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  ألستاذةا
  و العلوم السياسيةكلية احلقوق "   أ"   ساعدةم ةأستاذ

  - جيجل/ حممد الصديق بن حيىيجامعة  -
  

  :ملخص  

، كما أنه يتعني أن حيقق اهلدف األصل أنه يتعني أن يهدف كل قرار إداري صادر حتقيق املصلحة العامة     
الذي أراده املشرع وأال خيرج عن مقتضاه، وإال كان معيبا بعيب االحنراف يف استعمال السلطة، وهنا تربز أمهية الرقابة 
م من احنراف اإلدارة يف استعماهلا ملا منحه هلا  القضائية على أعمال جهة اإلدارة بصفة خاصة، حلماية حقوق األفراد وحريا
القانون من سلطات، وبالنظر خلصوصية عيب االحنراف بالسلطة باعتباره عيبا خفيا فإن إلغاء القرارات املشوبة به تتسم 

  .خبصوصية خاصة
 

 

Abstract: 

   Generally, every issued administrative decision should be aimed to realize 
the public interest, as it must achieve the legislature desired goal, to go with it and to 
avoid deviations or it would be defected by the power deviation uses. Here comes 
the importance of the judicial control, particularly, over the administration work, to 
protect individual’s rights and their freedoms from the deviation use of the 
administration authorities offered by the law, viewing the particularity given to the 
deviation authority as a hidden defect, the cancellation of the defected decision is 
characterized by a special particularity.  
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  :مقدمة

ا        لفة امل ام امل لتأدية دارة ا ستخدم ال القانونية الوسائل م أ داري القرار عد

ست ل ة دار القرارات إصدار ا تتمتع ال السلطة ذه لكن العامة، ة للمص تحقيقا ذا و

دار  القضاء ؤدي و املشروعية، مبدأ ام باح ملزمة ا أل باالزدواجيةباملطلقة تأخذ ال الدول ي

ا يمارس ال القضائية الرقابة بموجب املبدأ، ذا تجسيد ضمان اما دورا والقضائية القانونية

من املتضرر من ا رفع يتم ال لغاء دعوى بموجب ا سالم من يتأكد عندما القرارات ذه ع

داري    .القرار

الرقا أن فيھ شك ال إرساءمما بالغة مية أ ذو دارة ة ج وقرارات أعمال ع القضائية بة

ن أمر ن ب حقيقي توازن لتجسيد دف ة خ ذه ألن املشروعية، مبدأ وحماية القانون دولة دعائم

ما و و واطراد بانتظام الدولة العامة املرافق س ضرورة ما و خر عن مية أ ما أحد يقل ال

م ومنيتطلب ة، ج من ذلك لتجسيد وصالحيات سلطات من تملكھ ما ل استعمال دارة ة ج نح

السلطات ذه ة مواج فراد ات وحر قوق الالزمة القانونية ماية ا توف ضرورة أخرى ة ج

ا استعمال دارة ة ج انحراف   , حال

القرار  إلغاء دعوى القضائية الرقابة ضمانةعد بالسلطة نحراف عيب وجود ب س داري

ة التقدير السلطة خالل فمن القانون، كم ا وخضوع دارة تصرفات مشروعية لتحقيق امة

لتنحرف نظمة و ن القوان بموجب ا ل املمنوحة السلطة ذه دارة ستغل قد دارة ة املمنوحة

التص ذا ل ش و العامة، ة املص عن ةا املص عن داري القرار غاية انحرافا اية ال رف

  .العامة

القرار الغاية ركن تمس ال ساسية العيوب من السلطة استعمال نحراف عيب عد

كما إثباتھ، وكذا عليھ القضائية الرقابة ممارسة حيث من ا وأعقد العيوب أصعب من و و داري،

العيو  أك من العامةانھ ات ر وا قوق ا وع العامة ة املص ع خطورة ا وأك شيوعا ب

علقھ و ة ج من ا يتمتع ال صائص ا من أسا ل ش خطورتھ العيب ذا ستمد و لألفراد،

أخرى  ة ج من العامة ة   . باملص

ة  ج عن الصادرة ة دار القرارات بالسلطة نحراف عيب ان الغايةملا بركن متعلقا دارة

ذا صوصية النظر و املشروعية، ملبدأ ا ا ان عد انھ كما بالقرار، املخاطب ع سلبية آلثار ومرتبا

تتم بالسلطة نحراف عيب ة املشو ة دار القرارات فإلغاء لذا خفيا، عيبا باعتباره العيب

معرف البحث ذا خالل من وسنحاول خاصة التاليةبخصوصية الية ش عن جابة خالل من ما: ا
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بالعيوب مقارنة بالسلطة نحراف عيب املعيبة ة دار القرارات إلغاء خصوصية مصادر

داري؟ القرار ب تص ال   خرى

نحراف وم مف ما أول ناول ن ن، ملحور نا دراس سنقسم السابقة الية ش عن لإلجابة

مابالسلط ثان و ة، دار القرارات باالنحرافة املعيب داري القرار إلغاء خصوصية مصادر

التابالسلطة النحو ع وذلك ،:  

ة: أوال دار القرارات بالسلطة نحراف وم   مف

قابال  وتجعلھ داري القرار ب تص ال العيوب أحد السلطة استعمال نحراف عيب عد

العيب ذا تجسد و الغاية، ركن و و داري القرار ان أر من اما ركنا العيب ذا مس و إللغاء،

