتى تاريخ مباشرة العمل بعـد التحريـر وا          

التمتـع بجنـسية هـذه الـدول فـي تـاريخ            . العبرة فيـه  . ١٩٩١ لسنة   ١٠مجلس الوزراء رقم    
 .الغزو دون قيود أو اشتراطات سواء تم الكشف عن الجنسية قبل الغزو أو بعده

  )٥٧٢ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٣/٥/٢٠٠٦جلسة  إداري ٩٣٧/٢٠٠٥الطعن (

امتنـاع  . حصرها المشرع وفقـاً آلجـال محـددة وإجـراءات معينـة           . عن في األحكام  طرق الط  -١٧٣٢
بحث أسباب العوار التي قد تلحـق باألحكـام إال عـن طريـق الطعـن فيهـا بطـرق الطعـن                      

علـة  . ال سبيل إلهدارها بدعوى بطالن أصلية أو الـدفع بـه مادامـت قـد اسـتغلقت                . المناسبة
مجـرد مخالفتـه نـص قـانوني أو مـا           . أركانه األساسـية  تجرد الحكم من أحد     : االستثناء. ذلك

  .ال يرتب انعدامه. استقرت عليه محكمة التمييز
قابليتهـا للطعـن بـالتمييز      . جواز الطعن بااللتماس في األحكام الصادرة من محاكم ثـاني درجـة            -

هـة  امتنـاع الخـصم فـي المواج      . ال يمنع من الطعن فيها بااللتمـاس      . أو الطعن عليها فعالً بذلك    
مـادام قـد    . معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعـد صـيرورته حجـة عليـه                

مثـال السـتخالص سـائغ وغيـر مخـالف          . التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلـك         
للقانون بشأن إعمال حجية األمر المقضي بموجب حكم التماس إعـادة النظـر محـل الطعـن فـي            

  .مسألة الجنسية
  )٥٧٢ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٦/٩/٢٠٠٦جلسة  إداري ٩٨٢/٢٠٠٥الطعن (

امتناع الجهة اإلدارية عن اتخاذ قرار كـان مـن الواجـب عليهـا اتخـاذه سـواء بـالرفض أو                      -١٧٣٣
  .جواز الطعن عليه باإللغاء بوصفه قراراً سلبياً. اإليجاب وفقاً للقوانين واللوائح

: مفـاده .  فـي شـأن جـوازات الـسفر        ١١/١٩٦٢ن القانون رقـم      م ١٩،  ١٧النص في المادتين     -
وجـوب إفـصاح جهـة اإلدارة عـن         . مؤدى ذلـك  . أن منح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية      

متى رأت رفض استخراج جواز الـسفر باألسـباب الخاصـة التـي دعـت               . إرادتها بقرار إيجابي  
  .إليه

جهـة اإلدارة فـي أيـة مرحلـة مـن           ثبوت أن المطعون ضده كويتي الجنـسية وعـدم تمـسك             -
مراحل النزاع بتوافر مسوغ آخر من الصالح العام يبرر حرمانـه مـن استـصدار جـواز سـفر                   

التـزام جهـة اإلدارة بإصـداره دون        . وجوب حصوله عليـه قانونـاً     . وعدم إصدارها بذلك قرار   
اإللغـاء دون   جـواز الطعـن عليـه ب      . امتناعها يعـد قـراراً سـلبياً      . أدنى سلطة تقديرية في ذلك    

موافقة الحكم المطعون فيه للحكـم االبتـدائي فـي التعـرف علـى حقيقـة القـرار                  . التقيد بميعاد 
اإلداري وماهيته إلى اعتبار القرار المطلوب إلغاؤه قـرار سـلبي ممـا ال يتقيـد بميعـاد ورتـب                    
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  .ال مخالفة فيه للقانون. على ذلك قضاءه بقبول الدعوى شكالً
  )٥٧٢ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص٢٦/٩/٢٠٠٦جلسة ي  إدار٩٨٢/٢٠٠٥الطعن (

 مـن   ٢،  ١/١حـددهم المـشرع وفقـاً للمـادتين         . الكويتيون الذين أسـسوا الـوطن ألول مـرة         -١٧٣٤
  .المعدل  بشأن الجنسية١٩٥٩ لسنة ١٥القانون رقم 

ولـو لـم    . تستحق لكل من ولد ألب كويتي متى ثبت ذلـك علـى وجـه قـاطع               . الجنسية الكويتية  -
التزام الحكم المطعـون فيـه هـذا النظـر وترتيبـه علـى          . شف حقيقة ذلك إال بعد هذا التاريخ      تكت

 بـشأن التأمينـات     ١٩٧٦ لـسنة    ٦١ذلك آثاره بـشأن معاملـة الطـاعن طبقـاً للقـانون رقـم               
  .على غير أساس. النعي عليه في هذا الشأن. ال مخالفة فيه للقانون. االجتماعية

  )٤٠ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٦/١/٢٠٠٧ جلسة إداري ٣٩٨/٢٠٠٤الطعن (

ضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية ال يكـون إال إلـى مـدد االشـتراك                    -١٧٣٥
في تأمين الباب الثالث مـن قـانون التأمينـات االجتماعيـة أو إلـى المـدد الخاضـعة ألحكـام                     

ـ        في .٦٩/١٩٨٠القانون رقم    مـن هـذه المـدد      . ند للعـسكريي   شأن معاشـات ومكافـآت التقاع
ـ   .  قضيت في الجهات الحكوميةيالجائز ضمها تلك الت     قـضيت بعقـد أو   يشمول ذلـك المـدد الت

أن يكـون الـضم لمـدد فعليـة تـم           . راتب مقطوع أو وظيفة مؤقتة أو عمل مؤقت شـرط ذلـك           
مثال لرفض طلـب ضـم مـدة خدمـة          . سداد اشتراكاتها وأن يكون من شأن الضم زيادة المعاش        

  .سابقة غير مخالف للقانون
  )٥٣ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٣/١/٢٠٠٧جلسة إداري  ٥١٢/٢٠٠٥الطعن (

 .حصول الموظف غير الكويتي المعين بعقد من العقود المعمـول بهـا علـى الجنـسية الكويتيـة                  -١٧٣٦
  فئة كويتي وتعديل وضعه الوظيفي إمـا بالنقـل بـذات الدرجـة الوظيفيـة التـي                 إلى نقله   :أثره

 الدرجة الوظيفية المـستحقة لـه وفقـاً لقواعـد التعيـين فـي الكـادر                 إلىكان عليها في العقد أو      
مـؤدي  . المنقول إليه أيهما أفضل وذلك اعتباراً من تـاريخ حـصوله علـى الجنـسية الكويتيـة                

  .ذلك
  )١٥٦ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٥/٥/٢٠٠٧جلسة إداري  ٦١/٢٠٠٦الطعن (

ـ  الجهـة اإل   التـزام عـدم   .  الجنـسية  ثبات إل أصالًوالبطاقات المدنية لم تعد     شهادات الميالد    -١٧٣٧ ة داري
  . بإجابة طلب استخراجها عند عدم استيفاء شرائط قبولها

القـضاء بـرفض طلـب اسـتخراج جـوازات سـفر       : أثره. ينعدم ثبوت الجنسية الكويتية للطاعنّ   -
  . وألبنائهماا لهممدنيةوشهادات ميالد وبطاقات 

  )١٢٢ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/١٠/٢٠٠٧جلسة  إداري ٧٠٢/٢٠٠٥، ٦٨٧ الطعنان(
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 دون حاجـة إلـى قـرار        كـويتي  تستحق لكل مـن ولـد ألب         التيالجنسية بالدم اللصيقة بالميالد      -١٧٣٨
  . شرطها.  إجراء آخرأية أو داريبذلك من الجهة اإل

 للـدائرة  النـوعي االختـصاص  خروج القرارات الصادرة بشأن منح الجنسية وما يتعلق بهـا مـن           -
 الحكـم المطعـون     التـزام . علة ذلـك  . ة بالمحكمة الكلية وانحسار والية القضاء كافة عنها       دارياإل

  .غير صحيح.  هذا الشأنفي عليه النعي. فيه هذا النظر
  )١٢٢ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/١٠/٢٠٠٧جلسة  إداري ٧٠٢/٢٠٠٥، ٦٨٧الطعنان (

الجنـسية لـصيقة بواقعـة المـيالد     .  يكون كويتيـاً كويتي الخارج ألب   فيت أو   كل من ولد بالكوي    -١٧٣٩
متـى ثبـت علـى      .  إجـراء آخـر    أي أو   اإلداريـة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة         

 الحـصول علـى     فـي حقـه   : أثر ذلـك  .  وثبوت نسبه منه   كويتيوجه قاطع نسبة المولود إلي أب       
 المختـصة منحـاً     اإلداريـة جنسية بقرار مـن الجهـة       جواز سفر وذلك بخالف أحوال اكتساب ال      

 وتعد صـورة مـن صـور أعمـال الـسيادة لـصدورها مـن                والتي تتسم بطابع سياسي   أو منعاً   
خـروج هـذه الحالـة مـن اختـصاص الـدائرة            . الحكومة بصفتها سلطة حكـم ال سـلطة إدارة        

  .مثال.  بالمحكمة الكليةاإلدارية
  )٢٣٩ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١١/٢٠٠٧جلسة إداري  ٢١٩/٢٠٠٦الطعن (

مـسوغ   لجهـة اإلدارة الحرمـان منـه دون          اليجـوز  . لصيق بالجنسية الكويتية   .منح جواز السفر   -١٧٤٠
 يجـب أن يكـون قرارهـا الـصادر فـي            . في حالة توافره   .أو لسبب جدي يقتضيه الصالح العام     

  .ة التي دعت إليهذا الشأن منبئاً عن األسباب الخاصه
 إلي الطاعن تصم سـلوكه وتباعـد بينـه وبـين التحلـي بـالقيم وتقاليـد المجتمـع                    ائعوقسناد  إ -

 يعـد سـبباً كافيـاً لحمـل قـرار           .الكويتي وتضعه موضع الريبة واإلساءة إلي البالد في الخـارج         
فـظ  ح ال ينال من ذلك إنكـار الطـاعن مـا نـسب إليـه و               . الصادر في هذا الشأن    اإلداريةالجهة  

س بالزم أن يكون ما ارتكبه محالً لحكم بإدانتـه مـا دام أن مـا نـسب إليـه                     لي .التحقيق في شأنه  
  . مثال.من وقائع تفيد األوراق بوجود قرائن مادية عليها من شأنها اٍإلساءة إلي سمعة البالد

  )١٨٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٩/٢/٢٠٠٨جلسة  إداري ١٩٦/٢٠٠٦الطعن (

ال يجـوز   . لـه هـذه الجنـسية     هو حق لكل من تثبت      وكويتية  منح جواز السفر لصيق بالجنسية ال      -١٧٤١
إذا رأت جهـة    . يه الـصالح العـام     يقتـض  جـدي دارة حرمانه منه دون مسوغ أو سـبب         لجهة اإل 

يجب أن يكون قرارها الصادر في هـذا الـشأن منبئـاً عـن األسـباب                . هذا المسوغ دارة قيام   اإل
م علـى سـبب صـحيح مبـرءاً مـن           مثال بشأن سحب جواز سـفر قـا       . الخاصة التي دعت إليه   

  .عيب مخالفة القانون
  )٣٠٧ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٣٧/٢٠٠٦الطعن (
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يـنهض التزامـاً علـى الجهـة التـي تقـرر            . الحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقه قانونـاً         -١٧٤٢
  . عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون

كويتية سبباً قائماً بذاته لـسقوط المعـاش بقطـع النظـر عـن أسـباب فقـد                  اعتبار فقد الجنسية ال    -
مخالفـة هـذا    . ١٩٧٦ لـسنة    ٦١ من قـانون التأمينـات االجتماعيـة رقـم           ١٠٤المادة  . الجنسية

  .مثال. يعيب الحكم ويوجب تمييزه. النظر
  )٢٥٢ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٣/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٧٨/٢٠٠٧الطعن (

  

  ـمأسهـ

  

القرار الصادر من لجنة سوق الكويت لألوراق الماليـة باسـتبعاد أسـهم الـشركة مـن النـصاب               -١٧٤٣
 القـرارات التـي تتخـذها لـدورتين         علـى الالزم النعقاد الجمعيـة العامـة ومـن التـصويت           

اختـصاص الـدائرة اإلداريـة نوعيـاً        . تتوافر له مقومات القـرار اإلداري النهـائي       . انتخابيتين
  .ئهبنظر طلب إلغا

  )٨٤ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٨٨/٢٠٠٧، ٢٧٢الطعنان (

.  كان أو شركة في شركة مساهمة مدرجـة فـي سـوق الكويـت لـألوراق الماليـة                  اًساهم فرد الم -١٧٤٤
التزامه بإخطار إدارة السوق ومجلس إدارة الشركة بكتـاب مـسجل بعلـم الوصـول عـن كـل                   

اشرة تكـون لـه فـي أسـهم الـشركة متـى كانـت مـساهمته فـي                   مصلحة مباشرة أو غير مب    
فصاح تلـك الـشركات عـن أسـماء المـساهمين فيهـا الـذين               إوجوب  . أو أكثر % ٥رأسمالها  

ـ توفرت لديهم هذه النسبة من المساهمة في رأس المـال وبكـل تغييـر يطـرأ                   ٢ق  ) ١(م. اعليه
  . ١٩٩٩لسنة 

مـن رأس مـال أي جهـة أو         % ٢٠تـى بلغـت     وجوب إخطار المساهم عن المصلحة القائمة له م        -
  . ١٩٩٩ لسنة ٢د ق/٢م. شخص اعتباري آخر متى كان أيهما يمتلك أسهماً في الشركة

متـروك لـسوق    . كيفيته وتحديد المواعيد والوسـائل التـي يجـري بهـا          .  عن المصالح  اإلفصاح -
ـ             . الكويت لألوراق المالية   . ن إخطـارات  التزام إدارة السوق بإنشاء سـجل يتـضمن مـا تتلقـاه م

.  لألوضـاع والـشروط التـي تحـددها الـسوق          وفقاً هذا السجل    علىحق ذوي الشأن في االطالع      
  . من القانون المذكور٣م

اسـتبعاد  . ١٩٩٩ لـسنة    ٢ ألحكـام القـانون رقـم        وفقـاً  عن المـصالح     باإلفصاحعدم االلتزام    -



  اإلداري

- ٥٠٣ -  

للـشركة ومـن    سهم محل المخالفة مـن النـصاب الـالزم لـصحة انعقـاد الجمعيـة العامـة                  األ
 علـى جـزاء وجـوبي يتعـين توقيعـه         .  القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين     علىالتصويت  

حرمانه أو من ينوب عنـه مـن الترشـيح لعـضوية مجلـس إدارة الـشركة لـدورتين                   . المخالف
  .جزاء جوازي ال يتصور توقيعه إال بالنسبة للمساهم. انتخابيتين

قرار محل الطعـن ال تمتلـك أسـهماً فـي الـشركة المـساهمة               ثبوت أن الشركة الصادر ضدها ال      -
 لـسنة   ٢عـدم خـضوعها ألحكـام القـانون         . مـؤداه . المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية     

 علـى  إلغاء القـرار الـصادر ضـدها باسـتبعاد األسـهم             إلىانتهاء الحكم المطعون فيه     . ١٩٩٩
  .ال يعيبه. ر محل غيعلىأنها مملوكة لها في الشركة المدرجة لوروده 

 لـسنة   ٢ مـن القـانون رقـم        ٢،  ١ عن المصلحة في مفهوم المـادتين        باإلفصاحالشخص الملزم    -
أو % ٥المساهم في شركة مدرجـة فـي الـسوق وتـصل مـساهمته فيهـا                . المقصود به . ١٩٩٩

مـن هـذا القـانون      ) ٢(مـن المـادة     ) د(المصلحة المقصودة في البند     . مؤداه. أكثر من رأسمالها  
  .صلحة المساهمهي م
  )٨٤ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٨٨/٢٠٠٧، ٢٧٢الطعنان (

  .سوق الكويت لألوراق المالية وشركات: وراجع
  
  

  التعلـيم

  

تقـديم تعهـد    . مناطـه . استرداد المصاريف الدراسية ونفقات السفر من المبعـوث وولـي أمـره            -١٧٤٥
صـدور قـرار لجنـة البعثـات        . حاالتـه .  تلـك النفقـات    موقع من ولي أمر عضو البعثة بسداد      

  .بفصل عضو البعثة أو استقالته من عضوية البعثة بعذر غير مقبول
  )١٣٥ القسم الثالث المجلد الثاني ص١/١١/١٩٩٣جلسة  تجاري ٨٢/١٩٩٣الطعن (

 ال يتـرك لجهـة اإلدارة بـل تخـضع           – إللغاء ترخيص دور الحـضانة       –تقدير المصلحة العامة     -١٧٤٦
  .ذلك لرقابة القضاءفي 

  )١٣٥ القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/٦/١٩٩٤جلسة  تجاري ٦٣/١٩٩٤، ٦٠ن ناالطع(

األولـى  : حق جهة اإلدارة في إلغاء الترخيص بإنـشاء دار الحـضانة ال يقـوم إال فـي حـالتين                   -١٧٤٧
استمرار الدار في مخالفة أحكام الئحة نظام دور الحـضانة الخاصـة بعـد التـدرج فـي توقيـع                    
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والحالـة الثانيـة إذا اقتـضت المـصلحة العامـة      .  منها١٦لجزاءات المنصوص عليها في المادة    ا
  .هذا اإلجراء

  )١٣٥ القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/٦/١٩٩٤جلسة  تجاري ٦٣/١٩٩٤، ٦٠ن ناالطع(

إجراءات وشروط الترخيص بفـتح المـدارس غيـر الحكوميـة ومـدة التـرخيص ومـا يلـزم                    -١٧٤٨
المخـتص بإصـدار   .  تـوافر هـذه الـشروط      ٤٦٦٠١/١٩٦٧ر التربيـة رقـم      لتجديده قرار وزي  

  .الترخيص وكيل وزارة التربية
المختص بسحب ترخيص المؤسسة التعليمية وغلقهـا إداريـة لـضرورات المـصلحة العامـة أو                 -

 .الوزير دون غيره. اآلداب أو النظام العام أو تكرار المخالفة

.  وإلغاءه التـرخيص لعـدم اسـتيفاء شـروط تجديـده           .إصدار الترخيص من وكيل وزارة التربية      -
 .ال مخالفة للقانون

  )١٣٥ القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٧/١٩٩٤جلسة  تجاري ٣٩/١٩٩٤الطعن (

 بإعادة تشكيل لجنة معادلة شـهادات مـا فـوق الثانويـة العامـة لـم                 ١٣/١٩٩٢القرار الوزاري    -١٧٤٩
  . لهذه الشهاداتيحدد قواعد أو أسس تهتدي بها اللجنة في تقويمها

  )١٣٥ القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/٢/١٩٩٥جلسة  تجاري ١٧٠/١٩٩٤ نالطع(

ثمانيـة فـصول    . المـدد االعتياديـة للخـروج     . الالئحة األساسية لنظام المقررات بجامعة الكويت      -١٧٥٠
 وحـدة   ١٣١دراسية اعتيادية لكل البرامج التي ال يزيد عـدد الوحـدات الدراسـية فيهـا علـى                  

  .تعريفها. السنة الجامعية. الفصل الدراسي. الوحدة الدراسية. دراسية
  )١٣٥ القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/٢/١٩٩٥جلسة  تجاري ١٧٠/١٩٩٤ نالطع(

للجهة اإلدارية تقويم اإلنتاج العلمي ومعادلة الـشهادات األجنبيـة وفقـاً للـشروط التـي يتطلبهـا                   -١٧٥١
 الـصادرة بأنهـا ليتأكـد مـن مطابقتهـا للـشروط             للقضاء رقابة القـرارات اإلداريـة     . القانون

  .والقواعد التي نصت عليها الالئحة األساسية لنظام المقررات بجامعة الكويت
القانون إذا لم يلزم اإلدارة ببيان أسـباب قرارهـا وتطوعهـا بـذكر أسـبابه خـضوعها لرقابـة                     -

