
 (9المحاضرة رقم )
 )عيوب مخالفة القانون , السبب , الغاية (

 أوال
 عيب مخالفة القانون أو عيب المحل

 
من مقتضيات مبدأ المشروعية أن يكون  القرار اإلداري موافقًا من حيث الموضوع لمضممون 

المةمدل  مجلمس شمورا الدولمةممن قمانون 1ثانيمًا/ ـمم/ السماعةةالقواعد القانونية, وقد أشارت المادة 
أن يتضممن القمرار خرقمًا أو مخالفمة للقمانون  …)يةتبمر ممن أسمعاب ال ةمن بوجمه خما   الى انه :

 .واألنظمة والتةليمات(
 

 الم لب األول: تةريف عيب مخالفة القانون 
مو موضموع عحثنما فم  ـمذا  ي لق على عيمب مخالفمة القمانون عمةنماض الضميق عيمب المحمل ـو

ون عمةنممماض الواسمممل فيشممممل عيممموب القمممرار اإلداري كافمممة, عيمممب المجمممال, أمممما عيمممب مخالفمممة القمممان
 االختصا  والشكل والسبب وعيب االنحراف عالسل ة . 

ويقصد عةيب المحل أن يكون القمرار اإلداري مةيعمًا فم  فحمواض أو مضممونه وعمةنمى  خمر أن 
ًا كممان مصممدرض يكممون األثممر القممانون  المترتممب علممى القممرار اإلداري ميممر جممانز أو مخممالف للقممانون أيمم

سممواأ أنممان مكتوعممًا كممدن يكممون دسممتوريًا أو تشممريةيًا أو النحيممًا أو ميممر مكتمموب كممالةرف والمعمماد  
 الةامة للقانون . 

 
 

 الم لب الثان : صور مخالفة القانون 
تتنوع صور مخالفة القرار اإلداري للقانون فتارة تنون المخالفمة لمن  ممن نصمو  القموانين 

تها ف  حالة وجود القاعدة القانونية, وتارة تنون المخالفة ف  تفسمير القموانين أو اللوانح أو ت بيقا
واللوانح أو ف  ت بيقاتها عندما تنون القاعدة القانونية مير واضحة وتحتمل التدويل . ومن صمور 

 الصور اآلتية : القضاأ االداري مخالفة القانون الت  اعتمدـا 
 المخالفة المعاشرة للقانون .-1
  د ف  تفسير القاعدة القانونية .الخ-2



 الخ د ف  ت بيق القاعدة القانونية.-3
 

 
 المخالفة المعاشرة للقاعدة القانونية: -أوالً 

تتحقق ـذض الحالة عندما تتجاـل اإلدارة القاعدة القانونية وتتصرف كدنها مير موجمودة وقمد 
مو يةلمم  تنون ـذض المخالفة عمدية كما لو منح رجل اإلدارة رخصة مزاولة مهنمة مةينمة لشمخ  ـو

أنممه لممم يسممتوف شممرول منحممة الرخصممة, وقممد تنممون المخالفممة ميممر عمديممة نتيجممة عممدم علممم اإلدارة 
 بوجود القاعدة القانونية . 

والمخالفمممة المعاشمممرة للقاعمممدة القانونيمممة أمممما أن تنمممون مخالفمممة إليجابيمممة تتمثمممل عقيمممام اإلدارة 
قرارًا بتةيين موظف من دون االلتزام عشرول التةيين بتصرف مةين مخالف للقانون كما لو أصدرت 

أوان تنون المخالفة للقاعدة القانونية سلبية تتمثل عامنتاع اإلدارة عن القيام عةممل يوجعمه القمانون 
 مثل امتناعها عن منح أحد األفراد ترخيصًا استوف  شرول منحه . 
الفمة القمانون وقوعمًا ووضموحًا فم  والمخالفة المعاشرة للقاعدة القانونيمة ممن أنثمر حماالت مخ

علممى التقاعممد قبممل بلومممة السممن القانونيممة الموظممف احالممة أن يممتم مممث  الواقممل الةملمم , ومممن ذلممك 
 المحددض قانونا.

