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 "العظيم هللا صدق"

 

ـــذي هـــدانا                              ـــه ال ـــاء علي ـــارو فـــي عـــصه وأشـــكره وذ أحـــص  ن ـــينني أحمـــد هللا تب ف

 هذه المذكرة . علينا بيتمام ىوأنار لنا الطريق ومن

                     مكـــي حمشـــة الـــذي تفضـــل  الكـــريم األســـتاذإلـــى  وألـــك شـــكر  ـــم أتقـــدم بالشـــكر

                          والتقـــدير ، كمـــا أخـــص بالشـــكرلـــه كـــل ال نـــاء واإلمتنـــان باإلشـــرال علـــى هـــذه المـــذكرة

ـــــى قبـــــولهم مناقشـــــة ةلمناقشـــــة المـــــوقر ا ورئـــــية لجنـــــة المحتـــــرمين عضـــــاءاألإلـــــى                 عل

 هذه المذكرة . 
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مقدمــــــــة



 مقدمة                                                   اإلنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري

 

 مقدمــــــــة :

               لقـــــد تطـــــور مفهـــــوم الدولـــــة مـــــن دولـــــة دركيـــــة حارســـــة تهـــــتم بـــــاألمن والـــــدفاع والقضـــــاء 
ـــــى ـــــة وتغلغـــــل أجهزتهـــــا  إل ـــــق والم سســـــات العمومي ـــــك المراف ـــــولى تســـــيير مختل ـــــة تت ـــــة متدخل                    دول

 العامـة، لـذاتحقيـق المصـلحة  مجـاذت الحيـاة السياسـية واإلقتصـادية واإلجتماعيـة قصـد في شـتى
مـن أجـل  اإلدارة فـي ممارسـة أعمالهـا أعتبر إصدار القرارات اإلدارية أهم الوسائل التي تستخدمها

إمتيـــازات  تحقيـــق األهـــدال التـــي وجـــدت مـــن أجلهـــا، حيـــ  تملـــو اإلدارة فـــي ســـبيل تحقيـــق ذلـــو
                       الســــــــــــــلطة العامــــــــــــــة والتــــــــــــــي مــــــــــــــن مظاهرهــــــــــــــا، إقــــــــــــــدام اإلدارة علــــــــــــــى اســــــــــــــتخدام ســــــــــــــلطتها 

لتزامـــات فـــي مواجهـــة الغيـــر، دون ا  و  تفـــرإ بيرادتهـــا المنفـــردة قـــرارات تقرتـــ  ألجـــل حقوقـــا   فـــي أن
 إلــى الحصــول علــى رضــاهم أو مــوافقتهم، فهــذه الســلطة فــي التصــرل اإلداري مــن جانــ    حاجــة  

أســالي   واحــد، تقعتبــر مــن أهــم مظــاهر الســلطة العامــة لــددارة، وتقعــده أحــد الفــوار  الجوهريــة بــين
ـــة الدولـــة  النشـــاط أو التصـــرفات القانونيـــة فـــي مجـــال القـــانوني العـــام والخـــاص، لدرجـــة أن مجل

 .القاعدة الرئيسية للقانون العامعتبرها إ الفرنسي 
أن  إذا كــــان األصــــل أن ســــلطة اإلدارة فــــي إصــــدار قــــرارات اإلدارة مقيــــدة بالقــــانون، إذ

غاياتهـا،  ة حسن سير العملية اإلدارية وتحقيـقالمشرع نظرا لمقتضيات المصلحة العامة، وضرور 
   كانــت تقديريــة  قــد مــنح لهــا ســلطة تقديريــة لمصئمــة القــرار اإلداري، غيــر أن ســلطة اإلدارة ســواء

التنفيــذ علــى أكمــل  أم مقيــدة، ليســت إذ وســيلة لتلبيــة الحاجيــات العامــة، ووضــع القــانون موضــع
يعني اإلعتـرال لهـا بسـلطة  ذ بالسلطة التقديرية لددارة،وجه تبعا للظرول المختلفة، فاإلعترال 

المشــروعية ورغــم ذلــو فــين رجــل  تحكميــة أو تعســفية بــل يتعــين اســتعمال تلــو الســلطة فــي حــدود
ضوابط غير دقيقة وسوء النية  لتحقيـق  على اإلدارة في ممارسته للسلطة التقديرية ك يرا ما يعتمد

اإلنحـرال  القـرارات اإلداريـة وهـو مـا يسـمى بعيـ  صـدارأغراإ التي وضعت من أجلها وسـيلة إ
 .بالسلطة
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                  يعــــد عيــــ  اإلنحــــرال فــــي اســــتعمال الســــلطة أحــــد أوجــــه الطعــــن بيلغــــاء القــــرار اإلداري 
يسـتهدفها  وهو يصي  فحوى أو موضوع القرار اإلداري )محل القرار( مما يجعل مـن الغايـة التـي

 للهـدل المحـدد لهـا، مشروعة، إما للبعد عـن المصـلحة العامـة أو لمخالفـة اإلدارة هذا القرار غير
يتمتــع بخصوصــية كبيــرة،  أو لعــدم إتبــاع اإلجــراءات اإلداريــة الســليمة، ذلــو مــا جعــل هــذا العيــ 

مــن كــذلو  ، بــل ألنــهفحســ  القــرار لــية ألنــه عيــ  خفــي ودقيــق يتعلــق بالنوايــا الداخليــة لمصــدر
  لمشــروعية ســواء الشــكلية منهــاا يوعا فــي الحيــاة العمليــة لشــموله جميــع عيــو أك ــر التطبيقــات شــ

مـــن  أو الموضـــوعية خاصـــة إرتباطـــه بعيـــ  إنعـــدام األســـبا ، حيـــ  يصـــع  معـــه التفرقـــة بينهمـــا
 صعوبة في اإل بات . الناحية العملية، كل ذلو جعل هذا العي  من أشد العيو 
مباشــر  المصــلحة العامــة ومساســه بشــكلونظــرا لخطــورة عيــ  اإلنحــرال بالســلطة علــى 

، فـين دعـوى وهو بذلو يشكل حالة من حاذت تجـاوز السـلطة ألفرادلالمكتسبة  والحريات للحقو  
 .جوهر الرقابة القضائية على قرارات اإلدارة  تم ل اإللغاء

 
 أوال : اإلشكالية الرئيسية للدراسة : 

 اإلداريـــة مـــن العيـــو  المتعلقـــة بالنوايـــاإذا كـــان عيـــ  اإلنحـــرال بالســـلطة فـــي القـــرارات 
الداخلية والذاتية لمصدر القـرار وشـموله لجميـع عيـو  المشـروعية بمفهومـه الواسـع فينـه بالمقابـل 

ــا  ــ  صــعوبة فــي اإل بــات وهــو مــا يطــرح اإلشــكالية حــول :  يعــد مــن أشــد العيــو   الضــوا  م
التـ  شـكلت مـن عاـن اإلن ـراس  السـلصة خصوصـية معانـة علـ  خـ س  والقضـائية القانونية

عتماده كسبن إللغاء القرار اإلداري ؟   العاون األخرى وا 
وتندرج تحت هذه اإلشكالية الرئيسية جملة مـن التسـا ذت الفرعيـة ت يرهـا دراسـة موضـوع 

الرئيســية لهــذه  يةعيــ  اإلنحــرال فــي إســتعمال الســلطة واإلجابــة عنهــا يعنــي اإلجابــة عــن اإلشــكال
 الدراسة، ومن أبرز هذه األسئلة نذكر :
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                    مـــا المقصـــود بعيـــ  اإلنحـــرال فـــي إســـتعمال الســـلطة وهـــل وفـــق المشـــرع الجزائـــري  -1
 في إستخدام هذا المصطلح للدذلة على هذا السب  ؟.

الصـلة  مـن العيـو  ذاتيختلط مفهوم عي  اإلنحرال في إستعمال السـلطة بالعديـد  -2
 بعيو  المشروعية، فما هي الطبيعة القانونية لدنحرال في إستعمال السلطة ؟ .

يمكـن  يتمتع عي  اإلنحرال في إسـتعمال السـلطة بصـعوبة كبيـرة فـي اإل بـات، فهـل -3
 تحقيقه ؟. إلى نقل هذا اإل بات إلى اإلدارة مصدرة القرار ألجل إ بات صحة الهدل الذي سعت

                     المترتبــــــــة علــــــــى عمليــــــــة إ بــــــــات عيــــــــ  اإلنحــــــــرال  أو النتــــــــائ  ا هــــــــي ا  ــــــــارمــــــــ -4
 السلطة ؟ . في إستعمال
 

 ثانيا : أ مية الموضوع : 
تتجسـد  الـذي مـن خصلـه مبـدأ المشـروعيةتظهر أهمية هذا الموضـوع تحـت فكـرة إحتـرام 

ـــة القـــانون، وتكمـــن كـــذلو األهميـــة فـــي أن إ بـــات عيـــ   التوفيـــق  اإلنحـــرال بالســـلطة صـــع دول
 الداخليـــة حـــد  يتعلـــق بالســـلطة التقديريـــة لمصـــدر القـــرار اإلداري ونوايـــاهال خاصـــة إذا كـــان هـــذا

األخرى، مما جعله يحتل إتساعا عريضـا لمهمـة الرقابـة القضـائية علـى تصـرفات  مقارنة بالعيو 
ـــه حظـــي ببحـــو  معمقـــة مـــن أهـــل اإلختصـــاص ســـاهمت ومـــا اإلدارة، ـــت تســـاهم فـــي  كمـــا أن زال
  الك ير من اإللتباسات وتبيان أبعاده سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة . توضيح

 كمـــا تبـــرز قيمـــة هـــذا الموضـــوع بـــالنظر إلـــى أهميتـــه البالغـــة فـــي مجـــال حمايـــة الحقـــو  
أدى  والحريـات األساسـية لألفــراد، بحيـ  قـد يــتم إنتهاكهـا مـن طــرل تعسـك اإلدارة، الشـيء الــذي

القضـائية علـى  الجزائري منح صصحيات واسعة لدور القضاء اإلداري في تطبيق الرقابةبالمشرع 
قــد يــ دي ذ محــال  تصــرفات اإلدارة المشــوبة بعيــ  اإلنحــرال فــي إســتعمال الســلطة الــدور الــذي

 إلى تحقيق المصلحة العامة .
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 :  أس ان إختيار الموضوع: ثالثا
الموضوع، إنطصقا مـن عـدة أسـبا  ذاتيـة وموضـوعية، حيـ  لقد وقع إختياري على هذا 

دفعتنــــي للبحــــ  ومحاولــــة معرفــــة كــــل الحقــــائق المرتبطــــة بالموضــــوع فــــي عصقتــــه بواقــــع النشــــاط 
 اإلداري والوظيفة العامة .

وعلى الـرغم أيضـا مـن أن دراسـة هـذا الموضـوع يعـد مـن الدراسـات الكصسـيكية غيـر أنـه 
حــدى ركــائزه األولــى، خاصــة وأنــه يــرتبط بشــكل  يــدخل ضــمن صــميم تخصــص القــانون  اإلداري وا 

مباشـر بجميــع العيــو  األخــرى داخليـة أو خارجيــة ممــا يشــكل صــعوبة كبيـرة فــي إ باتــه، كــل ذلــو 
 جعل رجل اإلدارة يعتمد عليه لتحقيق األهدال غير المشروعة .

ســلطات  إن إتسـاع نطــا  هـذا العيــ  فـي الحيــاة العمليـة يقتضــي معـه التوســع فـي نطــا 
القاضـــــي اإلداري لفـــــرإ الرقابـــــة عليـــــه والوصـــــول إلـــــى الهـــــدل الحقيقـــــي الـــــذي وجـــــدت اإلدارة       

 من أجله.
 :  المنهج المت ع: را عا

لمقولـــة أن موضـــوع الدراســـة هـــو الـــذي يفـــرإ المـــنه  المتبـــع ولـــية العكـــة فـــين  تبعـــا
لمختلك النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة واإلسـتناد إلـى أحكـام  المنهج الت لال 

القضاء اإلداري والتطبيقـات المختلفـة لعيـ  اإلنحـرال فـي اسـتعمال السـلطة هـو األنسـ  واألك ـر 
تعبيــــرا لمختلــــك جوانــــ  موضــــوع عيــــ  اإلنحــــرال فــــي اســــتعمال الســــلطة كســــب  إللغــــاء القــــرار 

 اإلداري .
ع واإلجابــة عــن اإلشــكالية الرئيســية لــه، ومــا إنب ــق عنهــا مــن تســا ذت ولمقاربــة الموضــو 

اإلطـار تحليـل  الفصل األولفرعية، سيتم تقسيم الجان  األصلي للموضوع إلى فصلين، يتضمن 
منــه  الم  ــا األوللعيــ  اإلنحــرال فــي اســتعمال الســلطة، إذ نرصــد فــي  المفــاهيمي والتيصــيلي

 الم  ــا الثــان ي اســتعمال الســلطة، فــي حــين نخصــص للحــدي  عــن مفهــوم عيــ  اإلنحــرال فــ
 لدراسة صور عي  اإلنحرال في استعمال السلطة .

ـــان أمـــا  فســـنتناول فيـــه دراســـة مســـيلة إ بـــات عيـــ  اإلنحـــرال فـــي اســـتعمال  الفصـــل الث
الســــلطة، بــــدء بالحــــدي  عــــن مســــيلة عــــ ء إ بــــات عيــــ  اإلنحــــرال فــــي اســــتعمال الســــلطة فــــي               

منه على دراسة  النتـائ  القانونيـة المترتبـة عـن  الم  ا الثان ، في حين نقك في ولالم  ا األ 
 إ بات عي  اإلنحرال في استعمال السلطة . 
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 :ف  إستعمال السلصة لعان اإلن راس المفا يم  والتأصال اإلصار :  الفصل األول
إذا كـــــان مـــــن حـــــق اإلدارة إصـــــدار القـــــرارات اإلداريـــــة الصزمـــــة لديمومـــــة ســـــير المرفـــــق 

وســـعيا منـــه لحمايـــة الطـــرل الضـــعيك فـــي العصقـــة الرابطـــة بـــين اإلدارة العمـــومي، فـــين المشـــرع 
واألفراد، إستمدت من الرأي الفقهـي والعمـل القضـائي مـا يكفـي مـن الشـروط لضـمان عـدم تعسـك 
اإلدارة في إستعمال هـذه السـلطة، وقـد صـيغت هـذه الشـروط فـي شـكل عيـو  يتعـين عـدم الوقـوع 

ذ كان القرار غير م سة قانو   نا .فيها وا 
وبـــالرجوع إلـــى الـــرأي الفقهـــي فـــين المتفـــق عليـــه هـــو أن عيـــ  اإلنحـــرال فـــي إســـتعمال 
          الســلطة هـــو مـــن العيــو  الذاتيـــة التـــي لهــا إرتبـــاط مباشـــر بالــذات اإلداريـــة وعيـــ  قــديم قـــد ســـبق 
فـــي وجـــوده وظهـــوره العديــــد مـــن أوجـــه اإللغــــاء األخـــرى، كعيـــ  مخالفــــة القـــانون وعيـــ  الشــــكل 

 . 1ات وعي  السب واإلجراء
وبالنظر إلى وجود العديد من التطبيقات القضائية لعي  اإلنحرال فـي إسـتعمال السـلطة 
والـــذي ييخـــذ عـــدة صـــور، نفضـــل تقســـيم هـــذا الفصـــل إلـــى مبح ـــين، نخصـــص )المبحـــ  األول( 
للحــدي  عــن مفهــوم عيــ  اإلنحــرال فــي إســتعمال الســلطة، ونتنــاول فــي )المبحــ  ال ــاني( دراســة 

 اإلنحرال في إستعمال السلطة . صور عي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 824، ص 2008، دار ال قافة للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط2، جموسوعة القضاء اإلداري علي خطار شطناوي، .1
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 الم  ا األول : مفهوم عان اإلن راس ف  إستعمال السلصة :
ـــة  حـــدى  –كمـــا أشـــرنا  –يعـــد عيـــ  اإلنحـــرال فـــي اســـتعمال الســـلطة مـــن العيـــو  الذاتي وا 

العيو  التي تصي  القرار اإلداري، ذلو ما ي كده العمل القضائي الجزائري الذي أرسـى العديـد مـن 
واألحكام لقبول الطعـون الموجهـة ضـد القـرارات اإلداريـة فـي الك يـر مـن المجـاذت، غيـر أنـه القواعد 

ولضــبط مفهــوم عيــ  اإلنحــرال فــي إســتعمال الســلطة كــان مــن المفيــد تنــاول دراســة المقصــود منــه 
فــي )المطلــ   وذلــو بتحديــد تعريــك عيــ  اإلنحــرال فــي إســتعمال الســلطة )المطلــ  األول( ونتنــاول

 ان خصائص عي  اإلنحرال في إستعمال السلطة .ال اني( بي
وباعتبار وجود عيو  أخرى يختلط مفهومها بمفهوم عي  اإلنحرال فـي إسـتعمال السـلطة، 

والعيـــو  األخـــرى  -موضـــوع الدراســـة –كـــان مـــن الضـــروري التطـــر  إلـــى التفرقـــة بـــين هـــذا العيـــ  
 )المطل  ال ال ( .

 
 ستعمال السلصة :المصلن األول : تعريف عان اإلن راس ف  إ

 بعيـ  يسـمى فتـارة مختلفـة، بعبـارات والقضـاء الفقـه ورد فـي بالسلطة عي  اإلنحرال إن  
 إسـاءة عيـ  وتـارة الغايـة، عيـ  وتـارة السـلطة، اسـتعمال فـي اإلنحـرال عي  وتارة السلطة، تجاوز

ـــو مـــا جعـــل مـــن الصـــعوبة بمكـــان تحديـــد تعريـــك دقيـــق لعيـــ  اإلنحـــرال  اســـتعمال             الســـلطة، ذل
 .في إستعمال السلطة

تيسيســا علــى مــا ســبق بيانــه، يمكــن تقســيم هــذا المطلــ  إلــى  ــص  فــروع، حيــ  نتنــاول فــي 
)الفــرع األول( التعريــك الفقهــي لعيــ  اإلنحــرال فــي إســتعمال الســلطة وفــي )الفــرع ال ــاني( التعريــك 

ل الــــ ( للتعريــــك القضــــائي لعيــــ  اإلنحــــرال فــــي إســــتعمال الســــلطة، فــــي حــــين نخصــــص )الفــــرع ا
 التشريعي لعي  اإلنحرال في إستعمال السلطة .
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 الفرع األول : التعريف الفقه  لعان االن راس  استعمال السلصة:
داري فــــي فرنســــا ومصــــر والعــــرا ، بصــــدد تعريــــك عيــــ  اذنحــــرال تباينــــت آراء الفقــــه اإل

ترتكــ  الجهــة  <<إلــى أنــه  "ouiHaur" هوريــوباســتعمال الســلطة، ففــي الفقــه الفرنســي، ذهــ  الفقيــه 
داريــة عيــ  اذنحــرال عنــدما تتخــذ قــرار يــدخل ضــمن اختصاصــها ومراعيــة فيــه الشــكل المقــرر اإل

قانونا  ولم تخالك حرفية النص القانوني، مدفوعة بغايات أخرى غير الغايات التي من أجلهـا منحـت 
، أمــا الفقيــه 1>>شــرافهامرفــق الخاضــع إللحة العامــة وغيــر الســلطاتها، أي لغــرإ آخــر غيــر المصــ

نـــوع مـــن عـــدم المشـــروعية ينحصـــر فـــي أن  <<فقـــد عـــرل عيـــ  اذنحـــرال بينـــه  "Bonnard" بونـــارد
، وبــذات المعنــى 2>>عمــص  قانونيــا  يكــون ســليما  فــي جميــع عناصــره عــدا  عنصــر الغــرإ المحــدد لــه

داري عيـ  مـن عيـو  القـرار اإل<<ريفـه بينـه إلـى تع "Auby et dragoذهـ  الفقيهـان أوبـي ودراكـو  
يقــع عنــدما تســتخدم الجهــة اإلداريــة ســلطاتها بيرادتهــا لتحقيــق هــدل آخــر غيــر الهــدل الــذي منحــت 

 .3>>هذه السلطات من أجل تحقيقه
دارة سـلطته رجـل اإل اسـتعمال <<أما في الفقه المصري، فقـد عرفـه د. سـليمان الطمـاوي بينـه

ــــــــق غــــــــرإ  ــــــــة لتحقي ــــــــهالتقديري ــــــــه ب ــــــــرل ل ــــــــر معت ــــــــه د. محمــــــــ4>>غي ــــــــة ، بينمــــــــا عرف                  د كامــــــــل ليل
بتغاء هـدل آخـر غيـر مشـروع إبالسلطة المخولة لها عن هدفها المقرر  اإلدارةانحرال جهة  <<بينه 

يوجــد عيــ  اإلنحــرال مــن  <<، أمــا د. رمــزي الشــاعر فقــد ذهــ  إلــى أنــه 5>>أو غيــر مطلــو  قانونــا  
إذا أســــاء الموظــــك إســــتعمال ســــلطاته فقصــــد بهــــا هــــدفا  آخــــرا  مجانبــــا  للمصــــلحة الناحيــــة القانونيــــة 

ال الســـلطة فـــي حـــين ذهـــ  د. محمـــد رفعـــت عبـــد الوهـــا  بـــين عيـــ  اإلنحـــرال باســـتعم ،6>>العامـــة
دارة من إصدار قرارها غايـة بعيـدة عـن المصـلحة العامـة أو إذا اسـتهدفت اذا استهدفت اإل <<يتحقق 

 .7>>عن الغاية التي حددها القانون لقرارها غاية عامة أخرى تختلك
 

 
.419 me edition, Paris, 1933, pé, 5Précis de Droit Administratif Mourice Houriou,. 1 

., Paris, 1988, p 112Précis de Droit AdministratifBonnard, . 2 

. p 723 ,, Paris, 1975Précis de Droit Administratif, Auby et drago. 3 
  .69ص ، 1978مصر، القاهرة، الجامعي، الفكر دار ، 3ط ،السلصة  التعسف نظرية الطماوي، محمد سليمان .4
، 1962كليــة الحقــو ، جامعــة عــين شــمة،  ،، رســالة دكتــوراهداري نظريــة التنفاــم الم اشــر فــ  القــانون اإل ،محمــد كامــل ليلــة. 5

 .1200ص
 .312، ص(1969)، 11، ة1، عداريةمجلة العلوم اإل، >>داري االن راس اإل<< ،رمزي طه الشاعر. 6
 .221، ص2003، الكتا  ال اني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، داري القضاء اإل ،محمد رفعت عبد الوها . 7

- 07 - 



 ةال السلطستعمالفصل األول                    اإلطار المفاهيمي والتأصيلي لعيب اإلنحراف في ا

 

مــر بتعريــك عيــ  اذنحــرال لــدى الفقــه العراقــي، فقــد عرفــه د. عبــد الــرحمن وقــد تعلــق األ 
، 1>> دارة ســلطته التقديريــة لتحقيــق غــرإ غيــر معتــرل لــه بــهجــل اإليســتعمل ر أن  <<نورجــان بينــه 

دارة الـــذي يصـــدر العيـــ  الـــذي يصـــي  مقاصـــد رجـــل اإل << بينمـــا عرفـــه د. عصـــام البرزنجـــي بينـــه
                     يتفــــق مــــع ذ هــــذه مخالفــــة للغــــرإ الــــذي حــــدده القــــانون أو الــــذي القــــرار، عنــــدما تكــــون مقاصــــده

فـي القـرار يجـ  أن  ي  لكي يقوم هذا الع <<، أما د. ماهر الجبوري فقد ذه  إلى أنه 2>>القانون 
دارة قد تعمد اسـتخدام إختصاصـه لتحقيـق أغـراإ أخـرى غيـر األغـراإ التـي حـددها يكون رجل اإل

القانون، أي أن الموظك قد قام بالعمل بيرادته وبقصد مخالفة الهدل الذي منح ألجله اإلختصاص 
 .3>> لتحقيقه

هـــذا وفـــي ذات الســـيا ، فقـــد عـــرل الفقـــه الجزائـــري عيـــ  اإلنحـــرال فـــي إســـتعمال الســـلطة 
 لغـرإ سـلطتها إداريـة هيئـة تسـتعمل عنـدما بالسـلطة يكون إنحـرال  << الدكتور أ مد م اوحس  
  4>> .السلطة منحت ألجله الذي لذلو مغاير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .148، ص1965، مطابع دار الشع ، بغداد،  اضره ومستقبله، اإلداري ف  العراقالقضاء . عبد الرحمن نورجان األيوبي، 1
 .492، ص1971، رسالة دكتوراه، كلية الحقو ، جامعة القاهرة، السلصة التقدارية ل دارةعصام عبد الوها  البرزنجي،  .2
 .141، ص1991بغداد، ، دار الحكمة للطباعة والنشر، القرار اإلداري . ماهر صالح عصوي الجبوري، 3
  .191ص ،2008 الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،7طالمنازعات اإلدارية،  . أحمد محيو،4
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 التـي الحـاذت فـي بالسـلطة اإلنحـرال عيـ  يتحقـق  <<فعرفـه عـدو القـادر عبد الـدكتور أما
 ويـرتبط القـانون، قررهـا التـي لتلـو مغـايرة غايـة لتحقيـق سـلطته اإلختصـاص صـاح  فيهـا يمـارة
 عـدة بـين فيهـا اإلدارة تكـون  التـي الحـاذت فـي أي التقديريـة لـددارة، بالسـلطة اإلنحـرال عيـ 

 . 1>>المقيد اإلختصاص حالة في بالسلطة اإلنحرال لعي  وجود ذ  م ومن خيارات،
 القـرارات شـرعية عـدم حـاذت مـن حالـة هـو << بينـه عوابـدي عمـار الـدكتور فـي حـين عرفـه

 والحكـم اإلداريـة، القـرارات شـرعية مـدى علـى الرقابـة ووسـائل أسـبا  مـن ووسـيلة وسـب  اإلداريـة
   .2>>المختص القاضي طرل من اإللغاء دعوى  في باإللغاء

 مبـرر مـن إنطصقـا العيـ  هـذا يعـرل  <<بينـه خلـوفي رشـيد الدكتور عرفه وفي نفة اإلتجاه
 أجلـه مـن الـذي غيـر هـدل لتحقيـق وامتيازاتهـا صـصحياتها السـلطة اإلداريـة اسـتعمال بحالـة وجـوده،
 عيـ  إلـى أشـار الـذي بوضـيال عمـار الـدكتور وأيضـا 3 >>،السـلطات واإلمتيـازات هـذه لهـا منحـت

 هيكليـا إطـار  العامـة وفـرت لـددارة حـين العموميـة السـلطة أن شـو ذ << بقولـه بالسـلطة اإلنحـرال
 ومنهـا ك يـرة بيعمـال القيـام بغـرإ فينمـا بشـريا، وخامسـا قانونيـا ورابعـا ماديـا و ال ـا وظيفيـا وآخـر

 اإلطـار هـذا عـن حـادت فيذا العام، الصالح تحقيق إلى يسعى محدد إطار ضمن اإلنفرادية األعمال
  .4>>والبطصن للطعن عملها عرضت

 
 
 
 
 
 
 
 
   .159ص ، 2012الجزائر، هومه، داراإلدارية،  المنازعات عدو، القادر . عبد1
  . 531ص ،2005، الجزائر، 4، ط2، جالنظرية العامة للمنازعات اإلدارية . عمار عوابدي،2
   .151ص ، 2011الجزائر، و،.م.د ،2ج اإلدارية، المنازعات قانون  خلوفي، . رشيد3
 للنشر جسور ، 1ط ،اإلدارية للمنازعة التصبيقية الجوانن ،ال اني القسم اإلدارية، المنازعات ف  المرجع بوضيال، عمار .4

  71.ص ،2013 الجزائر، والتوزيع،
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 اإلداري  القـرار يكـون   << قـائص بعلـي الصـغير محمـد الـدكتور دائمـا فـي ذات السـيا  عرفـه
 خـارج آخـر هـدل لتحقيـق هدفـه ذتجـاه نظـرا استعمالها، إساءة بالسلطة  أو اإلنحرال بعي  مشوبا
 القضاء من يتجلى كما النصوص، بموج  المخصص الهدل أو العامة، المصلحة مقتضيات عن

 اسـتخدام هـو بالسـلطة اإلنحـرال بعيـ  يقصـد  <<سـالمي بقولـه عمـور األسـتاذ وكـذا 1، >>المقـارن 
 المصـلحة عـن بعيـدة غايـة باسـتهدال سـواء مشـروعة غيـر غايـة تحقيـق أجـل مـن لسـلطتها اإلدارة
 هـذه لهـا منحـت أجلـه مـن والـذي القـانون، لهـا حـدده الـذي للهـدل مغـاير هـدل بابتغـاء أو العامـة

 2. >>السلطات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .302ص ، 2012الجزائر، عنابة، العلوم، دار ، -لغاءاإل  دعوى  - داري اإل القضاء بعلي، الصغير محمد. 1
 ، 2009/2008الجامعية السنة الجزائر، جامعة الحقو ، كلية جامعية، مطبوعة ،داريةاإل المنازعات ف  الوجاز سالمي، عمور. 2

 118. ص
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 الفرع الثان : التعريف القضائ  لعان االن راس  استعمال سلصة:
داري الفرنسي إلى تعريك محدد لعيـ  اإلنحـرال باسـتعمال السـلطة، حكام القضاء اإلألم تتطر  

ســلفا ، فــي حالــة مــا إذا وقــد يكــون ســب  ذلــو هــو عــدم تقييــد مجلــة الدولــة الفرنســي لنفســه بتعريــك محــدد 
داري ، أمـــا فـــي أحكـــام القضـــاء اإل1عرضـــت عليـــه وقـــائع ذحقـــة قـــد تقتضـــي الخـــروج عـــن ذلـــو التعريـــك

... أن سوء اسـتعمال السـلطة نـوع مـن سـوء اسـتعمال <<داري إلى المصري، فقد ذهبت محكمة القضاء اإل
ها بقصـــد الخـــروج علـــى الحـــق، والموظـــك يســـيء اســـتعمال ســـلطته كلمـــا اســـتعمل نصـــوص القـــانون ونفـــذ

القانون، وعليه تكون إساءة استعمال السلطة ضربا  من تعمـد مخالفـة القـانون مـع التظـاهر باحترامـه، فهـي 
ذ تخرج عن كونها مخالفة متعمدة ألهدال القانون، بـل للقـانون ذاتـه لتعـذر التفرقـة بـين نصـوص القـانون 

تعمال الســلطة هــو توجــه إرادة مصــدر القــرار إلــى ... ســوء اســ<<، كمــا ذهبــت أيضــا إلــى أن  >>وأهدافــه...
الخروج عن روح القانون وأهدافه، وتسخير السلطة التي وضعها القانون بين يديه من جان  مصدر القرار 

... إن إســاءة <<، كمــا ذهبــت المحكمــة اإلداريــة العليــا فــي مصــر إلــى  >>تتــوفر فيــه العناصــر المتقدمــة...
بهــا هــو مــن العيــو  القصــدية فــي الســلوو اذداري، قوامهــا أن يكــون لــدى اســتعمال الســلطة أو اذنحــرال 

دارة قصــد إســاءة اســتعمال الســلطة أو اإلنحــرال بهــا، فعيــ  إســاءة اســتعمال الســلطة الــذي يبــرر إلغــاء اإل
داري أو التعويإ عنه يج  أن يشو  الغاية منه ذاتها، بين تكـون جهـة اإلدارة قـد إبتعـدت عـن القرار اإل
 أو أن تكــون قــد أصـدرت القــرار بباعــ  ذ صــلحة العامــة التـي يجــ  أن يتضــمنها القـرار اإلداري،وجـه الم

 . 2  >>يمت لتلو المصلحة بصلة...
أمــا فــي أحكــام القضــاء اإلداري العراقــي، فقــد ذهبــت الهيئــة العامــة لمجلــة شــورى الدولــة إلــى أن 

ذ أنــه يجــ  أن يكــون الباعــ  عليــه إبتغــاء ... لــددارة ســلطة تقديريــة فــي إصــدار قرارهــا بهــذا الشــين إ<<
ذ شابه عي  إساءة استعمال السلطة، وهـذا العيـ  مـن عيـو  القـرار اإل داري ووجهـا  مـن مصلحة عامة وا 

داري ذ بشـكله الظـاهري وهـو يعنـي أوجه اإللغاء، وعيـ  إسـاءة اسـتعمال السـلطة بتعلـق بجـوهر القـرار اإل
يـة التـي يبتغيهـا المشـرع بنصوصـه ومـا تفرضـه مـن أحكـام ليسـت غايـة مخالفة اإلدارة لـروح التشـريع، والغا

نمــا هــي ســبيل إلــى تحقيــق الصــالح العــام، وبالتــالي يكــون قــرار المــدعى عليــه... مبينــا  علــى  فــي ذاتهــا وا 
  . >>3التعسك في استعمال السلطة ومنافي لروح التشريع...

  
1.Mourice Hauriou, Précis de Droit Administratif, 5éme edition, Paris, 1933,p 419  .    

  .1960/01/12 بتاريخ المصرية داري اإل القضاء محكمة حكم. 2
  ،التقني مجلة، >>العراق  التشريع ف   داساأل تخصيص قاعدة عن داري اإل القرار ان راس<< الحسيني، عبد أحمد قادر. 3

  .125ص العرا ، بغداد، ،) 2010)، 6ع ، 23المجلد
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تيسيســـا علـــى مـــا ســـبق بيانـــه فينـــه إذا كنـــا قـــد عرضـــنا لتعريـــك عيـــ  اإلنحـــرال باســـتعمال 
أن  الســلطة مــن النــاحيتين الفقهيــة والقضــائية، فــين مــا يمكــن أن نتوصــل إليــه بــين ذلــو العيــ  يمكــن

يعــرل كونــه إخــصل الجهــة اإلداريــة المختصــة بالســلطة الممنوحــة لهــا قانونــا ، لغــرإ تحقيــق غايــة 
ـــو الســـلطة لغـــرإ أخـــرى غ ـــا  والتـــي منحـــت تل ـــة المحـــددة قانون ـــر الغاي ـــر المصـــلحة العامـــة أو غي ي
 تحقيقها.

يصحــأ أنه هنــاو تقــار  كبيــر بــين مختلــك التعريفــات المقدمــة، وهــذا األمــر ســاعد علــى مــا 
 وجود قضاء مقارن يطبق عي  اإلنحرال في استعمال السلطة على نفة النه  تقريبا .