التا زه ن ما و و القرار، إلصدار املخصص دف ال عن ياد ا أو العامة، ة املص مخالفة      :صورة

ف .1 ة القرارات  بالسلطة نحراف عر   دار

الفقھ  اختلف ولقد ختالف ذا ومرد بالسلطة نحراف عيب للمقصود تحديده داري

إال و ما أنھ سا فر فق اتجاه ه اعت إذ العيب، ذا ل فقيھ ل ا ينظر ال ة الزاو :" اختالف

أجلھ من الذي ذلك غ أخر دف تحقيق أجل من ة، إدار ة ج بواسطة معينة سلطة استخدام

ا ذه ا ل القانون منحت بواسطة بأنھ"لسلطة آخر فق اتجاه ه اعت ن ح ة:" ، إدار ة ج استخدام

السلطة ذه ألجلھ منحت الذي غ دف أجل من عمدا ا   "سلط

يح غ ذا و العمد ن و بالسلطة نحراف ن ب ط ر أنھ السابق ف التعر ع عاب

ي ن بالسلطة نحراف يقع فقد دافدائما، تخصيص قاعدة عن نحراف حالة كما طأ   .جة

بأنھ أيضا بالسلطة نحراف عيب دارةيوجب:" عرف ستخدم عندما السلطة انحراف

دف أو خاصة ة مص الغرض ذا ان سواء العامة، ة املص غ غرض أجل من ا اختصاصا

تتخذ عندما بالسلطة انحراف كذلك وجد و وجدسيا و ، سيا دف أجل من قرارا دارة

أجن ولكنھ العامة ة باملص يتعلق دف أجل من قرارا دارة تتخذ عندما بالسلطة انحراف كذلك

تطبيقھ دارة تدّ والذي ع شر ال حدده الذي دف ال    1 ".عن

استعمال نحراف عيب أن لنا يت السابقة ف التعار خالل ونمن ي ال السلطة

مشروعية وإنما جراءات، و ل الش حيث من فيھ املطعون داري للقرار ارجية ا املشروعية

لذا ري، الظا لھ ش ال داري القرار ر بجو يتعلق عيب و ف إصداره، دارة ا دف اس ال الغاية

مصد ومقاصد نوايا يبحث أن داري القا ع ن عيتع عمل و ا يتفحص وأن القرار ر
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أو النفسية النوا التحري ل ش تتخذ بالسلطة نحراف عيب ع القضائية فالرقابة ا، تقدير

ا إدار قرارا يصدره عندما دارة رجل يتوخاه الذي    2 .القصد

الغاية ركن شوب الذي العيب ذا ع تب دف(ي ال) ال داري سواءالقرار لغاء و بطالن

تظلم ع بناءا املشروعة غ ا قرارا بإلغاء تقوم أن العامة لإلدارة يمكن بحيث قضائيا، أو ا إدار ان

بناءا وذلك داري القضاء بھ يختص قضائيا لغاء ون ي قد كما ا، نفس تلقاء من أو ا أمام يرفع

داري  القضاء أمام أي أمامھ ترفع دعوى    3 .ع

ة القرارات  بالسلطة نحراف صور  .2   دار

تحقيق عن نحراف فإن العامة، ة املص تحقيق ة دار القرارات إصدار من دف ال ان إذا

دف من املشّرع رتبھ ما عن دارة رجل حياد أن كما بالسلطة، نحراف أوجھ أحد عد ة خ ذه

املحكمة ستخلصھ قد والذي منخاص الثانية الصورة ل ش داري، القرار يات حي من ة دار

التا النحو ع زه سن ما و و بالسلطة نحراف عيب   :صور

ة تحقيق عن نحراف: 2-1   العامة املص

ا م أ ة كث ألسباب بالسلطة نحراف حاالت أخطر من الصورة ون: ذه ي نا العيب أن

ا ة فاملص إصدارمقصودا، سلطة دارة رجل ملنح الرئ ر امل ا مقتضيا وتحقيق لعامة

ا مشو ان وإال العامة ة للمص تحقيقا يصدر أن يجب إداري قرار فأي ثم ومن ة، دار القرارات

غرض أو نفع لتحقيق لھ املمنوحة السلطة دارة رجل ر ّ إذا أما بالسلطة، نحراف عيب

ل أو عيبلھ معيبا ون ي قراره فإن مثال، نتقام أو املضايقة بقصد ا مارس أو ه، غ

بالسلطة    4 .باالنحراف

ذه فإن ا، قرار إلصدار مناسبا تراه الذي الوقت تحديد ة تقدير سلطة تملك دارة انت إذا

أ ن يتع والذي القرار من دف بال يتعلق فيما مقيدة دائما ون ت تحقيقالسلطة و دائما ون ي ن

بالسلطة نحراف عيب معيبة ا و ل باطلة قراراتھ أصبحت ا ع حاد فإذا العامة ة    5 .املص

ا م ة كث صورا العامة ة املص عن نحراف عيب   : يأخذ

نتقام: أ قصد السلطة   استعمال

قرا      إصدار من داري س الرئ دف ون ي الة ا بھ،ذه ضرار و ن مع بموظف التنكيل ره

تنافس أو العقيدة، اختالف أو الرأي الختالف ذلك ون ي وقد العام، بالصا تتعلق ال ألسباب

ن مع القانون،ا......مجال سلطات استعمال يتم ألنھ طالق، ع نحراف صور أسوء ذه و

الصا لتحقيق لإلدارة منحت ال منھ،العام نتقام أو بالغ ضرار بقصد الصادر6 العام فالقرار
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انحرافا عد مقفول ا ف قية ال مجال أخرى ة إدار ة و موافقتھ دون عام موظف بنقل مثال

