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 بسم اهلل الرمحه الرحيم

اهلل يأمركم أن تؤدوا األماوات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الىاس أن حتكمىا  إن
 بالعدل إن اهلل وعما يعظكم به إن اهلل كان مسيعا بصريا

 

 
ذصدقذاهللذاظعظقؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ(ذ58اآلؼة)دقرةذاظـداءذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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ذ

 شكر وثناء

ذ

،ذالؼدعينذوأغاذأمتذحبثلذإالذأنذاذؽرذأصحابذاظػضؾذذااظشؽرذهللذسزذوجؾذأوالذوأخري

ذواظعقنذيفذأرازذػذاذاظعؿؾذ...........

يتذطانذهلاذاظػضؾذصأتؼدمذباظشؽرذاشزؼؾذواظتؼدؼرذاظقايفذإىلذأدتاذتلذذفالءذدؾقؿانذحمؿدذاظ

ذاظؽبريذيفذتقجقفلذوعتابعتفاذاطدتؿرةذظلذباظـصحذواإلرذادذواظتقجقف............

وأتؼدمذباظشؽرذإىلذأدتاذيذراحذابراػقؿذدبعذطاذضدعفذعـذدسؿذوعداغدةذوعدذؼدذاظعقنذيفذ

ذأمتامذحبثلذ...........

اذسؾلذوعـحقغلذاظثؼةذواظعؾؿذاظذؼـذصربووأتؼدمذبشؽريذإىلذرئقسذاظؼدؿذوأداتذةذضدؿذاظؼاغقنذ

ذظؾقصقلذإىلذػذهذاطرحؾةذطتبذاهللذهلؿذاطقصؼقةذواظـجاحذاظدائؿذ..........

وأتؼدمذباظشؽرذاشزؼؾذإىلذسائؾيتذاظؽرميةذإذذتعجزذاظؽؾؿاتذسـذاظتعبريذسؿاذضدعقهذعـذ

ذذذذذذذذذعداغدهذودسؿذعـؼطعذاظـظريذرقؾةذصرتهذدراديتذصؾفؿذاصبذواظشؽرذواظتؼدؼرذ.ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 قائمة احملتويات

ذاظصػحةذاظعـقانذ

ذأذاآلؼةذاظؼرآغقة

ذبذاظشؽرذواظثـاء

ذ1ذاطؼدعةذ

ذ9ـ2ذاطبحثذاألول/عػفقمذسقبذاالدمرافذباظدؾطةذ

ذ6ـ2ذاططؾبذاألول/تعرؼػذسقبذاالدمرافذباظدؾطة

ذ9ـ6ذاططؾبذاظثاغل/خصائصذسقبذاالدمرافذباظدؾطةذ

ذ16ـ10ذسقبذاالدمرافذباظدؾطةذاطبحثذاظثاغل/صقرذ

ذ13ـ10ذاططؾبذاألول/األػدافذاظيتذساغبذاطصؾحةذاظعاعةذ

ذ16ـ13ذاططؾبذاظثاغل/األػدافذاظيتذساغبذعبدأذختصقصذاألػداف

ذ24ـ17ذذاطبحثذاظثاظث/إثباتذسقبذاالدمرافذباظدؾطة

ذ19ـ17ذاططؾبذاألول/صعقبةذأثباتذسقبذاالدمرافذباظدؾطة

ذ24ـ20ذباظدؾطةذأعامذاظؼضاءذاإلداريذذذفغل/أثباتذاالدمرااططؾبذاظثا

ذ26ـ25ذأضامتف

ذ28ـ27ذضائؿةذاطصادر

ذ
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 :لمقدمةا
زتؾذاإلدارةذيفذاظزعـذاطعاصرذعؽاغةذبنيذدؾطاتذاظدوظةذوأجفزتفاذاطختؾػةذصؼدذبؾغذغشارفاذدرجةذطبريةذ   

عـذاظتزاؼدذواظتعددذواظتشعبذإذاذاعتدذإىلذجماالتذطثريةذملذتباذرػاذعـذضبؾذوضدذأدىذاظتطقرذاطتزاؼدذيفذعفـامذذ

ظـظامذاظعامذيفذاجملتؿـعذبـؾذسـاوزذذاظـؽذظقؿتـدذإىلذخمتؾـػذذذذذذذاإلدارةذإىلذأنذدورػاذملذؼعدذعؼتصراذسؾكذحػظذا

اظـقاحلذاظدقادقةذواالضتصادؼةذواالجتؿاسقةذوإزاءذاظدورذاظذيذتؼقمذبفذاإلدارةذيفذاظدوظةذاطعاصرةذواظيتذتربطفاذ

ذباإلصرادذسالضاتذيفذخمتؾػذغقاحلذاصقاةذصأنذاإلدارةذإثـاءذمماردةذعفاعفاذتؼـقمذبادـتعؿالذودـائؾذضاغقغقـةذذذذ

األدادقةذاظذيذؼؾزمذطشروسقتفذادتقػاءذارطاغةذاظؼاغقغقـةذبـأنذؼؽـقنذصـادراذســذذذذذذميثؾذاظؼرارذاإلداريذرطقزتفاذ

دؾطةذخمتصةذوعطابؼاذظؾؼقاغنيذواألغظؿةذذؽالذوعقضقساذوعدتـداذإىلذدببذؼربرهذوأنذؼدتفدفذاظغاؼـةذاظـيتذذذ

رارذاإلداريذعشـقباذبعقـبذاالدمـرافذذذذعـذاجؾـفاذعـحـتذاإلدارةذدـؾطةذإصـدارذاظؼـرارذاإلداريذوإالذطـانذاظؼـذذذذذذذ

باظدؾطةذاظذيذؼعدذعـذاظعققبذاألدادـقةذاظـيتذتصـقبذاظغاؼـةذعــذاظؼـرارذاإلداريذوؼظفـرذسقـبذاالدمـرافذذذذذذذذذذ

اإلدارةذزؼقؼذشاؼـةذتبتعـدذســذاطصـؾحةذاظعاعـةذوساغبفـاذذذذذذذذادتفدافباظدؾطةذعـذخاللذسدهذصقرذتتؿثؾذيفذ

اطخصصةذهلاذضاغقغاذوطذاظؽذإذاذادتعؿؾتذاإلدارةذدـؾطاتفاذيفذذذوسـدعاذتدعكذاإلدارةذإىلذػدفذعغاؼرذظألػداف

ادتعؿالذاجرائاتذإدارؼةذالجيقزذهلاذأدتعؿؾفاذعــذأجـؾذزؼقـؼذاهلـدفذاظـذيذتدـعكذإىلذزؼقؼـةذوسقـبذذذذذذذذذ

صػائفذوأرتبارةذيفذاشؾبذاألحقانذبـقاؼاذوعؼاصدذاالدمرافذباظدؾطةذعـذاذدذاظعققبذصعقبةذيفذاإلثباتذغظراذ

واظيتذؼصعبذاظؽشػذسـفاذظذاذطانذأثباتذػذاذاظعقبذباظـدـبةذطــذؼـدسلذبـادمرافذاإلدارةذيفذذذذذذعصدرذاظؼرار

ــةذواظتأطــدذعـــذوجــقده.ذذذذذذذذ ــرذاثبات ــكذاظؼاضــلذاإلداريذأع ــذاظؽذؼصــعبذسؾ ــرذصــعباذوط ذذذذذذذذذذذادــتعؿالذدــؾطتفاذأع

وذتؾؽذاطخاظػاتذاظيتذتصـدرذذاإلدارؼةذوذاظقزقػقةذأوذاظتـظقؿقةذذاالدمراصاتاظدؾطةذذادتعؿالعـذعظاػرذإداءةذو

وذعـظقعـةذاظؼـقؿذذذذاظضـقاب ذسـذاطقزػذاظعامذأثـاءذتأدؼتفذطفـامذوزقػتـفذيفذعـظقعـةذاظتشـرؼعاتذوذاظؼـقاغنيذوذذذذذذ

عــذذذظالدـتػادةذاظػردؼةذاظيتذالذترضكذظإلصالحذوذددذاظػراغذظتطقؼرذاظتشرؼعاتذوذاظؼقاغنيذاظيتذتغتــؿذاظػرصـةذذذ

ذذذرذواطشرسنيذطراجعتفاذوزدؼثفاذبادتؿرار.اظثغراتذبدلذاظضغ ذسؾكذصـاعذاظؼرا

ذيفذضؾـةذاظـقسلذوذسـدمذععرصـةذذذذذاطتؿثـؾذطؿاذأنذػـاكذساعؾذآخرذميؽـذأنذؼداػؿذيفذتػشـلذػـذهذاظظـاػرةذوذذذذذذذ

ذذذذذؼذبعاعؾذاضـربةذوذاظؽػـاءةذإلدارةذذاآلظقاتذوذاظـظؿذاإلدارؼةذاظيتذتتؿذعـذخالهلاذمماردةذاظدؾطةذوذػقذأعرذؼتعؾ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذاذشقابذاظثؼةذيفذتطبقؼذاطثؾذاإلغداغقةذاظعؾقا.ذذؤونذاظدوظةذوط

ومتذتؼدقؿذاظبحـثذإىلذثالثـةذعباحـثذرئقدـقةذحقـثذتـاوظـتذيفذاطبحـثذاألولذعػفـقمذسقـبذاالدمـرافذذذذذذذذذذذذذ

باظدؾطةذوتـاوظتذيفذاطبحثذاظثاغلذصقرذسقبذاالدمرافذباظدؾطةذوتـاوظتذيفذاطبحـثذاظثاظـثذأثبـاتذسقـبذذذذذ

 ؾطة.ذذذاالدمرافذباظد
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ذالمبحث األول

 مفهوم عيب االنحراف بالسلطة
حديد ركن الغاية فيو أركاف القرار اإلدارم كبالتلسلطة كاحدا من العيوب اليت تصيب يعد عيب االحنراؼ با    

لغاء القرار اإلدارم ادلعيب بو , كللوقوؼ على مفهـو ىذا العيب ال بد من التطرؽ أكال إىل شلا يستوجب إ
 صائص اليت يتميز هبا كذلك من خالؿ تقسيم ىذا ادلبحث إىل مطلبُت على النحو األيت :تعريفو كاخل

 المطلب األول : تعريف عيب االنحراف بالسلطة .

 المطلب الثاني : خصائص عيب االنحراف بالسلطة .