  السلصة : اإلن راس لعان التشريع  ريفالتع  :الفرع الثالا
 للفقـه، التعريفـات تحديـد يترو غالبا ما فينه موضوعها كان أيا للقوانين سنه عند إن المشرع

وهـو مـا  بالسـلطة اإلنحـرال عـن النهـي الجزائـري نجـده قـد نـص علـى الدسـتوري  الم سـة غيـر أن
 القـانون  يعاقـ << علـى نصـت حيـ  ،2016التعديل الدسـتوري لسـنة  من 24 المادة نص في ي كده
 يضـمنه اإلدارة تحيـز عـدم<< علـى  منه 25 المادة نصت كما ،>>السلطة استعمال في التعسك على

 . 1>>القانون 
بعـدم  كانـت مهمـا اإلدارة جهـة ألـزم الجزائـري  المشـرع أن هـذين النصـين مـن نسـتنت 

 نشـاطها وراء مـن العـام الهـدل عـن اإلدارة ابتعـاد فـي هنـا ويتم ـل اإلنحـرال بسـلطتها، اإلنحـرال
  المدنيـة أو الجزائيـة للمسـ ولية الفاعـل يعـرإ مـا وهـذا العامـة، المصـلحة تحقيـق وهـو أذ وأعمالهـا

 .التشريعية النصوص حس  وذلو التيديبية أو
 الحقـو   حمايـة أمـر القضـائية للسـلطة 1572المـادة  فـي كفـل قـد الجزائري  الدستور كان إذا
 اتضـح فـيذا اإلنفراديـة، اإلداريـة األعمـال مراقبـة شـو ذ تفـرإ ال قيلـة المهمـة هـذه فـين والحريـات،
 دولـة مظـاهر مـن مظهـر وهـذا اإلداري  القـرار بيلغـاء القضـاء تعـين علـى العـام اإلطـار عـن انحرافهـا
 .3القانون 

 
 الم رخـة ،14ع ،ج ر ج ج ، 1996 الجزائري  الدستور تعدال المتضمن ، 2016مـارة 06 في الم رخ 01-16 رقم القانون  .1

 .2016 مارة 07 في
  .المرجع ، نفة 01-16 رقم القانون  من 157 المادة أنظر. 2
   .168ص ، 2007الجزائر، والتوزيع، للنشر جسور ،فقهية قضائية تشريعية دراسة ،اإلداري  القرار بوضيال، عمار .3
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 العموميـة للوظيفـة العـام األساسـي القـانون  المتضـمن 06-03 األمـر مـن 51 المـادة وفـي
 عـن خارجـة ألغـراإ أو شخصـية حـال، ألغـراإ بييـة الوظيفـة اسـتغصل إسـاءة منـع إلـى أشـارت

 1.اإلدارة  ووسائل والتجهيزات المحصت باستخدام وذلو المصلحة العامة،

 ف  إستعمال السلصة: خصائص عان اإلن راس المصلن الثان  : ت داد
يتميـــز عيـــ  اذنحـــرال فـــي اســـتعمال الســـلطة، بالعديـــد مـــن الخصـــائص التـــي تميـــزه عـــن 
العيــو  األخــرى التــي تصــي  مشــروعية القــرار اإلداري، فهــو يــرتبط إبتــداء بعيــ  الغايــة فــي القــرار 
اإلداري، وأنه عي  عمدي أو قصدي، كما أنه يقترن بالسلطة التقديريـة لـددارة، إضـافة إلـى الصـفة 

ة لهذا العي  وعدم تعلقه بالنظام العام، وإلعتبارات منهجيـة يمكـن تقسـيم هـذا المطلـ  إلـى اإلحتياطي
فرعين، حي  نتناول في )الفرع األول( الخصائص المعنوية، أما )الفرع ال اني( فسنخصصـه لدراسـة 

 الخصائص الموضوعية . 

 الفرع األول : الخصائص المعنوية لعان اإلن راس ف  إستعمال السلصة :
يتحدد عي  اإلنحرال في إستعمال السلطة بـالنظر إلـى الغايـة التـي ترمـي إليهـا اإلدارة مـن 
إصـدار القــرار ولــية غايــة أطـرال أخــرى، ولكــون عيــ  اإلنحــرال فـي اســتعمال الســلطة عيبــا نفســيا 

 داخليا، فينه عادة ما يظهر سليما من الناحية الخارجية .
 تيسيسا على ذلو، فينه سول نوجز الخصائص المعنوية وفق الشكل ا تي :  

 :ارت اط عان االن راس بركن الغاية ف  القرار اإلداري  -أوال
 اإلداريـة، القـرارات فـي الهـدل ركـن يصـي  الـذي العيـ  هـو بالسـلطة اإلنحـرال عيـ 

 النتيجـة اإلداري  القـرار فـي الهـدل أو الغايـة بـركن ويقصد للطعن، قابلة القرارات هذه تكون  وبالتالي
 2.إصداره وراء من تحقيقها إلى العامة اإلدارة تسعى التي النهائية

 والغايـة تحقيقـه، إلـى القرار هذا يسعى الذي الهدل اإلداري  القرار من بالغاية أيضا ويقصد
 سـير اسـتمرار ضـمان هـو موظـك تعيـين قـرار مـن فالهـدل اإلدارة، رجـل لـدى داخلـي نفسـي عنصر
      .3بانتظام العمومية المرافق

 للوظيفـة العـام األساسـ  القـانون  المتضـمن ، 2006  يوليــو  15 المـ رخ فـي 03-06 رقـم األمــــــــــــر مـن 51 المـادة أنظـر .1
  .46ع ج ر ج ج،  ،العمومية

  .40ص سابق،ال مرجعال ،السلصة استعمال ف  التعسف نظرية الطماوي، محمد . سليمان2
  .168ص ، 2008الدنمارو، في العربية األكاديمية منشورات اإلداري، القانون  ليلو، راضي مازن  .3
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 هـذا يقـوم أن يمكـن فـص إنشـائه، وسـب  العمـومي المرفـق وجـود علـة هـي العامـة فالمصـلحة
 األساسـي والغـرإ الهـدل إذا فهـي تيمينها لألفراد، ينبغي عامة مصلحة هناو كانت إذا إذ األخير
 القـرار فـي الشخصـي الجانـ  تم ـل بـذلو والغايـة،  1العـام المرفـق وأنشـىء وجـد أجلـه مـن والـذي
 يعتبـر مـا وبـين شـرعية، تقديريـة سـلطة يعتبـر مـا بـين الفاصـل الحـد هـي الغايـة تعتبـر كمـا ،اإلداري 
 لوجـود والـدقيق الحقيقـي المقيـاة فهـي السـلطة، اسـتعمال فـي تعسـفا أي شـرعية، غيـر مطلقـة سـلطة
  .اإلداري  القرار في العي  هذا

 غيـر هـدفا يستهدل كان إذا بالسلطة، اإلنحرال بعي  مشوبا اإلداري  القرار يعتبر وبالتالي
 .إصداره حيةصص لددارة خولت أجله من الذي ذلو

 الغـرإ بونـار ويحـدد نفسـاني، أمـر بينـه الهـدل ركـن داجـ  الفقيـه يـرى إلـى جانـ  ذلـو 
 طريـق عـن تحقيقهـا إلـى اإلدارة رجـل يسـعى التـي ، Résultat Final Le النهائيـة النتيجـة << بينـه
 اإلداريـة القـرارات وأن 2،ديجـي مـن وضـوحا أك ـر أم لتـه في وهو ،>>عمله عن المتولد المباشر األ ر

 السـلطة أعمـال جميـع تحكـم عامـة قاعـدة وهـي العـام، الصـالح تحقيـق تسـتهدل أن يجـ  المتخـذة،
 العموميـة اإلدارة يمـنح لـم القـانون  أن بحيـ  أعمالهـا، كـل فـي العموميـة اإلدارة بهـا وتلتـزم اإلداريـة
 وسـائل باعتبارهـا إذ بهـا، تتمتـع التـي  )العموميـة السـلطة امتيـازات أي(  واإلمتيـازات السـلطات
 .العام الصالح تحقيق وهي إليها تسعى التي األساسية الغاية تحقيق على تساعدها

 غيـر يعتبـر فينـه شخصـية مصـلحة لتحقيـق العموميـة اإلدارة بـه تقـوم عمل أي فين وبالتالي
 السـلطة اسـتعمال إسـاءة بعيـ  ومشوبا قانوني، غير اإلداري  القرار يكون  الحاذت هذه ففي قانوني،
 3.اإلداري  القاضي طرل من لدلغاء قابل يكون  وبالتالي المحددة الغاية خالك ألنه

 

 

 

 

-2011  الجزائـر، جامعـة حقـو ،، دكتـوراه أطروحـة ،المردوديـة و ـدس العامـة المصـل ة ضـمان بـان العـام المرفق ضريفي، نادية. 1
 17. ص ،2012

  .238-237ص .ص ، 2009الجزائر، ج،.م.د - مقارنة دراسة - اإلداري  القانون  شرح فريجة، حسين.  2
 . 191 – 190 .ص، ص 2011الجزائر، سطيك، والتوزيع، للنشر المجدد دار ،1ط اإلداري، القانون  ف  األساس  لباد، . ناصر 3
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                     بقولـه اإلداريـة القـرارات فـي الهـدل ركـن عوابـدي عمـار الـدكتور إلـى جانـ  ذلـو يعـرل
 جميعـا اإلداريـة القـرارات وأهدال الصادر، اإلداري  للقرار المباشر وغير والنهائي البعيد األ ر هو<< 

 والوظيفـة اإلداري  والقـانون  اإلداريـة العلـوم مفهـوم فـي العامـة المصـلحة تحقيـق تسـتهدل أن يجـ 
 بانتظـام اإلداريـة العموميـة والمرافـق والم سسـات المنظمـات ضـمان أهـدال وهـي للدولـة، اإلداريـة
 أعمـال أو سـلطات بواسـطة اإلداري  مفهومه في العام النظام على المحافظة وأهدال ورشادة وبكفاية
 1.>>اإلداري  الضبط

 ارت اط عان اإلن راس  السلصة التقدارية لإلدارة: -ثانيا
 التقديريــة بالسـلطة ويقصـد ،يـتصزم عيــ  اإلنحــرال بالســلطة مــع الســلطة التقديريــة لــددارة

 وهـذا ذلـو، عـن اإلمتنـاع أو والقـرارات األعمـال بعـإ اتخـاذ واختيـار التصرل، حرية اإلدارة إعطاء
 مناسـبا تـراه الـذي القـرار اتخـاذ حريـة بهـا، فلهـا المنوطـة والصـصحيات مهامهـا بممارسـة تقـوم عنـدما
 . 2الصزمة إلصداره القانونية الشروط توافر مراعاة مع عليها المعروضة للحالة

 هــذا ويجــ  علــى اإلدارة عنــد ممارســتها لدختصاصــات التــي منحهــا إيــاه المشــرع أن تســلو
 :إحدى الطريقتين

 :  المقادة السلصة ف  -01
 أن عليهـا يجـ  الـذي المبتغـى اإللـزام سـبيل وعلـى آمـرة بطريقـة اإلدارة علـى المشرع يفرإ

 الفقيـه قـارن  ولهـذا، سـلفا المحـدد للهـدل الوصـول قصـد والسـبل الطـر   لهـا ويحـدد لتحقيقـه تسـعى
 تطبيـق مجـرد على يقتصر فكصهما القاضي، وعمل المقيدة السلطة حالة في اإلدارة عمل بين فالين
القـانون، وبالتـالي تلتـزم اإلدارة بحـل وحيـد إذا خالفتـه  يستلزمها التي الشروط من التحقق عند القانون 

 .3عد عملها غير مشروع
 
 
 
 

  .532ص ،المرجع السابق اإلدارية، للمنازعات العامة النظرية عوابدي، . عمار1
 2008-الجزائر، الجزائر، جامعة الحقو ، كلية ماجستير، مذكرة ،المشروعية مبدأ  ماية ف  اإلدارية الدعوى  دور لجلط، فواز. 2

 113. ص ،2007
 .99ص ،2003السعودية، الرياإ، للعلوم، العربية نايك أكاديمية ،1ط ،-القضاء رقا ة - لإلدارة التقدارية السلصة حمد، عمر حمد. 3
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 : التقدارية السلصة ف  -02
 التعقيـ  دون  للظـرول وفقـا تسـتعمله التصـرل فـي الحريـة مـن قـدرا لـددارة المشـرع يتـرو 

 القـانون  لهـا يتـرو حينمـا تقديريـة اإلدارة سـلطة تكـون  << بـالقول   "بونـار  "عليها، ذلو ما دفع الفقيـه
 ووقـت تمتنـع، أو تتـدخل أن فـي األفـراد الحريـة مع عصقاتها بصدد اإلختصاصات هذه يمنحها الذي
 التقـدير حريـة فـي إذا تنحصـر التقديريـة فالسـلطة تتخـذه، الـذي القـرار وفحـوى  وكيفيتـه، التـدخل هـذا
 .1>>تركه يصح وما عمله، يصح ما لتحديد القانون لددارة يتركها التي

 سـلفا عليـه منصوصـا أو محـددا مسـلكها يكـون  ذ عنـدما لـددارة ت بت التقديرية السلطة إذن
 .القانون  بقواعد سلفا تحدد قد مسلكها يكون  عندما مقيدا يكون  اإلدارة اختصاص أن كما بالقانون،

 أي الواسـع، بمعنـاه القـانون  هـو التقديريـة بسـلطة اإلدارة تمتـع فـي المرجـع فـين وبالتـالي
 التـي العامـة القانونيـة المبـاد  ذلـو فـي بمـا اإلدارة، نشـاط تحكـم التـي القانونيـة القواعـد مجمـوع
فـي حـق  وأن جوهر السلطة التقديرية ينحصر ،2ذختصاصها اإلدارة ممارسة عند القضاء يستنبطها

 اإلدارة في اإلختيار بين عدة حلول كلها مشروعة .
هـــذا ومـــن أم لـــة اإلختصـــاص التقـــديري أي الســـلطة التقديريـــة لـــددارة، نجـــد مجـــال الضـــبط 

إسـتعمالها، إذ أنـه اإلداري وعلى الرغم من خطورة السلطة التقديرية، ذ سيما إذا مـا أسـاءت اإلدارة 
    ذ يمكــن بـــيي حــال مـــن األحـــوال تقييــد نشـــاط اإلدارة فـــي جميــع نشـــاطاتها، لـــذلو يجمــع الفقـــه علـــى

 أن السلطة التقديرية لددارة ذ غنى عنها ل ص  أسبا  هي :   

 .النشاط اإلداري  مقتضيات -
 .المشرع دور قصور -
 3.القضائية الرقابة ضمان -

 
 
 زهر،األ جامعة حقو ، ماجستير مذكرة ،داري اإل القرار عل  وأثره السلصة استعمال ف  ن راساإل  ،الفليت محمد خالد حسن. 1

 . 43ص ،2014 فلسطين،
 ،والقانون  السياسة دفاتر مجلة ،>>لإلدارة المقادة والسلصة التقدارية السلصة بان واإلخت س التشا ه  دود<< نابي، القادر عبد .2

  .354ص ،( 2015جوان) ،13ع الجزائر، ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة
 بلقايد، بكر أبو جامعة العام، القانون  في ماجستير مذكرة ،اإلدارية القرارات إصدار ف  التقدارية السلصة مخاشك، مصطفى .3

 14. ص ،2007-2008الجزائر، تلمسان،
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 الصفة العمدية لعان االن راس  السلصة : -ثالثا

لعيــــ  اإلنحــــرال بالســــلطة أن تتجــــه فيــــه إرادة ونيــــة رجــــل اإلدارة  ةالعمديــــيقصــــد بالصــــفة 
 يتطلبــه مــا خــصل للخــروج عــن المصــلحة العامــة أو مخالفتــه لقاعــدة تخصــيص األهــدال علــى

 الـذي الهـدل عـن ينحـرل أنه دراية على كان قراره يصدر وهو اإلدارة رجل أن هذا ومعنى القانون،
 يعلـم أن بالسـلطة، عيـ  اإلنحـرال لقيـام يشـترط فينـه ضـا، وبهـذاأي قصـد عـن وكـان القـانون، رسـمه

                وأنـه المشـرع، حـدده الـذي للهـدل مخالفـا أو العامـة، المصـلحة عـن قـراره بحيـاد العمـومي الموظـك
 لقيـام بمفـرده يكفـي ذ العـام أو المجـرد والعلم الغاية، هذه لتحقيق قانونا المقررة اإلجراءات يطبق ذ 

 .المخالفة تلو ارتكا  إلى القرار مصدر نية تتجه أن يج  بل العي ، هذا
              بالنسـبة القصـد ركـن تـوافر يلـزم التـي العمديـة الجـرائم قبيـل مـن يعـد العيـ  هـذا إن

 حـدده الـذي الهـدل عـن ينحـرل أنـه يعلـم كـان قـراره يصـدر وهـو الموظـك أن يعنـي وهـذا لهـا، 
 القصـد هـذا إنتفـى إذا بـه معيبا القرار يكون  فص قصدي، عي  العي  هذا فين آخر وبمعنى القانون،
 1.القرار مصدر لدى

 اإلداريـة المحكمة عنه عبرت ما العي  لهذا القصدية السمة حول القضائية التطبيقات ومن
 القصـدية العيـو  مـن السلطة استعمال إساءة عي  إن  "بقولها لها حدي ة أحكام في المصرية العليا
،  "بهـا  اإلنحـرال أو السـلطة إسـتعمال إساءة قصد اإلدارة لدى يكون  أن قوامها اإلداري  السلوو في

 القصـد أن الـبعإ يـرى  حيـ  فقهـي، خـصل محـل كـان هذا العليا اإلدارية غير أن إجتهاد المحكمة
 بينـه ويعلـم النيـة، سـيء القـرار مصـدر أن ومعنـاه هامـا، عنصـرا يعتبـر اإلدارة رجـل لـدى العمـدي
 عـن يترتـ  وأنـه األهـدال، تخصـيص قاعـدة أو العامـة المصـلحة عـن بعيـد هدل تحقيق إلى يسعى
 .العي  هذا قيام عدم اإلدارة رجل لدى العمد نية تخلك

ن غايـــة أ نحـــرال قصـــديا، علـــىن يكـــون عيـــ  اإلأنـــه ذ يشـــترط أيـــرى فريـــق مـــن الفقهـــاء و 
نهـا تعنـي المصـلحة يضـا ألأمـرا ذاتيـا بحتـا، بـل هـي تحمـل مفهومـا موضـوعيا أداري ليست القرار اإل
 2.والتي تترجم في الواقع بيعمال موضوعيةالعامة 

 

 

  .595ص ، 2003مصر، اإلسكندرية، المعارل، منشية، ي اإلدار  القضاء شيحا، العزيز عبد . إبراهيم1
  .312-311ص  .ص ، 2006ردن،األ والتوزيع، للنشر ال قافة دار اإلداري، القضاء كنعان، . نوال2
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  الفرع الثان  : الخصائص الموضوعية لعان اإلن راس ف  استعمال السلصة :
السياســــة القضــــائية التــــي تســــعى للوصــــول إلــــى تحقيــــق العدالــــة بوســــائل أك ــــر  ذعتبــــارات

موضــوعية، وجــدت خاصــيتين لعيــ  اإلنحــرال فــي اســتعمال الســلطة مــن حيــ  الموضــوع، نتنــاول 
  إيجازهما في ا تي :   

 الصفة اال تياصية لعان اإلن راس ف  استعمال السلصة. -أوال
 عيبـا بالسـلطة اإلنحـرال عيـ  جعـل إلـى وفرنسـا مصـر فـي اإلداري  الفقـه لقـد خلـص

 فقـد إللغائه، أساسه ويصلح اإلداري  القرار يشو  آخر عي  يوجد لم إذا إليه اللجوء يمكن إحتياطيا
 واإلجـراءات الشـكل حيـ  مـن جميعهـا، السـليم القـرار مظـاهر العيـ  بهـذا المشـو  القرار في تتجمع

 .والسب  والمحل واإلختصاص
            اإلداري  القضـاء مهمـة وصـعوبة العيـ ، هـذا طبيعـة إلـى السـمة هـذه الفقـه وأرجـع

 سـليم العمـل أن ذلـو اإلداري، القـرار إللغـاء الم ديـة األخـرى  العيـو  مـن غيـره مـع مقارنـة إ باته في
 تحقيـق إلـى يهـدل لـم أو العامـة، المصـلحة تحقيـق إلـى يهـدل لـم اإلدارة رجـل أن إذ ظـاهره، فـي

 من جهة . ، هذا1.قانونا المحدد الغرإ
 بالسـلطة اإلنحـرال عيـ  على اإلحتياطية الصفة إضفاء في السب  يرجع أخرى  جهة ومن

 هيبتها ومركزهـا من ينال تعسفت بينها عليها فالحكم لددارة، بالنسبة به اإلداري  القضاء خطورة إلى
، 2.مضـطرا إذ العيـ  هـذا إلـى يلجـي ذ اإلداري  القضـاء فـين ولهـذا فيها،  قتهم ويزعزع األفراد، لدى
 لتيسـر القضـائية السياسـة أمـر إقتضـته بينـه أيضـا العيـ  لهـذا اإلحتياطيـة الصـفة الفقـه بعـإ وعلل

 .اإل بات في وأسهل موضوعية أك ر بوسائل العدالة تحقيق إلى الوصول
 عدم تعلق عان االن راس  استعمال السلصة  النظام العام. -ثانيا

 مـن يعتبـر الـذي الوحيـد العيـ  هـو اإلختصاص عدم عي  بين القول إلى الفقه غال  تجهإ
، ذ سـيما عيـ  اإلنحـرال فـي اسـتعمال 3.اإلداري  القـرار عيـو  بقيـة خـصل علـى العـام، النظـام

 السلطة .
 

  .274ص ، 2002مصر، الجامعي، الفكر دار اإلداري، القرار بإلغاء الصعن أوجه خليفة، المنعم عبد العزيز . عبد1
  .336ص ،المرجع السابق السلصة، استعمال ف  التعسف نظرية الطماوي، محمد . سليمان2
  .304ص ،المرجع نفة خليفة، المنعم عبد العزيز . عبد3
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      خاصـة سياسـية، طبيعـة ذات بـل بحتـة، قانونيـة طبيعـة ذات ليسـت العـام النظـام وفكـرة
    بينهـا وصـفت حتـى ومتطـورة، مرنـة فكـرة جعلهـا ممـا اإلداري، والنشـاط العـام القـانون  ميـدان فـي
 وضـبط تحديـدها، فـي صـعوبة ي يـر ممـا مطـاط، كـصم مجـرد عنهـا والحـدي  فارغ، غصل عن عبارة

 .والمكان الزمان بتغير يتغير نسبي مفهومها وأن خاصة العام، مفهومها
          أساسـه ووجـدوا فقـط، معنـاه قربـوا نمـاا  و  العـام، النظـام تعريـك حـول الفقـه لـم يختلـكو 

 . قتصاديةإ أو جتماعيةإ أو سياسية، المصلحة هذه كانت مهما العامة المصلحة فكرة هو
        يقـوم التـي األساسـية المصـالح مجموعـة أنهـا علـى العـام، النظـام فكـرة تعريـك تـم وبالتـالي

 1.عامة مصلحة تحقيق بها يقصد التي تلو هي وقواعده المجتمع، كيان عليها
           الحـال هـو كمـا نفسـه، تلقـاء مـن العيـ  لهـذا يتعـرإ ذ اإلداري  القاضـي أن هـذا ومعنـى

 2.الدعوى  في المصلحة صاح  من إ ارته حالة في إذ األخرى، العيو  بعإ في
 بعيـ  للتصـريح وضـعية أحسـن فـي يتواجـد الجزائـري  اإلداري  القاضـي فـين ذلـو رغـم
 عكـة معـه، والتحقيـق اإلدارة رجـل اسـتدعاء سـلطة يملـو كونـه نفسـه، تلقـاء مـن بالسـلطة اإلنحـرال
 نفسـه وهـذا راجـع تلقـاء مـن بالسـلطة اإلنحـرال عيـ  النظر في  من يتمكن ذ الذي الفرنسي، نظيره
 كتابيـة كلهـا أمامـه اإلجـراءات كـون  بسـب  مقيـدة الشـين هـذا فـي سـلطاته كـون  إلـى الـبعإ حسـ 
             مناقشـته أو اإلدارة لرجـل اإلسـتدعاء فرصـة الدولـة مجلـة أمـام فليسـت وبالتـالي شـفوية، وليسـت

 إ ـارة حـاول إذا إليهـا اإلحتيـاج إلـى سيضـطر التـي الوسـائل مـن ذلـو غيـر أو معـه،  التحقيـق أو 
 3.نفسه تلقاء من بالسلطة اإلنحرال عي 
 
 
 
 
 
 بلقايـد، بكـر أبـو جامعـة العـام، القـانون  فـي ماجسـتير مـذكرة ،اإلداريـة القضـائية اإلجـراءات فـ  العـام النظام فكرة العربي، . وردية1

  .3-2ص .ص ، 2010-2009الجزائر، تلمسان،
  .314ص السابق، المرجع ،اإلداري  القضاء كنعان، . نوال2
      مـذكرة ماجسـتير فـي القـانون، جامعـة مولـود معمـري،  ،اإلداريـة القـرارات فـ  السـلصة اسـتعمال فـ  ن ـراساإل داود، . سـمير3

  .25-24ص  .ص ،2012تيزي وزو، الجزائر 
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 الفصل األول                    اإلطار المفاهيمي والتأصيلي لعيب اإلنحراف في استعمال السلطة

 

 رى :ــــــإستعمال السلصة عن ما يشابهه من العاون األخالمصلن الثالا : تمااز عان اإلن راس ف  

 وتجعلـه  اإلداري  القـرار تصـي  التـي العيـو  مختلـك اإللغـاء أسـبا  أو اإللغـاء بيوجه يقصد
 . 1بيلغائه الحكم إلى بالتالي  وت دي مشروع غير

 تــرتبط وبــالرجوع إلــى الــرأي الفقهــي نجــده قــد حــدد أوجــه الطعــن باإللغــاء فــي خمســة عيــو 
 شـكلي بمظهـر تتسـم عـام بوجـه اإلداري  القـرار مشـروعية كانـت اإلداري، ولمـا القـرار أركـان بمشـروعية

موضـوعية، بنـاء  وأخـرى  شـكلية عيـو  إلـى تقسـيمها يمكن اإلداري  القرار عيو  فين موضوعي، وآخر
الشـكلية للقـرار على ذلو سول نتناول ضمن هذا المطل  دراسة التفرقـة بـين عيـ  اإلنحـرال والعيـو  

 –موضــوع الدراســة  –العيــ  اإلداري )الفــرع األول( فــي حــين نتنــاول البحــ  عــن أهــم الفــرو  بــين هــذا
 والعيو  الموضوعية للقرار اإلداري )الفرع ال اني( :

  اإلداري : للقرار الشكلية والعاون اإلن راس عان بان الفرع األول: التمااز
إن لكل قرار إداري شكص خارجيـا، ينبغـي أن يتسـم بـه قبـل إصـداره، فهـو بم ابـة قالـ  يكتسـي 
بـه القــرار، هــذه الرمزيــة مــا هـي إذ وســيلة لوصــك الشــكليات التــي يتعـين إحترامهــا أ نــاء إصــدار القــرار 

 اإلداري . 
 : وعان مخالفة الشكل واإلجراءات  السلصة اإلن راس عان التفرقة بانأوال : 

 ؛يقصد بالمظهر الخارجي الذي يتخذه القرار اإلداري 
مجموع اإلجراءات والمراحل السابقة علـى عمليـة إتخـاذ القـرارات اإلداريـة، وتـدخل فـي تكوينهـا 

 .  2وتشكيل محتواها
 الشـكل مخالفـة وعيـ  بالسـلطة اإلنحـرال عيـ  بـين تشـابه وأوجـه أوجـه إخـتصل هنـاو نإذ
 يتصـدى أن للقاضـي يجـوز فـص العـام، بالنظـام منهمـا كـل تعلـق عـدم فـي يشـتركان حيـ  واإلجـراءات،

نما نفسه، تلقاء من منهما ألي  .العي  القاضي يفحص كشرط ألن الطاعن به يتمسو أن يج  وا 
            يمكـن ذ التـي اإلسـت نائية الظـرول فـي فتتم ـل بينهمـا اإلخـتصل ألوجـه بالنسـبة أمـا

 تغطيـه الـذي الشـكل مخالفـة لعيـ  بالنسـبة مختلـك الوضـع فـين بالسـلطة، اإلنحـرال عيـ  تغطـي أن 
 الظـرول، هـذه ضـغط تحـت الشـكليات بعـإ إغفـال إلـى اإلدارة تضـطر فقـد اإلسـت نائية، الظـرول
 .العادية الظرول أوجدتها التي المتسعة الشرعية فكرة على بناء صحيحة القرارات وتعتبر

 
  .  330ص ،المرجع السابق اإللغاء، دعوى  -اإلداري  القضاء بعلي، الصغير محمد .1
   .512ص سابق،ال مرجعال اإلدارية، للمنازعات العامة النظرية عوابدي، عمار .2
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 لعيـ  الرقابـة كانـت فـيذا منهمـا، كـل علـى القضـائية الرقابـة حيـ  مـن يختلفـان كمـا
 رقابـة فـين القـرار، لمصـدر الداخلية النفسية بالبواع  األمر يتعلق حي  شخصية رقابة اإلنحرال
 الشـكلية، تطلـ  العناصـر علـى تنصـ  لكونهـا موضـوعية رقابـة الشـكل مخالفـة لعيـ  القضـاء
 .صحيحا يكون  حي  القرار اإلداري  في توافرها المشرع

 بالسـلطة اإلنحـرال عيـ  عـن الكشـك كـان فـيذا عيـ ، كـل إ بـات على ذلو إنعكة وقد
 .مراقبة وأيسرها وضوحا العيو  تلو أك ر بينه يتميز الشكل مخالفة عي  فين بالصعوبة، يتسم

 .1ذاتيته وله الشكل عي  عن مستقل بالسلطة اإلنحرال عي  إذن
 :اإلختصاص عدم  السلصة وعان اإلن راس عان التفرقة بان ثانيا:

 القانونيـة القـدرة أو القانونيـة الصـفة بينـه اإلداريـة القـرارات فـي اإلختصـاص يعـرل ركـن
 ويتخـذ ليتصـرل معـين لشـخص الدولـة فـي لدختصـاص المنظمـة القانونيـة القواعـد تمنحهـا التـي

 شـبه وقـد ، 2قانونـا بـه يعتـد نحـو علـى الدولـة فـي اإلداريـة الوظيفـة ولحسـا  باسـم إداريـة قـرارات
 ألن الخـاص، القـانون  فـي األهليـة بقواعـد العـام القـانون  فـي اإلختصـاص قواعـد الفقهـاء بعـإ
 .3القانوني التصرل مباشرة على القدرة على األساة في يقوم كصهما

 القـرار تجعـل أن يمكـن التـي الجديـة العيـو  وأك ـر أقـدم اإلختصـاص عـدم يعتبـر عيـ 
 فـي النـاظرة القضـائية الجهـة طـرل مـن إ ارتـه ويمكـن العـام، النظـام مـن وهـو معيبـا، اإلداري 
 .4لدلغاء أخرى  لوسائل م يرا الدعوى  رافع كان ولو حتى الدعوى،

 مبدأ ذحترام يتعين لهذا اإلختصاص، توزيع قواعد مخالفة تتم حينما العي  هذا ويتحقق
 مـن بـه أنـيط مـا علـى اإلداريـة السـلطة أعضـاء مـن عضـو أي نشـاط يقتصـر أن المشـروعية

 عـدم بعيـ  الصـادر القـرار يوصـم اإلختصـاص، قواعـد مجـاوزة فـين وعليـه اختصاصـات
 .5اإلختصاص

 
دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر،  اإلداري، القرار إللغاء كسبن  السلصة ن راساإل خليفة، المنعم عبد العزيز عبد .1
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  .220ص ، 2003الجزائر، هومه، داراإلداري،  والقانون  العامة دارةاإل علم بان اإلدارية القرارات نظرية عوابدي، عمار. 2
  .168ص ،المرجع السابقداري، اإل القانون  ليلو، راضي مازن . 3
محمد خيضر، بسكرة، مذكرة ماجستير في الحقو ، جامعة  ،داري اإل القرار لغاءإل  كوجه  السلصة ن راساإل  صليلع، سعد. 4

 23-24. ص  .ص  ،2005- 2004الجزائر، 
 تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة العام، القانون  في ماجستير مذكرة، داري اإل القرار ف  اإلختصاص ركن كنتاوي، هللا عبد. 5

 . 15ص ،2011الجزائر،
- 21 - 



 لطةعمال الساست الفصل األول                    اإلطار المفاهيمي والتأصيلي لعيب اإلنحراف في

 

  :التالية الهامة النتائ  العام بالنظام اإلختصاص عدم عي  ارتباط على ويترت 

 .اإللغاء دعوى  مراحل من كانت مرحلة أي في اإلختصاص بعدم الدفع يجوز -
 نصـوص فـي المقـررة اإلختصـاص قواعـد تعـديل علـى األفـراد مـع تتفـق أن لـددارة يجـوز ذ -

 لصـالح مقـررة ليسـت اإلختصـاص قواعـد ألن وبيـنهم، بينهـا المبرمـة العقـود مـن عقـد فـي القـوانين
 أمـر علـى اإلتفـا  يجـوز ذ أنـه تقـرر العامـة القاعـدة وألن شـاءت، كلمـا عنهـا فتتنـازل اإلدارة
 أن أو قانونـا لهـا المقـرر اختصاصـها عـن تتنـازل أن لـددارة يجـوز ذ كمـا العـام، النظـام يخـالك
 .ذلو المشرع لها  أجاز إذا إذ فيه تفوإ

 صـاح  غيـر مـن اإلداري  القـرار صـدور لـه تبـين إذا اإلداري  القاضـي علـى يتعـين -
 كسـب  الـدعوى  رافـع ي ـره لـم ولـو نفسـه تلقـاء مـن بـه يحكـم وأن لـه يتصـدى أن اإلختصـاص،

 .اإللغاء
 فـي إذ األعـذار مـن لغيـره أو اإلسـتعجال بعـذر اإلختصـاص قواعـد مخالفـة لددارة يجوز ذ -

 .القضاء رقابة تحت المخالفة تلو تبرر التي اإلست نائية الظرول حالة
 السـلطة مـن الحـق بـيجراء إجازتـه أو اإلختصـاص بعـدم المعيـ  القـرار تصـحيح يجـوز ذ -

 شـروط فيـه تتـوافر جديـدة بـيجراءات جديـد قـرار صـدور يجـ  بـل قانونـا، بـه المختصـة اإلداريـة
 1.الصحيح اإلداري  القرار
 عليهـا يعـول التـي العيـو  مـن يعـد اإلداري  القـرار اتخـاذ فـي اإلختصـاص ركـن ومخالفـة -

 2.اإلداري  القرار إلغاء في عادة اإلداري  القضاء
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 :رئيسيين شكلين اإلختصاص عي  هذا وييخذ
   :الجسيم اإلختصاص عدم عان -01

     شـخص طـرل مـن القـرار يصـدر عنـدما أي السـلطة، إغتصـا  مصـطلح عليـه ويطلـق
            تربطـه ذ  عـادي فـرد يقـوم كـين منعـدما، التصـرل هـذا ويكـون  بـذلو، مختصـة غيـر جهـة أو 
 العامـة اإلدارة ووظـائك اختصاصات على بالتعدي اإلدارية والوظيفة اإلداري  بالنظام عصقة أي 
                           الجســيم اإلختصــاص عــدم اإلداريــة، ويظهــر للوظيفــة إنتحــال هــذا ويعتبــر الدولــة، فــي
 : حالتين في 

للقيـام  صـفة لـه وليسـت بـاإلدارة، صـلة لـه لـية عـادي شـخص طـرل مـن القرار صدور -أ
 الموظـك نظريـة مـدة منـذ ابتـدع قـد كـان الفرنسـي الدولـة مجلـة فـين ذلـو اإلداري ومـع بالعمـل
 أسـاة وعلـى العاديـة، الظـرول فـي الظـاهر أسـاة علـى ذلـو فـي مسـتندا الـواقعي، أو الفعلـي
 .اإلست نائية الظرول حالة في الضرورة
 السـلطة أو التشـريعية السلطة اختصاص على )التنفيذية السلطة( العامة اإلدارة اعتداء -ن
 .القضائية