 .القضاء

  )١٣٥د الثاني ص القسم الثالث المجل١٩/٢/١٩٩٥جلسة  تجاري ١٧٠/١٩٩٤ نالطع(

وجـوب إخطـار الكليـة لـه كتابـة          . إخفاق طالب الكلية في الحصول على المعـدل المطلـوب          -١٧٥٢
 حتـى يـسعى لرفـع المعـدل خـالل           :علـة ذلـك   . بوضعه على قائمة اإلنذار في المعدل العام      
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تفويـت مـصلحة جوهريـة اسـتهدفها        . أثـره . إغفال الكلية ذلك  . الفصلين التاليين وإال تم فصله    
  .بطالن القرار التالي بالفصل. الزمه. ورغب في تأمينها لمثل هذا الطالبالمشرع 

  )٣٥١ القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٣/٢٠٠٤جلسة  إداري ٢٢٧/٢٠٠٣ نالطع(

اختـصاصه بوضـع شـروط قبـول الطـالب الجـدد وتحديـد              . المجلس األعلى للتعليم العـالي     -١٧٥٣
  .هاالرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط اإلعفاء من

زيـادة أو نقـصاً يتعـين معـه         األعلى للتعلـيم العـالي      تغيير بدالت التسجيل التي أقرها المجلس        -
عـدم جـواز توقيـع أي جـزاء         . مـؤدى ذلـك   . نشرها قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها       

  .على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه الئحة المقررات
  .مثال. أصل من مبادئ المشروعية. إلداريةعدم رجعية القرارات ا -

  )٣٥١ القسم الرابع المجلد الرابع ص٥/٤/٢٠٠٤جلسة  إداري ٨٨٧/٢٠٠٠، ١٦ نانالطع(

هـي سـلطة تقديريـة واسـعة فـي إجـراء        . سلطة جهة اإلدارة في شغل الوظـائف اإلشـرافية         -١٧٥٤
ـ   . االختيار والمفاضلة بين المتزاحمين عليها وتعيين األجدر لـشغلها         أن يكـون هـذا     : كشـرط ذل

  .االختيار قد روعي فيه االلتزام بالمعايير واألوضاع والشروط المقررة في هذا الشأن
الوظائف اإلشرافية التي تكفل بتنظيمها قرار مدير عـام الهيئـة العامـة للتعلـيم التطبيقـي رقـم                    -

ثبـوت أن عنـصر األقدميـة لـيس مـن هـذه             . إجراءات وشروط شـغلها   . ٢٠٠٣لسنة  ٢٢٠٠
أن مخالفة الحكم المطعون فيـه إجـراءات شـغل تلـك الوظـائف اإلشـرافية                :  أثر ذلك  .الشروط

  .بشأن شغل وظيفة أستاذ مساعد: مثال. يعيبه ويوجب تمييزه
  )٣٤ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠١١جلسة   تجاري٢٤١/٢٠١٠الطعن (
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  أطبـاء

  

القيـام بأعمـال الخفـارة فـي        أن واجبـات وظيفتـه      . مـؤداه . "مـسجل أول  "توصيف الطبيب    -١٧٥٥
  . تخصصه

عـدم تواجـد الطبيـب بمقـر المستـشفى طـوال فتـرة              . ماهيتها والغاية منهـا   . أعمال الخفارة  -
  . التأثير سلباً على العناية والرعاية الطبية في غير أوقات الدوام الرسمي. أثره. الخفارة

موجـب  . م التزامـه بـذلك    عـد . فتـرة تكليفـه بالخفـارة      بيب بالمبيت بالمستشفى خالل   تكليف الط  -
  .ال عيب. التزام الحكم ذلك. لمجازاته

  )٦٤٢ القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ٤٠٦/٢٠٠٤الطعن (

التواجد فـي مقـر العمـل طـوال سـاعات الخفـارة مـع             . مناطه. استحقاق الطبيب بدل الخفارة    -١٧٥٦
  .أداء العمل

  )٦٤٢قسم الخامس المجلد الثاني ص ال٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ٤٠٦/٢٠٠٤الطعن (

األطباء الكويتيون المتزوجون لهم الخيار بين الحـصول علـى سـكن حكـومي مؤثـث ومـزود                   -١٧٥٧
حظر مـنح البـدل لـبعض الفئـات منهـا مـن             . بالكهرباء والماء وبين الحصول على بدل سكن      

  .مثال. مضى على حصوله على قسيمة وقرض أو قرض فقط سنتان
  )١٥٦ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/١١/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ٣٥٠/٢٠٠٧الطعن (
  

  الصيدلـة

  

 بقـرار مـن    اللياقـة الـصحية  . شـرطه . يالقطاع األهل في فتح صيدلية أو مزاولة مهنة الصيدلة -١٧٥٨
قيـام  . رفض اللجنة التـرخيص لعـدم اللياقـة الـصحية         . اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة    

  . بما استجد بعد ذلك من أمورال عبرة. للجنة على سببه وقت صدورهقرار ا
  )١٦٤ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٢/٢٠٠٧ إداري جلسة ٦٩/٢٠٠٦الطعن (
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  المـأذون

  

  .مناطها. صفة الموظف العام -١٧٥٩
الطعـن فيـه    . داريـاً إقرار إنهـاء خدمتـه يعتبـر قـراراً          . مؤدى ذلك . المأذون يعد موظفا عاماً    -

 .أن يسبقه تظلم. شرط ذلك. اإلدارية من اختصاص الدائرة. باإللغاء

  )٢٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٧/٣/١٩٩٧ إداري جلسة ٥٨/١٩٩٦الطعن (

  

  التطوع بالجيش

  

االلتحاق بالجيش يكـون عـن طريـق الخدمـة العـسكرية أو التطـوع أو التعيـين بالـشروط                     -١٧٦٠
  .واألوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية

ش وفقـاً ألنظمتـه     يالمتطوع هو كل كويتي اتخذ من الجندية مسلكاً له ووقـع عقـد تطـوع بـالج                 -
  .وقوانينه

  . ماهيته.عقد تطوع الكويتي -
 ٣٢تـسري علـيهم أحكـام القـانون رقـم           . تعيين الكويتيين المتطوعين يكون عن طريق التعاقـد        -

يـر الـدفاع الـساري وقـت         واألحكام الواردة بصيغ العقود الصادرة وفق قـرار وز         ١٩٦٧لسنة  
  . أساس ذلك. التطوع

اختصاص الدائرة اإلدارية بنظر المنازعات الناشئة بين الجهـة اإلداريـة والمتعاقـد اآلخـر فـي                  -
  . لها والية القضاء الكامل. عموم العقود اإلدارية

عقـد إداري يتـولي بمقتـضاه الموظـف تحـت إشـراف جهـة اإلدارة القيـام                  : عقد التوظـف   -
أعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقـوق ويكـون فـي مركـز تعاقـدي                 بمسئوليات و 

مخالفـة الحكـم    . والئحي وتنبسط على هـذا العقـد رقابـة القـضاء اإلداري إلغـاء وتعويـضاً               
مخالفـة  . المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعـدم اختـصاص المحكمـة والئيـاً بنظـر الـدعوى                

  .للقانون توجب تمييزه
  )١٣٠ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٩/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٦٥/٢٠٠٧الطعن (
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اعتبـارهم أثنـاء فتـرة تجنيـدهم        . المجندون بالجيش من العاملين بوزارات الدولـة ومـصالحها         -١٧٦١
من رجال الجيش الذين تـنظم شـئونهم القـوانين والقـرارات المتعلقـة بـالجيش دون مرسـوم                   

عملهـم بتحمـل مـا يتقاضـونه مـن مرتبـات            ال يغير من ذلك إلـزام جهـات         . الخدمة المدنية 
خلـو قـانون الجـيش ومرسـوم الخدمـة اإللزاميـة            . وعالوات وبدالت وتحويلها لوزارة الدفاع    

. واالحتياطية من تنظيم خاص لتقادم ما يحصلون عليه بغير وجـه حـق خـالل فتـرة تجنيـدهم                  
مخالفـة  . نيـة عدم جواز تمسكهم بالتقادم المنـصوص عليـه فـي مرسـوم الخدمـة المد              : مؤداه

  .مخالفة للقانون توجب تمييزه. الحكم المطعون فيه لذلك وتطبيقه لهذا التقادم
  )٤٠٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٣/٢/١٩٩٨جلسة إداري  ٤٦٩/١٩٩٦الطعن (
  
  

  الشهيـد

 بنـاء علـى طلـب يقـدم مـن           شـهيداً اختصاصه باعتماد المتـوفى     . مجلس أمناء مكتب الشهيد    -١٧٦٢
مثال بشأن قـرار صـدر مـن المجلـس          . ت المحددة لذلك  اكتب الشهيد وفقاً لإلجراء   الورثة إلى م  

  .صحيحاً بعد اعتماده توصية لجنة تسمية الشهيد
  )٤٤ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٦/١/٢٠٠٧جلسة إداري  ٥١/٢٠٠٥الطعن (
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  مراقبو الحسابات

  

الدولة حتـى تتحقـق مـن الـشروط         خضوعه لرقابة   . تنظيم كيفية مزاولة مهنة مراقبة الحسابات      -١٧٦٣
التي يتطلبها القانون ومنها الحصول علـى تـرخيص مـن وزارة التجـارة والـصناعة وأن يـتم                

  .تجديد هذا الترخيص في الميعاد
ال يعـد مـن قبيـل توقيـع الجـزاءات          . تصرف اإلدارة عند بحثها لشروط التجديد بالمنح أو المنع         -

  .اءات المنصوص عليها عند توقيع الجزاء التأديبي اإلجرإتباعالتأديبية فال يشترط بشأنه 
  )٥٩٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٠/٣/٢٠٠٣جلسة إداري  ٢٢٤/٢٠٠٢الطعن (

عدم جواز أن يرأس مجلـس إدارة إحـدى الـشركات المـساهمة أو أن يكـون                 . مراقب الحسابات  -١٧٦٤
. ١٩٨١ لـسنة  ٥ ق١٨ م. عضواً منتـدباً فيهـا أو عـضواً بمجلـس إدارتهـا أو موظفـاً فيهـا         

عدم اقتـصار حكمـه علـى الـشركة التـي يقـوم             . أثره. ورود هذا النص عاماً دون تخصيص     
  . المراقب بتدقيق حساباتها

  )٥٩٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٠/٣/٢٠٠٣جلسة إداري  ٢٢٤/٢٠٠٢الطعن (

  

  الصحافـة

  

 . مؤدى ذلك. حق التقاضي مكفول للناس كافة -١ -١٧٦٥

. األصل خضوعها لرقابة القضاء وحظـر تحـصينها مـن هـذه الرقابـة             . القرارات اإلدارية األعمال و 
 . هذا الحظر ال يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. االستثناء

 . ماهيته. اختصاصها. الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية

مـن األصـل العـام مـن        اسـتثناؤها   . القرارات اإلدارية الصادرة في شأن إصدار الصحف والمجالت       
وجوب قصر هذا االسـتثناء وحـصره فـي الحـدود التـي ورد              . إجازة طعن األفراد والهيئات فيها    

بها وهي القرارات المتعلقة بتـراخيص إصـدار الـصحف والمجـالت بـالمنح أو المنـع دون أن                   
يشمل االستثناء ما عدا ذلك من قرارات تـصدر فـي شـأن التـرخيص الـصحفي مـن صـدوره                     

لممارسة الصحفية فيجوز الطعن عليهـا مـن ذوى الـشأن إلغـاء وتعويـضاً أمـام الـدائرة                   أثناء ا 
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  .ال عيب. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. اإلدارية بالمحكمة الكلية
  )١٦٣ مج القسم الخامس المجلد الثامن ص ٢٨/٣/٢٠٠٥ جلسة إداري ٢٩٤/٢٠٠٤الطعن (

. هـو أن يـصدر ممـن يملـك إصـداره          . يتـه ماه. االختصاص كأحد أركان القرار اإلداري     -٢ -١٧٦٦
وجـوب صـدور القـرار مـن الجهـة التـي حـددها القـانون                . تحديد ذلك من عمل المـشرع     

  .عدم مشروعية القرار. الزم ذلك. إلصداره وإال كان معيباً بعيب عدم االختصاص
ة أحوال وشروط إلغاء ترخيص الجريدة أو تعطيلهـا أو رفـضها بـالطريق اإلداري وتحديـد الـسلط                 

لـيس لـوزير اإلعـالم سـوى        . مـؤدى ذلـك   . حددها المـشرع  . المختصة بإصدار هذه القرارات   
  . وقف الجريدة لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر وليس له سلطة إلغاء ترخيصها

قاعدة توازي االختصاصات التـي مؤداهـا أن مـن يملـك إصـدار القـرار اإلداري يملـك إلغـاؤه                     
و التشريع من نص يحـدد الـسلطة المختـصة بإلغـاء القـرار أو             خل. مناط إعمالها . وسحبه وتعديله 
  . علة ذلك. سحبه أو تعديله

تحديد القانون الـسلطة المختـصة بإلغـاء تـرخيص إصـدار جريـدة أو مجلـة بـالطريق اإلداري                    
أن قـرار وزيـر اإلعـالم       . أثـره . وقصرها على مجلس الـوزراء وحـده دون وزيـر اإلعـالم           

ن صادراً من سلطة ال تملك إصـداره ومـن ثـم معيبـاً بعيـب عـدم                  الصادر بإلغاء الترخيص يكو   
  .ال عيب. التزام الحكم ذلك. االختصاص وواجب اإللغاء

  )١٦٤ مج القسم الخامس المجلد الثامن ص ٢٨/٣/٢٠٠٥ جلسة إداري ٢٩٤/٢٠٠٤الطعن (

  

  أندية رياضية

  

ـ     . االختصاص يجب أن يباشره صاحبه     -١٧٦٧ . ن القيـام بمباشـرته  متى قام به مانع أو عـذر يعجـزه ع
وجوب أن يوسد هذا االختصاص إلى مـن يحـل محـل األصـيل فـي ممارسـته بـسبب هـذا                      

  . علة ذلك. الظرف االستثنائي
 التـي حلـت محـل وزارة        - الهيئـة العامـة للـشباب والرياضـة        –اختصاص الجهة اإلداريـة      -

ساسـي لألنديـة     بوضـع نمـوذج للنظـام األ       -١٩٩٢ لـسنة    ٤٣الشئون االجتماعية بالقانون رقم     
ال يكـون التعـديل     . وجوب التزام هذه الجهة به وعدم تعديله إال بموافقـة هـذه الهيئـة             . الرياضية

  . نافذاً إال من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
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النظام األساسي للنادي هو بمثابة الـشريعة الحاكمـة لتـسيير أمـور النـادي فيمـا أحـال إليـه                      -
  . القانون بوصفهما كل ال يتجزأ

  . ماهية اختصاصها. الجمعية العمومية العادية للنادي -
متى تختص بإعـادة النظـر فـي المـسائل التـي تخـتص              . الجمعية العمومية غير العادية للنادي     -

  . بها الجمعية العمومية العادية
متى تحل محل الجمعية العموميـة غيـر العاديـة فـي ممارسـة              . الهيئة العامة للشباب والرياضة    -

  .د ذلكقيو. اختصاصها
  )١٧٤ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٦/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٢٠/٢٠٠٧الطعن (

حق الموظف الذي يتقدم بترشيح نفسه لخوض انتخابـات المجلـس البلـدي فـي إجـازة خاصـة                    -١٧٦٨
ال يكـون لـإلدارة سـلطة تقديريـة فـي هـذا             . من الحقوق المقررة بقـوة القـانون      . لمدة شهر 

قدم بطلب إلى السلطة المختصة مبينـاً بـه مـدة اإلجـازة بـدايتها               يجب على الموظف الت   . الشأن
خطـأ اإلدارة فـي الموافقـة       . ونهايتها مرفقاً به المستندات المؤيدة للترشيح  لخوض االنتخابـات         

يوجـب التعـويض إذا   . مخالفة القرار للقـانون ويكـون غيـر مـشروع        : أثره. على تلك اإلجازة  
  .مثال. لحق الموظف ضرر من ذلك

  )١٧٤ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٨٩/٢٠٠٧طعن ال(

 إثنـى عـشر اجتماعـاً عاديـاً علـى األقـل             - لألندية الرياضية  –وجوب أن يعقد مجلس اإلدارة       -١٧٦٩
قرينـة علـى رغبتـه فـي االسـتقالة وعـدم       . عدم انعقاده لمدة ثالثة أشـهر متتاليـة       . في السنة 

. إعمـال قرينـة االسـتقالة الحكميـة       . قيام بـدوره المنـوط بـه      ممارسة مهامه وإعراضه عن ال    
عدم اجتماع مجلس اإلدارة مدة الثالث شهور المـشار إليهـا بعـد الـشهر الـذي جـرى                   : مناطه

انعقـاد االجتمـاع فـي شـهر        . أن التالي من الشهر يعقـب مـا سـبقه         : علة ذلك . االجتماع فيه 
  .مثال. مؤدى ذلك. بدء حساب المدة من بداية الشهر التالي له. معين
  )٥٩ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢/١١/٢٠١٠جلسة  ي إدار١٦٨/٢٠١٠الطعن (
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  ضرائـب

  

ـ   -١٧٧٠ ـ  القرارات الصادرة ع ـ  ق هــى . ة اإلداريـة فـي منازعــات الـضرائب        ن الجه رارات ــ
  .ةـإداري

لجنة إدارية ذات اختـصاص قـضائي للفـصل فـي خـصومة بـين إدارة          . لجنة الطعن الضريبي   -
يبة وبين دافعي الضريبة سواء تعلـق النـزاع بمبـدأ الخـضوع للـضريبة أو بتقديــر                  الضـر

انعقـاد االختـصاص    . أثـره . قـرارات إداريـة   . ما تصدره من قرارات في هذا الشأن      . األربـاح
  .بشأنها للدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية

  )١٧٧ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٣١/٥/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٧٣٧/٢٠٠٧الطعن (

 في شأن دعم العمالـة الوطنيـة وتـشجيعها للعمـل فـي              ٢٠٠٠ لسنة   ١٩ ق   ١٢في المادة   النص   -١٧٧١
مـن صـافي األربـاح الـسنوية علـى الـشركات            % ٢,٥بفرض ضريبة   الجهات غير الحكومية    

عـدم خـضوع الـشركة للـضريبة        : مفـاده . الكويتية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية      
إدراجهـا بـسوق الكويـت      ب مركز القانوني الـذي تطلبـه الـنص        عناصر ال  إال من تاريخ اكتمال   

التـزام الحكـم    . ال يصح مطالبتها بهـذه الـضريبة قبـل تحقـق هـذا الـشرط              . لألوراق المالية 
  .على غير أساس. النعي عليه. صحيح في القانون. المطعون فيه هذا النظر

  )٢٠٧ ص١ ج٣٩قانون س مجلة القضاء وال٢/٣/٢٠١١جلسة  اريإد ١٨٢/٢٠٠٩الطعن (
  . سوق الكويت لألوراق المالية: وراجع

  

  التثمين الجمركي

  

أثـر  . قواعد آمـرة متعلقـة بالنظـام العـام        . التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة      -١٧٧٢
  .على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ويترتب البطالن على مخالفتها. ذلك

إما بتثمـين البـضاعة وفقـاً لقيمتهـا فـي           . كيفيته.  البضائع الواردة  تقدير الضريبة الجمركية على    -
منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأيـة مـصاريف أخـرى يـصدر ببيانهـا قـرار                   

لـصاحب  . من سلطة الجمارك أو بتثمينها دون التقيد بقيمتها المثبتة فـي القـوائم المقدمـة عنهـا                
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التظلم منه أمـام لجنـة يـصدر بتـشكيلها قـرار مـن الـوزير        البضاعة بعد إخطاره بهذا التقدير   
المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك خالل خمـسة عـشر يومـاً مـن تـاريخ إعالنـه وبـرفض                    