حرمان و دفھ وإنما العام الصا تحقيق س ل دفھ جراء ذا مثل الن السلطة استعمال

وترقية مزاياه من الوظيفيةاملوظف الدرجة ه     7 .غ

داري القضاء بھ ق ما زائر ا السلطة استعمال إساءة لعيب التطبيقية مثلة ومن

املؤرخ ك املش الوزاري القرار بإبطال زائر املؤرخ22/02/1986ا ة ال ر وز وقرار

إج15/04/1986 أنھ لھ ت ث أن عد موظف بنقل املوظفاملتعلق إبالغ يجب ألنھ مقنع، تأدي راء

أن ال ا قضية والثابت ، التأدي ع للطا سبا مك جراء ذا يكن لم ولو ح ي التلقا النقل حالة

ن عي تم أنھ كما ي، التلقا النقل مجال املقرر جراء م يح لم املوظف نقل املتضمن داري القرار

انھ م جديد      8 .موظف

ه: ب غ أو القرار ملصدر نقع تحقيق قصد السلطة   استعمال

لتحقيق سلطتھ باستعمال مرؤوسا أو ان سا رئ داري يقوم أن ا كث العم الواقع يحدث

نطاق عن خارجا قراره عد نا و ماعة، ا مصا حساب ع آخر ص ل أو لھ صية ة مص

معيبا ونھ ل صوراملشروعية أخطر الصورة ذه عد و السلطة، استعمال نحراف عيب

ي العامة ة املص وحماية ماعة ا مصا تحقيق ع عمل الذي دارة فرجل نحراف،

صفة عملھ فقد و وظيفتھ نطاق عن فيخرج ي، ذا نفع ع صول ل س و قيوده من تحرر و واجبھ

  .العمومية

القان: ج تطبيق عادالعدم تطبيقا   ون

عبارات      صيغت مة إرادة و تحقيقيالقانون للقانون السليم التطبيق ألنھ ا ام اح ن تع

يجعل مما العامة، ة للمص مخالفة فيھ عليھ والتحايل السليم التطبيق ذا ومخالفة العام، للصا

الع ة للمص لتنكره بالسلطة نحراف عيب ا مشو لإلدارةالقرار يجوز فال ا ع روج با وذلك امة،

ام ح ذه اك الن ذلك من لتصل القانون ام أح تنفيذ ع تتحايل    9 أن

فيھ الوا اكتفى والذي فيھ املطعون القرار بإبطال زائر ا ع املجلس ق الصدد ذا

الدولة، أمالك ة حر ل ب التصرف ستطيع أنھ ح ألمالكبالتصر عة التا املحالت منح أن ع وأكد

ال للفيال ر الطابق بمنح خ ذا قام أن عد وقت، أي إلغاؤه يمكن مؤقت منح الدولة

جديد بقرار ذلك وعوض آخر ملستفيد الطاعن ا شغل    10 .ان

سيا: د لغرض السلطة   استعمال
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الق منحھ ما نا دارة رجل صلةستعمل ال ية حز أو سياسية باعتبارات مدفوعا سلطة من انون

كب أثر عتبارات ذه ل أن نجد العم الواقع و العامة، ة باملص مباشر غ أو مباشر ل ش ا ل

ع سا وتأس ، السيا النضوج مرحلة تصل لم ال الدول من الكث دارة الفساد شار ان

ا إذا فإنھ الواقعذلك تقصد انت و اء و شار ان منع ة ب ر التجم منع ا سلطا دارة ستخدمت

وقابال السلطة استعمال نحراف عيب معيبا ا قرار ان ومة، ل معارض سيا اجتماع منع

املختصة ة دار املحكمة أمام باإللغاء    11 .للطعن

داف: 2-2 تخصيص قاعدة عن   نحراف

العامة  ة املص محققا يصدر أن ن يتع إداري قرار ل أن ع صراحة بالنص املشرع يكتفي ال قد

أال يجب نا و داري، للعمل نطاقا يجعلھ ن مع دف تحديد ع صراحة ينص قد بل فقط،

الذي اص ا دف وال بل فحسب، العامة ة املص تحقيق إصداره يتم الذي داري القرار دف س

لھ ا رسم ال بالغاية القرار تقيد ال داف تخصيص بقاعدة عمال القرار ذا ل القانون عينھ

القرار ان ا ذا العامة ة املص تحقيق دفھ ان ولو ح الغاية ذه عن القرار خرج فإن القانون،

باطال ان و نحراف عيب ا    12 .مشو

تخصيص  قاعدة عن نحراف عدةيأخذ صورا   :داف

ا: أ تحقيق بھ املنوط داف تحديد املوظف   خطأ

داف أ لتحقيق سلطات من القانون ام أح بموجب لھ منح ما دارة رجل ستعمل الصورة ذه

نحراف عيب يقع نا و ا، بتحقيق لف م غ أنھ إال العامة ة باملص متعلقة انت وإن معينة،

عناصر 13 بالسلطة ع للمحافظة ون ي أن ن يتع داري الضبط بموضوع املتعلق الصادر فالقرار

الثالث العام العامة،: النظام والسكينة العامة ة ال العام، قرارا 14 من الضبط سلطة أصدرت فلو

بالسلطة نحراف عيب معيبا القرار ان السابقة الثالث العناصر غ عنصر ماية ا ولوإدار ح ،