 

 المطلب األول
 تعريف عيب االنحراف بالسلطة

غَت و يلتحقيق غا ة أذا استعمل رجل اإلدارة صالحياتو لطعيب االحنراؼ بالسيكوف القرار اإلدارم معيبا ب   
يب بالسلطة تلك اليت حددىا القانوف كيتصل ىذا العيب بنية مصدر القرار كبواعثو لذلك يقًتف ىذا الع

يثار أذا كانت سلطة اإلدارة مقيدة حبدكد معينة كقد حظي ىذا العيب بأمهية كبَتة يف التقديرية لإلدارة كإل
 النفسية م بصعوبتو كونو يتصل بالبواعثسدارم يف فرنسا كمصر كاألردف على السواء غَت أنو يتالقضاء اإل
  .( 1)يتطلب أف يبحث القضاء يف كجود ىذه البواعث كىو غاية صعبة ادلناؿ  كإثباتوهة اإلدارة , اخلفية جل
عيب أخر أف ىناؾ  حتياطية فال يبحث يف كجوده طادلاالقضاء على ىذا العيب الصفة اال أضفيلذلك 

كاف عيب   كإذا, شاب القرار اإلدارم مثل عيب عدـ االختصاص أك عيب الشكل أك عيب سلالفة القانوف 
سيء النية يعلم أنو  با ما يكوفاالحنراؼ بالسلطة عيب قصدم أك عمدم يتعلق بنية مصدر القرار الذم غال

مصدر  يقصد ددىا القانوف فأنة قد حيصل أف الأك غَت تلك اليت حإىل غاية بعيدة عن ادلصلحة العامة  سعي
ف القرار مشوبا يعيب أنو خيرج على قاعدة زبصص األىداؼ فيكو  القرار االبتعاد عن ادلصلحة العامة أال

 .  (2)ااالحنراؼ أيض

                                                           

 .253, ص2010, مكتبة دىوؾ, 1( د. مازف ليلو راضي , القضاء اإلدارم , ط(1
 . 441ـ , ص1958,سنة ادلطبوعات اجلامعية , اإلسكندرية دار ( د. ماجد راغب احللو : القضاء اإلدارم , (2
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  أوال :موقف المشرع العراقي من عيب االنحراف بالسلطة :

.حيث مل يقف ( 1)غاء القرار اإلدارم كسبب للطعن بإل  االحنراؼ بالسلطة أشار ادلشرع العراقي إىل عيب   
عند حد تقرير التقاضي للناس كافة كمبدأ دستورم بل ذباكز ذلك إىل تقرير مبدأ حيظر النص يف القوانُت 

 . ( 2)على ربصُت أم عمل أك قرار إدارم من الرقابة القضائية 

شلا يعٍت الرقابة القضائية على القرارات اإلدارية, كقد خص ادلشرع ىذا ادلبدأ بالذكر رغبة منو يف تأكيد    
فإذا اثبت  (3)لغاء القرار اإلدارم أيا كانت جهة إصداره أذا ما خرجت عن نطاؽ ادلشركعية .جواز الطعن بإ

تب على بطالف الطاعن صحة طعنو احنراؼ اإلدارة يف استعماؿ سلطتها فإف ىذا جيعل قرار اإلدارة باطال كيًت 
غاء ذلك القرار من تاريخ إصداره تلتـز اإلدارة بأف تأخذ بالسلطة إلوب يعيب االحنراؼ ارم ادلشالقرار اإلد

 . كيقع على( 4)صدكر القرار ادللغي  مجيع اإلجراءات الضركرية الالزمة إلعادة احلاؿ غلى ما كاف عليو قبل
قيامها تنفيذا للقرار ادللغي كذالك بعدـ عتباره ديكن ااـ بأف سبتنع عن ازباذ أم إجراء عاتق اإلدارة كذلك االلتز 

. كذلك ألنو ادلشرع مل يعط اإلدارة ( 5) كبامتناعها عن إصداره من جديد من ناحية أخرلبتنفيذه من الناحية 
األساسية اليت تسعى إليها كىي  عتبارىا كسائل تساعدىا على ربقيق الغايةبا إال كاالمتيازاتالسلطات 

مصاحل شخصية ال سبت للمصلحة العامة تحقيق لاحنرفت اإلدارة عن ىذا اذلدؼ ادلصلحة العامة كإذا ما 
االنتقاـ فإف قراراهتا تكوف معيبة  اـ السلطة بقصدمحاباة الغَت أك ربقيق عرض سياسي أك استخدبصلة ك
 . (6)باإللغاءاالحنراؼ بالسلطة كمن مث جديرة يعيب 

                                                           

عيب  1979( لسنة 65(/ثانيا من قانوف التعديل الثاين لقانوف رللس شورل الدكلة رقم )7يف ادلادة )1989( لسنة 106( تناكؿ القانوف رقم )(1
 فو أحد أكجو الطعن جملاكزة السلطة حيث نص على أنو ))يعترب من أسباب الطعن بوجو خاص ما يلي :االحنراؼ السلطة بوص

 .كالتعليماتأ ػ أف يتضمن األمر أك القرار خرقا أك سلالفة للقانوف أك األنظمة 
 ب ػ أف يكوف األمر أك القرار قد صدر خالفا لقواعد االختصاص أك معيبا يف شكلو. 

أك فيو إساءة أك تعسف يف استعماؿ السلطة كيعد يف حكم القرارات  كالتعليمات أك األنظمةمر أك القرار خطا يف تطبيق القوانُت ج ػ أف يتضمن األ
 ان فيها رفض أك امتناع ادلوظف أك اذليئات يف دكائر الدكلة كالقطاع االشًتاكي عن ازباذ قرار أك أمر كاف من الواجب عليهعكاألكامر اليت جيوز الط

 اذه قانونيا .  ازب
 على أنو) حيظر النص يف القوانُت على ربصُت أم عمل أك قرار إدارم من الطعن .   205( من دستور مجهورية العراؽ عاـ 100( نصت ادلادة )(2
 .39(د. مازف ليلو راضي , مصدر سابق , ص(3
, نسخة 3لتخصيص األىداؼ يف التشريع العراقي , دراسة ادلقارنة , ص( قادر أمحد عبد احلسيٍت , حبث بعنواف احنراؼ القرار اإلدارم عن قاعدة ا(4

   (http://www.iasj.net/iasj?func=full text 8ald=30163)االلكًتكنية على الرابط 
 .120ـ,ص2012سعد عبد اجمليد . احلماية التنفيذية لألحكاـ اإلدارية , دار اجلامعة اجلديدة , اإلسكندرية ,  ود( د. زلم(5
ـ, 2010رللس الدكلة )دراسة مقارنة( دار الفكر اجلامعي,القاىرة, قضاء ( د. بالؿ أمُت زين الدين , دعول اإللغاء يف (6
 . 399ص
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    :ثانيا : موقف القضاء من عيب االنحراف بالسلطة 

سباب الذم كاالختيار يف تقدير الوقائع كاأل على الرغم من أف ادلشرع قد منح اإلدارة قدرا من احلرية    
أف ىذه احلرية ليست مطلقة أمنا مقيدة , بضركرة مراعاة  أالتؤسس عليها قراراهتا يف رلاؿ سلطتها التقديرية 

ىذا  ة أك يف رلاؿ السلطة التقديرية فإذا احنرفت عنسواء كاف يف رلاؿ السلطة ادلقيديف عملها الصاحل العاـ 
   (1)معيبا بعيب االحنراؼ بالسلطة كمن مث زلال لإللغاء . الفرض كاف قرارىا 

عيب االحنراؼ بالسلطة وب بشركط إللغاء القرار اإلدارم ادلش كقد اشًتط القضاء اإلدارم توافر ثالث   
القرار اإلدارم  عيب االحنراؼ بالسلطة ادلربر إللغاءصدد بأف ) حيث قضت احملكمة اإلدارية يف مصر هبذا ال

. كأف ( 2)ية القرار كأف يقع شلن ديلك إصدار القرار (رار ذاتو , كأف يكوف مؤثرا يف توججيب أف ينطوم يف الق
يم أك دعول لإللغاء تقتصر على أبطاؿ القرار ادلعيب دكف أف بُت لإلدارة احلل السل يف سلطة القاضي اإلدارم

تو على قاضي مالئمة تنصب رقاب ضي اإلدارم ىو قاضي مشركعية كليسالقرار الواجب ازباذه , أم أف القا
رؼ للقانوف دكف ادلالئمة رغم ذلك فرض القضاء اإلدارم رقابتو على عنصر التحقق من مدل مطابقة التص

ككذلك القرارات ادلقيدة للحريات ادلالئمة على سبيل االستثناء فضال عن عنصر ادلشركعية كذلك يف ميداف 
عيب االحنراؼ بالسلطة  د أخذ القرار اإلدارم يف العراؽ بكق(  3)للموظفُت . التأديبيةيف ميداف العقوبات 

  إللغاء القرار اإلدارم .ب كسب

التقاعد كطلب إىل كزير  كمن ذلك ما قضى بو القضاء اإلدارم العراقي يف دعول تقدـ هبا موظفا أحيل على
( 9/10/2002يف 220حكاـ قرار رللس قيادة الثورة ادلنحل رقم )تجارة إعادتو إىل كظيفتو كفق أال

صدرىا بنفسو اىل تعليمات أ عادة التعُت مستندارفض طلب إ أال أف كزير التجارة و كالتعليمات الصادرة بشأن
ل يستقادلوظف ادلعادة تعُت ت إأكال كثانيا كثالثا من تعليما حيث أف شركط التعُت ادلنصوص عليها يف البنود

صدرىا كزير ( من التعليمات اليت أ3يف فقرة ) أك احملاؿ على التقاعد متوفرة يف ادلدعي كأف الشركط الواردة
التجارة ادلتضمنة أف يكوف التعُت حاصال على شهادة البكالوريوس فأعلى سلالفة ألحكاـ الفقرة ثالثا من قرار 

الية بالتنسيق مع كزير التخطيط إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ لوزير ادلعلى ) رللس قيادة الثورة اليت تنص
تو بعد أف عادة ادلدعي إىل كظيفرفض إي عليو السيد كزير التجارة ب, لذا يكوف قرار ادلدع (حكاـ ىذا القرارإ

                                                           

 .42, ص2013هورم ,بغداد , سن, مكتبة ال1( د. كساـ صبار العاين : القضاء اإلدارم , ط(1
, نقال عن د. ابراىيم ؽ6س, 1835دعول رقم , 1954فرباير  17( حكم زلكمة القضاء اإلدارم يف مصر جبلسة (2

 .190ـ, ص2010ي ,الرقابة على أعماؿ اإلدارة ,دار النهضة العربية , القاىرة , قالدسو 
 .62ـ, ص2002( د. زلمد علي جواد , مبادلء القانوف اإلدارم , جامعة ادلستنصرية كلية القانوف , بغداد ,(3
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قض قررت احملكمة لقرار النتباعا لسلطة عليو كدلا تقدـ من أسباب كإوبا يعيب االحنراؼ باركج معاملتو مش
 ( 1)ضافة لوظيفة القاضي برفض أعادة تعُت ادلدعي .ادلدعي عليو األكؿ كزير التجارة إلغاء قرار إ

    ثالثا : موقف الفقه من العيب االنحراف بالسلطة :

ذىب بعض الفقهاء الفرنسيُت إىل أف االحنراؼ بالسلطة يتمثل يف استخداـ سلطة معينة بواسطة جهة    
 (2)القانوفمن أجل ربقيق ىدؼ أخر غَت ذلك الذم من أجلو منحت ذلا ىذه السلطة بواسطة أدارية 

أجل ربقيق تستخدـ جهة إدارية سلطتها عمدا من ض األخر إىل قياـ عيب االحنراؼ عندما بينما ذىب البع
 . ( 3)ىدؼ غَت الذم منحت من أجلو ىذه السلطة

اإلدارة العيب اال أنو يوجد احنراؼ بالسلطة عندما تستخدـ  كذىب جانب أخر من الفقو يف تعريفو ذلذا   
سياسي  خاصة أك ىدؼ غَت ادلصلحة العامة سواء كاف ىذا الغرض مصلحةاختصاصها من أجل غرض 

دؼ يتعلق بادلصلحة العامة كلكنو ىكيوجد كذالك أاحنراؼ بالسلطة عندما تتخذ جهة اإلدارة قرارا من أجل 
 (.4)تطبيقوده التشريع الذم تدعي اإلدارة جنيب عن اذلدؼ الذم حدأ

 أحدمها معٌت قانوين كاألخر يتعلق بفن ُتأما الفقو ادلصرم أشار بأف احنراؼ اجلهاز اإلدارم يوجد يف معني   
اإلدارة كذىب إىل كقوع االحنراؼ دبعناه القانوين أذا أساء ادلوظف استعماؿ سلطتو فقصد هبا ىدؼ  رلايف 

ىدفا غَت اذلدؼ الذم إرادة ادلشرع  دـ ربقيق ادلصلحة العامة فعال كلكنو خي هقرار بقصد  للمصلحة العامة أك
 إىلئج اليت تؤدم ادارة النتعندما ال حيقق رجل اإلكما ذىب إىل حدكث االحنراؼ من منظور فن اإلدارة  

ذه احلالة بالرغم من ى اؼ يفكقوع االحنر  إىل فقوداث التغَت الذم يستهدفو اجملتمع كانتهى ىذا الحسهولة أ
فاف االحنراؼ هبذا ادلعٌت خيتلف عن  تطبيقا سلميا كبذلك دارة مل يرتكب خطا كيطبق القانوفرجل اإل إف