  . تظلمه يصبح التثمين نهائياً ويتحصن سواء بالنسبة إلدارة الجمارك أو المستورد
 بمقتـضى قـرار     ك بـه  ة الجمـار  عدم جـواز مـساس إدار     . أثره. تعلق هذا التقدير بالنظام العام     -

آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سـداد الرسـوم الجمركيـة واإلفـراج عـن البـضاعة                   
على سند من قولها أن تقديرها األول كـان متـدنياً أو بإعـادة التقـدير وفقـاً للطريقـة األخـرى                  

تـداركها  . دالتي لم تأخذ بها ابتداء ما لم تدع وقـوع غـش وتـدليس أو تزويـر مـن المـستور                    
لخطأ في التقدير أو سهو ال يعتبر خطأ في حـق المـستورد يمكـن أن يتـذرع بـه للفكـاك مـن            

  .الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وكان الحق لم يسقط بالتقادم
  )١١٤القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٦/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ١٩٤/٢٠٠٢الطعن (

جواز تأجيلهـا تطبيـق أحكـام تلـك االتفاقيـة لمـدة         . الميةالدول األعضاء في منظمة التجارة الع      -١٧٧٣
خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة لهـا ويجـوز مـد تلـك المـدة حتـى توفـق الدولـة                       

  .أوضاعها
موافقة دولة الكويت على اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتأجيلهـا تطبيـق المـادة الـسابعة منهـا                   -

 وتمديـد هـذا     ٣١/١٢/١٩٩٩التعريفـة الجمركيـة حتـى       المتعلقة بقواعد التثمـين الجمركـي و      
عدم بـدء سـريان أحكـام تلـك االتفاقيـة عليهـا             : الزمه. ١/١/٢٠٠١التأجيل لمدة ال تزيد على      

 مخالفـة الحكـم     .ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة إليها أحكـام قـانون الجمـارك             
يـة علـى رسـالتين واردتـين فـي          المطعون فيـه ذلـك وذهابـه إلـى إعمـال أحكـام االتفاق             

   . تمييزهيوجبمخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه . ٢٥/٥/١٩٩٦، ١٧/١٠/١٩٩٥
  )١١٤القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٦/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ١٩٤/٢٠٠٢الطعن (

 لـسنة   ١٣تظلم صاحب البضاعة من تثمين اإلدارة العامـة للجمـارك وفقـاً لقـانون الجمـارك                  -١٧٧٤
تياري لذوي الشأن ال يحـول دون حقهـم فـي رفـع الـدعوى بـالطعن علـى                   تظلم اخ . ١٩٨٠

  .ن قبل البت فيهيثمتالقرار اإلداري الصادر بال
  )١١٥القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٢/١٢/٢٠٠٣جلسة إداري  ٥٧٨/٢٠٠٣الطعن (

مهلـة  جواز تأجيلها تطبيـق أحكـام تلـك االتفاقيـة ل          . الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية      -١٧٧٥
قابلية هـذه المهلـة للتمديـد حتـى توفـق الدولـة             . خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة لها      

  . أوضاعها وأحكام االتفاقية
منظمـة  ( بالموافقـة علـى االتفاقيـة المـذكورة          ١٩٩٥ لـسنة    ٨١إصدار دولة الكويت القـانون       -
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تفاقيـة بـشأن قواعـد التثمـين        ومرفقاتها وتأجيلها تطبيق المادة السابعة مـن اال       ) التجارة العالمية 
 وموافقـة منظمـة التجـارة علـى هـذا           ٣١/١٢/١٩٩٩الجمركي والتعريفـة الجمركيـة حتـى        

عـدم بـدء سـريان أحكـام تلـك االتفاقيـة            . الزمه. ١/١/٢٠٠١التأجيل لمدة ال تزيد عن تاريخ       
ـ                   ضريبة على دولة الكويت ويكون المرجع في قواعد تثمـين البـضائع الـواردة للـبالد لتقـدير ال

 يوجـب خطـأ فـي تطبيـق القـانون         . مخالفة الحكم ذلـك   . الجماركالجمركية عنها أحكام قانون     
  .تمييزه
  )١١٥القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٢/١٢/٢٠٠٣جلسة إداري  ٥٧٨/٢٠٠٣الطعن (

  

  

  التخصيص

. المقصود باألسرة في نظـام توزيـع المـساكن الحكوميـة ابتـداء وعنـد تعـديل التخـصيص                   -١٧٧٦
بقصره على الزوج والزوجة وأوالدهما أو بعـض هـذه المجموعـة بـشرط أن تجمعهـم      تضييقه  

  .خروج من ينتمي لألسرة أو كان يعيش بمعزل عنها. معيشة واحدة
  )٩١القسم الثاني المجلد الثاني ص ١٧/١٢/١٩٨٦جلسة إداري  ١٠٨/١٩٨٦الطعن (

 بإلغـاء نظـام     ١٤/٨/١٩٩١ بتـاريخ    ٤قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بمحـضر االجتمـاع           -١٧٧٧
أن هذا البدل قـد صـار حقـاً لكـل مـن             : مقتضاه. السكن الحكومي ومنح بدل سكن عوضاً عنه      

تم تخصيص سكن حكومي له بمعرفة الجهة اإلدارية وظـل شـاغالً لـه حتـى تـاريخ تـسليمه                    
  .الجهة المختصة

  )١٥١القسم الرابع المجلد الثالث ص ١٥/١١/١٩٩٨جلسة تجاري  ٤٨٢/١٩٩٨الطعن (

هو الترخيص باالنتفاع بالسكن الحكـومي أو أي بـديل سـكني آخـر وقـصره                . تخصيص السكن  -١٧٧٨
مـا  . المقصود باألسـرة فـي نظـام الرعايـة الـسكنية         . على االستعمال دون أحقية التصرف فيه     

  .يتعهد به المخصص له
  .مثال. متى يجوز ذلك وكيفيته. مرحلة سابقة على نقل ملكيتها. تخصيص البيوت الحكومية -

  )١٥١القسم الرابع المجلد الثالث ص ٢١/٢/٢٠٠٠جلسة إداري  ٤٥٣/١٩٩٧الطعن (
  )١٥١القسم الرابع المجلد الثالث ص ٤/١٢/٢٠٠٠جلسة إداري  ٢٩٥/٢٠٠٠الطعن و(
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حصول المنتفع على مسكن وقرض وانقضاء سنتين علـى تخـصيص القـسيمة ووضـعها تحـت                  -١٧٧٩
جـواز تخـصيص مـسكن حكـومي أو         عـدم   . أثـره . تصرفه أو استالم أول قسط من القـرض       

  .منح بدل سكن له
  )١٨٣القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٩/٤/٢٠٠٢جلسة إداري  ٥٥٦/٢٠٠١الطعن (

شغلها يكون مقابـل رسـم ال أجـرة وبموجـب تـراخيص      . األسواق العامة المخصصة للنفع العام  -١٧٨٠
ـ                 ل حلـول أجلهـا     مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لهـا إلغائهـا أو الرجـوع فيهـا قب

 هذه التراخيص بـصبغة العقـود اإلداريـة وتحكمهـا الـشروط             اصطباغ. لداعي المصلحة العامة  
الواردة فيها والقواعد التي تنظم هذا النوع من االلتزام وكل ذلـك مـن األعمـال اإلداريـة التـي                    

انعقــاد . يحكمهــا القــانون العــام وال تخــضع للقــانون الخــاص أو القيــود التــي يفرضــها
  .ختصاص بنظر أي نزاع بشأنها للدائرة اإلدارية بالمحكمة الكليةاال

  )١٨٣القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٧/١٠/٢٠٠٣جلسة إداري  ٦٨٣/٢٠٠٢، ٦٧٨ن ناالطع(

  

  تراخيص
   

 مـؤدى   ١٩٦٩ سـنة    ٣٢ق  . مـن النظـام العـام     . تنظيم منح تراخيص وتملك المحالت التجارية      -١٧٨١
قـضاء الحكـم    . يتي وإلغائـه فـي حالـة التنـازل عنـد          حظر صدور الترخيص لغير الكو    . ذلك

  .قصور. بتسليم ترخيص محل دون الكشف عن جنسية المحكوم له
  )٤٥٦القسم األول المجلد األول ص ٥/٦/١٩٨٥جلسة تجاري  ٢٤٠/١٩٨٤الطعن (

مـن  .  وفتحهـا وتملكهـا    ٣٢/١٩٦٩تنظيم تراخيص المحالت التجارية الـواردة بالقـانون رقـم            -١٧٨٢
   .النظام العام

  )١٠٢القسم الثاني المجلد الثاني ص ٩/٧/١٩٨٦جلسة تجاري  ٢٥٢/١٩٨٥الطعن (

قصر إصدار التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة والمعاهـد العلميـة وإدارتهـا علـى الكـويتيين                 -١٧٨٣
سـحب  . أثـره . مخالفـة ذلـك   . تعلـق ذلـك بالنظـام العـام       . بعد موافقة وزارة التربية والتعليم    

  .الترخيص والبطالن
  )١٠٢القسم الثاني المجلد الثاني ص ٧/١١/١٩٨٨جلسة تجاري  ٢٨/١٩٨٨ن الطع(
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سلطة البلدية في إصدار تراخيص البناء أو االمتناع عـن ذلـك مقيـدة بالقواعـد التـي تـضمنها                     -١٧٨٤
 فـي شـأن بلديـة       ٣٥/١٩٧٢ في شأن تنظيم أعمال البناء استناداً إلـى ق           ١٣٠/٨٥قرار البلدية   

  .أثر ذلك. الكويت
  )٨٣القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٤/٥/١٩٩٣جلسة تجاري  ٢٠٦/١٩٩٢الطعن (

ال يترك لجهـة اإلدارة بـل تخـضع فـي           . إللغاء ترخيص دور الحضانة   . تقدير المصلحة العامة   -١٧٨٥
  .ذلك لرقابة القضاء

  )٨٣القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٣/١٢/١٩٩٤جلسة تجاري  ٦٣/١٩٩٤، ٦٠ انالطعن(

ـ   -١٧٨٦ تح المـدارس غيـر الحكوميـة ومـدة التـرخيص ومـا يلزمـه        إجراءات وشروط الترخيص بف
المخـتص فـي إصـدار      . تـوافر هـذه الـشروط     . ١٩٦٧قرار وزير التربية رقم لسنة      . التجديد

  .وكيل وزارة التربية. الترخيص
المختص بسحب ترخيص المؤسسة التعليميـة وغلقهـا إداريـاً لـضرورات المـصلحة العامـة أو             -

 .الوزير دون غيره. كرار المخالفةاآلداب أو النظام العام أو ت

ال . إصدار الترخيص من وكيل وزارة التربية وإلغائه الترخيص لعـدم اسـتيفاء شـروط تجديـده                -
 .مخالفة للقانون

  )٨٣القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٣/١٢/١٩٩٤جلسة تجاري  ١٦٦/١٩٩٤الطعن (

  . أساس ذلك. المجلس البلدي. الجهة المختصة بإصدار رخص البناء والتشييد -١٧٨٧
  )٨٣القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٩/١٢/١٩٩٤جلسة تجاري  ٤٢/١٩٩٤الطعن (

. الغايـة منـه   . حظر توصيل التيار الكهربائي للمبني الذي تحدث به مخالفة لـشروط التـرخيص             -١٧٨٨
امتنـاع البلديـة    . ثبوت مزايلة اإلضرار بهـاتين المـصلحتين      . المصلحة العامة ومصلحة األفراد   

ال وجـه   . ادة باستيفاء المبني لالشتراطات والالزمـة لتوصـيل التيـار الكهربـائي           عن منح الشه  
  .دفاع ظاهر الفساد ال يعيب الحكم عدم الرد عليه. الدفاع المتعلق بذلك. له

  )١٦٤القسم الرابع المجلد الثالث ص ٢٠/١١/٢٠٠٠جلسة إداري  ٢٥٠/٢٠٠٠، ١٩٩ انالطعن(

يجـوز للبلديـة فـي حالـة        . سنة واحدة قابلة للتجديـد    . ةمدة ترخيص اإلعالن الممنوح من البلدي      -١٧٨٩
أسـاس  . الضرورة أو مراعاة لمقتضيات المـصلحة العامـة إلغـاء التـرخيص أو قـصر مدتـه                

  .ذلك
  )١٦٥القسم الرابع المجلد الثالث ص ٦/٣/٢٠٠٠جلسة تجاري  ٤٩٦/١٩٩٩الطعن (
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 إصـدارها وتحديـد عـدد    األمر بمنح تراخيص سفن الصيد بالميـاه اإلقليميـة وتجديـدها ومنـع       -١٧٩٠
إخـضاع  . السفن وتقدير قيـام ضـرورة إصـدار تـراخيص جديـدة اسـتثناء أو عـدم قيامهـا              

سـكوتها عـن    . المشرع ذلك للسلطة التقديرية للهيئة العامة لشئون الزراعـة والثـروة الـسمكية            
ال يعـد قـراراً إداريـاً       . اتخاذ قرار بمنح تراخيص جديدة مما هو متروك لمحض سـلطتها هـذه            

مثال بشأن امتناع الهيئـة عـن مـنح تـراخيص صـيد لـثالث               . سلبياً يجوز الطعن فيه باإللغاء    
  .سفن

  )١٦٥ القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٢/٢/١٩٩٨جلسة تجاري  ٥١٢/١٩٩٧الطعن (

  .ما يختص به. المجلس البلدي -١٧٩١
 يجـاوز   تقييـده بـأال   . حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محـل الدراسـة التنظيميـة             -

  .سنتين
  )١٩٠ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٥/١١/٢٠٠٢جلسة إداري  ٧٧٢/٢٠٠١الطعن (

اعتبـاره قـراراً    . امتناع السلطة اإلدارية عن اتخـاذ قـرار اسـتلزم قـانون أو الئحـة اتخـاذه                 -١٧٩٢
عـدم اعتبـاره    . سكوتها عن اتخاذ قرار ترك القـانون اتخاذهـا لـه لمحـض تقـديرها              . إدارياً

  .ارياً سلبياً منها فال يجوز الطعن فيه باإللغاءقراراً إد
حق مجلس الـوزراء والهيئـة العامـة لـشئون الزراعـة والثـروة الـسمكية فـي               . أمالك الدولة  -

للجهـة اإلداريـة مطلـق الحريـة فـي الموافقـة علـى              . تأجيرها بغير طريق المـزاد العلنـي      
  .عليه باإللغاءسكوتها ال يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن . الترخيص

  )١٩٢ القسم الخامس المجلد الرابع ص٦/١/٢٠٠٣جلسة إداري  ٤٢٤/٢٠٠٢الطعن (

خضوعه لرقابة الدولة حتـى تتحقـق مـن الـشروط           . تنظيم كيفية مزاولة مهنة مراقبة الحسابات      -١٧٩٣
التي يتطلبها القانون ومنها الحصول علـى تـرخيص مـن وزارة التجـارة والـصناعة وأن يـتم                

  .رخيص في الميعادتجديد هذا الت
ال يعـد مـن قبيـل توقيـع الجـزاءات          . تصرف اإلدارة عند بحثها لشروط التجديد بالمنح أو المنع         -

  .التأديبية فال يشترط بشأنه اتباع اإلجراءات المنصوص عليها عند توقيع الجزاء التأديبي
  )١٩٢ القسم الخامس المجلد الرابع ص١٠/٣/٢٠٠٣جلسة إداري  ٢٢٤/٢٠٠٢الطعن (

أن تكون دائماً فـي حالـة صـالحة للـسير بـأن يكـون تجهيزهـا                 . شرطه. خيص المركبات تر -١٧٩٤
مطابقاً للمواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت حتـى ال يكـون فـي تـسييرها مـا                   

تخويـل إدارة المـرور     . يتعارض وتصميم واتجاهات الطرق والميادين والـدورات والتقاطعـات        
امتناعهـا عـن تـرخيص سـيارة مقودهـا بالناحيـة اليمنـى              . طاتوضع تلك القواعد واالشترا   
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. ال مخالفـة للقـانون    . وليس اليسرى على خالف المعمول به وما تقتـضيه اشـتراطات الـسالمة            
أن . علـة ذلـك   . ال يكـسب الحـق فـي ترخيـصها        . سبق إصدارها ترخيصاً مؤقتاً لتلك المركبة     

  .ي المخالفةمخالفة القانون ال تكسب حقاً وال تبرر التمادي ف
  )١٩٣ القسم الخامس المجلد الرابع ص١٧/٣/٢٠٠٣جلسة إداري  ٢٧٤/٢٠٠٢الطعن (

شغلها يكون مقابـل رسـم ال أجـرة وبموجـب تـراخيص      . األسواق العامة المخصصة للنفع العام  -١٧٩٥
مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لهـا إلغائهـا أو الرجـوع فيهـا قبـل حلـول أجلهـا                     

إصطباغ هذه التراخيص بـصبغة العقـود اإلداريـة وتحكمهـا الـشروط             . عامةلداعي المصلحة ال  
الواردة فيها والقواعد التي تنظم هذا النوع من االلتزام وكل ذلـك مـن األعمـال اإلداريـة التـي                    

انعقــاد . يحكمهــا القــانون العــام وال تخــضع للقــانون الخــاص أو القيــود التــي يفرضــها
  .ائرة اإلدارية بالمحكمة الكليةاالختصاص بنظر أي نزاع بشأنها للد

  )١٩١ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٧/١٠/٢٠٠٣جلسة إداري  ٦٨٣/٢٠٠٢، ٦٧٨ انالطعن(

تمامـه بموجـب عقـد إيجـار أو تـرخيص           . استغالل العقارات المملوكة للدولة ملكيـة خاصـة        -١٧٩٦
الجوهريـة  مؤقت باالنتفاع ثابت بالكتابة مبينـاً فيـه حقـوق والتزامـات الطـرفين والـشروط                 

. شـرطه . كـون االسـتغالل بـدون مقابـل لهـذه العقـارات           . وغير المألوفة في اإليجار العادي    
للدولـة إزالـة    . مـؤداه . عدم اتباع الطـريقين سـالفي الـذكر       . موافقة مجلس الوزراء على ذلك    

  .التعرض أو التعدي بالطرق اإلدارية على نفقة المخالف
  )١٩٢ القسم الخامس المجلد الرابع ص١٦/٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ١٠٩/٢٠٠٣الطعن (

إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتهـا أو تـدعيمها أو هـدمها أو تعـديلها أو تغييـر                       -١٧٩٧
حظره بدون ترخيص بذلك مـن البلديـة بعـد اسـتيفاء الـشروط والمواصـفات                . معالم أي عقار  

تنظـيم البنـاء والجـدول       فـي شـأن      ١٩٨٥ لسنة   ٣٠المنصوص عليها بقرار رئيس البلدية رقم       
وجوب صدور الترخيص على نموذج من نسختين موقـع عليهمـا مـن مـدير عـام                 . الملحق به 

 . البلدية ومدير عام اإلدارة المختصة أو من ينوب عنهما قانوناً

عدم االعتداد بالترخيص أو التعديل غير الصادر علـى النمـوذج المـشار إليـه أو غيـر الموقـع            -
لمرخص له بصورة من الترخيص والرسـومات المعتمـدة بموقـع التنفيـذ             وجوب احتفاظ ا  . عليه

 . وتقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ القرار سالف الذكر

: أثـره . مخالفة أحكام اللوائح الصادرة مـن رئـيس البلديـة ومنهـا القواعـد الخاصـة بالبنـاء                  -
لـة والمـصادرة والغلـق      الغرامة التي ال تجاوز خمسمائة دينار ويجـوز أن يـضاف إليهـا اإلزا             

  .أو بعضها حسب األحوال
  )١٨٩ القسم الخامس المجلد الرابع ص١٨/٤/٢٠٠٦جلسة إداري  ٢١٩/٢٠٠٥الطعن (
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اسـتثناؤها مـن األصـل      . القرارات اإلدارية الصادرة في شـأن إصـدار الـصحف والمجـالت            -١٧٩٨
 فـي   وجـوب قـصر هـذا االسـتثناء وحـصره         . العام من إجازة طعن األفراد والهيئـات فيهـا        