تقديره العامة ة للمص محققا   15 .ان

من نزعت ما لغ العامة املنفعة أجل من ا نزع املقرر مالك ستغل ال دارة قيام ذلك ومثال

و ذلك من دف ال ان ولو ح ا، ل املمنوحة السلطة استخدام انحرافا عد مالك ذه اجلھ

العامة، املنفعة لھتحقيق ت ث أن عد فيھ املطعون القرار بإبطال زائر ا داري القضاء قام لذا

ثم ومن ق، الطر لشق فيھ املطعون املقرر حسب مخصصة ا عل يالء س تم ال رضية القطعة أن

وإن ح ، ص ا دف ل فا تحر عد عمومية ع ومشار بناءات الستقبال القطعة ذه استغالل فان

السكنيةتوف البناءات السيما عمومية ع ومشار بنايات إنجاز عملية العمومية املنفعة   16 .رت
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داف: ب تحقيق وسائل استخدام دارة رجل   خطأ

غ وسيلة تحقيقھ بھ املنوط العام دف ال تحقيق يل س دارة رجل ستعمل الة ا ذه

دا رجل أن أي قانونا، ا،مقررة إتباع الواجب جراءات يخالف إصدار 17 رة من دف ال يحدد فقد

روح من ستخلص قد تحديده عدم حالة أما القانونية، النصوص ح صر بنص داري القرار

الضبط لسلطات مثال املشرع حدد فقد القرار، ملصدر املمنوح ختصاص طبيعة من أو ع شر ال

امل و محددا دفا صوصداري ا ذا ا سلط دارة استعملت فإن العام، النظام ع حافظة

الصا يجانب ال ان وإن ح بالسلطة نحراف عيب معيبا ا قرار ان دف ال ذا تحقيق لغ

  18 .العام

بالسلطة: ثانيا باالنحراف املعيب داري القرار إلغاء خصوصية   مصادر

ب  نحراف عيب القراريتم تمس ال العيوب من ه غ عن ه تم خاصة بخصوصية السلطة

ذا إثبات عبء متعلق و ما ا وم ذاتھ، بحد العيب ذا خصائص من مستمد و ما ا م داري،

النحو ع ا ز ن إثباتھ املعتمدة الوسائل وكذا واملتقا للقا سبة بال ثبات ة وصعو العيب

 :التا

صو  .1   السلطة نحراف عيب خصائص من املستمدة صيةا

خرى، ة دار القرارات إلغاء أوجھ عن ه تم خصائص عدة بالسلطة نحراف عيب يتم

يتعلق وال قصدي عيب أنھ كما ة، دار القرارات الغاية بركن تعلق و احتياطي، عيب أنھ حيث

ا ع ا م ل ل تعرض وس العام التابالنظام   : لنحو

  داري  القرار إللغاء كوجھ بالسلطة نحراف لعيب حتياطية الصفة . أ

نحراف عيب ع حتياطية الصفة ان سر ع داري والقضاء الفقھ من ل استقر

إلغا بوسعھ ان إذا داري القرار إللغاء وجھ إليھ وء ال داري للقا يجوز ال حيث ءبالسلطة،

خرى، الطعن أوجھ من وجھ ألي نادا اس القرار الذا خرى بالعيوب مقارنة إثباتھ ة لصعو

بالسلطة نحراف عيب املعيبة القرارات ألن لإللغاء، قابال تجعلھ وال داري القرار تمس

ا، ر ظا سليمة دارقرارات املحكمة عن الصادر كم ا ذلك تجسيد تم بأنوقد والقا : ة

للبحث" حاجة دون إلغاؤه ن يتع التا و القانون، تطبيق طأ با ا مشو فيھ املطعون القرار

السلطة استعمال إساءة ع واملب الطعن من ي الثا   ".الوجھ
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ية ب لتعلقھ العيب ذا إثبات ة لصعو بالسلطة نحراف لعيب حتياطية الصفة إرجاع يمكن

يزعزعمص الذي مر باملتعسفة ا لوصف سيؤدي ألنھ ، لإلدارة سبة بال بھ القضاء وخطورة القرار، در

ا رجال ا توافر ض املف   19 .الثقة

محل أصبحت احتياطي كعيب السلطة استعمال إساءة عن القديمة الفكرة أن الفقھ عض يرى

ا الدولة مجلس أن ذلك لغاء، دعوى كب دونشك داري القرار بھ كم ا جواز أعلن لفر

الدولة مجلس ون ي ذا و خرى، الطعن ألوجھ نادا اس القرار ذا إلغاء انية إم البحث اطھ اش

داري القرار إللغاء وجھ واستقالليتھ السلطة استعمال نحراف عيب أصالة أكد قد الفر

آخ عيب ا مشو ان لو   20 .رح

ساع وا ور لظ نادا اس بالسلطة نحراف لعيب حتياطية الصفة ع الفر الفقھ أكد

ادة ز ذلك أدى وقد ثبات، ا كث سر أ أنھ حيث ، الفر القضاء ب الس ع الرقابة نطاق

ل القضائية التطبيقات تقلص إ احتياطي عيب بالسلطة نحراف عيب جعل بصورةع العيب ذا

وظة   21 .م

  داري  القرار إللغاء كوجھ بالسلطة نحراف لعيب القصدية الصفحة . ب

بالسلطة نحراف لعيب القصدية بالصفة بأنھ"يقصد علم و ء، القرار مصدر املوظف أن

قصد ون ي وأن القانون، حدده ملا مخالفة غاية أو العامة ة املص عن عيدة غاية ت اتجھي قد ه