 
 

 الخ د ف  تفسير القاعدة القانونية: -ثانياً 
ى تتحقق ـمذض الحالمة عنمدما تخ مد اإلدارة فم  تفسمير القاعمدة القانونيمة فتة م  القاعمدة مةنم

 مير المةنى الذي قصد المشرع . 
والخ د ف  تفسير القاعدة القانونية أما أن يكون ميمر متةممد ممن جانمب اإلدارة فيقمل عسمبب 
مممموا القاعممدة القانونيممة وعممدم وضمموحها, واحتمممال تدويلهمما إللممى مةممان عممدة . وقممد يكممون متةمممدًا 

ال تحتممل الخ مد فم  التفسمير,  حين تنون القاعدة القانونية المدعى عمخالفتها من الوضموح عحيمث
 ولنن اإلدارة تتةمد التفسير الخا ئ, فيختلط عيب المحل ف  ـذض الحالة عةيب االنحراف السل ة . 



وف  مةنى الخ د ف  التفسير أن تةمد اإلدارة إللى مد  ن اق القاعدة القانونية ليشمل حاالت 
 (1عليه القاعدة القانونية . )ال تدخل ف  ن اقها أصً , أو تضيف حكمًا جديدًا لم تن  

 
 الخ د ف  ت بيق القاعدة القانونية: -ثالثاً 

يكممون الخ ممد فمم  ت بيممق القاعممدة القانونيممة فمم  حالممة معاشممرة اإلدارة للسممل ة التمم  منحهمما 
القممانون إلياـمما عالنسممعة لغيممر الحمماالت التمم  نمم  عليهمما القممانون, أو دون أن تتمموافر الشممرول التمم  

 (2شرتها . )حددـا القانون لمعا
فإذا صمدر القمانون دون االسمتناد إللمى الوقمانل المبمررة التخماذض أو لمم يسمتوف الشمرول التم  

 يت لبها القانون فدنه يكون جديرًا عاإللغاأ . 
ويتخممذ الخ ممد فمم  ت بيممق القممانون صممورتين : األولممى تتمثممل فمم  حالممة صممدور القممرار دون 

أن يصمدر المرنيس اإلداري جمزاًأ تدديبيمًا عمةاقعمة أحمد االستناد إللى وقمانل ماديمة تديمدض, ومثمال ذلمك 
الموظفين دون أن يرتنب خ د يجيز ذلك الجمزاأ, أمما الثانيمة فتتمثمل فم  حالمة عمدم تبريمر الوقمانل 
نا توجمد وقمانل مةينمة إلال أنهما ال تنفم  أو لمم تسمتوف الشمرول القانونيمة ال زممة  للقرار اإلداري, ـو

 التخاذ ـذا القرار . 

 
 اثاني

 عيب السبب
 

رقاعة القضاأ اإلداري على سبب القرار اإلداري تمثل جانعًا مهمًا من جوانب الرقاعة القضانية 
علممممى مشممممروعية القممممرار اإلداري, ومقتضمممماـا أن يعحممممث القاضمممم  فمممم  مممممدا مشممممروعية الممممدوافل 
مما, ونعحممث فيممما يلمم  عيممب السممبب ونتصممدا لرقاعممة  الموضمموعية التمم  دعممت اإلدارة إلصممدار قراـر

 القضاأ اإلداري عشدنه . 
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 الم لب األول: تةريف السبب

سممبب القممرار اإلداري ـممو الحالممة الواقةيممة أو القانونيممة التمم  تسممبق القممرار وتممدفل إلصممدارض . 
وبهذا المةنى فدن عيب السبب يتحقق ف  حالة انةدام وجود سبب يبرر إلصدار القرار فيكون جمديرا 

قممانل أو ظممروف ماديممة دفةتهمما ال صممدارة ثممم يثبممت عممدم صممحة عاإللغمماأ وقممد تممدع  اإلدارة بوجممود و 
 وجودـا ف  الواقل . 