 1:ا تية األشكال وييخذ  :ال سي  اإلختصاص عدم عان -02
 :في صوره وتتم ل الموضوعي، اإلختصاص عدم عي   -أ

 .لها موازية هيئة اختصاص على إدارية هيئة إعتداء -
 .ذمركزية هيئة اختصاص على مركزية هيئة إعتداء -
 .المر وة اختصاص على الرئية إعتداء -
 .الرئية اختصاص على المر وة إعتداء -
 .)اإلقليمي( المكاني اإلختصاص عدم عي   -ن
 .الزمني اإلختصاص عدم عي   -ج
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مــن كــل مــا ســبق يتضــح أن هنــاو فــر  شاســع فــي مفهــوم عيــ  اإلنحــرال فــي اســتعمال 
 تحديــد ســبيل الســلطة ومفهــوم عيــ  اإلختصــاص كعيــ  شــكلي للقــرار اإلداري، غيــر أنــه وفــي

 الفرنسـي الفقـه مـن جانـ  ذهـ  اإلختصـاص، عـدم وعيـ  بالسـلطة اإلنحـرال عيـ  بـين العصقـة
 باعتبـار اإلختصـاص، عـدم عيـ  صور من صورة اإلنحرال عي  يكون  أن الممكن من أنه إلى
 إن اإلختصـاص، عـدم عيـ  علـى ما حد إلى يحتوي  اإلنحرال بعي  المشو  اإلداري  العمل أن
 عـن بالسـلطة اإلنحـرال أن وذلـو يتوخاهـا، الـذي لألغـراإ بالنسـبة يكـون  موضـوعه فـي يكـن لـم

 .اإلختصاص قواعد عن خروج ذاته هو المشروعة األهدال
 تامـا إدماجـا اإلختصـاص، عـدم وعيـ  اإلنحـرال عيـ  إدمـاج إلـى آخـر جانـ  وذهـ 

 مجـال فـي معينـة، ألشـكال وفقـا تتصـرل أن علـى اإلدارة قـدرة هـو اإلختصـاص أن أسـاة علـى
 مـن يخـرج عنـدما اإلختصـاص، قواعـد عـن خارجـا يعـد الموظـك وأن مفـروإ، ولغـرإ محـدد،
 القـانون  وضـعه الـذي الغـرإ يجانـ  وحـين القـانون، حـدود يخـالك وحينمـا المعـين الشـكل

 1.اإلختصاص قواعد ومخالفة اإلنحرال عي  بين حقيقية وحدة هناو وبالتالي لسلطاته،
 اإلداري : للقرار الموضوعية والعاون اإلن راس عان بان الفرع الثان  : التمااز

اإلداري، فهــــي  للقــــرار اإلداري إلــــى محتــــوى هــــذا القــــرارتنصــــرل العيــــو  الموضــــوعية 
عيــو  للمعنــي أي لذاتيــة القــرار اإلداري وهــي عيــ  المحــل وعيــ  الســب  وعيــ  اإلنحــرال فــي 

وعصقتـــه  اســـتعمال الســـلطة، وســـنتناول البحـــ  عـــن التفرقـــة بـــين هـــذا األخيـــر )موضـــوع الدراســـة(
 ي :بالعيبين المذكورين قبله في هذه التوطئة وفق ا ت

 :السبن وعان  السلصة اإلن راس عان التمااز بان أوال:
 الواقعة أو األمر أو الفكرة هو<<اإلداري  القرار أركان من كركن للسب  العام المعنى إن
رادة وعقلية ذهنية عن ومستقلة بعيدا تقوم التي الخارجية          وتدفعه اإلدارة سلطة شخص وا 

  .>>  الواقعة هذه أو األمر هذا لمطابقة معين إداري  قرار اتخاذ إلى
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 :وهي شروط السب  ولركن

 .القرار إصدار تاريخ حتى وموجودا قائما، السب  يكون  أن يج  -
 .مشروعا القرار سب  يكون  أن -
  1.محددا القرار سب  يكون  أن -

 مشـروعية مـن التحقـق وسـائل مـن وسـيلة السـب  عيـ  علـى القضـائية الرقابـة وتعتبـر
 الدولـة لفكـرة وتجسـيدا الرقابـة لفكـرة توسـيعا وهـذا اإللغـاء، أسـبا  مـن وكسـب  اإلداري، القـرار

 .المشروعية ومبدأ القانونية،
 أركـان مـن ركنـا باعتبـاره لدلغـاء الموجـ  السـب  انعـدام أو السـب  عيـ  يتم ـل وعليـه

 كانـت اضـطرابات وجـود تـدعي كـين موجـود، غيـر سـب  إلـى اإلدارة تسـتند أن فـي اإلداري  القرار
 2 ."الوقائع في بالخطي  "يسمى ما وهو وجودها عدم للقاضي يتبين  م تدخلها، في سببا

 عقوبـة توقـع كـين لقرارهـا، اإلدارة إلصـدار سـببا تكـون  والتـي القانونيـة الحالـة عـن وأمـا
 "3 .القانون  في بالخطي  "وتسمى تيديبي خطي أي يرتك  لم موظك على تيديبية

 األسـبا ، انعـدام بعيـ  بالسلطة اإلنحرال عي  إدماج إلى الفقهاء من جان  ذه  وقد
 الناحيـة مـن بينهمـا التفرقـة سـهولة مـن بـالرغم العمليـة، الناحيـة مـن بينهمـا التفرقـة لصـعوبة وذلـو

 وسـابقة اإلدارة رجـل عـن مسـتقلة واقعيـة حالـة هـو األسـبا  انعـدام عيـ  يعتبـر بحيـ  النظريـة،
 اإلنحـرال عيـ  بينمـا البـدء، نقطـة فهـو اإلدارة تتخـذه قـرار لكـل ضرورية مقدمة وأنه عمله، على
 مرتبطـان فهمـا الشخصـية، الناحيـة عليـه وتتغلـ  الوصـول، ونقطـة النهائيـة المرحلـة هـو

 .4العمل مجال في بينهما التفرقة فيصع  بينهما، فيما ومتواصصن
 
 
 
 

 38.ص ،المرجع السابق ،داري اإل القرار عل  وأثره السلصة استعمال ف  ن راساإل  ،الفليت محمد خالد حسن.  1
  .26-25ص .ص ،المرجع السابق اإلدارية، القرارات ف  السلصة استعمال ف  اإلن راس داود، سمير . 2
 خيضر، محمد جامعة الحقو ، في ماجستير مذكرة، اإللغاء دعوى  أوجه من كوجه السبن عان تمام، يعيش آمال . 3
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 النتيجـة هـو الهـدل ركـن ألن الصـعوبة بتلـو يسـلمون  ذ الفقهـاء مـن آخـر جانـ  وهنـاو
 الحالـة فهـو السـب  أمـا قـراره، وراء مـن مباشـرة، تحقيقهـا إلـى اإلدارة رجـل يهـدل التـي النهائيـة
 أمـر أنـه يعنـي مـا وهو القرار، إصدار فكرة اإلدارة رجل ذهن في أ ارت التي القانونية أو الواقعية
 حـال بيي عنها متولدا ولية تدخلها، إلى ودعا حركها الذي وهو إرادته عن خارج ملموة عادي
 الزمنـي التوقيـت إلـى نظرنـا مـا إذا وضـوحا أك ـر بينهمـا الفـار   يصـبح هنـا ومـن األحـوال، مـن

 أن إلـى الهـدل، باإلضـافة علـى أسـبق فالسـب  منهمـا لكـل الخـارجي للوجـود وضوحا أك ر بينهما
 يعـد األسـبا  انعـدام عيـ  فـين تقديريـة، اإلدارة سـلطة كانـت إذا إذ يظهـر ذ اإلنحـرال عيـ 
               فهـو اإلنحـرال عيـ  خـصل علـى موضـوعية طبيعـة ذو وهـو المقيـدة، اإلدارة لسـلطة مصزمـا
 عيـ  عـن وتميـزه بالسـلطة، اإلنحـرال عيـ  بذاتيـة اعتـرال الحكـم هـذا شخصـية، وفـي طبيعة ذو

 . 1انعدام األسبا 
 :وعان الم ل ف  القرار اإلداري   السلصة اإلن راس عان التمااز بان ثانيا:

 ويـ دي مباشـرة، عليـه يترتـ  الـذي القانوني واأل ر موضوعه اإلداري  القرار بمحل يقصد
 إلغـاء أو تعديل أو جديد قانوني مركز بينشاء وذلو السائد القانوني التنظيم في تغيير إحدا  إلى
 .قائما كان قانوني مركز

 كـان إذا ومـا القـرار، نـوع بحسـ  اإلداري  القـرار يحد ـه الـذي القـانوني ويختلـك األ ـر
 الفـردي القـرار أمـا ومجـردة، عامـة قانونيـة مراكـز يولـد التنظيمـي فـالقرار فرديـا، أو تنظيميـا القـرار
 .خاصا أو  فرديا قانونيا مركزا فينشئ

      قانونـا، جـائزا المحـل يكـون  أن يشـترط محلـه فـي سـليما القـرار اإلداري  يكـون  وحتـى
 .عمليا وممكنا
 :قانونا جائزا اإلداري  القرار م ل يكون  أن اجن -01

 اإلداري  القـرار إصـدار علـى يترتـ  الـذي القـانوني األ ـر يكـون  أن الشـرط بهـذا يقصـد
 القواعـد مـع القـرار محـل تعـارإ فـيذا صـدوره، وقـت المفعـول السـارية القانونية القواعد مع متوافقا
 .للقانون  ومخالفا محله في مشروع غير قرارا عد السارية القانونية
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 :عمليا ممكنا اإلداري  القرار م ل يكون  أن اجن -02

 مـن ممكنـا القرار هذا عن المتولد األ ر يكون  أن يتعين محله، في اإلداري  القرار لصحة
 إلـى بـه ينزل محله في عيبا القرار شا  األ ر هذا ترتي  استحال فيذا والقانونية، الواقعية الناحية
  ـاني قـرار إصـدار  ـم أرإ قطعـة مـن اسـتفادة قـرار إصـدار (أم لتـه ومـن اإلنعـدام، درجـة

 منعـدما قـرارا يعتبـر القـرار هـذا فم ـل ،)  ـاني لشـخص األرضـية القطعـة نفـة مـن باإلسـتفادة
 .1عمليا محله ذستحالة

              السـب ، عيـ  إلـى باإلضـافة القـانون  مخالفـة عيـ  مـع اإلنحـرال عيـ  ويتفـق
 وعيـ  الشـكل مخالفـة عيـ  عكـة علـى اإلداري، للقـرار "الداخليـة" بالمشـروعية ارتباطهمـا فـي
 الرقابـة فـين  ـم ومـن للقـرار اإلداري، الخارجيـة بالمشـروعية يتعلقـان اللـذان اإلختصـاص، عـدم

عيـ   ويتـداخل الموضـوعية، القـرار مـن الناحيـة مشـروعية فحـص علـى تنصـ  بشـينها القضـائية
 التقديريـة السـلطة ففـي لـددارة، الممنوحـة السـلطة قـدر علـى القـانون  مخالفـة عيـ  مـع اإلنحـرال
عيـ   يتشـابه كمـا بالسـلطة، اإلنحرال عي  بصدد ونكون  القانون، مخالفة عي  نواجه ذ لددارة

 ألي القاضـي يتعـرإ فـص العـام، بالنظـام تعلقهمـا عـدم فـي القـانون  مخالفـة عيـ  مـع اإلنحـرال
 .نفسه تلقاء منهما من

 الظـرول ألن وذلـو بينهمـا والتما ـل التطـابق يعنـي ذ بينهمـا والتشـابه التـداخل ولكـن
 لتبريـر بهـا التعلـل لددارة يجوز ذ حي  بالسلطة، اإلنحرال عي  تغطي كانت ذ إذا اإلست نائية
 .2الظرول اإلست نائية تغطيه ذلو خصل على القانون  مخالفة عي  فين بسلطتها، إنحرافها

                      الــدكتوراه شـهادة لنيـل القيمـة رسـالته فـي "الـر من عبـد بـوكثار  الـدكتور ويـرى 
 تصـورنا فلـو للقـرار اإلداري، الداخليـة المشـروعية أركان تعداد في النظر إعادة إلى بحاجة أننا <<

 العنصـر إلـى باإلضافة له، المشكلة المادية العناصر تم ل أركانه فين ماديا، شيئا اإلداري  القرار
 وفـي متناسـقة، تبدو حي  ببعإ بعضها العناصر هذه تربط التي المنطقية العصقة وهو المعنوي 
 تـوافر بمجـرد مكـتمص يكـون  ذ اإلداري  القـرار فـين وبالتـالي ركـام، يصـبح الشـيء هـذا فـين غيابهـا
 تركيـ  إلـى يحتـاج ولكنـه وغايـة، ومحـل وسـب  واجـراءات وشـكل اختصـاص مـن الماديـة أركانـه
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 خاصـة أركانـه، بـين التناسـ  عصقـة أو المنطقيـة العصقـة وهـو لهـذه األركـان معقـول منطقـي
 اإلداري  القـرار في المعنوي  بالركن تسميته  الر من عبد بوكثار الدكتور  واقترح ،>>منها الداخلية

  . 1المنطقي الترابط ركن أو
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 اإلن راس ف  استعمال السلصة :الم  ا الثان  : صور عان 

يظهر عي  اإلنحرال في استعمال السلطة في تطبيقاته المختلفة، إمها في صورة 
اذنحرال عن المصلحة العامة كلية، أو في صورة مخالفة قاعدة تخصيص األهدال، ولدراسة 

القاضي هاتين الصورتين أهمية بالغة في معرفة مواطن هذا العي ، واألشكال التي يتخذها، ف
اإلداري حتى يصل إلى تطبيق سليم لهذا النوع من العيو ، عليه أن يلمه إلماما واسعا بالكيفيات 
التي يوجد عليها، مستندا في ذلو إلى ما كرهة من تطبيقات قضائية سابقة لهذا العي ، والتي 
        ول سيحاول اإلشارة إلى أشهرها، متبعا في ذلو التقسيم ا تي لهذا المبح ، حي  نتنا

    في )المطل  األول( دراسة اإلنحرال في استعمال السلطة عن المصلحة العامة وفي 
        )المطل  ال اني( يبح  في مسيلة اإلنحرال في استعمال السلطة عن قاعدة تخصيص 

 األهدال .
 :: االن راس ف  استعمال السلصة عن المصل ة العامةالمصلن األول

العامة غاية كل نشاط إداري، بل هي أساة السلطة في المفهوم الحدي  تعده المصلحة 
للدولة، لذلو يعد الخروج بالقرار اإلداري عن هذه الغاية أخطر خلل يمكن أن يصي  عمل 
اإلدارة، لكونه يناقإ تماما سب  وجودها، وي دي إلى زعزعة ال قة الواج  قيامها بينها وبين 

 1.هذا الخلل وانتشاره سيعدم هذه ال قة تماماالمواطنين، كما أنه استفحال 
بناء على ذلو وذعتبارات منهجية، نقسم هذا المطل  إلى أربعة فروع، إذ نتناول في 
)الفرع األول( البح  في مسيلة اإلنحرال بالسلطة قصد تحقيق نفع شخصي وفي )الفرع ال اني( 

في حين نخصص )الفرع ال ال (  نتطر  إلى إشكالية اإلنحرال بالسلطة قصد محاباة الغير،
ألمر اإلنحرال بالسلطة أو اإلنتقام لغرإ سياسي، وفي األخير نتعرإ لمسيلة أخرى ذ تقل 
أهمية عن المسيلة السابقة وهي مسيلة اإلنحرال بالسلطة قصد التحايل على تنفيذ أحكام 

 القضاء )الفرع الرابع( .
 
 
 
  .161ص سابق،ال مرجعال ،داريةاإل المنازعات عدو، القادر عبد. 1
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 شخص  : نفع ت قاق قصد  السلصة اإلن راس الفرع األول :
             يقــــــــع رجــــــــل اإلدارة الــــــــذي يســــــــتعمل الســــــــلطة المســــــــندة إليــــــــه لخدمــــــــة مصــــــــالحه الخاصــــــــة 

               انحــــــرال خطيــــــر فــــــي اســــــتعمال ســــــلطته، ذلــــــو أنهــــــه اســــــتعمل وظيفتــــــه ووســــــائل القــــــانون العــــــام  فــــــي
نهما يناقضها تماما في   .سبيل تحقيق هدل ذ يجان  المصلحة العامة فحس ، وا 

ويحد  ك يرا في الحياة العملية لددارة أن يقوم بعـإ المـوظفين اإلداريـين باسـتغصل سـلطتهم 
 . لتحقيق مصلحة شخصية، أو نفع شخصي

     عنـدما العمليـة الحيـاة فـي العامـة المصـلحة عـن اإلنحـرال صـور مـن الصـورة هـذه وتتحقـق 
 1.شخصي نفع أو شخصية مصلحة لتحقيق سلطتهم باستغصل اإلدارة رجال بعإ يقوم 

              خاصة، مصلحة تحقيق بالسلطة إلبتغائه باإلنحرال القرار يوصك لكي ويشترط
 قصده الذي اإلتجاه في الرئيسي ومحركه األصيل القرار مصدر دافع هي المصلحة تلو تكون  أن 

    إصداره من الرئيسي دافعه كان إذا القرار مصدر أن ذلو على ويبنى والتفضيل، اإلي ار من وتوخاه
      مشوبا يجعله وذ القرار شرعية على ي  ر ذ فهذا األفراد، نفع جانبه على ترت  ولكن عام نفع تحقيق 

 .2بالسلطة باإلنحرال
      حدي ة النظم أو الشمولية النظم في منتشر أمر بالسلطة الصورة لدنحرال هذه أن والواقع

   اإلداري  الوعي ويغي  الوطني الحة يتدنى حي  ال ال ، العالم دول ذسيما في بالديمقراطية، العهد 
   مباشرة، غير بصورة ولكن الفرد، لصالح تحقيق الجماعة مصلحة تحقيق في بينه يدرو الذي السليم، 
         مصالح إنهيار إلى الطويل المدى على ي دي فينه فحس ، الفرد مصلحة لتحقيق السعي أما 

 تحقيق له خولت السلطات أن حي  الفرد، مصالح على سيئا انعكاسا بالطبع يشكل مما المجتمع،
 مشوبا قراره عد حسا  ا خرين على ما فردا بذلو آ ر هو فين األفراد، لجميع المشترو الخير

 3.بالسلطة باإلنحرال

 

 

 

  .664ص ،1996منشية المعارل للنشر، اإلسكندرية، مصر،  اإلداري، القضاء هللا، عبد بسيوني الغني .عبد1
  .321-320ص.ص السابق، المرجع اإلداري، القرار بإلغاء الصعن أوجه خليفة، المنعم عبد العزيز .عبد2
  .165ص السابق، المرجع ،اإلداري  القرار أللغاء كسبن السلصة استعمال ف  ن راساإل خليفة، المنعم عبد العزيز .عبد3
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 الشخصـية المصـلحة تكـون  حيـ  بالسـلطة، اإلنحـرال صـور أبشـع مـن الصـورة هـذه وتعتبـر
 يمـارة أن مطلقـا يقبـل وذ يعقـل ذ إذ القـرار، مصـدر اإلدارة رجـل لـدى العامـة المصـلحة علـى غالبـة
 وأغراضـهم مصـالحهم لتحقيـق العامـة، السـلطة إمتيـازاتمسـتخدمين  القانونية صصحياتهم اإلدارة رجال

 يسـعى الصـورة هـذه مورو ة، وفي خاصة مزارع أو إقطاعيات في يعملون  وكينهم الخاصة، الشخصية
 أك ـر هـي )اإلداري  البـولية( اإلداري  الضـبط وسـلطة فقـط، لنفسـه المنـافع جلـ  إلـى اإلدارة رجـل

 11-10 رقـم القـانون  أن اعتبـار علـى الغايـة، هـذه إلـى للوصـول وسـيلة وأنجعهـا اسـتعماذ السـلطات
 الضـبط سـلطات بمباشـرة البلـدي الشـعبي المجلـة رئيةلـ خـول قـد 88 مادتـه فـي 1بالبلديـة المتعلـق
 نفـة لـواليل يخـول الـذي ،2بالوذيـة المتعلـق  07-12 رقـم للقـانون  بالنسـبة الحـال هـو كمـا اإلداري،
 العام النظام المحافظة على قصد تكون  اإلداري  الضبط سلطات ومباشرة  114 للمادة طبقا السلطات
      التقليديـة العناصـر هـي وهـذه ،)العـام واألمـن العامـة، والسـكينة العامـة، الصـحة(ال ص ـة بيبعـاده
 العام .  للنظام

 الغار أو اإلنتقام منه : م ا اة قصد  السلصة ن راساإل الفرع الثان : 
 إفـادة اإلدارة تقصـد عنـدما يظهـر فينـه القـرار، مصـدر الغيـر علـى يعـود نفـع لتحقيـق بالنسـبة

 3.العام الصالح حسا  على آخر
 بتـاريخ ”Vallon-pont D’arc“ قضـية فـي الفرنسـي الدولـة مجلـة قضـى لـذلو، وتيكيـدا

 فـي إذ تجـارتهم ممارسـة مـن المتجـولين الباعـة بمنـع القاضـي البلـدي القـرار بيلغـاء 1975-01-22
 أن بـدعوى  فقـط أسـبوع كـل مـن الخمـية يـوم صـباح ”Les Fêtes“ ميـدان فـي لهـم المخصـص السو  

 إدعـاء صـحة ي بـت مـا الـدعوى  بـيورا  يوجـد ذ أنـه تبـين أنـه حيـ  ذلـو، تتطلـ  المـرور احتياجـات
 .المنطقة تجار مصالح حماية هو العمدة قرار وراء الحقيقي الهدل أن أيضا تبين كما العمدة،

 وتعيين السجاد لحياكة مدرسة بينشاء اإلدارة قرار بيلغاء أيضا الفرنسي الدولة مجلة وقضى
 التـي السـيدة تلو ومساعدة منفعة بقصد أتى بل العامة، المصلحة تحقيق بغية ييت لم ألنه لها، مديرة
 4.للمدرسة مديرة عينت

 

                ، الم رخــــــة 37ج ر ج ج، ع  ،المتعلــــــق  البلديــــــة، 2011جــــــوان  22، المــــــ رخ فــــــي 10 – 11قــــــانون رقــــــم  مــــــن 88أنظــــــر المــــــادة  .1
 .  2011جويلية  03في 

ـــــق  الواليـــــة، 2012 فيفـــــري  21، المـــــ رخ فـــــي 07 – 12مـــــن قـــــانون رقـــــم  114أنظـــــر المـــــادة . 2                      ، الم رخـــــة12ج ر ج ج، ع  ،المتعل
 .  2012فيفري  29في 

  .176ص ، 1989مصر، اإلسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار قضاء اإللغاء، خليل، محسن. 3
 177 .ص ،المرجعنفة  قضاء اإللغاء، خليل، محسن. 4
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 اإلداريـة الغرفـة قضـت حيـ  الـنه ، ذات علـى الجزائـري  اإلداري  القضـاء وسـار
 تيـزي  وذيـة عـن صـادر مقـرر بيبطـال ،13-01-1991 لها م رخ فـي قرار في العليا بالمحكمة
 مصـلحة لخدمـة يهـدل كـان بينـه لهـا تضـحإ لمـا العموميـة، للمنفعـة الملكيـة بنـزع يقضـي وزو،

 هنـاو لـية أنـه الخبـرة تقريـر مـن يسـتنت  أنـه حيـ  ”القـرار هـذا حي يـات فـي جـاء وممـا خاصـة،
 واحـدة عائلـة تفيـد نمـاا  و  عامـة، مصـلحة ذات حاجـة أليـة تسـتجي  ذ العمليـة ألن عامـة، منفعـة
 ”.1 طريق على تتوفر

وبخصوص اذنحرال بالسلطة انتقاما من الغير، جاء في قـرار لمجلـة الدولـة الجزائـري 
 : ... حــق الســلطة وامتيــازات اإلدارة التــي أعطيــت لهــا مــن طــرل المشــرهع لخدمــة الصــالح  <<أنه

 2.>> العام، ذ يعني المساة بحقو  األشخاص ...
لديقـــاع بيعدائـــه، و إلشـــباع الرغبـــة فـــي يســـتعمل رجـــل اإلدارة فـــي هـــذه الحالـــة ســـلطته 

اذنتقـــام التـــي تتـــيجه  فـــي قلبـــه، و هـــذه وذ شـــو أخطـــر صـــور اذنحـــرال علـــى اإلطـــص ، إذ أنه 
اذمتيازات التي منحت لرجل اإلدارة العامـة بغيـة تحقيـق الصـالح العـام، تنقلـ  إلـى سـصح خطيـر 

  .في يده لجل  األذى والشره 
في مجال الوظيفة العامهة، عند اسـتعمال الهيئـات الرئاسـية  إن أك ر ما تظهر هذه الحالة

لســلطاتها التيديبيــة  وهــذا اذختصــاص التقــديري إلــى حــده كبيــر، مــا اعتــرل بــه لــددارة إذه لخيــر 
المرفق، وتحقيق اذنسجام و النظام في سيره، فيذا خرج به الـرئية اإلداري عـن مقصـوده، واتهخـذ 

عدائــه، فينهــه يشــيع الفوضــى فــي صــفول اإلدارة ذاتهــا، و يعــدم منــه ســصحا يســلهطه علــى رقــا  أ 
  .ال قة بين أفرادها، ألنه الموظك جزء أصيل من اإلدارة

 
 
 
 
 

 .بالجزائر وزو، تيزي  والي ضد قضية ، 1991/01/13في ، 71670رقم ، )داريةاإل الغرفة  (العليا المحكمة قرار. 1
، 2004األغواط، الجزائر،  –دراسة مقارنة  – السلصة كوجه إللغاء القرار اإلداري اإلن راس ف  استعمال عطا هللا تاج، . 2

 .   232ص 
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وبــالرجوع إلــى مجــال الوظيفــة العموميــة، نجــد أنهــه وبــالرغم مــن كافــة الضــمانات الواجــ  
 توافرهــا عنــد مباشــرة وا عمــال الســلطة التيديبيــة، فــينه ذلــو لــم يمنــع مــن اســتعمالها لبواعــ  وأهــدال
ـــة القاضـــي اإلداري منصـــبهة فـــي هـــذا  غيـــر مشـــروعة، تـــنمه عـــن الكيـــد واذنتقـــام، لـــذلو كانـــت مهمه

ـــى مراقبـــة أهـــدال القـــرار التـــيديبي، بعـــد التيكـــد مـــن ســـ صمته مـــن حيـــ  اذختصـــاص الصـــدد عل
 إصـدار إلـى سـارع حتـى يعـين يكـد لـم الـذي المحـافظين، أحـد حالـة أيضـا ذلـو ، وم ـالواإلجـراء
 يتسـلم أن قبـل ذلـو كـل إلصـداره، التـالي اليـوم فـي القـرار هـذا ونفـذ المـوظفين، أحـد بفصـل قـرار
 1.منصبه مهام

 ضـد هللا عبـد بـن قضـية قضـائنا اإلداري، فـي الصـورة لهـذه القضـائية التطبيقـات ومـن
 بمصـلحة مكتـ  كـرئية منصـبه مـن المـدعي بعـزل قـرار األخيـر هـذا أصـدر حيـ  الماليـة، وزير
 عـن كتعـويإ عليهـا المتحصـل المبـال  بـرد األمـر مع رجعي وبي ر وهران، بوذية األراضي مسح
 بطلـ  المـدعي تقـدم أن بعـد صـدر العـزل قـرار بـين األعلـى المجلـة تحقـق وقـد المنصـ ، هـذا

 فـين  ـم ومـن اإلداري، رئيسـه لطل  استجابة الدولة، أمصو ش ون  مدير نائ  منص  ترقيته إلى
 مخالفتـه عـن فضـص يجعلـه مـا وهـو شخصـي، لـدافع نمـاا  و  العامـة، المصـلحة بـدافع يكـن لم القرار

 2.بالسلطة اإلنحرال بعي  مشوبا للقانون،

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  .124ص سابق،ال مرجعال السلصة، استعمال ف  التعسف نظرية الطماوي، محمد . سليمان1
 .268ص ،المرجع السابق اإلداري، القرار إللغاء كوجه  السلصة اإلن راس صليلع، . سعد2
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 الفرع الثالا:  االن راس  السلصة لغرض سياس  :

لــة لــه، مــدفوعا باعتبــارات سياســية  يســتعمل رجــل اإلدارة فــي هــذه الحالــة الســلطات المخوه
توافـــق ميوذتـــه الشخصـــية، وهـــذا بـــالنظر إلـــى طبيعـــة العصقـــة السياســـية بـــين الســـلطتين التشـــريعية 
ـــماح للمـــوظفين اإلداريـــين باذنتمـــاء إلـــى األحـــزا   والتنفيذيـــة، والتـــي مـــن نتائجهـــا المســـلهم بهـــا السه

ـه السياسـي، إياسـية، الس يـة التوجه  عـن اإلنحـرال صـور مـن الصـورة هـذهحترامـا لحقههـم فـي حره
 هـو كمـا السياسـية، التعدديـة بنظـام تيخـذ لـم التـي الـدول فـي تظهـر إنمـا العامـة، المصـلحة تحقيق
 السياسـية، األحـزا  إنشـاء حـق علـى نـص منـه 52 المـادة فـي فالدسـتور للجزائـر، بالنسـبة الحـال
 1.السياسية باألحزا  يتعلق  04-12 العضوي  القانون  صدر ولذلو

 عـن تنحـرل ذ حتـى سياسـي، بـدافع القـرارات اتخـاذ عـن تبتعـد اإلدارة أن المفـروإ من
 لهـا لـية التـي الـدول فـي خاصـة داخـل اإلدارة، الفسـاد نتشـارإ إلـى تـ دي وذ العامـة، المصـلحة

 وبواع  دوافع على بناءا اإلدارية القرارات اتخاذ أن اعتبار على وذلو السياسة، في عريقة تقاليد
 المـوظفين عـزل فيهـا يـتم التـي الحالـة فـي العامـة، بالمصـلحة اإلضـرار إلـى يـ دي قـد سياسـية،
 الـرئية حـز  مـن بغيـرهم واسـتبدالهم، الصزمـة والتجربـة المـ هصت يمتلكـون  الـذين اإلداريـين
 اإلداري  العمـل سـير علـى الحفـا  أجـل مـن ، وهـذاةالمطلوبـ المزايـا فـيهم تتوافر ذ الذين اإلداري 
 حسـ  تتغيـر األحـزا  ألن الـبصد، فـي الحزبيـة والتعدديـة السياسـية بالشـ ون  تـي ر دون  بانتظـام،
 لتحقيـق األحسـن إلـى واإلسـتمرارية بال بـات يتسـم أن يجـ  اإلداري  العمـل أمـا المجتمـع، إرادة

اسـت ناء، حيـ  يجـوز فصـل بعـإ المـوظفين بنـاءا غيـر أنه لهـذه القاعـدة ككل،  المجتمع مصالح
علـــى اعتبـــارات سياســـية بحتـــة، دون أن تكـــون قـــرارات الفصـــل تلـــو مشـــوبة بعيـــ  اذنحـــرال فـــي 
استعمال السـلطة، وهـذا اذسـت ناء مـرتبط بـالموظفين الـذين يشـغلون مناصـ  ذات طـابع سياسـي، 

ن اذلتــزام فيهــا بسياســة الحكومــة ومــرده ذلــو إلــى طبيعــة ومقتضــيات تلــو الوظــائك، التــي ذ بــده مــ
 2وأهدافها.