السلوك"لذلك القصدية العيوب من ا نحراف و السلطة استعمال إساءة فإن التا و ،

لم إذا ثم ومن ا، نحراف أو السلطة استعمال إساءة قصد دارة لدى ون ي أن قوامھ داري،

انت ما م العيب ذا يتحقق فال العمدي القصد ذا القرار مصدر أصابتيتوافر ال ضرار

القرار ذا من   22 .فراد

رجل ونية إرادة فيھ تتجھ قصدي، عيب بالسلطة نحراف عيب أن ع الفقھ غالبية يتفق

إرادتھ ون ت أن ن تع و داف، تخصيص لقاعدة مخالفتھ أو العامة ة املص عن روج ل دارة

الف عض أن غ س، تدل أو غش ة مشو إرادةغ تتجھ أن العيب ذا لقيام يلزم ال أنھ يرى قھ

يرتبط ال العيب ذا فإن ثمة ومن قصد غ من نحراف عيب يقع قد إذ بالسلطة، لالنحراف دارة

وال النية حسنة دارة ا ف ون ت ال االت ا من الكث شمل أنھ حيث النية، سوء وال بالعمد حتما

آ غرض ا عمل من عنتقصد روجھ باالنحراف معيبا يزال ال ا تصرف ولكن العام الصا غ خر

داف تخصيص   23 .قاعدة

ة. ج التقدير دارة سلطة داري القرار إللغاء كوجھ السلطة استعمال نحراف   ارتباط
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وقوع يتصور وال لإلدارة، ة التقدير السلطة مع بالسلطة نحراف عيب حالةيتالزم العيب ذا

نحراف عيب يثار ال حيث حة، صر قانونية بنصوص محدد مقيد الختصاص دارة مباشرة

تتحقق ة دار داف ألن العكس، إلثبات قابل غ اضا اف ض يف ألنھ االت ا ذه بالسلطة

دقيقا تنفيذا القانونية الواجبات نفيذ ب دارة رجل قام إذا   24 .باستمرار

حدده الذي ار ا طار وفق ة التقدير ا لسلط ا استعمال من بدال اصية ا ذه ل وفقا فاإلدارة

وتختار السلطة ذه استعمال ء ا، إيا منحھ من املشرع ا تغ ي ال للغاية ا واختيار املشرع

ا ل املمنوحة ة التقدير السلطة ون من الرغم ع أخرى، غاية أداءتحقيق ع ا مساعد بقصد

ا رغب وحسب تقرره ما وفق عمل أن دارة ع يجب السلطة ذه ع ناءا و ، ة دار ا وظيف

فرصة العامة لإلدارة ة التقدير السلطة يح ت حيث العمل عن متناع أو بالعمل ملزمة ون ت أن دون

و  والتصرف ة ر ا من الالزم بالقدر ا شؤو ةسي دار الظروف مع يتفق بما ا ر تطو ع عمل أن

باستمرار   25 .املتطورة

حيث املقيد، ختصاص مجال العيب ذا بوجود للقول آخر فق اتجاه ب ذ سبق ملا خالفا

قاصدا القرار إصدار دارة رجل يؤخر عندما وذلك منفردا، يوجد أو ب الس أو املحل عيب ن يق

بإصدارهضرار ة مص علقت   26 بمن

صوصية .2   داري  القرار   بالسلطة نحراف عيب إثبات وعبء إثبات من املستمدة ا

بنفسية مرتبط العيب ذا ألن ، املد سبة بال ة بالصعو بالسلطة نحراف عيب إثبات سم ي

يرمى ال واملقاصد النوايا عن الكشف الصعب من لذا القرار، والقامصدر القرار، مصدر ا إل

العيب ذا إثبات ة صعو يواجھ خر و ة دار الدعاوى ي يجا دوره من الرغم ع داري

القرار مصدر بنوايا   .لتعلقھ

داري : 2-1 القرار إللغاء كوجھ داري القرار بالسلطة نحراف إثبات ة   صعو

بالسلطة نحراف وذلكإثبات سواء حد ع واملد للقا سبة بال صعب ة دار القرارات

أدناه مو و كما ا نوجز للمد القا من تختلف أسباب   : لعدة

للقا: أ سبة بال ثبات ة   صعو

ذا عن الكشف يل س للقا سبة بال بالسلطة نحراف عيب إثبات ة صعو إرجاع يمكن

ما ن العتبار   : العيب

 ة، نواحيھ جميع  سليم عمل بالسلطة نحراف عيب املشوب العمل أن ر ذا الظا س العيب ف  ل

لية العيوب من س أنھ كما داري، القرار  الش  ومقاصد بنوايا متعلق ألنھ وضوعيةامل العيوب من ل
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دف لإلدارة رجل قيقي وال الة ذه  فالطاعن لذا لتحقيقھ، س الذي) املخفي( ا م ا  دارة ي

ا ا نية سوء وعن عمدا حادت قد بأ ذا مشروعة، غ أغراض لتحقيق رمت وأ  ع باب يفتح و

ام من ينال أو امات تلك لقبول  مصراعيھ شل دارة اح ا و  .حرك

 و داري  القا أن ا دارة بواعث  يبحث و  سلطة يملك ال داري  القرار إصدار من ودوافع

 دارة مع تحقيق بإجراء يأمر أن ستطيع ال أنھ كما الستجوابھ، أمامھ دارة رجل بإحضار أمر إصدار