انو مل  إالدارة يف ىذه احلالة كلها مشركعة األىداؼ اليت يريدىا رجل اإل إف دبعناه القانوين يفاالحنراؼ 

                                                           

 غَت منشور.  17/3/2004يف  2004قضاء إدارم  39يف الدعول العدد  5/2004( حكم زلكمة القضاء اإلدارم رقم , (1
 .390( د. ماجد راغب احللو , مصدر سابق ,ص(2
, مطبعة جامعة عُت 3. نظرية التعسف يف استعماؿ السلطة )احنراؼ السلطة( دراسة ادلقارنة, ط ( د. سلماف زلمد الطماكم(3

 .69ـ, ص1978الشمس , 
 .259ـ,1984.رقابة القضاء , كاألعماؿ اإلدارة العامة )قضاء اإللغاء(دار النهضة العربية .القاىرة, اجلرؼ عيمو ( د. ط(4
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ما حيقق نتائج  هاصنليتبقى من بن ةكعىداؼ ادلشر ة بُت ىذه األحبسن نية من ادلوازن أكبسوء نية  إمايتمكن 
   ( 1)فضل لتحقيق الغايات اليت يستهدفها اجملتمع أ

عيب االحنراؼ بالسلطة كذلك ألف مهية اذباىاف األكؿ ينكر أ إىلم الفقو نقسمهيتو فقد امن حيث أ إما   
 طة يرجع إىل ظهور الرقابة على األسباب القرارذباه يركف تضاؤؿ أمهية عيب االحنراؼ بالسلأنصار ىذا اال

أذا كاف  إال يلجأ أليو القاضي اإلدارم كالصعوبة يف أثبات عيب االحنراؼ بالسلطة كجعلو عيبا احتياطيا ال
 (2)ىو العيب الوحيد الذم ثاب القرار اإلدارم .

كف أنصار ىذا االذباه استمرار أمهية أما االذباه الثاين يؤيد استمرار أمهية عيب االحنراؼ بالسلطة حيث ير    
عيب االحنراؼ بالسلطة االحتفاظ دبكانتو يف فرض الرقابة على مشركعية القرارات اإلدارية ألنو أيا كاف أمر 

بالسلطة مكانتو اليت ال   قى لعيب االحنراؼالسبب يف القرار اإلدارم اال أنو يبركن التوسع يف الرقابة على 
ربقق  اليت اإلجراءاتا كخاصة فيما يتعلق بصورة ىذا العيب ادلعركفة باالحنراؼ يف ديكن التقليل من شأهن

 إىل إجراء عندما تعمد جهة اإلدارة إىل أخفاء احملتول احلقيقي لقرارىا خلف مظهر خاطئ يتمثل يف جلوئها
ت معينة ى ذلا جهة اإلدارة كذلك أجل ذبنب شكلياوف لتحقيق غايات غَت تلك اليت تسعقد خصصو القان

     (3)أك إصدار ضمانات معينة.

  

 المطلب الثاني

 خصائص عيب االنحراف بالسلطة

يتمتع عيب االحنراؼ بالسلطة بعدة خصائص , كمن ىذه اخلصائص أنو ذك طبيعة احتياطية ال يلجأ إليو    
بأنو  ك أنو يقع فصدياى إلغاء القرار اإلدارم أكجو الطعن األخرل غَت قادرة عل تأذا كان إالالقاضي اإلدارم 

اؼ بسلطة القرار اإلدارم إضافة إىل اقًتاف عيب االحنر من أذا اذبهت نية مصدر القرار إىل سلالفة الغاية 
 ركن الغاية يف القرار اإلدارم .اإلدارة كارتباطو ب

                                                           

زء األكؿ , اجل( د. عبد العزيز عبد ادلنعم خليفة , ادلوسوعة اإلدارية الشاملة يف إلغاء القرار اإلدارم كتأديب ادلوظف العاـ , (1
 .  284ػػ281ـ , ص 2010دار زلمود للنشر كالتوزيع القاىرة ,

 .661, ص1996وين عبد اهلل , القضاء اإلدارم منشأة ادلعارؼ للنشر , اإلسكندرية ي( د. عبد الغٍت بس(2
, األزىر للطباعة , دمنهور ػ مصر , 2( د. زكي زلمد النجار . القضاء اإلدارم, دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية , ط(3

 .396ـ , ص1996
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 الفرع األول

 تحييايية لعيب االنحراف بالسلطةالصفة اال

اطيا لإللغاء كيرجع ذلك إىل طبيعة عيب االحنراؼ كصعوبة مهمة يعد عيب االحنراؼ بالسلطة كجها احتي   
القاضي اإلدارم يف البحث عنو ألف ىذا العيب ال ينصب على عناصر موضوعية كإمنا ينصب على عناصر 

كىذه ادليزة تعٍت أف القاضي اإلدارم يبدأ  (1)شخصية كذاتية تتصل برجل اإلدارة مصدر القرار اإلدارم .
غاء القرار ثبت كجود عيب أخر حكم بإلتند إليها الطاعن يف دعواه فإذا ألخرل اليت يسببحث العيوب ا

    (2)لبحث يف عيب االحنراؼ بالسلطة .اإلدارم دكف احلاجة ل

عي فيو قواعد عيب يف الشكل أك يف احملل أك يف السبب أك مل ترافإذا كاف القرار اإلدارم مشوبا ب   
ب االحنراؼ بالسلطة فإف القاضي اإلدارم يستطيع أف يقضي بإلغاء القرار ضافة إىل أف عياالختصاص باإل

بناءا على أحد تلك العيوب كال يلجأ إىل عيب االحنراؼ اال إذا كاف العيب الوحيد الذم يشوب القرار 
لجأ إىل أثارتو كيربر البعض الصفة االحتياطية لعيب االحنراؼ بأف القاضي اإلدارم ال ي(  3)اإلدارم.

اإللغاء نظر لصعوبة أثباتو كمن أجل تيسَت كجو أخر من أكجو إللغاء إذا كجد الطعن بالستناد إليو يف اكا
ب كذىب رأم أخر إىل أف السب(  4)الوصوؿ إىل ربقيق العدالة بوسائل أكثر موضوعية كأسهل يف اإلثبات .

لنسبة لإلدارة فاحلكم عليها بأهنا يف اعتبار عيب االحنراؼ عيبا احتياطيا يرجع إىل خطورة عيب االحنراؼ با
تعسفت يناؿ من مهابتها لدل األفراد كيزعزع ثقتهم فيها كذلذا فأف القضاء اإلدارم ال يلجأ إىل ىذا العيب 

 (  5)اال مضطرا.

عيب قصدم كمن مث جيب إلغاء القرار اإلدارم  بالسلطة  بينما يتفق غالبية الفقو على أف عيب االحنراؼ
الف قاعدة زبصيص األىداؼ أك أك خيرجل اإلدارة يعلم خبركج قراره على ادلصلحة العامة ف أادلشوب بو أم 

                                                           

لس الدكلة , اجلزء األكؿ , )قضاء اإللغاء( منشأة ادلعارؼ للنشر , رلمي . القضاء اإلدارم ك فهد ( د. مصطفى أبو زي(1
 . 835ـ , ص1999اإلسكندرية , 

 .294( د. عبد العزيز عبد ادلنعم خليفة . مصدر سابق , ص(2
 .394ـ ,ص1987ربية ,القاىرة , الوسيط يف القانوف العاـ , القضاء اإلدارم ,دار النهضة الع ,( د. زلمد أنس قاسم جعفر(3
ادلوضوعية لقرارات اإلدارية ,دراسة مقارنة الشريعة اإلسالمية ,كتاب ك ( د. صالح أمحد السيد جودة ,العيوب الشكلية (4

 .172ـ , ص2011السادس ,دار النهضة العربية , القاىرة ,
 . 293( د.عبد العزيز عبد ادلنعم خليفة , مصدر سابق ,(5
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من ال يطبق اإلجراءات ادلقررة قانونا الزباذ القرار كالعلم اجملرد أك العاـ ال يكفي لقياـ ىذا العيب بل البد 
    (1)ارتكاب ادلخالفة. إىلتتجو نية مصدر القرار احلرة 

 الفرع الثاني

 ييران عيب االنحراف بسلطة اإلدارة اليقديرية وارتبايه بركن الغاية في القرار اإلدار اق

 أوال : اقيران عيب االنحراف بسلطة اإلدارة اليقديرية :

أك ربكمية يتالـز عيب االحنراؼ بالسلطة مع السلطة التقديرية لإلدارة فهذه السلطة ليست مطلقة    
احل العاـ أك اذلدؼ ادلخصص فإف احنرفت عن  ربقيق أم منهما كاف قرارىا لتحقيق الص إياىافاإلدارة منحت 

 ( 2)مشوبا يعيب االحنراؼ بالسلطة .

كبذلك فأف اإلدارة عندما سبارس نشاطها تتبع أسلوبُت األكؿ أف سبارس اختصاصا مقيدا كفيو حيدد ادلشرع    
ترقية موظف باألقدمية فهنا جيب على اإلدارة  الشركط الواجب أتباعها الزباذ قرارىا مقدما مثلما ىو احلاؿ

خركجا على مبدأ أذا توفرت فيو الشركط الًتقية باالقدمية أف تقـو بًتقية ادلوظف فأف تقاعست عن ذلك يعد 
الثاين فيمثل دبمارسة اإلدارة اختصاصا تقديريا أذ يًتؾ ادلشرع لإلدارة حرية اختيار  األسلوبادلشركعية , أما 

التدخل يف إصدار قراراهتا تبعا للظركؼ كمن دكف أف زبضع للرقابة مثلما ىو احلاؿ يف ترقية  كأسلوبكقت 
 موظف على أساس الكفاءة فادلشرع يكتفي بوضع القاعدة العامة اليت تتصف بادلركنة تاركا لإلدارة تقدير

الغاية كإال كاف ىذه عمل تقـو بو كأف ال تنحرؼ عن التصرؼ شريطة أف تتوخى لصاحل العاـ يف أم  مالئمة 
إىل أهنا  فباإلضافةأف حرية اإلدارة غَت مطلقة يف ىذا اجملاؿ  أال (3). عملها مشوبا بعيب أالحنراؼ بالسلطة 

االختصاص كالشكل احملددة قانونيا بينما تباع قواعد ة بإمقيدة باستهداؼ قراراهتا ادلصلحة العامة تكوف ملزم
لقرار اإلدارم كىو احلالة الواقعية كالقانونية اليت تربر ازباذ القرار أك احملل تنصرؼ سلطتها التقديرية إىل سبب ا

       (4)كىو األثر القانوين ادلًتتب عنو حاال كمباشرة فهنا تتجلى سلطة اإلدارة التقديرية.

 

                                                           

 . 59ـ , ص1999أمحد رسالف , كسيط القضاء اإلدارم , دار النهضة العربية , القاىرة , ( د. أنور (1
 .26( د. مازف ليلو راضي , مصدر سابق , ص(2
د عبد ادلنعم احلكيم , الرقابة على إعماؿ اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية كالنظم ادلعاصرة , دار الفكر العريب , القاىرة ي( د. سع(3
 .17ـ , ص1976,
 .57( د. ماجد راغب احللو , مصدر سابق , ص(4
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 ثانيا : ارتباط عيب االنحراف بالسلطة بركن الغاية في القرار اإلداري :

للقرار  إصدارىادارم سبثل يف اذلدؼ النهائي الذم تسعى اإلدارة إىل ربقيقو من كراء الغاية يف القرار اإل   
كىي بذلك سبثل اجلانب الشخصي يف القرار كعيب االحنراؼ بالسلطة يتعلق بعنصر الغاية يف  (  1)اإلدارم .