 

 
 .2 ع ،ج ر ج ج ، ،2012 يناير 12 في الم رخ ،السياسية  زان األ تعلقالم ، 04-12رقم العضوي  القانون  من 2 المادة. 1
  .268ص سابق،ال مرجعال ،داري اإل القرار إللغاء كوجه  السلصة ن راساإل  صليلع، سعد. 2
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ـــى دوافـــع سياســـية،  ـــاءا عل ـــانون اإلداري، أنه القـــرار الصـــادر بن      يصحـــأ بعـــإ فقهـــاء الق
نهمـــا علـــى أســـاة  ذ يراقـــ  فـــي حـــاذت عديـــدة علـــى أســـاة اذنحــــرال فـــي اســـتعمال الســـلطة، وا 
ـح معــيهن بسـب  أرائــه السياسـية، يعــده إخـصذ بمبــدأ  مخالفـة القـانون، وعليــه فـينه رفــإ اإلدارة لمرشه

ــدافع الباعــ  علــى إصــدار قــرار الــرفإ، المســاوا  يــة الــرأي، دون التعــرهإ لمســيلة ال ة، ومبــدأ حره
 دسـتورية وسـلطات صـصحيات الدسـتور لـه مـن 92 المـادة بموجـ  الجزائـر في الجمهورية فرئية
 صـصحيات لـه وبالتـالي والعسـكرية، المدنيـة الوظـائك مختلـك فـي التعيـين يخـص فيمـا واسـعة
 بعيـ  مشـوبا قـراره يكـون  أن دون  األشـكال، تـوازي  قاعـدة علـى بنـاء الوظـائك تلـو مـن العـزل

 اإللتـزام مـن بـد ذ حيـ  الوظـائك، تلـو ومقتضـيات طبيعـة إلـى ذلـو ومرجـع بالسـلطة، اإلنحـرال
 .تنفيذها على والعمل الحكومة بسياسة

     فـيذا الـوذة، لتعيـين الدسـتورية الصـصحية الم ـال سـبيل علـى لـه الـذي الجمهوريـة فـرئية
برنـام   يجسـد الذي اإلتجاه وفي والكافي، الصزم بالقدر مهامه بيداء يقوم ذ ما والي أن ذحأ ما

 بـاإلنحرال مشـوبا قـراره يكـون  أن دون  بعزلـه رئاسـي مرسـوم يصـدر أن فلـه ميـدانيا، الحكومـة
 1 .بالسلطة

 :القضاء أ كام تنفام عل  الت اال قصد  السلصة ن راسالفرع الرا ع: اإل 
 تجاهـل مـن ذلـو فـي لمـا بالسـلطة انحرافـا يم ـل القـانون  تنفيذ على اإلدارة تحايل كان إذا

 بـه، المقضـي الشـيء قـوة الحـائزة القضـائية والقـرارات األحكـام تنفيـذ تجاهلهـا فـين المشـرع، إلرادة
واألمـر نفسـه  بالسـلطة، اإلنحـرال بعيـ  معيبـا ذلـو علـى بنـاء منها الصادر اإلداري  القرار يجعل
 األحكـام تلـو علـى اإلدارة تحايـل وبـين القضـائية، والقـرارات اإلدارة لألحكـام حتـرامإ عـدم بـين

            التحايـل إلـى تلجـي إذن ، واإلدارة2مباشـر غيـر بطريـق تنفيـذها مـن التهـر  قاصـدة والقـرارات،
 تصـدرها التـي تلـو وخاصـة المحـاكم، مختلـك فـي القضـائية األحكـام تنفيـذ بصـدد التصعـ  أو

 لمجلـة حكـم علـى التحايـل سـبيل فـي اإلدارة بـه قامـت ما القبيل هذا ومن مواجهتها، وفي ضدها
 نمـاا  و  الحكـم، لهـذا مخالفتهـا تظهـر لـم حيـ  المـوظفين، أحـد تعيـين قـرار بيلغـاء الفرنسـي الدولـة
 .الشخص نفة إعادة من تتمكن حتى الوظيفة، هذه في التعيين شروط تغيير إلى لجيت

 
 .الهامة الوظائف ف  الجمهورية رئيسل الخاصة  ص  ية التعاان ،01 - 16رقم  الجزائري  الدستور التعديل من 92 المادة.  1
  .183ص سابق،ال مرجعال ،داري اإل القرار لغاءإل  كسبن  السلصة ن راساإل  خليفة، المنعم عبد العزيز عبد.  2
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      بالعـاملين المتعلـق التنظـيم عـدل الـذي المرسـوم الفرنسـي الدولـة مجلـة ألغـى لقـدو 
 إدمـاج إعـادة إلزاميـة مـن التخلص من الفرنسي ال قافة لوزير يسمح حتى وهذا الفكاهة، ميدان في

إدماجـه،  بيعـادة لصـالحه حكـم صـدر بعـدما مشـروعة غيـر بطريقـة عزلـه والـذي الفكاهـة موظـك
 صـادر قضـائي، حكـم تنفيـذ على تحايلت إدارة قرار العليا اإلدارية المحكمة ألغت فقد مصر وفي

 بـاإلدارة إذ الموظـك، هـذا فصـل قـرار بيلغـاء القضـاء حكـم صـدور فبعـد المـوظفين، أحـد لصـالح
 الموظـك رفـع بعـد أنهـا بـل بـذلو، تكتفـي لـم أنهـا  ـم السـابقة، وظيفتـه مـن أدنـى مرتبـة فـي تضـعه
 مـرة الخدمـة مـن تسـريحه قـرار إصـدار إلـى بـادرت ودرجتـه، بمرتبتـه لوظيفتـه إعادتـه طالبـا دعواه،
 1.بالسلطة اإلنحرال بعي  المشو  اإلدارة قرار إلغاء إلى المحكمة انتهت وعليه أخرى،

      الصادر حكمها في به قضت ما ذلو في باألردن العليا العدل محكمة تطبيقات أما
 إلى الموظك إعادة إجراء كان إذا 94/12" رقم قضية ،18 رقم قرار ،23-03-1994  في

 نقله، بيلغاء القاضي العليا العدل محكمة لحكم صوري  تنفيذ هو منها المنقول األصلية وظيفته
 لتحقيق ولية المحكمة، لحكم السليم للتنفيذ تحاشيا صدر قد التقاعد على إحالته قرار وكان
 فيه المطعون  للتقاعد اإلحالة قرار فيكون  التقاعد، قانون  في المشرع  إليها هدل التي الغاية
 "2 .ا لدلغاءيحقيق

 

 

 

 

 

 

 
  .340ص السابق، المرجع اإلداري، القرار بإلغاء الصعن أوجه خليفة، المنعم عبد العزيز . عبد1
  .318ص السابق، المرجع اإلداري، القضاء كنعان، . نوال2
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        ينص فينه الدولة، في األساسي القانون  هو الدستور أن باعتبار الجزائر وفي
 كل وفي وقت كل في تقوم أن المختصة، الدولة أجهزة كل على<<أنه على منه 163 المادة في

 حكم تنفيذ يعرقل من كل القانون  يعاق  القضاء، أحكام بتنفيذ الظرول جميع وفي مكان،
 عنوان هي به، المقضي الشيء لقوة الحائزة القضائية األحكام أن من اعتبار وذلو ،>>قضائي
 في واحد ولكل للجميع وضمانات والحريات للمجتمع القضائية السلطة لحماية وتجسيد للحقيقة،
 يعد القضاء أحكام تنفيذ عن اإلدارة امتناع فين وبالتالي األساسية، حقوقهم على المحافظة
، 1بالسلطة اإلنحرال عي  من صورة ولية الدستور، وهو أذ األساسي، للقانون  مخالفة

 حكم تنفيذ عن يمتنع الذي الموظك عقوبة فين قانون العقوبات الجزائري قد نص علىولدشارة 
 سلطة استعمل عمومي موظك كل "أنه على نصت التي مكرر، 138 المادة في قضائي
 من بالحبة يعاق  تنفيذه، عمدا عرقل أو عترإإ  أو متنعإ أو قضائي حكم تنفيذ لوقك وظيفته
 ." دج 50.000 إلى دج 5.000 من وبغرامة سنوات  ص  أشهر إلى ستة

 الصادرة القضائية األحكام تنفيذ تعطيل يستهدل إداريا قرارا تصدر قد اإلدارة أن وبما
 هذا ردع على المشرع نص فقد تنفيذها، من التهر  تستهدل أو مواجهتها في القضاء من

 2.اإلنحرال

 

 

 

 

 

 

 
 .، المرجع السابق01 – 16رقم التعديل الدستوري  من 163 . المادة1
        ،والمتمم المعدل العقو ات، قانون  المتضمن ،1966 يونيو 8 الم رخ في 156-66 رقم األمر من مكرر 138 . المادة2
  49. ع ، ج ر ج ج 
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 : األ داس عن قاعدة تخصيص : االن راس ف  استعمال السلصة المصلن الثان 

اإلداريـة، بـين يحـدد الهـدل منهـا، دون اذكتفـاء  قد يتدخل المشرع بصدد بعإ القرارات
بـــاذلتزام العــــام بتحقيــــق المصــــلحة العامــــة، فــــيذا اســــتهدل القــــرار هــــدل أخــــر غيــــر الــــذي حــــدده 
المشرع، كان عرضة لدلغاء، لمخالفته قاعدة تخصيص األهـدال، حتـى لـو تـذرعت اإلدارة بينههـا 

د اإلدارة بهـــدل محـــدد، بصـــدد قـــرار إداري تســـعى لتحقيـــق المصـــلحة العامـــة، ألنه القـــانون إذا قيهـــ
ذه أضــــحى قرارهــــا مشــــوبا بعيــــ  اذنحــــرال  معــــين، فيجــــ  عليهــــا أذه تحيــــد عــــن هــــذا الهــــدل، وا 

 بالسلطة.
كما أنه رجـل اإلدارة، قـد يسـعى إلـى تحقيـق المصـلحة العامـة أو الهـدل المخصـص مـن 

القـانون، لتحقيـق تلـو الغايـة،  المشرع، ولكنه يستخدم في سبيل ذلو وسائل غير تلو التي حـددها
 وهو ما يعرل باذنحرال باإلجراءات.

بنـاء علــى مــا تقــدم بيانــه يمكــن تقســيم هــذا المطلــ  إلــى فــرعين، حيــ  نتنــاول فــي )الفــرع 
الحــدي   نتنــاولاألول( خطــي الموظــك فــي تحديــد األهــدال المنــوط تحقيقهــا وفــي )الفــرع ال ــاني( 

 المقررة )اإلنحرال باإلجراء( . عن خطي الموظك في استعمال الوسائل 
 الفرع األول: خصأ الموظف ف  ت داد األ داس المنوط ت قيقها :

 المشـرع حـدده الـذي غيـر هـدل تحقيـق إلـى اإلدارة رجل يسعى عندما الحالة هذه تتحقق
 يكتفـي ذ أعمـال اإلدارة مـن ك يـر فـي فالقـانون  العامـة، المصـلحة منـه القصـد كـان إذا حتـى

 هـذه ، وفـي1محدد إداري  لعمل نطاقا يجعله معينا هدفا يخصص بل الواسع، نطاقها في بتحقيقها
 بالصـالح يتعلـق غـرإ لتحقيـق إليـه، الموكلـة التقديريـة السـلطة اإلدارة رجـل يسـتعمل الصـورة
 أن ذلـو فنـي، نتيجـة خطـي األحـوال معظـم فـي ذلـو ويـتم بتحقيقـه، القـانون  يكلفـه لـم ولكـن العـام،
 اإلنحـرال عيـ  يخـتلط وهنـا حميـدة، بواعـ  عـن قراراتهـا فـي صـادرة النيـة، حسـنة تكـون  اإلدارة
 مـن القـانون  يجعلـه قـد غرضـا يحقـق أن يحـاول العـام الموظـك ألن اإلختصـاص، بعيـ 

 هـذه تطبيقـات وتظهـر النيـة، حسـنة الحـاذت معظـم فـي اإلدارة وتكـون  آخـر، عضـو اختصـاص
 2.ا تية الحاذت في الصورة

 

  .60ص ،( 2008)الجزائر، كرة،سب خيضر محمد جامعة ،5،ع القانوني المنتدى مجلة، >>اإلداري  القرار عاون<<هنية، . أحميدة1
  .273-272ص .ص السابق، المرجع اإلداري، القرار إللغاء كوجه  السلصة اإلن راس صليلع، . سعد2
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 اإلستي ء : سلصة استعمال ف  أوال: اإلن راس

 ملكيـة تهـدد أن يمكـن والتـي اإلدارة، تملكهـا التـي الخطيـرة المكنـات مـن اإلسـتيصء يعـد
 ودواعيـه، القـانون  حـدود فـي دقيقـا تنفيذا ينفذ أن المحتم من فينه وبالتالي المالية، وحقوقهم األفراد

أن  هـي تبريرهـا تجد أن يمكن خطورته، على اإلمتياز هذا إلعمال اإلدارة لدى الشرعية والبواع 
 1.العامة المصلحة ورعاية بيقامة مكلفة اإلدارة

 جانـ  مـن اإلداريـة السـلطة بهـا تقـوم عمليـة "بينـه اإلسـتيصء الفقهـاء بعـإ عـرل وقـد
 يقـدم بـين بموجبهـا األخير هذا يلزم معنوي، أو طبيعي شخص مواجهة في المنفردة وبيرادته واحد
 إشـباع أجـل مـن وذلـو تملكـه، أو إلسـتخدامه منقـوذ أو معينـا عقار أو معينة، خدمة للغير أو لها

 "2 .قانونا المقررة الشروط ظل في العامة، بالمصلحة تتعلق وم قتة طارئة احتياجات

 اإلدارة قـرارات إلغـاء علـى الدولـة، مجلـة بعـدها ومـن العليـا المحكمـة قضـاء اسـتقر وقـد
 ضـمان وهـو اإلسـتيصء، سـلطة اسـتعمال مـن المشرع لها حدده الذي الهدل عن بها تنحرل التي
أن  العليـا بالمحكمـة اإلداريـة الغرفـة قضـت حيـ  وطبيعـي، عـادي بشـكل العامـة المرافـق سـير

 القـانون  بموجـ  لهـا يجـوز أنـه إذ الخاصـة، الملكيـة علـى اإلدارة اعتـداء تحريم هو قانونا األصل
 صـاحبها علـى جبـرا ونزعهـا الملكيـة علـى اإلسـتيصء إلـى تلجـي أن معينـة، وشـروط إلجـراء وطبقـا
 .العامة للمنفعة

 اإلعتـداء علـى المنطويـة الشـرعية عـدم ذلـو عملهـا فـي يـرى  الـذي الملكيـة صـاح  إن
 ويكـون  خبيـر، بتعيـين اإلداري  القضـاء أمـام المسـتعجل للمطالبـة القضـاء إلـى اإلتجـاه لـه يجـوز

 لـه  بـت دام مـا الصزمـة اإلجـراءات كافـة باتخـاذ مسـتعجلة بصفة لألمر مختصا المذكور القاضي
 "3. ...إستيصء أو تعدي حالة وصك يحتمل اإلدارة تصرل أن الدعوى  خصل من

 

 
  .195ص السابق، المرجع اإلداري، القرار إللغاء كسبن  السلصة ن راساإل خليفة، المنعم عبد العزيز . عبد1
 والعلوم الحقو   كلية إداري، قانون  ماستر، مذكرة ،اإلدارية القرارات ف  السلصة استعمال ف  ن راساإل الصاد ، . هاني2

 47. ص ،2014-2015 الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة الحقو ، قسم السياسية،
  .64ص السابق، المرجع اإلداري، القرار إللغاء كوجه  السلصة ن راساإل صليلع، سعد. 3
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 المنفعـة اعتبـرت أنهـا الخاصـة، والمنفعـة العموميـة المنفعـة بـين العصقـة علـى ترتـ  ولقـد
 للفـرد كـان إذا أنـه أسـاة علـى العامـة، الحاجـات إلشـباع السـعي عنـد تتحقـق التـي هـي العموميـة
 الجميـع يسـعى التـي العامـة حاجاتهـا أيضـا للجماعـة فـين إلشـباعها، يسـعى التي الخاصة حاجاته
 الحصـول يـتم "أنـه علـى فنصـت والمـتمم المعـدل المـدني القـانون  مـن 679 المـادة ، أمـا2لتحقيقهـا
 والشـروط الحـاذت وفـق رضـائي باتفـا  العموميـة المرافـق سـير لضـمان والخـدمات األمـوال علـى

 وضـمانا واإلسـتعجالية اإلسـت نائية الحـاذت فـي يمكـن أنـه القـانون، إذ فـي عليهـا المنصـوص
 1.اإلستيصء طريق عن والخدمات األموال على الحصول العمومي، المرفق ذستمرارية
                والمـادة ،"للسـكن فعـص المخصصـة المحـصت علـى حـال بـيي اإلسـتيصء يجـوز وذ

 المحـددة والشـروط الحـاذت نطا  خارج تم استيصء كل تعسفيا يعد "فيها جاء 3 مكرر 681 رقم
 األخـرى  العقوبـات علـى زيـادة عليه، يترت  أن ويمكن أعصه، يليها وما 679 المادة وأحكام قانونا

 هـذا القضـاء، ويتعلـق طريـق عـن يصـدر تعـويإ دفع به المعمول التشريع في عليها المنصوص
                    نقـص كـل بتعـويإ وكـذا والرأسـمال العمـل ومكافـية المتسـب  الضـرر بيصـصح التعـويإ

 "2 .الربح في
                الصــادر القــرار فــي العليــا بالمحكمــة اإلداريـة الغرفــة قضــت اإلطــار هــذا وفـي

 للشـراقة المنتـد  الـوالي سـتولىإ المحـصت، قضـية فـي 6460"قضـية رقـم ،2002/09/13 فـي
 قـرار باتخـاذ وأنـه ة،.ع السـيد طـرل مـن قانونيـة بصـفة مشـغول سـكني سـتعمالإ وذ محـل علـى

 للسـلطة تجـاوز رتكـ إ للشـراقة المنتـد  الـوالي فـين وظـاهرة، جسـيمة بمخالفـة المشـو  اإلسـتيصء
 مـن أقخـرج ة .ع السـيد فـين ذلـو، علـى ردا وأنـه اإلسـتيصء، هـذا إبطـال إلـى يـ دي أن يجـ 

      القـانوني غيـر اإلسـتيصء هـذا علـى بنـاءا السـاحل دولـة إقامـة وأعـوان الـدرو طـرل مـن األمكنـة
 بـاإلخراج، اإلجـراءات هـذه بم ـل بـالنطق المختصـة الوحيـدة هـي القضـائية السـلطة أن حـين فـي
 إلـى المسـتينك إرجـاع بيعـادة عليـه، المتنـازع اإلسـتيصء إبطـال إلـى باألضـافة األمـر يتعـين وأنـه

 "3 .يسكنه كان الذي المسكن
 

 جامعة الحقو ، كلية ومالية، إدارة فرع الحقو ، في ماجستير مذكرة ،الملكية نزع ف  العمومية  المنفعة التصريح براهيمي، سهام. 1
  .15ص ، 2011-2010الجزائر، بومرداة، بوقرة، أمحمد

  .78ع ،ج ر ج ج والمتمم، المعدل المدن  القانون  المتضمن ،26/09/1975 بتاريخ ، 58-75األمر من يليها وما 679 . المادة2
   .89ص ، 2003، 3ع الدولة، مجلة مجلة .3
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 عرضـة يجعلـه أن شـينه مـن وهـذا إداري، قـرار بموجـ  يـتم العامـة بالمنفعـة التصريح إن
 وبهـذا عـدة، أوجـه علـى القـرار هـذا فـي الطعـن سـب  يكـون  وقـد اإلداري، القضـاء أمـام للطعـن
 ، وأن1العموميـة بالمنفعـة التصـريح المتضـمن اإلداري  القـرار فـي يطعـن أن ملكيتـه للمنـزوع يجوز
 ،91-11رقـم بالقـانون  الجزائـري  المشـرع نظمهـا العموميـة المنفعـة أجـل مـن الملكيـة نـزع حالـة

 طريقـة اإلدارة اسـتعملت إذا العموميـة، المنفعـة أجـل مـن الملكيـة بنـزع المتعلقـة للقواعـد والمحـدد
 عليـه نصـت مـا وهـذا القـرار، هـذا فـي الطعـن الملكيـة لصـاح  يحـق الملكيـة، نـزع فـي تعسـفية
 قـرار فـي يطعـن أن مصـلحة ذي لكـل يحـق " أنـه علـى الـذكر، السـابق القـانون  مـن 13 المـادة

 القـرار تنفيـذ يوقـك الحالـة هـذه وفـي المختصـة، المحكمـة لـدى العموميـة بالمنفعـة التصـريح
 "2 .العمومية بالمنفعة المصرح
 األفراد : بان خاصة ص غة مي نزاع لفض اإلدارة سلصة استعمال ثانيا:

 حدوده إلتزام عليها يتعين  ابت، اختصاص ال ص  الدولة سلطات من سلطة لكل
 األفراد بين ينشي فيما بالفصل القضائية السلطة خص قد المشرع كان فيذا مشروع، عملها ليكون 
 اإلطصع اإلدارية السلطة محاولة فين للكافة ملزم تنفيذه يكون  قضائي، بحكم وحسمه نزاع من
 مشوبا الشرعية نطا  عن خارجا الشين هذا في قرارات من عنها يصدر ما يجعل الدور، بهذا

      متم لة عامة مصلحة تحقيق واستهدافها الغاية بذل من بالرغم ذلو بالسلطة، باإلنحرال
 أن إلى الخصوص، هذا في اإلدارة عمل شرعية عدم اإلجتماعي، وترجع السلم تحقيق في

 السلطة اختصاص على عتدائهاإ  إلى باإلضافة له، أعدت ما غير في سلطتها استعملت اإلدارة
 النزاعات لفإ أصص م هلة غير لنشاطها أدائها وطبيعة تكوينها بحكم اإلدارة أن كما القضائية،

 الدور هذا بممارسة األولى هو القضاء أن حي  األفراد، بين نشيت التي المدنية الصبغة ذات
 قرارات من اإلدارة تصدره ما كان ذلو أجل واستقصل، من ونزاهة حيادية من به يتمتع لما

 اإللغاء دوما مصيرها يكون  مدنية، صبغة ذي نزاع فإ خاصة سلطتها فيها مستعملة
 3.القضائي

 خيضـر، محمـد جامعـة ،المنتـدى مجلـة ،>>العامـة للمنفعـة الملكيـة لنـزع القـانون  النظـام<< لمعينـي، ومحمـد حوحـو . رمـزي 1
  .72ص ،( 2009)، 6ع الجزائر، بسكرة،

 للمنفعة الملكية بنزع المتعلقة القواعد ي دد ، 1991سنة أبريل  27 في م رخ ، 11-91رقم القانون  من 13 . المادة2
  .21ع ، ج ر ج ج العمومية،

  .466ص ، 1976مصر، القاهرة، العربي، الفكر دار ، 5ط ،األول الكتا  اإلداري، القضاء الطماوي، محمد . سليمان3
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 قـرار ففـي الفرنسـي، الدولـة مجلـة سـاير قـد الجزائـري  القضـاء أن يبـدو اإلتجـاه هذا فيو 
 :يلي فيما وقائعها تتلخص قضية في اإلدارية للغرفة العليا المحكمة

 فـي 1982 ديسـمبر 27 بتـاريخ الضـبط كتابـة لـدى مودعـة عريضـة بموجـ  أنـه حيـ 
 رئـية عـن السـابق القـرار فـي السـلطة لتجـاوز بـالبطصن  )ج.ت( السيد طعن ،33647 رقم قرار

 لمسـتودع تابعـة سـاحة بمـنح المنازعـات لجنـة اجتمـاع بعـد القاضـي البلـدي، الشـعبي المجلـة
المـدعي  أن حيـ  ،)م .م ( بالمـدعو وذلـو الدولـة أمـصو مصـلحة رئـية طـرل مـن له مخصص

بتـاريخ  وأنـه ،...بــ كائنـة بنايـة فـي تقـع ألمـصو الدولـة تابعـة بسـاحة لمسـتودع مسـتيجر بينـه يذكر
فـي  نيتـه عـن وأفصـح الـذكر، ا نك المستودع خلك تقع بناية ) م  .م ( المدعو شترى إ ،1967
 بـين يخبـره ،...بــ البلـدي الشـعبي المجلـة رئـية جعـل ممـا أعـصه، إليهـا المشـار السـاحة ضـم

 .لجاره الساحة هذه تبعية 1981/12/13 جلسة في قررت قد النزاعات

 القضـائية الجهـة محـل الحلـول البلدي الشعبي المجلة رئية سلطات من لية أنه حي 
 مشـو  غرضـه السـابق النحـو علـى بالتالي المتخذ القرار أن حي  القضايا، من قضية في والبت
 "1 .البطصن هذا أجل من ويستوج  الواضح السلطة تجاوز بعي 

 معان : بتصرس القيام عل  إج اره قصد األفراد أ د عن اإلدارة خدمات ثالثا: منع
 لهـم كفلهـا الخـدمات أدائهـا فـي يتم ـل، واجـ األفـراد  تجـاهإ اإلداريـة السـلطات علـى

 ملزمـة فـاإلدارة الشـروط تلـو تـوافرت فـين سـتحقاقها،إ شـروط علـيهم تنطبـق أن شـريطة القـانون،
 هـي إذ السـلطة، انحـرال ارتكبـت قـد اإلدارة وتكـون  ذلـو، فـي لهـا تقديرية سلطة بص الخدمة بيداء

 2.سيئا أو نبيص ذلو على باع ها كان أيا الخدمة، أداء في تباطيت أو امتنعت
 
 
 
 
 
 

 .بعدها وما 190 ص ، 1989، 3ع القضائية، المجلة .1
  .203-202ص .ص السابق، المرجع اإلداري، القرار إللغاء كوجه  السلصة اإلن راس خليفة، المنعم عبد العزيز عبد. 2
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 السـلطة اسـتعمال إن  "لـه قـرار فـي المجـال هـذا فـي الفرنسـي الدولـة مجلـة قضـى ولقد
 اإلنحـرال بعيـ  القـرار يـدفع فيهـا طرفـا اإلدارة كانـت العقـود مـن عقـد لتنفيـذ ضـمانا الضـبطية

 جوان 14 في الصادر المصري  الدولة مجلة بالسلطة  ، ومن تطبيقات هذه الحالة أيضا، حكم
 للحصـول تقـدم فلمـا سـيارته، علـى المقـررة الرسـوم سـداد فـي المـواطنين أحـد تـيخر فقـد ،1954
 القضاء محكمة تقبل فلم المتيخرة، الرسوم سداد على إلجباره اإلدارة رفضت الرخصة، تلو على

 مـا بالسـيارات الخاصـة والقـرارات واللـوائح بـالقوانين يـرد لـم <<  ...أنـه مقررة المسلو هذا اإلداري 
 القـوانين هـذه تسـتلزمه مـا باسـتيفاء قـاموا متـى ألصـحابها التراخيص بمنح المكلفة للجهات يسمح
 لهـذه يسـمح مـا بهـا يـرد لـم كمـا عنها، المستحقة الرسوم بدفع وقاموا عليها، للحصول شروط من

 مـن أخـرى  حكوميـة جهـات أو لمصـالح تمكينـا التـراخيص هـذه تسـليم عـن باإلمتنـاع الجهـات
 .التراخيص هذه أصحا  قبلمن  لها مستحقة مبال  أو رسوم على الحصول

 المـدعي تسـليم عـن بامتناعـه الصـوا  جانـ  قـد المـرور قلـم يكـون  تقدم ما ضوء وعلى
 المسـتحقة الرسـوم ودفـع الرخصـة هـذه لتجديـد قانونـا يلـزم مـا باسـتيفاء قام أن بعد سيارته رخصة
  .2>>فيه المطعون  القرار اإلداري  إلغاء يتعين  م ومن ذلو، عن

 : ) اإلجراء اإلن راس( المقررة الوسائل استعمال ف  الموظف الفرع الثان : خصأ
 غير وسيلة بتحقيق العام الهدل تحقيق سبيل غير اإلدارة رجل يستعمل الحالة هذه في

 مـن الهـدل يحـدد فقـد إتباعهـا، الواجـ  اإلجـراءات يخـالك اإلدارة رجـل أن أي قانونـا، مقـررة
 قـد تحديـده عـدم حالـة فـي أمـا القانونيـة، النصـوص غيـر صـريح بـنص اإلداري  القـرار إصـدار

 3.القرار لمصدر الممنوح اإلختصاص طبيعة من أو التشريع مشروع من يستخلص
 

 

 

 
 . 2 .277-276ص .ص السابق، المرجع اإلداري، القرار إللغاء كوجه  السلصة اإلن راس  االت صليلع، سعد. 1
 محمد جامعة ،المفكر مجلة ،>> السلصة اإلن راس  عان المشو ة اإلدارية القرارات إلغاء خصوصية <<بولقواة، سناء. 2

 309. ص ،(2016 )الجزائر،، 13 ع بسكرة، خيضر،
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 لإلدارة : المالية المصل ة لت قاق  السلصة اإلن راس -أوال

 بهـا تواجـه أمـوال علـى للحصول معينة وسائل المختلفة للهيئات اإلدارية لقد منح القانون 
 ولكـن أخـرى، وسـائل إلـى تلجـي أن األمـوال، تلـو علـى الحصـول سـبيل فـي لهـا ولـية حاجاتهـا،

 بعـإ إلـى اإللتجـاء تفضـل األمـوال إلـى الحاجـة بهـا تشـتد حـين اإلدارة، أن هـو يحـد  الـذي
 .الغرإ لهذا المحددة الوسائل من وأيسر أنجع عادة هي والتي تملكها، التي األخرى  الوسائل
:                   هـي جديـدة نظريـة الفرنسـي الفقـه فـي تكونـت حتـى النـوع هـذا اإلنحـرال حـاذت ك ـرت ولقـد

 اإلداري  الضـبط سـلطات ، ولقـرارات "1 لـإلدارة الماليـة المصـل ة سـبال فـ  اإلن ـراس نظرية  "
 الصـدد هـذا فـي سـلطاتها اإلدارة اسـتعملت فـيذا العـام، النظـام علـى المحافظـة وهـو محـدد، هـدل
 .بالسلطة اإلنحرال بعي  مشوبا قرارها كان الهدل هذا لغير

 تلـو م ـل إلغـاء إلـى 1990 عـام إلـى السـابقة أحكامـه فـي الفرنسـي الدولة مجلة وذه 
فـي  رغبـت الفرنسـية الحكومـة بـين وقائعهـا تـتلخص التـي "ال قـا  عيـدان" قضـية ففـي القـرارات،
 بـيغص  قامـت األخـرى، المصـانع مـن المنافسـة عـدم ولضـمان ال قـا ، عيـدان صـناعة احتكـار
 تلـو إغـص  أن مـن وبـالرغم أعمالهـا، بمباشـرة سـليم تـرخيص علـى تحصـل لـم التـي المصـانع
 أن إذ اإلداري، الضـبط سـلطة بتحقيقـه تخـتص الـذي العـام النظـام نطـا  فـي يـدخل المصـانع
 نمـاا  و  العام النظام تحقيق لية غايته أن لديه  بت حي  الغلق، قرار ألغى الفرنسي الدولة مجلة
 هـذا إلصـداره، كمـا تقـرر قانونـا المحـدد الهـدل جانـ  الغلـق فقـرار وبـذلو ماليـا، اإلدارة مسـاعدة
 قـرار إلغـاء ذلـو أم لـة ومـن السـب ، لـذات الفرنسي الدولة لمجلة عديدة أخرى  أحكام في اإللغاء
 الظرول من للمجلة تبين إذ ،"Baron" للسيد مملوكة أرإ قطع ملكية بنزع والصادر المحافأ
 للمنطقـة الهـاد  الطـابع علـى المحافظـة ضـرورة مـن البلديـة أعلنتـه مـا أن بالـدعوى  المحيطـة
 للمنفعـة الملكيـة نـزع يتقـرر التـي ألجلهـا األهـدال مـن لـية المـذكورة لـألرإ المجـاورة السـكنية

 المملوكـة لـألرإ العامـة المنفعـة بتقريـر الصـادر المحـافأ قـرار العامـة، وأيضـا القضـاء بيلغـاء
 علـى المحافظـة إلـى يهدل ذ القرار أن ذلو سباحة، وحمام مصهي إلنشاء "Schewartz" للسيد
  2.بالبلدية الخاصة الترفيه أنشطة تطوير إلى يهدل نماا  و  العامة، الصحة

 .44 .ص ،المرجع السابق اإلدارية، القرارات ف  السلصة استعمال ف  ن راساإل الصاد ، هاني .1
 .45 .ص ،المرجع نفة اإلدارية، القرارات ف  السلصة استعمال ف  ن راساإل الصاد ، هاني .2
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 علـى نزعهـا أو بسـهمصم رتـداءإ مـن المسـتحمين يمنـع بلديـة رئـية أيضـا ذلـو أم لة ومن
 لـية التـدبير هـذا ولكـن باإلسـتحمام، الخاصـة الم سسـات سـتعمالإ علـى ويجبـرهم الشـاطئ،
 م سـة هـو نمـاا  و  ،) عليـه ومنصـوص مشـروع هـدل وهـو ( العامـة حماية األخـص  على م سسا
 فهنـاو الرسـوم، علـى تحصـل التـي والبلدية اإلستحمام م سسات ألصحا  المالية المصلحة على
 .1بالسلطة انحرال إذن

 حـق وجـه بـدون  يطيـل عنـدما بالسـلطة نحرافـاإ المحـافظين أحـد يرتكـ  الطريقـة، بـنفةو 
 مـن أقـل إيجـار يـدفع أن المرفـق لـذلو للسـماح وذلـو للـدرو، مخصـص لبنـاء الم قـت اإلسـتيصء
 2.العادي اإليجار

 السـالك التقليـدي المبدأ عن النظر بغإ 1930 سنة حوالي منذ الفرنسي المجلة ابتدأ
 وأرسـاه، سـبق مـا مـع يتعـارإ جديـد مبـدأ عليـه مفضـص المحليـة، الهيئـات ماليـة ميـدان في الذكر
                  عديـدة أحكـام فـي الفرنسـي الدولـة مجلـة أعلـن أن القضـائي التحـول هـذا مقتضـى مـن وكـان

 "3 .السلطة اإللغاء إلنحرال تولد ذ المحلية للهيئات المالية المصلحة حماية  "أن 
 إحـدى فـي أن وظائفهـا تـتلخص قضـية فـي ذلـو الفرنسـي الدولـة مجلـة طبـق ولقـد
 قائمـة كانـت التـي المحـصت إلغـص  نظـرا اللحـوم، لبيـع محـص افتتحـت قـد المحليـة السـلطات
 محـل بغلـق وطـالبوا المحـصت تلـو فتحـت األزمـة، إنتهـت فلمـا اإلقتصادية األزمة بسب  بالمنطقة
 .الطل  المجلة فرفإ البلدية،

 أربـاح علـى للحصـول اسـتغلته مغسـص البلـديات إحـدى أقامـت عنـدما أخـرى  قضـية وفـي
 عمـل ألنـه المغسـل هـذا اسـتغصل مـن البلديـة منـع فيها يطال  دعوى  األشخاص أحد فرفع مالية،
 يعـود المغسـل هـذا إنشـاء أن مقـررا ذلـو الدولـة مجلـة فـرفإ مباشـرته، لهـا يجـوز ذ تجـاري 
 4.العامة الصحة على بالفائدة

 

 

 مقارنة"، دراسة - العراق  التشريع ف  األ داس تخصيص قاعدة عن اإلداري  القرار ان راس الحسيني،  عبد أحمد . قادر1
  .125ص ،المرجع السابق

  .193ص السابق، المرجع اإلدارية، المنازعات محيو، . أحمد2
  .280ص السابق، المرجع اإلداري، القرار إللغاء كوجه  السلصة اإلن راس  االت صليلع، . سعد3
  .390ص السابق، المرجع اإلداري، القرار بإلغاء الصعن أوجه خليفة، المنعم عبد العزيز . عبد4
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 لتحقيـق بسـلطتها اإلدارة انحـرال علـى المشـروعية إفضـاء فـي بـين يـرى  مـن هنـاو
ن الماليـة، مصـلحتها  عتـداءإ  فيـه أن إذ الماليـة، المحليـة للهيئـات اتيـالحاج إشـباع فيـه كـان وا 

 مصلحة أي على إعصءه يج  الذي المشروعية لمبدأ وتنكر دستوريا، المقررة األفراد حقو   على
 بالسـلطة اإلنحـرال هـذا مشـروعية تقريـر ، وفـيالوسـالة اسـتخدام ابـرر ال الغايـة فنبـل ماديـة،
 الهيئات احتياجات من المشروعية مبدأ واحترام األفراد حقو   جعل من ذلو في لما بالغة خطورة
 1.إيراداتها لزيادة المحلية
 الموظفان : نقل  سلصة اإلن راس ثانيا: 

 يعـد لـم مكان من موظفيها أحد نقل اإلدارة جهة على العام الصالح مقتضيات تفرإ قد
 المكـاني، النقـل هـو وهـذا تخصصـه إلـى الحاجـة أمـة فـي آخـر، مكـان إلـى خدماتـه إلـى بحاجـة
 وفـي الـوظيفي المسـتوى  نفـة فـي أخـرى  إلـى وظيفـة مـن يكـون  الـذي النـوعي النقـل عـن ويختلـك
 مشـروعا، النقل يكون  إليه، وحتى اللجوء اإلداري  العمل متطلبات تفرإ حي  العمل، جهة نفة
 مسـتوى  ورفـع أدائـه وتيسـير العمـل، مصـلحة تحقيـق فـي الرغبـة مـن نابعـا النقـل يكـون  أن يجـ 
 موظفيهـا نقـل سـلطة لـددارة أن المسـلمة القاعـدة أن حيـ  اإلداري، الجهـاز ي ديهـا التـي الخدمـة
 ألنـه قرارهـا يلغـي القضـاء فـين القاعـدة هـذه اإلدارة جهـة خالفـت العـام فـيذا الصـالح تحقيـق بهدل
 .السلطة استعمال إساءة بعي  مشوبا
 

 

 

 

 

 

 
 إداري، قانون  تخصص الحقو ، في ماستر مذكرة ،إلصداره المخصص الهدس عن ل ياده اإلداري  القرار إلغاء شنافي، خالد. 1

 62. ص ،2013-2014 الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة
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 لسـلطتها وفقـا تجريـه التـي اإلداريـة للجهـة المشـرع خولهـا سـلطة هـو بنوعيـه والنقـل
 1.ومقتضياته العمل صالح عليها يمليه حسبما التقديرية،

 أخـرى، وظيفـة إلـى وظيفتـه مـن العـام الموظـك نقـل حالـة إلـى الجزائري  المشرع لقد نص
 نصـت حيـ  العموميـة، للوظيفـة العام األساسي القانون  المتضمن 06 -03 األمر رقم في وذلو
 ذلـو، المصـلحة ضـرورة تسـتدعي عنـدما إجباريـا الموظـك نقـل يمكـن  "أنـه علـى 158 المـادة
 اللجنـة رأي ويعتبـر النقـل، قـرار اتخـاذ بعـد ولـو األعضـاء، المتسـاوية اإلداريـة اللجنـة رأي وييخـذ
 ." النقل هذا أقرت التي للسلطة ملزما