ن الفصل ملبدأ راجع وذلك  القضاء طرف من البواعث ذه ع الرقابة ةممارس أن كما27 السلطات، ب

و دارة، تقدير محل ال تقديره أحل قد القا من سيجعل داري   خ ذا سيخرج ما و

سا ليصبح مشروعية كقا بھ املنوط الدور  من ة ع أع رئ   28 .دارة ج

اد أن الصدد ذا  شارة تجدر     ي ج ھ غ الفر القضا  لرقابتھ بممارستھ يتعلق فيما اتجا

ة السلطة ع  د دارة يخضع القا أصبح" قوميل"و" الفرانج" قضي  أنھ حيث لإلدارة، التقدير

ى ع تقدير ع تمارس الرقابة من أد ون  دارة، طرف من الوقا   الوا الغلط ع نا الرقابة وت

   29 ".الضيقة الرقابة" التقدير

للمد: ب سبة بال ثبات ة   صعو

ا سلط دارة انحراف ت تث ال ندات املس تقديم يمكنھ ال حيث صعبة، ثبات املد مة م

ا، تطمس أن القضاء طلب ع بناء ا لتقديم ا اضطرار حالة ا بوسع أن كما ا، حوز ا و ل

ن واملس للوثائق تقديمھ حالة يؤكدوح ملا التوصل ة كب ة صعو يجد قد القا فإن دات

ح وال لية الش العيوب من س ل العيب ذا ألن حيان، من كث بالسلطة دارة انحراف

ال بدالئل نحراف إلثبات مضطرا نفسھ املد يجد ثم ومن داري، القرار تمس ال املوضوعية

يح الذي الدليل ملستوى ا،تر سلط دارة انحراف ؤكد و مر ة30 سم الصعو ذه ع تب ي كما

لم إذا إال إليھ القا أ ي ال بحيث احتياطيا، عيبا العيب ذا ون ي أن بالسلطة نحراف إثبات

داري  القرار إلغاء خرى الطعن أوجھ   . تف

إل: 2-2 كوجھ بالسلطة نحراف إثبات عبء داريخصوصية القرار   لغاء

صوم ا أحد ليف ت ألن العملية، الناحية من مية أ ذو ثبات عبء عليھ يقع من ن عي

ود مج دون الدعوى وسيكسب سل ون سي موقفھ ألن أفضل، مركز خر صم ا يجعل باإلثبات

ب أقر لذلك يدعيھ، ما ع الدليل إقامة عن باإلثبات لف امل ز أثرإذا من لھ ملا ثبات عبء ع توز

ة دار الدعوى صوم ا مركز   .ع
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املبدأ حيث من يجوز ال أي نفسھ، ضد دليل بتقديم صم ا إلزام يجوز ال أنھ إ شارة تجدر

نفسھ، صم ا برضا إال ة وسر خصوصية من ا ل ملا ندات مس من بحوزتھ ما بتقديم صم ا إلزام

ي ناءا نواست حالت ذلك ع الدعوى خر الطرف إجبار صم ل    :مكن

 ا مطالبتھ يج القانون  ان إذا ا أو بتقديم   .سليم

 ند إذا ا اس  31 .الدعوى  مراحل من مرحلة أي  خصمھ إل

مشروعية عدم للقضاء ثبوتھ حالة يؤدي و ف خاصة، خطورة بالسلطة نحراف لعيب إن

رجل  إثباتمسك عبء قليال شدد م داري القضاء نجد لذلك داري، القرار أصدر الذي دارة

قاطعة، أدلة ناك انت إذا إال دارة ع كم ا يمكنھ ال القا ألن طبي أمر ذا و العيب  ذا
مث32 املد عاتق ع ون ي بالسلطة نحراف إثبات عبء أن ع الفقھ استقر فقد ذا تاول

نا و إلصداره، املخصص دف لل مغايرا أو العامة ة املص عن عيدا دفا ا بقرار دارة داف اس

داري  القضاء أمام تة املث دلة جميع ساوى ت إذ وسيلة بأي الدليل إقامة للمد   33 .يمكن

عبء إلقاء مبدأ زائري ا وكذا واملصري ، الفر الدولة مجلس د أيّ نحرافلقد عيب إثبات

و بالسلطة نحراف أن إ مثال مصر العليا ة دار املحكمة بت ذ حيث ، املد ع بالسلطة

عن بھ لالنحراف ختصاص صاحبة دارة اتجاه وقوامة داري السلوك القصدية العيوب من

إال  يدعيھ، من ع إثباتھ يقع التا و العامة، ة املص الواقعتحقيق مع ستقيم ال ذا خذ أن

غالبية انت ولقد املنازعة، اسم ا ثر ذات وامللفات الوثائق ببعض دارة تحتفظ ما فغالبا

كأصل املد عاتق ع ثبات عبء إلقاء ع تؤكد داري القضاء عن الصادرة القضائية ام ح

القرار  يتمتع ساس ذا وع ة،عام دار القرارات ا تواجد ض املف ة ال نة بقر  داري
املصري34 داري القضاء خفف فقد لذلك العيب ذا ل ثبات ة صعو يجة ن الحقا غ مر ولكن

ما حالة لإلدارة ونقلھ ، املد ع امل ل ش بالسلطة نحراف إثبات عبء إلقاء مبدأ من مثال

م املد تمكن ناكإذا و ة، دار القرارات ضة املف ة ال نة قر يزعزع أن يمكن دليل تقديم ن