صمدرت اإلدارة قمرار عمةاقعمة فإذا صدر قرار أداري دون أن يستند إللى سمبب صمحيح كمما لمو أ
رنيسة ثم يتبين عدم صحة واقةة إلـانة فان القرار يكمون مةيعما عةمدم مشمروعية ألنه أـان موظف 
 سبعه 

عحكممم مونممو  1997الدولممة الفرنسمم  رقابتممه علمم  عيممب السممبب منممذ عممام وقممد بممدأ مجلممس 
Mono   برقابته عل  وجود الوقانل وصحة تنييفا القانون  ثم حكم ديسDessay  1919عام  . 

وقمد أنكمر جانمب مممن الفقمه وجمود السممبب كةيمب مسمتقل ممن عيمموب القمرار اإلداري فقمد ذـممب 
اعث الملهم ليس  أال مجمرد حالمة سماعقة علمى القمرار إللى أن السبب أو الع  Duguitالةميد دوك  

تثير فنرة ف  ذـن مصدرة كما ردض مجلس الدولة الفرنسم  إللمى عيمب عمدم االختصما  فم  حماالت 
إللممى  Houriouاالختصمما  المقيممد وعيممب الغايممة فمم  الحمماالت األخممرا بينممما ذـممب الةميممد ـوريممو 

 ( 3انون .)القول عدن عيب السبب يندرج ف  ضمن عيب مخالفة الق
إلال أن الرأي المستقر فقها وقضاأ أن عيب السبب مستقل عن الةيموب األخمرا فقمد تقمدم أن 
و األثر القانون  المترتب علمى القمرار أو مادتمه  عيب مخالفة القانون يتةلق عمحل القرار اإلداري ـو

ديل أو إللغماأ مركمز أو محتواة وعمةنى أخر فانه ذلك التغيير الذي يحدثه القرار سواأ بإنشاأ أو تةم
قانون  مةين أما السبب فيتةلق عالحالة الواقةية أو القانونية الت  قامت قبمل إلصمدار القمرار ودفةمت 

 إللى إلصدارض.
تةلمق الةيمب فم  الغايمة أو الهمدف المذي يسمةى مصمدر القمرار يوف  عيب االنحراف عالسل ة 

ذض الغاية متصلة عالبواعث النفسية للشخ  أو ا لجهة الت  اتخمذت القمرار فم  حمين إللى تحقيقه ـو
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يتمثل عيب السبب عةناصر ذات  عةية موضوعية متصلة عالقانون أو الوقانل ومستقلة عن الحالة 
 النفسية لمصدر القرار . 

 



 الم لب الثان : شرول السبب ف  القرار اإلداري 
 استقر القضاأ عل  ضرورة توفر شر ين ف  سبب القرار اإلداري : 

 
 يكون سبب القرار اإلداري موجودًا:أن  -أوالً 

نا يجب أن يكون القمرار اإلداري قانمما وموجمودا حتمى تماريا اتخماذ القمرار ويتفمرع ممن ـمذا  ـو
الشرل ضرورتان األولى أن تنون الحالة الواقةية أو القانونية موجودة فة  وأال كمان القمرار اإلداري 

ى صمممدور القمممرار فمممإذا وجمممدت الظمممروف مةيعمممًا فممم  سمممبعه, والثمممان  يجمممب أن يسمممتمر وجودـممما حتممم
الموضوعية إلصدار القرار أال أنها زالت قبمل إلصمدارة فمإن القمرار يكمون مةيعما فم  سمبعه وصمدر فم  
ـذض الحالة, كما ال يةتد عالسبب الذي لم يكن موجودا قبل إلصدار القرار أال أنه تحقق عةد ذلمك وأن 

 جاز أن يكون مبررا لصدور قرار جديد . 
 