 اإلداريـة اللجنـة رأي بيخـذ اإلداريـة الجهـة ألـزم قـد المشـرع أن نصحـأ المـادة، نـص مـن
ذ وظيفـة ألخـرى، مـن الموظـك نقـل عنـد األعضـاء المتسـاوية  يمكـن تعسـفي النقـل قـرار اعتبـر وا 
 2.إللغائه قضائيا فيه الطعن للموظك

 وحـدة إلـى وحـدة مـن النـوعي النقـل تقديريـة إلجـراء سـلطة اإلدارة مـنح عنـدما المشـرع إن
 م ـال نقلـه، يتم الذي للموظك وضمانات شروط وضع فقد آخر، إلى إداري  جهاز من أو أخرى،
 اإلعتبـار بعـين األخـذ علـى نصـت التـي الـذكر، السـالك 06-03 األمـر مـن 156 المـادة ذلـو

 علـى 159 المـادة نصـت كمـا المهنيـة، وكفـاءتهم وأقـدميتهم العائليـة ووضـعيتهم المـوظفين رغبات
 أن يجـ  ، كمـا 3التنصـي  أو اإلقامـة تغييـر أو التنقـل نفقـات سـتردادإ مـن الموظـك يسـتفيد أنـه

 النقـل فـي تقديريـة سـلطة مـن منحـت مـا اإلدارة اتخـذت إذا أمـا لذاتـه، مقصـود النقـل قـرار يكـون 
 نقـل مـن اتخـاذ يجـوز فـص القـرارات تلـو إلغـاء علـى جـرى  قـد القضـاء فـين أخـرى، أغراإ لتحقيق
 هـدل يكـون  ذ أن يجـ  كمـا إجـراءات، مـن القـانون  قـرره مـا خصل على لتيديبه وسيلة الموظك
 4.العامة المصلحة حسا  على إفادته أو موظك من اإلنتقام النقل من اإلدارة

 

 

 

 الحقو   كلية ماجستير، مذكرة ،المخصص  دفه عن المن رس القرار عل  الرقا ة ف  اإلداري  القاض  دور أمزيان، . كريمة1
  .26-25صص. ، 2011-2010الجزائر، باتنة، لخضر، الحاج جامعة السياسية، والعلوم

 .العمومية  للوظيفة العام األساس  القانون  المتضمن ،2006جويلية  15بتاريخ  ، 03-06األمر من 158 . المادة2
 .، نفة المرجع 03 – 06األمر  من 159-156 . المادة3
 .26ص ،نفة المرجع المخصص،  دفه عن المن رس القرار عل  الرقا ة ف  اإلداري  القاض  دور ،أمزيان . كريمة4
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 المقنعـة، بالعقوبـة عليه يطلق فيما بجصء ذلو يظهر الموظفين تيدي  بسلطة واإلنحرال
 العمـل تنظـيم سـتار خلـق مسـتترة عقوبـة عليـه، تـيديبي جـزاء توقيـع مـن بدذ ندبه أو موظك كنقل
 1.العامة والمصالح اإلدارات في

 إليـه توجـه أن دون  الموظك ضد اإلدارة تتخذه م لم إجراء هي المقنعة التيديبية والعقوبة
 لكـي يلـزم ذ  <<بقولها التيديبي العقا  المصرية اإلداري  القضاء محكمة عرفت وقد معينا، تهاماإ

 العقوبـات عقوبـة مـن متضـمنا يكـون  أن المقنـع التـيديبي الجـزاء بم ابـة اإلداري  القـرار يعتبـر
ذ المعنيـة، التيديبيـة  ظـرول مـن المحكمـة تتبـين أن يكفـي نمـاا  و  صـريحا، تيديبيـا جـزاء لكـان وا 
 اإلجـراءات إتبـاع بغيـر ولكـن الموظـك، عقـا  إلـى تجهـتإ اإلدارة نيـة أن ومصبسـاتها األحـوال

  >>.المستتر الغرإ هذا لتحقيق القرار في بسلطتها فانحرفت لذلو، المقررة واألوضاع
 مكانيـا نقـص الموظـك نقـل قـرار العليـا بالمحكمـة اإلداريـة الغرفـة ألغـت لـذلو وتطبيقـا

 فـي الموظـك إبـصغ يجـ  أنـه اإلداري  القضـاء فـي عليـه المسـتقر مـن << فيـه جـاء مقنعـة كعقوبـة
 القـرار فـين  ـم ومـن التـيديبي، الطـابع مكتسـبا اإلجـراء هـذا يكـن لـم ولـو حتـى التلقـائي النقـل حالـة

 التلقـائي النقـل مجـال فـي المقـرر اإلجـراء دام مـا مقنعـا تيديبيـا إجراءا يعد الموظك نقل المتضمن
 2>> .اإلداري  القرار إبطال ستوج إ ذلو كان ومتى يحترم، لم

 هنـاو يكـون  << بينـه قضـت حيـ  اإلداري  القضـاء محكمـة حكـم هنـاو مصـر وفـي
 المشـرع قصـدها التـي غيـر أغـراإ لحماية قرار اإلدارة اتخذت إذا السلطة استعمال في انحرال
 أن  بـت فـيذا العـام، بالصـالح تتصـل األغـراإ هـذه كانـت ولـو حتـى السـلطة، تلـو منحهـا مـن

 الكتـابي، باإلطـار وظيفـة إلـى العـالي الفنـي باإلطـار وظيفتـه مـن عليـه المـدعى نقـل فـي الرغبـة
 يقتضـيه قـد أمـر التيديبيـة، المحاكمـة إلـى أحيـل أجلهـا مـن والتـي إليـه، أسـندت التـي الـتهم بسب 
 3>> .القانون  إصدار من المشرع قصدها التي األغراإ ضمن يدخل ذ أنه غير العام، الصالح

 

 
 ،والقضـاء التشـريع مجلـة ،>>اإللغـاء أوجـه – اإلداريـة القـرارات مشـروعية علـ  القضـائية الرقا ـة<< كمـال، األمـين . محمـد1

 .(2016) العرا ،
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 الترقية : تقارير وضع  سلصة ثالثا: اإلن راس

 الجهـة المختصـة بتقليـد الموظـك وظيفـة أعلـى فـي مـن قـرار يصـدر أن بالترقيـة يقصـد
 ومهـام  مسـ وليات  بـذلو  الموظـك  الحاليـة، ويتحمـل وظيفتـه مـن واإلداري  التنظيمـي المستوى 
 قبل عليه كان مما أفضل وأدبية أكبر مزايا مادية على حصوله بالتالي يستتبع وأهم، مما أضخم

 فـي تغييـر مـن العامـل علـى يطـرأ ما << بينها بمصر العليا اإلدارية المحكمة عرفتها الترقية، وقد
ن اإلداري، السـلم رتـ  فـي تقديمـه شينه من يكون  القانوني مركزه  ،1>> مـادي نفـع يصـاحبه لـم وا 

  06-03 األمـر فـي وذلـو العمـوميين، المـوظفين ترقيـة وطـر   شـروط حـدد الجزائـري  والمشـرع
 الموظـك تقـدم فـي الرت  في الترقية تتم ل << على منه 107 المادة نصت حي  الذكر، السابق
 فـي أو السـلو نفـة فـي مباشـرة األعلـى الرتبـة إلـى رتبـة مـن باإلنتقـال وذلـو المهنـي مسـاره فـي

 :ا تية الكيفيات حس  مباشرة، األعلى السلو

 الشهادات على المهني مسارهم خصل تحصلوا الذين الموظفين بين من الشهادة أساة على -
 .المطلوبة تصوالم ه

 .متخصص تكوين بعد -
 .مهني فحص أو مهني امتحان طريق عن -
 المتسـاوية اللجنـة رأي أخـذ بعـد التيهيـل، قائمـة فـي التسجيل طريق عن اإلختيار سبيل على -

 .المطلوبة األقدمية ي بتون  الذين بين الموظفين من األعضاء
 تحـدد متتاليتين، مرتين التيهيل قائمة في التسجيل طريق عن الترقية من الموظك يستفيد ذ -

 تسـتعمل قـد اإلدارة أن غيـر ،المـادة هـذه أحكـام تطبيـق كيفيـات الخاصـة األساسـية القـوانين
 بـالموظك الضـرر إلحـا  قصـد وذلـو منحرفـا، اسـتعماذ السـنوية التقارير وضع في سلطتها
 حسـا  علـى موظـك محابـاة ألجـل أو وظيفتـه، لممارسـة الضـرورية بالكفـاءة يمتـاز أنه رغم

 2. >>منه أكفي آخر موظك
 
 
 الحقو   كلية ماجستير، مذكرة ،الجزائري  التشريع ف  العمومية الوظيفة تقلد ف  الجدارة مبدأ الشريك، بشير الدين شمة. 1

 70. ص ،2010-2011 الجزائر، باتنة، لخضر، الحاج جامعة الحقو ، قسم السياسية، والعلوم
 .، المرجع السابق 03-06 مراأل من 107 المادة. 2
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 تقـارير وضـع فـي - بالسـلطة اإلنحـرال - بـاإلجراء اإلنحـرال يقـع الحالـة هـذه وفـي
 .التيديبية اإلجراءات عن بها استعاضت اإلدارة أن منها تبين إذا خصوصا الكفاءة

 ومسـتقبله للموظـك الماليـة الوضـعية علـى خطـورة مـن التقـارير تلـو بـه تتسـم لمـا ونظـرا
 .1للسلطة المنحرل اإلستعمال لهذا بالمرصاد كان اإلداري  القضاء فين الوظيفي،

 دارةاإل تحررهـا التـي ةئـالكفا تقـارير إلـى الفرنسـي الدولـة مجلـة رقابـة متـدتإ ولقـد
 لهـا منحهـا التي بالسلطة، اإلنحرال من نوعا تضمنها ستشعرإ ما إذا بيلغائها فيقضي لموظفيها،
 دوافـع أو شخصـية أهـدال أيـة دون  العامـة المصـلحة هـدل تحقيـق فـي تمارسـها لكـن المشـرع

 ملـك مـن ال ابـت كـان إذا  <<أنـه المصـرية اإلداري  القضـاء محكمـة حكـم فـي جـاء اإلنتقـام، وقـد
 ةئـكفا ورفـع تـهئكفا خفـإ إلـى المـوظفين لجنـة تقوم ته، حتىئكفا في راِي  ما يطرأ لم أنه موظك
 لـم الرفـع وهـذا التخفـيإ هـذا بـين يقطـع الـذي األمـر باإلختيـار، للترقيـة هيتـأهل نحـو آخـر موظـك
 درجـات فـي الـتحكم طريـق عـن األول دون  األخيـر للموظـك ترقيـة سـتهدفتإ وسـيلة إذ يكونـا
 الشـين هـذا في قرارها يكون   م ومن باإلختيار، للترقية المنشية الواقعة ذاتها في هي التي ة،ئالكفا
 2>>  . السلطة استعمال بسوء مشوبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  .284-283ص .ص سابق،ال مرجعال اإلداري، القرار إللغاء كوجه  السلصة اإلن راس  االت صليلع، سعد. 1
  .405ص سابق،ال مرجعال اإلداري، القرار بإلغاء الصعن أوجه خليفة، المنعم عبد العزيز عبد. 2
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 الوظيفة : إللغاء الموظف فصل  سلصة اإلن راس را عا:

 التـي الوظيفـة بيلغـاء تقـوم أن العامـة المصـلحة تحقيـق علـى حرصـها من نطصقاإ لددارة
 وقـد لهـا، الشـاغلين المـوظفين عـن باإلسـتغناء بـالطبع الحالـة هـذه فـي وتقـوم مبـرر لهـا يعـد لـم

  ـم ظاهريـا، الوظـائك بعـإ بيلغـاء المـوظفين بعـإ مـن للـتخلص السـلطة هـذه اإلدارة تسـتغل
 بـاإلنحرال مشـوبا قرارهـا كـان بـذلو، اإلدارة قامـت فـين تشـاء، مـن لتعيـين ذلـو بعـد إعادتهـا
 فصـل سـلطة سـتعمالإ بصـدد وهـي اإلجـراءات، اسـتعمال في انحرافا اإلدارة ترتك  وقد بالسلطة،
 جـزاء توقيـع تبـرر وظيفيـة أخطـاء الموظـك يرتكـ  حينمـا ذلـو ويكـون  الوظيفـة، إللغـاء الموظـك
بيلغـاء  تقـوم فينهـا عليـه، المناسـ  الجـزاء بتوقيـع اإلدارة جهـة تقـوم أن مـن وبـدذ عليـه، تـيديبي
 المقـررة الوسـيلة غيـر بوسيلة الموظك هذا ستبعادإ إلى تصل وبالتالي يشغلها، كان التي الوظيفة

 إلغـاء تقـرر متـى الموظـك عـن اإلسـتغناء سـلطة محـددة حـاذت فـي اإلدارة أن شـو قانونـا، فـص
 بيلغـاء المـوظفين بعـإ مـن للـتخلص السـلطة هـذه اإلدارة تسـتغل وقـد يشـغلها، كان التي الوظيفة
 هنـا يراقـ  اإلداري  والقضـاء تشـاء مـن فيهـا لتعـين ذلـو بعـد إعادتهـا  ـم ظاهريـا، الوظـائك بعـإ
 1.للسلطة المنحرل اإلستعمال هذا أيضا

 الموظـك فصـل يجـوز ذ <<  أنـه بمصـر اإلداري  القضـاء محكمـة قضـت لـذلو تطبيقـا
 وقـائع مـن  بـت فـين >> العامـة المصـلحة تقتضـيه وضـروريا حقيقيـا كـان إذا إذ الوظيفـة إللغـاء
 علـى منطويـا كـان ،... العامـة المصـلحة قتضـتهاإ حقيقـة يكـن لـم الوظيفـة إلغـاء أن الـدعوى 

 الدولـة مجلـة ألغـى للقـانون، كمـا ومخالفـا السـلطة اسـتعمال إسـاءة بعيـ  مشـوبا اإلنحـرال،
 هـذه تركـت اإلدارة جهـة أن لـه تبـين أن بعـد موظفيهـا، أحـد فصـلب إداريـة جهـة قـرار الفرنسـي
 الدولـة مجلـة استشـك مـا وهـذا محلـه، جديـد موظـك بـيحصل قامـت عـام، لمـدة شـاغرة الوظيفـة
 دون  عـزل يم ـل إنمـا الوظيفـة، إللغـاء الموظـك فصـلب الصـادر القـرار أن خصلـه، مـن الفرنسـي
 2.قانونا المقررة الوسيلة إتباع
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 الثان الفصل 
 كيفية إث ات عان اإلن راس 

 ف  استعمال السلصة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ل السلطةي استعمافحراف الثاني                                          كيفية إثبات عيب اإلنالفصل 

 

 كيفية إث ات عان اإلن راس ف  استعمال السلصة: الفصل الثان  :
 

تشـــكل مســـيلة إتســـاع نطـــا  عيـــ  اإلنحـــرال فـــي اســـتعمال الســـلطة وك ـــرة تطبيقاتـــه فـــي 
الحيـاة العمليــة، وكــذا مســيلة إرتباطـه بــالعيو  األخــرى التــي تصـي  القــرار اإلداري صــعوبة كبيــرة 

األمـر يتعلـق بالنوايـا ألن في كيفية إ باته، ذ سـيما وأن هـذا العيـ  مـن أشـد العيـو  خفـاء ودقـة، 
 لمصدر القرار اإلداري .الداخلية 

نطصقـــا مـــن  ن المشـــرع الجزائـــري لـــم يشـــر إلـــى وســـائل إ بـــات هـــذا العيـــ  علـــى غـــرار أوا 
وسائل إ بـات العيـو  األخـرى، وهـو ذات األمـر حاصـل علـى مسـتوى التشـريع المقـارن )الفرنسـي 

نســي والمصــري(، فينــه مــن الضــروري اإلعتمــاد علــى الطريقــة التــي إبتــدعها القضــاء اإلداري الفر 
 في كيفية إ بات عي  اإلنحرال في استعمال السلطة وعلى من يقع ع ء هذا اإل بات .

    بناء على مـا تقـدم بيانـه، فيننـا نفضـل تقسـيم هـذا الفصـل إلـى مبح ـين، حيـ  نتنـاول فـي 
)المبحـــ  األول( الحــــدي  عــــن عــــ ء إ بـــات عيــــ  اإلنحــــرال فــــي اســـتعمال الســــلطة فــــي حــــين 

ــــــــاني( ل ــــــــ  اإلنحــــــــرال نخصــــــــص )المبحــــــــ  ال  ــــــــى إ بــــــــات عي ــــــــة المترتبــــــــة عل                              لنتــــــــائ  القانوني
 في استعمال السلطة .   
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 : عنء إث ات عان اإلن راس ف  استعمال السلصة : الم  ا األول
 يجري  أن أو العامة اإلدارة رجال يستدعي أن يستطيع ذ الفرنسي الدولة مجلة كان إذا
 ذلو مقابل في فينه العامة، القاضية واإلدارة اإلدارة بين الفصل لمبدأ تطبيقا معهم التحقيق
 اإلنحرال عي  إل بات الوسائل من بعدد يستعين كما الدعوى، مضمون  تفسير في توسع

 1.بالسلطة
 خصلهـا مـن التـي الوسـائل وذ اإل بـات عـ ء يحـدد لـم الجزائـري  المشـرع فـان وبالمقابـل

 المتعلـق 98-01 رقـم العضـوي  القـانون  فـي بالسـلطة، ذ اإلنحـرال عيـ  إ بـات نسـتطيع
 بالمحـاكم المتعلـق 98-02 رقـم القـانون  فـي وذ وعملـه، وتنظيمـه الدولـة مجلـة باختصاصـات

 التـي اإل بـات بوسـائل عامـة بصـفة المصـري  الدولـة مجلـة اسـتعان السـيا  نفـة وفـي اإلداريـة،
 حيـ  المجـال هـذا فـي نظيـره مـن أوسـع بسـلطات يتمتـع أنـه إذ الفرنسـي، الدولـة مجلـة أقرهـا

 اإلداري  للقاضـي بالنسـبة الحـال عليـه هـو مـا غـرار علـى المصـري  اإلداري  القاضـي يسـتطيع
جراء اإلدارة مم لي استدعاء الجزائري   .السلطات بين الفصل مبدأ بذلو مخالفا معهم، التحقيق وا 

 فـي تتم ـل مباشـرة إ بات وسائل إلى يلجي قد بالسلطة اإلنحرال لعي  إ باته في والمدعي
 فـي تتم ـل مباشـرة غيـر وسائل إلى يلجي وقد القضية، ملك أو فيه المطعون  اإلداري  القرار نص
 . 2القرار إصدار على والظرول الصحقة المتنوعة القضائية القرائن

المبحـــ  إلـــى علـــى مـــا ســـبق بيانـــه، تقتضـــي منهجيـــة البحـــ  العلمـــي تقســـيم هـــذا  تيسيســـا
ــــي اســــتعمال  ــــ  اإلنحــــرال ف ــــ  األول( لد بــــات المباشــــر لعي ــــ  نخصــــص )المطل ــــين، حي مطلب
الســــلطة، فــــي حــــين نخصــــص )المطلــــ  ال ــــاني( لد بــــات غيــــر المباشــــر لعيــــ  اإلنحــــرال فــــي 

 استعمال السلطة .
 
 
 
 
 
 

  .597ص سابق،ال مرجعال ،داري اإل القضاء بسيوني، الغني عبد. 1
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  السلصة : اإلن راس لعان الم اشر اإلث ات:  المصلن األول
 المطعون  القرار نص عبارات تفحص خصل من يكون  بالسلطة اإلنحرال عي  إ بات إن

 .إصداره بسلطة اإلدارة انحرال دليل طياتها في تحمل التي فيه،
 تشكل قد مستندات من يحويه بما الدعوى  ملك تفحص فيكون  ا،عناج ذلو يكن لم نا  و 
بالسلطة، على هذا األساة ينبغي التطر  في )الفرع األول( إلى إ بات  اإلنحرال على دليص

اإلنحرال من خصل نص القرار المطعون فيه وفي )الفرع ال اني( إلى إ بات عي  اإلنحرال 
 . ملك الدعوى بالسلطة من خصل 

 
 فيه : المصعون  القرار نص من اإلن راس إث ات عان  :الفرع األول
 لـه يتبـين القـرار قراءتـه بمجـردإذ فيـه،  المطعـون  القـرار نـص خـصل مـن القاضـي يبحـ 

 كمـا والخطـي، السـهو بطريق ولو قرارها نص في أ را أحيانا اإلدارة تترو كما، فيه اإلنحرال وجود
 عـن يكشـك أن يمكـن القرار، صل  في ذكره حالة في القرار اتخاذ إلى الدافع السب  مراجعة أن
 تعلـن عنـدما هـذا يحـد  وقـد وطيـدة، عصقـة مـن والغايـة السـب  بـين لمـا نظـرا القـرار مصـدر نيـة

 بـاإلدارة المـدعي يـدفع فقـد ذلـو، إلـى إضـافة 1،قرارهـا أسـبا  عـن ومرغمـةأ طائعـة اإلدارة
 صـريح يكـون  أن إمـا صـورتين ولدعتـرال اسـتهتار، أو القـانون  فـي غلـط مـرده يكـون  بـاإلعترال

مـا الوقـوع، نـادر وهـو  النظـام ذات قراراتهـا عـن بالعـدول اإلدارة قيـام حـال فـي ضـمني يكـون  أن وا 
 2.أمامها القرار الطعن في بعد الوجوبي
 بحكـم جـاء حيـ  المصـري، نظيـره عليـه سار الذي الخط الجزائري  الدولة مجلة تبنى لقد
 إسـاءة عيـ  إ بـات أن علـى والقضـاء إسـتقر الفقـه إن "المصـرية  اإلداري  القضـاء محكمـة
 اإلدارة  . طريق إعترال عن يكون  السلطة استعمال
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 البلـدي، للمجلـة الجديـدة اإلنتخابـات أ ر على كان سكرتير فصل أن اإلدارة اعترفت فيذا
 بغيـر اعتـرال وهـذا السياسـيون، هاذيتو  أن يج  العمدة إعتقاد في البلدية الوظائك أن يعني فهذا
 حـز  إلـى آلـت ولـو حتـى البلـدي المجلـة فـي المقاعـد أغلبيـة ألن بالسـلطة، بـاإلنحرال شـو

 سياسـية أحـزا  إلى يميلون  الذين البلدي المجلة موظفي باضطهاد يعني ذ فهذا معين، سياسي
 1.معينة

 نـهأ وحيـ  <<فيـه جـاء وقـد فرنسـا فـي 2العمـد أحـد قـرار الحالـة لهـذه األم لـة أوضـح ومـن
 عنـد الفرنسـي للعلـم تحيـة  "الـوطني  المارسـييز" لحـن تعـزل الموسـيقية  "روى " فرقـة كانـت بينمـا

 بعـزل أجنبـي يرأسها التي ،)Harmonie du commerce( فرقة أسرعت ،3العمدية دار رفعه فو  
 خاليـا يعـد جان  من العمل هذا أن وحي  ،... الوطني اللحن على التشويش بقصد نابية، ألحان
 الواجـ  واإلحتـرام الـوطن، ضـد مظـاهرة ذلـو فـو   يعتبـر أنـه كمـا للمجاملـة، ومنافيـا اللباقـة، مـن
 فـي عملهـا المباشـرة الخـروج مـن أجنبـي يقودهـا مـا دام المـذكورة الفرقـة قـررت هـذا لكـل   >>،...لـه

 يهـدل لـم العمـدة أن مـن للتيكـد بـذاتها تكفـي القـرار هـذا قـراءة ومجـرد، العامـة ةيالمنشـ أو الطـر  
 هنـاو القـرار هـذا ففـي عقوبـة، توقيـع يقصـد كـان بـل البـولية، أغـراإ مـن غـرإ إلـى ورائـه من

 والهـدل العـام، النظـام علـى المحافظـة وهـو اإلداري  القرار إصدار من الهدل بين واضح تناقإ
 وليسـت ضـمنية بصـورة وقـع اإلنحـرال فهنـا العقـا ، توقيـع قصـد وهـو مصـدره طـرل مـن المعلن
 4.صريحة
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 عن بالعدول اإلدارة قيام بالسلطة، اإلنحرال بوجود الضمني اإلعترال صور ومن
 بم ابة يكون  بالسلطة، باإلنحرال أمامها القرار في الطعن بعد الوجوبي، التنظيم ذات قراراتها
 بانتهاء اإلداري  القاضي يحكم اإلعترال وبهذا العي ، بهذا موصوم القرار بين ضمني إعترال

 اإلعترال إلى اإلدارة يدفع هذا األخير قد المدعي، وأن لطلبات اإلدارة ستجابةإلالخصومة، 
 يكون  فاإلعترال تخطئ، لم أنها تتصور عندما ذلو تفعل قد وهي بالسلطة، اإلنحرال بوجود
 1.القانون  في غلط أو سذاجة إلى مرده

 : الدعوى  ملف من  السلصة اإلن راس عان إث ات  :الفرع الثان 
 القـرار المطعـون  نص من بالسلطة اإلنحرال ي بت عي  دليل إلى القاضي يتوصل لم إذا

 الحقيقـي الوعـاء تكـون  قـد ومسـتندات أورا  مـن عليـه يشـتمل لمـا الموضـوع لملـك يلجـي فينـه فيـه،
 المطعـون  القـرار فـي وجـوده ي كد دافعا دليص يحوي  بذلو فهو بالسلطة، اإلنحرال فيه يكمن الذي
 المناقشـات مدلولـه تحـت أدخـل حيـ  الملـك تفسـير فـيمجلـة الدولـة الفرنسـي   وسـع وقـد فيـه،

 نوايـا عـن تكشـك مـا ك يـرا فهـي فيـه، المطعـون  القـرار لحقـت أو سـبقت التـي والمراسـصت الشـفهية
 يصـدرها كـالتي القـرار لمصـدر الخاصـة أو العامـة التوجيهـات وكـذلو الحقيقيـة، اإلدارة أغراضـها

 أن علـى التيكيـد ، جـاء 2فيـه المطعـون  القـرار أصـدروا الـذين مر وسـيهم إلـى اإلداريـون  الر سـاء
 .بالسلطة عي  اإلنحرال على الكشك إلى ي دي أن يمكن القضية ملك على اإلعتماد
 إللغـاء ويشـترط  :فيـه  جـاء وممـا المصـرية، اإلداري  القضاء محكمة عن صادر حكم في

 مشـوبا كـان الفصـل قـرار أن الملـك عناصـر واقـع مـن المفصـول الموظـك ي بـت أن القرارات هذه
 اإللغاء  . في حقه سقط ذلو ي بت لم فين السلطة، استعمال بيساءة
 جعلـه إذ الـدعوى، ملـك مفهـوم تحديـد فـي توسـع قـد الفرنسـي الدولـة مجلـة أن المصحـأو 
 الخاصـة أو العامـة التوجيهـات وكـذا فيـه، المطعـون  القـرار بموضـوع المتعلقـة المراسـصت يشـمل
 القضـاء أمـام الـدعوى  سـير أ نـاء اإلدارة تقـدمها التـي التفسـيرات إلـى باإلضـافة القـرار، لمصـدر
 3:ا تي التقسيم خصل من ، وذلو2اإلداري 
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  .القرار إلصدار المصاحبة الشفهية المناقشات من بالسلطة اإلنحرال عي  إ بات -
 .المراسصت تظهر مما بالسلطة اإلنحرال عي  إ بات

 .القرار لمصدر الصادرة التوجيهات من بالسلطة اإلنحرال عي  إ بات -
 .إيضاحات أو تفسيرات من اإلدارة تصدره مما بالسلطة اإلنحرال عي  إ بات -

 كل هذه النقاط يمكن التفصيل فيها على النحو ا تي :
 :القرار إلصدار المصا  ة الشفهية المناقشات من  السلصة اإلن راس عان إث ات أوال: 

 تـدور التـي الشفهية المناقشات من اإلدارة غرإ ستشكالفرنسي إ  الدولة مجلة أن نجد
 إحـدى داخـل فـي دارت التـي المناقشـات أن ذلـو القـرارات، إصـدار حـق لهـا التـي المجـالة داخل
 عـرإ بتحديـد القاضـي القـرار أن للشـو مجـاذ يـدع ذ بمـا تكشـف فرنسـا، فـي اإلقليميـة اللجـان
 لـم متـرا، وعشـرين سـبعة جعلـه إمكانيـة مـع أمتـار بعشـرة الجبـال إحـدى قمـة إلـى الموصل الطريق
 لألراضـي المـصو بعـإ حرمـان ولكـن سـصمته مراعـاة أو الطريـق، علـى المحافظـة منـه يقصـد

 .الجبل هذا لزيارة يفدون  الذينو  السياج مقابل تحصيل من القمة لتلو المجاورة
 بعي  مشوبا فهو ولذلو الطريق، على المحافظة إلى ذ ،أغراإ أخرى  إلى يرمي فالقرار

 .بالسلطة اإلنحرال
 مـنح بـرفإ يقضـي والـذي الزراعـة وزيـر قـرار إلغـاء إلى الفرنسي الدولة مجلة ذه  كما

 مـن القرار في لما نظرا فرنسا، في الحيوان وجراحة ط  مهنة بممارسة ترخيصا "Arrieta" السيد
 اللجنـة رئـية أن منـه اتضـح والـذي الـدعوى  الملـك دراسـته من المجلة ستشفهإ بالسلطة انحرال

 الـرأي فـي خـالفوه اللجنـة أعضـاء بقيـة ولكـن المـدعي، شـهادة معادلـة علـى المـداوذت فـي وافق قد
 اتخـاذ فـي اللجنـة أعضـاء بعـإ تـردد المجلـة ذحـأ وقـد الـرفإ، لهـذا مبـررة حجـ  تقـديم دون 
قـراره،  اتخـاذ فـي تـردده ي بت ما أيضا يتضمن نفسه الوزير رأي أن بل الموضوع، في حاسم قرار
 ومـن كافيا، تبريرا مبررا لية الرفإ قرار إن الظرول، تلو كل من الدولة مجلة استخلص وقد
 1.التقديرية السلطة استخدام في واضحا انحرافا يتضمن فهو  م
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 بيحـدى مساعد أستاذ نقل  <<بين المصرية اإلداري  القضاء محكمة ذهبت الشين هذا وفي
 مـن  بـت حيـ  السـلطة، اسـتعمال بعيـ  مشـو  الصـحة بـوزارة أخصـائي وظيفـة إلـى الجامعـات
 علـى حصـوله عـدم لـية للقـرار، الحقيقـي السـب  أن للجامعـات األعلـى المجلـة مناقشـات
  >>.بالكلية زمصئه بعإ وبين بينه اإلنسجام بفقدان القول بل الدكتوراه،

 مصبسات حول للجامعات األعلى المجلة في دارت التي للمناقشات كان الحكم هذا وفي
 حـين فـي الـدكتوراه، درجـة عـن بسـلطتها اإلدارة انحـرال عـن الكشـك فـي كبيـر دور الطـاعن نقـل
 بالسـلطة اإلنحـرال إ بـات أن بالكلية، والواقـع زمصئه ومحاباة الطاعن عقا  هو الخفي دافعه أن
 مـا وغالبـا مغلقـة، حجـرات فـي تـدور القـرار إصـدار مناقشـات أن حيـ  دائمـا، ميسـورا يكون  ذ قد

 فيهـا، دار مـا معرفـة يسـتطيع ذ وبالتـالي سـتارها اختـرا  عـن الطاعن يعجز بسرية محاطة تكون 
 1.بواسطتها بالسلطة اإلنحرال إل بات

 :المراس ت تظهره  ما  السلصة اإلن راس عان ثانيا: إث ات
 عـن تكشـك مـا ك يـرا فيـه، المطعـون  القـرار إصـدار لحقـت أو سـبقت إن المراسـصت التـي

 اتضـح << بينـه الفرنسـي الدولـة مجلـة قـرر ، "Monbouyran"قضـية ففـي وأهـدافها، اإلدارة نوايـا
 المكاتـ  مـوظفي نقابـة وبـين اإلقليمـي المكتـ  إدارة مجلـة رئـية بـين المتبادلـة الخطابـات مـن

                      المكتــ  إدارة مجلــة مــداوذت مــن وكــذا المتوســطة، اإليجــار لمســاكن العامــة
 ولكنـه اقتصـادية، لـدواعي يكـن لـم منصـبه مـن المـدعي فصـل أن ،1968نـوفمبر 05 فـي 

 إل بـات الوسـيلة تلـو أن فـي ، وذشـو 2>> النقـابي نشـاطه بسـب  المـدعي مـن الـتخلص اسـتهدل
 الكشـك فـي المرجـوة للفائـدة تحقيقهـا عـدم بـرغم وذلـو سـابقتها، مـن فائـدة أك ر بالسلطة اإلنحرال

 المـدعى اإلدارة بحـوزة تكـون  المراسـصت تلو أن حي  األحوال، أغل  في بالسلطة اإلنحرال عن
 اإلدارة بوسـع يكـون  وبـذلو أدبـي، أو رئاسـي تـي ير عليهـا لهـا أخـرى  إداريـة جهـة بحـوزة أو عليهـا،
 قرارهـا علـى الطعـن عنـد القاضـي إلـى تصالمراسـ تلـو تقـديم تمنـع أو تمتنـع أن عليهـا المـدعى
 3.أصص وجودها عدم بادعاء وذلو بها، المدعي وتمسو
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 :القرار لمصدر الصادرة التوجاهات تظهره  ما  السلصة اإلن راس عان إث ات ثالثا:
 الر سـاء يصـدرها التـي الخاصـة أو العامـة التوجيهـات علـى أحيانـا اإلداري  القضـاء يعتمـد
 علـى اإلعتمـاد يـتم مـا نـادر لكـن فيـه، المطعـون  القـرار فحـص عنـد مر وسـيهم إلـى اإلداريـون 
 الـذي السـرية، بطـابع تتسـم التوجيهـات هـذه ألن بالسـلطة اإلنحرال إ بات في الرئاسية التوجيهات

 .عليها ليطلع اإلداري  القاضي أمام عرضها دون  يحول
 بالسـلطة اإلنحـرال عـن الكشـك فـي التوجيهـات بتلـو الفرنسـي الدولـة مجلـة استرشـد لقـد

         بـين المحـافظين إلـى الماليـة وزيـر مـن صـادرة تعليمـات علـى اعتمـد حيـ  ،"Barist" قضـية فـي
 الـذي القـانون  فـي عليـه المنصـوص المـالي التعـويإ ملكيـاتهم المنزوعـة المـصو إلـى يـدفعوا ذ

 أنهـا بـدعوى  ال قـا  مصـانع بـيغص  الـوزير قـرار إلغـاء فـي ال قـا ، لصـناعة الدولة احتكار يقرر
 وذلـو العامـة، بالصـحة والمضـرة الخطيـرة المنشـتت علـى اإلداري  الضـبط لسـلطات تطبيـق مجـرد
 .لألفراد المطلو  المالي التعويإ دفع من هروبا

 يسـتهدل يكـن لـم فيـه المطعـون  اإلداري  القـرار أن التعليمـات تلـو مـن المجلـة تيكـد لقـد
 وقضـى بالسـلطة، انحرال المجلة عتبرهإ  لذا لددارة مالية مصلحة استهدل بل العامة المصلحة
 .1المالية وزير قرار بيلغاء

 :اإلدارة تفسارات من  السلصة اإلن راس عان را عا: إث ات
 ذلـو علـى بنـاء حيـ  بهـا، اإلدارة جهـة إخطـار يـتم الدعوى  رفع بمجرد القضايا معظم في