أك عن الغاية ادلعينة غاية ادلصلحة العامة احنرفت اإلدارة مصدر القرار عن القرار اإلدارم فهو يتحقق أذا 
بالذات بنص القانوف فهذا العيب ىو أذا تعبَت عن االحنراؼ عن غاية القرار اإلدارم كيف حالة تعدد أىداؼ 

ما مل يكن اذلدؼ ادلعيب ىو احلاسم  االقرار اإلدارم يكفي أف يكوف أحدمها مشركعا حىت يكوف قرار سليم
ية اليت قصدىا أصدرت القرار ادلستهدفة نفس الغا إلدارة أذاالقرار كعلى ذلك ال مسؤكلية على ا إصدارهيف 

ققة يف ذات الوقت بعض األىداؼ اخلاصة كاستنادا على ما تقدـ قضت احملكمة اإلدارية العليا القانوف كزل
حدد ادلشرع شركطا معينة الستخراج رخصة سيارة كالتزمت هبا اإلدارة كرفضت استخراج الرخصة  إذابأف )

د لعدـ انطباؽ أحد الشركط عليو فأف عمل اإلدارة يكوف مشركعا كغَت مشوب بعيب االحنراؼ ألحد األفرا
عيب االحنراؼ بالسلطة  رتباطاكقد ترتبت على ( 2)قصد بو إرضاء ضغائن حقدية . الرفض حىت كلو كاف 

القرار األمر الذم كما اراد ربقيقو بإصدار  القرار  بغاية القرار اإلدارم جعل ىذا العيب يتصل بنوايا مصدر
ة لسائر العيوب األخرل للقرار اإلدارم تجيعل رقابة القاضي اإلدارم على ىذا العيب أكثر صعوبة من رقاب

ألنو يتطلب من القاضي أف يبحث عن بواعثو كمقاصد مصدر القرار لكشف عن كجود االحنراؼ من 
     (3)عدمو.

  

 

 

 

 

                                                           

 .180( د. ماجد راغب احللو , مصدر سابق ,ص(1
 .314( عبد العزيز عبد ادلنعم خليفة , مصدر سابق ,ص(2
 .582ـ , ص1997( د.زلمد رفعت عبد الوىاب , القضاء اإلدارم , دار النهضة العربية ,القاىرة , (3
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 الثاني المبحث 

 صور عيب االنحراف بالسلطة

أف رقابة القاضي اإلدارم على ركن الغاية ىي رقابة مشركعية كليست رقابة مالئمة تستهدؼ التحقق من    
عن ىذه  قانوف ألف االحنراؼالمدل التزاـ اإلدارة يف قراراهتا بادلصلحة العامة أك األىداؼ اليت حددىا ذلا 

كذلذا العيب صور متعددة ديكن  ( 1)سلطة .عيب االحنراؼ بالادلصلحة أك تلك األىداؼ جيعل قراراهتا معيبة ب
فيها كىي ذبانب ادلصلحة العامة أك ذبانب ادلصلحة اليت  اليت تظهر اإلدارة دلطلبُت اآلتيُتبياهنا بواسطة ا

  حددىا ذلا القانوف .

 سنتناكؿ يف ىذا ادلبحث مايلي:

 المطلب األول: األهداف اليي تجانب المصلحة العامة.

 هداف اليي تجانب مبدأ تصصيص األهداف.المطلب الثاني: األ

  

 األول المطلب

 األهداف اليي تجانب المصلحة العامة

ىو  أساسيقصد ربقيق ىدؼ حقيق أغراض ذاتية حلساهبا كإمنا بأف اذليئات العامة ال سبارس أعماذلا لت   
ئما إىل ربقيق عماؿ داىذه األالصاحل العاـ كمن مث كاف من عناصر شرعية أعماؿ اذليئات العامة أف تتجو 

. ذلذا فإف صدكر القرار ادلخالف للمصلحة العامة يكوف معيبا يعيب ( 2)ؼ عنها تنحر  كإالادلصاحل العامة 
الغاية كىذه احلالة خطَتة ألف االحنراؼ ىنا مقصود فرجل اإلدارة يستغل سلطتو لتحقيق أغراض ال تتعلق 

 .  ( 3)بادلصلحة العامة

 لطة ليحقيق مصلحة شصصية أوال : االنحراف بالس
                                                           

 .289در سابق , ص( د. كساـ صبار العاين , مص(1
لنشر كالتوزيع, عماف ل, دار الثقافة 1( د. عصاـ الدبس , القضاء اإلدارم كرقابتو ألعماؿ اإلدارة , دراسة مقارنة , ط(2
 .  175, صـ2010,
 .116( د. زلمد علي جواد , مصدر سابق , ص(3
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تتحقق ىذه الصورة عندما يصدر رجل اإلدارة قراره بقصد ربقيق نفع شخصي لو أك لغَته كمن األمثلة    
أحد مدراء البلديات يف منع الرقص يف  أصدرهلدكلة الفرنسي يف إلغاء قرار على ذلك ما قضى بو رللس ا

الشباب من كال اجلنسُت عن العمل كلكن السبب  فًتات معينة كيربر ىذا ادلنع ىو أف الرقص قد شغل
احلقيقي كراء ذلك ادلنع يعود إىل محاية مطعم لو انصرؼ عنو الشباب إىل احملالت اليت توفر ذلم فرصة 

 . ( 1)الرقص

مصدر القرار إىل ربقيق نفع شخصي للغَت كمن األحكاـ اليت  كال يقف األمر عند ىذا احلد بل قد يهدؼ   
ر اإلدارم ادلصرم يف ىذا الشأف قولو )ليس معٌت االحنراؼ بالسلطة أف تتخذ اإلدارة سلطتها أصدرىا القرا

كسيلة لتحقيق أغراض خاصة دكف مربر من ادلصلحة العامة شلا جيعل ىذا القرار باطال حقيقيا باإللغاء( ككاف 
زلل  ثالث الذم حلشخص معُت بذاتو ىو اخلصم ال إفادةناسبة نقل اإلدارة موظف بفرض ذلك احلكم دب

ادلدعي يف كظيفتو كذلك بغية ترقيتو إىل الدرجة األكىل كمن مث يكوف القرار مشوبا بعيب االحنراؼ بالسلطة 
 . ( 2)كجديرا باإللغاء

   ثانيا : االنحراف بالسلطة ألغراض االنيقام الشصصي 

ـ رجل اإلدارة دبمارسة سلطاتو   قياسبثل ىذه الصورة من صور االحنراؼ بالسلطة عن ادلصلحة العامة يف   
. كيقع ذلك عندما يستهدؼ مصدر القرار التنكيل ( 3)ضغائن شخصية بقصد االنتقاـ كالتشفي ألحقاد ك 

كاألضرار بالغَت ألسباب ال تتعلق بالصاحل العاـ كبدكافع متعددة ال عد ذلا كال حصر , فمثال قد تكوف ناذبة 
ور االحنراؼ التنافس يف رلاؿ معُت كتعد ىذه الصورة من أخطر ص عن اختالؼ يف الرأم أك يف العقيدة أك

يف استعماؿ السلطة فمصدر القرار يستخدـ صالحيتو القانونية أداة ككسيلة لتصفية  كأشدىا استغالؿ كسوءا
 ادلشًتؾ كليس دلعاكنتو الحيات لتحقيق الصاحل العاـ كاخلَتاحلسابات مع الغَت يف حُت منح تلك الص

كمن األمثلة عليو قياـ اإلدارة بفصل أحد . ( 4)على قهر خصومو كمعارضيو كالتغلب عليهم كمساعدتو 
 تخلص منو بعد أف التجا للقضاءالعاملُت على الرغم من أنو ال جيوز فصل ادلوظف اال للصاحل العاـ لل

شوبا يعيب االحنراؼ كاستصدر إحكاما بإلغاء قراراهتا فهنا يبدكا كاضحا أف قرار اإلدارة بفصل ادلوظف كاف م
حيث أف اإلدارة قامت بفصلو انتقاما منو للجوئو للقضاء طالبا إلغاء قراراهتا كأيضا صدكر عدة قرارات من 

                                                           

 .205ـ , ص2001( د. طارؽ فتح اهلل خضر , دعول اإللغاء , النسر العريب , (1
ؽ , رلموعة احكاـ زلكمة القضاء 6س  6441, دعول رقم 1953( سنة 15( حكم زلكمة القضاء اإلدارم جبلسة )(2

 .  193, مصدر سابق , ص وقي, نقال عن د. زلمد ابراىيم الدس1536اإلدارم , السنة السابعة .ص 
 .116( د. زلمد علي جواد , مصدر سابق , ص(3
 .819ر سابق ,ص مي , مصدفه( د. مصطفى أبو زيد (4
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جهة اإلدارة ضد الطاعن ليس هبدؼ ربقيق الصاحل العاـ كأمنا هبدؼ االنتقاـ منو العًتاضو على بعض 
  .    ( 1)إجراءات التنظيم اإلدارم بالعمل 

 : االنحراف بالسلطة ليحقيق إغراض سياسيةثالثا 

يستخدـ رجل اإلدارة صالحيتو لتحقيق إغراض ذات طبيعة سياسية فئوية أك حزبية ال سبت بصلة إىل    
 ادلصلحة العامة كبعد أف كاف الباعث السياسي من أسباب امتناع القاضي اإلدارم يف تفحص مشركعيتو

يف قضية )األمَت نابليوف ( كأصبح  1875بب أستبعد منذ عاـ السيادة أال أف ىذا السربت حجة أعماؿ 
رللس الدكلة الفرنسي يقضي بأبطاؿ القرار اإلدارم ادلعيب باحنراؼ السلطة يف حاالت كثَت كإصدار أحد 
الوزراء قراره بفصل موظف ألنو ينتمي إىل حزب سياسي مناكئ أك امتناع اإلدارة قبوؿ تعيُت مرشح للوظيفة 

. كقد ساعد على انتشار ىذا النوع من االحنراؼ السماح لعماؿ اإلدارة ( 2)ب ميولو السياسي العامة بسب
يف إتباع ما يشاكؤف من عقيدة سياسية كقد يقـو ىؤالء حلقهم باالنضماـ إىل األحزاب السياسية احًتاما 

معينة أك إيقاؼ دبنح اعانو جلهة  ابإصدار قرارات ألدراؾ ىدؼ حزيب معُت كما لو أصدر ادلختص قرار 
اليت سبنح ذلا بقصد ربقيق مصاحل حزبية ما ألحد األحزاب اليت يرتبط بتلك اجلهة لذا ال جيوز ادلساعدة ادلادية 

بالباعث السياسي أف يصدر قرارات مشبعة  للرئيس اإلدارم أيا كانت درجتو كأيا كانت اإلدارة اليت يعمل هبا
لفة ادلوظف الرئيسية يف العقيدة السياسية ال يربر عزؿ ىذا ادلوظف أك شلن خيالفو يف الرأم سلاىدفها االنتقاـ 

   .( 3)ادلساس بو 

     رابعا :االنحراف بالسلطة تحايال على تنفيذ إتحكام القضاء

اإلدارة بإصدار قرار إدارم يستهدؼ التحايل على تنفيذ حكم قضائي أك تمثل ىذه الصورة بأف تقـو ت   
فتلجأ اإلدارة بوسيلة أك بأخرل  عندما حيصل ادلدعي على حكم ملـز جلهة اإلدارة التهرب من تنفيذه كذلك

طريقة تفرغ احلكم من مضمونو , لذلك فإف ربايلها على تنفيذ  باستعماؿلعدـ تنفيذ ىذا احلكم كأف تقـو 
على ذلك  الصادر منها بناءاألحكاـ القضائية احلائرة على حجية الشيء ادلقضي بو جيعل القرار اإلدارم 

رللس الدكلة الفرنسي قرار أصدره أحد عيب االحنراؼ بالسلطة كتأسيسا على ذلك فقد الغى مشوبا ب
لوائح السكاف لصاحل بعض ادلالؾ كذلك للتهرب من تنفيذ حكم قضائي هبدـ عقاراهتم  احملافظُت عدؿ فيو

ألم ضركرة  من ضركرات السكاف كأف  و ذلذا القرار غَت أنو ال ديتفة للشركط كأستند اجمللس يف إلغائادلخال