الحدود التي ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتـراخيص إصـدار الـصحف والمجـالت بـالمنح                 
أو المنع دون أن يشمل االستثناء ما عـدا ذلـك مـن قـرارات تـصدر فـي شـأن التـرخيص                       
                   الصحفي من صدوره أثناء الممارسة الصحفية فيجـوز الطعـن عليهـا مـن ذوى الـشأن إلغـاء

  .ال عيب. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. دارية بالمحكمة الكليةوتعويضاً أمام الدائرة اإل
  )١٩٠ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٤الطعن (

أحوال وشروط إلغـاء تـرخيص الجريـدة أو تعطيلهـا أو رفـضها بـالطريق اإلداري وتحديـد                    -١٧٩٩
لـيس لـوزير اإلعـالم      . مـؤدى ذلـك   . حددها المشرع . السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات    

  .سوى وقف الجريدة لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر وليس له سلطة إلغاء ترخيصها
قاعدة توازي االختصاصات التي مؤداها أن مـن يملـك إصـدار القـرار اإلداري يملـك إلغـاؤه                    -

ـ             . مناط إعمالها . وسحبه وتعديله  رار خلو التشريع من نص يحـدد الـسلطة المختـصة بإلغـاء الق
  . علة ذلك. أو سحبه أو تعديله

تحديد القانون السلطة المختصة بإلغـاء تـرخيص إصـدار جريـدة أو مجلـة بـالطريق اإلداري                   -
أن قـرار وزيـر اإلعـالم       . أثـره . وقصرها على مجلس الوزراء وحـده دون وزيـر اإلعـالم          

بعيـب عـدم    الصادر بإلغاء الترخيص يكون صادراً من سلطة ال تملك إصداره ومـن ثـم معيبـاً                 
  .ال عيب. التزام الحكم ذلك. االختصاص وواجب اإللغاء

  )١٩٠ القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٨/٣/٢٠٠٥جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٤الطعن (

وضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المنـاطق واسـتحداث وتنظـيم المنـاطق الـسكنية                -١٨٠٠
 إرجـاء البـت فـي طلبـات         جـواز . اختـصاص المجلـس البلـدي بـه       . والتجارية والصناعية 

  .أال يتجاوز اإلرجاء مدة السنتين. شرط ذلك. الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية
  )١٩٠ القسم الخامس المجلد الرابع ص٣٠/٥/٢٠٠٥جلسة إداري  ٨٥٩/٢٠٠٤الطعن (

 عـام والمخصـصة للنفـع العـام بالفعـل أو        اعتبـاري  شـخص    ألياألموال المملوكة للدولة أو      -١٨٠١
 األفـراد بهـا إال بموجـب تـرخيص مـن            انتفـاع عدم جواز   . القانون تعد أمواالً عامة   بمقتضى  
 خـصص لهـا   التـي  مـع المنفعـة العامـة     نتفاعة المختصة بشرط عدم تعارض اال     داريالجهة اإل 

  . المصلحة العامةي الرجوع فيه أو تعديله لدواعفي اإلدارةالمال أو الحد من حرية 
  )١٦٧ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ١٥٣/٢٠٠٦الطعن (
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 علـى ال يكـون إال     .  المخصصة للمنفعة العامة بما فيهـا شـواطئ البحـار          الدولةاالنتفاع بأمالك    -١٨٠٢
 فيـه والقواعـد     الـواردة حكمـه الـشروط     ت و اإلداري يصطبغ بأركان العقد     الذيسبيل الترخيص   

 عقـود االيجـار المعروفـة فـي        أحكـام  سـريان عدم  .  تنظم هذا النوع من االنتفاع     التيالقانونية  
ـ       التراخيص بإقامة ال   علىالقانون الخاص    . مـؤدى ذلـك   . رشاليهات والكبائن على شـواطئ البح

 وطبيعـة التـرخيص الـصادر       إليـه ومـا انتهـى     مثال لحكم ال مخالفة فيـه للقـانون ويتفـق           
  .للطاعنين

  )٧٦ ص٢ ج٣٦ون س مجلة القضاء والقان١٥/٤/٢٠٠٨جلسة  ريإدا ٨٨/٢٠٠٦الطعن (

 - الـذي يحكـم واقعـة النـزاع          - ١٩٧٢ لـسنة    ١٥اختصاص البلدية وفقاً لقانون إنشائها رقـم         -١٨٠٣
 فـي شـأن المحـالت الـصادر تنفيـذاً لـه             ١٩٩٢ لـسنة  ٢٦وقرار وزير الشئون البلدية رقـم       

بالرقابة على المحالت العامة والمقلقـة للراحـة والمـضرة للـصحة وبرقابـة تنفيـذ القـوانين                  
التحقـق مـن    : علـة ذلـك   . ائح المتعلقة بها بالتعاون مـع الجهـات األخـرى ذات الـشأن            واللو

استيفاء تلك المحالت الشروط الالزمة لممارسة نشاطها وفقـاً للقـوانين واللـوائح المنظمـة لهـذا                 
للبلديـة سـلطة غلـق      . النشاط ومنها حصولها على الترخيص الـالزم مـن الجهـة المختـصة            

.  نشاطه دون الحصول علـى تـرخيص بـذلك مـن الجهـة المختـصة               المحل الذي يثبت مباشرة   
 فـي مجـال الـضبط       –عدم تعارض اختصاص البلديـة فـي شـأن الغلـق اإلداري للمحـالت               

 مع اختصاص الجهـات اإلداريـة األخـرى المختـصة بمـنح التـرخيص بممارسـة                 -اإلداري
 يعيبـه ويوجـب   خطـأ فـي تطبيـق القـانون    . مخالفة الحكم المطعون فيه هـذا النظـر    . النشاط
  .تمييزه
  )٧٧ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١/٢٠٠٩جلسة إداري  ١٧٢/٢٠٠٦الطعن (

صرف الدعم النقدي ألصحاب سفن وزوارق الـصيد والحظـور والمـزارع الـسمكية وأعـالف                 -١٨٠٤
عدم تحرير محضر مخالفة عـن تـرخيص الـصيد وفقـاً ألحكـام المرسـوم                : شرطه. األسماك

 في شأن حمايـة الثـروة الـسمكية وذلـك خـالل الـسنة الماليـة                 ١٩٨٠ة   لسن ٤٣بالقانون رقم   
. وجـوب تأييـده ورفـض االسـتئناف       . التزام الحكم المـستأنف هـذا النظـر        . ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢

  .مثال
  )٦٠ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٤/٤/٢٠٠٩جلسة  إداري ١٢٧٨/٢٠٠٥الطعن (

لى أمـالك الدولـة الـصادرة بـالقرار رقـم           الالئحة الخاصة بالتراخيص والمنشآت التي أقيمت ع       -١٨٠٥
 من وزيـر الماليـة تـضمنت تعـديالً لـشروط التـرخيص والعقـود الخاصـة                  ٢٠٠١لسنة  ٥٦

بالمباني والمنشآت التي أقيمت على أمالك الدولة الخاصـة العقاريـة والمـشمولة بقـرار مجلـس                
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نظـام تـرخيص   هي التراخيص والعقـود التـي انتهـت ب        . ٢٠٠١سادساً لسنة   /٥٩٢الوزراء رقم   
مدة التعاقـد لهـذه التـراخيص أو العقـود المبرمـة            . أو عقد الستغالل قطعة أرض إلقامة عقار      

بين وزارة المالية والمستثمرين هي عشر سنوات من نهايـة مـدتها األصـلية أيـاً كانـت المـدة                    
ـ      . المتفق عليها عند التجديد   ل يجب على المستثمر التقدم بطلـب كتـابي برغبتـه فـي التجديـد قب

عقارات المستثمرين التي انتهـت عقودهـا أو تراخيـصها قبـل إصـدار              . انقضاء مدة العقد بسنة   
عليهم التقدم بطلب التجديد خـالل ثالثـة شـهور مـن تـاريخ نـشرها بالجريـدة                  . تلك الالئحة 

في حالة موافقة وزارة المالية علـى التجديـد يبـرم عقـد وفـق شـروط والتزامـات                   . الرسمية
تـؤول  . في حالة عدم موافقة المـستثمر علـى تجديـد العقـد والتـرخيص             . يدةوقيمة إيجارية جد  

  .مثال. المباني والمنشآت للدولة مستحقة اإلزالة
  )٢٥١ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٦/٢٠٠٩جلسة  إداري ٣١٧/٢٠٠٧الطعن (

ـ                     -١٨٠٦ ديلها أو  حظر إنشاء مبان وإقامة أعمـال أو توسـيعها أو تعليتهـا أو تـدعيمها أو هـدمها أو تع
تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إال بعـد الحـصول علـى تـرخيص بـذلك مـن                  

  . البلدية بعد التحقق من الشروط والمواصفات المنصوص عليها قانوناً
المعـول  . صدور الترخيص وفقاً للشروط والمواصفات التي يجري أعمـال البنـاء علـى أساسـها            -

.  البلدية علـى مـا يـرد بتـرخيص البنـاء متعلقـاً بهـذا األمـر                 عليه في الموافقة الصادرة من    
  .مثال. ال تعدو أن تكون جزءاً مكمالً له. الرسومات وغيرها من الملحقات المرفقة

  )٢١ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠١١جلسة  ريإدا ٢٣٥/٢٠٠٧الطعن (
  . أسواق عامة واستغالل عقارات الدولة وأمالك الدولة: وراجع

  

  شواطئ

 علـى ال يكـون إال     .  المخصصة للمنفعة العامة بما فيهـا شـواطئ البحـار          الدولةاالنتفاع بأمالك    -١٨٠٧
 فيـه والقواعـد     الـواردة حكمـه الـشروط     ت و اإلداري يصطبغ بأركان العقد     الذيسبيل الترخيص   

  عقـود اإليجـار المعروفـة فـي       أحكـام  عدم سـريان  .  تنظم هذا النوع من االنتفاع     التيالقانونية  
ـ       التراخيص بإقامة ال   علىالقانون الخاص    . مـؤدى ذلـك   . رشاليهات والكبائن على شـواطئ البح

 وطبيعـة التـرخيص الـصادر       إليـه ومـا انتهـى     مثال لحكم ال مخالفة فيـه للقـانون ويتفـق           
  .للطاعنين

  )٧٦ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨جلسة  ريإدا ٨٨/٢٠٠٦الطعن (
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  المحالت العامة
   

 - الـذي يحكـم واقعـة النـزاع        – (*)١٩٧٢ لـسنة    ١٥اص البلدية وفقاً لقانون إنشائها رقم       اختص -١٨٠٨
 فـي شـأن المحـالت الـصادر تنفيـذاً لـه          ١٩٩٢ لـسنة    ٢٦وقرار وزير الشئون البلدية رقـم       

بالرقابة على المحالت العامة والمقلقـة للراحـة والمـضرة للـصحة وبرقابـة تنفيـذ القـوانين                  
التحقـق مـن    : علـة ذلـك   .  بالتعاون مـع الجهـات األخـرى ذات الـشأن          واللوائح المتعلقة بها  

استيفاء تلك المحالت الشروط الالزمة لممارسة نشاطها وفقـاً للقـوانين واللـوائح المنظمـة لهـذا                 
للبلديـة سـلطة غلـق المحـل     . النشاط زمن حصولها على الترخيص الالزم من الجهة المختـصة      

عـدم  . علـى تـرخيص بـذلك مـن الجهـة المختـصة           الذي يثبت مباشرة نشاطه دون الحصول       
 -فـي مجـال الـضبط اإلداري      –تعارض اختصاص البلدية في شـأن الغلـق اإلداري للمحـالت            

مع اختصاص الجهات اإلدارية األخرى المختصة بمـنح التـرخيص بممارسـة النـشاط مخالفـة                
  .خطأ في تطبيق القانون يعيبه ويوجب تمييزه. الحكم المطعون فيه هذا النظر

  )١٣٥ المستحدث اإلصدار السادس ص ٢٠/١/٢٠٠٩جلسة  إداري ١٧٢/٢٠٠٦ نالطع(
  

                                                           
  . والذي حل محله٢٠٠٥ لسنة ٥ قبل إلغاءه بالقانون (*)



  اإلداري

- ٥٢٣ -  

  مزايدات ومناقصات
   

مـا  . الرابطـة العقديـة فيـه     . كيفيـة انعقـاده   . العقد اإلداري الذي يبرم بطريق المناقصة العامة       -١٨٠٩
  .علة ذلك. خروج المباحثات والمفاوضات التمهيدية عن تلك الرابطة. الذي يحددها

اختالفه عـن نـسق تنفيـذها فـي العقـود           . تنفيذها. امات التعاقدية في عقود القانون الخاص     االلتز -
أن العقود اإلدارية تـستهدف أساسـاً المـصلحة العامـة وتتـضمن جـزاءات               . علة ذلك . اإلدارية

 .مالية تتالءم وطبيعتها لتحقيق احتياجات المرافق العامة

اع عـن تنفيـذ االلتزامـات الناشـئة عـن العقـد             التحدي بنظرية الظروف الطارئة كمبرر لالمتن      -
 .غير جائز ما دام ممكناً وطالما لم يتحول إلى قوة قاهرة. اإلداري

  )٧٠٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٢٨/١/١٩٩٠جلسة  تجاري ٢٣٥/١٩٨٩ نالطع(

  .ذ حكم المزايدةخالمناقصة تأ -١٨١٠
 .ء يزيد عليه ولو كان باطالًسقوط العطاء بعطا. إيجاب. التقدم بالعطاء في المزايدة -

 .ال يتم إال بإرساء المزاد ما لم يشترط المصادقة فال يتم العقد إالّ بها. عقد المزايدة -

تمـام المناقـصة بمعرفـة لجنـة المناقـصات المركزيـة أو الجهـة              . متى يعد المناقص متعاقـداً     -
 .ال يؤثر. صاحبة المشروع

 .إجراء تمهيدي البرام العقد. مناقصة عليهإخطار المناقص الفائز بقبول عطائه ورسو ال -

  )٨٠٦ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١/٢/١٩٩٤جلسة  تجاري ٣٩/١٩٩٣، ٣٧ نانالطع(

حق مجلس الوزراء والهيئـة العامـة لـشئون الزراعـة والثـروة الـسمكية فـي                 . أمالك الدولة  -١٨١١
فـي الموافقـة علـى      للجهـة اإلداريـة مطلـق الحريـة         . تأجيرها بغير طريق المـزاد العلنـي      

  .سكوتها ال يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه باإللغاء. الترخيص
  )٢٦٢مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٦/١/٢٠٠٣جلسة إداري  ٤٢٤/٢٠٠٢الطعن (

مبدأ آلية المناقصة هو األصل العام المقرر في المناقـصات وتكـون فيـه سـلطة اإلدارة مقيـدة                    -١٨١٢
ناقصة على العطاء المتفق وشروطها واألقـل سـعراً لكفالـة احتـرام مبـدأ المـساواة                 بإرساء الم 

أن العطـاء األرخـص سـعراً ال يجـوز          . مـؤدى ذلـك   . وتكافؤ الفرص بين المتناقصين جميعاً    
   .استبعاده إال لسبب مشروع

  )٢٦٢مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢١/٤/٢٠٠٣جلسة إداري  ٢٢٥/٢٠٠٠الطعن (



  اإلداري

- ٥٢٤ -  

العبـرة فيـه بالـسعر      . سعر الذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية فـي العطـاءات المقدمـة            ال -١٨١٣
اإلجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية حتى ولو كـان هنـاك خطـأ فـي حـساب مفـردات                  
هذا السعر أو في تفصيالت بنوده إال إذا كان الخطـأ بالزيـادة عـن مجمـوع األسـعار الفرديـة                    

  .يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيحوالتفصيالت فإنه 
مـن  % ٥ الخطأ الحسابي باألقل فيما يتعلق بالـسعر اإلجمـالي عنـه فـي المفـردات ويجـاوز                 -

للجنة استبعاده مادامت لم تر وبإجمـاع آراء الحاضـرين مـن أعـضائها قبـول                . السعر اإلجمالي 
 الحكـم ذلـك وإلغائـه       مخالفـة . هذا العطاء رغم ما شابه من عيب اعتبـاراً للمـصلحة العامـة            

مخالفـة للقـانون    . القرار الصادر من جهة اإلدارة تأسيساً على تـوافر شـرائط العطـاء المقـدم              
  .وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه

  )٢٦٢مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١٦/٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٤٩١/٢٠٠٣، ٤٣٥ن ناالطع(

يع على العقد مـن الطـرفين سـواء تمـت المناقـصة             تعاقد المناقص ال يكون إال من تاريخ التوق        -١٨١٤
إخطـار المنـاقص الفـائز      . بمعرفة لجنة المناقصات المركزيـة أو الجهـة صـاحبة المـشروع           

 .إجراء تمهيدي إلبرام العقد. بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه

د عدم إفراد القانون إجراءات معينة يختص بهـا أعمـال الممارسـة فيمـا يتعلـق بـإبرام العقـو                    -
 فـي شـأن المناقـصات العامـة         ١٩٦٤ لـسنة    ٣٧العودة إلى أحكام القـانون      . أثره. المتعلقة بها 

  .باعتبار أن الممارس كالمناقص وال يعتبر متعاقداً إال من تاريخ التوقيع على عقد الممارسة
  )٢٦٢مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٦/٤/٢٠٠٤جلسة إداري  ٥٥٩/١٩٩٩، ٥٢٣ن ناالطع(

 .عدم اعتباره متعاقداً إال مـن تـاريخ التوقيـع علـى العقـد             . لمناقص الذي رست عليه المناقصة    ا -١٨١٥
لجهة اإلدارة سلطة إلغاء المناقصة سواء قبل البت فيها أو بعـد ذلـك بـال قيـد حتـى وإن تـم                        

عدم ترتيـب أي حـق تعاقـدي لهـذا          . مقصود ذلك . إخطاره بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه     
  .العدول عن الترسيةالمناقص عند 

  )٢٦٢مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٦/٤/٢٠٠٤جلسة إداري  ٥٥٩/١٩٩٩، ٥٢٣ن ناالطع(

 لـسنة   ٣٧القرارات التي تصدرها اللجنـة العامـة الملحقـة بمجلـس الـوزراء وفقـاً للقـانون                   -١٨١٦
تعـد قـرارات إداريـة إذا تعلقـت بمناقـصات خاصـة بالدولـة               .  في شأن المناقـصات    ١٩٦٤

قراراتهـا فـي شـأن      . أنها تصدر منها بوصـفها سـلطة عامـة        : علة ذلك  .وأجهزتها الحكومية 
مناقصات تتعلق بأشخاص معنوية خاصة ال تعتبر مـن أشـخاص القـانون الخـاص وال تعتبـر                  

 .علة ذلك. قراراتها من قبيل القرارات اإلدارية

  )٢٦٣لد الحادي عشر ص مج القسم الخامس المج ٢٦/١١/٢٠٠٥جلسة إداري  ٢٠٠٤/ ٨٦٢ن الطع(



  اإلداري

- ٥٢٥ -  

  المسئولية
   

  -:مسئولية اإلدارة عن قراراتها اإلدارية المعيبة وعن عملها غير المشروع -

أسـاس هـذا    .  البلدية باالمتناع عن تجديـد تـرخيص مخبـز وبـالتعويض           قراري بإلغاءالقضاء   -١٨١٧
هـا الطرفـان     البلدية الخاطئين باعتبارهما المسألة األساسـية التـي تناضـل في           قراري: التعويض

 مسئولية البلديـة عـن قراريهـا الخـاطئين وأحقيـة المـستأجر              وإرساءواستقرت حقيقتها بينهما    
 األحقيـة  ال أثـر لـه علـى          مطلقـاً  أن بطالن عقد تأجير المخبز بطالناً     . الزم ذلك . في التعويض 

  . على المحكمة كأساس للتعويضفي التعويض وال يكون مطروحاً
  )٨٢٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٦/١/١٩٩٢لسة ج تجاري ٢١٢/١٩٩٠ نالطع(

