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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 قسم القانون 

 مادة القضاء اإلداري 

 المرحلة الدراسية الثالثة

 ثامر نجم عبدهللا .دمحاضرات التدريسي 

 : الظروف االستثنائٌةأو حالة الضرورة  : تاسعةالمحاضرة ال 

إلى االلتزام أن تكون تسعى اإلدارة فً الظروف الطبٌعٌة ) العادٌة ( فً لٌامها بأعمالها    

أعمالها فً حدود ونطاق مبدأ المشروعٌة فً إدارة المرافك العامة من أجل إشباع الحاجات 

العامة لألفراد ، غٌر أنه لد ٌحدث أن تطرأ ظروف استثنائٌة ٌتطلب لمواجهتها خروج اإلدارة 

 عبها .عن حدود نطاق مبدأ المشروعٌة والتوسع فٌه ؛ وإال تهددت سالمة الدولة وش

ولما كان الهدف األعلى لإلدارة هو تحمٌك وتأمٌن سالمة الدولة وشعبها ، فإن هذا الهدف    

ٌسمو على جمٌع الموانٌن الوضعٌة بما فٌها مبدأ ونطاق مبدأ المشروعٌة ، وٌسمى هذا المبرر 

 بــــحالة الضرورة أو الظروف االستثنائٌة . فً هذه الحالة

ونظراً لخطورة الصالحٌات الممنوحة لإلدارة فً ظل حالة الضرورة ) الظروف االستثنائٌة (  

فالبد أن تتوافر شروط معٌنة لألخذ بها كما أنها تخضع لرلابة المضاء ، وسٌتم توضٌح ذلن فٌما 

 ٌأتً : 

 : أوالً : الشروط الواجب توافرها لتطبٌق حالة الضرورة أو الظروف االستثنائٌة

 ود خطر ٌهدد سالمة الدولة .وج -1

استحالة مواجهة الخطر بإتباع أحكام وإجراءات المواعد المانونٌة المائمة والممررة  -2

 للظروف العادٌة .

 تناسب اإلجراء المتخذ مع حالة الضرورة أو الظرف االستثنائً . -3

 انتهاء سلطة اإلدارة االستثنائٌة بانتهاء الضرورة أو الظرف االستثنائً . -4

 حالة الضرورة أو الظروف االستثنائٌة : اإلدارة فً  أعمال  على ثانٌاً : رقابة القضاء اإلداري

نظراً للسلطات االستثنائٌة التً تتمتع بها اإلدارة فً ظل حالة الضرورة أو الظروف    

 –لها االستثنائٌة  كلوائح الضرورة والمرارات التً لها لوة المانون ، إذ تستأثر اإلدارة من خال

بالوظٌفة التشرٌعٌة الممررة أصالً للبرلمان، فإن اإلدارة تكون خاضعة للرلابة من  -فً ظل ذلن 

أكثر من جهة، ففضالً عن رلابة البرلمان لها ) كما سبك أن ذكرنا ( فإنها تخضع أٌضاً لرلابة 

 المضاء اإلداري .
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ة الضرورة أو الظروف أعمال اإلدارة فً ظل حالرلابة المضاء اإلداري على  وتنصب   

 االستثنائٌة بما ٌأتً : 

 عنصر السبب :  -1

بتحمك المضاء من وجود حالة أي سبب المرار اإلداري المتخذ فً ظل هذه الظروف ،   

إلى التً دفعت اإلدارة  التأكد من صحة الحالة الوالعٌةكذلن الضرورة أو الظرف االستثنائً ، و

 استعمال سلطاتها االستثنائٌة .

 التناسب : مبدأ -2

مبدأ التناسب بٌن اإلجراء المتخذ والظرف االستثنائً ، ولد انتهى مجلس  ٌتحمك المضاء من    

الدولة الفرنسً فً هذا الخصوص إلى مرالبة عنصر المالءمة فً تصرف اإلدارة ومدى 

 تناسبه من حٌث الشدة مع الظروف االستثنائٌة ، وبعكسه ) أي بخالفه ( ٌلغى المرار الصادر

 عن اإلدارة .

  عنصر الغاٌة ) تخصٌص األهداف ( : -3

وتنصب رلابة أي سبب الغاٌة أو الهدف من المرار اإلداري المتخذ فً ظل هذه الظروف ،   

المضاء اإلداري فً هذا الخصوص على الغاٌة من اإلجراءات والمرارات الصادرة فً 

 الظروف االستثنائٌة .

لمبدأ تخصٌص وال ٌكفً أن تكون الغاٌة هنا مجرد تحمٌك مصلحة عامة ، بل تخضع   

مدى  إذ ٌرالب المضاء اإلداري فً هذا الشأن تحدٌداً  األسباب، أي مواجهة الخطر القائم ؛

 وجود هذا الهدف الخاص فً أعمال اإلدارة االستثنائٌة .

 مباشرتها لسلطاتها االستثنائٌة : ال تنتفً مسؤولٌة اإلدارة عن اإلضرار الناجمة عن  -4

لعدم جواز إلامتها المخاطر وتحمل التبعة ، تتمثل مسؤولٌة اإلدارة فً هذه الحالة على أساس   

ألن القرار المشروع ال ٌمكن إلغاؤه كما ال ٌجوز أن تتقرر عنه على على أساس الخطأ ؛ 

 أساس الخطأ .

 

 

 

 