                                                           

 .207( د. طارؽ فتح اهلل خضر , مصدر سابق , ص(1
 .117( د. زلمد علي جواد , مصدر سابق, ص(2
 .356( د. عبد العزيز عبد ادلنعم خليفة , مصدر سابق , ص(3
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س إىل الغاء القرار يف سبيل تنفيذ حكم قضائي كمن مث انتهاء اجملل عقبويستهدؼ كضع القرار يف حقيقتو 
  (1)عيب االحنراؼ بالسلطة .لكونو مشوبا ب

ـ القضػػائية هػػرب مػػن تنفيػػذ األحكػػاقػػرارات اإلدارة الػػيت تصػػدرىا للت بإلغػػاءككػػذلك قػػاـ رللػػس الدكلػػة ادلصػػرم    
 سػػػعي زلػػػاف  اعيػػػب االحنػػػراؼ بالسػػػلطة كمػػػن ذلػػػك ألغػػػت احملكمػػػة اإلداريػػػة العليػػػا أقػػػرار كذلػػػك لكوهنػػػا مشػػػوبة ب

أجره كبيػػػت للطالبػػػات ادلغًتبػػػات فصػػػدر قػػػرار سػػػتالشػػػرقية إلسػػػتعداده باالسػػػتيالء علػػػى العقػػػار كانػػػت احملافظػػػة ت
ا اخلصػػوص أف الباعػػث الػػذم دفػػع زلػػاف  األسػػتيالء هبػػدؼ تعطيػػل حكػػم األخػػالء كقػػد قالػػت احملكمػػة يف ىػػذ

الشػػػرقية بػػػػادئ األمػػػر إىل السػػػػعي يف إصػػػدار القػػػػرار ادلطعػػػوف فيػػػػو ىػػػو احلكػػػػم الصػػػادر بػػػػأخالء ادلبػػػٌت ادلطلػػػػوب 
   (2)االستيالء عليو كقصدىا من ذلك ىو تعطيل تنفيذ ىذا احلكم .

 

 الثاني مطلبال

 األهداف اليي بجانب مبدأ تصصيص األهداف

ربقيق األىداؼ اخلاصة اليت عينها ادلشرع يف اجملاالت احملددة ذلا لكي ال  تستهدؼدارة أف جيب على اإل   
ربيد بقراراهتا عن قاعدة زبصيص األىداؼ ألف ىذه القاعدة قد تعد من ادلبادئ اجلوىرية اليت جيب على 

ا إلغاء القرار لعيب االحنراؼ كاف جزاء سلالفته  كإالاإلدارة احًتامها كالتقيد هبا عند إصدارىا للقرار اإلدارم 
بالسلطة كيالح  ىذه احلاالت أقل خطورة من احلاالت السابقة كذلك ألنو رجل اإلدارة يتصرؼ يف حدكد 

لصاحل العاـ كلكنو يستخدـ ما بُت يديو من كسائل لتحقيق ا إالعٌت أنو حسن النية ال يبغي  العاـ دبالصاحل
ائل أك شلا ال خيتص بتحقيقها . كتربز حاالت االحنراؼ بالسلطة أغراض شلا ال جيوز أف تتحقق بتلك الوس

 كسلالفة مبدأ زبصيص األىداؼ يف رلاؿ الضبط اإلدارم كالوظيفة العامة بشكل خاص . 

    أوال : االنحراف بالسلطة في ميدان الضبط اإلداري :

ن حريتهم يقصد محاية النظاـ يقصد بالضبط اإلدارم حق اإلدارة يف فرض قيود على األفراد ربد هبا م    
الضبط اإلدارم العاـ بعناصره الثالثة األمن العاـ , كالصحة العامة , كالسكنية العامة, لذلك فإف سلطات 

ألعضاء الضبط اإلدارم من أجل احملافظة على النظاـ العاـ كيًتتب على ذلك أف استعماؿ أعضاء  سبنح
                                                           

 .168ـ, ص2013, دار كائل للنشر , عماف ,  1( منصور ابراىيم العتـو : القضاء اإلدارم , دراسة مقارنة ,ط(1
, 664, ص12, رلموعة احكاـ السنة 18/2/1967ؽ , جلسة 12, لسنة  1309( احملكمة اإلدارية العليا , طعن رقم (2

 .  362نقال عن د. عبد العزيز عبد ادلنعم خليفة , مصدر سابق ,ص
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                          عيب االحنراؼ لنظاـ العاـ جيعل أعماذلم معيبة ببعيدة عن االضبط اإلدارم لسلطاهتم بغية ربقيق أغراض 
عة يف ذاهتا مثل ربقيق مصلحة مالية لدكلة سواء  ك بالسلطة حىت كلو كانت األغراض اليت يسعوف إليها مشر 

 (1)كاف عن طريق زيادة ادلوارد كتقليل النفقات . 

كالقاضي بإلغاء قرار صادر عن  1927( نوفمرب 12احلكم الصادر يف )كمن أحكاـ رللس الدكلة الفرنسي    
كذبديده , ألنو القرار أستخدـ  إصالحوعلى طريق هبدؼ ذبنب البلدية تكاليف البلدية دينع ادلركر شتاءا 

كقد كاف جمللس الدكلة ادلصرم (  2)لتحقيق منفعة مالية كليس لتحقيق غرض يتعلق بأىداؼ الضبط ادلعركفة.
ادلوقف بشأف إلغاء قرارات اإلدارة ادلخالفة لقاعدة زبصيص األىداؼ كمن ذلك إلغاء القرار الصادر عن  ذات

اإلدارة برفض الًتخيص بفتح دار للسينما رغم استيفاء الًتخيص لشركطو كذلك ألنو الباعث احلقيقي إلصدار 
ا دار السينما خالية من البناء فنحصل ىذا القرار ىو رغبة كزارة األشغاؿ يف شراء األراضي اليت أقيمت عليه

  (3)عليها بثمن خبس .

 ثانيا : االنحراف بالسلطة في مجال الوظيفة العامة :

خصوصا من اجملاالت اليت تسمح دبخالفة قاعدة  التأديبيةة العامة عموما كاجلزاءات تعد رلاالت الوظيف   
يع موظفيها بُت الوظائف كاألماكن على النحو سلطة تقديرية يف توز  لإلدارةزبصيص األىداؼ ,فاألصل أف 

  (4)الذم يتطلبو حسن سَت العمل كربقيق أىداؼ الوظيفة العامة .

أنو قد حيدث يف كثَت من األحياف أف تستعمل اإلدارة سلطتها يف رلاؿ الوظيفة العامة ربقيقا ألغراض ال  إال
ىل منحت السلطة من أجلها حيث تلجأ إ تدخل ضمن اختصاصها كمن مث تنحرؼ عن الغاية األساسية اليت

  إجراءات عليو كذلك تفاديا للجوء إىل  تأديبيةإصدار قرار بنقل ادلوظف مكانيا أك نوعيا بقصد توقيع عقوبة 

إىل باإلضافة  التأديب ادلقررة قانونا الشتماذلا على بعض الضمانات للموظفكرة االحنراؼ . كمن مث أف ف( 5)
 (6)فإف قراراىا يتضمن عقوبة مبتدعة كبالتايل مشوبا بعيب االحنراؼ بالسلطة .  طوذلا كيف ىذه احلالة

                                                           

 .211( طارؽ فتح اهلل خضر , مصدر سابق , ص(1
 .302,ص1985,  اإلسكندريةدار ادلطبوعات اجلامعية , ( د. فهد الدغيثر : رقابة القضاء على قرارات اإلدارة ,(2
, نقال عن الدكتور عبد العزيز عبد 1539, رلموعة السنة الثالثة , ص 14/6/1954( زلكمة القضاء اإلدارية , جلسة (3

 .401ادلنعم خليفة , مصدر سابق ,ص
 .292( كساـ صبار العاين , مصدر سابق , ص(4
 .388ػػ  387, مصدر سابق, ص ( د. عبد العزيز منعم خليفة(5
 .214( د. طارؽ فتح اهلل خضر , مصدر سابق , ص(6
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كيف ىذا الصدد تقوؿ احملكمة اإلدارية العليا يف مصر ) أف اجلهة اإلدارية قد احنرفت بسلطتها يف نقل   
ت نوعا من للعقاب كبذلك قد ابتدع أداةعن الغاية اليت كضعت ذلا كازبذهتا  أخرادلوظفُت من مكاف إىل 

كيف العراؽ من حيث     (1)اجلزء التأدييب مل ينص عليو القانوف كاقعتو على ادلدعي عليو بغَت سبب يربره .
ادلبدأ القانوين يعد النقل الذم ال يستند إىل أسباب مبعثرة كيلحق ضررا بادلوظف تعسفا يف استعماؿ السلطة 

إىل رللس االنضباط العاـ يدعي هبا أف دائرتو ككاف ذلك يف مناسبة احلكم يف دعول تقدـ هبا موظف 
أصدرت أمر بنقلو من مديرية بلدية صالح الدين إىل بلدية الضلوعية بدكف الدرجة كالتخصص ادلايل حيث 
قرر اجمللس إلغاء األمر اإلدارم كذلك ألف ىذا النقل قد احلق ضررا بادلوظف كمل يستند إىل أسباب معتربة  

  (2)عماؿ السلطة. لذلك يعد تعسفا يف است

 ثالثا : االنحراف باإلجراءات اإلدارية : 

كيظهر ىذا النوع مػن االحنػراؼ عنػد جلػوء اإلدارة إىل اسػتعماؿ بعػض اإلجػراءات اإلداريػة مكػاف اإلجػراءات    
األخرل ملزمػة بازباذىػا كذلػك للوصػوؿ إىل الغػرض الػيت تريػد ربقيقػو كقػد عػرب جانػب الفقػو عػن ىػذا النػوع مػن 

راؼ بأنو غرض عاـ منػوط برجػل اإلدارة ربقيقػو كلكػن بوسػائل زلػددة كأعتػربه حالػة مػن حػاالت االحنػراؼ االحن
عػػن قاعػػدة زبصػػيص األىػػداؼ ككفقػػا ذلػػذا اجلانػػب فػػإف االحنػػراؼ بػػاإلجراء يتمثػػل يف اسػػتعماؿ رجػػل اإلدارة يف 

مثػػل يف اسػػتخداـ اإلدارة إجػػراء تبػػاإلجراء ت سػػبيل ربقيػػق ىػػدؼ عػػاـ منػػوط بػػو ربقيقػػو كسػػيلة غػػَت مقػػررة قانونيػػا
 ااريػباسػتعماؿ إجػراء إدارم أخػر لػذلك فقػد تسػتخدـ اإلدارة إجػراء إد إالإداريا لتحقيق ىدؼ ال ديكن ربقيقو 

ايػػل إىل دلعقػػدة أك هبػػدؼ كسػػب الوقػػت اك التحلتبتعػػد عػػن التشػػكيالت القانونيػػة اجػػراء القػػانوين السػػليم غػَت اإل
                                    بعػػػض ضػػػمانات األفػػػرادرة مػػن ذلػػػك اذلػػػركب مػػػن رقابػػػة القضػػاء أك إلغػػػاء قواعػػد االختصػػػاص كقػػػد هتػػػدؼ اإلدا

أنػػػو يكشػػػف بسػػػهولة كبوضػػػوح عػػػن عيػػػب االحنػػػراؼ بالسػػػلطة دكف يف كتظهػػػر أمهيػػػة عيػػػب االحنػػػراؼ بػػػاإلجراء 
شػػكل الػػدليل ادلوضػػوعي احلاجػػة إىل البحػػث عػػن مقاصػػد متخػػذ القػػرار كغاياتػػو حيػػث أف االحنػػراؼ بػػاإلجراء ي

ينطوم على أخالؿ مزدكج بالقػانوف دبعنػاه الواسػع فمػن ناحيػة يتضػمن أخػالال  وعلى االحنراؼ بالسلطة كما أن
ر اإلجػراء كاجػب بالنص الذم أنشا اإلجراء الذم استعملتو اإلدارة كمن ناحية أخرل أخالال بػالنص الػذم يقػر 