.  غيـر مـشروع  إداري قـرار  إصـدار خطـأ فـي     . اإلدارية عن القرارات    اإلدارةمناط مسئولية    -١٨١٨
  . عنهاإلدارةانتفاء مسئولية . أثره.  غير معيبإداريصدور قرار 

  )٨٢٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٨/٦/١٩٩٣جلسة  تجاري ٤/١٩٩٣ نالطع(

مـصدرها  .  الـصادرة فـي شـأن المـوظفين العمـوميين          اإلدارية عن القرارات    اإلدارةمسئولية   -١٨١٩
  . ال بالثالثيالعاديسقوط دعوى التعويض عنها بالتقادم . أساس ذلك وأثره. القانون

  )٨٢٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٣٠/١/١٩٩٥جلسة  تجاري ٨٧/١٩٩٤ نالطع(

للتعـويض عـن نـزع ملكيـة عقـاراتهم وفـق أحكـام المـسئولية                استحقاق أصحاب العقارات     -١٨٢٠
 اإلجراءات القانونيـة ممـا يعـد معـه اسـتيالؤها عليهـا              اإلدارةعدم اتخاذ   . مناطه .التقصيرية

  .غصباً
  .أثره. مخالفة ذلك. اإلجراءاتال يعيب . نشر قرار نزع الملكية باسم المالك -

  )٨٢٧مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ٢٥/٦/١٩٩٥جلسة  تجاري ٢٤٣/١٩٩٤، ٢٣٨ نانالطع(

 عـن   اإلدارةمـسئولية   . أثـره . غـصب .  القانونيـة  اإلجـراءات  إتبـاع نزع ملكية عقـار دون       -١٨٢١
  .علة ذلك. تعويض مالكه 

  )٨٢٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٧/٥/١٩٩٦جلسة  مدني ١١٨/١٩٩٥، ١١٦ نانالطع(

  .مثال. ما هيتها. دولةأعمال الضبط القضائي التي ال تسأل عنها ال -١٨٢٢
  )٨٢٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٤/٥/١٩٩٦جلسة  تجاري ١٧٣/١٩٩٥ نالطع(



  اإلداري

- ٥٢٦ -  

  .نطاقها. مناطها. اإلدارية عن قراراتها اإلدارةمسئولية  -١٨٢٣
  )٨٢٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٦/٦/١٩٩٦جلسة  تجاري ٢٥٧/١٩٩٤ نالطع(

مثال بـشأن انتفـاء مـسئولية جهـة اإلدارة عـن            . مناطه. اريةمسئولية اإلدارة عن القرارات اإلد     -١٨٢٤
  . ق المناقصات٥٢، ٥١المادتان . ترسية مناقصة

  )٣٩٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٦/١١/١٩٩٧جلسة  تجاري ١٥٢/١٩٩٦ن الطع(
  )٣٩٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٠/١١/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٥٠٢/١٩٩٩ن الطعو(
  )٣٩٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ١١/١٢/٢٠٠٠جلسة  إداري ٢٩٢/٢٠٠٠ن الطعو(

  .ماهيته. المناط في مساءلة اإلدارة بالتعويض عن قراراتها -١٨٢٥
مثـال بـشأن االختـصاص      . موضوعي متـى كـان سـائغاً      . استخالص الخطأ الموجب للمسئولية    -

 مخصـصات المبعـوثين     التشريعي لمجلس الخدمة المدنية في إضافة الدول التـي يتقـرر زيـادة            
  .إليها

  )٣٩٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٢٠/١١/٢٠٠٠جلسة  تجاري ٥٠٢/١٩٩٩ن الطع(

الخطـأ المتمثـل فـي إصـدار قـرار غيـر            . مناطهـا . مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلداريـة      -١٨٢٦
 .ما يكفي لثبوت عدم المشروعية. مشروع

  )٣٥لقسم الخامس المجلد الحادي عشر ص مج ا ٢٥/١١/٢٠٠٢جلسة إداري  ٧٧٢/٢٠٠١الطعن (

الخطـأ المتمثـل فـي إصـدارها        . مناطـه . مساءلة اإلدارة بالتعويض عن القـرارات اإلداريـة        -١٨٢٧
اسـتخالص الخطـأ أو     . قراراً إدارياً غيـر مـشروع أو االمتنـاع عـن إصـداره دون مبـرر               

 .شرطه. لمحكمة الموضوع. التقصير الموجب للمسئولية التقصيرية

  )٣٥مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٦/٥/٢٠٠٣جلسة إداري  ١٩٤/٢٠٠٠الطعن (

الخطأ الـذي يتمثـل فـي إصـدار قـرار إداري            . مناطها. مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية     -١٨٢٨
  .غير مشروع

واقـع لمحكمـة    . استخالص الخطأ الموجب للمـسئولية وعالقـة الـسببية بينـه وبـين الـضرر               -
 .شرطه. الموضوع

  )٣٥مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٣/٦/٢٠٠٣جلسة إداري  ٥٧٧/٢٠٠٢ن الطع(

الخطأ المتمثـل فـي إصـدار قـرار إداري غيـر            . مناطه. مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية     -١٨٢٩
  .مشروع

  .شرطه. واقع لمحكمة الموضوع. استخالص الخطأ الموجب لمسئولية جهة اإلدارة -



  اإلداري

- ٥٢٧ -  

 بالـسعر   العبـرة فيـه   . فـي العطـاءات المقدمـة     المناقصات المركزية   السعر الذي تعتد به لجنة       -
اإلجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية حتى ولو كـان هنـاك خطـأ فـي حـساب مفـردات                    
هذا السعر أو في تفصيالت بنوده إال إذا كان الخطـأ بالزيـادة عـن مجمـوع األسـعار الفرديـة                     

  .مجموع الصحيحوالتفصيالت فإنه يعتد في هذه الحالة بال
مـن الـسعر    % الخطأ الحسابي باألقل فيما يتعلق بالسعر اإلجمالي عنه فـي المفـردات ويجـاوزه              -

للجنة استبعاده مادامت لم تر وبإجمـاع آراء الحاضـرين مـن أعـضائها قبـول هـذا                  . اإلجمالي
ار مخالفـة الحكـم ذلـك وإلغائـه القـر         . العطاء رغم ما شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامـة         

مخالفـة للقـانون وخطـأ فـي        . الصادر من جهة اإلدارة تأسيساً على توافر شرائط العطاء المقـدم          
 .تطبيقه يوجب تمييزه

  )٣٥مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١٦/٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٤٩١/٢٠٠٣، ٤٣٥ن ناالطع(

عـدم جـواز   : ذلـك مـؤدى  . مناطهـا الخطـأ  . مسئولية الجهة اإلدارية عن قراراتهـا اإلداريـة        -١٨٣٠
إعمـال الحكـم المطعـون فيـه هـذا          . ترتيب المسئولية على أساس الضرر أو أي أساس آخـر         

مثـال بـشأن   . علـى غيـر أسـاس   . النعي عليه في هـذا الـصدد    . يوافق صحيح القانون  . النظر
 .طلب التعويض عن إلغاء اإلدارة قرارات تراخيص استغالل الدراكيل السابق إصدارها

  )٣٥مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١٣/١٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٩٠١/٢٠٠٣الطعن (

  . مناطها. مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية -١٨٣١
واقـع يـستقل بـه      . استخالص الخطأ الموجب للمسئولية وعالقة الـسببية بينـه وبـين الـضرر             -

  . ما دام سائغاً. قاضي الموضوع
 .ماهيته. ونالتعويض عن القرار اإلداري المخالف للقان -

  )٣٥مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٦/١١/٢٠٠٤جلسة إداري  ٣٤/٢٠٠٤، ٣٠ن ناالطع(
  )٣٥مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٦/١٢/٢٠٠٥جلسة إداري  ٥٢٧/٢٠٠٥الطعن و(

قرينـة علـى االسـتقالة      . انقطاع الموظف عن العمل مـدة تزيـد علـى خمـسة عـشر يومـاً                -١٨٣٢
انتفاؤهـا بثبـوت وجـود سـبب آخـر          .  من نظام الخدمـة المدنيـة      ٨١م  . ساس ذلك أ. الضمنية
  .لالنقطاع

 . ١٩٧٣ لسنة ٢تعميم ديوان الموظفين رقم . هإجراءات. التصريح باإلجازات الطبية -

ثبـوت إبالغهـا عـن مرضـها منـذ      . إنهاء خدمة الطاعنة النقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً         -
. اسـتنزال هـذه المـدة مـن فتـرة االنقطـاع           . ها بالراحة لمدة أسبوع   بداية االنقطاع والتصريح ل   

صـدور قـرار    :  ذلـك  مـؤدى . تبارها قرينة على االستقالة   عدم بلوغ المدة الباقية الحد الالزم الع      



  اإلداري

- ٥٢٨ -  

مسئولية الجهـة اإلداريـة عـن خطئهـا الـذي ترتـب عليـه               : أثره. إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون   
 .ضرر مادي وأدبي يوجب التعويض

  )٣٦مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٠/١٢/٢٠٠٤جلسة إداري  ٦٤/٢٠٠٤الطعن (

قيام خطـأ مـن جانبهـا بـأن يكـون ثمـة         . مناطها. مسئولية اإلدارة عن القرارات التي تصدرها      -١٨٣٣
قرار إداري نهائي غير مشروع وأن يحيق بصاحب الـشأن ضـرر وقيـام عالقـة سـببية بـين                    

 .الخطأ والضرر

  )٣٦مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٣١/١/٢٠٠٥جلسة إداري  ٩٧٠/٢٠٠٣الطعن (

الخطأ الـذي يتمثـل فـي إصـدار قـرار إداري            . مناطه. مساءلة اإلدارة بالتعويض عن قراراتها     -١٨٣٤
 .غير مشروع أو كان يتعين عليها إصداره وفقاً للقانون

اإلدارة عـن األضـرار التـي تنـتج         ال يجـوز مـساءلة      . القرار اإلداري السليم والمطابق للقانون     -
 .عنه

  )٣٦مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١٨/١٠/٢٠٠٥جلسة إداري  ١٩٥/٢٠٠٤الطعن (

استيالء اإلدارة على عقار لتخصيصه للمنفعـة العامـة دون اتخـاذ اإلجـراءات التـي يوجبهـا                   -١٨٣٥
ـ         . أثـره . غـصب . القانون لنزع الملكية   ام المـسئولية   مـسئوليتها عـن التعـويض وفقـاً ألحك

  .التقصيرية والتزامها بجبر الضرر الذي يصيب المضرور كامالً
  )٣٤٧ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٥/١١/٢٠٠٨جلسة  مدني ٧٨/٢٠٠٧ نالطع(

الخطـأ الـذي يتمثـل فـي إصـدار          : مناطـه .  اإلداريـة  امساءلة اإلدارة بالتعويض عن قراراته     -١٨٣٦
  . ضررقرار إداري غير مشروع وأن يترتب عليه

اسـتخالص  . ماهيتـه . الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غيـر المـشروع بـالتعويض عنـه         -
. عالقة الـسببية بـين العمـل غيـر المـشروع الموجـب للمـسئولية وبـين الـضرر أو نفيهـا             

مثال الستخالص سائغ لنفى المـسئولية فـي جانـب الجهـة اإلداريـة              . موضوعي متى كان سائغاً   
 .المطعون ضدها

  )١٩٦ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/١١/٢٠٠٨جلسة  إداري ١٤٤/٢٠٠٦ نالطع(

سحب قرار إنهاء خدمة الموظف لالنقطاع وإن كـان يترتـب عليـه اعتبـار العالقـة الوظيفيـة                    -١٨٣٧
قائمة ومدة الخدمة متصلة إال أنه ال يترتب عليه أحقية الموظف فـي تقاضـي راتبـه عـن فتـرة               

ثار القرار الـساحب إال أن يكـون ذلـك تعويـضاً وفقـاً للقواعـد                انقطاعه عن العمل كأثر من آ     
أن المرتـب   : علـة ذلـك   . المقررة في مسئولية اإلدارة عن قراراتها اإلدارية المخالفـة للقـانون          

  .هو مقابل أداء العمل
  )٤٩٣ المستحدث اإلصدار السادس ص ٥/٥/٢٠٠٩جلسة  إداري ٢٦٧/٢٠٠٦ نالطع(



  اإلداري

- ٥٢٩ -  

قيقة القرار المطعـون فيـه وفهـم فحـواه وإعطائـه الوصـف       لمحكمة الموضوع الوقوف على ح  -١٨٣٨
مـن  . اسـتخالص الخطـأ الموجـب لمـسئولية الجهـة اإلداريـة           . الحق وتكييفه القانوني السليم   

مسائل الواقع التي تدخل فـي سـلطة محكمـة الموضـوع بغيـر معقـب مادامـت قـد أقامـت                    
  .قضاءها على أسباب سائغة

وجـوب اسـتمراره فـي      . الجهة اإلدارية له القيـام بهـا      رهن بتصريح   . حق الموظف في اإلجازة    -
لهـا حرمانـه مـن      . أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته إلى أن تبلغه الجهة اإلداريـة بموافقتهـا            

أجره عن أيام انقطاعه وال يكون قرارها بذلك قراراً تأديبياً إنمـا امتثـاالً لقاعـدة األجـر مقابـل                    
 .العمل

 .مثال. ارته أمام محكمة التمييزال يجوز إث. الجدل الموضوعي -

  )٢٢٦ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٦/٢٠١٠جلسة  إداري ٢١٣/٢٠٠٩ نالطع(

قيام خطـأ مـن جانبهـا بـأن يكـون القـرار             : مناط مسئولية اإلدارة عن القرارات التي تصدرها       -١٨٣٩
  . مثال.اإلداري غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام عالقة السببية بينهما

  )٤٣ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢/١١/٢٠١٠جلسة  إداري ٩٩/٢٠٠٩، ٩٣ نانالطع(

وجود خطـأ مـن جانبهـا وضـرر يحيـق           : أساسها. مسئولية اإلدارة عن القرارات الصادرة منها      -١٨٤٠
. غيـر كـاٍف لتحقـق المـسئولية       . توافر ركن الخطـأ   . بصاحب الشأن وقيام عالقة السببية بينهما     

  .حدث الخطأ ضرراً مادياً أو أدبياًوجوب أن ي
 .ما هيتهما. الضرر المادي والضرر األدبي -

وجوب إثبات المضرور وقوع الـضرر الـذي لحـق بـه وقيـام عالقـة الـسببية بـين الخطـأ                       -
  .مثال. والضرر

  )١٤٦ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١٠جلسة  إداري ٦٦/٢٠١٠، ١٩ نانالطع(

و عمل تفصح به الجهة اإلدارية عن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة                   ه: القرار اإلداري  -١٨٤١
تميـز  . بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح بقصد إحـداث اثـر قـانوني معـين مـؤدى ذلـك                

  .علة ذلك. القرار اإلداري عن العمل المادي
 .شموله قضائي اإللغاء والتعويض. اختصاص الدائرة اإلدارية -

اعتبـاره فـي حكـم القـرار        . عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحة اتخـاذه        امتناع جهة اإلدارة     -
. اإلداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه باإللغاء لـدى الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة                 

 .وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا االمتناع ضرر موجب للتعويض

وجوب انـصياع كـل مـن الموظـف وجهـة           : لكمؤدى ذ . ماهيتها. عالقة الموظف بجهة اإلدارة    -



  اإلداري

- ٥٣٠ -  

 .اإلدارة للقوانين واللوائح

المجلس الطبي العام هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو ال يتفـق مـن أعمـال الوظيفيـة مـع                      -
 بتـشكيل المجلـس     ١٩٧١ لـسنة    ١٥٨قـرار وزيـر الـصحة العامـة         . حالة الموظف المرضية  

 .الطبي العام

ـ       - ذ قـرار المجلـس الطبـي العـام بتخفـيض سـاعات العمـل               امتناع الجهة الحكومية عـن تنفي
مخالفـة الحكـم المطعـون    . قـرار إداري سـلبي  . للموظفة لمدة محددة وإعادة عرضها بعد فتـرة  

  .خطأ يوجب تمييزه. فيه ذلك واصفاً فعل اإلدارة بأنه مجرد عمل مادي
  )٤٢ص  ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٤/٢٠١٠جلسة  إداري ٢٩٤/٢٠٠٧ نالطع(

لمحكمة الموضوع الوقوف على حقيقة القرار المطعـون فيـه وفهـم فحـواه وإعطائـه الوصـف         -١٨٤٢
مـن  . اسـتخالص الخطـأ الموجـب لمـسئولية الجهـة اإلداريـة           . الحق وتكييفه القانوني السليم   

مسائل الواقع التي تدخل فـي سـلطة محكمـة الموضـوع بغيـر معقـب مادامـت قـد أقامـت                    
  .قضاءها على أسباب سائغة

وجـوب اسـتمراره فـي      . رهن بتصريح الجهة اإلدارية له القيـام بهـا        . حق الموظف في اإلجازة    -
لهـا حرمانـه مـن      . أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته إلى أن تبلغه الجهة اإلداريـة بموافقتهـا            

أجره عن أيام انقطاعه وال يكون قرارها بذلك قراراً تأديبياً إنمـا امتثـاالً لقاعـدة األجـر مقابـل                    
 .العمل

 .مثال. ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. الجدل الموضوعي -

  )٢٢٦ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٦/٢٠١٠جلسة  إداري ٢١٣/٢٠٠٩ نالطع(

قيام خطـأ مـن جانبهـا بـأن يكـون القـرار             : مناط مسئولية اإلدارة عن القرارات التي تصدرها       -١٨٤٣
  .مثال. ن ضرر وقيام عالقة السببية بينهمااإلداري غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأ

  )٤٣ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢/١١/٢٠١٠جلسة  إداري ٩٩/٢٠٠٩، ٩٣ نانالطع(

وجود خطـأ مـن جانبهـا وضـرر يحيـق           : أساسها. مسئولية اإلدارة عن القرارات الصادرة منها      -١٨٤٤
ـ . توافر ركن الخطـأ   . بصاحب الشأن وقيام عالقة السببية بينهما      . ر كـاٍف لتحقـق المـسئولية      غي

  .وجوب أن يحدث الخطأ ضرراً مادياً أو أدبياً
 .ما هيتهما. الضرر المادي والضرر األدبي -

وجوب إثبات المضرور وقوع الـضرر الـذي لحـق بـه وقيـام عالقـة الـسببية بـين الخطـأ                       -
  .مثال. والضرر

  )١٤٦ ص ٣ ج ٣٨س  مجلة القضاء والقانون ١٤/١٢/٢٠١٠جلسة  إداري ٦٦/٢٠١٠، ١٩ نانالطع(



  اإلداري

- ٥٣١ -  

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع متـى أقامـت            . استخالص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاؤه      -١٨٤٥
  .قضاءها على أسباب سائغة

ال يجـوز إثارتـه أمـام محكمـة         . الجدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الـدعوى           -
 .مثال. التمييز

  )١٦١ ص ١ ج ٣٩ القضاء والقانون س  مجلة٩/٣/٢٠١١جلسة  إداري ١٥٢/٢٠٠٩، ١٣٤ نانالطع(
  )٢٠٢ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٣/٢٠١١جلسة  تجاري ١٢٥١/٢٠٠٩، ١١٥٥ نانالطعو(

يترتب عليه حتماً إعـدام القـرار اإلداري منـذ إصـداره واعتبـاره              . الحكم بإلغاء القرار اإلداري    -١٨٤٦
. الزمـت القـرار منـذ صـدوره       أنه يكشف عن عدم المـشروعية التـي         : علة ذلك . كأن لم يكن  

زوال كل اآلثار القانونية التي رتبها القـرار الملغـي والتـزام جهـة اإلدارة بإيفـاء           : مقتضى ذلك 
وجـوب مبـادرة جهـة اإلدارة بموقـف إيجـابي بإصـدارها القـرار               . كامل ما يلزمها به الحكم    
محـض قـرار تنفيـذي      ال يعـدو أن يكـون       . ما تتخذه في هذا الـشأن     . الالزم لتنفيذ حكم اإللغاء   