املد بھ تقدم ما دحض دارة   35 .ع

داري : 2-3 القرار إللغاء كوجھ بالسلطة نحراف إثبات وسائل   تنوع

ة دار القرارات بالسلطة نحراف عيب ا سم ي ال صوصية ل بالعيوببالنظر مقارنة

وإثباتھ عنھ الكشف فإن لذا مشروعا، يبدو ره ظا والقرار فية ا العيوب من باعتباره خرى،

النوع ذا ع الرقابة داري القضاء ممارسة من فائدة ال فإنھ لذا بيانھ، سبق كما ة بالصعو سم ي

و  ناك تكن لم ما داري القرار ب تص ال العيوب من اص منا عامة كقاعدة املد تمكن سائل
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املختلفة ثبات أذلة ع عتماد يتم أنھ نجد عمليا لذا بيانھ، سبق كما في ا العيب ذا إثبات

ا بي من ة دار املحكمة ع املعروض اع ال محل طبيعة   : بحسب

  القرائن: أ

م     ي الثا ع الر من انطالقا الفر الدولة مجلس عد للقرارلم فحصھ يكتفي ن عشر القرن ن

املحيطة للقرائن بحثھ امتد بل املقامة، الدعوى ملف ا يحو ال ندات باملس الطعن محل داري

دارة، انحراف عن الكشف ع ساعده ما ا ف يجد لم حالة ل اع ال غالب36 بظروف و

تث ة إدار وثائق تقديم للطاعن يمكن ال ذهحيان القرائن عد لذا بالسلطة انحراف وجود ت

ا لف في ا، ضد املطعون لإلدارة ثبات عبء نقل يتم ا مقتضا و املتاحة، الوسائل أحد الة ا

املد إدعاءات تدحض ندات مس من ا لد ما بتقديم   . القا

ن مختلفت ن صورت القرائن و: تأخذ القانونية القر :" القرائن منتلك وال القانون ا أقّر ال ائن

ع ا عناصر تقوم عندما قانونية نة القر ون فت ضده، ون ت أو دعواه ص ال د تؤ أن ا شأ

القانون ا 37 ،"حكم م نذكر ع شر ال ة كث نة: و قر عالن، و شر بال داري بالقرار العلم نة قر

ح ية نة قر املوظف، الضماستقالة داري القرار نة قر القضائية، ،....ام القرائن38 إ أما

املحيطة الدعوى ظروف من القا ا ستخلص و القانون، ا عل ينص لم ال القرائن ف القضائية

املقدمة ندات واملس محاضر الواردة الدعوى ع وقا ن ب من معلومة واقعة القا يختار فقد ا،

ستدل ثم ا إثباتھ،ف املراد مر ع فاإلدارة39 ا قضائية نة قر عد املعقول الدافع عدام ا نة فقر

العامة ة املص بتحقيق متعلقة ا دوافع ون ت أن يتوجب لذا معينة دوافع تأث تحت ا قرارا تصدر

القرار إلصدار را م ون ت  . وأن

بالسلطة نحراف قرائن ع ستدل املعقولفالقا الدافع عدام ا من داري القرار

من أو القانونية، م مراكز ساوت ما ن ب مختلفة قة بطر دارة عامل من أو داري، القرار إلصدار

القرار بإصدار املحيطة الظروف من أو ا، ضد ة املوج دعاءات من سلبيا موقفا دارة اتخاذ

ا، نفذ ال والكيفية باعثداري عدام ا أن إال ة ال نة بقر تتمتع ة دار القرارات انت إذ ألنھ

ع ل س و ا سلط دارة انحراف ع الطاعن يد نة قر ون ي القرار إلصدار ومعقول ر ظا

بالسلطة، باالنحراف املعيب داري القرار إلغاء مة م القضائية 40 القا للقرائن القا وء و

املشروعية،إثبات مبدأ س تكر ع حرصھ و بالسلطة نحراف دارة 41 عيب ستطع لم وم

املد بادعاءات سليما ذلك اعت القرائن يدحض دليل   42 .تقديم

الكتابية: ب   دلة
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تقدم فقد ثبات، الدعوى أطراف ا عل عتمد ال الوسائل م أ من الكتابية دلة عت

لتل ش ون ت الكتابية دلة ذه و ، القا طرف من أو ا أحد طلب ع بناء تقدم وقد قائيا

الت، و وملفات ادات ش من ا أعمال ا ستخدم و باإلدارة خاصة ون ت قد ندات ون 43 مس ت وقد

ا، ر تزو ت يث لم ما ا حكم و القانونية لألوضاع طبقا املوظفون ا ينظم رسمية ندات يمكنمس كما

الرس السند صفة ا ل ست ل ا لك عنھ صدرت الذي توقيع ع شمل عادية ون ت   44 .أن

ون     ت مشروعيتھ البحث عملية ألن مباشرا بالسلطة نحراف عيب إثبات ون ي الة ا ذه

مد استخالص يمكن فيھ الواردة العبارات خالل فمن ذاتھ، حد داري القرار انحرافنص توافر ى

دلة، و الوثائق سائر البحث عن غنيھ ما و و دارة، ة ج فحص45 من يتم ذلك عذر حالة و

نحراف وجود ع الدليل ل ش أن يمكن ال املة ندات مس من ھ يحو بما املوضوع   46 .ملف

بالسلط نحراف عيب وجود عن يبحث الفر الدولة مجلس ان نفسھلقد داري القرار ة

اع بال املحيطة القرائن أو الدعوى ملف ل ش ال خرى ندات املس إ بحثھ يمتد أن انت47 ،دون و