                                                           

, دائرتو ثالثة نقال عن د. عبد العزيز عبد 21/12/1993ؽ , جلسة 37, لسنة2873( احملكمة اإلدارية العليا , طعن رقم (1
 .423ادلنعم خليفة , مصدر سابق , ص

رللس منشور يف قرارات كفتاكل , 434,ص19/5/2008, تاريخ القرار 2008 , انضباط سبيز 126( الدعول التميزية رقم (2
 ؿ .د, مجهورية العراؽ كزارة الع 2008شورل الدكلة لسنة 
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لقانوف على خالؼ إرادة ادلشرع إضافة أنػو غالبػا مػا يكػوف يق لة تطباالحنراؼ باإلجراء دبثاب اإلتباع لذلك يعترب
 .( 1)مصحوبا باالستناد إىل أسباب غَت حقيقية 

جلوء اإلدارة إىل إجراءات االستيالء ادلؤقت بدال من استعماؿ  كيتجلى عيب االحنراؼ باإلجراء عند   
عقار أك استيالء هنائيا للمنفعة العامة كأف تتفادل إجراءات نزع ادللكية ادلعقدة يف سبيل االستيالء على ملكية 

دبا فيها من ضمانات للموظف باستعماؿ العقوبات ادلقنعة كمن األمثلة على ذلك  التأديبيةإتباع إجراءات 
كالذم قرر فيو أنو قد يثبت أف االستيالء من  1947ابريل لسنة 25حكم رللس الدكلة الفرنسي الصادر يف 

بناء على قرار ادلدير العاـ للتموين يف مقاطعة سافوا  ( ة اجلنب اليت ديلكها) ادليو جوفافميقبل اإلدارة على ك
كمية من اجلنب بوسائل غَت مشركعة كبناء على توقيع عقوبة عليو الهتامو بتصدير  كاف يقصد يف احلقيقة   إمنا

على ما تقدـ يرل الباحث   (2)أعدت لو . د استعملت سلطة االستيالء يف غَت ماذلك فأف اإلدارة تكوف ق
بأف الذم يساعد اإلدارة على االحنراؼ عن ادلصلحة العامة كعن قاعدة زبصيص األىداؼ ىي السلطة 
التقديرية لإلدارة فهي يف كثَت من األحياف تصدر قراراهتا اإلدارية من خالؿ الصالحيات التقديرية اليت سبتع هبا 

وحة ذلا دبوجب القوانُت كاألنظمة لتنحرؼ هبا عن ادلصلحة العامة كقد تستغل اإلدارة ىذه الصالحيات ادلمن
عد دبثابة الستار كعن اذلدؼ احملدد ذلا لتحقيق منافع شخصية أك غَت مشركعة ذلك فأف ىذه السلطة ت

 الشرعية على إعماذلا غَت ادلشركعة .  إضفاءلإلدارة  يف 

 

  

 

 

 

 

 
                                                           

 .344( د. سليماف زلمد الطماكم , مصدر سابق , ص(1
 .406( د. بالؿ أمُت زين الدين , مصدر سابق , ص(2
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 المبحث الثالث

 أثبات عيب االنحراف بالسلطة

حلق مدعى بو  أساساتعد  على كجود كاقعة قانونية إلثبات بادلعٌت القانوين ىو أقامة الدليل أماـ القضاء   ا
 (1)كذلك بالطرؽ كالكيفية اليت حيددىا القانوف .

كتعد مسألة إثبات عيب االحنراؼ بالسلطة مسألة عسَتة ألنو من العيوب اخلفية اليت قد تسًتىا بعض    
دكف ىذا اإلثبات يظل القرار ادلشوب يعيب االحنراؼ دبنال عن اإللغاء حيث أف األصل مظاىر الشرعية كب

يف القرار أنو صدر صحيحا كمتفقا مع أحكاـ القانوف إىل أف يثبت العكس , كاألمر الذم يستلـز أف نتناكؿ 
ىذا ادلبحث إىل  صعوبة أثبات عيب االحنراؼ بالسلطة , كإثباتو أماـ القضاء اإلدارم كذلك من خالؿ تقييم

 مطلبُت على النحو األيت : 

 المطلب األول : صعوبة أثبات عيب االنحراف بالسلطة . 

 المطلب الثاني : أثبات االنحراف بالسلطة أمام القضاء اإلداري .

  

 المطلب األول 

 صعوبة أثبات عيب االنحراف بالسلطة

يعترب عيب االحنراؼ بالسلطة من أشد عيوب القرار اإلدارم صعوبة يف اإلثبات أذ أنو يتعلق باذلدؼ أك    
الغاية اليت قصدت إليها اإلدارة من إصدار القرار كإثبات ادلقاصد كالنوايا أمر صعب , كىذه الصعوبة كما 

إلثبات لذا فمن األمهية ربديد مدل كاىلو عبء االذم يقع على   تواجو القاضي اإلدارم فأهنا تواجو ادلدعي
 (2). صعوبة أثبات عيب االحنراؼ بالنسبة للقاضي ككذلك بالنسبة للمدعي

 : صعوبة أثبات عيب االنحراف بالنسبة للقاضي . أوال

                                                           

 .22, ص2011, ادلكتبة القانونية , بغداد ,  3ثبات . ط( د. أدـ كىيب النداكم , ادلوجز يف قانوف اإل(1
 .674وين عبد اهلل , مصدر سابق , صي( د. عبد الغٍت بس(2



 64 

يواجو القاضي اإلدارم صعوبة يف الكشف عن عيب االحنراؼ بالسلطة الرتباط ىذا العيب بنوايا كمقاصد    
إلدارم , نظرا ألف ىذا العيب ليس من العيوب الشكلية كعيب الشكل أك عيب عدـ مصدر القرار ا

االختصاص يسهل الكشف عنو كما أنو ليس من العيوب ادلوضوعية كعيب السبب كعيب احملل حيث ديكن 
استخالصو بسهولة كلكنو عيب شخصي يكمن يف نوايا رجل اإلدارة كمقاصد كيتوقف كجوده على سالمة 

 (1)ا كتلك ادلقاصد لذلك كاف عيبا عسَت اإلثبات .ىذه النواي

ال ديكنو من التأكد من سالمة النوايا كادلقاصد الداخلية دلصدر القرار  كعلى ذلك فإف القاضي اإلدارم    
دبجرد استعراضو ألكراؽ الدعول أك مساعة ألقواؿ اخلصـو أك الدفاع رجل اإلدارة الذم ال شك أف سيخفي 

احلقيقية فيما لو كانت متناقضة مع اذلدؼ الظاىر من القرار اإلدارم كشلا يزيد من صعوبة  عن القاضي نواياه
أثبات عيب االحنراؼ بالسلطة أف القاضي اإلدارم ال يستطيع أثارة ىذا العيب من تلقاء نفسو بل ال بد أف 

أحد األفراد قد أثار يطلب ادلدعي ذلك كأف القاضي ال يقتنع جبود احنراؼ يف استعماؿ السلطة جملرد أف 
 إفأمامو شبهة كجود االحنراؼ دلا ىذا العيب من خطورة حبيث ال ديلك القاضي أف يقضي بوجوده دكف 

يتحقق منو أحد يف نظر االعتبار االستقرار يف النظاـ القانوين كيف العالقات اإلدارية باألفراد كخاصة عندما 
 (2)اىر الصحة كمنوف لكافة أركانو القانونية .جيد نفسو أماـ قرار إدارم تبدك عليو خارجيا مظ

كذلك ألف الطاعن يف ىذه احلالة يتهم اإلدارة بأهنا احنرفت عن الطريق السليم كرمت إىل ربقيق أغراض    
االهتامات اخلطَتة فأف ذلك يؤدم إىل هتديد االحًتاـ الواجب لإلدارة غَت مشركعة لذلك فإف قبوؿ مثل ىذا 

تعطيل كشل حركتها كاىداـ ركح االبتكار كالتجديد فيها , الواقع ماـ اجلمهور كبالتايل إىل كيناؿ من ىيبتها أ
أنو من غَت ادلتصور ترجيح احلفاظ على ىيبة اإلدارة على االحًتاـ الواجب حلقوؽ األفراد اليت هتدرىا اإلدارة 

 الفاظ على ىيبة اإلدارة باالحنراؼ يف استعماؿ سلطتها عن اذلدؼ الذم من أجلو منحت السلطة , كاحل
ينبع ذلك شلن اإلدارة نفسها , كذلك بأف  كإمنادلبدأ ادلشركعية  انتهاكهايكوف عن طريق تسًت القضاء على 

 (3)تبتعد عن االحنراؼ بالسلطة حىت تتجنب حرج إلغاء قراراهتا اإلدارية . 

 عيب االنحراف بالنسبة للمدعي  ثانيا : صعوبة أثبات

ثبات عيب االحنراؼ بالسلطة بالنسبة للمدعي يف أف اإلدارة ربوز يف الغالب األكراؽ تكمن صعوبة أ   
كالوثائق كادلستندات اليت ديكن للمدعي االعتماد عليها يف اإلثبات أذ تشكل ىذه الوثائق الدليل الذم ديكن 

                                                           

 .386( د. زلمد رفعت عبد الوىاب , مصدر سابق , ص(1
 .147( د. سليماف زلمد الطماكم , مصدر سابق , ص(2
 .436( د. عبد العزيز عبد ادلنعم خليفة , مصدر سابق , ص(3
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ق كادلستندات يف تقدديو للقاضي إلثبات عدـ مشركعية القرار ادلطعوف فيو , حيث يؤدم كجود تلك الوثائ
حيازة اإلدارة إىل جعل مهمة اإلثبات عسَتة كأحيانا تكوف مستحيلة كىذه الصعوبة أذا كانت تطبق على 

  (1)مجيع عيوب القرار اإلدارم فإهنا تتجلى أكثر بالنسبة لعيب االحنراؼ بالسلطة .

 إظهارادلستندات كتستطيع لذا فإف موقف ادلدعي يكوف أضعف من موقف اإلدارة اليت سبتلك الوثائق ك    
بعض ىذه ادلستندات أذ كانت مؤيدة من كجهة نظرىا , كيف الوقت نفسو أخفاء البعض األخر الذم يدينها 
باالحنراؼ يف قراراىا , كبذلك يكوف ادلدعي الذم يتحمل عبء اإلثبات رلرد أمن األكراؽ اإلدارية اليت سبثل 

 (2)الدليل الرئيسي يف اإلثبات 

يد من صعوبة أثبات عيب االحنراؼ بالنسبة للمدعي قرينو الصحة اليت تتمتع هبا القرارات اإلدارية كما يز    
فاألصل يف القرار اإلدارم أنو مشركع حىت يقـو الدليل على خالؼ ذلك كتستند ىذه القرينة إىل اعتبارات 

العكس كعلى من  إلثباتة قابلة ادلصلحة العامة اليت تقتضي منح قرارات اإلدارة ادلشركعة كلكن ىذه القرين
يدعي خالفها أف يقـو الدليل على ذلك كال شك يف أف تلك القرينة اليت سبنع هبا القرارات اإلدارية ذبعل 
    عبء اإلثبات صعبا أذ حياكؿ ادلدعي إثبات عكس ما يتمتع بو القرار زلل الطعن من قرينو الصحة , كبذلك 

عكسها يف حُت  إثباتدارية ذبعل ادلدعي يف موقف صعب فهو من يتحمل فإف قرينو الصحة يف القرارات اإل
 ( 3)تقف اإلدارة يف مركز ادلدعي عليو كىو مركز أيسر كأفضل من ناحية عبء اإلثبات .