 إليهـا اسـتندت التـي القانونيـة واألوجـه فيـه المطعـون  قرارهـا تبـرر وتفسـيرات مسـتندات بتقـديم تقـوم
 الواجـ  بذلو القيام عن اإلدارة تقاعست فيذا المحيطة، الظرول وتوضيح القرار هذا إصدار في
 ملـك يـودع أن المخـتص الـوزير يـيمر بـين أمـر، بشـكل لـديها التـدخل يملـو اإلداري  القاضـي فين

 يـيمر أن ذلـو علـى عـصوة اإلداري  القاضـي يملـو كمـا الحقيقـة إلظهـار الصزمة المستندات دعوى 
 تفسـيرا المحكمـة بيعطـاء أو معـين، موضـوع مـن بـالتحقق أو وزارتـه فـي معينـة بـيجراءات الـوزير
 بـيجراء المحليـة بالشـرطة المخـتص الـوزير الفرنسـي الدولـة مجلـة أمـر لـذلو مـا ، وتطبيقـا ألمـر
 فـي انحـرال بوجـود القضـاء إلـى الدولـة مجلـة انتهـى التحقيـق ذلـو ضـوء وعلـى معـين، تحقيـق
 2بيلغائه. لذلو وحكم فيه المطعون  القرار في السلطة استعمال
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 كان إذا تقديمه، في ترغ  ذ شيء بتقديم اإلدارة ييمر ذ الفرنسي الدولة مجلة كان إذا
 الدعوى، في للفصل كافية أنها حي  مستندات من يده تحت بما الدعوى  في يقضي أن بوسعه
 اتخاذ أسبا  حول اإلدارة من وتفسيرات إيضاحات إلى عقيدته لتكوين احتاج إذا القاضي أن إذ

 .ضدها يقضي أن بوسعه فين ذلو عن اإلدارة وامتنعت قرارها،
 وفيها ،"Barel" قضية في حكمه الصدد هذا في الفرنسي الدولة مجلة قضاء ومن

 طعن العام، بالصالح تتعلق ألسبا  معينة لوظيفة الترشح من األفراد بعإ الوزير استبعد
 الدولة لمجلة وقدم سياسية، ألسبا  تم اإلستبعاد أن على تيسيسا القرار في الشين صاح 
 لقرار الحقيقية األسبا  إبداء الوزير من الفرنسي الدولة مجلة طل  اإلتهام، ذلو ت كد قرائن

 القرار، إلغاء إلى الدولة بمجلة أدى مما األسبا ، تلو إبداء رفإ الوزير ولكن اإلستبعاد،
 ذات وأنها عنه يكشك أن يستطيع ذ مما قراره الوزير عليها بنى التي األسبا  اعتبر حي 
 اإلدارية المحكمة ألغت النه  ذات على وسيراالعام،  المرفق صالح عن وبعيدة سياسي طابع
 تقدم لم حي  سياسي، بباع  لصدوره بالسلطة باإلنحرال فيه طعن إداريا قرار مصر في العليا
 مما لذلو، الكافية المواعيد لها المحكمة إتاحة رغم اإلتهام، هذا عنه ينفي لقرارها تفسيرا اإلدارة
 .سياسية ألسبا  لصدوره القرار إلغاء إلى المحكمة دعا

 الواسعة السلطات مع تماشيا اإلداري  القاضي أن إعتبارا على ما سبق شرحه نستنت 
 تفسيرات من بالسلطة اإلنحرال عي  وجود يستخلص أن يستطيع اإل بات، في بها يتمتع التي

 إبداء عن اإلدارة امتناع أن بل فيه، الطعن عند لقرارها تبريرا اإلدارة تبديها التي واإليضاحات
 رغم اإل بات في الطريق هذا أن إذ ضدها يحكم القاضي يجعل طلبها إتجاه التفسيرات تلو

 تفسيرات من تقدمه فيما الحقيقة تغير قد اإلدارة أن حي  بالمخاطر، محفول انه إذ أهميته
 .1اإلنحرال عي  من تخلصه بحي  لقراراتها،
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 السلصة : استعمال ف  اإلن راس لعان الم اشر غار المصلن الثان  : اإلث ات
 وملـك القـرار نـص خـصل مـن المباشـر بـالطريق بالسـلطة اإلنحـرال عيـ  إ بـات إن
هـذا  إل بـات طريـق وأسرع أيسر هو ومراسصت، ومناقشات ومستندات أورا  من فيه بما الدعوى،
 إ بـات إلـى اللجـوء فيـتم المباشـر، الطريـق عـن العيـ  هـذا للقاضـي يتضـح ذ أحيانـا لكـن العيـ ،
 المحيطـة القرائن مجموعة من يستخلص إذ المباشرة، غير الوسائل طريق عن بالسلطة اإلنحرال
 اإلنحـرال عيـ  عـن الكشـك إلـى الوصـول فـي القـرائن تلـو تسـعفه لـم ذاا  و  النـزاع، بظـرول
 .بها نفذ التي والكيفية القرار إصدار ظرول فحص إلى يلجي فانه بالسلطة،
 القضـاء إليـه وصـل مـا قمـة يم ـل وهـذا النـزاع، عن خارجة ظرول إلى يلجي أن يمكن كما
  1.بالسلطة اإلنحرال عي  من خلوه من للتيكد اإلداري  القرار مشروعية على الرقابة في اإلداري 

وبناء على ما سبق ذكره فيننا نفضل تقسيم هذا المطل  إلى فرعين )الفـرع األول( بعنـوان 
صـه إل بـات إ بات عيـ  اإلنحـرال مـن خـصل القـرائن المحيطـة بـالنزاع، أمـا )الفـرع ال ـاني( فنخص

 .ة عن النزاع اإلنحرال من ظرول خارج
  النزاع : الم يصة القرائن من اإلن راس عان الفرع األول : إث ات

 خـصل مـن المباشـر بـالطريق بالسـلطة اإلنحـرال عيـ  إ بات من المدعي يتمكن ذ عندما
 آخـر طريـق إلـىيلجـي  فينـه مشـتمصته أو الـدعوى  ملـك مـن أو فيـه المطعـون  القـرار نـص فحـص
 اإلداري  القـرار مشـروعية بعـدم القاضـي ذهـن فـي الشـو إدخـال خـصل مـن وذلـو مباشـر، غيـر

النـزاع،  ظـرول مـن المسـتمدة القضـائية القـرائن فـي المتم ل األسلو  هذا فيستخدم فيه، المطعون 
 عيـ  مـن بالتيكـد اإلداري  القـرار مشـروعية علـى الرقابـة فـي حـدي ا القضـاء إليـه وصـل مـا وهـذا

 ، القـرائن أي 1950 - سـنة فـي األسـلو  هـذا اكتشـك اإلداري  القـانون  ففقه بالسلطة، اإلنحرال
 2.اإلداري  القانون  إنشاء في تلعبه أن بيمكانها الذي أو تلعبه الذي بالهدل أساسا واهتم
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 القاضي قبل من القانون  إنشاء في للقرائن احتمالي دور أي عن الفرنسيين الفقهاء سكت قديما
 فمجلـة عصـريا، قانونا يعد قضائي، الرئيسي مصدره والذي اإلداري، القانون  بين يرون  فهم اإلداري،
 والتـي للقـانون، العامـة والمبـاد  القانون  على يستند فينه ذلو وعلى، العامة الحريات حامي هو الدولة
 الـوزير أو اإلدارة تصـرفات مجـازات بهـدل 1 1789  لسـنة والمـواطن اإلنسـان حقو   تصريح أساسها

 وسائل بم ابة تعتبر والتي القرائن، لوجود مكانا يترو أن القانون  ذلو لم ل يمكن وذ البلدية، رئية أو
 2.القديم القانون  من أتت لكونها أمانا وأقل قديمة

 التـي منهـا خاصـة اإلداري، القاضـي إليهـا يلجـي التـي لد بـات األدلـة أهـم مـن القـرائن تعـد
         حكمـه إصـدار فـي القاضـي إليهـا ويسـتند إنسـانية، أو قضـائية قـرائن والمسـماة الواقـع مـن يسـتنبطها

 عـن الحـدي  كـان سـواء القـانون  فـروع كافـة بـين عليـه متفـق قـدر وهـذا أدلـة، مـن لديـه مـا بهـا ي يـد أو
 .اإلداري  أو الجنائي أو المدني المجال في تطبيقها بهدل القرينة

 وسـميت وظروفهـا، الـدعوى  موضـوع مـن وذكائـه باجتهاده القاضي يستنتجها التي هي والقرائن
              القـانوني الفقـه مـن جانـ  باسـتنباطها، ويعرفهـا يقـوم الـذي القاضـي إلـى نسـبة القضـائية بـالقرائن
 حـدود فـي الوقـوع راجـح هـو مـا إلـى سـتناداإ  ابتـة واقعـة مـن  ابتـة غيـر لواقعـه القاضـي استنباط "بينها
 ." بالشهود اإل بات فيها يجوز التي الحاذت في وذلو التقديرية سلطته

 فكـره وا عمـال وذكائـه بيجتهـاده القاضـي يستخلصـها أدلة عن عبارة القضائية القرائن فين وعليه
 3.القانون  الحق هذا أعطاه والذي المختلفة، وظروفها الدعوى  مضمون  في واقع من يراه ما على بناء

 القـانون  مـن 337 المـادة فـي ذكـر بـل للقرينـة، واضـحا تعريفـا يعطـي لـم الجزائـري  والمشـرع
 على أنه اإل بات، طر   من أخرى  طريقة أية عن لمصلحته تقررت من تغني القانونية القرينة "المدني
 ." ذلو يقضي بغير نص يوجد لم ما العكسي بالدليل القرينة هذه نقإ يجوز

 لتقـدير يتـرو <<بقولهـا القضـائية القرينـة علـى أيضـا منـه 340 المـادة نصـت أيضـا هـذا وقـد
 يجيز التي األحوال في إذ القرائن بهذه اإل بات يجوز وذ القانون  يقررها لم قرينة كل ستنباطإ القاضي
 4>> .بالبينة القانون اإل بات فيها
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من القانون المدني                                1349 المادة في عامة بصفة القرينة الفرنسي المشرع وعرل
 >> مجهولة، واقعة لمعرفة معلومة واقعة من القاضي أو القانون  يستخلصها التي النتائ  <<بينها
                       المدني القانون  في سواء عامة بصفة للقرينة محددا تعريفا يورد لم المصري فينه المشرع أما
 1.اإل بات قانون  أو 

              ضوء في القاضي بها يستطيع اإلداري  اإل بات في هامة وسيلة القضائية والقرينة
 بواقعة استعانة خصل من إ باته أو اإلدعاء دحإ من في اإل بات حرية من به يتمتع ما 

 إقرار من بها، والهدل اتصاله أو منه لقربها له بالنسبة مجهولة أخرى  إ بات في معلومة
 اإل بات ع ء تخفيك في الدائمة الرغبة هو اإلداري  اإل بات مجال في بالقرائن اإلستعانة
 بالرعاية واألولى الطرل األضعك باعتباره اإلدارية الدعاوى  في المدعي كاهل على الملقى

اإل بات، ومن  مة  في إيجابي دور من اإلداري  القاضي به يتمتع ما إطار في فيها القضائية
 الدعوى  ملك يخلو ما فعند اإلداري  القضاء أمام اإل بات طر   مقدمة في القضائية القرائن تقك
 المستندات تقديم باإل بات المكلك الطرل على يتعذر عندما أو الكافية، اإل بات أدلة من

 والشواهد العصمات من المستقاة القرائن على حكمه تيسية إلى القاضي يتجه لطلبه، الم يدة
 درجة القوة من بلغت إذا قضائية قرائن مجملها في تم ل والتي الملك أورا  عنها تبنى التي

 قرينة تنشي بحي  اإلدارية القرارات بها تتمتع التي الصحة على قضائية قرينة في ال قة تخلخل
 2.اإلدارة إلى العكة إ بات لع ء ناقلة اإلدعاء صحة على قضائية
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 ومـن بالسـلطة، اإلنحـرال عيـ  إل بـات كوسـيلة القـرائن الفرنسـي الدولـة لقـد إتخـذ مجلـة
 ينتقـل القرينـة عكـة إ بـات عـ ء ألن العيـ ، هـذا إ بـات فـي المـدعي علـى التيسـير كـذلو شينها
 بمنـع يقضـي كـان الذي العمدة، قرار بموجبه ألغي له حكم في جاء ما تطبيقاته ومن اإلدارة، إلى

إحـدى  باسـت ناء العمـدة قـرار أن هنـا المجلـة اعتبـر حيـ  واحدة، باست ناء والمسيرات المظاهرات
سـلطته، وهـو  باسـتعمال انحـرل العمـدة أن علـى الدذلـة قاطعـة قرينـة الحظـر مـن المسـيرات

 إل بـات القـرائن من المستمد الدليل على حي  اعتمد  المصري، الدولة المسلو ذاته إتخذه مجلة
 أن األصـل "لهـا حكـم فـي العليـا اإلداريـة المحكمـة تقـول هـذا وفـي بالسـلطة، اإلنحـرال عيـ 

 تقديريـة، سـلطة مـن لهـا بما اإلدارة جهة ممارسة في تترخص أمر أخرى  إلى وظيفة من اإلنتدا 
 التقديريـة سـلطتها اسـتعمالها عنـد اإلدارة جهـة علـى ويتعـين بطبيعتـه م قـت اإلنتـدا  أن وبمراعـاة

 مـن أدنـى بعضـها متعـددة لوظـائك العامـل انتـدا  تكـرار مـن السـلطة هـذه اسـتعمال تسـيء أذ
 العامـل اسـتقرار كفايـة عـدم إلـى يـ دي األصـلي عملـه إلى إعادته دون  لها مغايرة األخرى  وظيفته
 جهـة تصـرفات إجمـاع مـن تسـتخلص واقعيـة حالـة قيـام فـان ولـذلو بـذاتها وظيفتـه فـي نسـبيا

  .1"اإلنتدا  في سلطتها اإلدارة جهة استعمال قرينة قيام تفيد اإلدارية
 بالقرينـة العمـل شـروط فـين وبالتـالي قضـائية، وقـرائن قانونية قرائن إلى القرائن هذا وتنقسم

 أي قضـائية أو ،" المشـرع قبـل من بنص تقررت " أي قانونية القرينة كانت إذا ما بحس  تختلك
 إذا بالسـلطة اإلنحـرال قرينـة ، وتقـوم2الـدعوى  فـي أمامـه المعـروإ الواقـع من القاضي استنبطها

 بـدافع القـرار أصـدرت أو القانونيـة مراكـزهم تما ـل رغـم المعاملـة فـي األفـراد بـين اإلدارة ميـزت مـا
 قـرار أصـدرت أو ضـدها، الطـاعن ادعـاءات مـن سـلبيا موقفـا وقفـت أو معقـول، غيـر أو منعـدم
 وطريقـة القـرار إصـدار ظرول من يستفاد قد كما المرتك ، للخطي بالنسبة فيه مبال  جزاء بتوقيع
 .3بالسلطة اإلنحرال قرينة قيام تنفيذه

 بشيء من التفصيل وفق الشكل ا تي :كل هذه الحاذت نتناول ذكرها 
 
 

  .574ص ، 2008األردن، والتوزيع، للنشر الورا  ،1ط ، 2ج اإلداري، القضاء العبادي، وليد محمد. 1
       تخصـص العلـوم، فـي دكتـوراه أطروحـة- ،مقارنـة دراسـة - اإلداريـة المنازعـات فـ  القضـائ  ث اتاإل جـوادي، . إلياة2

  .182ص ،2014-2013السياسية، والعلوم الحقو   كلية الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة إداري، قانون 
  .107ص ، السابق المرجع اإلداري، القرار إللغاء كوجه  السلصة ن راساإل صليلع، . سعد3
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 :المعاملة  ف  األفراد بان التمااز قرينة  -أوال
 بمبـدأ ويعنـي والقضـاء، القـانون  أمـام المسـاواة بمبـدأ اإلخـصل المعاملـة فـي بالتفرقـة يقصـد

العنصـري  اإلنتمـاء أسـاة علـى النـاة بـين التمييـز أو التفرقة عدم والقضاء القانون  أمام المساواة
 الطبقـي اإلخـتصل أو السياسـي أو العقائـدي أو الـديني أو اللغـوي  التمـايز أو الجنسـي أو

 .والمالي اإلجتماعي
 لهـذا يكـون  أن دون  األفـراد بـين المعاملـة فـي التمييز ذلو هو المساواة بمبدأ فاإلخصل إذن
 تصـرل وانطـواء اإلداري  للقـرار المبـرر السـب  انعـدام أن إذ مشـروع، مبـرر أو أسـاة التمييـز
 الصـالح من وأساة مقنع سب  دون  ا خر البعإ حسا  على الناة بعإ تمييز على اإلدارة
 .1بالسلطة اإلنحرال صور من صورة هو العام

 مـن 32 المـادة نصـت حيـ  القـوانين، صـل  في نجده كما دستوري  مبدأ المساواة مبدأ إن
 أن يمكـن وذ القـانون، أمـام سواسـية المـواطنين كـل  <<علـى )2016 تعـديل (الجزائـري  الدسـتور
 آخـر ظـرل أو شرط أي أو الرأي أو الجنة أو العر   المولد أو إلى سببه يعود تمييز بيي يتذرع

 >> .2إجتماعي أو شخصي
 المـادة نصـت حي  المبدأ هذا تطبيق وجو  العمومية الوظيفة مجال في أيضا نجد حي 

 مبـدأ إلـى التوظيـك يخضـع <<علـى 03-06 رقـم الجزائـر العموميـة الوظيفـة قـانون  مـن 74
 الجزائـري  الدسـتور من 63 المادة لنص تكريسا ، وهذا 3>>العامة بالوظائك اإللتحا  في المساواة
 أيـة دون  الدولـة فـي الوظـائك و المهـام تقلـد فـي المـواطنين جميـع يتسـاوى  <<علـى نصـت حيـ 
 4 >>.القانون  يحددها التي الشروط غير أخرى  شروط

 
 
 
 
 

  .567ص السابق، المرجع اإللغاء، دعوى  - اإلداري  القضاء شيحا، العزيز عبد . إبراهيم1
  المرجع السابق .  ،01.  16رقم ي الدستور  التعدال من 32 . المادة2
 . المرجع السابق ،العمومية للوظيفة العام األساس  المتضمن القانون  03-06 األمر من 74 . المادة3
  نفة المرجع .  ،01.  16ي رقم الدستور  التعدال من 63 . المادة4
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                المكلفـين ظـرول تتما ـل عنـدما إذ توجـد ذ العامـة، التكـاليك أمـام المسـاواة وكـذلو
 مـن علـى العـ ء يقـع أن يقضـي الحـال فـين القانونيـة، المراكـز تباينـت فـيذا القانونيـة، ومراكـزهم
والتكـاليك،  األعبـاء فـي المسـاواة بمبـدأ إخـصل ذلـو فـي يكـون  أن دون  تحميلـه، الظـرول حتمـت
 متسـاوون  المـواطنين كـل  <<علـى نصـت الجزائـري  الدسـتور مـن 78 المـادة نجـد المجـال هذا وفي
 قدرتـه حسـ  العموميـة، التكـاليك تمويـل فـي يشـارو أن واحـد كـل على ويج  الضريبة، أداء في

 بـي ر تحـد  أن يجـوز وذ القـانون، بمقتضـى إذ ضـريبة أيـة تحـد  أن يجـوز الضـريبية، وذ
 >>1 .نوعه كان كيفما حق أي أو رسم أو جباية، أو ضريبة، أية رجعي،

 الجزائـري  اإلداري  القضـاء قرارات من العديد في للتطبيق مجاذ لها القرينة هذه وجدت لقد
 قضـية فـي حكمه ذلو من الفرنسي، الدولة مجلة قضاء في تطبيقات لها وجدت كما والمصري،
"Casting"،  فـي عنـه البحـ  خـصل مـن العيـ  هـذا عـن البحـ  فـي مـدى أعمـق إلى وصل حي 
 .مباشرة صلة بيية إليه تمت ذ والتي المعروإ، النزاع عن الخارجة الظرول
 بفـتح التـرخيص منحـه رفـإ الـذي الصـحة وزيـر قـرار فـي "Casting" السـيد طعـن إذ
 هـذا الدولـة مجلـة وألغـي جديـدة، صـيدليات فـتح إلـى تحتـاج ذ المدينـة أن أسـاة علـى صيدلية،
 بفـتح التـرخيص مـنح علـى وافـق الـوزير أن اكتشـك ألنـه بالسـلطة، اإلنحـرال بسـب  القـرار

 إلـى المدينـة احتياجـات أن رغـم المـدعي، لطلـ  ذحقـة تـواريخ وفـي المدينـة نفـة فـي صـيدليتين
 2.الفترة تلو في تتغير لم صيدلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المرجع السابق ،01.  16رقم  التعديل الدستوري  من 78-63 المادتين . نص1
  .306-305ص .ص السابق، المرجع لغاء،اإل  دعوى  ف  ث اتاإل  عنء بوك ير، الرحمن عبد .2

 - 66 - 



 ل السلطةي استعمافحراف الثاني                                          كيفية إثبات عيب اإلنالفصل 

 

 :المعقول الدافع انعدام قرينة -ثانيا
 أن يتعين القرارات هذه مشروعية وللحكم معينة، دوافع تي ير تحت قراراتها تصدر اإلدارة

         يكون  أن أي للقرار، اإلصدار مبرر يكون  وأن العامة المصلحة بتحقيق يتعلق دافعها يكون 
 بسلطتها، اإلدارة انحرال على قرينة تولدت الباع  ذلو إنعدم فيذا إلصداره، معقول دافع ذا

 الدافع توافر إ بات ع ء اإلدارة على تلقي حي  العي ، هذا إ بات في المدعي مهمة تسهل
 معقولة أو واضحة أسبا  دون  الترقية في موظك تخطي ذلو وم ال القرار، المعقول إلصدار

 1.قديم جزاء سب  أو
 :اإلدعاء من السلب  الموقف قرينة -ثالثا

 بافتعال ذلو عن امتنعت أنها غير ما، و يقة تقديم اإلدارة من اإلداري  القاضي طل  إذا
 إدعاءات أن على قرينة يعد ذلو فين سرية، الو يقة كون  أساة على أو الواهية، الحج  بعإ
         اإلنحرال بعي  مشو ( قانوني  غير القرار أن على قرينة ذلو وعد صحيحة، المدعي
               1999/07/26  في صادر قرار في الجزائر في الدولة مجلة به قضى ما ، وهو 2 )بالسلطة 

 للقرار استئنافه أسة الوالي أن حي "يلي ما القرار أسبا  في جاء وقد تلمسان والي قضية في
 إلغاء المتضمن ، 1993/01/20 في والم رخ 153 رقم اإلداري  القرار بيلغاء قام والذي المعاد

 سلطة عن صادر منطقي قرار أنه رغم اإلستعمار وقت في البصد قيم يقاوم كان شخص ستفادةإ
دارية سياسية    . اإلداري  القرار وتيييد المتعاقد قرار إلغاء يلمة وعليه الدولة تم ل وا 

 كان الذين باألشخاص تتعلق المجاهدين منظمة من رسالة على يرتكز الوالي أن حي 
 حي  السرية، غطاء تحت بالملك تدفع لم الرسالة تلو أن إذ التحررية، لل ورة معاد سلوو لهم
 منعدم أنه اإلستفادة في الحق منه ينزع الذي اإلداري  القرار على يعي  ضده المستينك أن

 على القضاء رقابة لبسط وضرورية أساسية الو يقة هذه أن حي  ولكن مبهما، وجاء السب 
 تلو دفع رفإ يمكن ذ فينه المواطنين، بمصالح تمة التي تلو خاصة اإلدارية األعمال
 األولى الدرجة قضاة إليه ذه  ما تيييد تعين وعليه القضاء، أمام السرية غطاء تحت الو يقة
 3.المستينك القرار تيييد وبالتالي
 

  .315 -314ص .ص السابق، المرجع داري،اإل القرار إللغاء كسبن  السلصة اإلن راس خليفة، المنعم عبد العزيز عبد .1
  .113ص السابق، المرجع اإلداري، القرار لغاءإل  كوجه  السلصة اإلن راس صليلع، سعد .2
  .309ص السابق، المرجع اإلدارية، المنازعات ف  اإلث ات م ادئ ملويا، آ  الشيخ بن لحسين .3
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 :تنفامه وكيفية القرار إصدار وم  سات قرينة -را عا
 مـا هـذا تنفيـذه، طريقة من أو المحيطة الظرول من اإلنحرال القاضي مسيلة يستشك قد
 إدعـاء دحـإ سـتطعت لـم فـين اإلدارة إلـى المـدعي عـاتق مـن اإل بـات عـ ء نقـل إلـى يـ دي

 مشـو  لكونـه اإلداري  القـرار بيلغـاء ويقضـي ضـدها، دلـيص الفشـل هـذا القاضـي يعتبـر المـدعي
 .بالسلطة اإلنحرال بعي 

 اإلنحـرال بحـ  مجـال فـي <<أنـه إلـى ذهـ  حيـ  الفرنسـي القضـاء موقـك أكـده مـا وهـذا
 ومـدى الـدعوى  بوقـائع المحيطـة الظـرول علـى يعتمـد أن يمكنـه الدولـة مجلـة فـين بالسـلطة،
 للقـرار مقنعـة تفسـيرات تعطـي أن يمكـن كـان إذا ومـا الوقـائع، تلـو مـع وتفسـير موضـوعيا اتفاقهـا

 بفصـل قـرار وظيفتـه، مهـام تسليم وقبل حدي ا المعين المدير إصدار في إن" وقوله فيه، المطعون 
 إلـى يهدل كان بينه يقطع ما العمل، تسلمه غدا السرعة بغاية القرار هذا تنفيذه  م مر وسيه أحد

  .1>>إشرافه تحت الموضوع المرفق بمصلحة تتعلق وذ مشروعة غير أغراإ
 اإلداريـة الغرفـة( العليـا  المحكمـة قضـت حيـ  قراراتـه في الجزائري  القضاء سايره ما وهذا

 أصـدرت متـى << بينـه 51535 رقـم قضـية فـي 1987/05/16 صـادر فـي قـرار فـي )سـابقا
 يجـوز ذ القـرار هـذا سـح  فـان عليـه، التوقيـع بمجـرد حقـو   اكتسـ  فرديـا قـرارا اإلداريـة السـلطة

 الفـردي القـرار أبطـل الـذي اإلداري  القـرار  ـم ومـن المشـروعية، عـدم بعيـ  مشـوبا كـان إذا إذ
 أن الحـال قضـية فـي كـان ولمـا السـلطة، تجـاوز بعيـ  مشـوبا يعـد للحقـو   المكتسـ  الصـحيح
 عـن صـادر بقـرار أبطـل  ـم ،1984/01/28 فـي مـ رخ قـرار بموجـ  عملـه عـن أوقـك الطـاعن
 للمتابعـة وجـه بـص الحكـم فـي مستخلصـة أسـبا  عـن اعتمـادا ،1988/07/16 فـي المـ رخ الوالي
 والمتخـذ اإلداريـة السـلطة نفـة مـن الصادر القرار فين كذلو كان ولما منه الطاعن، استفاد الذي
 تجـاوز بعيـ  مشـوبا يعـد ال ـاني القـرار بيبطـال ا مـرة األسـبا  نفـة عـن ومعتمـدا اليـوم نفـة في

 . 2>> السلطة
 القـرار إلغاء سرعة أن والواقع المكتسبة، الحقو   نظرية إلى أستند القضائي القرار هذا في
 تـم فـيذا إصـداره وطريقـة للمتابعـة، وجـه ذ بـين أمـر علـى بنـاء الموظـك بيدمـاج القاضـي اإلداري 
 .بسلطتها اإلدارة انحرال على يدل إنما اليوم نفة في الفصل تم اإلدماج قرار إصدار

 
  .495 ص ، 2008مصر، سكندرية،اإل المعارل، منشية - ،والشروط س اناأل اإلداري، القرار إلغاء دعوى  خليفة، المنعم عبد العزيز عبد. 1
                                                 .191ص ، 1990 ،3 ع القضائية، المجلة. 2
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 :التأداب  والجزاء المخالفة مابان التناسن عدم قرينة -خامسا
 بهـا تشـتغل التـي التقديريـة السـلطة صـميم مـن جـزء هـي اإلداريـة األعمـال مصئمـة إن
 1.اإلدارة

 توقيـع عنـد خاصـة ذلـو ويتجسـد لـديها، المصئمـة ميـزان يختـل األحيـان بعـإ فـي لكـن
 مـن يجعـل مـا هـذا جسـيمة، أخطـاء إلـى ذ تسـتند صـارمة عقوبـات بتوقيـع تقـوم حيـ  الجـزاء،
 .السلطة استخدام في نحرافاإ يم ل الجزاء نوعية تحديد في إسرافها

           ولكـن اإلنحـرال تـوفر علـى قرينـه يقـوم والجـزاء الخطـي بـين التناسـ  عـدم فـين وبالتـالي
 2.جانبه إلى أخرى  قرائن بتوفر إذ العي  هذا وجود على قاطعا دليص يكون  ذ 

 :النزاع عن خارجية ظروس من اإلن راس إث ات عان  :الفرع الثان 
بسـلطة  اإلنحـرال عـن بهـا الكشـك الميسـور مـن لـية للقاضـي المتاحـة األدلـة كانـت إذا
 محـل القـرار فـي الموجـودة بالسـلطة اإلنحـرال معـالم طمـة أحسـنت األخيـرة هـذه كـون  اإلدارة،
 التـي الصـعوبات تجـاوز المـدعي علـى للتيسـير الفرنسي الدولة مجلة فين أصدرته، الذي الطعن
 وذلـو السـلطة، اسـتعمال فـي اإلدارة نحـرالإ عيـ  إلتمـاة إلـى الوصـول وبـين بينـه تحـول قـد

 تمـت ظـرول ذ فـي دليـل عن البح  خصل من وهذا العي ، إ بات في أعمق مدى إلى بوصوله
 الـدعوى  وقـائع حـدو  بعـد الظـرول تلـو وقعـت ولـو حتـى بـل مباشـرة، صـلة بييـة النـزاع إلـى

 .سنوات بعد المطروحة
 اإلدارة إنحـرال لمصحقـة األقصـى الحـد يم ـل الشـين هـذا في الفرنسي الدولة مجلة ومسلو
 إلـى تمـتذ  التـي الخارجيـة الظـرول فـي حتـى اإلنحـرال وقـوع ي بـت تلمـة مـا حيـ  بسـلطتها،

 3.مباشرة صلة بيية عليه المعروإ النزاع
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 عيـ  إ بـات فـي الوسـيلة هـذه لم ـل يتطـر   قـرار أي مـن خـال الجزائـري  اإلداري  والقضـاء
 تنقيـة المشـروعة غيـر اإلداريـة القـرارات مصحقـة فـي فائـدة لهـا مـن لمـا بـالرغم بالسلطة، اإلنحرال
 مـا قضـا نا يتبنـى أن الضـروري  مـن فينـه لهـذا اإلدارة، عـن نـات  تعسـك كـل مـن اإلداريـة للحيـاة
 الضـعيك الطـرل يم ل الذي للفرد وحماية للعدل، إحقاقا الفرنسي الدولة مجلة قضاء إليه ذه 
 .المشروعية لمبدأ واعصء بالسلطة انحرال كل من اإلدارة مع النزاع في

 المشـروعية، مبـدأ حمايـة فـي فائـدة مـن فيـه لمـا الطـرح هـذا مـع وقد إتفق الك ير مـن الفقهـاء
 عـن بـاقي بالسـلطة اإلنحـرال عيـ  بهـا يتسـم التـي الصـعوبات مـن بـالرغم أنـه سـبق ممـا ويتضـح
    العامـة بالقاعـدة عمـص المـدعي عـاتق علـى ملقـى اإل بـات عـ ء أن إذ المشـروعية، عـدم أوجـه
 الفقهـاء عليـه آراء مـا إسـتقرت وهـو ،  البينـة علـى المـدعي واليمـين علـى مـن أنكـر  اإل بـات فـي

 1.اإلداري  القانون  في عامة بصفة القضاء وأحكام
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 : النتائج القانونية إلث ات عان اإلن راس ف  استعمال السلصة : الم  ا الثان 
 وحريـاتهم، األفـراد حقـو   علـى كبيـرا خطـرا السـلطة اسـتعمال فـي اإلنحـرال عيـ  يم ـل

 بـين توافرهـا الواجـ  لل قـة زعزعـة مـن عنـه ينـت  ذاتهـا، لمـا حـد فـي اإلدارة علـى خطـرا يم ـل كمـا
 .واإلدارة األفراد

 األفـراد، وفـي نفـة الوقـت وحريـات لحقـو   الحقيقيـة الضـمانة القضـائية الرقابـة وتعـد
 حقيقيـا إلقامـة ومجـاذ ضـمانة تشـكل العامـة، فهـي والمصـلحة اإلدارة لحقـو   وضـمان حمايـة
 الخاصـة، أو العامـة بالمصـلحة متصـلة  كانـت سـواء المتعارضـة المصـالح بـين والتكـاف  التـوازن 
 ادحيـ مـن القضـاء بـه يتمتع لما نظرا األطرال جميع بين العدل إلقامة حقيقيا مجاذ تعد أنها كما

ستقصل  .ية وا 
 غيـر اإلدارة قـرارات بيلغـاء وذلـو األفـراد، حمايـة هـو القضائية للرقابة األساسي والغرإ

 األفـراد يمة الذي الضرر عن بالتعويإ لألفراد، والحكم ضررا قد سببت تكون  والتي المشروعة
 اإلداري  القـرار أن فيـه شـو ذ وممـا ،1اإلدارة تصـرفات بفعـل أو العامـة المرافـق سـير جـراء مـن

 مصـلحة ذي لكـل يجـوز مشـروع، غيـر قـرار هـو السـلطة اسـتعمال فـي اإلنحـرال بعيـ  المشـو 
 غيـر للتنفيـذ، قابـل أي نهائيـا يصـدر أن بمجـرد إلغـاءه اإلداري  القضـاء مـن يطلـ  أن األفـراد مـن
 األفـراد، بعـإ يلحـق ضـرر التنفيذ هذا عن وينشي إلغائه، قبل القرار ينفذ أن أحيانا يحد  قد أنه
 ، بنـاء  2الضـرر ذلـو بتعـويإ يطالـ  أن عليـه المعتـدى الحـق لصـاح  يكـون  الحالـة هـذه ففـي

                     مـــــن المفيـــــد أن نقســـــم هـــــذا المبحـــــ  إلـــــى مطلبـــــين، حيـــــ  نتعـــــرإ فـــــي  ،علـــــى مـــــا تقـــــدم بيانـــــه
األول( إلى مسـيلة إلغـاء القـرار اإلداري المشـو  بعيـ  اإلنحـرال فـي اسـتعمال السـلطة  )المطل 

في حين نتطر  ضمن )المطل  ال اني( إلى مسيلة التعويإ عن القـرار اإلداري المشـو  بعيـ  
 تعمال السلطة .اإلنحرال في اس

 : السلصة استعمال ف   اإلن راس المشون اإلداري  القرار المصلن األول : إلغاء
 مبـدأ تقرير إلى ذلو تجاوز بل دستوري، كمبدأ التقاضي تقرير حد عند المشرع يقك لم