 أن يكون السبب مشروعًا: -ثانياً 
وتظهر أـمية ـذا الشرل ف  حالة السل ة المقيدة لإلدارة عندما يحدد المشرع أسمعاعا مةينمه 
ا إللى أسعاب مير  يجب أن تسند إلليها اإلدارة ف  إلصدار عةا قراراتها فإذا استندت ف  إلصدار قراـر

ا يكون مستحقا لإللغاأ لةدم مشم روعيته ويجمري القضماأ فم  ـمذض تلك الت  حددـا الشرع فدن قراـر
الحالة على رقاعة األسعاب القانونية من حيث وجودـا أو عدم وجودـا وقصر سمل ته علمى ت بيمق 

مجلس االنضعال الةام ف  قرار له بتاريا  قضى  قدو حكم القانون أي عل  رقاعة المشروعية فقط .
ممدا مشمروعية األممر  )إلن الذي يهم المجلس ف  مجال ـمذا ال ةمن العحمث عمن 12/2993/ 25

اإلداري الم ةون فيه وأصمولية أسمعاعه وانسمجامه ممل مت لعمات الصمالح الةمام .. ممما يكمون األممر 
اإلداري الم ةون فيه قد صدر خ فًا للمشروعية ولقواعد االختصما  وخاليمًا ممن أسمعاعه القانونيمة 

…)(4) 
ة التقديريمة ال يكفمم  أن علمى أنممه حتمى فم  مجمال السمل  وممل ذلمك فقمد درج القضماأ اإلداري 

   يكون السبب موجودا بل يجب أن يكون صحيحا ومبررا إلصدار القرار اإلداري.
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مما أال إلذا أشممترل المشممرع  فضمً  عممن أن جهممة اإلدارة كقاعمدة عامممة ميممر ملزمممة بتسمبيب قراـر
لمم ذلك أما إلذا أفصحت عن ـذا السبب من تلقاأ ذاتها فدنه يجمب أن يكمون صمحيحا وحقيقيما فمدن 

ميا أو صوريا كان القرار اإلداري عا   مير منتج ألي أثر .   يكن كذلك عدن كان ـو
أممما فمم  حالممة تةممدد األسممعاب التمم  يسممتند إلليهمما القممرار, وتبممين أن عةمما األسممعاب صممحيح 
ومشممروع واألسممعاب األخممرا ميممر مشممروعة فقممد اسممتقر القضمماأ اإلداري علممى التفرقممة بممين األسممعاب 

ية وبين األسعاب مير الدافةة أو الثانوية والحكمم بإلغماأ القمرار إلذا كانمت األسمعاب الدافةة أو الرنيس
 يحكمم بإلغماأ القمرار الالمةيعة ومير الصحيحة ـ  األسعاب الدافةة أو الرنيسية ف  إلصمدار القمرار و 

 إلذا كانت األسعاب المةيعة ـ  األسعاب مير الدافةة أو الثانوية . 
 

 قضاأ اإلداري على السببالم لب الثالث: رقاعة ال
ت ورت الرقاعة عل  سبب القرار اإلداري من الرقاعمة علمى الوجمود الممادي للوقمانل إللمى رقاعمة 
الوصمممف القمممانون  للوقمممانل إللممم  أن وصممملت إللممم  مجمممال الم نممممة أو التناسمممب بمممين القمممرار اإلداري 

 إلصدارض .  ىوالوقانل الت  دفةت أل
اأ اإلداري على السبب ف  ث ث مراحمل الرقاعمة علمى وبناأ عل  ذلك سنعحث ف  رقاعة القض

 :وجود الوقانل والرقاعة على تنييف الوقانل والرقاعة على م نمة القرار للوقانل 
 

 الرقاعة على وجود الوقانل: -أوالً 
ما أول درجمات  الرقاعة على وجود الوقانل الماديمة التم  اسمتندت أليهما اإلدارة فم  إلصمدار قراـر

نية علمى سمبب القمرار اإلداري فمإذا تبمين أن القمرار الم ةمون فيمه ال يقموم علم  سممبب الرقاعمة القضما
 يبررض فدنه يكون جديرا عاإللغاأ النتفاأ الواقةة الت  استند عليها.