فأف عيب االحنراؼ بالسلطة كأف كاف سيتم بصعوبة اإلثبات بالنسبة للقاضي كادلدعي على حد كمن مث   
صعوبة نسبية كليست مطلقة فإذا ذبلت تلك الصعوبة يف أثبات االحنراؼ عن  سواء فأف ىذه الصعوبة ىي

ادلصلحة العامة فأهنا تتالشى يف أثبات االحنراؼ عن اذلدؼ ادلخصص كاالحنراؼ باإلجراء , حيث يستند 
  (4)ة .اإلثبات يف احلالة األكىل غلى اعتبارات شخصية , أما يف احلالة الثانية فأف يرتبط باعتبارات  موضوعي

 

 

                                                           

ـ , 2011, دار الثقافة للنشر كالتوزيع , عماف 2اكم , موسوعة القضاء اإلدارم , جزء الثاين , ط( د. علي خطار شط(1
 . 605ص
 .214( د. طارؽ فتح اهلل خضر , مصدر سابق , ص(2
 .599طاكم , مصدر سابق , ص( د. علي خطار ش(3
 .287( د. عبد العزيز عبد ادلنعم خليفة , مصدر سابق , ص(4
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 المطلب الثاني

 القضاء اإلداري مأثبات االنحراف بالسلطة أما

األصل يف عيب االحنراؼ بالسلطة أف يقع عبء إثباتو على عاتق من يدعيو فإف عجز عن ذلك خسر    
كبالنظر لصعوبة موقف ادلدعي كعجزه يف دعواه , كال جيوز للمحكمة أف تثَت ىذا العيب من تلقاء نفسها , 

كثَتة عن أثبات ىذا االحنراؼ ما داـ يتعلق بالنواحي النفسية دلصدر القرار فقد درج القضاء اإلدارم   أحياف
على أنو أذا كاف نص القرار أك ما تضمنو ملف الدعول من أكراؽ كمستندات تؤدم إىل أثبات االحنراؼ 

مل طالب اإللغاء إقامة الدليل بالسلطة فأنو جيوز للقاضي أف حيكم من تلقاء نفسو بإلغاء القرار دكف أف حي
على كقوع االحنراؼ كذلك استقر قضاء رللس الدكلة الفرنسي كادلصرم كالعراقي على قبوؿ الدليل ادلستمد 

من طريقة إصدار القرار  أكاليت بٍت عليها ,  كأسبابوالداللة من رلرد مطالعة القرار  أكبكل طرؽ اإلثبات 
ديكن للقضاء أف يستدؿ على كجود االحنراؼ من الظركؼ احمليطة كتنفيذه كالظركؼ اليت أحاطت بو , ك 

زباذ القرار االوقائع احمليطة ببالقرار كتوقيت كطريقة إصداره كتنفيذه , كما جيوز استدعاء اخلصـو لسؤذلم عن 
. كبناء على ذلك سوؼ نوضح أثبات عيب االحنراؼ بالسلطة  (1)كالوقوؼ على أىداؼ اإلدارة كبواعثها .

 رللس الدكلة الفرنسي كأماـ القضاء اإلدارم ادلصرم كالقضاء اإلدارم العراقي . أماـ

 أوال : أثبات عيب االنحراف بالسلطة أمام مجلس الدولة الفرنسي .

عيب االحنراؼ بالسلطة على عائق مدعية استنادا إىل  كاثباتأف قضاء رللس الدكلة الفرنسي جعل عبء    
خطَتة بالنسبة للمنازعات  اثأرأف )البينة على من أدعى(  كدلا ذلذه القاعدة من  القاعدة األصولية اليت تقرر

معينة كالتنفيذ ادلباشر كقرينو سالمة  بامتيازاتال سيما حينما تتمتع اإلدارة اإلدارية أماـ القضاء اإلدارم 
 مركز ادلدعي عليو يف اخلصومة القرار اإلدارم كحيازة اإلرادات اإلدارية قادرة حبكم امتيازاهتا غالبا ما تكوف يف

ىذه احلالة أك بالنسبة لدل العضو  االرتباطكبالنسبة لدعول أثبات عيب االحنراؼ بالسلطة يزداد األمر تعقيد 
اإلدارم القائم بالتصرؼ فأف الفرد يف ىذه احلالة خيسر دعواه ألنو يف مركز أضعف, األمر الذم دعا رللس 

طالؽ قاعدة )البينة على من أدعى ( كذلك عن طريق نقل عبء اإلثبات من الدكلة الفرنسي إىل احلد من أ
   (2)أعلى عاتق الفرد)ادلدعي( ليصبح على عاتق اإلدارة ادلدعي عليها .

عبء  كطأةما يواجو ادلدعي من صعوبات كثَتة يف أثبات االحنراؼ بالسلطة فقد خفف القضاء من  كإزاء   
وسع رللس الدكلة الفرنسي يف تلمس دليل االحنراؼ بالسلطة حيثما جاكز على كاىلو حيث ت ادللقىاإلثبات 

                                                           

 .257( د. مازف ليلو راضي , مصدر سابق , ص(1
 .305(د. كساـ صبار العاين , مصدر سابق , ص(2
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دليال مباشرا على االحنراؼ بالسلطة إىل أدلة أخرل غَت مباشرة يف أثباهتم , شلثلة يف  باعتبارهملف اخلدمة 
 ارإصدقرائن االحنراؼ بالسلطة أذا يقبل ما يقدمو ادلدعي منها حيث يثَت الشك حوؿ مقصد اإلدارة من 

القرار , كأف رللس الدكلة الفرنسي مدل أعمق حينما أعتد يف أثبات االحنراؼ بالسلطة بظركؼ خارجة عن 
  (1)النزاع ادلطركح أمامهم .

صرحيا يف نصوص ككاف رللس الدكلة الفرنسي يف البداية حريصا على أف يكوف االحنراؼ بالسلطة كاضحا ك    
دكف أف حياكؿ البحث عنو يف أماكن أخرل كىي بال شك  نظرة  رفض دعول االحنراؼ القرار ذاتو , كإال

قاصرة ألهنا كانت تؤدم إىل رفض العديد من دعاكم االحنراؼ سبب عدـ كجود ما يثبت االحنراؼ يف 
ميوؿ دعاكم االحنراؼ بالسلطة اال  ادلظهر اخلارجي للقرار كىذا ادلوقف جعل رللس الدكلة الفرنسي إىل عدـ

إال أن ت اليت يعلن فيها مصدرىا صراحة أنو ال يستهدؼ من قراراه ربقيق الصاحل العاـ , بالنسبة للقرارا
اجمللس عدؿ عن موقفو السابق حيث خرج عن احلدكد الضيقة للنصوص القرار ادلطعوف فيو كجدا يغلب يف 

 ( 2)احملفوظة يف ملف الدعول حبثا عن دليل مستخلص منو كجود ذلك العيب من عدمو . األكراؽ

ادلباشر  لإلثباتكدبا أف أثبات االحنراؼ بالسلطة من ملف الدعول يكوف ىو الطريق ادلنفي أماـ القاضي    
لالحنراؼ بالسلطة بعد أف فشل أثباتو من خال عبارات القرار لذلك توسع رللس الدكلة الفرنسي يف ربديد 

ن ىذا العيب , حيث أعتد مفهـو ملف الدعول إىل أبعد مدل ليعطي لنفسو فرصة أكرب يف الكشف ع
بادلناقشات الشفهية إلصدار القرار كادلتعلقة دبوضوعو ككذلك ما حيويو ىذا ادللف من مراسالت سبقت 

صدر القرار من رؤسائو يف العمل إصدار  القرار ىذا إىل جانب التوجيهات العامة أك اخلاصة اليت يتلقاىا م
تطبيقات رللس الدكلة الفرنسي يف ىذا ادلصدر حكمة يف كما تنبئ عنو تغَتات كإيضاحات اإلدارة , كمن 

قضية باريل كفيها استبعد الوزير بعض األفراد من الًتشيح لوظيفة معينة ألسباب تتعلق بالصاحل العاـ طعن 
صاحب الشأف على القرار قاسيا على أف االستبعاد مت ألسباب سياسية ,كقدـ جمللس الدكلة قرائن تؤكد ذلك 

رللس الدكلة الفرنسي من الوزير أبداء األسباب احلقيقية لقرار االستبعاد , كذلك الوزير رفض االهتاـ طلب 
عليها الوزير قراءة  بٍتأبداء تلك األسباب شلا حدا دبجلس الدكلة إىل إلغاء القرار , حيث أعترب األسباب اليت 

   (3)رفق العاـ .ذات طابع سياسي كبعيدة عن صاحل ادل كإهناشلا ال يستطيع أف يكشف عنو 

 . ثانيا : أثبات عيب االنحراف بالسلطة أما القضاء اإلداري المصري
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أيد القضاء اإلدارم ادلصرم مبدأ إلغاء عبء أثبات عيب االحنراؼ بالسلطة على عاتق مدعية حُت    
قوامو إلدارم ك ذىبت حملكمة أدراية العليا يف مصر إىل أف االحنراؼ بالسلطة من العيوب القصدية يف السلوؾ ا

ى من اذباه إرادة صاحب االختصاص إىل االحنراؼ بو لغَت ربقيق الصاحل العاـ كبالتايل يقع عبء إثباتو عل
, تأكيدا ذلذا االذباه رفضت دعول لواء شرطة أحيل إىل التقاعد أستند فيها إىل تعسف اإلدارة ضده كقد يد

   (1)ت احنراؼ اإلدارة بسلطتها .أسست احملكمة رفضها للدعول على عجز ادلدعي عن أثبا

كتيسَتا على ادلدعي يف  إثباتوأنو نظرا للطبيعة اخلاصة لعيب االحنراؼ بالسلطة كاليت رتبت صعوبة  إال  
دعول االحنراؼ بالسلطة فقد لطف القضاء ادلصرم من حدة مبدأ إلغاء عبء اإلثبات كامال على عاتق 

إلدارة إذا ما قدـ ادلدعي ما يزعزع بو قرينو الصحة ادلقًتض ادلدعي حيث نقل عبء اإلثبات إىل جانب ا
 (2)توافرىا يف القرار اإلدارم فيكوف على اإلدارة يف ىذه احلالة أثبات عكس ما يدعيو ادلدعي .

كقد ساير القضاء اإلدارم ادلصرم نظَته الفرنسي يف أثبات عيب االحنراؼ بالسلطة حيث يستعُت بصفة   
يتمتع بسلطة أكسع من نظَته الفرنسي يف ىذا اجملاؿ  إف إالات اليت أقرىا اجمللس الفرنسي عامة بوسائل اإلثب

حيث يستطيع القضاء ادلصرم استدعاء اخلصـو كإجراء التحقيق معهم كىذا أما ال ديكنو القضاء الفرنسي 
 (3)تطبيقا دلبدأ الفصل بُت السلطات .

سار عليو نظَته الفرنسي يف أثبات االحنراؼ بالسلطة فقد كقد تبٌت القضاء اإلدارم ادلصرم اخلط الذم   
جاء حبكم زلكمة القضاء اإلدارم يف مصر ) أف الفقو كالقضاء قد أستقر على أف أثبات عيب االحنراؼ 

اإلدارة باالحنراؼ بالسلطة كىذا  اعًتاؼبالسلطة يكوف عن طريق اعًتاؼ اإلدارة ( كقد يرد يف نص القرار 
بعض األحياف عندما تصور اإلدارة أهنا مل زبطى فتكشف عن ىدفها فإذا بو غَت اذلدؼ  االعًتاؼ يتم يف

 (4)الذم أراده القانوف .