    خص وقد ،3القضاء رقابة من إداري  عمل أو قرار أي تحصين على القوانين في النص حظر
 
 .861-867ص سابق،ال مرجعال علاها، القضاء رقا ة ومدى لإلدارة التقدارية السلصة حمد، عمر حمد . 1
 .491سابق، صال مرجعالالسلصة،  استعمال ف  التعسف نظرية الطماوي، محمد سليمان . 2
 .488ص فلسطين، ،المقداد مطابع ،1ط ،مقارنة دراسة فلسصان، ف  الدستوري  القضاء الوحيدي، النبي عبد فتحي . 3
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 جـواز يعنـي ممـا اإلداريـة، القـرارات على القضائية الرقابة تيكيد في منه رغبة بالذكر المبدأ هذا المشرع
 .1المشروعية نطا  عن خرجت ما إذا إصداره جهة كانت أيا اإلداري  القرار بيلغاء الطعن

 قـرار يجعـل هـذا فـين سـلطتها، اسـتعمال فـي اإلدارة بـانحرال طعنـه صـحة الطـاعن أ بـت فـيذا
 إلغـاء السـلطة اسـتعمال فـي اإلنحرال بعي  المشو  اإلداري  القرار بطصن على ويترت  باطل، اإلدارة
 إلعـادة الصزمـة الضـرورية اإلجـراءات جميـع تتخـذ بـين اإلدارة وتلتـزم إصـداره، تـاريخ مـن القـرار ذلـو
 عـن تمتنـع بـين اإللتـزام كـذلو اإلدارة جهـة علـى ويقـع ،2الملغي القرار صدور قبل عليه كان كما الحال
 عن وبامتناعها ناحية، من بتنفيذه قيامها بعدم وذلو الملغي، للقرار تنفيذا اعتباره يمكن إجراء أي اتخاذ
 . 3أخرى  ناحية من جديد من إصداره

 عـدة تـوافر يتطلـ  السـلطة اسـتعمال فـي اإلنحـرال بعي  المشو  اإلداري  القرار إلغاء أن إذ
 الـذي األمـر عامـة، بصـفة اإلداري  القـرار الصزمـة إللغـاء الشـروط تـوافر بعـد وذلـو بـه، خاصـة شـروط

 اإلداري  القــرار إللغــاء وكــذا الخاصــة )الفـرع ال ــاني( العامــة )الفـرع األول( الشــروط بيــان يسـتوج 
 . السلطة استعمال في باإلنحرال المشو 

 السلصة :العامة إللغاء القرار المشون  اإلن راس ف  استعمال  : الشروط الفرع األول
 مشـروع، غيـر آخـر إداري  قـرار أي شـين اإلنحرال هـو بعي  المشو  اإلداري  إن شين القرار

 وأن نهائيـا، يكـون  وأن وطنيـة، إداريـة سـلطة عـن وصـادرا إداريـا، القـرار هـذا يكـون  أن إللغائـه يشـترط
 : ا تي النحو على اإليجاز من بشيء نتناوله سول قانونيا، ذلو ما أ را القرار هذا يحد 
 : إداريا إلغاؤه المصلون القرار يكون  أن - أوال

           العـام الصـالح تحقيـق سـبيل فـي نشـاطاتها ممارسـة أ نـاء أعمـال مـن اإلدارة بـه تقـوم مـا إن
 ماديـة أعمـال : همـا نـوعين إلـى تنقسـم اإلدارة بهـا تقـوم التـي فاألعمـال إدارية، قرارات جميعها تعتبر ذ

 معنية، قانونية آ ار إحدا  تقصد أن دون  اإلدارة بها تقوم التي هي المادية واألعمال قانونية، وأعمال
 اإلدارة بهـا تقـوم التـي فهـي القانونيـة األعمال أما ،4إدارية لقرارات تنفيذا اإلدارة بها تقوم التي كاألعمال
      باإلشـتراو اإلدارة تباشـرها أعمـال إلـى تنقسـم بـدورها األعمـال وهـذه معينـة، قانونيـة آ ـار إحـدا  بقصـد
  تعرل وهي نفسها، اإلدارية الجهات بين أو واألفراد، اإلدارة إتفا  نتيجة تتم بحي  أخرى، إرادة مع
 
 ،الجديـدة الجامعـة دار ،وتطبيقيـة نظريـة دراسـة اإلداريـة، لأل كـام التنفاميـة ال مايـة المجيـد، عبـد سـعد محمـود . 1

 841.ص ،1984 مصر، ،سكندريةاإل
 .84ص سابق،ال مرجعال األ داس، تخصيص قاعدة عن اإلداري  القرار ان راسالحسيني،  أحمد قادر . 2
  .491ص سابق،ال مرجعال اإلداري، القرار إللغاء كسبن  السلصة اإلن راس خليفة، المنعم عبد العزيز عبد . 3

 ,الجديـدة الجامعـة دار ،مقارنـة دراسـة ،لغـاءاإل  دعـوى  فـ  داري اإل القضـاء سـلصات  ـدود النعيمـي، أحمـد بكـر أبـو . 4
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 وهـذا وحـدها اإلدارة جانـ  مـن وتصـدر المنفـردة، بيرادتهـا اإلدارة تباشـرها وأعمـال اإلداريـة، بـالعقود
 .1اإلدارية بالقرارات يعرل القانونية اإلدارة أعمال من النوع

 جانـ  مـن منفـردة إرادة عـن يصـدر قانونيـا عمـل باعتبـاره اإلداري  القـرار فـين بـذلو
 المشـرع يفتـرإ حيـ   ضـمنا، أو صـراحة اإلرادة هـذه عـن التعبيـر كـان سـواء اإلداريـة، السـلطة

 يعتبـر أي معـين، نحـو على إرادتها عن إعصن بم ابة يعتبر اإلدارة سكوت أن األحوال بعإ في
 اإلداري  القـرار وتعسـفها، وكـون  اإلدارة مـن األفـراد حمايـة وذلـو الـرفإ أو بالموافقـة إداريـا قـرارا
 ألن اإلدارة، عـن تصـدر التـي الماديـة األعمـال فـي باإللغـاء الطعـن جواز عدم يعني قانونيا عمل
ن حتـى إداريـا قـرارا يعـد ذ فهـو  ـم ، ومـن2قانونيـة آ ـار عليـه تترتـ  ذ المـادي العمـل  رتـ  وا 
 إرادة وليـدة وليست للمشرع المباشرة اإلرادة وليدة تعتبر ا  ار تلو فين قانونية، آ ارا عليه القانون 

 مـع اإلدارة إرادة إلتقـاء عـن ينشـي الـذي اإلداري  العقـد عـن اإلداري  القـرار يتميـز اإلدارة، وأيضـا
 أن إذ اإلداري  العقـد فـي باإللغـاء الطعـن يجـوز ذ فينه وبذلو معينة، بشروط معها المتعاقد إرادة
 يجـوز إداريـة قـرارات تعـد اعتمـاده، أو العقـد إلبـرام التمهيـد بهـدل قـرارات مـن اإلدارة تصـدره مـا

 . 3باإللغاء فيها الطعن
 القـرار يصـدر أن معنـاه لـية المنفـردة، بـاإلرادة اإلداري  القـرار صـدور أن بالـذكر الجـدير
 أنهـم طالمـا شـخص، من أك ر إصداره في يشترو أن يمكن بل واحد، شخص إلرادة وفقا اإلداري 
 . 4إدارية واحدة سلطة إرادة يم لون 
 : وصنية  إدارية سلصة عن صادرا القرار يكون  أن -ثانيا

 القـرار يكـون  أن األول : أمـران اإلداري  القـرار فـي يتـوافر أن يجـ  أنـه الشـرط هـذا مفـاد
 .وطنية سلطة اإلدارية السلطة تكون  أن وال اني إدارية، سلطة عن صادرا
 : إدارية سلصة عن صادرا القرار يكون  أن -01

 كانـت سـواء إداريـة، سـلطة عـن صـادرا يكون  أن فيه المطعون  اإلداري  القرار في يشترط
   أحد أو الدولة رئية عن يصدر أن يمكن اإلداري  فالقرار ذمركزية، أم مركزية السلطة هذه

 
 .6ص ،م1998 , القاهرة ،العربية النهضة دار ،مقارنة دراسة ،داري اإل القرار ،حافأ محمد محمود . 1
 .486ص ،1998 القاهرة، العربية، النهضة دار اإلداري، القانون  ف  المصول زيد، أبو الحميد عبد محمد . 2
 .814ص ، 2005مصر، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،القانونية اإلدارية األعمال الباسط، عبد ف اد محمد . 3
 .815ص سابق،ال مرجعال ،اإلداري  القضاء كنعان، نوال . 4
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 مـن باعتبارهـا النقابـات إحـدى مـن أو عامـة، هيئة أو محلي مجلة عن يصدر أن يمكن كما الوزراء،
 . 1العام القانون  أشخاص

 الــذي الميــدان هــي الدولــة فــي اإلداريـة السـلطة عـن الصـادرة القـرارات فـين ذلـو علـى وبنـاء
 الســــلطة فـــي اإلداريـــة الجهـــات جميـــع تشـــمل الســــلطة هـــــذه أن وبمــــــا اإللغـــــــاء، دعــــــــوى  فيــه تمـارة
 الطعــــن نطــــا  عــــن تخــــرج والقضــــائية التشــــريعية الســــلطتين أعمــــال فــــين الدولــــة، فـــي التنفيــــذية
 . 2العضوي  رلمعيـــال طبقـــا باإللغـــاء

 : وصنية سلصة اإلدارية السلصة تكون  أن -02
 إداريـة سـلطة اإلداري  القـرار عنهـا صـدر التـي اإلداريـة السـلطة تكـون  أن الشرط هذا يقتضي

 فـي باإللغـاء الطعـن يقبـل ذ فينـه ذلـو علـى وتيسيسـا منهـا، سـلطتها وتسـتمد البلـد قوانين تطبق وطنية
 وطنيـين مـوظفين مـن وكـذلو دوليـة، منظمـات مـن أو أجنبيـة، إداريـة سـلطات مـن الصـادرة القـرارات
 سـلطة عـن صـادرا قـرارا يعتبـر ذ الحـاذت هـذه فـي القـرار ألن أجنبـي، قـانون  مـن سـلطاتهم يسـتمدون 
 . 3وطنية
 : نهائ  القرار يكون  أن ثالثا:

 جهة من الصادر القرار وهو نهائيا، يكون  أن باإللغاء للطعن القابل اإلداري  القرار في يشترط
 النهائيـة الصـفة أ ـارت أخـرى، ولقـد سـلطة مـن عليـه التصـديق أو اعتمـاده إلـى الحاجـة دون  إداريـة

 القرارات على للدذلة نهائي كلمة اختيار الفقه أن من جان  يرى  حي  الفقهي، الجدل للقرارات اإلدارية
 وغيـر معينـة لسلطة بالنسبة نهائي يكون  قد القرار ألن موفق، غير باإللغاء الطعن تقبل التي اإلدارية
، غير أنه إذ جامعا كان إذا التحديد هذا وأن لغيرها، بالنسبة نهائي  يصـدر مـا القـرارات مـن ألن مـانع 
 نهائيـا قـرارا يعتبر ذ ذلو ومع أخرى  إدارية جهة من التصديق إلى حاجة بغير معينة إدارية جهة عن
 ألن نهائيـة كلمـة مـن بـالغرإ أوفـى "التنفيذيـة" كلمـة أن الجانـ  هـذا ويـرى  اإللغـاء، دعوى  مجال في

 .للتنفيذ قابلةو  سيرورتها لحظة من باإللغاء للطعن قابلة تصبح اإلدارية القرارات
 يجوز التي اإلدارية القرارات لوصك كافية نهائية كلمة أن إلى بحق آخر جان  ذه  حين في

  بذاتها، نهائية اإلدارية القرارات تكون  أن هي النهائية في العبرة وأن باإللغاء، فيها الطعن
 

 .479ص سابق،ال مرجعال اإلداري، القضاء الحلو، راغ  ماجد . 1
 ،1984 عمان، والتوزيع، للنشر الحامد دار ،1ط مقارنة، دراسة دارية،اإل القرارات رجعية عدم مبدأ النوايسة، محمد أحمد . 2

 849.ص
 .248ص 1998القاهرة،  ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع  اإلداري، القضاء وسي  ن،رسص أحمد أنور . 3
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                    سـلطة مـن عليهـا التعقيـ  دون  إلصـدارها، الصزمـة التحضـيرية المراحـل جميـع اسـتنفذت إذا وذلـو
 .1أعلى  إدارية 

 :نامعا قانونيا أثرا القرار ي دا أن را عا:
 فـي يـ  ر وأن قانونيـا، أ ـرا بذاتـه محـد ا باإللغـاء فيـه المطعـون  اإلداري  القـرار يكـون  أن يجـ 

 بتعديل أو جديد، قانوني مركز إنشاء في هذا تم ل سواء ضررا، به يلحق بين للطاعن القانوني المركز
 الطعـن نطـا  عـن يخـرج قانونـا، وبـذلو وجـائزا ممكنـا األ ـر هـذا دام مـا بيلغائـه أو قـائم، قانوني مركز

 القـانوني بـالمركز مساسـه عـدم أي أضـرارا، إلحاقـه لعـدم قانونيـة آ ـارا يولـد ذ الـذي القـرار باإللغـاء
  قانونـا جـائزة غيـر أو ممكنـة غيـر ولكنهـا معينـة قانونيـة آ ـار يولد الذي القرار أو ناحية، من للطاعن

 . 2أخرى  ناحية من
 : المشون  عان اإلن راس ف  استعمال السلصةالخاصة إللغاء القرار  الفرع الثان : الشروط

 القـرار فـي توافرهـا يجـ  خاصـة شـروط هنـاو الـذكر، العامـة السـالفة الشـروط جانـ  إلـى
 أن وهـي، إلغائـه مـن اإلداري  القاضـي يـتمكن لكـي السـلطة اسـتعمال فـي بـاإلنحرال المشـو  اإلداري 
 القـرار، إصـدار يملو ممن يقع وأن القرار، توجيه في م  را يكون  وأن ذاته، القرار في اإلنحرال يكون 
 ا تي . النحو على الشروط هذه بتوضيح وسنقوم قصد، عن يقع وأن
 : ماته القرار ف  اإلن راس يكون  أن أوال:

 يكـون  أن يشـترط السـلطة اسـتعمال فـي بـاإلنحرال المشـو  اإلداري  القـرار بيلغـاء للطعـن
                 بعـد ذحقـه وقـائع فـي وذ ،صـدوره إلـى أدت عليـه سـابقة وقـائع فـي ذ ذاتـه القـرار فـي اإلنحـرال
 .3صدوره 

         بمـا السـلطة اسـتعمال فـي لدنحـرال اإلداري  القـرار إلغـاء فـي يعتـد ذ الشـرط هـذا وبموجـ 
                      اإلجـراءات تلـو ألن تفسـيرية قـرارات مـن وذحقـة تمهيديـة، إجـراءات مـن فيـه المطعـون  القـرار سـبق
                         األفـراد، حقـو   علـى لهـا تـي ير ذ السـلطة اسـتعمال فـي اإلنحـرال بعيـ  مشـوبة كانـت ولـو حتـى
 بمراكـزهم إضـرار عليهـا يترتـ  لـن  ـم ومـن نهائيـة، قـرارات ليسـت باعتبارهـا حقهـم نافذة فـي غير كونها

                   علـى ذلـو كـان سـواء المشـروعية بعـدم فيهـا الطعـن مصـلحة فـي لهـم تكـون  ذ وبـذلو القانونيـة،
 غيره . أو السلطة استعمال في اإلنحرال أساة

 
 

 .489سابق، صال مرجعال ،اإلداري  القانون  ف  المصول زيد، أبو الحميد عبد . محمد 1
 .216-215ص ص. سابق،ال مرجعال ،اإلداري  القضاء الطماوي، محمد . سليمان 2
 .452ص ، 1999، القاهرة ،العربية النهضة دار ،4ج ،مقارنة دراسة ،اإلداري  القضاء البدوي، إسماعيل. 3
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 : القرار توجيه ف  مؤثرا اإلن راس يكون  أن ثانيا:
 يكـون  أن السـلطة اسـتعمال فـي بـاإلنحرال المشـو  اإلداري  القـرار إللغـاء يشـترط

 إلـى يمـت ذ القـرار لمصـدر هـدل لتحقيـق القرار صدر لو كما القرار، توجيه في م  را اإلنحرال
 تحقيقهـا المشـرع إسـتهدال اسـتلزم التـي المحـددة الغايـة عـن يخـرج أو بصـلة، العامـة المصـلحة
 توجيهـا وتوجيهـه القـرار إصـدار فـي فعلـي تـي ير الشخصـي الهـدل لهـذا وكـان القـرار، بيصـدار
 علـى السـلطة اسـتعمال فـي بـاإلنحرال الطعـن يمكـن ذ أنه يتضح الغاية، وبذلو هذه عن منحرفا
 بعيـدة أغـراإ مـن صـاحبه مهمـا أصـيل كهـدل العامـة، المصـلحة تحقيـق اسـتهدل إداري  قـرار
 مـن والهـدل اإلداري، القـرار إصـدار فـي الرئيسـي المحرو تكن لم األغراإ تلو دامت ما عنها،
 حيـ  العامـة، المصـلحة تحقيـق تبتغـي التـي اإلدارة قرارات على الحماية من مزيد إسباغ هو ذلو
 كانـت التـي العامـة للمصـلحة إهـدار آخـر هـدل علـى انطوائهـا لمجـرد القـرارت تلـو إلغـاء فـي إن

 . 1اإلداري  للقرار الرئيسي الهدل
 : القرار إصدار يملك ممن اإلن راس يقع أن ثالثا:

 بد ذ إلغاءه، ويبرر اإلداري  القرار يشو  الذي السلطة استعمال في اإلنحرال عي  إن
 تـي ير لـه كـان أو إصـداره، فـي اشـترو ممـن أو اإلداري، القـرار إصـدار سـلطة لـه ممـن يقـع أن

 منحرفا . توجيها توجيهه في فعلي
         فينـه ,إصـداره فـي لـه يـد ذ اإلداري  القـرار عـن أجنبـي مـن اإلنحـرال وقـع فـيذا وبالتـالي

 يقصـد أن مـن فبـدذ اإلختيـار، فـي عيـ  هـو بالسلطة اإلنحرال بعي  القرار في الطعن يجوز ذ
 ذلـو، مخالفـة إلـى يهـدل بـه إذ مخصـص، هـدل أو عامـة مصـلحة تحقيـق قراره من اإلدارة رجل
 عيـ  شـابها فـين القـرار، لمصـدر الحرة اإلرادة إليه تتجه أن بالسلطة اإلنحرال عي  لقيام فيج 
 يمكـن نمـاا  و  العيـ ، بهـذا القـرار فـي يطعـن فـص بالسـلطة اإلنحـرال إلـى أدى اإلرادة عيـو  مـن

 2.القانون  مخالفة بعي  مشوبا باعتباره فيه الطعن
 
 
 

  .137ص سابق،ال مرجعال ،داري اإل القرار لغاءإل  كوجه  السلصة ن راساإل  صليلع، سعد. 1
 . 138 ص ،نفة المرجع ،داري اإل القرار لغاءإل  كوجه  السلصة ن راساإل  صليلع، سعد. 2
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 : قصد عن اإلن راس يقع أن را عا:
 مقرونـا العيـ  هـذا يكـون  أن يعنـي ذ بالسـلطة اإلنحـرال عيـ  لقيـام القصـد اشـتراط إن

 عـن اإلنحـرال حالـة فـي يتـوفر كان نا  و  النية سوء أن حي  القرار، مصدر لدى دائما النية بسوء
 حسـن تـوافر مـع يقـع الـذي بالسـلطة، اإلنحـرال عيـ  لقيـام بشـرط لـية أنـه إذ العامـة، المصلحة

 إلـى بقـراره يسـعى أن مـن فبـدذ األهـدال، تخصـيص لقاعـدة اإلدارة رجـل مخالفـة حالـة فـي النيـة
 آخـر هـدل تحقيـق إلـى يسـعي بـه إذا إصـداره، سـلطة المشـرع منحـه ألجلـه الـذي الهـدل تحقيـق

 المشـرع، حـدده الـذي لـية أنـه إذ العامـة المصـلحة أهـدال مـن تحقيقـه المبتغـى الهـدل كـان نا  و 
 اإلنحـرال لعيـ  القصـدية الصـفة تيكيـد علـى الفقـه وآراء القضـاء أحكـام مـن العديـد ذهبـت وقـد

ن بالسـلطة،  عيـ  بـين الحتمـي اإلرتبـاط عـدم سـبق مـا خـصل علـى يـرى  الفقـه بعـإ كـان وا 
 1.والقصد بالسلطة اإلنحرال
 مـن مصـلحة لـه الـذي الشـخص يـتمكن بموجبـه الـذي العمـل هـي دعـوى اإللغـاء إن
 أي شـرعيته، عـدم بسـب  اإلداري  القاضـي أمـام الجانـ  أحـادي إداري  عمـل بيبطـال التمسـو
 .عام بوجه للقانون  مخالفا

 ألنـه إبطـال، مراجعـة وهي القانون، حدود اإلدارة إلزام هو الدعوى  هذه من فالغاية وعليه
 يولـد تركـه أد  بتعبيـر األفـراد، علـى قانونيـة آ ـار ينـت  للقـانون  مخـالك إداري  عمل ترو يمكن ذ

 2.اإللغاء لدعوى  الموضوعي الطابع يفسر ما وهذا للدولة، القانونية المنظومة في نتائ 
 السلصة : استعمال ف  اإلن راس األضرار المترت ة عن عن المصلن الثان : التعويض

 فـي كافيا السلطة استعمال في اإلنحرال بعي  المشو  اإلداري  القرار إلغاء يكون  ذ قد
 وحتـى صـدوره بـين مـا الفتـرة فـي القـرار تنفيـذ عـن يـنجم فقـد عليـه، المترتبة الضارة ا  ار مواجهة
 هـذا يعقـ  أن يجـ  بل المعي ، القرار إلغاء مجرد إلزالتها يكفي ذ تصي  األفراد أضرار إلغائه
 الضرر . لجبر تعويإ اإللغاء

 تـ دي السـلطة، اسـتعمال فـي اإلنحـرال عيـ  عـن النـاجم اإلداري  القـرار مشـروعية فعـدم
 مـن يعـد العيـ  هـذا أن أسـاة علـى وذلـو ضـرر، عليـه ترتـ  إذا اإلدارة، مسـ ولية قيـام إلـى

 اإلدارة . من تقع التي الجسيمة األخطاء
 

  .358-357ص .ص سابق،ال مرجعال ،داري اإل القرار لغاءإل  كسبن  السلصة ن راساإل  خليفة، المنعم عبد العزيز عبد. 1
 .149ص ،(2009) ، 06ع الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة ،المنتدى مجلة ،>>السلصة  د تجاوز لدعوى  القانون  التكااف<<هللا عادل، عبد بن. 2
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 للحكـم سـببا يعتبـر السـلطة اسـتعمال فـي اإلنحـرال بعيـ  المعيـ  اإلداري  القـرار كـان إذا
 فـين التعـويإ، لهـذا الصزمـة الشـروط تـوافرت إذا وذلـو تنفيـذه، عـن الناجمـة األضـرار عـن بـالتعويإ

 سول ما وهذا المعي ، القرار ذلو عن التعويإ بنظر تختص التي الجهة تحديد يتطل  بداية األمر
بعيـ  اإلنحـرال  من خصل تحديد القضاء المختص بنظر دعوى التعـويإ عـن القـرار المشـو  نتناوله

بـالتعويإ عـن القـرار المشـو   األول(  م البح  عـن قيـام مسـ ولية اإلدارة في استعمال السلطة )الفرع
 :  (ال اني)الفرع  بعي  اإلنحرال في استعمال السلطة

  اإلن راس : المشون القرار عن التعويض انظر ف  المي المختص القضاءت داد الفرع األول : 
 غيـر اإلداريـة القـرارات عـن التعـويإ بنظـر المختصـة القضـائية الجهـة تحديـد يقتضـي

 اسـتعمال فـي اإلنحـرال بعيـ  المشـو  اإلداري  القـرار عـن التعـويإ مـدى لمعرفـة وذلـو المشـروعة،
 : ا تي  النحو على وذلو السلطة،

 المنازعـات كافـة فـي فتنظـر العاديـة، المحـاكم تتوذهـا قـد اإلدارة أعمـال علـى القضـائية الرقابـة
 جهة إلى بها يعهد وقد الموحد، القضاء بنظام يسمى ما وهذا فيها، بالفصل وتختص وغيرها، اإلدارية
 فـي اإلداريـة، المنازعـات فـي الجهـة هـذه فتفصـل العـادي، القضـاء جانـ  إلـى تقـوم متخصصة قضائية
 . 1المزدوج القضاء بنظام يعرل ما وهو األخرى  المنازعات في الفصل العادي القضاء يتولى حين

 جهـة هـي الدولـة، فـي واحـدة قضـائية جهـة وجـود أسـاة علـى يقـوم الموحـد القضـاء فنظـام
 . اإلدارة وبين بينهم أو األفراد، بين تنشي التي المنازعات كافة في بالفصل تختص العادي القضاء

 جهـة وهمـا الدولـة فـي مسـتقلتين قضـائيتين جهتـين وجـود علـى يعتمد فهو المزدوج القضاء أما
 القضـاء وجهـة فيهـا طرفـا األفـراد يكـون  التـي الخاصـة المنازعـات فـي الفصـل وتتـولى العـادي القضـاء
فهـذه الجهـة مختصـة  ،فيهـا طرفـا اإلدارة تكـون  التـي اإلداريـة المنازعـات بـالنظر فـي تخـتص اإلداري 

         بالفصــــل فــــي أول درجــــة، بحكــــم قابــــل لصســــتئنال فــــي جميــــع القضــــايا التــــي تكــــون الدولــــة أو البلديــــة 
ـــة ذات الصـــبغة أو ـــة الم سســـة العمومي ـــانون اإلجـــراءات مـــن  800 طرفـــا فيهـــا عمـــص بالمـــادة اإلداري ق

                       القــــــانون  األولــــــى مــــــن المــــــادة والتــــــي تتطــــــابق مــــــع مضــــــمون  2 09 – 08المدنيــــــة واإلداريــــــة رقــــــم 
 . اإلدارية المنشئ للمحاكم 3 02 - 98رقم 
 
 .65-62 صص. السابق، المرجع ،اإلداري  القضاء إمام، عبده محمد. 1
، 21 عج ر ج ج، ، المتضـمن قـانون اإلجــراءات المدنيـة واإلداريــة، 2008فيفــري  25، المـ رخ فـي 09 - 08. قـانون رقـم 2

 .   2008أفريل  23الم رخ في 
        الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة ،المتعلق  الم اكم اإلدارية، 1998ماي  30، الم رخ في 02 – 98. قانون رقم 3
 1998. يونيو 01 في م رخة ،37 ع 
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  اإلن راس : المشون القرار عن  التعويض اإلدارة الفرع الثان  : مسؤولية
 القـرار صـدر إذا  م ومن اإلدارة، مس ولية لقيام أساسا اإلداري  القرار مشروعية عدم تعد

 جسـامة كانـت أيـا اإلدارة علـى مسـ ولية تترتـ  فـص فتلغيـه فيـه تـ  ر التي العيو  من خاليا سليما
 .1تنفيذه جراء من باألفراد لحق الذي الضرر

 تقتضـي ذ أنها إذ بيلغائه، الحكم تبرر قد اإلداري  القرار تشو  التي العيو  كانت ذاا  و 
 اعتبـار مـدى نبـين أن بمكـان األهميـة فمـن لـذا لـه، المصـدرة الجهـة علـى بـالتعويإ الحكـم حتمـا
 الصزمـة الشـروط تحديـد  ـم ومـن اإلدارة، لمسـ ولية مصـدرا السـلطة اسـتعمال فـي اإلنحـرال عيـ 
 السـلطة، اسـتعمال فـي بـاإلنحرال المشـو  اإلداري  القـرار عـن بـالتعويإ اإلدارة مسـ ولية لقيـام
 هـذه وموضـوع يتناسـ  بمـا سـيكون  اإلدارة مسـ ولية حـول البحـ  أن إلـى المقـام هـذا فـي ونشـير
 متخصصـة، لدراسـة تحتاج والتي اإلدارية للمس ولية المختلفة الجوان  في الخوإ دون  الدراسة،
 : ذلو يكون على الشكل ا تي وتوضيح

 : اإلدارة لمسؤولية مصدر السلصة استعمال ف  اإلن راس عان -أوال
 بعـإ فهنـاو الجسـامة، مـن واحـدة درجـة علـى ليسـت اإلداري  القـرار مشـروعية عـدم إن

 تحقـق ذ قـد أخـرى  أوجـه وهنـاو اإلداريـة، للمسـ ولية مصـدرا دائمـا تكـون  المشـروعية عـدم أوجـه
 الشـكل عيـ  فـي المتم لـة الشـكلية المشـروعية عـدم وجهـي بيحـد المشـوبة اإلدارية فالقرارات ذلو،
 ذلـو ويرجـع األحـوال، جميـع فـي اإلداريـة للمسـ ولية مصـدرا تشـكل ذ اإلختصـاص عـدم وعيـ 
 جهـة بيمكان كان متى القرار، عن الناشئ الضرر وبين ذاته العي  بين السببية رابطة نتفاءإ إلى

   الشـكلية المشـروعية عـدم وجهـي أن ذلـو ومعنـى الجـوهر، بـنفة جديـد مـن القـرار إصـدار اإلدارة
 2 .القرار مضمون  في التي ير شينهما من كان إذا إذ للتعويإ حتميا مصدرا يشكصن ذ

 
 
 
 
 

 .19ص ,اإلسكندرية الجامعي، الفكر دار ،1ط ،والمادية القانونية أعمالها عن اإلدارة مسؤولية السيد، النور أبو .حمدي1
 ،1994 القـاهرة، العربيـة، النهضـة دار ،1ط مقارنـة، دراسـة ،العامـة السـلصات أعمـال عـن التعـويض علـي، السـيد . سـعيد2
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                بينـه قضـت حيـ  لهـا، حكـم فـي المصـرية العليـا اإلداريـة المحكمـة أكدتـه مـا وهـذا
 بعـدم يتعلـق عيـ  مـن اإلداري  القـرار يشـو  قـد مـا أن علـى المحكمـة هـذه قضـاء جـرى  قـد <<

 للتعـويإ أساسـا وبالضـرورة حكمـا يصـلح ذ مشـروعيته عدم إلى في دي بالشكل أو اإلختصاص
 محمـوذ مضـمونه فـي سـليما القـرار كـان فـيذا القـرار، موضـوع فـي 1مـ  را العيـ  هـذا يكـن لـم مـا

 أنـه باعتبـار المشـروع غيـر القـرار هـذا عـن بـالتعويإ للحكـم وجـه  مـة يكـون  فـص أسـبابه علـى
 2>>.والشـكل اإلختصـاص قواعـد راعـت قـد اإلداريـة الجهـة أن لـو المضـمون  وبذات حتما سيصدر

 والمتم لـة الموضـوعية المشـروعية عـدم أوجه بيحد المشوبة اإلدارية للقرارات بالنسبة فينه وبالتالي
 مصـدرا دائمـا تعـد فينهـا السـلطة استعمال في اإلنحرال وعي  والسب ، القانون  مخالفة عيبي في

بـالتعويإ  والحكـم الموضـوعية المشـروعية عـدم بـين حتمـي تـصزم هنـاو أن أي اإلدارة لمسـ ولية
 عيـ  يعتبـر  ـم للتصـحيح، ومـن قابـل غيـر فتجعلـه وفحـواه القـرار مضـمون  فـي تـ  ر ألنهـا

 األحـوال كـل فـي اإلدارة وذلـو لمسـ ولية األهميـة بـال  مصـدرا السـلطة اسـتعمال فـي اإلنحـرال
 3اإلداري . القرار موضوع على م كدا تي يره يكون  حي  الضرر، جسامة عن النظر بغإ
 :  اإلن راس المشون القرار عن  التعويض اإلدارة مسؤولية لقيام ال زمة الشروط ثانيا:

 األركـان تـوافر يشـترط لقيامهـا خطئيـة، مسـ ولية األسـاة فـي هـي اإلدارة مسـ ولية إن
 : وهو ما نتولى شرحه السببية وعصقة والضرر الخطي وهي للمس ولية، العامة
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 : اإلدارة لمسؤولية الموجن الخصأ -01
 اإلدارة مسـ ولية فـين لـذا مشـروعيتها، عدم في يتم ل اإلدارية القرارات في اإلدارة خطي إن

 يباشـر معنويـا شخصـا اإلدارة كانـت ولمـا الضـرر يرتـ  الـذي الخطـي إلـى اسـتنادا إذ تقـوم ذ
 يكـون  أن إمـا لـددارة التـابعين مـن يقـع الـذي الخطـي فـين لـه، تـابعين موظفين طريق عن تصرفاته
مـا مرتكبـه، عنـه يسيل شخصيا خطي  يكـون  ، والخطـي 1اإلدارة عنـه تسـيل مرفقيـا خطـي يكـون  أن وا 

 هـذا وقـوع فـي دور أي لـددارة يكـون  أن دون  لـددارة التـابع الشـخص عـن صـدر إذا شخصـيا
 صـدر إذا مرفقيا الخطي ويكون  منه الصادر الخطي هذا نتيجة الشخص هذا يتحمل ولذلو الخطي،
 إدارة سـوء نتيجـة الخطـي هـذا يكـون  وقـد خاطئـة، بصـورة ولكـن عملـه تيديتـه أ نـاء الموظـك عـن

 المطبقة . التعليمات في خلل بسب  أو المرفق
 كـان إذا السـلطة اسـتعمال فـي اإلنحرال عي  أن الفقه من جان  يرى  ذلو على وتيسيسا

 تحقيـق أو كاإلنتقـام العـام، الصـالح عـن بعيـد غـرإ إلـى اإلدارة رجـل فيهـا يسـعى صـورة فـي
 إذا أمـا الشخصـية، الموظـك مسـ ولية إلـى ي دي وقد جسيما يكون  الخطي فين شخصية، مصلحة
 نكـون  فهنـا تحقيقهـا سـلطة القـانون  يخولـه لـم لـددارة مصـلحة تحقيـق إلـى يسـعى اإلدارة رجـل كان
 خطـي يشـكل بـذلو وهـو بعينـه الفـرد يتحملـه أن العـدل مـن لـية ضـرر عليـه يترتـ  قـد خطـي أمـام
 اسـتعمال فـي اإلنحـرال عيـ  وجود فين األساة هذا ، وعلى 2الضارة آ اره اإلدارة تتحمل مرفقيا
 هـذا اتخـذها التـي الصـورة كانـت أيـا اإلدارة، علـى بـالتعويإ الحكـم إلـى دائمـا يـ دي السـلطة
 المصـلحة عـن بعيـدا اإلدارة لرجـل شخصـي بهدل صدر قد اإلداري  القرار كان سواء أي العي ،
 أغـراإ تحقيـق بغـرإ العامـة المصـلحة اسـتهدال حالـة فـي أو اإلنتقـام، أو كالمحابـاة العامـة
 اإلجراءات. استعمال إساءة أو مالية،
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 : اإلدارة لمسؤولية الموجن الضرر -02
 كـل يعنـي وهـو مدنيـة، أم كانـت إداريـة عامـة، بصـفة المسـ ولية أركـان أحـد هـو الضـرر

 اإلدارة مسـ ولية تقـوم ولكـي معنوية، أم كانت مادية للمضرور، مشروعة مصلحة أو بحق إخصل
 الضـرر إ بـات عـ ء المـدعي علـى يقـع حيـ  اإلدارة، خطـي سـببه الـذي الضـرر إ بـات مـن بـد ذ

 . يدعيه الذي
 قـد الضرر هذا كان سواء وم كدا، محققا اإلدارة خطي على ترت  الذي الضرر يكون  وأن

                  اإلحتمـالي الضـرر أن يعنـي وهـذا الوقـوع، محقـق أنـه دام مـا مسـتقبص سـيقع أو بالفعـل وقـع
  بالتعويإ . اإلدارة على للحكم كافيا يكون  ذ

 أي مشـروع حـق علـى وقـع قـد يكـون  أن اإلدارة لمسـ ولية الموجـ  الضرر في يشترط كما
 فـيذا مشـروعة، وعليـه ماليـة مصـلحة أو قـانوني مركـز فـي الحـق هـذا تم ـل سـواء القـانون  يحميـه
 غيـر السـلطة اسـتعمال فـي اإلنحـرال بعيـ  المشـو  اإلداري  القـرار عـن النـاجم الضـرر كـان
 1.اإلدارة مس ولية قيام عليه يترت  ذ فينه مشروع، غير حق على وقع أو الوقوع محقق
 : عليه المترتن والضرر اإلدارة خصأ بان السببية ع قةال -03
 هـو الخطـي يكـون  أن يجـ  بـل جانبهـا، مـن خطـي هنـاو يكـون  أن اإلدارة مسـ ولية لقيـام يكفـي ذ

 اإلدارة خطـي عـن مباشـرة نـت  قـد الضـرر هـذا يكـون  أن بمعنى الضرر، وقوع في المباشر السب 
 اإلداري  القـرار فـي المتم ـل اإلدارة خطـي عـن مباشـر بشـكل ناجمـا الضـرر لـم يكـن فـيذا وبالتـالي
 اإلدارة مسـ ولية قيـام إلـى يـ دي ذ فينـه السـلطة، اسـتعمال فـي اإلنحـرال بعيـ  المشـو 
 .بالتعويإ

 يشـكل السـلطة اسـتعمال فـي اإلنحـرال بعيـ  المعي  اإلداري  القرار أن سبق مما ويتضح
 عـن ينـت  أن المعيـ  القـرار هـذا عـن بـالتعويإ اإلدارة مسـ ولية تقـوم لكـي وينبغـي إداريـا، خطـي
 بعيـ  المعيـ  اإلداري  القـرار عـن النـاجم الخطـي بـين سـببية عصقـة تقـوم وأن ضـرر، تنفيـذه

 2.عليه المترت  والضرر السلطة استعمال في اإلنحرال
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 الخاتمــــــــــة :

ختامــا لبح نـــا فـــي موضـــوع اإلنحـــرال بالســـلطة أو عيـــ  إســـاءة إســـتعمال الســـلطة كســـب  
مـن  الهـدلعيـ  الغايـة، وهـو ذلـو العيـ  الـذي يصـي   إللغاء القرار اإلداري، وكما يطلق عليـه

القــرار اإلداري وبالتــالي هــو وجــه مــن أوجــه الطعــن باإللغــاء، كمــا يعــد مــن أخطــر العيــو  التــي 
علـى اإلدارة كـذلو و  حقو  األفـراد وحريـاتهم إلداري والذي له إنعكاة مباشر علىتصي  القرار ا

                صـــاحبة الســـلطة فـــي إتخـــاذ تلـــو القـــرارات، حيـــ  أنـــه يـــ دي إلـــى زعزعـــة ال قـــة الواجـــ  توافرهـــا 
مــا بــين اإلدارة واألفــراد، مــع اإلشــارة أن هــذا العيــ  ذ يتحقــق إذ إذا  بــت أن اإلدارة قــد إنحرفــت 

ن ي ــار إذ فــي حالــة تمتــع أبســلطتها عــن الهــدل الــذي مــن أجلــه منحــت لهــا الســلطة، وذ يمكــن 
اإلدارة بســلطة تقديريـــة فــي اتخـــاذ القــرار، كمـــا يمكــن أن يحـــد  فــي حالـــة الســلطة المقيـــدة أيضـــا 

حينمـا تتباطـي اإلدارة وبصـورة متعمـدة فـي إصـدار القــرار مـ ص الفقـه الفرنسـي وذلـو حسـ  مـا يـراه 
  الواج  عليها إصداره إللحا  الضرر بصاح  الشين . 