وقد بدأ مجلس الدولة الفرنس  ف  رقابته عل  وجود الوقانل مل بداية القرن الةشمرين وممن 
لذي قضم  بإلغماأ القمرار اإلداري الخما  بإحالمة ال ماعن ا Trepontأحكامه ف  ـذا المجال حكم 

م  تقمديم ال ماعن  على التقاعد لةدم ثبوت الواقةة الت  اعتممدت عليهما اإلدارة فم  إلصمدار القمرار ـو
 (5 لعا بإحالته عل  التقاعد . )

                              
1- C .E 20 Janvier 1922 con col C.GRIVET R.D.P 1922 P 82 .  



.  مل ما سار عليه مجلس الدولة الفرنس  فم  ذلمكالةراق وسار القضاأ اإلداري ف  مصر و 
(6) 

مم  وظهمر ممن أوراق  أما إلذا صمدر القمرار عاالسمتناد إللمى سمبب تبمين أنمه ميمر صمحيح أو ـو
 الدعوا أن ـناك أسعاب أخرا صحيحة فدنه يمكن حمل القرار على تلك األسعاب.

 
 

 الرقاعة على تنييف الوقانل: -ثانياً 
نا تمتد رقاعة القاض  اإلداري لتشمل الوصف القانون  للوقمانل التم  اسمتندت  أليهما اإلدارة ـو

مما فممإذا تبممين لممه أن اإلدارة أخ ممدت فمم  تنييفهمما القممانون  لهممذض الوقممانل فإنممه يحكممم  فمم  إلصممدار قراـر
بإلغاأ القمرار اإلداري لوجمود عيمب فم  سمبعه فمإذا تحقمق القاضم  ممن وجمود الوقمانل التم  اسمتندت 

مما ينتقممل العحممث فيممما إلذا كانممت تلممك الوقممانل  تممددي من قيمما إللممى القممرار إلليهمما اإلدارة فمم  إلصممدار قراـر
 المتخذ . 

ومن اشهر أحكام مجلس الدولة الفرنس  فم  الرقاعمة علمى التنييمف القمانون  للوقمانل حكممة 
فقمد قضم  بإلغماأ قمرار ممدير أحمد األقماليم المذي رفما التمرخي   1914عمام  Gomelف  قضية 

مال المنظر األثري ولمما للسيد جوميل عالبناأ ف  من قة أثرية على أساس أن ـذا البناأ سيشوض ج
ما ميمر صمحيحة وألغمى  عحث المجلس التنييف القانون  للوقانل الت  أسمتند إلليهما ـمذا القمرار أعتبـر

 (7قرار المدير.)
ا المدرخ ف   ) قرر  18/11/1996وجاأ ف  قرار لمحكمة القضاأ اإلداري ف  الةراق عقراـر

ازض علمى سمند ممن القمانون وان ت بيمق قمرار إللغاأ األمر المتضمن حجز ومصادرة السيارة لةمدم ارتنم
 (8).(  …مجلس قيادة الثورة كان ف  مير محله 

 
 

 الرقاعة على الم نمة: -ثالثاً 
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األصل أن ال تمتد رقاعمة القضماأ اإلداري لتشممل العحمث فم  ممدا تناسمب الوقمانل ممل القمرار 
فمم  ضمممن ن مماق السممل ة الصممادر بنمماأ عليهمما الن تقممدير أـميممة الوقممانل وخ ورتهمما مسممدلة تممدخل 

التقديرية لإلدارة إلال أن أحكام مجلمس الدولمة فم  مصمر وفرنسما أخمذت تراقمب الم نممة بمين السمبب 
والقرار المبن  عليه ال سيما إلذا كانت الم نمة شر ا من شرول المشروعية وأتضمح ذلمك جليمًا فم  

يمدان القمرارات التدديبيمة كمذلك . صدد القرارات المتةلقة عالحريمات الةاممة وامتمدت ـمذض الرقاعمة إللمى م
(9 ) 