اجلديدة للمجلس البلدم فهذا  االنتخاباتفإذا اعًتفت اإلدارة أف فصل سكرتَت العمدية كاف على أثر   
األعواف السياسيوف كىذا جيب أف يتوالىا العمدة رئيس اجمللس البلدم  اعتقاديعٍت أف الوظائف البلدية يف 

                                                           

, نقال عن د.عبد العزيز عبد ادلنعم 21/1291993ؽ,جلسة 37لسنة 2873رية العليا يف الطعن رقم ( حكم احملكمة اإلدا(1
 .447خليفة , مصدر سابق , ص

 .674وين عبد اهلل , مصدر سابق , صي( د. عبد الغٍت بس(2
 .380( د. مصطفى أبو زيد فهمي , مصدر سابق , ص(3
, نقال عن د. مصطفى أبو 473رلموعة أحكاـ السنة العاشرة ,ص 16/5/1957( حكم زلكمة القضاء اإلدارم ,جلسة (4

 .378زيد فهمي , مصدر سابق , ص
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اعًتاؼ بدكف شك باالحنراؼ بالسلطة ألنو أغلبية ادلقاعد يف اجمللس البلدم حىت كلو ألت إىل احلزب سياسي 
 ( 1)موظفي اجمللس البلدم الذم دييلوف إىل أحزاب سياسية معينة . باضطهادمعُت فهذا ال يعٍت السماح 

الصريح باالحنراؼ بالسلطة يف نص القرار أمر نادر الوقوع فقد يقع ىذا االعًتاؼ  كاف اعًتاؼ اإلدارة  كإذا   
بصورة ضمنية حيث يستنتج القاضي كجود ىذا العيب االحنراؼ من فحصو لنص القرار كأسبابو كاليت يتضح 

 كمن صور االعًتاؼ الضمٍت إلصدارهمنها تناقض اذلدؼ ادلعلن للقرار مع اذلدؼ الذم خصصو القانوف 
يعد الطعن على القرار أمامها  جويبالو بوجود االحنراؼ بالسلطة قياـ اإلدارة بالعدكؿ عن قرارىا ذات التظلم 

 ( 2)باالحنراؼ بالسلطة .

كذلك جلأ القضاء اإلدارم ادلصرم إىل إثبات عيب االحنراؼ بالسلطة من خالؿ أكراؽ ملف الدعول ,    
لقرار إىل جانب التوجيهات العامة كاخلاصة اليت يتلقاىا مصدر القرار كادلناقشات الشفهية ادلصاحبة لإلصدار ا

  (3)من رؤسائو يف العمل .

 ثالثا : عيب االنحراف بالسلطة إمام القضاء اإلداري العراقي .

طبقا للقاعة العامة األصل يف القرار اإلدارم الصحة كمطابقتو للقانوف كمن يدعي خالؼ األصل منع عليو    
ات , كعليو من يدعي حياد القرار اإلدارم عن اذلدؼ ادلقرر إلصداره عليو عبء أثبات ذلك عبء اإلثب

احلياد كدبختلف طرؽ اإلثبات ادلقررة قانونيا أذف ال معٌت ألنو تصدر عنو اإلدارة قرارات معيبة أك غَت مشركعة 
 (4)كىي تسعى إىل ربقيق  ادلصلحة العامة طبقا للقانوف .

من  استنتاجومكانية تقدمي الطعن يف القرار اإلدارم كحياد عن اذلدؼ ادلقرر إلصداره ديكن كبالتايل فأف إ   
كاليت  1979( لسنة 65خالؿ الفقرة )ق( من نص ادلادة السابعة من قانوف رللس شورل الدكلة ادلعدؿ رقم )

إلدارية كال جيوز سادت بينو كبُت أكجو إلغاء القرار اإلدارم األخرل بوصفها طعونا خاصة بالقرارات ا
     ينبغي النظر احملكمة من طعن يتوجو بو ادلعٍت بالقرار  كإمناللمحكمة أف تتصدل ذلذا العيب من تلقاء نفسها 

عيب كاألصل يف القانوف العراقي صحة القرار اإلدارم لكن جيوز أثبات العكس كالطعن فيو أذا اإلدارم ادل
(لسنة 65 نص ادلادة السابعة من قانوف رللس شورل الدكلة رقم )شابو أحد عيوب القرار اإلدارم الواردة يف

التعليمات أك يف تفسَتىا يف تطبيق القوانُت أك األنظمة أك  اخلطأكادلذكورة على سبيل احلصر كىي ) 1979
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ساءة أك تعسف يف استعماؿ السلطة( كربددت األسس اليت يبٌت عليها النظاـ القانوين يف العراؽ على أك فيو إ
الوالية العامة بالقضاء للنظر يف مجيع ادلنازعات ما مل يكن ىناؾ نص يقضي خبالؼ ذلك ,  إناطةاعدة ق

كرقابة القضاء إلثبات كجود ىذا العيب سبتد إىل فحص الوقائع حىت زبف من ربقيق اذلدؼ من إصدار القرار 
  (1)ادلطعوف فيو محاية حلقوؽ ادلواطنُت .

أستقر على قبوؿ الدليل ادلستمد بكل طرؽ اإلثبات أك الداللة من رلرد مطالعة  أف القضاء اإلدارم العراقي  
صدار القرار كتنفيذه كالظركؼ اليت أحاطت بو إلثبات عيب و اليت بٍت عليها أك من طريقة إالقرار أك أسباب

 (2)االحنراؼ بالسلطة .

راؽ يف قضية تتلخص كقائعها يف أف أحد ذباه قضاء احملكمة االربادية العليا يف العكتأكيد أعلى ىذا اال   
األشخاص قد تقدـ بطلب إىل اإلدارة يرـك فيو منحو أجازة بناء , غَت أف اإلدارة رفضت لطلب حبجة كجود 
مشركع لتطوير كورنيش شلا يتطلب استهالؾ مساحات من األرض لتنفيذ ادلشركع كسلالفة منح اإلجازة 

عي إىل رفع الدعول أماـ احملكمة القضاء اإلدارم اليت قضت بدكرىا للتصميم األساسي للمدينة شلا دفع ادلد
 االرباديةإليها اإلدارة فطعن ادلدعي ادلدعي يقرر احملكمة أماـ احملكمة  استندتاليت  لألسباببرد الدعول 

 احملكمة ادلوضوع عند نظرىا الدعول أفكجاء يف حكمها ,  اإلدارمالعليا اليت نقضت قرار زلكمة القضاء 
بدكرىا لألسباب ادلبينة يف حيثيات احلكم دكف أف تقـو بإجراء التحقيقات الالزمة للتأكد من كجود  أسرعت

ادلشار غليو فعال كادلساحة اليت يتطلبها كموقعها كذلك باالستفسار من مديرية التخطيط العمراين كىي اجلهة 
طعتُت ادلبينتُت .خيالف التصميم األساسي من ادلختصة يف ىذا اجملاؿ , كفيما أذا كاف منج إجازة البناء للق

عدمو ىذا من جهة كمن جهة أخرل أف قياـ ادلدعي عليو إضافة إىل كظيفتو برفض منح إجازة البناء 
سلطتها كأف  استعماؿإىل أسباب قانونية بذلك يكوف قد تعسفت يف  االستنادكبالكيفية ادلبينة أعاله دكف 

/ثانيا كخامسا من قانوف رللس شورل الدكلة 76رم استنادا ألحكاـ ادلادة لرقابة القضاء اإلداقراره خاضع 
احملكمة سارت يف الدعول خالؼ ما ذكر فإهنا قد جانيت  أفادلعدؿ , حيث  1979لسن  65ادلرقم 

   (3)الصواب عند إصدار حكمها ادلميز لذا قرر نقضو ...

 

                                                           

ل رللس شورل ك تاف, منشور يف قرارات ك 2006/ انضباط /سبيز 24( قرار اذليئة العامة جمللس شورل الدكلة يف العراؽ رقم (1
 . 221, ص2006الدكلة, لسنة 

 .188( د. ماجد راغب احللو , مصدر سابق , ص(2
, غَت منشور , نقال عن د.مازف 19/7/2006يف 2006سبييز ,اربادية /  18( حكم احملكمة األربادية العليا يف العراؽ عدد (3

 .258ليلو راضي , مصدر سابق , ص
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 الصاتمة

من القرار اإلدارم الزاؿ حيتف  دبكانتو كوجو من أكجو  أف عيب االحنراؼ بالسلطة الذم يصيب الغاية   
الطعن بإلغاء القرار اإلدارم باعتباره اخطر عيوب القرار اإلدارم على حقوؽ اإلفراد كحرياهتم كعلى 

ىذا العيب  كال يتحققاإلدارة يف حد ذاتو دلا ينتج عنو من زعزعو للثقة الواجب توافرىا بُت اإلفراد كاإلدارة 
أف اإلدارة قد احنرفت بسلطتها عن اذلدؼ الذم من اجلو منحت السلطة كىذا األمر ليس من إال ثبت 

السهل إثباتو الف عيب االحنراؼ بالسلطة من اشد العيوب خفاء كدقة التصالو غالبا بنوايا كمقاصد 
عاؿ كادلؤثر مصدر القرار اإلدارم كتسًته خلف مظاىر ادلشركعية األخرل كقد كاف لرقابة القضاء الدكر الف

على القرارات اإلدارية ادلعيبة بعيب االحنراؼ بالسلطة من خالؿ إلغاء تلك القرارات كترتيب مسؤكلية 
اإلدارة عن اإلضرار الناذبة عنها كقد حاكلت من خالؿ ىذا البحث تناكؿ مفهـو عيب االحنراؼ بالسلطة 

تو ككفقا دلا تناكلناه يف زلاكر ىذا البحث فأنٍت كالكيفية اليت ديكن من خالذلا إثباكاخلصائص اليت يتمتع هبا 
 ج كالتوصيات اليت مت استخالصها :سأقـو ببياف أىم النتائ

    : النيائج
عيب االحنراؼ بالسلطة كذالك يف األحواؿ اليت ػ تعترب السلطة التقديرية لإلدارة اجملاؿ احلقيقي لظهور 1

إصدار القرار اإلدارم أك عدـ إصدارة كيف تقدير خطورة يًتؾ فيها ادلشرع لإلدارة جانبا من احلرية يف 
بعض الوقائع كما يناسبها من الوسائل كال يتصور أف يثار ىذا العيب أذا كانت سلطة اإلدارة مقيدة الف 

 اإلدارة تكوف ملزمة بتنفيذ مايفرضة عليها القانوف.

راؼ عن ادلصلحة العامة عندما ػ تتعدد كتتنوع مظاىر عيب االحنراؼ بالسلطة فهي تتمثل يف االحن2
كيف االحنراؼ عن األىداؼ تستغل اإلدارة سلطتها التقديرية لتحقيق إغراض بعيدة عن الصاحل العاـ 

ادلخصصة كالذم يتحقق حينما تستهدؼ اإلدارة بقرارىا ربقيق مصلحة عامة غَت تلك اليت حددىا 
ق ىذا النوع من االحنراؼ يف حالة استخداـ القانوف كأخَتا االحنراؼ يف استخداـ اإلجراءات حيث يتحق

   جيوز ذلا استعماذلا من اجل ربقيق اذلدؼ الذم تسعى إليو.      اإلدارة إلجراءات إدارية ال

ػ يعد عيب االحنراؼ بالسلطة اشد العيوب صعوبة يف اإلثبات كونو يتعلق بنوايا مقاصد شخصية كذاتية 3
وبة فأف عبء اثباتة يقع على عاتق ادلدعي الذم لو أف يلجا إىل تتصل بنية مصدر القرار كرغم تلك الصع

احنراؼ  إلثباتنص القرار كادلستندات اليت حيويها ملف الدعول أك اللجوء إىل القرائن احمليطة بالنزاع 
 اإلدارة يف استعماؿ سلطاهتا .   
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 اليوصيات:

ة دكف اعتداء على حقوؽ اإلفراد كحرياهتم ػ نوصي السلطات اإلدارية إىل االلتزاـ بتحقيق ادلصلحة العام1
 كدبا يتوافق مع القوانُت كاألنظمة ادلقررة كذالك لتجنب االحنراؼ بالسلطة. 

ػ ندعو بضركرة تفعيل الدكائر القانونية بكافة اذليئات اإلدارية للدكلة كتزكيدىا بالكفاءات القانونية 2
صدرىا تلك اذليئات قبل اعتمادىا للتأكد من مدل ادلتخصصة كذالك دلراجعة القرارات اإلدارية اليت ت

 مطابقة ىذه القرارات دلبدأ ادلشركعية كخلوىا من شبو االحنراؼ بالسلطة .  
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