ووجـوب اتخاذهـا موقفـاً سـلبياً        . تأكيداً لألثر القانوني الذي تحقـق بمقتـضى حكـم اإللغـاء           
باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار يتعـارض مـع مـا قـضى بـه الحكـم فـي                       

  .منطوقه وقامت عليه أسبابه الجوهرية المتعلقة والمتصلة بذلك المنطوق
والوقوف على طبيعته ومـدى تـوافر مقومـات القـرار اإلداري فـي شـأنه           فهم القرار المختصم     -

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        . واستظهار قيام الخطأ الموجب لمسئولية جهة اإلدارة أو نفيـه         
  .متى كان سائغاً

  )٨٤ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١١/٥/٢٠١١جلسة  إداري ٢٥/٢٠٠٨ نالطع(
  

  -:إلداريةالمسئولية في مجال العقود ا -

تميزهـا  . حـسن النيـة  وجوب أن يكون تنفيذها بطريقة تتفـق مـع مـا يوجبـه       . العقود اإلدارية  -١٨٤٧
تغليـب وجـه المـصلحة      . بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يـستهدف العقـد تـسييره           

لجهـة اإلدارة توقيـع الغرامـات المنـصوص      . مؤدى ذلـك  . العامة على مصلحة األفراد الخاصة    
لعقد من تلقاء نفسها دون التزامها بإثبات حـصول الـضرر باعتبارهـا القوامـة علـى                 عليها في ا  

حسن سير المرفق والقائمة على تنفيذ شروط العقد ولهـا إعفـاء المتعاقـد مـن تلـك الجـزاءات                    
ويبرأ المتعاقد مـن كـل مـسئولية إذا كانـت جهـة اإلدارة              . كلها أو بعضها إذا قدرت محالً لذلك      

 . التأخير في تنفيذ االلتزام أو رجوع ذلك إلى قوة قاهرةهي التي تسببت في

  )٢٧ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٣٠/٦/٢٠٠٣جلسة  إداري ٤٦٢/٢٠٠٢ نالطع(



  اإلداري

- ٥٣٢ -  

  .لمحكمة الموضوع. تقدير مدى توافر شروط تطبيق نظرية فعل األمير -١٨٤٨
لحـاق ضـرر   صدور إجراء خـاص أو عـام يترتـب عليـه إ          . شرطه. إعمال نظرية فعل األمير    -

  .سهم هذا اإلجراءمخاص بالمتعاقد ال يشاركه فيه سائر من 
  )٢٨ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ١٢/١/٢٠٠٤جلسة  إداري ٣٨١/٢٠٠٢، ٣٧٨ نانالطع(

هـو ترديـد للقاعـدة      .  الناشـئة عنـه    تتضمين العقد اإلداري جزاء الفسخ عن اإلخالل بااللتزاما        -١٨٤٩
. بها يقع هذا اإلجراء لعـدم تنفيـذ أحـد الطـرفين اللتزامـه العقـدي               العامة في الفسخ التي بموج    

تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتهـا وتحديـد الطـرف المقـصر فـي العقـد أو                    
  .علة ذلك. لمحكمة الموضوع. نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد اللتزامه

ة بالتزاماتـه التـي ترتبهـا عليـه نـصوص           الخطأ العقدي يعني إخالل المتعاقد مع الجهة اإلداري        -
أنهـا قـدرت باعتبارهـا قوامـة علـى المرفـق            : مفـاده . تحديد اإلدارة موعداً لتنفيذ العقد    . العقد

  .العام أن يتم التنفيذ في هذا الموعد وبحسن نية بين طرفيه
  )٨٠ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١١/٥/٢٠١١جلسة  إداري ٣٢٦/٢٠٠٧ نالطع(

  -:لية الموظف التأديبيةمسئو -

واقــع لمحكمــة . اســتخالص ثبــوت الــذنب اإلداري الموجــب لمــسئولية الموظــف التأديبيــة -١٨٥٠
 .مثال الستخالص سائغ. شرطه. الموضوع

  )٤١ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٣١/٥/٢٠٠٤جلسة  إداري ٤٧٦/٢٠٠٣، ٤٢٧ نانالطع(
  

  -:أركان المسئولية -

  . الموجبة للتعويضمناط توافر المسئولية -١٨٥١
ـ  تقرير الخبير المنتدب في الـدعوى لـسالمة األبحـاث التـي ب             إلىاطمئنان المحكمة    -  عليهـا   ين

 إعـادة   إلـى والتي ناقشت فيها اعتراضـات المـستأنف وتناولتهـا بـالرد المـسقط دون حاجـة                 
ـ        :أثـره .  إدارة الخبراء وانتفـاء ثبـوت الـضرر        إلىالمأمورية   ة  عـدم قيـام المـسئولية الموجب
  .للتعويض

  )٥٢ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٥/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ١١٢/٢٠٠٧ نالطع(

. شـرط ذلـك   . كل فعل خاطئ ينشأ عنه ضـرر للغيـر يوجـب مـسئولية فاعلـه بـالتعويض                 -١٨٥٢
مـن سـلطة   . استخالص عالقة السببية بين الخطأ الموجب للمـسئولية ويبـين الـضرر أو نفيهـا      



  اإلداري

- ٥٣٣ -  

موضـوعي غيـر جـائز      جـدل   .  ذلـك  فيالمنازعة  . خالصها سائغاً محكمة الموضوع ما دام است    
  .أمام التمييز

  )١٤ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢/٧/٢٠٠٧جلسة  إداري ١٤٧/٢٠٠٦، ١٣٧ نانالطع(

فهم الواقع في الدعوى والتحقق من سالمة القرار اإلداري ومـدى صـحة األسـباب التـي بنـي                    -١٨٥٣
  . شرطه. ر معقب عليهامن سلطة محكمة الموضوع بغي. عليها

  .من سلطة محكمة الموضوع. استخالص مدى توافر أركان المسئولية اإلدارية -
  )٢٠٩ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٦/٢٠١٠جلسة  إداري ٢٢٦/٢٠٠٩ نالطع(
  

  

  



  اإلداري

      - ٥٣٤ -  

  الملكيـة
  

األصـل أنهـا    .  الخـامس وقريـة الجهـراء      الدائري داخل خطوط التنظيم جنوب      األراضيجميع   -١٨٥٤
  .ما يثبت أنه مملوك للدولة. االستثناء.  الخاصةاألمالك من

   .٥/١٩٧٥ الدليل على ملكيتهم دون التقيد بما ورد في القانون إقامةلألفراد  -
خروج االدعـاء بالملكيـة علـى األفـراد داخـل خـط التنظـيم مـن نطـاق تطبيـق القـانون                      -

١٨/١٩٦٩.  
  )٩٤٩الث المجلد الثالث ص  مج القسم الث١١/٥/١٩٩٢جلسة تجاري  ٢٦٦/١٩٩٠الطعن (

 إجـراءات  موجه إلى الجهـة التـي ناطهـا المـشرع            ٥/١٩٧٥،  ٥/١٩٥٩الخطاب في القانونين     -١٨٥٥
 األخـذ المحـاكم لهـا     .  بالنـسبة للقـانون الثـاني      اإلداريةالتسجيل في القانون األول والى اللجان       

  . الملكيةإثبات عند نظر دعاوى اإلثبات دليل من طرق بأي
  . المذكور في تحديد مدة وضع اليد الالزمة لكسب الملكية عند صدورهال اثر للقانون -

  )٩٤٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١١/٥/١٩٩٢جلسة تجاري  ٢٦٦/١٩٩٠الطعن (

 وإجراءاتـه مصدر حـق البلديـة فـي ممارسـته        . نزع الملكية للمنفعة العامة قبل صدور الدستور       -١٨٥٦
ـ    ٣٣/١٩٨٤القانون  . والتظلم منه  ة اسـتعمال هـذا الحـق وشـروط نـزع الملكيـة              نظـم كيفي

  .وإجراءاتهللمنفعة العامة والجهات التي تقوم به 
دخـول العقـار المـستملك فـي        . أثـره . صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائيا        -

وضـع المنـزوع ملكيتـه      . المال العام وانتقال حق ذوى الشأن إلى قيمة التعـويض المقابـل لـه               
 نزعـت   الـذي عدم دخـول العقـار فـي المـشروع العـام            . علة ذلك . ال يرتب له حقاً   يده عليه   

 صـاحب   إخطـار  نزع الملكية الخيار ببقاء العقـار علـى حالـه أو             إلدارة. أثره. الملكية من أجله  
  . رغبإذاالشأن السترداده 

  )٩٥٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٥/٤/١٩٩٣جلسة تجاري  ١٢٦/١٩٩٢الطعن (

ال يلـزم تـسجيله     . ٥/١٩٥٩ للمنفعة العامـة قبـل صـدور قـانون التـسجيل             الملكية نزع   قرار -١٨٥٧
التراخـي فـي التـسجيل إلـى مـا بعـد       .  الالزمـة لـذلك  اإلجراءات. النتقال الملكية إلى الدولة 

 إلى المنازعـة فـي تثمـين العقـار أمـام لجـان التثمـين مـرة                  ي ال يؤد  ٣٣/١٩٦٤العمل بق   
   . نهائياًأصبحقدير التعويض قد أن يكون ت. شرط ذلك. أخرى
  )٩٥٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٥/٤/١٩٩٣جلسة تجاري  ١٢٦/١٩٩٢الطعن (



  اإلداري

      - ٥٣٥ -  

  .متى تعد من أمالك الدولة.  الواقعة داخل خط التنظيماألراضي -١٨٥٨
غـصب  .  نـزع الملكيـة    إجـراءات  على عقار لتحقيق للمنفعة العامة دون اتخـاذ          اإلدارةاستيالء   -

  .يتها عن التعويضيستوجب مسئول
متـى يـستحق التعـويض عنهـا عـن          .  الخاصة بقصد تحـسينها    أراضيهم في   فتح المالك طرقاً   -

عدم تعارض ذلك مـع الدسـتور أو مـع قـانون نـزع الملكيـة                . اإلنشاءقرار مجلس   . استمالكها
  .للمنفعة العامة

  )٩٥٠ثالث ص  مج القسم الثالث المجلد ال١١/٤/١٩٩٣جلسة تجاري  ٢٠٥/١٩٩٢، ٢٠١ن ناالطع(

التزام مالك المركبة بإخطار المـرور بمـا يفيـد ملكيتهـا واتخـاذ بعـض اإلجـراءات إلثبـات                     -١٨٥٩
  .علة ذلك. عدم توافر شروط الترخيص في المشتري. ملكيتها، اليعفيه من ذلك

  )٩٥٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٥/٤/١٩٩٣جلسة تجاري  ١٢٣/١٩٩٢الطعن (

طوط التنظـيم جنـوب الـدائري الخـامس وقريـة الجهـراء وجزيـرة         الواقعة داخل خ  األراضي -١٨٦٠
االدعـاء بملكيتهـا    . فيلكا في األصل مملوكة ملكية خاصة فيما عدا ما يثبت أنـه مملـوك الدولـة               

. ٥/١٩٧٥ الدليل الجائز قانوناً على هذه الملكية دون التقيـد بمـا ورد فـي القـانون رقـم                    وإقامة
  .جائز

 العقـاري  بـشأن التـسجيل      ٥/١٩٥٩ مـن القـانون رقـم        ١٣،١٤ن  المعنى بالخطاب في المادتي    -
 الملكيـة أو    ألصـل  بخـصوص المحـررات المثبتـة        ٥/١٩٧٥ من القانون رقـم      ٣،٥والمادتين  

 وال مـساس بحـق   اإلداريـة  التـسجيل واللجـان      إجـراءات هو الجهة المنوط بهـا      . الحق العيني 
  . القانونيةاإلثباتيل من طرق  دلبأي األخذ الملكية في إثباتالمحاكم عند نظر دعاوى 

  .االدعاء بوجود طريق باألرض الينهض دليالً على ملكية الدولة لها -
لـيس مـن شـأنه وحـده تخصيـصها للمنفعـة العامـة              . لألفـراد استطراق األرض المملوكـة      -

اسـتمراره المـدة الالزمـة لكـسب الملكيـة          . االسـتثناء .  العامـة للدولـة    األموالواعتبارها من   
  .لطويلبالتقادم ا

ال . األراضـي للمصورات الجوية حجية قاطعة في منازعات األفـراد مـع الدولـة حـول ملكيـة                -
يقبل أي دليل آخر لنفي هذه الحجية وال تمس سلطة المحاكم فـي فهـم حقيقـة مـا تحتويـه هـذه                   

  .المصورات من عالمات ومظاهر وتقدير داللتها
 بكافـة طـرق     اإلثبـات واقـع يقبـل     . والمعنـوي  المـادي وضع اليد المدة الطويلـة بعنـصريه         -

  .تقديره من سلطة قاضي الموضوع متى كان استنباطه سائغاً. اإلثبات
  )٩٥١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٤/٦/١٩٩٣جلسة تجاري  ٢٢٢/١٩٩٢الطعن (



  اإلداري

      - ٥٣٦ -  

 الواقعة داخل خطـوط التنظـيم جنـوبي الـدائري الخـامس وقريـة الجهـراء داخـل                   األراضي -١٨٦١
 الواقعـة فـي حـدود       األراضـي مـن   . ٣٢٦٨٩/فيلكا داخل المخطط م    وجزيرة   ٥٢٠/مخطط ب 

خـروج ادعـاء األفـراد بالملكيـة        : مـؤداه . الملكية الخاصة ما لم يثبـت أنـه مملـوك للدولـة           
  .٥/١٩٧٥العقارية داخل خط التنظيم العام من نطاق تطبيق القانون 

  )٩٥١ث ص  مج القسم الثالث المجلد الثال٥/٤/١٩٩٣جلسة تجاري  ١/١٩٩٢الطعن (

 داخل خطوط التنظيم جنوبي الدائرة الخـامس وقريـة الجهـراء وجزيـرة فيلكـا                األراضيجميع   -١٨٦٢
جـواز ادعـاء األفـراد      .  مملوكة ملكية خاصة عدا ما يثبـت أنـه مملـوك للدولـة             أصالًتعتبر  

  . الدليل على ذلكوإقامةبملكيتها 
 مـن   ٣،٥ والمـادتين    ٥/١٩٥٩ مـن القـانون        ١٣،١٤االلتزام باألدلة المحـددة فـي المـادتين          -

قاصر على الجهة التـي نـاط بهـا المـشرع إجـراءات التـسجيل واللجـان                 . ٥/١٩٧٥القانون  
 بـأي  األخـذ  المشكلة للفصل في ادعاءات الملكية وليس فيه مساس بحـق المحـاكم فـي                اإلدارية

  .دليل تقتنع به
  )٩٥١ثالث ص  مج القسم الثالث المجلد ال٢٧/١٢/١٩٩٣جلسة تجاري  ١٢٨/١٩٩٣الطعن (

األصل فيها أنها في حـدود الملكيـة الخاصـة عـدا مـا              .  داخل خطوط التنظيم   الواقعة األراضي -١٨٦٣
ادعـاء البلديـة ملكيـة الدولـة     . شرط ذلـك . جائز. ادعاء األفراد ملكيتها  . يثبت أنه مملوك للدولة   

  .١٩٧٥ لسنه ٥ الدليل على ذلك دون التقيد بق إقامتها. الزمه. لها
 وحمايـة أمـالك الدولـة داخـل خـط التنظـيم       العقـاري لملكية في قانوني التسجيل  ا إثباتقصر   -

 اإلثبـات  الملكية أمام المحاكم بـأي طريقـة مـن طـرق             إثبات محددة ال يمنع من      أدلةالعام على   
  .القانونية

  )٩٥٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٥/١/١٩٩٤جلسة تجاري  ١٣٨/١٩٩٣الطعن (

 الدولة بقصد تملكها أو التصرف بهـا أو حيازتهـا أو االنتفـاع بهـا بغيـر                  وضع اليد على أمالك    -١٨٦٤
أن يكـون   . شـرطها . المنحـة الخاصـة     . االسـتثناء   .  المختـصة  اإلدارية سابق من الجهة     إذن

جـواز االدعـاء   .  لـشروط معينـه  االدعاء داخل خط التنظيم العام فـي أمـاكن محـددة وطبقـاً     
 مـدعيها الـدليل علـى ذلـك بطـرق       أقـام  المنحـة متـى       خارج نطاق  األماكنبالملكية في تلك    

  . الدليل على ذلكإقامةعليها .  فيهاألرضادعاء البلدية ملكية الدولة .  المقررةاإلثبات
  )٩٥٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١/٢/١٩٩٤جلسة تجاري  ١٢٤/١٩٩٣الطعن (

 الموضـوع فـي تحـصيل       عدم مساس ذلك بـسلطة محكمـة      . ما هيتها . حجية المصورات الجوية   -١٨٦٥
  .حقيقة ما تحويه تلك المصورات من عالمات ومظاهر وتقدير داللتها

  )٩٥٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١/٢/١٩٩٤جلسة تجاري  ١٢٤/١٩٩٣الطعن (



  اإلداري

      - ٥٣٧ -  

 الخامس وقريـة الجهـراء وجزيـرة فيلكـا داخـل المخططـات              الدائري الواقعة جنوب    األراضي -١٨٦٦
جـواز تملـك األفـراد      . مـؤدى ذلـك   . يثبت ملكية الدولة له منهـا     ملكية خاصة عدا ما     . المحددة

  . الدليل على ذلكوإقامةلها 
  .قد تقع داخل خط التنظيم العام.  الدولة الخاصة أموال-

  )٩٥٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٣/٥/١٩٩٤جلسة تجاري  ١٣٨/١٩٩٣الطعن (

خـراج العقـار مـن دائـرة التعامـل بمجـرد            إ. أثـره . إجراء عيني . نزع الملكية للمنفعة العامة    -١٨٦٧
اعتبـار العقـار مـن      .  بـصدوره  العقـاري  جهـة التـسجيل      وإخطارصدور قرار نزع الملكية     

  .اإلجراءات الدولة العامة بتمام هذه أموال
  .نهائية قرار لجنة االعتراضات. نطاق اختصاص كل منهما. لجنتي التثمين واالعتراضات -

  )٩٥٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٢٥/٦/١٩٩٥جلسة ري تجا ٢٤٣/١٩٩٤، ٢٣٨ن ناالطع(

 فـي شـأن نـزع ملكيـة العقـارات الـصادر بـشأنها               ١٣١/١٩٨٦أحكام المرسوم بقانون رقم      -١٨٦٨
. صيغ استمالك والعقارات الصادر بشأنها قرارات مـن المجلـس البلـدي باالسـتمالك والمبادلـة            

  .إصدارهالقصد من 
اليجـوز أن يـصدر قـرار      .  المبينـة فـي القـانون المـذكور        كيفية تعويض أصحاب العقـارات     -

إداري أو الئحة منضمة من الجهة اإلداريـة األدنـى يخـالف أو ينـاقض مـا أصـدرته الجهـة                     
  .مثال. األعلى 

  )٩٥٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ١٤/١٠/١٩٩٦جلسة تجاري  ٦٦/١٩٩٥الطعن (

 بـشأن تحديـد أمـالك الدولـة         ١٩٦٩ لـسنة    ١٨  بتعديل القـانون   ١٩٨٦ لسنة   ٧٨إبقاء القانون    -١٨٦٩
مـن الفقـرة األولـي مـن المـادة األولـي            ) ج(خارج خط التنظيم القطع السبع التي حددها البند         

إلحاقـه بهـذا الحكـم االدعـاءات      . ضمن الملكية الخاصة ألصحابها متـى ثبتـت لهـم الملكيـة           
ـ    : مـؤداه . المشابهة التي لم يشملها المخطط   ين هـذه القطـع واألخـرى    مـساواته فـي الحكـم ب

ألصحاب هذه األراضي إقامـة دعـواهم بطلـب تثبيـت الملكيـة وزوال المـانع                : أثره. المشابهة
وجـوب احتـساب بـدء سـريان التقـادم مـن تـاريخ              . الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم     