وبمذلك يكممون القضماأ قممد توسمل فمم  عسمط رقابتممه علم  الةناصممر الواقةيمة لممركن السمبب حتممى 
رقاعة التناسب وعلى وجه الخصو  ف  القمرارات والشك ان بلغت أقصى درجاتها, لتشمل الم نمة 

ترافمه عحريمة اإلدارة فم  توقيمل فممل اع ـ  المجال الحقيق  لمجلمس االنضمعال فم  الةمراق التدديبية
نما عمدن ال يشموعه ملمو أو عمدم  ما تعقم  ـر الجزأ أو عدم توقيةية عل  الموظف فمدن مشمروعية قراـر

. وف  ذلك قضى مجلمس االنضمعال الةمام فم  حكممه م نمة بين الذنب المقترف والةقوعة التدديبية 
الموظممف أن تنممون  )مممن شممرول الةقوعممة المفروضممة علممى  9/5/1979فمم   122/1979 عةممدد

  عةمد صمدور قمانون  ـمذا واسمتمر المجلمس علمى نهجمه  (19()ة منهمافدهم نمة مل الغايات المسمت
صمدر قممرارات عديمدة تشممير إلشممارة أو  1989لسممنة  196رقممم  تةمديل قممانون مجلمس شممورا  الدولمة 

وحيممث لممم يسممبق )الممذي جمماأ فيممه  ومنهمما قممرارضواضممحة إللممى عسممط المجلممس رقابتممه علممى التناسممب 
شمديدة وال تتناسمب ممل الةمزل تنون عقوعة ولخدمتها ال ويلة, ف خ ل السنة قبتعو ة ان ترضةلمل

 (, 11)(تخفيف الةقوعة من الةزل الى التوبيا ناقرر  ,الفةل
 
 

 
 

                              
 وما بعدها .  430ص  – 4644 –لرقابة القضائية السلطة التقديرية لإلدارة وا –عصام عبد الوهاب البرزنجي  - 9

، 2، السانة 2منشاور فاي مجلاة العدالاة ، العادد  6/2/4646فاي  422/4646( قرار مجلس االنضباط العاام بارقم 2)
  .22، ص4646

 القرار غير منشور. 2001 /4/4في  204/2001رقم  بقرار مجلس االنضباط العام ( 1)



 ثالثا
 عيب إلساأة استةمل السل ة أو االنحراف بها

 
ق الغايمة المتمثلمة السل ة الت  تتمتل بها اإلدارة ليست ماية ف  ذاتها أنما ـ  وسيلة لتحقم

عالمصلحة الةامة للمجتمل, فإذا انحرفت اإلدارة ف  استةمال ـمذض السمل ة بإصمدار القمرارات لتحقمق 
ما يكمون مشموعًا عةيمب إلسماأة اسمتةمال السمل ة أو  أـداف تتةمارا ممل المصملحة الةاممة فمدن قراـر

لقمرار اإلداري, ونتمدول فم  ا ىاالنحراف بها ويةد ـذا الةيب من أسعاب ال ةن عاإللغاأ الت  ترد علم
 ـذا الجزأ من الدراسة التةريف بهذا الةيب وصورة ورقاعة القضاأ اإلداري عشدنه . 



 الم لب األول: تةريف عيب إلساأة استةمال السل ة
يكون القرار اإلداري مةيعا عةيب إلساأة اسمتةمال السمل ة إلذا اسمتةمل رجمل اإلدارة صم حياته 

حمددـا القمانون ويتصمل ـمذا الةيمب بنيمة مصمدر القمرار وبواعثمه, لمذلك لتحقق ماية مير تلمك التم  
 يقترن ـذا الةيب عالسل ة التقديرية لإلدارة وال يثار إلذا كانت سل ة اإلدارة مقيدة عحدود مةينة.