عيب توافر مدى للبحث فقط داري للقرار ا ف ند اس ال القضائية التطبيقات من العديد ناك

بالسلطة، سنة نحراف من وانطالقا أنھ بالنظر1911وإال موقفھ عن الفر الدولة مجلس عدل

املعروضة، للقضية امل ال امللف بالسلطة نحراف عيب عن للبحث وتوجھ وتوسع48 لقصوره

املطعون القرار بموضوع املتعلقة املراسالت ميع شامال وجعلھ الدعوى ملف وم ملف تحديده أيضا

مل اصة ا أو العامة ات التوج أو سفيھ، أثناء دارة ا تقدم ال ات للتفس باإلضافة القرار، صدر

داري  القضاء أمام   .الدعوى

ة املصر داري القضاء محكمة قضت إذ املنوال نفس ع املصري داري القضاء سار لقد

لھ املفصول:" أنھ28/04/1949جلسة املوظف ت يث أن القرارات ذه إللغاء ط واقعش من

لغاء حقھ سقط ذلك ت يث لم فإن استعمال، بإساءة ا مشو ان الفصل قرار أن امللف   ".عناصر

لإلثبات: ج أخرى   وسائل

ا عل منصوص أخرى إثبات بأدلة ة دار املحاكم استعانت والقرائن الكتابية لألدلة بإضافة

مدى تفاوت و ا، إل اجة ا عند وذلك موضوعالقانون طبيعة بحسب لغاء دعوى ا خذ

اع، تم49 ال أنھ كما دوث، ا النادرة الوسائل من عت ال ية الب أو ادة الش الوسائل ذه ن ب ومن

ن واليم قرار و لالستجواب إ باإلضافة اع ال موضوع ة ا ع    50 .عتماد
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  :خاتمة

ملوض نا دراس بالسلطةختام نحراف عيب ة املشو ة دار القرارات إلغاء خصوصية وع

ي فيما ا نوجز احات ق و النتائج من ملة   :توصلنا

  النتائج: أوال

 تج ما غالبا يجة بالسلطة نحراف عيب ي ا دارة ملمارسة ن ة، لسلط  ذا توافر وم التقدير

ون  العيب تھ لغاءلإل قابال داري  القرار ي ة تحقيق ملجان ب  ال العامة املص  دارة منح  الس

ة السلطة ذه  . التقدير

 ة قرارات  بالسلطة نحراف عيب املعيبة القرارات ا،  مشروعة إدار ر ا إال ظا ك أ  تن

ا ر و جو ا ما و  .املشروعية مبدأ عن خارجة يجعل

 ة القرارات إلغاء أوجھ يدتحد ع اقتصرت القانونية النصوصية  وسائل بتحديد تقوم أن دون  دار

ا،  للقضاء تخضع ال املنازعات خصوصية مراعاة يتم أن ع العامة، للمبادئ خاضعة ف لذا إثبا

 .داري 

 ة الفر الدولة مجلس أن لة زمنية ولف ة السلطة ع رقابتھ يمارس لم طو ا لإلدارة، التقدير  معت

ا دارة اختصاص من السلطة ذه أن ذلك وحد  .القضائية للرقابة تخضع ال ف و

 زائري  داري  القا مازال بالسلطة نحراف عيب صوصية بالنظر  خذ  متوسع غ ا

ا  دارة سلطة ع املالءمة برقابة ا، إصدار ن فقط باملقارنة يقوم ما الغالب ففي لقرارا  السلبيات ب

يجابيات ة تصدره ملا و  .دارة ج

 ن الفصل مبدأ  وأسباب بواعث ع القضائية للرقابة داري  القا ممارسة دون  حائل السلطات ب

قة وتطبيقھ داري، القرار إصدار امدة بالطر ر ال ا ره ما عد لم ا ظ اضر الوقت  ي  بل ا

 .انونيةالق وسيادة الديمقراطية مع متعارضا أصبح

احات: ثانيا   ق

 ة املنازعات لتم بالنظر ا عن عامة بصفة دار  القضاة  تخصصية تتطلب ف املنازعات من غ

ا ينظرون الذين ة، من ف ة ومن ج اد توحيد ع العمل فإن أخرى  ج  شأنھ من داري  القضاء ج

ر ع العمل ي باعتباره داري  القضاء تطو  . شأةال قضا

 مصدر دارة رجل ونوايا بنفسية متعلقا عيبا باعتباره بالسلطة نحراف عيب صوصية بالنظر 

ن داري  القرار يل يتع  .الطاعن ع إثباتھ عملية س

 شانھ من بالسلطة نحراف عيب خصائص أحد  ال حتياطية الصفة عن التخ ع العمل 

م أن ة القرارات من الكث إلغاء  سا ة دار ون  وال بالسلطة نحراف عيب املشو  خاصية ت
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با حتياط ا، عدم  س ذا إلغا ام يؤدي أن شأنھ من و ا نجراف عن دارة إل  مستقبال، سلط

أ ال القا ألن  ال العيوب با من داري  القرار خلو من تأكد إذا إال بالسلطة نحراف لعيب ي

ب  .داري  القرار تص

 أن ة دار للمحكمة يمكن خاللھ من والذي العام، النظام من بالسلطة نحراف عيب جعل

ا نفس تلقاء من بھ  . تق
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