ولـة  مخالفة الحكم ذلك واحتسابه بدء سريان التقـادم مـن تـاريخ وضـع الد           . صدور ذلك القانون  
 .خطأ يوجب تمييزه. يدها على أرض النزاع

  )٢١٧مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٩/١١/٢٠٠٤جلسة إداري  ٨٢/٢٠٠٤، ٩٢٥/٢٠٠٣ن ناالطع(

 لـسنة   ٨١بالقـانون رقـم     ) الجـات (انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجـارة العالميـة            -١٨٧٠
. مـؤداه . ١٩٩٨ لـسنة  ٢كيـة الفكريـة بالقـانون رقـم      وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للمل  ١٩٩٥



  اإلداري

      - ٥٣٨ -  

 مجرى التشريعات التـي يلـزم القاضـي بإعمـال القواعـد الـواردة               أن أحكام االتفاقيتين تجري   
 . بها على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسرى فيه دون غيرها من النصوص القانونية

ـ        - اً التفاقيـة إنـشاء المنظمـة العالميـة للملكيـة           إضفاء حماية دولية للعالمة التجارية المسجلة وفق
انـضمام كـل مـن الـدولتين        . شـرطه . ١٩٩٨ لـسنة    ٢الفكرية المنضمة إليها الكويت بالقانون      

األولى المسجلة فيها العالمـة والثانيـة المعتـرض فيهـا علـى التـسجيل لهـذه العالمـة لهـذه                     
لمعارضـة فـي التـسجيل دون       قضاء الحكم بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه بـرفض ا            . االتفاقية

  .قصور يعيبه ويوجب تمييزه. التحقق من االنضمام المشار إليه
  )٢٢٢مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٣/٥/٢٠٠٦جلسة إداري  ٦٩١/٢٠٠٥الطعن (

  



  اإلداري

      - ٥٣٩ -  

  القسائم الصناعية
   

مـؤدى  . صـة تعتبر مال عام إنما مـن أمـوال الدولـة الخا           ال. القسائم الصناعية المملوكة للدولة    -١٨٧١
 تبرمها الدولة بشأنها ال تعـد عقـوداً إداريـة وال تعـد القـرارات الـصادرة          التيأن العقود   . ذلك

  .بشأنها أوامر إدارية لصدورها بشأن تنفيذ عقد
  )٥٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٩/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٣٣/١٩٩٠الطعن (

  



  اإلداري

- ٥٤٠ -  

  المباني
   

. الغايـة منـه   . نى الذي تحدث به مخالفة لـشروط التـرخيص        حظر توصيل التيار الكهربائي للمب     -١٨٧٢
امتنـاع البلديـة    . ثبوت مزايلة اإلضرار بهـاتين المـصلحتين      . المصلحة العامة ومصلحة األفراد   

ال وجـه   . عن منح الشهادة باستيفاء المبنى لالشتراطات والالزمـة لتوصـيل التيـار الكهربـائي             
  .اد ال يعيب الحكم عدم الرد عليهدفاع ظاهر الفس. الدفاع المتعلق بذلك. له

  )٤٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٠/١١/٢٠٠٠ إداري جلسة ٢٥٠/٢٠٠٠، ١٩٩الطعنان (

إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتهـا أو تـدعيمها أو هـدمها أو تعـديلها أو تغييـر                       -١٨٧٣
اء الـشروط والمواصـفات     حظره بدون ترخيص بذلك مـن البلديـة بعـد اسـتيف           . معالم أي عقار  

 فـي شـأن تنظـيم البنـاء والجـدول           ١٩٨٥ لسنة   ٣٠المنصوص عليها بقرار رئيس البلدية رقم       
وجوب صدور الترخيص على نموذج من نسختين موقـع عليهمـا مـن مـدير عـام                 . الملحق به 

 . البلدية ومدير عام اإلدارة المختصة أو من ينوب عنهما قانوناً

و التعديل غير الصادر علـى النمـوذج المـشار إليـه أو غيـر الموقـع        عدم االعتداد بالترخيص أ    -
وجوب احتفاظ المرخص له بصورة من الترخيص والرسـومات المعتمـدة بموقـع التنفيـذ                . عليه

 . وتقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ القرار سالف الذكر

ـ                - : أثـره . ة بالبنـاء  مخالفة أحكام اللوائح الصادرة مـن رئـيس البلديـة ومنهـا القواعـد الخاص
الغرامة التي ال تجاوز خمسمائة دينار ويجـوز أن يـضاف إليهـا اإلزالـة والمـصادرة والغلـق                   

 .أو بعضها حسب األحوال

  )٩١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٨/٤/٢٠٠١ إداري جلسة ٢١٩/٢٠٠٥الطعن (

ـ             -١٨٧٤ صادرة بـالقرار رقـم     الالئحة الخاصة بالتراخيص والمنشآت التي أقيمت على أمـالك الدولـة ال
 من وزيـر الماليـة تـضمنت تعـديالً لـشروط التـرخيص والعقـود الخاصـة                  ٢٠٠١لسنة  ٥٦

بالمباني والمنشآت التي أقيمت على أمالك الدولة الخاصـة العقاريـة والمـشمولة بقـرار مجلـس                
هي التراخيص والعقـود التـي انتهـت بنظـام تـرخيص           . ٢٠٠١سادساً لسنة   /٥٩٢الوزراء رقم   

مدة التعاقـد لهـذه التـراخيص أو العقـود المبرمـة            . الستغالل قطعة أرض إلقامة عقار    أو عقد   
بين وزارة المالية والمستثمرين هي عشر سنوات من نهايـة مـدتها األصـلية أيـاً كانـت المـدة                    

يجب على المستثمر التقدم بطلـب كتـابي برغبتـه فـي التجديـد قبـل       . المتفق عليها عند التجديد  
عقارات المستثمرين التي انتهـت عقودهـا أو تراخيـصها قبـل إصـدار              .  بسنة انقضاء مدة العقد  

عليهم التقدم بطلب التجديد خـالل ثالثـة شـهور مـن تـاريخ نـشرها بالجريـدة                  . تلك الالئحة 



  اإلداري

- ٥٤١ -  

في حالة موافقة وزارة المالية علـى التجديـد يبـرم عقـد وفـق شـروط والتزامـات                   . الرسمية
تـؤول  . وافقة المـستثمر علـى تجديـد العقـد والتـرخيص          في حالة عدم م   . وقيمة إيجارية جديدة  

  .مثال. المباني والمنشآت للدولة مستحقة اإلزالة
  )٢٥١ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٦/٢٠٠٩جلسة  إداري ٣١٧/٢٠٠٧الطعن (

حظر إنشاء مبان وإقامة أعمـال أو توسـيعها أو تعليتهـا أو تـدعيمها أو هـدمها أو تعـديلها أو                       -١٨٧٥
معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إال بعـد الحـصول علـى تـرخيص بـذلك مـن                 تغيير  

  . البلدية بعد التحقق من الشروط والمواصفات المنصوص عليها قانوناً
المعـول  . صدور الترخيص وفقاً للشروط والمواصفات التي يجري أعمـال البنـاء علـى أساسـها            -

.  يـرد بتـرخيص البنـاء متعلقـاً بهـذا األمـر            عليه في الموافقة الصادرة من البلدية علـى مـا         
  .مثال. ال تعدو أن تكون جزءاً مكمالً له. الرسومات وغيرها من الملحقات المرفقة

  )٢١ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠١١جلسة  ريإدا ٢٣٥/٢٠٠٧الطعن (

  



  اإلداري

- ٥٤٢ -  

  غلق إداري
   

 - الـذي يحكـم واقعـة النـزاع          -(*) ١٩٧٢ لـسنة    ١٥اختصاص البلدية وفقاً لقانون إنشائها رقم        -١٨٧٦
 فـي شـأن المحـالت الـصادر تنفيـذاً لـه             ١٩٩٢ لـسنة  ٢٦وقرار وزير الشئون البلدية رقـم       

بالرقابة على المحالت العامة والمقلقـة للراحـة والمـضرة للـصحة وبرقابـة تنفيـذ القـوانين                  
ـ : علـة ذلـك   . واللوائح المتعلقة بها بالتعاون مـع الجهـات األخـرى ذات الـشأن             ق مـن   التحق

استيفاء تلك المحالت الشروط الالزمة لممارسة نشاطها وفقـاً للقـوانين واللـوائح المنظمـة لهـذا                 
للبلديـة سـلطة غلـق      . النشاط ومنها حصولها على الترخيص الـالزم مـن الجهـة المختـصة            

. المحل الذي يثبت مباشرة نشاطه دون الحصول علـى تـرخيص بـذلك مـن الجهـة المختـصة                  
 فـي مجـال الـضبط       –البلديـة فـي شـأن الغلـق اإلداري للمحـالت            عدم تعارض اختصاص    

 مع اختصاص الجهـات اإلداريـة األخـرى المختـصة بمـنح التـرخيص بممارسـة                 -اإلداري
خطـأ فـي تطبيـق القـانون يعيبـه ويوجـب       . مخالفة الحكم المطعون فيه هـذا النظـر    . النشاط
  .تمييزه
  )٧٧ ص ١ ج ٣٧ء والقانون س مجلة القضا ٢٠/١/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٧٢/٢٠٠٦الطعن (
  

                                                           
 . الذي حل محله٢٠٠٥ لسنة ٥ قبل إلغاءه بالقانون (*)



  اإلداري

- ٥٤٣ -  

  غرامة التأخير
   

أنهـا ال تكـون فـي    . أثـره .وضوح عبارة  العقد في داللتها على مـا قـصدته إرادة المتعاقـدين          -١٨٧٧
  .علة ذلك. وجوب أخذ القاضي بمعناها الظاهر دون االنحراف عنه. حاجة إلى تفسير

العقـود فـي المواعيـد المتفـق        غرامة التأخير في العقود اإلدارية مقـررة ضـماناً لتنفيـذ هـذه               -
اقتـضائها  . لجهة اإلدارة توقيعها من تلقاء نفسها دون التزامهـا بإثبـات حـصول الـضرر              . عليها

أن لهـا تقـدير الظـروف التـي تحـيط تنفيـذ العقـد               : علة ذلـك  . هذه الغرامات منوط بتقديرها   
  .مثال. أثر ذلك. وظروف المتعاقد

  )٨٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ١٨٩/٢٠٠٧الطعن (
  ).تنفيذه(عقد :  وراجع



  اإلداري

- ٥٤٤ -  

  عامةال المصلحة
   

 ينطـوى   القـصد الـذي   . معيارهـا . التفرقـة بينهمـا   . خطأ الموظف الشخصي والخطأ المرفقـي      -١٨٧٨
اعتبـار الخطـأ شخـصياً إذا كـان خطـأ           .  واجبات وظيفتـه   عليه تصرف الموظف وهو يؤدي    

العمـل الـذي    . إلضـرار بـالغير أو تغيـا منفعتـه الذاتيـة          جسيماً قصد به الموظف النكاية أو ا      
يقصد به الموظف تحقيق مصلحة عامـة أو تحقيـق أحـد األهـداف المنـوط بـاإلدارة تحقيقهـا             

اعتبـاره خطـأ   . اندماج الخطأ في هذه الحالة فـي أعمـال الوظيفـة   . وتدخل في وظيفتها اإلدارية   
ينهما يستخلـصها القاضـي مـن ظـروف كـل           التفرقة ب . مرفقياً تسأل عنه اإلدارة دون الموظف     

  .حالة على حدة مستهدياً بهذه المعايير
  )١٧٧مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ١٦/٤/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٨٠١/٢٠٠٤الطعن (

ختيـاره  بإرادتـه وا إال مجـرد رغبـة مـن الموظـف فـي تـرك وظيفتـه         ليس  طلب االستقالة  -١٨٧٩
ـ . عتبارات تتعلق بالمـصلحة العامـة     هي حق مباح له مقيد با     و وبصفة نهائية  المـشرع فـي     قوفَّ

  .تنظيمه بين حق الموظف في ترك العمل وبين حسن تسيير المرفق العام
 وجوب استمرار الموظف الذي أبدى رغبته في تـرك العمـل نهائيـاً باالسـتقالة فـي أداء عملـه                 -

سـتقالة خـالل    يجب علـى تلـك الجهـة بحـث أمـر اال           . ولهابأن تخطره الجهة اإلدارية بق    إلى  
ـ . ثالثين يوماً من تاريخ تقديمها وإال اعتبرت مقبولة بقوة القـانون           ع الموظـف عـن عملـه       اانقط

 مـن   ٨١بعد تقديم االستقالة مباشرة وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنـصوص عليهمـا فـي المـادة                 
ء خدمـة   نهـا ال يـستتبع ذلـك إ     .  بحكـم القـانون     مـستقيالً  اعتباره. الخدمة المدنية نظام  مرسوم  

  .١٩٨١ لسنة ٣ الخدمة المدنية رقم الموظف تلقائياً وفقاً لقرار مجلس
  )٢٥٦ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٣١/٣/٢٠١٠جلسة  إداري ١٧٩/٢٠٠٧ نالطع(

مكفـول للموظـف حرصـاً علـى المـصلحة          . حق الشكوى واإلبالغ عن المخالفـات التأديبيـة        -١٨٨٠
يقـين بـصحة مـا يبلـغ عنـه فـي شـكواه وال يلقـي           أن يكون المبلغ على     . شرط ذلك . العامة

  . باالتهامات في أقوال مرسلة ال دليل على صحتها
حـق  . التحقيق في الشكوى عن طريق سؤال المشكو في حقـه والتقـصي الموضـوعي المحايـد                -

. عدم إلزام القانون لها بإتباع إجـراءات محـددة أو شـكالً معينـاً فـي التحقيـق                 . للجهة اإلدارية 
  .أن تتوافر فيه المقومات األساسية للتحقيق اإلداري. شرط ذلك

انتهاء الجهة اإلدارية إلى عدم صحة الوقـائع الـواردة بالـشكوى والتوصـية بحفظهـا بعـد أن                    -
حـق لهـا فـي تحريـك إجـراءات          . باشرت اإلجراءات الواجب إتباعها قانوناً للتحقق من صحتها       



  اإلداري

- ٥٤٥ -  

  .على حسن سير المرفق العامالمساءلة التأديبية للموظفين باعتبارها القوامة 
  )١٤٠ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٨/٦/٢٠١١جلسة  إداري ٤٢٣/٢٠١٠ نالطع(

  



 اإلداري

- ٥٤٦ -  

  المنفعة العامة
   

إخـراج العقـار مـن دائـرة التعامـل بمجـرد            . أثـره . إجراء عيني . نزع الملكية للمنفعة العامة    -١٨٨١
اعتبـار العقـار مـن      .  بـصدوره  العقـاري  جهـة التـسجيل      وإخطارصدور قرار نزع الملكية     

  .اإلجراءات الدولة العامة بتمام هذه أموال
  .نهائية قرار لجنة االعتراضات. نطاق اختصاص كل منهما. لجنتي التثمين واالعتراضات -

  )٩٨٧مج القسم الثالث المجلد الثالث ص  ٢٥/٦/١٩٩٥جلسة إداري  ٢٤٣/١٩٩٤، ٢٣٨ن ناالطع(

غلها يكون مقابـل رسـم ال أجـرة وبموجـب تـراخيص      ش. األسواق العامة المخصصة للنفع العام  -١٨٨٢
مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لهـا إلغائهـا أو الرجـوع فيهـا قبـل حلـول أجلهـا                     

إصطباغ هذه التراخيص بـصبغة العقـود اإلداريـة وتحكمهـا الـشروط             . لداعي المصلحة العامة  
ل ذلـك مـن األعمـال اإلداريـة التـي           الواردة فيها والقواعد التي تنظم هذا النوع من االلتزام وك         

انعقــاد . يحكمهــا القــانون العــام وال تخــضع للقــانون الخــاص أو القيــود التــي يفرضــها
  .االختصاص بنظر أي نزاع بشأنها للدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية

  )٤٨٢مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص  ٢٧/١٠/٢٠٠٣جلسة إداري  ٦٨٣/٢٠٠٢، ٦٧٨ن ناالطع(

 عـام والمخصـصة للنفـع العـام بالفعـل أو        اعتبـاري  شـخص    أليموال المملوكة للدولة أو     األ -١٨٨٣
 األفـراد بهـا إال بموجـب تـرخيص مـن            انتفـاع عدم جواز   . بمقتضى القانون تعد أمواالً عامة    

 خـصص لهـا   التـي  مـع المنفعـة العامـة     نتفاعة المختصة بشرط عدم تعارض اال     داريالجهة اإل 
  . المصلحة العامةي الرجوع فيه أو تعديله لدواعفي اإلدارةالمال أو الحد من حرية 

  .أثره. داريتى يكون له صبغة العقد اإلح المرخص به نتفاعاال -
 تـربط بـين طرفـي       التـي  الدعوى و التعرف علـى حقيقـة العالقـة           فيتحصيل و فهم الواقع      -

عامـة   يـستهدف تحقيـق المـصلحة ال       اإلدارة كان تـصرف جهـة       إذاالخصومة و استخالص ما     
  .مثال. متى كان ذلك سائغاً. وضوعلمحكمة الم. من عدمه

  )١٦٧ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٣/١١/٢٠٠٧جلسة  إداري ١٥٣/٢٠٠٦ نالطع(

 علـى ال يكـون إال     .  المخصصة للمنفعة العامة بما فيهـا شـواطئ البحـار          الدولةاالنتفاع بأمالك    -١٨٨٤
 فيـه والقواعـد     الـواردة حكمـه الـشروط     ت و دارياإل يصطبغ بأركان العقد     الذيسبيل الترخيص   

 عقـود االيجـار المعروفـة فـي        أحكـام  عدم سـريان  .  تنظم هذا النوع من االنتفاع     التيالقانونية  
ـ       التراخيص بإقامة ال   علىالقانون الخاص    . مـؤدى ذلـك   . رشاليهات والكبائن على شـواطئ البح



 اإلداري

- ٥٤٧ -  

 وطبيعـة التـرخيص الـصادر       إليـه ومـا انتهـى     مثال لحكم ال مخالفة فيـه للقـانون ويتفـق           
  .للطاعنين

  )٧٦ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٤/٢٠٠٨جلسة  إداري ٨٨/٢٠٠٦ نالطع(

  



 اإلداري

- ٥٤٨ -  

  مناطق حرة
  

  .متى يعتبر العقد إدارياً -١٨٨٥
إدارة المناطق الحرة التـي يتقـرر إنـشاؤها قـد تتوالهـا وزارة التجـارة والـصناعة بنفـسها                     -

تـولي الجهـة    .  الجهـات المتخصـصة بالقطـاع الخـاص        ويجوز إسناد المناطق المذكورة إلـى     
يحق لها اتخـاذ كافـة اإلجـراءات التـي تكفـل حـسن إدارة تلـك              . األخيرة إدارة المنطقة الحرة   

المناطق وإبرام كافة العقود الالزمة مع المستثمرين الـراغبين فـي مباشـرة نـشاطهم بالمنطقـة                 
  .الحرة

المنازعـات الناشـئة    . لمتخصـصة بالقطـاع الخـاص     إسناد إدارة المنطقة الحرة ألحد الجهـات ا        -
علـة  . انعقاد االختصاص بهـا للقـضاء العـادي دون الـدائرة اإلداريـة            . عن العقود التي تبرمها   

  .ذلك
  )٤١٥المستحدث اإلصدار السادس ص  ١١/١١/٢٠٠٨جلسة إداري  ٩٣٠/٢٠٠٤، ٩١٦ن ناالطع (

  



 اإلداري

- ٥٤٩ -  

  الميزانية
   

 كـل وزارة أو إدارة أو وحـدة         : الخدمـة المدنيـة    المقـصود بهـا فـي قـانون       . الجهة الحكومية  -١٨٨٦
  .إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها

ارتباطها بشغل الوظـائف الـواردة فـي جـدول المرتبـات والممولـة              . البدالت والمزايا الوظيفة   -
  .من الميزانية العامة والقيام بأعبائها بالفعل