وقد حظ  ـذا الةيب عدـمية كبيرة ف  القضاأ اإلداري ف  فرنسا ومصر واألردن على السواأ 
ثعاته يت لب أن يعحث أال أن أـميته تضاألت  ألنه يتصل عالبواعث النفسية الخفية لجهة اإلدارة, وا 

و ماية عةيدة المنال.  القضاأ ف  وجود ـذض البواعث ـو
لذلك أضف  القضاأ عل  ـذا الةيب الصفة االحتيا ية ف  يعحث ف  وجودض  المما أن ـنماك 

لشممكل أو مخالفمة القممانون . عيمب أخممر شماب القممرار اإلداري مثمل عيممب عمدم االختصمما  أو عيمب ا
(12) 

ذا كممان عيممب االنحممراف عالسممل ة عيممب قصممدي أو عمممدي يتةلممق بنيممة مصممدر القممرار الممذي  وا 
مالعا ما يكون سيئ النية يةلم أنه سة  إللمى مايمة عةيمدة عمن المصملحة الةاممة أو ميمر تلمك التم  

لحة الةامممة أال أنممه حممددـا القممانون فدنممه قممد يحصممل أن ال يقصممد مصممدر القممرار االبتةمماد عممن المصمم
 يخرج على قاعدة تخصي  األـداف فيكون القرار مشوعا عةيب االنحراف أيضًا.
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 الم لب الثان : صور إلساأة استةمال السل ة
مثلما ـو الحال فم  سمانر عيموب القمرار اإلداري يتخمذ عيمب االنحمراف فم  اسمتةمال السمل ة 

 صورا عدض نتناولها تعاعًا .  
 

 مصلحة الةامة:العةد عن ال -أوالً 
ا وسانل تساعدـا عل  تحقيق الغاية  القانون لم يةط اإلدارة السل ات واالمتيازات أال عاعتعاـر

 (                                                                13األساسية الت  تسةى إلليها ـو  المصلحة الةامة  . )
ذا ممما حممادت اإلدارة عممن ـممذا الهممدف لتحقيمم ق مصممالح شخصممية ال تمممت للمصمملحة الةامممة وا 

عصمملة كمحاعمماة الغيممر أو تحقيممق مممرا سياسمم  أو اسممتخدام السممل ة عقصممد االنتقممام فممإن قراراتهمما 
 تنون مةيعة عةيب االنحراف عالسل ة . 

ال يكفمم  فمم  ـممذا الصممدد أن يتحقممق نفممل ألحممد ومممن الجممدير عالممذكر فمم  ـممذا المجممال انممه 
ف فإذا كان النفل أحد النتانج على القمرار ولميس ـمو مايتمه فمالقرار األشخا  لتحقيق عيب االنحرا

ليس مةيعًا عةيمب االنحمراف, وتتحقمق ـمذض الصمورة فم  االنحمراف فم  حماالت عديمدة  كمالقرار المذي 
 (.14يصدر ببواعث سياسية أو تحديًا لحكم قضان  أو تحايل عليه أو بدافل االنتقام)

 
 اف:مخالفة قاعدة تخصي  األـد -ثانياً 

على الرمم من أن اإلدارة تستهدف تحقيق المصملحة الةاممة دانممًا فقمد يحمدد المشمرع لمإلدارة 
ما يكمون مةيعمًا  ذا مما خالفمت ـمذا الهمدف فمإن قراـر ـدفًا خاصمًا يجمب أن تسمةى قراراتهما  لتحقيقمه وا 

ممذا ممما  بإسمماأة اسممتةمال السممل ة ولممو تممذرعت اإلدارة عدنهمما قممد قصممدت تحقيممق المصمملحة الةامممة, ـو
يةممرف عمبممدأ تخصممي  األـممداف ومثممال ذلممك قممرارات الضممعط اإلداري التمم  حممدد لهمما القممانون أـممدافًا 
ث ثة ال يجوز لإلدارة مخالفتها ـو  المحافظة على األمن الةمام والسمكينة الةاممة والصمحة الةاممة, 