 هألنـوأك رهـا صـعوبة فـي اإل بـات  عيـو ال أخطـر مـن هـو رال بالسـلطةاإلنحـإن عيـ  
لمصــدر القــرار اإلداري، والوصــول إلــى إ بــات النوايــا هــو مــن األمــور البالغــة  الخفيــةيتعلــق بالنيــة 

                الصـــعوبة، علـــى إعتبـــار أن هـــذا العيـــ  يعكـــة ســـائر العيـــو  األخـــرى، وذ يـــرتبط بـــيمر مـــادي 
 فـي اإل بـات يسهل التخفيك منه نسـبيا، وبالتـالي فـين هـذا العيـ  يكـون هـو األخيـرموضوعي أو 

األوجــه  مــن تحقــقأو المعنــي بــه ذ يســتند إليــه إذ بعــد التيكــد  المصــلحةإذ يفتــرإ أن صــاح  
، وفــي هــذا الشــين ذ يمكــن إنكــار الــدور الفعــال والمــ  ر للقاضــي القــرار اإلداري  ألركــان األخــرى 

بعيـــ  اإلنحـــرال فـــي اســـتعمال الســـلطة مـــن القـــرارات اإلداريـــة المعيبـــة  علـــىابـــة اإلداري فـــي الرق
 خصل إلغاء تلو القرارات وترتي  مس ولية اإلدارة عن األضرار الناتجة عنها .

التــي  النتــائج والمقتر ــاتلقــد شــكل هــذا البحــ  عبــر صــفحاته فرصــة للوقــول علــى أهــم 
 توصلنا إليها في هذا الخصوص :
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إن مفهــوم اإلنحــرال فــي اســتعمال الســلطة هــو تعبيــر قــانوني ذ يقصــد بــه اإلنحــرال عــن  -01
الغــرإ وســوء النيــة حصــرا، بــل هــو إنحــرال اإلدارة صــاحبة الســلطة عــن أهــدال القــانون بســابق 

ذ يمــت للمصــلحة العامــة بصــلة أو للمصــالح المخصصــة قانونــا، حســنت نيــة اإلدارة  وقصــد دفــع
خطــي، كمــا أنــه ذ فــر  فــي ذلــو بــين أن يكــون الــدافع  تعمــدت اإلنحــرال أو فــي هــذا أو أســاءت

 أو مصلحة للمعني أو دافعا سياسيا أو غيره . عامةغرضا شخصيا أو مصلحة 
هــو القيــد الــذي تخضــع لــه اإلدارة  أو تخصــيص األهــدال يعــد إســتهدال المصــلحة العامــة -02

 . وتلتزم به عند ممارستها لنشاطها اإلداري 
األذى  والـذي بـدوره يولــد ســب  إللغـاء القـرار اإلداري  إسـتغصل السـلطةفـي  اإلنحـرال يم ـل -03
 شخصية .الضغائن الفشي األحقاد و يو 

إعماذ لقاعدة تخصيص األهدال ) الحاذت التي يحدد فيها المشرع أهـدافا معينـة(، يجـ   -04
 .على اإلدارة أن تتقيد باألهدال أو الغايات التي حددها المشرع 

علــــى الــــرغم مــــن إعتبــــار الســــلطة التقديريــــة لــــددارة هــــي المجــــال األنســــ  لظهــــور عيــــ   -05
              ، غيـــر أنـــه ذ يمكـــن لهـــا أن تتخـــذ مـــن الظـــرول اإلســـت نائية مبـــررا إلنحرافهـــااإلنحـــرال بالســـلطة

 في إستعمال سـلطتها، علـى أسـاة أن كـل السـلطات والصـصحيات التـي تتمتـع بهـا اإلدارة، سـواء
، كمــا أن الظــرول المصــلحة العامــةإلــى تحقيــق  دومــاأو اإلســت نائية تهــدل  فــي الظــرول العاديــة

 لهذه المصلحة . أكيدةاإلست نائية هي بم ابة حماية 
إن مســيلة إ بــات عيــ  اإلنحــرال فــي اســتعمال الســلطة  يتعلــق بيخصقيــات اإلدارة، األمــر  -06

الي فهـو بحاجـة إلـى قـرائن ماديـة قـد تسـتخلص مـن الذي يجعله من الصعوبة بمكـان إ باتـه، وبالتـ
القرار المطعون فيه أو من المسـتندات التـي يحويهـا ملـك الـدعوى أو مـن حـاذت مشـابهة أو مـن 
الظــرول الخارجــة عــن النــزاع، وهــو مــا قــد يصــع  إن لــم نقــل مــن المســتحيل إ باتــه مــن طــرل 

فــين مجلــة الدولــة الفرنســي ذ يعتبــره متعلقــا بالنظــام العــام، وهــو بــذلو مــن  ومــع هــذاالمــدعي، 
 . العيو  اإلحتياطية التي ينظرها القاضي بعد إستنفاذ العيو  األخرى 
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 وهي :  اإلقترا اتالمتوصل إليها، بقي أن أشير إلى أهم  النتائجبعد إستعراإ ألهم 
 

ينبغـــــي علـــــى القاضـــــي اإلداري أن يفـــــر  بـــــين عيـــــ  الســـــب  فـــــي القـــــرار اإلداري وعيـــــ   -01
وفــي أغلــ  األحيــان يوجــد إرتبــاط  اإلنحــرال فــي اســتعمال الســلطة، فــاألول ذ يغنــي عــن ال ــاني،

 . األسبا  معرفةيدل عليه  اإلنحرال بالسلطةبل قد يكون عي   بينهما،
رال فــي اســـتعمال الســـلطة لبســـط الرقابـــة علـــى مــن الضـــروري اإلعتمـــاد علـــى عيـــ  اإلنحـــ -02

، ذلو ي مصر الو  القضاء الفرنسي القرارات اإلدارية، وعدم إعتباره إحتياطيا، م ل ما هو الشين في
ألنه يشكل الخطر األكبر الذي يحيط بحقـو  األفـراد وحريـاتهم والمسـاهمة المباشـرة لـه فـي تفشـي 

 دارة في استعمال سلطتها في المجال المالي .ظاهرة الفساد اإلداري، خاصة عندما تنحاز اإل
، قد وضع ضمانات حماية لحقو  وحريـات األفـراد مـن خـصل صحيح أن المشرع الجزائري  -03

ـــذي مـــنح للقاضـــي فـــي بعـــإ مـــواد هـــذا  09/  08اإلجـــراءات المدنيـــة واإلداريـــة رقـــم قـــانون  وال
جـراء التحقيـق وسـماع الشـ هود وفـرإ غرامـات تهديديـة عنـد القانون سلطة توجيه أوامر لـددارة وا 

ة ة القاضـي فـي الرقابـ، غيـر أنـه مـن األهميـة توسـيع سـلطالقضـاءتقاعة اإلدارة في تنفيذ أحكـام 
علـــى قـــرارات نـــزع الملكيـــة، بحيـــ  ذ يكتفـــي بـــالنظر إلـــى المنفعـــة العامـــة التـــي يحققهـــا قـــرار نـــزع 

القــرار الصــادر بنــزع الملكيــة إلــى مــدى مــا يحققــه الملكيــة نظــرة مجــردة، بــل يجــ  عليــه أن ينظــر 
من فائدة تحقق أكبر قدر من المصـلحة العامـة وهـو مـا يسـمى بــ :   نظريـة الموازنـة بـين المنـافع 

 القرار اإلداري   . تنفيذ واألضرار المترتبة على
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، بـات مـن العيـو  األك ـر بما أنه تيكد فعص أن عي  اإلنحرال في استعمال السـلطةأخيرا  -04
خطــورة علــى مبــدأ مشــروعية القــرارات اإلداريــة، وواقــع حــال الوســط اإلداري الجزائــري ي بــت ذلــو، 
فينــه ينبغــي األخــذ بالتطبيقــات الحدي ــة لــبعإ الــدول عنــد مباشــرتها للرقابــة علــى نطــا  المصئمــة 

الصـدد بقـي أن أشـير إلـى  في القرار اإلداري والوقول على الهدل الحقيقي من القرار، وفـي هـذا
إذا كانـت اإلدارة حـرة فـي  <<والـذي جـاء فيـه :  1995حكم المحكمة اإلداريـة العليـا بمصـر سـنة 

تقــــدير مناســــبة القــــرار اإلداري ومصئمتــــه، فــــين  مــــة إلتزامــــا عليهــــا أن تضــــع نفســــها فــــي أفضــــل 
بعيـــدا عـــن البواعـــ  الظـــرول وأنســـ  الحلـــول للقيـــام بهـــذا التقـــدير وأن تجريـــه بـــروح  موضـــوعية 

، ويشـــترط أن يكــــون لـــديها العناصـــر الصزمــــة إلجرائـــه، وللقاضـــي اإلداري أن يتحــــرى الشخصـــية
تنشده اإلدارة مـن القـرار ومـا إذا كـان بواع  القرار ومصبساته للوقول على الهدل الحقيقي الذي 

    . >>مصدره قد بغي وجه المصلحة العامة أم تنك  السبيل وأنحرل عن غايته 
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 فلسطين. المقداد،
 المطبوعات دار اإللغاء، أوجه القبول، شروط اإللغاء، قضاء زيد، أبو مصطفى . فهمي28

 .2001مصر، الجامعية،
 هومة، دار اإلدارية، المنازعات ف  اإلث ات م ادئ ملويا، آ  الشيخ بن . لحسين29

   .2001الجزائر،
 . 2000مصر، اإلسكندرية، المعارل، منشية اإلداري، القضاء الحلو، راغ  . ماجد30
 . 2008الدنمارو، في العربية األكاديمية منشورات اإلداري، القانون  ليلو، راضي . مازن 31
 .2008منشورات األكاديمية العربية في الدنمارو، اإلداري،  القضاء ليلو، راضي مازن . 23

 .1991للطباعة والنشر، بغداد، ، دار الحكمة القرار اإلداري . ماهر صالح عصوي الجبوري، 33
 . 1989مصر، اإلسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار قضاء اإللغاء، خليل، . محسن34
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 الجزائر، عنابة، العلوم، دار ، اإللغاء دعوى  - اإلداري  القضاء بعلي، الصغير محمد. 35
2012. 

، الكتا  ال اني، منشورات الحلبي الحقوقية، القضاء اإلداري . محمد رفعت عبد الوها ، 36
 .2003بيروت، 

 القاهرة، العربية، النهضة دار اإلداري، القانون  ف  المصول زيد، أبو الحميد عبد محمد . 73
1998. 

القاهرة،  العربية، النهضة دار مقارنة، دراسة ،اإلداري  القضاء زيد، أبو الحميد عبد . محمد38
1995. 

 مصر، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،القانونية اإلدارية األعمال الباسط، عبد ف اد محمد . 93
2005. 

 مصر، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،القانونية اإلدارية األعمال الباسط، عبد ف اد محمد . 04
2005. 

 مصر، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،القانونية اإلدارية األعمال الباسط، عبد ف اد محمد . 14
2005. 

 دار وتطبيقية، نظرية دراسة اإلدارية، لأل كام التنفامية ال ماية المجيد، عبد سعد محمود . 24
 .1984 اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة

 م.1998 ,القاهرة  العربية، النهضة دار مقارنة، دراسة اإلداري، القرار حافأ، محمد محمود .34
 سطيك، والتوزيع، للنشر المجدد دار ،1ط اإلداري، القانون  ف  األساس  لباد، . ناصر 44

 . 2011الجزائر،
 . 2006األردن، والتوزيع، للنشر ال قافة دار اإلداري، القضاء كنعان، . نوال45
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 الجامعية : والممكرات : الرسائل 02
 رسائل الدكتوراه : -أ
 دكتوراه أطروحة- ،مقارنة دراسة - اإلدارية المنازعات ف  القضائ  ث اتاإل جوادي، . إلياة1

 والعلوم الحقو   كلية الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة إداري، قانون  تخصص العلوم، في
 .2014-2013السياسية،

 كلية العام، القانون  في دكتوراه أطروحة ،اإللغاء دعوى  ف  اإلث ات عنء بوك ير، الرحمن . عبد2
 .2013-2014 الجامعية  السنة الجزائر، ،1الجزائر جامعة الحقو ،

، رسالة دكتوراه، كلية الحقو ، جامعة السلصة التقدارية ل دارةعصام عبد الوها  البرزنجي،  .3
 .1971القاهرة، 

كلية الحقو ،  ، رسالة دكتوراه،نظرية التنفام الم اشر ف  القانون اإلداري . محمد كامل ليلة، 4
 .1962جامعة عين شمة، 

دكتوراه،  أطروحة ،المردودية و دس العامة المصل ة ضمان بان العام المرفق ضريفي، . نادية5
 .2011-2012 الجزائر، جامعة حقو ،

 
 ممكرات الماجستار : -ن
 لخضر، الحاج جامعة الحقو ، في ماجستير مذكرة، اإللغاء دعوى  م ل قريمة، إسماعيل .1

 .2013 الجزائر، باتنة،
 الحقو ، في ماجستير مذكرة، اإللغاء دعوى  أوجه من كوجه السبن عان تمام، يعيش آمال .2

 .2005/03/10 الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة
 مذكرة ،اإلداري  القرار عل  وأثره السلصة استعمال ف  اإلن راس الفليت، محمد خالد . حسن3

 .2014 فلسطين، األزهر، جامعة حقو ، ماجستير
مذكرة ماجستير في الحقو ،  ،اإلداري  القرار كوجه إللغاء  السلصة ن راساإل صليلع، سعد. 4

 .2005- 2004جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
مذكرة ماجستير في القانون،  ،اإلدارية القرارات ف  السلصة استعمال ف  ن راساإل داود، . سمير5

 .2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر 
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 فرع الحقو ، في ماجستير مذكرة ،الملكية نزع ف  العمومية  المنفعة التصريح براهيمي، . سهام6
 . 2011-2010الجزائر، بومرداة، بوقرة، أمحمد جامعة الحقو ، كلية ومالية، إدارة

 ،الجزائري  التشريع ف  العمومية الوظيفة تقلد ف  الجدارة مبدأ الشريك، بشير الدين . شمة7
 باتنة، لخضر، الحاج جامعة الحقو ، قسم السياسية، والعلوم الحقو   كلية ماجستير، مذكرة

 .2010-2011 الجزائر،
 جامعة العام، القانون  في ماجستير مذكرة، اإلداري  القرار ف  اإلختصاص ركن كنتاوي، هللا عبد. 8

 . 2011تلمسان، الجزائر، بلقايد، بكر أبو
 الحقو ، كلية ماجستير، مذكرة ،المشروعية مبدأ  ماية ف  اإلدارية الدعوى  دور لجلط، . فواز9

 .2007-2008 الجزائر، الجزائر، جامعة
 ،المخصص  دفه عن المن رس القرار عل  الرقا ة ف  اإلداري  القاض  دور أمزيان، . كريمة10

-2011 الجزائر، باتنة، لخضر، الحاج جامعة السياسية، والعلوم الحقو   كلية ماجستير، مذكرة
2010. 

 الحقو ، كلية ماجستير، مذكرة ،اإلدارية المنازعات ف  الدولة مجلس دور خزار، لمياء.  11
 .2011-2012 الجزائر، باتنة، لخضر، الحاج جامعة

 في ماجستير مذكرة ،اإلدارية القرارات إصدار ف  التقدارية السلصة مخاشك، . مصطفى12
 .2007-2008الجزائر، تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة العام، القانون 

 غار اإلدارية القرارات عن  التعويض اإلدارة مسؤولية الهوى، أبو أمين محمد . نداء13
 األردن،  األوسط، الشر   جامعة الحقو ، كلية العام، القانون  في ماجستير مذكرة ،المشروعة

2010. 
 عام، قانون  ماجستير، رسالة ،اإلداري  القرار ف  اإلختصاص ركن العازمي، فهد طصل . نوال14

 .2012 األردن، األوسط، الشر   جامعة
 القانون  في ماجستير مذكرة ،اإلدارية القضائية اإلجراءات ف  العام النظام فكرة العربي، . وردية15

 .2009-2010 الجزائر، تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة العام،
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 ممكرات الماستر : -ج
 في ماستر مذكرة ،إلصداره المخصص الهدس عن ل ياده اإلداري  القرار إلغاء شنافي، . خالد1

 .2013-2014 الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة إداري، قانون  تخصص الحقو ،
 قانون  ماستر، مذكرة ،اإلدارية القرارات ف  السلصة استعمال ف  ن راساإل الصاد ، هاني. 2

 الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة الحقو ، قسم السياسية، والعلوم الحقو   كلية إداري،
2015-2014. 

 
 : المقاالت وال  وا -د
 خيضر محمد جامعة ،5،ع القانوني المنتدى مجلة، >>اإلداري  القرار عاون <<هنية، . أحميدة1

 (.2008 الجزائر،) بسكرة،
 السياسة دفاتر مجلة ،>>اإلدارية الدعوى  إث ات ف  و جاتها القضائية القرائن<< جوادي، . إلياة2

 (. 2014جانفي ) ،10الجزائر،ع ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة ،والقانون 

 جامعة ،المنتدى مجلة ،>>السلصة  د تجاوز لدعوى  القانون  التكااف<< هللا عادل، عبد بن .3
 (.2009) ،06 ع الجزائر،  بسكرة، خيضر، محمد

 .(1969)، 11، ة1، عمجلة العلوم اإلدارية، >>االن راس اإلداري <<. رمزي طه الشاعر، 4
 ،>> السلصة اإلن راس  عان المشو ة اإلدارية القرارات إلغاء خصوصية<< بولقواة، . سناء5

 .( 2016، الجزائر،) 13ع بسكرة، خيضر، محمد جامعة ،المفكر مجلة
 التشريع ف  األ داس تخصيص قاعدة عن اإلداري  القرار ان راس<< الحسيني، عبد أحمد . قادر6

 (.2010العرا ،) ، بغداد، 6ع ، 23المجلد ،التقني مجلة، >>العراق 
 ،>>اإللغاء أوجه – اإلدارية القرارات مشروعية عل  القضائية الرقا ة<< كمال، األمين . محمد7

 (.2016 العرا ،) ،والقضاء التشريع مجلة
 ،المنتدى مجلة ،>>العامة للمنفعة الملكية لنزع القانون  النظام<<لمعيني، ومحمد حوحو . رمزي 8

 (. 2009،) 6ع الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة

 ،>>لإلدارة المقادة والسلصة التقدارية السلصة بان واإلخت س التشا ه  دود <<نابي، القادر عبد .9
 (. 2015جوان ) ،13ع الجزائر، ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة ،والقانون  السياسة دفاتر مجلة
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 المج ت واأل كام القضائية :خامسا : 
 . 1989، 3ع القضائية، المجلة .1
 .        3،1990 ع القضائية، . المجلة2
  .1960/01/12بتاريخ  المصرية اإلداري  القضاء محكمة . حكم3
 . 1991/01/13في ، 71670رقم ، )اإلدارية الغرفة  (العليا المحكمة . قرار4
  . 2003، 3ع الدولة، مجلة مجلة .5

 
 الفرنسية سادسا :  اللغة

1. Auby et drago, Précis de Droit Administratif, Paris, 1975. 
2. Bonnard, Précis de Droit Administratif, Paris, 1988. 
3. M.Helbronner, CONSEIL D’ETAT, Abbe Bouteyre, Concl, REC 553, 10 mai 

1912.  
8. Mourice Houriou, Précis de Droit Administratif, 5éme edition, Paris, 1933. 
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 ** فهرس الموضوعات** 
 الصف ة الموضــــــــــــوع

 د -أ  .....................................................................................................................................................:المقدمة

 05 ...:لعان اإلن راس ف  استعمال السلصة اإلصار المفا يم  والتأصال  فصل األول:ال

 06 ...........................................................:عي  اإلنحرال في استعمال السلطة : مفهومالم  ا األول

 06 .......................................................:: تعريك عي  اإلنحرال في استعمال السلطةالمصلن األول

 07 ........................................ :استعمال السلطةالتعريك الفقهي لعي  اإلنحرال في : الفرع األول

 11 .................................... :التعريك القضائي لعي  اإلنحرال في استعمال السلطة: الفرع الثان 

 12 ................................... :التعريك التشريعي لعي  اإلنحرال في استعمال السلطة الثالا:الفرع 

 13 ..................................... :: تحديد خصائص عي  اإلنحرال في استعمال السلطةالمصلن الثان 

 13 ................................ :الخصائص المعنوية لعي  اإلنحرال في استعمال السلطة: الفرع األول

 13 ................................................... .الغاية في القرار اإلداري إرتباط عي  اإلنحرال بركن : أوال

 15 ........................................................... .إرتباط عي  اإلنحرال بالسلطة التقديرية لددارة: ثانيا

 17 ................................................... .الصفة العمدية لعي  اإلنحرال في استعمال السلطة: ثالثا

 18 ......................... :الخصائص الموضوعية لعي  اإلنحرال في استعمال السلطة: الفرع الثان 

 18 ............................................... .الصفة اإلحتياطية لعي  اإلنحرال في استعمال السلطة: أوال

 18 .......................................... .عدم تعلق عي  اإلنحرال باستعمال السلطة بالنظام العام: ثانيا

 20 ................ األخرى:العيو  بالسلطة عن ما شابهه من  : تمييز عي  اإلنحرالالمصلن الثالا

 20 ................................ :للقرار اإلداري : تمييز بين عي  اإلنحرال والعيو  الشكلية الفرع األول

 20 ........................ .التفرقة بين عي  اإلنحرال بالسلطة وعي  مخالفة الشكل واإلجراءات: أوال

 21 ............................................. .التفرقة بين عي  اإلنحرال بالسلطة وعي  اإلختصاص: ثانيا

 24 ....... :التمييز بين عي  اإلنحرال بالسلطة والعيو  الموضوعية للقرار اإلداري : الفرع الثان 
- 96 -



 فهرس                                                                                             الموضوعات

 

 24 ..................................................... .اإلنحرال بالسلطة وعي  السب التمييز بين عي  : أوال

 26 .................................................... .التمييز بين عي  اإلنحرال بالسلطة وعي  المحل: ثانيا

 29 ....................................................... :: صور عي  اإلنحرال في استعمال السلطةالم  ا الثان 

 29 ...................................... :: اإلنحرال في استعمال السلطة عن المصلحة العامةالمصلن األول

 30 .................................................... :اإلنحرال بالسلطة قصد تحقيق نفع شخصي: الفرع األول

 31 ..................................... :اإلنحرال بالسلطة قصد محاباة الغير أو اإلنتقام منه: الفرع الثان 

 34 ..................................................................... :اإلنحرال بالسلطة لغرإ سياسي: الفرع الثالا

 35 ............................. :اإلنحرال بالسلطة قصد التحايل على تنفيذ أحكام القضاء: الفرع الرا ع

 38 ..................... :: اإلنحرال في استعمال السلطة عن قاعدة تخصيص األهدالالمصلن الثان 

 38 ........................................... :خطي الموظك في تحديد األهدال المنوط تحقيقها: رع األولالف

 39 ......................................................................... .اإلنحرال في استعمال سلطة اإلستصء: أوال

 41 ............................. .إستعمال سلطة اإلدارة لفإ نزاع ذي صبغة خاصة بين األفراد: ثانيا

 42 ........... .منع خدمات اإلدارة عن أحد األفراد قصد إجباره على القيام بتصرل معين: ثالثا

 43 ............ :خطي الموظك في استعمال الوسائل المقررة )اإلنحرال باإلجراءات(: الفرع الثان 

 44 ..................................................... .اإلنحرال بالسلطة لتحقيق المصلحة المالية لددارة: أوال

 46 .................................................................................... .اإلنحرال بسلطة نقل الموظفين: ثانيا

 49 .......................................................................... .اإلنحرال بسلطة وضع تقارير الترقية: ثالثا

 51 ........................................................ .اإلنحرال بسلطة فصل الموظك إللغاء الوظيفة: را عا

 52 ................................................ :عان اإلن راس ف  استعمال السلصة : كيفية إث اتالثان الفصل 

 53 ............................................. :: ع ء إ بات عي  اإلنحرال في استعمال السلطةالم  ا األول

 54 ................................... :: اإل بات المباشر لعي  اإلنحرال في استعمال السلطةالمصلن األول
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 54 ......................... :إ بات عي  اإلنحرال بالسلطة من نص القرار المطعون فيه: الفرع األول

 56 ............................................ :إ بات عي  اإلنحرال بالسلطة من ملك الدعوى  الثان :الفرع 

 57 .. .إ بات عي  اإلنحرال بالسلطة من المناقشات الشفهية المصاحبة إلصدار القرار: أوال

 58 ................................................ .بما تظهره المراسصتإ بات عي  اإلنحرال بالسلطة : ثانيا

 59 ........ .إ بات عي  اإلنحرال بالسلطة بما تظهره التوجيهات الصادرة لمصدر القرار: ثالثا

 59 ................................................... .إ بات عي  اإلنحرال بالسلطة من تفسيرات اإلدارة: را عا

 61 .......................... :: اإل بات غير المباشر لعي  اإلنحرال في استعمال السلطةالمصلن الثان 

 61 ............................ :إ بات عي  اإلنحرال بالسلطة من القرائن المحيطة بالنزاع: الفرع األول

 65 ............................................................................. .المعاملةقرينة التمييز بين األفرادفي : أوال

 67 ........................................................................................... .قرينة إنعدام الدافع المعقول: ثانيا

 67 ................................................................................. .اإلدعاءقرينة الموقك السلبي من : ثالثا

 68 ................................................................ .قرينة مصبسات إصدار القرار وكيفية تنفيذه: را عا

 69 ............................................... .والجزاء التيديبيقرينة عدم التناس  مابين المخالفة : خامسا

 69 ...................................... :إ بات عي  اإلنحرال من ظرول خارجة عن النزاع الثان :الفرع 

 71 .......................... :: النتائ  القانونية إل بات عي  اإلنحرال في استعمال السلطةالم  ا الثان 

 71 ........................................... :: إلغاء القرار اإلداري المشو  باإلنحرال بالسلطةالمصلن األول

 72 .......... :الشروط العامة إللغاء القرار المشو  باإلنحرال في استعمال السلطة األول:الفرع 

 72 ........................................................................... .المطلو  إلغا ه إدارياأن يكون القرار : أوال

 73 ....................................................... .أن يكون القرار الصادر عن سلطة إدارية وطنية: ثانيا

 74 .................................................................................................... .أن يكون القرار نهائي: ثالثا

 75 ................................................................................. .أن يحد  القرار أ را قانونيا معينا: را عا
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 75 .................... :الشروط الخاصة إللغاء القرار المشو  بعي  اإلنحرال بالسلطة الفرع الثان :

 75 .................................................................................... .ذاتهأن يكون اإلنحرال في القرار : أوال

 76 ..................................................................... .أن يكون اإلنحرال م  را في توجيه القرار: ثانيا
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 : الممكرةملخص 
ـــه              ذلـــو إللغـــاء القـــرار اإلداري،مـــن األســـبا  الهامـــة بالســـلطة  يعـــد عيـــ  اإلنحـــرال  ألن

ي  ر سلبا على مشروعية القرار اإلداري ممـا يسـمح بتوسـيع الرقابـة القضـائية علـى أعمـال اإلدارة 
حيـ   ذلـو نمـ كون هذه الرقابـة لـم تقتصـر علـى فحـص المشـروعية الخارجيـة بـل تمتـد إلـى أبعـد

وكون أن عي  اإلنحـرال ، البح  عن الهدل الحقيقي الذي قصدته اإلدارة من هذا العمل تشمل
فــي اســتعمال الســلطة مــرتبط بــركن الغايــة أو الهــدل مــن القــرار اإلداري، والــذي يســعى مصـــدر 

مهمــة القاضــي  ممــا يجعــل القــرار إلــى تحقيقــه، فــين هــذا العيــ  مــن أد  العيــو  وأك رهــا صــعوبة
ألنــه ذ يقتصــر علــى الرقابــة الشــكلية فقــط، بــل يمتــد إلــى البواعــ  والــدوافع التــي  ،قة وحساســةشــا

حقـو  األفــراد  ومـا شـكله مـن خطـورة علـى حملـت جهـة اإلدارة علـى هـذا التصـرل غيـر المشــروع
 حرياتهم .و 

يكـــون اإلنحـــرال بالســـلطة لمـــا يســـتعمل رجـــل اإلدارة ســـلطته بهـــدل تحقيـــق هـــدل غيـــر 
مــــة أو مخالفــــا لقاعــــدة تخصــــيص األهــــدال أو لعــــدم إتبــــاع اإلجــــراءات اإلداريــــة المصــــلحة العا

أمـر بـال  الصـعوبة بالنسـبة للقاضـي والمـدعي علـى حـد سـواء،  ، وهو ما يجعل من إ باتـهالسليمة
، منهـــا المباشـــرة م ـــل نـــص القـــرار المطعـــون فيـــه، ملـــك لـــذلوإذ أنـــه توجـــد عـــدة طـــر  ووســـائل 

، م ــل القــرائن المحيطــة بــالنزاع وظــرول أخــرى خارجــة عــن النــزاع الــدعوى، ومنهــا غيــر المباشــرة
الطــر  وفقــا لمبــدأ تــدرجها، ألن األمــر ذ ومــن األهميــة بمكــان أن يســتعمل القاضــي اإلداري هــذه 

يتعلق بيلغاء القرار اإلداري المشو  بعيـ  اإلنحـرال فـي اسـتعمال السـلطة، بـل يتعـدى ذلـو إلـى 
ي لحقهـــا القــــرار المطعـــون فيــــه والـــذي تتــــوفر فيـــه الشــــروط الحكـــم بـــالتعويإ عــــن األضـــرار التــــ

 .القانونية لذلو 
  

 
  

 

 

 

 



 لمذكرةا                                                                  ملخص                                

 

Résumé: 

 

Le défaut de pouvoir déviant est une raison importante pour annuler la 

décision administrative, car il affecte négativement la légitimité de la décision 

administrative, ce qui permet d'étendre le contrôle juridictionnel du travail de 

l'administration, puisque ce contrôle vise non seulement à examiner la légalité de 

l'extérieur, mais va également au-delà de la recherche du véritable objectif 

recherché. L’administration de ce travail et le fait que le vice de déviation dans 

l’utilisation du pouvoir est lié à l’objet de la décision administrative que la source 

de la décision cherche à atteindre sont ce défaut est le plus imparfait et le plus 

difficile, rendant la tâche du juge difficile et délicate, car elle n’est pas limitée au 

contrôle formel Mais S'étend aux motivations qui ont amené l'administration à ce 

comportement illégal et au danger qu'il représente pour les droits et libertés des 

personnes . 

La déviation de l'autorité n'implique pas que le responsable utilise son 

autorité pour atteindre un objectif autre que l'intérêt général ou soit contraire à la 

règle d'attribution d'objectifs ou au non-respect des procédures administratives 

appropriées, ce qui rend très difficile sa démonstration au juge et au procureur. 

Tels que les éléments de preuve entourant le litige et d’autres circonstances en 

dehors du conflit Il est important que le juge administratif utilise ces méthodes 

conformément au principe de leur inclusion, car il ne s’agit pas d’annuler la 

décision administrative concernant la faute d’utilisation déviante. Mais au-delà du 

jugement des dommages à droite de la décision attaquée et les exigences légales 

pour qui sont disponibles. 

  

 

 