اقه باعتباره ميزة تمنح لطائفة معينـة مـن العـاملين تتطلـب وظـائفهم               استحق. بدل طبيعة العمل   -
أعباء والتزامات غير قائمة بالنسبة لبعض الوظائف األخـرى ويكـون رهينـاً بتحقيـق الـشروط                 

  . القانونية والقيام بأعباء الوظيفة
للقاضي التعرف على الحكـم الـصحيح بالبحـث عـن حكمـة             . غموض النص أو وجود لبس فيه      -

  . يع والغرض منهالتشر
صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بمـنح البـاحثين واالختـصاصيين والمهنيـين والفنيـين فـي                  -

اإلدارات البحثية بمعهد الكويت لألبحـاث العلميـة بـدل طبيعـة عمـل وفقـاً للجـدول المرفـق                    
يـده  بالقرار وتمييزه الباحثين العلميين الكويتيين بزيـادة إضـافية علـى فئـات هـذا البـدل وتحد                 

مسميات هذه الوظائف على سبيل الحصر وعدم تضمينها درجـة وظيفـة مـساعد المـدير العـام                  
عدم أحقيته للزيادة اإلضـافية فـي بـدل طبيعـة العمـل             . مؤداه. للمعهد والتي استحدثت بعد ذلك    

مخالفـة الحكـم ذلـك مخالفـة لقـرارات مجلـس            . والتي تقررت للباحثين العلميين دون غيـرهم      
  . توجب تمييز الحكم جزئياً. ة لمنح البدلالخدمة المنظم

  )١٩٦ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢١/١٢/٢٠١١جلسة  إداري ٤٠١/٢٠٠٩ نالطع(
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  ١٧٦  ....................................................................عقد التوظيف  -٣



- ٥٥٥ -  

  الصفحة  املوضوع
  ١٨٠  .............................................................ش عقد التطوع بالجي -٤

  ١٨١  ...............................................................مير نظرية فعل األ -٥

  -: اللوائح-٥
  بوجه عام -

  
١٨٢  

    -: العرف-٦

  ١٨٨  بوجه عام -

    -: الحجية-٧

  ١٨٩  بوجه عام -

    جهات إدارية

  ١٩٣   مجلس الوزراء-

     وزارات-

  ١٩٩   وزارة المالية-

    -: دواوين-

  ٢٠٣  ........................................... .................يوان الخدمة المدنية د-١

  ٢١٢  ...................................................................ديوان المحاسبة -٢

  ٢١٤  ..................................................................ديوان الموظفين -٣

    -: هيئات عامة-

  ٢١٩   ...........................................................لعامة لالستثمارالهيئة ا -١

  ٢١٩   ....................................الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية -٢

  ٢٢٠   ..........................................الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب -٣

  ٢٢١   ..................................................الهيئة العامة لتقدير التعويضات -٤

  ٢٢١   ...................................................الهيئة العامة للشباب والرياضة -٥

  ٢٢٢  .................................................................. هيئات التدريس -٦

  ٢٢٢  ................................................................... هيئات رياضية -٧

  ٢٢٣  ...................................................... هيئات ذات شخصية معنوية -٨

    -: مؤسسات عامة-

  ٢٢٧  ........................................ ......المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية -١

  ٢٣٠   ..................................................مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية -٢



- ٥٥٦ -  

  الصفحة  املوضوع
  ٢٣١  ...........................................................مؤسسة البترول الكويتية -٣

  ٢٣٢  ................................................... ..سوق الكويت لألوراق المالية -٤

  ٢٣٢   ......................................ء المؤسسات العامة من الرسوم القضائية إعفا-٥

  ٢٣٢   .....................توقيع صحف دعاويها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع -٦

    -: إدارات-

  ٢٣٧   ............................................................ والتشريعإدارة الفتوى -١

  ٢٣٨   ...................................................................إدارة التحقيقات -٢

  ٢٣٩   ......................................................................إدارة الكتاب -٣

  ٢٣٩   بلدية الكويت-

    -: جمعيات-

  ٢٤٥   .........................................................................بوجه عام -

  ٢٤٥   ...................................................................جمعيات تعاونية -

  ٢٤٥  ........................................... .......................جمعيات عمومية -

     لجان-

  ٢٤٩  .............................................................. لجنة شئون الموظفين -١

  ٢٥١  ............................................................ لجنة التراخيص الطبية -٢

  ٢٥١  ................................................لعليا للعالج بالخارج الطبية ا اللجنة -٣

  ٢٥٢  ............................................................... لجنة التحكيم الطبي -٤

  ٢٥٢  ...................................................... لجنة تأديب مراقبو الحسابات -٥

  ٢٥٢  .............................................................. اللجنة العامة للبعثات -٦

  ٢٥٤  .............................................تقييم ومعادلة المؤهالت الدراسية  لجنة -٧

  ٢٥٤   ....تمريض اللجنة االستشارية لمعادلة الشهادات األجنبية الخاصة باألطباء وهيئات ال-٨

  ٢٥٥  ..........................................................يئة التدريس  لجنة شئون ه-٩

  ٢٥٥  .................................................. لجنة فحص الطعون الدستورية -١٠

  ٢٥٥  .................................... لشئون الموظفين بديوان المحاسبة  اللجنة العليا-١١

  ٢٥٦  .........................................دارة سوق الكويت لألوراق المالية  لجنة إ-١٢

  ٢٥٨  ......................................كيم بسوق الكويت لألوراق المالية  لجنة التح-١٣

  ٢٥٨  ...................................................... لجنة المناقصات المركزية -١٤



- ٥٥٧ -  

  الصفحة  املوضوع
  ٢٥٩  ......................................................... لجنة الطعون الضريبية -١٥

  ٢٥٩  ........................................ الوطنية لشون األسرى والمفقودين  اللجنة-١٦

  ٢٥٩  ....................................ية مات بمؤسسة التأمينات االجتماع لجنة التظل-١٧

  ٢٦٠  .............................................................. لجنة تسمية الشهيد -١٨

  ٢٦٢  ........إضرار المرافق والممتلكات العامة  لجنة إثبات حالة الحوادث المتسببة في -١٩

    -:مجالس

  ٢٦٥  ........................................................... ...........مجلس األمة -١

  ٢٦٦   ......................................................................مجلس بلدي -٢

  ٢٦٧   ..................................................................مجلس طبي عام -٣

  ٢٦٧   ...........................................................المحامينمجلس تأديب  -٤

  ٢٦٨   ...................................................................مجلس اإلنشاء -٥

  ٢٦٨  ............................................................................. نقابات -

  لموظف العاما

  ٢٧٠  ............................................................... تعريف الموظف العام -

  ٢٧٠  ...................................................... عالقة الموظف العام بالحكومة -

  ٢٧٢  ............................................................... لجنة شئون الموظفين -

  ٢٧٣  ...........................ارات الصادرة في شأن الموظفين رمسئولية اإلدارة عن الق -

  ٢٧٤  ........................االختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بالموظفين  -

    -:طرق شغل الوظيفة العامة

  ٢٧٥  ..................................................................... تعيين الموظف -

  ٢٧٩  ............................................................... إعادة تعيين الموظف -

  ٢٧٩  .................................................................. الندب والنقل -

  ٢٨٢  ....................................................................... اإلعارة -

    -:حقوق الموظف 

  ٢٨٣  ............................................................................ مرتب ال-

  ٢٨٣  ............................................................................. الترقية -

  ٢٨٧  ........................................................................ حقوق مالية -

  ٢٩٥  .......................................................................... اإلجازات -

  ٢٩٨  ...................................................... تسكين الموظف وتسوية حالته -



- ٥٥٨ -  

  الصفحة  املوضوع
  ٢٩٩  ................................................................... معادالت دراسية -

  ٣٠٠  ..................................................................... معادلة وظائف -

  ٣٠١  .................................................................... ميزة االستمرار -

  ٣٠١  ..................................................... إرساله ببعثة ومساعدته تعليمياً -

  ٣٠٥  ............................................................... ضم مدة خدمة سابقة -

  ٣٠٥  .............................................................. العام مرض الموظف -

  ٣٠٦  ........................................................ التعويض عن إصابة العمل -

  ٣٠٧  ...................................................... تقادم الحقوق المالية للموظف -

  ٣٠٨   ................................ي دفعتها للموظف بغير حقتقادم حقوق الحكومة الت -

  ٣١٠  ....................................................................... تقدير كفاءته -

  ٣١٣  ............................................................................. معاش -

  ٣١٦  ..................................................................... اشاستبدال مع -

  ٣١٦  ................................................................. مكافأة نهاية الخدمة -

  ٣١٧  ......................................................................... إعانة مالية -

  ٣١٨  .............................................................................. قرض -

  ٣١٩  .............................................................................. بدالت -

  ٣٢٣  ............................................................................ عالوات -

  ٣٢٦  -:مسئولية الموظف

  ٣٢٧  ................................................ غياب الموظف وانقطاعه عن العمل -

  ٣٢٩  ..................................................................... حماية الموظف -

  ٣٣٠  .......................................................... العام التحقيق مع الموظف -

  ٣٣١  ........................................................................ ذنب إداري -

  ٣٣٢  ......................................................... الوقف االحتياطي للموظف -

  ٣٣٢  ............................................................... العام تأديب الموظف -

  ٣٣٥  ......................................................................... نظراللفت  -

    -:انتهاء خدمة الموظف

  ٣٣٥  ..الكويتي الفتوى والتشريع من غير انتهاء خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة  -

  ٣٣٦  ...................................................................... اإلحالة للتقاعد -



- ٥٥٩ -  

  الصفحة  املوضوع
  ٣٣٧  ............................................................................ االستقالة -

  ٣٣٩  .............................................................................. اإلقالة -

  ٣٣٩  ........................................................................ بقوة القانون -

  ٣٤٠  ........................................................ العام معادلة وظيفة الموظف -

  ٣٤١   ........................... إدارة شركة مساهمةالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس -

    -:أنواع من الوظائف

  ٣٤١  .................................................................. وظائف إشرافية -١

  ٣٤٢  ..................................................................... وظائف عامة -٢

  ٣٤٣  .................................................................... ائف قياديةوظ -٣

  ٣٤٤  -:التأمينات االجتماعية

  ٣٤٧  ......................................................................... التأمين الصحي

    اإلثبات في المسائل اإلدارية

  ٣٤٩  ........................................................................... بوجه عام -

  ٣٥٤   ...........................................حجية الحكم الصادر بإلغاء القرار اإلداري -

  ٣٥٤   .....................................حجية الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري -

    -:ن قانونية وقضائيةقرائ

  ٣٥٥   ...................................................قرينة االستقالة الضمنية للموظف -

  ٣٥٦   .................قرينة رد اإلدارة على التظلم من القرار اإلداري كقرينة على رفضه -

  ٣٥٧  ......................................................... قرينة حجية األمر المقضي -

  ٣٥٨   ...................قرينة حجية الحكم الجنائي الصادر على الموظف في إنهاء خدمته -

    -:طرق اإلثبات

  ٣٥٨  ............................................................................ الخبرة -١

  ٣٥٩  .................................................................... اليمين الحاسمة -٢

  ٣٥٩  .............................................................. حجية الورقة العرفية -٣

  ٣٦٠  ............................................................................. قرائن -٤

  ٣٦٠  عبء اإلثبات

    



- ٥٦٠ -  

  الصفحة  املوضوع
    الدعوى اإلدارية

  ٣٦٥  ................................................................................... التظلم

     -:االختصاص في المسائل اإلدارية

  ٣٧٣  .......................................................... اختصاص الدائرة اإلدارية -

  ٣٩٤  ائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة التمييزاختصاص د -

اختصاص محكمة االستئناف بنظر دعاوى العسكريين طعناً في قرارات لجنة التظلمات            -
  ................................................. التأمينات االجتماعيةالعامة مؤسسة الب

  
٣٩٥  

  ٣٩٦  ................................................................ االختصاص القيمي -

  ٣٩٦  ....................................... االختصاص بتحديد ما يعد من أعمال السيادة -

  ٣٩٦   ................................اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية -

    -:إجراءات التقاضي

  ٣٩٧  ................................................................. إقامة الدعوى ميعاد -

  ٣٩٧  ................................................................. الصفة في الدعوى -

  ٣٩٨   ......................................................المصلحة في الدعوى اإلدارية -

    -:وىنطاق الدع

  ٣٩٩  ................................................................ من حيث موضوعها -

  ٤٠٠  .................................................................. من حيث أطرافها -

  ٤٠٠  إجراءات رفع الدعوى

  ٤٠١  -:تكييف الدعوى اإلدارية

  ٤٠١  .......................................................................... بوجه عام -

  ٤٠٢  ...................................................................... دعوى اإللغاء -

  ٤١٥  .............................................................. دعوى عدم الصالحية -

  ٤١٦  ................................................................. وى الدستوريةالدع -

  ٤١٦  ............................................................ دعوى اإلثراء بال سبب -

  ٤١٧  ..................................................................... دعوى التسوية -

  ٤١٧   تقدير قيمة الدعوى

  ٤١٨  إغفال الفصل في بعض الطلبات

  ٤١٨  وقف الدعوى تعليقاً



- ٥٦١ -  

  الصفحة  املوضوع
  ٤١٩  مصاريف ورسوم الدعوى

    -:الحكم في الدعوى

  ٤٢٣  ............................................. األحكام الجائز والغير جائز الطعن فيها -

  ٤٢٤  ................................................................ االستخالص السائغ -

  ٤٢٥   .........................................................ضوابط عامة في التسبيب -

  ٤٢٦   ....................................................................عيوب التسبيب -

  ٤٢٧  ............................................................. .........حجية األحكام -

  ٤٢٨   .................................................................كفاية الرد الضمني -

  ٤٢٨   ......................................إغفال الرد على دفاع ظاهر البطالن أو الفساد -

  ٤٢٨   ......................................................لرد على دفاع جوهريإغفال ا -

  ٤٢٩   ....................................................................الطعن في الحكم -

  ٤٢٩   ...................................................الحكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري -

  ٤٢٩   .....................................................أثر الحكم بإلغاء القرار اإلداري -

    -:استئناف الدعوى اإلدارية

  ٤٣٠   ......................................................................إيداع صحيفته -

  ٤٣٠  ............................................. ........................إعالن صحيفته -

  ٤٣٠   ....................................................................نطاق االستئناف -

  ٤٣١   ..............................................................األثر الناقل لالستئناف -

  ٤٣١   ............................................................افيتسبيب الحكم االستئن -

  ٤٣١   .................................األحكام الجائز والغير الجائز الطعن فيها باالستئناف -

  ٤٣٢  الدفاع 

  ٤٣٣  الدفوع

  ٤٣٥  التقادم

  ٤٣٨  تنفيذ حكم اإللغاء

  ٤٣٩  التعويض

    -:امحكمة الموضوع وسلطته

  ٤٤٧   ....................................سلطتها في تحري الصفة والمصلحة في الدعوى -

  ٤٤٧   ...................................سلطتها في تكييف الدعوى وطلبات الخصوم فيها -



- ٥٦٢ -  

  الصفحة  املوضوع
  ٤٤٨  .. ................................................سلطتها في فهم الواقع في الدعوى -

  ٤٥٠   ...سلطتها في تكييف أعمال الحكومة والقرار اإلداري والعلم به ومراقبة المشروعية -

  ٤٥٦   .........................................سلطتها في تحديد ما يعد من أعمال السيادة -

  ٤٥٧  ............................................... سلطتها في تفسير العقود والمحررات -

  ٤٥٨   ..............سلطتها في تقدير مبررات فسخ العقد اإلداري ومالءمتها لخطأ المتعاقد -

  ٤٥٩   ......................سلطتها في مدى توافر شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة -

  ٤٥٩  ..... .................سلطتها في تقدير مدى توافر شروط تطبيق نظرية فعل األمير -

  ٤٥٩   ................................سلطتها في استخالص عناصر المسئولية والتعويض -

  ٤٦٢   ....سلطتها في استخالص ثبوت الذنب اإلداري الموجب لمسئولية الموظف التأديبية -

  ٤٦٢   .....................................سلطتها في استخالص خطأ الموظف الشخصي -

  ٤٦٢   ................................سلطتها في استخالص قبول الحكم المانع من الطعن -

  ٤٦٣   .............في مراقبة مشروعية القرار اإلداريلطتها في االستعانة برأي الخبرة س -

  ٤٦٣   ............................................سلطتها في رقابة أسباب القرار اإلداري -

  ٤٦٤   ................................................سلطتها في حيال الدفاع في الدعوى -

  ٤٦٥   .........................................................سلطتها في مسائل اإلثبات -

  ٤٦٦  .... ............................................سلطتها في استخالص ثبوت الغش -

  ٤٦٦   ...................................................سلطتها في تقدير أتعاب المحاماة -

  ٤٦٦   .................................سلطتها في استخالص مدى توافر القرار أو انتفاءه -

  ٤٦٧  .................................ائها سلطتها في استخالص قيام عالقة العمل أو انتف -

  ٤٦٧   ...................................ق من التظلم من القرار اإلداري سلطتها في التحق-

  ٤٦٨  القضاء اإلداري

    مسائل إدارية

  ٤٧٩  .................................................................. أشخاص اعتبارية -

  ٤٨٠  ....................................................................... أمالك الدولة -

  ٤٨٣  ........................................................................ أموال عامة -

  ٤٨٤  ..................................................................... المرافق العامة -

  ٤٨٩  ....................................................................... ق ماليةأورا -

  ٤٩١  ............................................................................. الجات -



- ٥٦٣ -  

  الصفحة  املوضوع
  ٤٩١  ....................................................................... أسواق عامة -

  ٤٩٢  ............................................................................. إسكان -

  ٤٩٣  ..................................................................... بيوت حكومية -

  ٤٩٤  ........................................................................... التسكين -

  ٤٩٥  .......................................................................... انتخابات -

  ٤٩٥  ...................................................................... أحوال مدنية -

  ٤٩٦  .................................................................... سفرالجوازات  -

  ٤٩٨  ............................................................................ جنسية -

  ٥٠٢  .............................................................................. أسهم -

  ٥٠٣  ............................................................................. التعليم -

  ٥٠٦  .............................................................................. أطباء -

  ٥٠٦  ............................................................................ الصيدلة -

  ٥٠٧  ............................................................................ المأذون -

  ٥٠٧  .................................................................... التطوع بالجيش -

  ٥٠٨  ............................................................................. الشهيد -

  ٥٠٩  .................................................................. مراقبو الحسابات -

  ٥٠٩  .......................................................................... الصحافة -

  ٥١٠  ..................................................................... أندية رياضية -

  ٥١٢  .......................................................................... ضرائب -

  ٥١٢  .................................................................. التثمين الجمركي -

  ٥١٤  ........................................................................ التخصيص -

  ٥١٥  .......................................................................... تراخيص -

  ٥٢١  ........................................................................... شواطئ -

  ٥٢٢  .................................................................... المحالت العامة -

  ٥٢٣  ............................................................... مزايدات ومناقصات -

    -:المسئولية

  ٥٢٥   ........... مسئولية اإلدارة عن قراراتها اإلدارية المعيبة وعن عملها غير المشروع-أ 

  ٥٣١   ..............................................ود اإلدارية المسئولية في مجال العق-ب 

  ٥٣٢   ....................................................... مسئولية الموظف التأديبية-ج 



- ٥٦٤ -  

  الصفحة  املوضوع
  ٥٣٢   ................................................................. أركان المسئولية-د 

  ٥٣٤  .............................................................................. .الملكية -

  ٥٣٩   القسائم الصناعية-

  ٥٤٠  ............................................................................ المباني -
  ٥٤٢  ....................................................................... غلق إداري -

  ٥٤٣  ...................................................................... غرامة تأخير -

  ٥٤٤  .................................................................... المصلحة العامة -

  ٥٤٦  ...................................................................... المنفعة العامة -

  ٥٤٨  ........................................................................ مناطق حرة -

  ٥٤٩  ........................................................................... الميزانية -
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