وعًا عةيممب فممإذا خالفممت اإلدارة ـممذض األـممداف فمم  قممرار الضممعط اإلداري فممإن قراراـمما ـممذا يكممون مشمم
 االنحراف عالسل ة وجديرًا عاإللغاأ . 
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 إلساأة استةمال اإلجراأات: -ثالثاً 
تحصل ـذض الحالمة ممن االنحمراف عنمدما تسمتبدل اإلدارة اإلجمراأات اإلداريمة ال زممة إلصمدار 
قرار مةين بمإجراأات أخمرا لتحقيمق الهمدف المذي تسمةى إلليمه, وتلجمد اإلدارة إللمى ـمذا األسملوب أمما 

ا تةتقممد أن اإلجممراأ الممذي اتعةتممه ال يممما لتحقيممق أـممدافها أو أنهمما سممةت إللممى التهممرب مممن ألنهمم
 اإلجراأات الم ولة أو الشكليات المةقدة . 

وأيممًا كانممت التبريممرات فممإن اإلدارة تنممون قممد خالفممت اإلجممراأات التمم  حممددـا القممانون ويكممون 
 اإلجراأات . تصرفها ـذا مشوعًا عةيب إلساأة السل ة ف  صورة االنحراف ع

ا فم   ريمق  ومثال ذلمك أن تلجمد اإلدارة إللمى االسمتي أ المدقمت علمى الةقمارات بمداًل ممن سميـر
 انتمدابإلجراأات نزع الملنية للمنفةة الةامة تفاديًا ل ول إلجمراأات نمزع الملنيمة, أو أن تقمرر اإلدارة 

 من ضمانات التدديب .  لتجريدضاالنتداب موظف ـو  تستهدف ف  الحقيقة مةاقبته فتلجد إللى قرار 



 الم لب الثالث: إلثعات عيب إلساأة استةمال السل ة
األصل ف  عيب االنحمراف عالسمل ة أن يقمل عمبأ إلثعاتمه علمى عماتق ممن يدعيمه فمإن عجمز 
عن ذلمك خسمر دعمواض وال يجموز للمحكممة أن تتصمدا لهمذا الةيمب ممن تلقماأ نفسمها, ال سميما وأن 

 المشروعية وعلى من يدع  مخالفتها للمشروعية إلثعات ذلك . القرارات اإلدارية تتمتل عقرينة 
وعمالنظر لصمةوعة موقمف الممدع  وعجمزض فم  أحيمان كثيمرة عمن إلثعمات ـمذا االنحمراف مما دام 
يتةلق عالنواح  النفسية لمصدر القمرار, فقمد درج القضماأ اإلداري علمى أنمه إلذا كمان نم  القمرار أو 

ات تددي إللى إلثعات اإلساأة أو االنحراف عالسمل ة فإنمه ما تضمنه ملف الدعوا من أوراق ومستند
يجوز للقاضم  أن يحكمم ممن تلقماأ نفسمه بإلغماأ القمرار دون أن يحممل  المب اإللغماأ إلقاممة المدليل 

 على وقوع االنحراف . 
كذلك استقر قضاأ مجلس الدولة الفرنسم  والمصمري علمى قبمول المدليل المسمتمد عكمل  مرق 

القمرار أو أسمعاعه التم  بنم  عليهما أو ممن  ريقمة إلصمدار القمرار أة قمرامجمرد اإلثعات أو الداللة من 
ولميس فم  القضماأ االداري الةراقم  مما وتنفيذض والظروف الت  أحا مت عمه إلثعمات عيمب االنحمراف, 

 يخالف ذلك .
ويمكممن للقضمماأ أن يسممتدل علممى وجممود االنحممراف مممن الظممروف المحي ممة عممالقرار وتوقيممت 

يذض, كما يجوز استدعاأ الخصوم لسدالهم عمن الوقمانل المحي مة عاتخماذ القمرار و ريقة إلصدارض وتنف
للوقوف على أـداف اإلدارة وبواعثها إلذ أن المهم أن ال يعقى االدعاأ بإساأة استةمال السل ة قواًل 

 مرسً  ال دليل عليه . 
 
 
 

 


